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MEDEDELING 

De Commissie van Redactie neemt met genoegen in dit Jaarboek bijdragen 
op, die in de vorm van voordrachten zijn gehouden op de conferentie van de 
Stichting Maatschappijgeschiedenis, die op 24 en 25 april 1981 plaatsvond. 
Het betreft de artikelen I tim XX. Een artikel blijft overstaan tot het Jaar
boek 1982. Een speciaal daartoe ingestelde Redactiecommissie ad hoc (zie het 
.. Ten Geleide") heeft deze voordrachten publicabel gemaakt. De Commissie 
van Redactie, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid v~~r het opne
men der verhandelingen blijft liggen, is de Redactiecommissie ad hoc erken
telijk v~~r he! door haar verrichte werk . 

De Directeur-Secretaris 
Prof. dr. J. H. VAN STUIJVENBERG 
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TEN GELEIDE 

Op 24 en 2S april 1981 vond in het congrescentrum "Hydepark" te Doorn 
de zevende, druk bezochte conferentie van de Stichting Maatschappijgeschie
denis plaats . Het thema van deze bijeenkomst was "Pre-moderne industriali
sering in de Nederlanden vanaf de late Middeleeuwen tot het midden van de 
1ge eeuw". 

Een speciaal daartoe ingestelde redactiecommissie, - bestaande uit prof. 
dr. H. F. 1. M. van den Eerenbeemt, prof. dr. P . M. M. Klep en prof. dr. 
C. L. A. Lis -, heeft de ingediende papers in samenspraak met de auteurs 
drukklaar gemaakt. Wij zijn de redactie van het Economisch- en Sociaal
Historisch laarboek erkentelijk, dat deze de gelegenheid heeft geschapen de 
kopie in genoemd jaarboek op te nemen . Hierdoor kunnen ook anderen dan 
de deelnemers aan de conferentie van de stof kennis nemen. 

Tot slot spreekt de redactie ad hoc de hoop uit, dat het gepresenteerde 
materiaal zal uitnodigen tot nader onderzoek betreffende de naar voren 
gebrachte problematiek, waarover nog te weinig bekend is. 

De redactie ad hoc 





PRE-MODERNE INDUSTRIALISERING IN DE NEDERLANDEN 

Opening van de zevende conjerenfie Maafschappijgeschiedenis, 
24-25 april 1981 

door 

H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 

AIs voorzitter van het bestuur van de Stichting Maatschappijgeschiedenis 
en tevens als voorzitter van deze conferentie heet ik U van harte welkom bij 
de conferentie Maatschappijgeschiedenis, die om de twee jaren plaats vindt 
en die in 1981 te Doorn gehouden wordt. 

Zoals bekend werken in de Stichting Maatschappijgeschiedenis vijf vereni
gingen samen : de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis, 
de Werkgroep voor de Noord- en Oostzeehandel, de Vereniging voor de be
oefening van de Sociale Geschiedenis, de Historisch Geografische Afdeling 
van het Kon . Ned. Aardrijkskundig Genootschap en de Vereniging voor 
!...andbouwgeschiedenis. 

De conferenties van de Stichting Maatschappijgeschiedenis hebben nog 
nooit zulk een groot aantal deelnemers en deelneemsters geteld als deze keer, 
namelijk 128, van wie 10 Belgen. Er zijn zelfs tientallen aanmeldingen, die 
boven het gestelde maximum uitkwamen, niet gehonoreerd kunnen worden 
vanwege de uiterste opnamecapaciteit van dit congrescentrum . 

Voor het eerst heeft de conferentie, georganiseerd door de Stichting Maat
schappijgeschiedenis, haar actieradius uitgebreid tot Belgie. De opzet was op 
fifty-fiftybasis te werken. Deze intentie is niet gerealiseerd. Van de 19 inge
diende papers worden er 6 gepresenteerd door Belgische auteurs. De start is 
evenwel gemaakt. Door de ongelijke verhouding is de bedoeling om elke sec
tor, factor en relatie te spiegelen in een Belgische en Nederlandse pendant, 
niet verwerkelijkt kupnen worden. Van de auteurs die zich gemeld hadden of 
gevraagd waren, bleken er achteraf toch velen af te vallen door gebrek aan 
tijd . 

Naast de auteurs van Belgische origine zijn hier te Doorn slechts weinige 
congresgangers uit Belgie aanwezig. Gaarne hoop ik, dat de toestroom uit het 
Zuiden in de toekomst geactiveerd kan worden . 

Een probleem waar ik zojuist al naar verwezen heb, is dat de effectieve tijd 
van voorbereiding erg kort is geweest. Pas geruime tijd na de afloop van een 
voorafgaande conferentie gaat een nieuw bestuur functioneren, nadat een 
voorzitter is aangezocht. Vervolgens wordt in verscheidene besprekingen uit
voerig over het thema en de opzel van de komende conferentie gediscus
sieerd. Daarna gaat de eerste brief naar buiten om te peilen wie een bijdrage 
willeveren. Trekt men verder de tijd die voor de technische verwerking van 
de papers nodig is, van de beschikbare tijd van twee jaren af, die tussen het 
vorige en het volgende congres ligt, dan blijft in feite slechts een tijdspanne 
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van een productief jaar over. Dit houdt in, dat vrijwel aIleen degenen die 
kopie klaar hebben liggen of in het naar voren gebrachte onderzoeksveld 
actief zijn, kunnen participeren. 

De geschetste situatie maakt een consequente uitwerking van de plannen 
v~~r een conferentie weI erg moeilijk. Men is teveel afhankelijk van toevallig
heidsfactoren. Daarom doe ik namens het bestuur het volgende voorstel. De 
tijd tussen discussie over een te kiezen thema en de realisering van een con fe
rentie dient niet 2 maar 4 jaar te zijn. Men springt dus over de eerst volgende 
conferentie heen naar de daarop volgende. Bij een dergelijke aanpak van 
vooruit den ken kan ook nieuw onderzoek aangezwengeld worden. Tevens is 
het dan mogelijk tot een meer gestructureerde voorbereiding van opzel en 
uitwerking van de conferentie te komen. 

Concreet komt het voorstel hierop neer, dat nu suggesties gevraagd worden 
v~~r de conferentie in 1985. Het verzoek luidt, dat U deze vandaag of mor
gen aan de secretaris, de heer Davids, doorgeeft. 

Yoor de conferentie in 1983 stelt het bestuur van de Stichting Maatschap
pijgeschiedenis, daarbij ondersteund door de positieve reacties van de bestu
ren van de samenwerkende verenigingen, als thema v~~r: "Yerkeer en ver
voer vanaf circa 1600". Dit onderwerp staat reeds sedert 1975 op de lijst van 
thema's door deelnemers aan eerdere conferenties opgegeven. Indien deze 
keuze Uw instemming heeft, is prof. dr. J. H. van Stuijvenberg bereid als 
voorzitter van de volgende conferentie op te treden. Met deze constructie kan 
meteen aan de arbeid worden gegaan en de beschikbare tijd van twee jaren 
ook volledig benut worden. 

Het bestuur is van mening, dat van de conferenties van de Stichting Maat
schappijgeschiedenis primair een stimulerende werking dient uit te gaan tot 
het betreden van nieuwe terreinen van onderzoek. Daarnaast heeft een derge
lijke bijeenkomst de functie om met name aan jonge onderzoekers de kans te 
geven de resultaten van hun werk v~~r een wetenschappelijk forum te presen
teren. De ouderen kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen door reflectie 
hierop. Het is vooral de relatief korte voorbereidingstijd geweest, die negen 
aanvankelijke participanten verhinderd heeft om op tijd klaar te komen. Ook 
deze omstandigheid pleit v~~r een langere voorbereidingstijd. 

Na raadpleging van de deelnemers van de laatst gehouden conferentie en in 
overleg met de samenwerkende verenigingen is v~~r de conferentie Maat
schappijgeschiedenis 1981 als onderwerp gekozen "Pre-moderne industriali
sering in de Nederlanden vanaf de late Middeleeuwen tot het midden van de 
1ge eeuw". Hoewel in diverse publikaties de term proto-industrialisering ') 
wordt gebruikt, lijkt mij de term pre-modern meer op zijn plaats. Met pre-

') Ten aanzien van het begrip pre-moderne industrialisering en de theoretische om
schrijving hiervan zie F. Mendels, Proto-industrialization; the first phase of the in
dustrialization process, in: The Journal of Economic History, 32 (1972), 241-261. Ver
der het grote werk van P. Kriedte, H. Medick en J. Schlumbohm, Industrialisierung 
vor der Industrialisierung; Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der For
mationsperiode des Kapitalismus, Gottingen 1977. 
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modern wordt de ontwikkelingsfase in de nijverheidsproductie bedoeld die 
het overgangsstadium inhoudt naar de moderne wijze van voortbrengen. 
Wordt de term proto-historie gebruikt voor de tijd waaruit weinig schriftelij
ke gegevens zijn overgeleverd, evenzo zou ik de term proto-industrialisering 
Iiever toepassen op de situatie die aan de pre-mod erne overgangsfase vooraf 
gaat. 

Het ontwikkelingsaspect wordt derhalve centraal gesteld bij de analyse van 
de pre-moderne industrialisering. In deze fase gaan zich mark ten van produc
tiefactoren ontwikkelen, onder andere doordat er een arbeidsmarkt ontstaat 
waarbij arbeid niet meer aileen behoort tot de sfeer van de gezinshuishouding 
als werkgemeenschap, en doordat er een geld- en kapitaalmarkt naar voren 
treedt waarin de ondernemer naast de aanwending van familiekapitaal ook 
van vreemd vermogen gebruik gaat maken. Er komt derhalve een toenemen
de scheiding tussen arbeid en kapitaal. Wat afzet van eindproducten betreft, 
is een ontwikkeling te signaleren dat verre markten een steeds grotere beteke
nis krijgen in verhouding tot de afzet binnen de eigen directe omgeving. Pre
mod erne industrialisering in de hier geschetste betekenis is zowel in de stad 
als op het platteland waar te nemen. 

Bij de behandeling van het onderwerp dienen de machtsverhoudingen 
tussen kapitaal en arbeid in de vraagstelling betrokken te worden. Hoe wordt 
arbeid georganiseerd en hoe is de relatie tussen de ondernemer enerzijds 
en de arbeidskracht anderzijds? Wat voor figuren zijn de pre-industriele 
ondernemers en hoe va It hun zakelijk gedrag te verklaren? Op welk moment 
worden arbeid en organisatie van de productie van elkaar gescheiden en op 
welk moment gaat de productie zich rich ten op een verre markt? 

Wat het technische aspect aangaat, is in de fase van de pre-moderne in
dustrialisering de afwezigheid van het gebruik van stoommachines bij de pro
ductie een markant punt. De toepassing van stoomkracht is als criterium ge
nomen voor de omslag naar moderne industrialisatie. Oit betekent, dat de 
fase van de pre-moderne industrialisering niet in elke bedrijfstak en in iedere 
regio op hetzelfde moment eindigt. Mogelijk is de keuze voor de stoomma
chine als scharnierpunt naar de moderne wijze van voortbrengen als arbitrair 
te beschouwen. Ter verdediging daarvan valt aan te voeren, dat andere maat
staven ter bepaling van het onderscheid zoals de mate van organisatie, ar
beidsverdeling, mechanisatie en kapitaalparticipatie nog moeilijker exact zijn 
aan te geven en dit zeker als men wit weten, waar op die terreinen het punt 
van de oms lag zou liggen. 

Men kan zich de vraag stellen, of de pre-moderne nijverheid in aile geval
len geleid heeft tot een overgang van de traditionele naar de moderne nijver
heid. Is deze overgangsfase bij aile bedrijfstakken te constateren of is in som
mige gevallen de sprong direct gemaakt? Oak is het mogelijk dat bepaalde 
sectoren in de overgangsfase zijn blijven steken. 

Een andere vraag die men kan oproepen, is of een hoog ontwikkelde 
pre-moderne nijverheid door hoge winsten en laag loonpeil een rem heeft 
betekend voor de ontwikkeling van de mod erne industrie. Immers in een der-
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gelijke situatie zal de drijfveer tot het doen van nieuwe investeringen en het 
toepassen van nieuwe technologie niet groot geweest zijn. 

Eveneens een belangrijke kwestie is, waar de arbeiders in de moderne in
dustrie vandaan kwamen. Zijn zij afkomstig uit de pre-moderne nijverheid, 
uit de agrarische sector, of uit beiden? 

Voorwaarden tot pre-moderne industrialisering zijn het bestaan van daar
toe geeigende productiefactoren en de mogelijkheid tot afzet van producten 
in grote hoeveelheden. Bij het bepalen van de organisatie van het product ie
proces zal men niet aileen de huisindustrie met het daaraan gekoppelde stelsel 
van de zogenaamde collecterende handel als uitgangspunt dienen te nemen, 
maar ook het manufactuurbedrijf. 

Een gewichtig punt bij de centrale vraagstelling is verder, welke de techni
sche mogelijkheden voor de productie waren in de fase van de pre-moderne 
industrialisering. 

De economische verhoudingen ten tijde van de pre-industriele samenleving 
in een gefixeerd patroon te plaatsen, is bepaald onjuist. In die periode is op 
allerlei terrein beweging te bespeuren. De desbetreffende ontwikkelingen 
hebben de dynamiek van de moderne tijd mede mogelijk gemaakt. 

Met de pre-moderne industrialisering ging een toename van de produc
tiviteit gepaard. Dit leidde tot een niet onaanzienlijke bevolkingsaanwas, 
met name op het platteland. Wat de groei van de rurale bevolking aangaat, 
is er weer een verband te leggen tussen grondversnippering en pre
industrialisering. De snelle verspreiding van de aardappelteelt, welk gewas 
het mogelijk maakte om in verhouding tot broodgranen op eenzelfde 
oppervlakte-eenheid een dubbel aantal mensen te voeden, riep een verdere 
verkaveling van de landbouwgrond op. Dit proces gaf in eerste instantie meer 
bestaansruimte maar leidde uiteindelijk tot dergelijk kleine agrarische bedrij
yen, dat de noodzaak tot additionele nijverheidsactiviteit steeds klemmender 
werd. Deze ontwikkeling in de richting van een maximale expansie van de 
huisindustrie in de loop van de 18e en in het begin van de 1ge eeuw legde te
yens een druk op het loonpeil, zodat steeds langer gewerkt moest worden om 
het bestaan~minimum te halen. Deze verschuiving naar het platteland van 
met name arbeidsintensieve bewerkingen in die takken van nijverheid, waar 
van inheemse grondstoffen gebruik kon worden gemaakt, nam in de decen
nia voor en na 1800 steeds grotere vormen aan. 

Het verschijnsel dat meer en meer eigenaren van zeer kleine agrarische be
drijven (van I a 2 hectaren) en ook dagloners gedwongen werden naar een 
aanvullend inkomen uit te zien, riep de situatie op dat zij bij het arbeidsaan
bod elkaars concurrenten werden. Hierdoor werd het loonniveau steeds ver
der gedrukt. In deze omstandigheden bestond er voor de ondernemer, die via 
een netwerk van verspreide tewerkstelling liet arbeiden, geen reden om tot 
arbeidsbesparende investeringen te komen. Tevens was er geen prikkel om 
innovaties te bewerkstelligen. 

Gold het ',Ioorgaande de pre-moderne toestand ten aanzien van het nijver
heidsvermogen op het platteland, in de stad is het een opvallend verschijnsel 
dat de ondernemer zijn concurrentiekracht niet zozeer versterkte door de 10-
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nen te drukken, maar door een flexibele politiek te voeren betreffende de per
soneelsbezetting. Hier heeft de ondernemer een vaste kern in dienst en daar
naast een aantal werklieden, dat varieert naar gelang de conjunctuur en het al 
dan niet ruim voorhanden zijn van afzetmogelijkheden. Toch mag men niet 
zonder meer concluderen, dat in aile gevallen van loonstarheid sprake was. 
Deze is wei te bespeuren in de ambachtelijke sector tengevolge van de politiek 
van de gilden, die gericht was op stabilisering van het loonpeil om de onder
linge concurrentie te beperken. In de niet-ambachtelijke sectoren kwamen 
wei loonfluctuaties voor, hoewel die aan een zekere beperking onderhevig 
waren, omdat in de stad de grens van het bestaansminimum eerder bereikt 
werd dan bij additionele arbeid voor de nijverheid op het platteland. Door 
genoemde beperking zocht de ondernemer in de nijverheid binnen de 
stadsmuren in slechte perioden niet primair een afdoende oplossing door 
loonreductie. Wisseling in bezettingsgraad van zijn bedrijf was voor hem de 
aangewezen weg om in te spelen op de toestand van de markt. Pas later, in de 
tijd van de moderne industrie, wanneer grote bedragen vastliggen in gebou
wen en machines, wordt de druk sterker om wegens de hoge gelnvesteerde be
dragen door te werken. Deze toestand verklaart, hoe bij een tamelijk star 
loonpeil in de stad het aantal in de nijverheid werkzame arbeiders zozeer van 
jaar tot jaar kon veranderen. 

Na deze meer algemene introductie op de vraagstelling die op de conferen
tie aan de orde zal komen, is het nu tijd aandacht te schenken aan de manier 
waarop de stof gepresenteerd wordt. Bij de uitwerking van het conferentie
thema zijn drie invalshoeken gekozen: 
I . Sectoren: sectorsgewijze papers hebben de ontwikkeling van afzonderlij

ke takken van nijverheid tot onderwerp. 
2. Factoren: in factorsgewijze papers wordt de rol van een of meer vraag- of 

aanbodfactoren bij het pre-industrialiselingsproces onderzocht. Bij de 
aanbodfactoren valt te den ken aan de organisatie van de productie, de 
herkomst en het gedrag van ondernemers, het functioneren van de ar
beidsmarkt, de kapitaalsvoorziening, de voorziening van grondstoffen en 
van energie. Bij de vraagfactoren zal aandacht geschonken dienen te wor
den aan de afzet op de buiten- en binnenlandse markt; verder kunnen in 
het kader van de vraag van de consument relaties worden gelegd met de 
bevolkingsomvang, het inkomen en het behoeftenpatroon. 

3. Relaties industrialisering - maatschappij: in de papers die vanuit deze in
valshoek zijn gemaakt, komen onderwerpen aan bod zoals het institutio
nele kader waarbinnen de pre-moderne industrialisering zich ontwikkel
de, de sociale spanningen die dit proces kon oproepen, en de manieren 
waarop een uitlaatklep voor deze spanningen werd gevonden. 

De gedachte aan een vierde invalshoek, namelijk naar perioden, heeft geen 
verdere uitwerking gevonden. Hierbij was het de opzet in periodegewijze 
papers het pre-moderne industrialiseringsproces in zijn geheel over een lange 
termijn~ tegen de achtergrond van de seculaire trend, te analyseren. 
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De drie segmenten waarvoor uiteindelijk gekozen is, bestaan uit deelstu
dies over een bepaalde bedrijfstak in een bepaalde periode, al dan nie.t in het 
raam van een bepaalde regio getoetst, deelstudies over een of meerdere facto
ren en deelstudies over de spanningsvelden tussen bedrijfsleven en maat
schappij. Begonnen wordt met het meer algemene inzake de sectoren, waarna 
een verbijzondering optreedt naar factoren en relationele verhoudingen. De 
verschillende invalshoeken vullen e1kaar aan. Vergelijking van de diverse be
naderingswijzen zal tot een dieper inzicht kunnen leiden in het verschijnsel 
pre-moderne industrialisering. 

Uit de papers zijn de centrale vragen en problem en te distilleren die tijdens 
de conferentie aan de orde zullen komen . De papers worden in een min of 
meer geIntegreerde vorm gepresenteerd naar drie invalshoeken. Binnen deze 
velden, - sectorieel, factorieel en relationeel -, komen telkens twee grote 
themata naar voren: 

I. Binnen de sectorsgewijze benadering wordt een verdeling gemaakt naar: 
a) productiegoederen 
b) consumptiegoederen. 

2. Binnen de factorsgewijze benadering vindt men twee hoofdthematieken: 
a) ondernemersgedrag 
b) de rol van de pre-moderne nijverheid bij het ontstaan van de mod erne 

industrie. 
3. Bij de benadering van de spanningsvelden tussen pre-moderne industriali

sering en maatschappij komen eveneens twee complementaire hoofdthe
mata aan de orde: 
a) het doordringen van kapitalistische verhoudingen en de sociale en de

mografische weerslag daarvan 
b) de keuze tussen de verschillende mogelijkheden om een surplusbevol

king een voldoende bestaan te verschaffen, namelijk door specialisatie 
in de landbouw of door werk in de huisnijverheid, door trekarbeid of 
door permanente migratie. 

Tot slot spreek ik de verwachting uit, dat ten gevolge van het tijdig toezen
den van de papers en van het vooraf structureren van de stof in drie verschil
lende bundels de deelnemers aan de conferentie de mat erie terdege bestu
deerd hebben. Vanuit deze startpositie moet het mogelijk zijn de comparatie
ve benadering waarvoor gekozen is, in een vruchtbare discussie te doen uit
monden . 



II 

SECTORSGEWIJZE BENADERING VAN PRE-MODERNE 
INDUSTRIALISERING 

Een inleiding 

door 

H. F. 1. M. VAN DEN EERENBEEMT 

Bij de behandeling van het eerste subthema van deze conferentie zal de 
aandacht zich vooral rich ten op een typologie naar sectoriele kenmerken. Dit 
brengt met zich, dat allerlei aspecten in hun samenhang binnen de sector die
nen te worden geplaatst. Heeft deze meer macro-economisch gerichte, en 
daarom ook bewust ter introductie vooraan in het program geplaatste aan
pak, wellicht de handicap het minst geprofileerd te zijn in vergelijking met de 
daarna te bespreken andere subthema's, een voordeel daarvan is dat de inter
actie tussen de diverse facetten binnen de sectoriele ruimte hier specifiek aan
dacht kan krijgen . 

Niet aileen de onderlinge wissel werking van de factoren is van belang maar 
ook de vergelijking van deze factoren binnen de ene sector met de andere. 
Daarom komen de verscheidene elementen bij de toelichting op de papers 
door de auteurs in een vaste volgorde terug, lOdat v~~r de toehoorder de ver
gelijking vergemakkelijkt wordt. Hierbij is de auteur natuurlijk wei afhanke
lijk van de beschikbare gegevens, zodat de accenten van sector tot sector in 
zwaarte zullen verschillen. 

Het startpunt is de vraag naar de lokalisering. Waarom is een bepaalde sec
tor in een bepaalde regio tot ontwikkeling gekomen? Welke elementen 
(grondstof, prijs v~~r de arbeid, transportmogelijkheden, energie, enz.) 
waren bij de geografische omstandigheden van belang? Aanwezigheid of ge
makkelijke aanvoer van grondstof en energie is in die peri ode van groot 
belang v~~r het eindresultaat. 

Een tweede kwestie is, hoe de overgang van pre-moderne naar moderne in
dustrialisering binnen de sectoren plaats vindt. In hoeverre is te verklaren dat 
binnen een sector lOwel ambachtelijke en half-ambachtelijke als gemechani
seerde productie naast elkaar voorkomen? Naast de productievormen dient 
aandacht te krijgen lOwel de productietechniek als de organisatie van de ar
beid (thuisarbeid, huisnijverheid, manufactuurarbeid, enz.), kortom de wijze 
van produceren. 

Een derde aandachtspunt is de introductie van nieuwe technologische ken
nis. Aangegeven zal moeten worden, waarom dit in de ene sector vroeger of 
later gebeurt dan in de andere. Het relatief laat investeren in mod erne techno
logie behoeft niet ge\ijk te staan met achterlijkheid. De vertraging hierbij kan 
ingegeven zijn door rationeel gedrag inzake het afwegen van kosten en baten. 
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De vierde vraag richt zich op de specifieke eisen die de productie in een be
paalde sector aan kapitaalsinvesteringen stelt. Hoe groot is de kapitaalinten
siteit? Hoe zit het met de besparingen uit de winst en welke rol speelt een lage 
rentevoet? Is er sprake van transitie van kapitaal door omzetting van 
commerciele financiele middelen in industrieel vermogen of door desinveste
ring in de nijverheid, wanneer men in onroerend goed, obligaties of handel 
betere beleggingsmogelijkheden ziet? 

Verder zijn nog andere punten te noemen waarop men de sectoren onder
ling kan vergelijken. Welke concentratietendenzen en interne contractiever
schijnselen zijn binnen de sectoren te signaleren? Zijn er typische verschillen 
tussen de diverse sectoren wat betreft de regio's en bevolkingscategorieen, 
waarop de afzet zich richt, en hoe is het daarbij gesteld met de concurrentie
gevoeligheid? Komt de toenemende vraag naar nijverheidsproducten ten ge
volge van de bevolkingsgroei in de erie sector eerder aan bod dan in de ande
re? Zal de ene S"ector sneller komen tot presentatie van nieuwe produkten dan 
de andere en welke rol spee1t de groei en de kwaliteit van de factor arbeid? . 

Omdat de thematiek op de conferentie zich richt op een overgangsfase, zal 
de aandacht met name gaan naar de knelpunten binnen de sectoren. Een 
belangrijke kwestie hierbij is, welke elementen van continuHeit en 
discontinuHeit in het ontwikkelingsproces van de pre-industriele periode te 
bespeuren zijn. 

Het subthema "de sectorsgewijze analyse van de pre-moderne industriali
sering" is, zoals eerder vermeld, onderverdeeld in twee groepen. De eerste 
groep houdt zich bezig met sectoren die gericht zijn op de vervaardiging van 
productiegoederen, namelijk baksteen, oorlogstuig en zink '). De tweede 
groep is geformeerd op titel van consumptiegoederen, te weten textiel, glas en 
schoeisel. 

Richten we ons nu op enkeIe bijzondere kernpunten die in de zes papers bij 
het onderhavige subthema aan de orde komen. Het algemeen raamwerk 
waarbinnen deze te plaatsen zijn, heb ik reeds geschetst. 

Betreffende het eerste cluster valt op, dat aile drie daar te behandelen sec
toren duidelijk bepaald worden door geografische vestigingsfactoren, name
lijk door de directe nabijheid van de grondstof en/of door een gunstige lig
ging v~~r aanvoer van grond- en hulpstoffen en afvoer van eindprodukten. 

Voor het opzetten van bedrijven binnen genoemde sectoren was een f1ink 
startkapitaal nodig. Naast het eigen vermogen worden financiele middelen 
van buiten aangetrokken door associaties met of leningen van kapitaalkrach
tige personen, veelal uit de commerciele hoek afkomstig. 

In aile drie sectoren blijkt de factor brandstof (turf en steenkool) bij het 
productieproces een grote rol te speIeri. 

') Vijf van de zes ten behoeve van dit subthema ingediende papers konden op basis 
van richtlijnen, gegeven door de redactie ad hoc, naar publicabele vorm omgewerkt 
worden. De enige uitzondering is het stuk over het ontstaan van de zinkindustrie in 
Belgie, dat geen goedkeuring kon verkrijgen. Dit ter verklaring waarom in de algeme
ne gedeelten wei naar deze bedrijfssector wordt verwezen. 
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Heeft een oorlogssituatie voor de steenbakkerij een negatief effect door 
verminderde bouwactiviteiten, voor de geweerfabriek te Culemborg blijkt 
daarentegen de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) een stimulans te zijn, terwijl 
de oorlogstoestand via het Continentaal Stelsel de concurrentie van de groot
ste zinkproducent Engeland tegengaat. 

Voor stenen, tegels en dakpannen geeft de afzetmarkt geen problemen 
door de veelal behoorlijke vraag en doordat via kartelafspraken tussen de 
producenten overaanbod en prijsbederf worden tegengegaan. Bij de geweer
nijverheid speelt het probleem, dat het Nederlands fabrikaat in vergelijking 
met het buitenlands produkt van te hoge kwaliteit en daardoor te duur was, 
hetgeen de verkoop afremde. Wat de zinkindustrie aangaat kan opgemerkt 
worden, dat wisselwerking tussen wetenschap en praktijk een technische in
novatie oproept. Dit leidt tot het nieuw product zinkmetaal dat zich een 
plaats op de markt moet zien te veroveren in concurrentie met geelkoper. 

Ten aanzien van het tweede cluster va It te constateren dat de overeen
komsten en verschillen in het bedrijfsgebeuren die in de diverse sectoren van 
het eerste cluster te bespeuren vielen, hier moeilijker te signaleren zijn, mede 
door de andere wijze van behandelen en accentlegging. 

Speelde bij het ontstaan en de ontwikkeling van . de Twentse katoenin
dustrie de eerder aanwezige rurale huisnijverheid een grote rol en is hier de 
correlatie tussen pre-moderne industrialisering en moderne industrialisatie 
aanwezig, in Gent verloopt de ontwikkeling daarentegen bepaald anders. Het 
bestaan van een pre-moderne textielnijverheid in de Vlaamse regio heeft geen 
of nauwelijks invloed gehad op de opkomst van de Gentse katoennijverheid. 
De katoendrukkerij die in Gent tussen 1790 en 1800 een sterke expansie ver
toont, werkt met geImporteerde grondstof en is qua organisatiestructuur een 
uitgesproken manufactuurbedrijf. In het eerste decennium van de 1ge eeuw 
vindt een zeer snelle uitbouw van de gemechaniseerde katoenspinnerij plaats. 
De staatkundige toestand, namelijk de incorporatie in het Franse rijk, heeft 
hier een zeer stimulerende rol gespeeld, doordat de Engelse concurrentie in 
grote mate beperkt werd. 

Inzake de Nederlandse glasnijverheid in de 17e en 18e eeuw is in de tweede 
helft van eerstgenoemde eeuw een onstuimige activiteit waar te nemen. Vele 
ondernemingen worden opgericht. De levensduur is veelal slechts beperkt. 
Het aantal mislukkingen is groot. Desondanks worden steeds weer nieuwe 
pogingen ondernomen. Wat de vestigingsfactor aangaat, valt te constateren 
dat de bedrijven gesitueerd zijn in de nabijheid van bevaarbare waterwegen. 
Het gebrek aan technische kennis wordt opgelost door hoog gekwalificeerde 
werkkrachten uit het buitenland, - met name !talii:, de Luikse regio en 
Frankrijk -, naar de Republiek te halen . Dit proces wordt gestimuleerd door 
kapitaalkrachtige Nederlanders en door het actieve wervingsbeleid van stede
lijke overheden. Het knelpunt van de brandstofvoorziening - hout en turf 
- wordt in de 18e eeuw overwonnen door de import van steenkool. Een 
moeilijker op te lossen probleem was de onvoldoende afzet, in verhouding tot 
het aanwezige productievolume. Dit frictiepunt zou er niet geweest zijn, wan
neer de Nederlandse glasmakerij zich zoals in het buitenland had geconcen-
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treerd in enke1e grote ondernemingen. Bij voortduring traden hier echter 
kleinbedrijven tot de bedrijfstak toe. De concurrentie van deze marginale on
dernemingen in de bestaande open mededingingsstructuur stond de ontplooi
ing van grotere bedrijven in de weg. Tot slot dient nog gewezen te worden op 
de omschakeling van gepointilleerd glaswerk, een luxe-artikel, naar het ma
ken van een min of meer gestandaardiseerd massaprodukt als wijn- en bier
glazen. In de 18e eeuw vindt weer een overgang plaats naar de fabricage van 
flessen, waarvoor een nieuwe markt was ontstaan. 

De bijdrage betreffende de schoenmakerij in de Langstraat, die vooral de 
toestand in de 1ge eeuw analyseert, verwijst naar de lage lonen in dit gebied, 
naar het lagere kostenpeil als gevolg van productie op grot ere schaal en van 
omvangrijke grondstoffeninkoop, en naar de gerichtheid op minder luxueus 
schoeisel. Er zijn hier drie bedrijfsvormen te onderscheiden: de eigenwerkers, 
de huisindustriele ondernemingen en de manufactuur. De eerste fabriek komt 
pas in 1874, zodat de vierde bedrijfsvorm buiten het gestelde tijdsbestek vall. 
Opvallend is dat veel vrouwen werkzaam zijn in de schoennijverheid. De af
zet van het Langstraats schoeisel, dat kwalitatief niet zo best maar wei goed
koop is, richt zich vooral op de provincies Noord- en Zuid-Holland. Vragen 
die nog te beantwoorden blijven, zijn in hoeverre de schoenmakerij gecombi
neerd wordt met de leerlooierij en hoe de afhankelijkheidspositie is van de 
schoen makers ten opzichte van de leerlooiers. 



III 

DE NEDERLANDSE STEENBAKKERIJ 
IN DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW 

door 

J. HOLLESTELLE 

In de zeventiende eeuw veroorzaakten de economische opbloei en de groei 
van de bevolking een zeer grote vraag naar bouwmateriaal. Er moesten veel 
huizen worden gebouwd, alsmede allerlei openbare gebouwen en be
drijfspanden. Bij de vernieuwing van bestaande huizen en boerderijen ver
ving men voorts houten en lemen wanden door bakstenen muren '). In de ste
den werd al baksteen gebruikt voor het gedeeltelijk verharden van straten; 
ook voor bruggen en kademuren was dit materiaal zeer geschikt. Hier en daar 
werden al enkele buitenwegen met klinkers bestraat'). Bovendien werden er 
massa's bakstenen verscheept naar het Oostzeegebied en naar de nederzettin
gen van de Oost- en West-Indische Compagnie in Azie, Afrika en Amerika3

). 

Gebakken dakpannen en vloertegels gingen eveneens vlot van de hand. 
In deze omstandigheden was de steenbakkerij natuurlijk een winstgevend 

bedrijf. Het is echter opvallend dat er maar weinig ondernemers waren die 
zich aileen met steenbakken bezig hielden. De gespecialiseerde steenbakkerij 
bood te weinig bedrijfszekerheid. Ten eerste was het bedrijfsresultaat afhan
kelijk van het weer: in een mooie zomer kon men de steenovens vijf maal vul
len, stoken en leeghalen, maar bij slecht weer vaak maar drie keer of zelfs 
nog minder. Dat gold tenminste voor de grote ovens, met een inhoud van 
500.000 it 600.000 stenen, zoals die in Holland in de zeventiende eeuw in ge
bruik waren. Ten tweede was het bedrijf sterk conjunctuurgevoelig: wanneer 
om politieke of economische reden de bouwactiviteit verminderde of de uit
voer stagneerde, dan liep de vraag naar baksteen dadelijk terug zodat men 
gauw met een onverkoopbare voorraad bleef zitten of slechts tegen te lage 
prijs kon verkopen. Ten slotte was de financiering soms een struikelblok. Ik 
heb er vroeger al op gewezen dat men voor het inrichten van een steenbakke
rij een vrij belangrijk aanvangskapitaal nodig had en dat de ondernemers het 
werk een heel seizoen moesten v66rfinancieren, omdat zowel de klei- en turf
aankoop als de arbeid moesten worden betaald lang voor er een steen was 
verkocht 4

). Dit verklaart, waarom het meestal kapitaalkrachtige zakenlieden 
of grondbezitters waren, die een of meer steen ovens exploiteerden. In gunsti-

') 1. 1. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen, Arnhem 1979, p. 118-122. 
') W. 1. A. Arntz, Uit de geschiedenis van onze klinkerwegen, in: Wegen, jrg. 27, 

1953, p. 255-258 . 
3) W. 1. A. Arntz, Export van Nederlandsche baksteen in vroeger eeuwen, in: 

Econ.-Hist. laarboek 23, 1947, p. 57-133. 
') 1. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, (diss. 

Utrecht) Assen 1961, herdruk Arnhem 1976, p. 40-42. 
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ge jaren had den zij er een goede geldbelegging in, in ongunstige tijd konden 
zij het zich veroorloven de productie te beperken om zo grote verliezen te 
voorkomen. Voor handelaars in bouwmaterialen en voor bouwondernemers 
was belegging in een steenbakkerij extra aantrekkelijk omdat zij zelf de ste
nen konden afnemen. 

Ook de factor arbeid kon problemen opleveren. Steenbakken was een echt 
seizoenbedrijf: er werd aileen gewerkt van half april tot eind september en 
dan waren er vaak moeilijk arbeiders te krijgen . Allereerst moest de onderne
mer echter een bedrijfsleider vinden, in Holland en Utrecht "ondermeester" 
genoemd en elders wei aangeduid als (oven)baas, steen baas, tichelmeester of 
brandmeester. In de in 1925 door mej. v. d. Kloot Meyburg gepubliceerde 
stukken ') uit de boekhouding van een zeventiende-eeuwse steenbakkerij in 
Leiderdorp bevindt zich een contract met een ondermeester. Zijn taak staat 
daarin uitvoerig omschreven') en er blijkt onder andere uit, dat zijn ver
dienste afhankelijk was van de hoeveelheid gebakken stenen. Wanneer dus 
de ondernemer de productie beperkte dan verdiende de bedrijfsleider minder, 
maar dit nadeel werd ten dele goed gemaakt door verschillende emolumenten 
zoals: vrij wonen in het daarvoor bestemde huis bij de oven, het gebruik van 
een stuk bouw- en/ of weiland, het in de kost nemen van arbeiders, de leve
ring van rietmatten en dergelijke. Het was voor de eigenaar van groot be lang 
een vaste bedrijfsleider met goede vakkennis te hebben die vele jaren wilde 
blijven. 

De ondermeester moest zelf het werkvolk aanwerven: in een normaal sei
zoen werd aan twee vormtafels gewerkt en daarvoor waren twee aardemakers 
en twee vormers nodig. Iedere vormer werkte met de hulp van 3 jongens voor 
opsteken en afdragen. AI deze personen maakten lange werkdagen; daar
naast waren er hulpkrachten werkzaam op het droogve!d en bij het transpor
teren van ongebakken stenen, turven en hout; meestal waren dat vrouwen en 
soms kinderen, die geen volle dagtaak hadden. Tenslotte had men wei eens 
aparte stokers en kruiers. Het was niet altijd mogelijk aile arbeiders in de 
eigen omgeving te vinden; vooral in drukke jaren nam men seizoenarbeiders 
aan uit westduitse gebieden en uit Luikerland, die zich vaak in groepjes voor 
dit werk kwamen aanbieden'). De historie vermeldt niet waar deze mensen te
recht kwamen wanneer zij op de steenovens niet het werk vonden waarop zij 
hadden gerekend. 

De reeds genoemde publicatie') geeft nog vele andere stukken uit de boek
houding van Th. Lempereur, die behalve de helft van de bovenvermelde 
steen oven in Leiderdorp ook een steen oven in Rijswijk (ZH) bezat. Men 
vindt er gegevens in over soorten en prijzen van de baksteen, over de kosten 
van kleiwinning en turfaankoop, over de verkoop van de bakstenen direct 
aan de afnemers, aan handelaren of aan zelfstandig optredende steenschip-

' ) B. M. v.d. Kloot Meyburg, Eenige gegevens over de Hollandsche steenindustrie 
in de zeventiende eeuw, in: Econ .-Hist. laarboek 11, 1925, p. 79-160. 

') Idem, p. 93-96. 
') HolIestelIe, a.w., p. 258. 
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pers, en nog veel meer. De exploitatiecijfers tonen aan dat de steenbakkerij in 
goede jaren flinke winst opleverde'), zodat in slechte tijd genoegen kon wor
den genomen met kleinere productie en lagere prijzen. Over de lonen van de 
arbeiders werden geen specificaties geboekt omdat zij via de ondermeester 
betaald werden, die daarvoor wekelijks een voorschot kreeg van de 
ondernemer9

) . 

In een eerdere publicatie had mej. v. d. Kloot Meyburg al een aantal stuk
ken uit het Leidse gemeentearchief behandeld over wat zij een productie
kartel in de Hollandse steenindustrie noemde I O

). Of schoon de inhoud van dat 
artikel beter bekend is dan dat van 1925, wil ik de hoofdzaken ervan hier toch 
vermelden. Er blijkt uit dat in 1633 aile eigenaren van steenovens in de omge
ving van Leiden, - aanvankelijk een 25 tal, later ruim 30 -, zich aaneenslo
ten tot een be1angenvereniging die geregeld vergadering hield, waar dan met 
een meerderheid van 4/5de der aanwezigen besluiten over de bedrijfsvoering 
konden worden genomen. 

Het belangrijkste was dat de heren " steenplaatsers" te1kens in het najaar 
al besloten hoeveel maal men in het volgende seizoen zijn oven mocht stoken, 
met de bedoeling dat ieder lid ongeveer eenzelfde aantal stenen zou bakken, 
en dat zo nodig door productiebeperking prijsbederf tengevolge van een te 
groot aanbod zou worden voorkomen. Ook het aantal arbeidskrachten per 
bedrijf trachtte men gelijk te trek ken door te bepalen dat een lid hoogstens 
twee vormers in dienst mocht nemen. Aileen wanneer werd toegestaan de 
ovens meer dan 4 maal te stoken mocht er een derde ploeg arbeiders worden 
aangenomen zoals in 1661 gebeurde l l

). Voor slechts I of 2 baksels kon men 
volstaan met I vormer en zijn helpers, of men had aan 2 vormtafels slechts 
werk v~~r de helft van het seizoen. 

Het kartel zal in de eerste jaren stellig ook besluiten hebben genomen over 
de totale duur van het seizoen, maar op 15 april 1645 werd door de Staten van 
Holland bepaald, dat op aile steenbakkerijen niet v66r 20 april met vormen 
mocht worden begonnen en dat men er uiterlijk 10 september mee moest op
houden. Voor de pannen- en tegelbakkerij golden als begin- en einddatum I 
april en 10 october I2

). Deze reglementering is waarschijnlijk mede op aan
dringen van de Leidse heren tot stand gekomen. In hun eigen club voegden 
zij er nog aan toe dat niemand v66r 20 mei met bakken mocht beginnen. Het 
plakkaat van de Staten rege1de ook de afmetingen der producten door voor 
de verschillende soorten stenen, dakpannen en vloertegels minimum maten 
voor te schrijven. Dus ook hierover behoefde men in Leiden niet meer te pra-

') De Rijswijkse steenoven kostte bij aankoop ongeveer j 10.000. In goede jaren 
werden op de Leidse oven, die wei eenzelfde waarde zal hebben gehad, winsten 
behaald vanj2.000 totj3 .500. V. d. Kloot Meyburg, a.w., p. 90-91 en p. 132-141. 

') Idem, p. 87 en 101. 
'0) B. M. v. d. Kloot Meyburg, Een productiekartel in de Hollandsche steenin

dustrie in de 17de eeuw, in: Econ.-Hist. laarboek 2, 1916, p. 208-238 . 
") Idem, p. 219. 
") Idem, p. 211 en 227. De tekst van het plakkaat in: Groot Placcaetboek van de 

Staten Generaal, Staten van Holland en Staten van Zeeland, Deell, ko!. 1230-1233 en 
ko!. 2839-2842. 
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ten. Op de na1eving van de voorschriften werd streng toegezien; de vereniging 
liet ieder jaar v~~r aile leden gelijke steenvormen maken, die gemerkt wer
den; het gebruik van andere vormen werd volstrekt verboden. 

De leden lieten elkaar vrij betreffende de verkoop van de stenen; het werd 
aan ieders koopmanschap overgelaten zo hoog mogelijke prijzen te bedingen . 
Aile steenbakkers sloten weI in 1660 samen een overeenkomst met de Amster
damse steenkoper Hendrick Woutersz van der Spelt, dat deze uit elke oven 
100.000 stenen van middelmatige kwaliteit lOU afnemen tegen een tevoren 
vastgestelde prij s13) , welke regeling in enkele volgende jaren werd herhaald . 
Dit betrof echter maar een klein deel van de productie, want elke oven lever
de ongeveer 600.000 stenen per baksel. 

De besluiten over de productieregeling zijn bewaard van 1634 tot 1667 (met 
uitzondering van 1655) 14). [n de jaren 1634 tot 1637 mochten de steenbakkers 
per jaar hoogstens 5 maal bakken, in 1638 tot 16473 maal en in 1648 tot 1651 
4 keer. In de toen volgende jaren van de eerste Engelse ooriog beperkte men 
de productie tot 2 ovens in 1652 en tot slechts 1 in 1653 en '54. Van 1656 tot 
1660 werden slechts 2 baksels per jaar toegestaan en pas in 1661 kwam men 
weer tot het hoogste aantal, namelijk 5. Voor 1662 werd aanvankelijk ook 5 
voorgesteld maar op dringend aanraden van Van der Spelt die als handelaar 
de marktsituatie beter kon beoordelen dan de producenten, bracht de vereni
ging het getal terug tot 2 IS) . Daarna volgden de jaren 1663 en 1664 met 3, en 
de oorlogsjaren 1665 tot 1667 met achtereenvolgens 2, 1 en 1 baksels. De 
besluitvorming over de tijd daarna kennen wij niet, maar men zal niet vaak 5 
ovens per jaar hebben gehaald want de bevolkingsgroei kwam tot staan en de 
concurrentie met andere productiegebieden werd moeilijker. 

Over de steenbakkerij in het tweede belangrijke Hollandse productiege
bied, dat langs de Hollandse Ussel, is onlangs een en ander verschenen in een 
streektijdschrift 16). Vit de nogal chaotische tekst neem ik over dat er volgens 
de kohieren van de tiende penning in 1561 in deze streek een dertigtal " steen
plaatsen" waren met samen een 60 ovens, waarvan een tiental boven Gouda. 
In 1734 waren er beneden Gouda 27 steenplaatsen, waarvan er vele met 2 
ovens zullen hebben gewerkt "). De Usselsteenbakkers werkten evenals hun 
vakgenoten aan de Oude Rijn niet Dlleen op bestelling van grote bouwers of 
steenhandelaren, maar ook voor de vrije markt. Veel Goudse steen ging naar 
Rotterdam en Middelburg en vandaar verder over zee; ze werd ook naar 
Amsterdam gevoerd en daar gebruikt of verder verhandeld. 

Amsterdam was het centrum van de steen handel en natuuriijk zelf een gro
te afnemer; zowel wat betreft natuursteen als baksteen. Al in de vijftiende 

") Idem, p. 218-219. 
14) Idem, p. 215-219 en p. 230-238 . 
") Idem, p. 231. 
") ... De steenbakkerijen, in: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard H. E. K. 

jrg. 4, 1979, p. 49-70. In jrg. 5, 1980, p. 25-31 verschenen onder de titel: Nogmaals de 
steenbakkerijen, een aantal aanvuIlingen en verbeteringen. 

" ) Idem, p. 49 en 54. 
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eeuw ging men daar de baksteen keuren op kwaliteit. In een Amsterdamse 
bouwverordening van 1531 is sprake van baksteen van Leiden, van Gouda of 
van andere plaatsen IS). Het was verboden ongekeurde stenen te verwerken; 
afgekeurd goed moest buiten de vrijheid van de stad worden gevoerd . In be
palingen van de zeventiende eeuw worden naast Leidse ook Woerdse stenen 
genoemd; er is dan ook sprake van Stichtse of Vechtse stenen en van Lekse en 
Rijnsteen "). Met de laatste term wordt de baksteen be~oeld van de bedrijven 
aan de Vaartse Rijn ten zuiden van de stad Utrecht. Ook de afmeting van de 
baksteen stond onder controle van de stad , tot deze sedert 1645 kon aanslui
ten bij de door de Staten van Holland vastgestelde minimummaten. In 1720 
worden in een vernieuwde keur op de woningbouw ook Gorcumse en Waalse 
steen genoemd'O). Opmerkelijk is nog dat in bepalingen over de muurdikte 
van woonhuizen de Goudse stenen niet genoemd worden; omdat deze stenen 
veel kleiner zijn dan de andere konden zij niet maatgevend zijn. Ook de Frie
se bakstenen werden er niet in genoemd. In algemene regelingen, steentellers
reglementen, en belastingtarieven ontbreken zij natuurlijk nooit. 

In verband met de Hollandse belasting op bouwmaterialen, de zogenaam
de "impost op de Grove Waren", moesten aile in Amsterdam aangevoerde 
bakstenen, pannen en vloertegels (in de regel "bakken" genoemd, of soms 
"estriken") worden geteld en geregistreerd, waartoe in 1663 een reglement 
werd uitgevaardigd"). Er werden toen twintig beedigde "steentellers" of 
"steenzetters" aangesteld. Van deze registratie is helaas bijna niets bewaard 
gebleven; aileen van het jaar 1789 is een steentellersboek met de verantwoor
ding van de ontvangen keurlonen in het Amsterdamse archief terecht 
gekomen"). Oit boek bevat een schat aan gegevens met de nauwkeurige aan
tallen van de aangevoerde artikelen met aanduidingen van soort en herkomst. 
Na vluchtige raadpleging schat ik het totaal op ongeveer dertig millioen 
bakstenen, ruim twee millioen dakpannen en een millioen vloertegels. Er 
staat echter ook in wat hiervan naar het buitenland werd verscheept, vaak 
met plaats van bestemming en zelfs met de naam van de schepen. In 1789 be
liep de totale uitvoer zeker meer dan 5 millioen stuks, waarvan veel naar 
Oost- en Westindie. Opvallend yond ik de vele dakpannen en vloertegels voor 
het Oostzeegebied en de grote partijen straatklinkers naar Londen. Uit een 
andere bron") bleek mij dat in die jaren 'tachtig aileen de Dienst voor pub Iie
ke werken in Amsterdam per jaar vijf millioen bakstenen verwerkte voor 
bestrating, kaden enz. Oat betekent, dat er in 1789 ongeveer 20 millioen ste
nen beschikbaar kwamen voor particulier gebruik en voor de binnenlandse 

") J. C. Breen, De verordeningen op het bouwen te Amsterdam v66r de 19de eeuw, 
in : laarboek Amstelodamum 6, 1908, p. 109-148, p. 115-121. 

") Idem, p. 141-142. 
") Idem, p. 145 en H. Noordkerk, Handvesten ofte privilegien ende octroyen der 

stad Amstelredam, Amsterdam, 1748, p. 1026. 
") Breen, a.w., p. 143 en Noordkerk, a.w., p. 1018-1019. 
22) Stedelijk Archief Amsterdam, Fabrykambt, stadswerken en gebouwen, inv. nr . 

157. 
") Idem, nr. 71. 
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handel. Het is best mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat al in de zeventiende 
eeuw .sommige Amsterdamse kooplieden financiele belangen hadden bij 
steenovens aan de Oude Rijn tussen Woerden en Leiden, maar afdoerrde be
wijzen daarvoor yond ik nog niet. In het midden van de achttiende eeuw 
yond ik althans een Amsterdammer betrokken bij de steenbakkerij in deze 
streek. De zakenman Abraham ter Borch had een buitenplaats in Alphen aan 
de Rijn en verder 2 steenbakkerijen, - waarvan een een "dubbele steen
plaats" dus met 2 ovens -, en een dakpan- en tegelbakkerij, alles met woon
huizen, loodsen, turfschuren en annexe landerijen gelegen in het ambacht 
van Alphen"). 

Over Amsterdammers met steenovens aan de Utrechtse Vecht was meer te 
vinden. Vroeger vermeldde ik al dat omstreeks 1600 A. ten Grotenhuys en J. 
J. Huydecoper beiden een steenoven hadden bij Breukelen"). De opbrengst 
uit steenbakkerij vormde voor hen een bijverdienste. Enigszins anders lagen 
de zaken voor de steenkoper Dirck Steen(h)oven. Zijn grootvader Dirck 
Henrixs en zijn vader Hendrick Dirksz, die de achternaam Steenhoven aan
nam, waren al handelaren in bouwmaterialen. Na de dood van laatstgenoem
de zette diens weduwe Annetje Claes Verwer de zaken voort; zij noemde zich 
"steencoperse". Zij verhuurde in 1659 aan haar ongehuwde dochter Alijda 
een paar kalkovens met bijbehorend woonhuis, gelegen aan de Amstel onder 
NieuweramsteI'6). Kort daarna verhuurde zij aan haar zoon Dirck en haar 
schoonzoon Jan Frederiks Starn een huis aan de Kloveniersburgwal met daar
bij een kalkhok en een "steentuin", dat wil zeggen een opslagterrein voor 
stenen"). Na de dood van zijn moeder in 1660 zette Dirck de steenhandel 
voort in compagnieschap met zijn zwager. In een acte daarover van septem
ber 1661 blijkt het huis op de Kloveniersburgwal "de Leijtsse steenoven" te 
heten"). Vader Hendrick had dus blijkbaar zijn achternaam aan de huis
naam ontleend. In 1663 breidde Dirck de zaken uit met een steenbakkerij aan 
de Vecht "op den Dael", dat is op het terrein van het voormalige klooster 
Mariendaal, gelegen tussen Utrecht en Zuilen ten westen van de rivier 29

). 

Deze oven was in 1686 nog in het bezit van de familie Steenoven, en zij was 
toen niet de enige Amsterdamse oven in de provincie Utrecht, zoals uit het 
volgende blijkt. 

") Sted. Arch. A'dam, Notarieel Archief nr. 15172, akte 205 d.d. 20 dec. 1772 en 
nr. 10819, akte 50, d.d. 15 jan. 1765. Deze vondst en vele andere dank ik aan het feit, 
dat de gemeentearchivaris van Amsterdam mij inzage toestond in de verzameling 
fiches betreffende het notarieel archief, waarvoor ik hier graag mijn hartelijke dank 
betuig. 

") Hollestelle, a.w., p. 248 noot 3. 
26) Sted. Arch. A'dam, Not. Arch . nr. 2423 L, f. 42. 
") Idem, nr. 2423 N, f. I. 
") Idem, nr. 1138, f. 276. Blijkbaar heeft men de familienaam Steenoven aan de 

huisnaam ontleend. 
29) De akte daarover vond ik nog niet, maar de datum wordt vermeld in een later 

stuk van 1667. Sted. Arch . A'dam, Not. Arch. nr' 3605, f. 179. 
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Op 17 december 1686 behandelden de Staten van Utrecht'O) namelijk een 
verzoek van twee Utrechtse steenplaatsers, te weten Frans van Oort aan de 
Vaartse Rijn ten widen van de stad Utrecht, en de weduwe van Willem van 
Coot bij Zuilen. Zij delen mee dat de heren Sautijn, Van Beuningen, Steen
hoven en Cambier, allen steenplaatsers in de provincie Utrecht maar wonen
de in Holland, proberen voor hun stenen een voordeliger belastingtarief te 
krijgen dan voor Utrechtse stenen geldt, en zij verzoeken de Staten om maat
regelen die hun Utrechtse bedrijven tegen deze oneerlijke concurrentie be
schermen. Sautijn, van Beuningen en Cambier waren allen Amsterdamse 
zakenlieden, al waren zij niet gespecialiseerd in bouwmaterialen lOals Steen
hoven. De oven van Cam bier lag bij Maarsen, die van Sautijn bij Breukelen 
en die van Van Beuningen vermoedelijk bij Loenen Jl

) . 

Over de twee wiver Utrechtse bedrijven kan ik nog het volgende meedelen: 
De steenoven in Zuilen, aan de oostelijke Vechtoever, was eigendom van de 
Heer van Zuilen. In 1623 werd deze gebouwd door Adam van Lokhorst die 
kort te voren eigenaar van het kasteel Zuilen was geworden. Hij verhuurde 
het bedrijf aan de schout Lambert Gijsberts, die op zijn beurt een onder
meester lOU aanstellen om het bedrijf te leiden. Het pachtcontract en een 
loonlijst uit 1623 zijn in het huisarchief van kasteel Zuilen bewaard gebleven 
cn in het tijdschrift Oud Utrecht gepubliceerd"), evenals een later pachtcon
tract van 1689. In dat laatste jaar omvatte de steenbakkerij 2 ovens, een 
woonhuis v~~r de ondermeester, een turfschuur met 3 woninkjes en de eigen
lijke steenplaats met vormvelden, tasveld enz. Oit alles werd voor fl. 550 per 
jaar verpac:lt H

) aan Hendrik van Wamel en zijn vrouw Maria van Kooth, 
waarschijnlijk dochter en schoonzoon van de bovengenoemde Willem van 
Coot. Frans van Oort was een lOon van een bekend Utrechts tegelbakker, 
Adriaen van OortH). Hij was Mr. in de rechten en advocaat, en tevens me
deeigenaar van de tegelbakkerij binnen Utrecht en van een steenbakkerij en 
een tegelbakkerij aan de Vaartse Rijn buiten de stad. Hij kwam meermalen 
op v~~r de belangen van de Utrechtse steenbakkers en tegelbakkers, vooral in 
belastingkwesties. In 1691 verwierf hij een octrooi voor het bakken van "ge
marmerde" stenen, die in glans en kleur natuurlijk marmer lOuden evenaren, 
volgens een door hem zelf uitgevonden werkwijze"). De familie Van Oort 
werd ook bekend door de toepassing van allerlei misbaksels uit hun ovens bij 

'0) R.A . Utrecht. Arch. Staten v. Utrecht, nr. 264. 
") De oven van Sautijn lag bij Breukelen. Op 22 mrt 1694 verkocht Theodora van 

Bambeeck, weduwe van Willem Sautijn, een hofstede en een steenbakkerij met ovens, 
steenbakkerswoningen enz. gelegen tussen Breukelen en het Huis Nijenrode aan de 
Heer van Nijenrode Jan Ortt, Sted. Arch. A'dam, Willige verkopingen nr. 64, akte 94. 
De oven van Hendrik Cambier lag bij Maarsen. Sted. Arch. A'dam, Not. Arch. nr. 
6002, akte 103, d.d. 27 feb. 1698. De oven van Van Beuningen lag waarschijnlijk bij 
Loenen, waar Isaac van Beuningen een buitenplaats had. 

") F. H. Landzaat, Steen- en pannenbakkerijen langs de Vecht, in: Mndbl. Oud 
Utrecht, jrg. 45, 1972, p. 42-44, 54-56 en 61-63 . 

" ) Idem, p. 54 en 56. 
H) Over deze personen bereidt Landzaat een publica tie voor. 
") R. A. Utrecht, Arch. Staten v. Utrecht nr. 234, d.d. 28 april 1691. 
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het maken van rots- en grotpartijen in de muren en tuinen van de voor Frans 
en zijn broers gebouwde huizen Rotsoord, Rotswijk en Rotsenburg, aile gele-
gen aan de Vaartse' Rijn J6

). • 

Tot slot vragen de steenbakkerijen in Gelderland nog onze aandacht. Over 
de baksteennijverheid in het noorden van ons land, welke vaar 1800 belang
rijker was dan die in Gelderland, kan ik geen mededelingen doen wegens 
gebrek aan gegevens. 

In Gelderland was er in de 17de en 18de eeuw weinig sprake van bevol
kingsgroei en de vraag naar bakstenen was daar niet groot. In Arnhem en 
Zutphen konden de stadssteenovens weI in de behoefte voorzien. Er waren 
weinig steenbakkers die voor de vrije markt werkten, zoals de gang van zaken 
bij de bouw van kasteel Middachten kan aantonen 17

). 

In 1693 besloot de eigenaar Godert van Reede, Graaf van Athlone, het ou
de, beschadigde kasteel grotendeels af te breken en een nieuw te bouwen. Bij 
de afbraak in 1694 werden aile nog bruikbare bakstenen afgebikt en gesor
teerd om weer te worden gebruikt. Voor het nieuwe gebouw was echter zo
veel steen nodig dat zelfs overwogen werd ter plaatse stenen te bakken, maar 
dat ging toch niet door. De meeste bakstenen werden betrokken van de 
stadssteenoven in Arnhem; er werd in 1694 met de pachter gecontracteerd dat 
hij 400.000 stuks zou leveren; in 1695 werden daar 270.000 van afgeleverd; in 
1696 en 1697 werden er nog 535.000 gekocht, dus samen ruim 800.000. Toch 
was dat niet genoeg en er werden kleine partijen betrokken uit Hattem, 
Oeventer en Zutphen. Vit Amerongen werden er bovendien 200.000 stenen 
geleverd uit de oven van het kasteel Amerongen, waarvan de moeder van de 
Graaf van Athlone toen de eigenaresse was. Tenslotte kocht men ook nog 
150.000 Goudse stenen, kleine gele steentjes, die men onder andere nog op 
het voorplein kan zien. Een extra moeilijkheid was, dat de Gelderse IJssel in 
die jaren zeer slecht bevaarbaar was, zodat vele stenen met kar en paard uit 
Arnhem en Zutphen moesten worden gehaald. 

In Arnhem leidde de leverantie aan Middachten tot moeilijkheden voor de 
pachter van de stadssteenbakkerij omdat hij in 1695 niet aan de vraag van 
Arnhemse burgers k~n voldoen; in 1696 en 1697 gebeurde dat weer. Oat was 
in strijd met de bepalingen van het pachtcontract van de stadsoven"), waarin 
uitdrukkelijk stond dat stadsbestuur en burgers van Arnhem voorrang had
de'n bij de levering van stenen, en dat aileen buiten de stad mocht worden ver
kocht na toestemming van de stadsrentmeester. Na binnengekomen klachten 
besluit de magistraat op 27 juni 1695 dat steenbakker Claes Peters terstond 

36) Mndbl. Oud Utrecht, jrg. 30, 1957, p. 25 nt 15. 
") Het archief van het Huis Middachten (bij De Steeg in de gemeente Rheden) be

vindt zich in het rijksarchief te Arnhem. Er is een gedrukte inventaris van verschenen. 
De bouwrekeningen over 1695-1698 dragen samen inv . nr. 383 . In 1968 zijn deze op 
verzoek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg door mij bestudeerd. Een rap
port daarover berust bij deze Rijksdienst. 

") Gem. Archief Arnhem. Oud archief nr. 2406, waarin verscheiden pachtcontrac
ten. 
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moet zorgen voor genoeg stenen om de burgers tevreden te stellen l9
), of dat 

zij anders op zijn kosten elders stenen mogen halen, waarbij hij een mogelijk 
prijsverschil zal moeten bijpassen. Helaas wordt niet aangegeven waar men 
die stenen zou kunnen kopen. Op 28 october 1695 geeft de magistraat 
toestemming om 200.000 stenen aan de Graaf van Athlone te leveren'O); 
blijkbaar was er toen weer een oven klaar gekomen. Op 13 mei 1696 wordt na 
nieuwe klachten aan de steenbakker verboden stenen naar buiten te verkopen 
voordat burgers en ingezetenen voorzien zijn en er wordt de steenbakker op
gedragen "sig met so vee I turf te voorsien als tot een dubbeld stooksel genoeg 
sal wes~n''''). Blijkbaar heeft de steenbakker de stenen uit de extra oven ook 
naar Middachten verkocht want in begin 1697 is er weer geen steen meer bij 
hem te krijgen; op 19 maart neemt de magistraat eenzelfde besluit als op 27 
juni 1695 omtrent aanschaf van stenen elders"). Als dan de eerste stenen van 
het nieuwe seizoen klaar zijn komt de graaf van Athlone zelf om levering van 
200.000 stenen vragen 43

), maar op 19 juli worden er hem maar 100.000 toe
gestaan. Al met al aanwijzingen genoeg, dat de steenproductie in Gelderland 
toen niet groot was. 

Het verdient nog vermelding dat volgens het pachtcontract op de Arnhem
se stadsoven in hoofdzaak grote stenen moesten worden gebakken, zodat de 
pachter in 1692 klaagde 44

) dat hij in geval van overschot zijn stenen niet bene
denwaarts, dat wi! zeggen stroomafwaarts in Utrecht of Holland kon verko
pen, omdat zij niet samen met de vee I kleinere hollandse stenen konden wor
den vermetseld. Zo waren stadssteenbakkers soms in het nadeel, omdat zij 
niet vrij waren in hun bedrijfsvoering. 

Uit enkele verspreide gegevens is op te maken dat in de zeventiende eeuw 
hier en daar aan Rijn en Waal weI een steenoven stond maar het is de vraag of 
ze geregeld in bedrijf waren. Vermeldingen yond ik in Gendt, Lent en Tiel 
aan de Waal, en bij Culemborg en Ravenswaay aan de Lek. Ook in deze 
streek was het weI eens moeilijk om arbeiders voor df steenbakkerij te vin
den. Een mooi bewijs van seizoenarbeid door mensen uit Wallonie yond ik in 
het doopboek van de R.K. Kerk te Indoornik in de Betuwe"), waar op 12 juli 
1695 een jongetje werd gedoopt, waarvan de ouders "steenbackers uijt Luijc
kerland arbeijdende te Hemmen" worden genoemd. De bij de doop aanwezi
ge peter en meter waren volgens hun franse namen ook Walen. Al met aI een 
bevestiging van het feit, dat de Luikse seizoenarbeiders vaak in gezinsver
band trokken; dit in tegenstelling tot de steenbakkersploegen uit het Duitse 

") Gem. Arch. Arnhem. Oud archief nr. 48 , op de aangegeven data. 
'0) Idem. 
") Idem. 
") Idem. 
") Idem. 
") Idem, nr . 47, f. 270 v. 
") R. A. Arnhem. Retroacta Burgerlijke stand nr . 954. De namen van de ouders 

zijn Michel Bear en Anna Dreon; de peter en meter heten Gilles Gerain en Jenne 
Waerny. . 
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Lipperland, die enkel uit mannen en jongens bestonden 46
). In de achttiende 

eeuw nam her aantal ovens in deze streek gestadig toe en men ging zich op de 
Hollandse markt richten. Op 27 maart 1738 kregen 4 steenbakkers aan de 
beneden-Waal van de Staten van Holland gedaan, dat stenen van hun bedrij
yen onder hetzelfde belastingtarief lOuden vallen als Hollandse stenen" ). De
ze vier eigenaars van steen ovens waren de heren Pieter Boellaard en Adolp
hus Bierman, grondbezitters en notabelen in Haaften en Herwijnen ten noor
den van de Waal, en Jacobus Verseyl en Jacobus Buys met bedrijven in Ga
meren en Brakel, op de zuidelijke Waaloever in de Bommelerwaard. Buys 
yond ik ook vermeld als koopman in Gorinchem 48

) en Verseyl had relaties 
met de Amsterdamse steenkoper Gerrit Haye die later zelf een oven in eigen
dom had bij Gameren. Ook de Amsterdammer Cloppenburg bleek bij deze 
Gelderse steenbakkerij betrokken 49

). Het aantal ovens bleef toenemen. Op 
een omstreeks 1760 gedrukte kaart'O) staan langs de Waal beneden Tiel al 10 
ovens aangegeven; 6 op de noordelijke oever en 4 aan de zuidkant. Aile ovens 
lagen in de uiterwaarden waar klei goedkoop en in overvloed te krijgen was; 
de arbeidslonen zullen er wei lager geweest zijn dan in Holland. 

In het oosten van de Bommelerwaard aan de Maas ontstonden ook bedrij
yen: op 7 mei 1789 verkregen de eigenaren van 3 steenovens bij Oriel van de 
Staten van Holland dezelfde belastingfaciliteiten als in 1738 aan de bovenver
melde person en waren toegestaan"). 

Verder naar het oosten had een Steven Arntz in de zeventiende eeuw een 
oven bij Millingen en in het laatst van de achttiende eeuw begon Nicolaas 
Arntz al in het groot met ovens in Bimmen (even over de duitse grens), MiI
Iingen, Gendt op de noordelijke Waaloever, en Heteren aan de Rijn " ). 

In 1773 schrijft de toenmalige pachter van de stadssteenbakkerij in Arn
hem, - het was Anthony Viervant, architect en aannemer -, een memorie 
over de veranderende situatie. Hij vindt dat de prijsbepaling door de ma
gistraat voor de pachter nadelig is, en hij betoogt dat de verplichting om al
tijd stenen in voorraad te houden voor de stad en de burgers niet meer nood
zakelijk is "sedert dat seer vele steenovens, so boven en beneden, en seIfs in 
de nabiHleid waren aangelegd geworden" "). Na het verstrijken van de vol-

.. ) Hollestelle, a.w., p. 258 en 269. G. F. van Asselt, De Hollandgangerei, in: Spie
gel Historiael, jrg. 12, 1977, p. 226-235. 

" ) Resolutien Staten van Holland, Deel 6, f. 963 . Zie ook: J. Hollestelle, lets over 
de steenovens in de Tieler- en Bommelerwaard in de achttiende eeuw, in : Tussen 
Voorn en Loevestein, contactblad v. d. Historische Kring Bommelerwaard, jrg. 5, 
1969, p. 49-56. 

" ) R. A. Arnhem. Rechterlijk archief Zui1ichem nr. 695, d.d. 28 mrt. 1714. 
<0) Idem, nr. 700, d.d. 27 sep. 1738,23 en 27 dec. 1738. Over Haye ook R. A. Arn

hem, Archief Rekenkamer nr. 201, f. 423. 
' 0) R. A. Arnhem. Aig. kaartenverzameling nr. 22. In de tweede helft van de 18de 

eeuw had de Heer van Brakel een steenoven aan de Waal. Gegevens hierover in het 
Huisarchief Brake1 in het R. A. Arnhem. (Mededeling van de heer M. A. W. Gerding). 

" ) Koninklijke Bibliotheek, P1akkatenverzame1ing, F 139, nr. 12. 
" ) J. f Hooft van Huysduynen en W. P. Thijsen, De Gelderse steenindustrie en het 

geslacht Arntz, Assen 1957, p. 9 en 23. 
" ) G. A. Arnhem. Oud Archief nr. 69, d.d. 3 jan. 1774. 
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gende pachttermijn besloot het stadsbestuur inderdaad het stadsbedrijf op te 
heffen"); de beide ovens die al vele jaren slecht waren onderhouden, werden 
gesloopt. Opmerkelijk is dat de familie Viervant blijkbaar weI brood zag in 
de steenbakkerij, want in 1800 vinden we Anthony's lOon Roelof als mede
eigenaar van een steenoven bij Doornenburg, ongeveer \0 km boven Arnhem 
aan de Rijn"). 

Na de Franse tijd heeft de steenbakkerij zich steeds meer in het Gelderse 
rivierengebied geconcentreerd. Naast de al genoemde factoren van goedkope 
grondstof en lage lonen hebben de verbetering van de bevaarbaarheid van de 
rivieren, alsmede de vergroting van de bedrijfszekerheid door de aanleg van 
lOmerkaden langs de uiterwaarden een rol gespeeld in de verplaatsing van de 
steenindustrie van Holland en Utrecht naar Gelderland'6). 

") Idem, nr. 70, d.d . 12 en 14 dec. 1785 en 22 mei 1786. 
" ) Hooft v. Huysduynen, a.w ., p. 37. 
") Arntz, Export. .. , p. 64 en W. J. A. Arntz, Vestigingsplaatsen van steenfabrieken 

en haar historische verschuivingen, in: Klei, Nw. R. jrg. 4, 1954, p. 35-40. 



IV 

FABRICAGE VAN "KLEIN-GEWEER" TE CULEMBORG IN DE 
PERIODE 1759-1812 

Een schets*) 

door 

G. J. MENTINK 

I. SPREIDING EN SITUERING VAN DE BEDRIJFSTAK 

Aigemene orientatie 

Tot 1759 werd in de Noordelijke Nederlanden het "klein-geweer" door 
enkele Hollandse geweermakers geleverd, althans voorlOver het betrekkelijk 
kleine hoveelheden betrof. Grotere hoeveelheden werden o.a. betrokken uit 
het Luikse en uit de Duitse Rijnstreek. 

Om de vestiging van de geweerfabriek te Culemborg te situeren moeten wij 
teruggaan naar het jaar 1747. In dat jaar werd het kringen rond de prins van 
Oranje duidelijk dat ten tijde van oorlog lOwe I Maas als Rijn heel makkelijk 
geblokkeerd konden raken. In zulke gevallen bleek geregelde levering van 
wapentuig niet gewaarborgd. De gedachte aan een eigen fabriek voor klein
geweer vindt haar oorsprong dus in militair-strategische overwegingen; na
melijk de wens niet-afhankelijk te zijn, in tijden van oorlog, van het buiten
land en van buitenlandse leveranciers. 

Die militair-strategische overwegingen leefden in kringen rond de prins van 
Oranje, en na diens vroege dood in 1751, in kringen rond zijn weduwe, prin
ses Anna: Bentinck, Brunswijk, Von Creuznach, de Larrey, Reigersman. 
Van meet af aan botsten, 66k op dit punt, belangen van Holland en de land
provincies, van Hollandse regenten en Oranje, van vloot (herstel) en leger 
(augmentatie). Het is niet onbelangrijk dit hier reeds op te merken: financiele 
deelneming van, met name, de Staten van Holland is nooit verwezenlijkt: de 
he1e onderneming was en bleef een "vorstelijke" zaak; afzet aan de "Maga
zijnen en troepen van het Land" bleef steeds afhankeIijk van politiek
financiele overwegingen van anderen dan de prins van Oranje. 

Onder dat gesternte startte de onderneming in 1753 te Rotterdam. In 1759 
verplaatst naar Culemborg (dat in 1748 domein van de prinsen van Oranje 
was geworden), werd ze vanaf 1766 een volledige "Oranje-onderneming" . 
Via koninklijke (Lodewijk Napoleon) en keizerlijke (Napoleon) stadia werd 
ze in 1812 opgeheven wegens concentratie van de wapenindustrie te Luik en 
omstreken ') . 

*) Belangrijkste bron: A. P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van 
Culemborg, 's-Gravenhage 1949 (3 delen), inv.no. 4620-4691: De Geweerfabriek te 
Culemborg (bewaard op het Rijksarchief in Gelderland). 

') Van Schilfgaarde, inv.no. 4680: stukken betreffende de exploitatie der Keizer
Iijke geweerfabriek te Culemborg, 1809-1812 en de liquidatie daarvan, tot 1817. 
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Rotterdam 

Na achtereenvolgende plannen om een geweerfabriek te stichten te 
Zutphen'), Schiedam, Den Haag en Leiden, werd tens lotte in 1753 Rotter
dam als plaats van vestiging gekozen. 

De Rotterdamse fase van de onderneming is moeilijk te reconstrueren. Ar
chiefmateriaal is er niet van bewaard gebleven. Enkel enige stukken van der
den over het bedrijf (notariele acten, bijvoorbeeld van 28/5/1757: overeen
komst tussen directeur Dusseau en meesterknecht Joseph Mouchin)3). 

Daaruit blijkt dat het gaat om een onderneming waarvan Jean-Charles 
Dusseau, geweermaker te Rotterdam, commercieel en technisch directeur is 
geweest. Het ging in Rotterdam, aan de Coolsingel, om een bedrijfje met 5 a 
6 knechts en een jaarproductie van ongeveer 250 geweren. 

De redenen om een fabriek in de Republiek zelf op te richten zijn de 
volgende: 

Behalve opheffing van de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers (in 
de Rijnstreken, Munsterland, Luik of Zweden) en in het algemeen opheffing 
van de afhankelijkheid van andere mogendheden, met name in tijden van 
oorlog of onrust, kan worden genoemd de vergroting van het economisch fi
nancieel voordeel, omdat door "conservatie van dit etablissement importante 
sommens, welke anderzinds voor alto os uyt deese landen worden gediver
teerd in het selve blijven, en tot een considerabel nut v~~r allerly soort van in
gezeetenen, en dus ook weder voor den Lande selve eene continueele circula
tie veroorsaeken ." 

Verder: mogelijkheid tot controle van "de Staet" op de kwaliteit van de 
geweren (met name de Luikse lopen waren van inferieure kwaliteit), en tot 
voorraadvorming, en een neiging naar autarkie, zoals ook elders in Europa: 
in de 17e eeuw stond het belang van de wapenhandel op de voorgrond, nu het 
landsbelang. 

Culemborg 
Over de verplaatsing naar Culemborg, die tot stand kwam nadat in 1757 

nog een poging tot oprichting in Amsterdam was gedaan, is vee I meer be
kend: een stuk uit 1762 somt de argumenten op. 

Naast de vijf zojuist genoemde algemene redenen meende men v~~r vesti
ging in Culemborg nog andere argumenten te kunnen laten gelden. De stad 
was immers strategisch gelegen ("midden in de Republiek"), en er was moge
lijkheid tot geregelde aanvoer van material en en afvoer van producten via de 
rivieren Rijn en Lek . 

De fabrieks-watermolen(s) kon men tegen geringe kosten laten draaien, 
door het niveauverschil tussen rivier en laaggelegen binnenland. Er waren 

' ) R. B. F. van der Sioot, 's Lands geweerfabriek te Culemborg, in: Armentaria, 
afl . 8 (1973) 68 . 

') Gemeentelijke archiefdienst Rotterdam, notariele acte van 28 januari 1757 op
gemaakt door notaris P. J. de Superville: contract tussen Jean Dusseau, meester
geweermaker en Joseph Mouchin, meester-knecht. 
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geen zware belastingen (bijvoorbeeld op steenkool), wei vrijdom van vele tol
len voor Culemborgse schippers en mogelijkheid tot verlening van vrijdom 
van belastingen. Ook leverde zij financieel voordeel voor het Culemborgs' 
domein op met name waar het belastingen op de consumptie betrof4}. 

In 1766 bleek, ondanks alle mededelingen van het tegendeel in de jaren 
daaraan voorafgaande, dat de fabriek bedrijfseconomisch, bij gelijkblijvend 
beleid, voortdurend verlies zou opleveren. 

In dat jaar namelijk lichtten deskundigen van de Nassause Domeinraad het 
gehele bedrijf door en rapporteerden daarover uitvoerig aan de prins van 
Oranje. Hoewel het er in de maanden juli-september 1766 een moment naar 
heeft uitgezien dat het hele bedrijf zou worden opgeheven ging tenslotte de 
Prins van Oranje, op voorgaan van zijn Domeinraad, ermee accoord de 
bestaande schuld (fl. 162.000) geheel over te nemen en de, op dat moment, 
waarschijnlijk enige particuliere financier, Christiaan Elsevier (fl. 40.(00) te 
Amsterdam, te voldoen. 

Als oorzaken van het verval in de jaren 1763-1766 kan worden gewezen op 
de te geringe afzet in binnen- en buitenland door de plotselinge beeindiging 
van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) op 15 februari 1763, waar nog bij
kwam dat de geweren, mede door hun zeer hoge kwaliteit, te duur waren in 
verhouding tot de kwalitatief veel slechter Luikse geweren. 

Ook de trage betaling door een groot aantal kleine afnemers, en de ver
koop van grondstoffen aan de werkbazen tegen vaste prijs ondanks fluctua
ties in de marktprijzen, droegen aan het verval bij. 

Tenslotte was de gewoonte om bij de verkoop van nieuwe geweren de oude 
terug te nemen tegen fl . 1,5 a fl . 2 per stuk, fnuikend '). 

II. KAPITAAL, ARBEID, GRONDSTOFFEN, MANAGEMENT 

De factor kapitaal 
In de periode 19/11 / 1753-20/ 11 / 1759 had mr Gijsbert Heeneman, 

solliciteur-militair, fl. 40.000 voorgeschoten die hem in 1759 uit de "Cassa" 
van prinses Anna werden terugbetaald, nadat gebleken was dat de Staten van 
Holland dit bedrag niet voor hun rekening wilden nemen. Deze som werd 
overgenomen door Chr. Elsevier te Amsterdam. 

De stad Culemborg schoot op 27 maart 1760 fl. 12.000 voor tot "dagelijkse 
betaling der arbeidslieden"; op 29/ 1/1761 nog eens fl. 8000 voor hetzelfde 
doel terwijl op 5 october en 8 december 1761 fl . 10.000 door de Nassause Do
meinraad werd voorgeschoten "tot inrigting van eene watermolen tot loopen
booren" . Tezamen dus fl. 70.000 a 3070. 

' ) Van Schilfgaarde, inv.no. 4623 : in concept-rekest aan de Raad van State en I!le
morie, beide van juli/ augustus 1766 en beide opgesteld door Thesaurier-Generaal van 
de Nassause Domeinraad mr J . C. Reigersman. 

') Van Schilfgaarde, inv.no. 4623: rapport van Boerner en Ardesch van 28 juli 1766. 
Ook: aigemeen rijksarchief, archief Nassause Domeinraad, inv. Hingman, no. 117 
e.v. (resoluties 1759 e.v.j .). 
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In 1766 bleek echter een totale schuld van fl . 162.000 te bestaan. Sedert
dien heeft de fabriek (behoudens de jaren ' 80 (Patriottentijd!) en mogelijk de 
jaren 1797-1812) verlies opgeleverd. De bedragen sinds 1766 voorgeschoten 
door de Nassause Domeinraad, via de Haagse commissionairs van Twist, la
ter Ouborg en De Milleville, zijn tot 1797 precies na te gaan en bel open aileen 
al in de periode 1766-1771 : fl. 86.321 , terwijl er maar fl. 24.000 werd 
afgelost·) . 

De factor arbeid 

De bazen, 66k geheten "fabrikanten", waren eerst bijna zonder uitzonde
ring afkomstig uit Luik en omgeving: ze waren franstalig en katholiek·) . Pas 
later (in de jaren na 1780) zijn ook enkele bazen afkomstig uit de Duitse 
Rijnstreken: deze waren duitstalig en luthers. Na 1800 pas konden CuI em
borgse knechten en jongens ook baas worden ' ). 

Het reglement "tot maintien der goede ordre tusschen die van de geweerfa
bricq en de goede burgerije dier stad" (1763) schiep dan ook een zekere uit
zonderingspositie voor de Luikese Walen. Hoewel zij de burgereed moesten 
afleggen waren zij vrijgesteld van personele diensten (zoals "bijten bij harde 
vorst" en wachthouden op de dijk bij hoog water) . Hun kleine vergrijpen 
stonden ter beoordeling van de "Fabriqueur" . Zij waren vrij van buurplich
ten bij huwelijk, sterfgeval en anderszins; en zij droegen bij aan een eigen 
"busse" (fonds) tegen ziekte, armoede en begrafenis . 

Dit eigen fonds werd door de meesterknecht beheerd. Iedere baas en 
knecht droeg 2 stuivers per week bij . De uitbetaling geschiedde als voIgt. Bij 
ziekte ontving men vanaf de tweede week 15 stuivers per week, maar de eerste 
drie maanden na indiensttreding kon men niet trekken. Arts, chirurgijn, en 
apotheker werden betaald uit de bus en genoten een vast salaris. Wanneer 
men na meer dan een jaar fondslidmaatschap werkloos werd volgde volledige 
restitutie van het gespaarde bedrag. Overleed men na meer dan een jaar 
fondslid te zijn geweest, dan ontvingen weduwe en wezen elk 15 stuivers per 
week (weduwe- en wezen) pensioen. Eenmaal per jaar mocht men een vrije 
reis naar Luik maken of familieleden laten overkomen 8

). 

Woonden de Luikese Walen (en in het algemeen de werknemers van de fa
briek) eerst verspreid door de stad, in de jaren na 1770 is een sterke tendens 
waarneembaar het personeel te concentreren op en rondom de fabrieks
terreinen ' ). 

' ) Georges Hansotte en Jean Pieyns, Inventaire analytique de la collection des pla
cards imprimes Iiegeois, Bruxelles 1974 (4 delen, 1551-1796; met tafels en index) no. 
2131 van 20 juni 1765: verbod om Luikse manufacturen te verplaatsen naar het buiten
land; om Luikse arbeiders naar buitenlandse manufacturen te lokken; no. 2709 van 7 
mei 1778: verbod om arbeiders aan te zetten tot emigratie om te gaan werken in buiten
landse manufacturen. 

' ) Van Schilfgaarde, inv.no. 4649-4650; 463 8-4641 (1779-1795) . 
' ) Van Schilfgaarde, inv.no. 4620: Reglement van 23 december 1763 "tot maintien 

der goede ordre tusschen die van de geweerfabricq en de goede burgerije dier stad". 
') Over sociale onlusten o.a.: Rijksarchief in Gelderland, rechterlijk archief Culem

borg, inv.no. 45 (1800): criminele rechtzaak tegen Anthonij en Lambert Gaufijn (Gof-
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Grondstoffen en brandstof 
Hoewel er in 1766 even sprake van is geweest met name de steenkool bij 

uitsluiting in te kopen in Nassau-Siegen, werd overigens vrijwel aile 
grondstof op de Noord-Nederlandse markt ingekocht, met name te Rotter
dam. 

Het management 
De directeur, de boekhouder, de meester-knecht en de proefmeester moe

ten tot de leiding van de fabriek worden gerekend. 
Directeur Jean-Charles Dusseau, telg uit een Hugenotenfamilie (veelal van 

beroep geweermaker) met takken in Hamburg en Berlijn, Amsterdam, Lei
den en Middelburg, kwam in 1745 naar Holland en huwde in 1747 te Rotter
dam met de dochter van de Waalse predikant aldaar, Anna Coulan. Hij was 
tegelijkertijd inkoper van de grondstoffen , verkoper van de eindproducten 
en toezichthouder ophet gehele productieproces: kortom commercieel en 
technisch directeur. Een "manager", zonder enig financieel belang bij de 
onderneming of het moest zijn dat zijn salaris in 1766 werd bepaald op de 
opbrengst van 50/0 van het totaal aantal verkochte geweren. 

Boekhouder was tot 1777 Jean Marteille, die van 1701-1714 in Frankrijk 
op de galeien had vertoefd "om de religie". Meester-knecht Joseph Mouchin 
had de leiding in de Grote Winkel: hij verkocht de ruwe grondstoffen aan de 
bazen; kocht hun bewerkt (deel)product weer in; sloeg die (deel)producten op 
en liet ze tot geweer monteren. Ook Mouchin was Protestant '0). Proef
meester Jacqier tens lotte beproefde aile onderdelen op kwaliteit, met name 
de loop. Hij zette na de tweede proef het fabrieksmerk op de loop. Hij moest 
in Culemborg wonen en protestant zijn"). 

Siotsom: vier leden van de leiding waren Protestant; de bazen daarentegen 
behoorden allen tot de katholieke of Lutherse denominatie. 

III. HET PRODUCTIEPROCES 12
) 

Vit een rapport van 1766 is bekend wat "tot het maaken van 2500 geweren 
in een jaar" aan personeel noodzakelijk was, namelijk 18 bazen, 24 knechten 
en 12 jongens. Tezamen dus 54 man en feitelijk in 1766 als voigt verdeeld "): 

fin) terzake van mishandeling van Samuel Jacquier; van der Sioot, p. 76 (ontevreden
heid over het loon; en over aanneming van arb eiders uit Luik in februari resp. au
gustus 1807). 

10) Van Schilfgaarde, inv.no. 4620: Reglement et accord van 30 octobre 1762 fait 
entre nous soubsignes Jean Dusseau maitre de la fabique d'armes dans cette ville et 
Joseph Mouchin, maitre gan;:on de la ditte fabricque. 

" ) Van Schilfgaarde, inv.no. 4620: Instructie voor den Geswooren proefmeester 
van 15 october 1759; Fonction du maitre d'epreuve van 27 december 1763. Ook: 
inv.no. 4675 : boek van beproevingen, 1779-1791. 

") De heer drs R. B. F. van der Sioot, verbonden aan het Nederlands Leger- en Wa
penmuseum "Generaal Hoefer" te Leiden gaf de schrijver van dit artikel aan de hand 
van aldaar aanwezige Culemborgse geweren uitieg over de technische aspecten van de 
geweermakerij. Zie ook: Etienne Helin et Claude Gaier, Fabrication et commerce des 
armes a Liege en 1745, d'apres les memoires de Leopold Gennette, in: Ie Musee d'Ar-
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Baas Knecht Jongen 

plaatsmid I I 
loopsmid I I 
loopslij per -boorder I 2 3 
loopbereider I I I 
lademaker 2 4 
slotemaker 3 7 3 
opsteller (assembleerder) 3 1 3 
kopergieter 1 1 
bajonetsmid I 1 
bajonetslijper-aanzetter 1 2 
laadstokkensmid I 
ladezager I 
meester-knecht 1 4 

18 24 12 

Bij het feitelijke productieproces moet goed onderscheid worden gemaakt 
tussen de Grote Winkel en de Fabrikant. 

In de Grote Winkel koopt de fabrikant de benodigde grond- en brandstof
fen (staal, ijzer, koper, kolen) in tegen vaste prijzen. De fabrikant verwerkt 
de grondstoffen tot een onderdeel van het geweer, en verkoopt dit bewerkte 
deelproduct weer tegen een vaste prijs aan de Grote Winkel. De Grote Win
kel zorgt door middel van daggelders voor opslag en door middel van de 
opstellers (= assembleerders) voor montage tot een geheel. 

In werkelijkheid betaalde de fabrikant de ingekochte grondstoffen niet in 
klinkende munt. In een rekening-courantsysteem werden ingekochte 
grondstoffen en verkochte deelproducten met elkaar vergeleken, zodat de 
"meerwaarde" die de fabrikant door zijn arbeid, ervaring, arbeidsvaardig
heid en werktuigen aan de ruwe grondstoffen ontworsteld had hem als loon 
en dan in klinkende munt werd uitbetaald . Nemen wij bijvoorbeeld de reke
ning over december 1786 van J. B. C. Moulin: 

credit 

Hij leverde zaterdag 16 december 1786: 
60 musketlopen it 34 stuivers per stuk 
= fl . 102.-

debet 

Hij ontving maandag 11 december 
fl . 10.

Hij ontving tussen 2-15 december 
- 605,251b ijzer it fl. 10.- fl. 60.10 
- 1 hoed smeedkolen fl. 18.-
Hij betaalde busgeld fl. 4 

fl. 88.14 
Hij ontving maandag 18 december dus: 
(fl. 102 - fl. 88.14) = fl . 13 . 6 

Maandag was de vaste betaaldag. Vaste leveringsdag was zaterdag om de 
14 dagen, v66r 12 uur. Een vast voorschot werd op de eerste maandag ver-

mes. Bulletin trimestriel de I'A.S.B.L., "Les Amis du Musee d'Armes de Liege", 3e 
annee, no. 9 (sept. 1975) 1-30. 

") Van Schilfgaarde inv.no. 4623: rapport van Boerner en Ardesch van 28 juli 1766, 
p.12. 
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strekt. Verrekening van de waarde van het geleverd deelproduct minus voor
schot, geleverde grondstoffen en ingehouden busgeld yond op de tweede 
maandag plaats 14

). 

Men kan in het algemeen stellen dat in de jaren 1780-1790 ongeveer 80 man 
personeel aanwezig was (waaronder tussen de 26 en 30 bazen) en in 1812 on
geveer 150 man "). Zou men bij toeneming van person eel eenzelfde verhou
ding aannemen als die, per jaar, tussen 54 man en 2500 geweren, dan lOU in 
de jaren '80 een productie van 1,5x25oo = 3750 geweren en na 1809 een 
productie van 3 x 2500 = 7500 geweren per jaar gehaald moeten zijn. Steek
proeven in de bedrijfsadministratie wijzen echter uit dat de werkelijke pro
ductie lager, - soms zelfs veellager - lag (tot 75 a 80070 van het te verwach
ten aantal). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit verschil is te 
verklaren 16) . 

De fabriekshierarchie was vrij ingewikkeld; wij moeten onderscheiden: de 
"fabriqueur" (Dusseau), de boekhouder (Marteille), de meesterknecht 
(Mouchin), de proefmeester (Jacqier), de gezworen meesters, de meesters 
(bazen), de knechts, de jongens. 

In de fabriek waren drie sectoren te onderscheiden: 

de zware metaal sector: 
de fijne metaal sector: 
de houtbewerkende sector: 

platensmid, lopensmid, loopslijper, loopboorder 
loopbereider, kopergieter, slotenmaker, opsteller 
ladezager, lademaker 

Aan het hoofd van elke sector stond een gezworen meester; met de vaste 
meester-knecht vormden zij een soort "oud-raad" van vier personen. "Oud
raad", want jaarlijks koos de "fabriqueur" uit een nominatie van vier ba
zen, opgemaakt door de oude gezworen meesters, er twee terwijl een van de 
bazen tel kens twee jaar zitting hield en de meesterknecht permanent. Aange
zien elke baas minstens een keer op de nominatie moest komen, was dus na 
enige tijd het college van bazen een soort oud-raad geworden die voortdu
rend kozen en gekozen werden. 

De drie sectorhoofden waren tegelijk "eigen baas" en bestuurder van hun 
sector. In die laatste functie vergaderden ze onder leiding van fabriqueur of 
meester-knecht (de 4e gezworene) elke eerste maandag van de maand. Die 
vergaderingen leken op die van het bestuur van een gilde: men sprak over 
controle op de winkels, busgeld, proeve van meesterschap, opzeggingstermij
nen, boeten enz. 

Overigens waren de sectoren verschillend van aard. De ,,rijne metaal" en 
houtbewerkende sectoren waren (in 1766) onderverdeeld in tezamen 11 bouti
ques ("winkels"), afgeschoten ruimten in de voormalige grafelijke stallen, 

14) Van Schilfgaarde, iny.no. 4638, p. 15. 
") Zie noot 7 en iny.no. 4680: Etat des ouYriers de la manufacture imperiaie d'ar

mes de Cuiembourg a l'epoque du Ie janyier 1812. 
16) De financiele administratie is goeddeels bewaard gebleyen oyer de periode 1779-

1797 (iny.no. 4632-4679). 
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tezamen ook genoemd "fabricq"; de zware metaalsector echter, die met gro
te machines (de zware voorhamer, de watermolens, de paardenmolen) werk
te, moet meer hebben geleken op een open fabriekshal : de ruimte waarin die 
sector werkte was vee I groter, niet afgeschoten in aparte ruimten. Zij heette 
dan ook niet "fabricq", maar "usine". De gezworen meester van de zware 
metaalsector heette: "maitre d'usine" " ) . 

IV. FINANCIELE POSITIE 

Wanneer men inzicht wi! hebben in de werkelijke positie van de fabriek 
staan de verschillende wegen open: de rekening over de peri ode 
1/ 9/1766-28/ 6/ 1771 bijvoorbeeld geeft een inzicht. Aan feitelijke in
komsten: fl. 213.933; aan feitelijke uitgaven: fl . 214.361. Verlies dus nomi
naal fl. 428, procentueel verdeeld over de volgende posten: 

Inkomsten in% Uitgaven in 1170 

Nassause Domeinraad 40,35 Oude schulden van v66r en in 1766 6,38 
Verkoop aan magazijnen Inkoop ijzer 11,53 

van de Staat I' ) 21,73 Inkoop staal 0,82 
Verkoop aan troepen Inkoop plaatkoper 1,68 

van de Staat 11,84 Inkoop gietkoper 2,27 
Verkoop aan WICI Inkoop notebomen 7,33 

Societeit van Suriname 5,95 Inkoop slijpstenen 0,05 
Verkoop aan vreemdenl Inkoop kolen 1,22 

particulieren 9,70 Aflossing kapitaal 11 ,20 
Verkoop kleine zaken 10,43 Loon 46,15 

Grondlasten 2,71 
Administratie 0,42 
Kantoor 0,29 
Allerhande 7,95 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het werkelijke verlies niet fl. 428 
bedroeg. De Domeinraad schoot fl. 86.312 v~~r en ontving een aflossing van 
fl. 24.000 retour. Het werkelijk verlies was dus: fl. 86.740-fl.24.000= fl. 
62 .740. 

Aan de inkomstenzijde was circa 40070 afkomstig van de ene financier: de 
Domeinraad, en circa 60% uit verkoop van "klein geweer". Aan de uitga
venzijde was circa 25% nodig voor de inkoop van grondstoffen, circa 46% 
voor arbeidsloon, circa 17,5% voor aflossing van oude en nieuwe schulden 
en circa 11 ,5% voor allerhande andere zaken (waaronder de "boekhouding" 
- nog geen 0,75%)19). 

") Van Schilfgaarde, inv.no. 4620: Reglement van 27 december 1763 pour la fabric
que d'armes etablie par Jean Dusseau a Cuylenbourg. 

") Zie ook: J. H. Kompagnie, Inventaris van het familiearchief Van Heteren, het 
archief van de solliciteur militair Paulus Gebhardt en het archief van de commies van 
's-Lands magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk, 's-Gravenhage 1979. 

") Van Schilfgaarde, inv.no. 4629: Iste rekening van de erfgenamen van Everhard 
van Goor en van Johannes de Milleville, commissionairs van de geweerfabriek, 1766-
1771. 
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De Culemborgse geweerfabriek is bedrijfs-economisch geen succes gewor
den. 

Voldoende kapitaal en zeer gekwalificeerde arbeid waren aanwezig. "De 
Nederlandse Staat onder de Republiek"20) was echter in vergaande mate 
bestuurlijk gedecentraliseerd; ook in militair opzicht konden de "hoofden" 
van regimenten het zich veroorloven wapentuig daar te kopen waar het hen 
het goedkoopst werd aangeboden. Slecht Luiks' wapentuig drukte dus, ook 
na 1759, teveel het zeer goede, maar dure, Culemborgse product uit de 
markt. 

") S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam 
1962, Verhandelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkun
de, nieuwe reeks, deel LXVIII, no. 3. 



v 

NEDERLANDSE GLASMAKERIJEN 
IN DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW 

door 

P. W. KLEIN 

"Les verreries estaient aussy fragiles que les verres 
mesmes" I). 

Tussen 1666 en 1696 werden in Nederland aileen al benoorden de grote ri
vieren niet minder dan negentien glasmakerijen gesticht'). Zij waren ge
vestigd in Rotterdam (1666, 1685), Muiden (1666), Nijmegen (1668), Amster
dam (1670, 1672, 1677), Den Haag (1674), Haarlem (1677, 1685, 1697), Gro
ningen (1686), Utrecht (1689, 1690), Zutfen (1691), Zwolle (1692, 1694, 1697) 
en Gouda (1696). 

Deze onstuimige ondernemingsdrift, die zich to en kennelijk door heel het 
land baan brak, wekt de indruk dat hier sprake was van een bloeiende be
drijfstak met veelbelovende ontwikkelingskansen. Maar dat was in werkelijk
heid toch niet het geval. Aile genoemde ondernemingen hadden, op mis
schien een enkele na, reeds in 1698 "met groote schade geliquideert" . Tevo
ren was het de bedrijfstak trouwens niet veel beter vergaan; later lOU het niet 
veel anders worden. Toch bleef men, sedert de vestiging van de eerste glasma
kerij in 1581 te Middelburg, twee eeuwen lang steeds opnieuw met grote 
hardnekkigheid proberen de glasfabricage hier te lande tot ontwikkeling te 
brengen. Verspreid over het grondgebied van de Republiek der Verenigde Ne
derlanden kwamen in dat tijdvak naar schatting een vijftigtal glasmakerijen 
in op zijn minst dertig plaatsen tot stand'). Een stad als Rotterdam zag er tus
sen 1614-1764 aileen al een tiental verrijzen4). Maar tegen het einde van de 
18e eeuw waren in het land van al die ondernemingen nog maar vijf daadwer'" 
kelijk in bedrijf, waarvan er trouwens een op sterven na dood was'). De 
levensduur van verreweg de meeste ondernemingen was beperkt gebleven tot 
slechts weinige jaren; enkele had den het bestaan inderdaad tot decennia 
weten te rekken . Maar de conclusie, dat de glasmakerij in de Republiek voor
namelijk een spoor van trieste mislukkingen heeft nagelaten schijnt toch voor 
de hand te liggen. 

I) Gem. Arch. Gouda, Oud-arch. 2542, Stukken betreffende de glasblazerij, 
Memorie inzake de glashuizen in Nederland (l698?). 

') Idem. 
') F. W. Hudig, Das Glas (1923). Hoewel verouderd geeft het werkje het beste over

zicht van de Nederlandse glasmakerij in de 17e en 18e eeuw. Zie ook: J . Maclean, 
Gegevens over de Nederlandse en Belgische glasindustrie 1800-1850, in: Econ. en Soc.
Hist. Jrb., 42 (1979). 

4) J . Zwartendijk, Constich glaswerk te Rotterdam, in: Rott. Jrb., (1919). 
') Gem. Arch. Rotterdam, Handschriftenverzameling, 3196. 
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Daartegenover staat evenwel het feit, dat zich althans de produkten van de 
i7e-eeuwse glasnijverheid in heden en verleden ook internationaal een grote 
faam hebben verworven. Artistiek en cultureel werden hoogtepunten bereikt, 
vergelijkbaar met de brandschilderkunst van de i6e-eeuwse glazeniers, waar
van trouwens op zijn minst een enkeling geprobeerd heeft de voor Nederland 
nieuwe kunst van het glasmaken ter hand te nemen'). Het met diamantstift 
stippeien van drinkglazen - pointilleren - leidde tot nieuwe ontwikkelingen 
in de graveerkunst, waaraan o.a de naam van Anna Roemer Visser is verb on
den. Nog ver in de i8e eeuw werkten hier te lande beroemde meesters als de 
Rotterdammer David Wolff. De Nederlandse glasmakerij heeft voorts bijge
dragen tot technische vernieuwingen zowel binnen als buiten de bedrijfstak. 
Genoemd zij slechts de optische nijverheid, waarvan onderzoekers als Van 
Leeuwenhoeck en Huygens profiteerden ' ). 

De economische geschiedschrijving, doorgaans meer gespitst op zaken van 
materieel gewin, is daarvan echter niet zeer onder de indruk geraakt. De 
handboeken op dit terrein behandelen de glasnijverheid althans nauwelijks ·). 
Toch lijkt de bedrijfstak nadere studie alleszins waard . Het korte bestek van 
deze bijdrage biedt daartoe overigens slechts een aanzet. 

Opvallend is immers in de 'eerste plaats de bijzondere positie van de 
glasmakerij in het aigemene ontwikkelingspatroon van de binnenlandse nij
verheid . Jammer genoeg is van dit patroon nog onvoldoende bekend zodat 
het vooralsnog geen helder beeld vertoont·). Twee aspect en daarvan treden 
even wei duidelijk aan het licht. Ten eerste schijnt de ruimtelijke spreiding 
van de nijverheid afhankelijk te zijn geweest van zeer uiteenlopende vesti
gingsfactoren. Daardoor was in de ene bedrijfstak sprake van centralisatie, in 
de andere van decentralisatie. Van de laatste was kennelijk ook sprake in de 
glasnijverheid, waarbij het - geen grote uitzondering overigens - slechts 
opvalt dat alle vestigingsplaatsen gelegen waren in de nabijheid van bevaar
bare waterwegen. Dit gedecentraliseerde vestigingspatroon druist tegen de 
verwachtingen in. Concentratie bij de Westelijke havensteden zou immers 
meer voor de hand hebben gelegen. Daar concentreerde zich namelijk niet aI
leen het aanbod van de vereiste, volumineuze grond- en brandstoffen, maar 
tevens het debiet van de bedrijfstak: zowel de overzeese afzet, waarbij Oost-

6) Claes Jansz Witman uit 's-Hertogenbosch, mede-oprichter van een Rotterdamse 
glasmakerij, was in Gouda werkzaam geweest als glasbrander. Zie: Zwartendijk, a.w., 
46; Hudig, a.w., 58; G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen, (1940), 126. 

') Ch. Singer a.o. (ed.), A history of technology, III (1957), Ch. 9 . 
• ) Vgl. o.a.: J . G. van Dillen, Van Rijkdom en regenten, (1970); J. H. van Stuijven

berg (red.) , De economische geschiedenis van Nederland, (1978) en met name de bij
dragen daarin van P. W. Klein en J . A. Faber. Joh . de Vries, De economische achter
uitgang der Republiek in de achttiende eeuw, (1959) - een standaardwerk! -
bespreekt de glasmakerij evenmin. Uitvoeriger is: J . A. van Houtte, De economische 
en sociale geschiedenis van de Lage Landen, (1964). Het gaat daar echter voornamelijk 
om de glasfabricage in de Zuidelijke Nederlanden . 

') Zie de bijdragen over de nijverheid van P . C. Jansen en L. Noordegraaf in Alge
mene Geschiedenis der Nederlanden, 7 en 8 (1980; 1979). De glasmakerij komt over i
gens ook daar nauwelijks aan de orde. 
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en West-Indie een belangrijke plaats innamen, als de vraag van de diverse 
stedelijke markten. 

Een tweede duidelijk aspect van de binnenlandse nijverheid betreft de ont
wikkeling in de tijd. Deze werd gekenmerkt door opgang en bloei, gevolgd 
door stagnatie en neergang, al is het moeilijk te zeggen wanneer precies de 
ommekeer intrad. Dit ontwikkelingspatroon treedt in de glasnijverheid ech
ter niet zo helder aan het licht. Om te beginnen was er van de aanvang af 
sprake van veelvuldige deconfitures, zodat het moeite kost zonder meer van 
opgang te spreken. De Middelburgse onderneming van 1581 mocht het dan 
met vallen en opstaan volhouden tot 1645, haar eerste opvolger, die in 1597 te 
Amsterdam werd gesticht, maakte al binnen vier jaar bankroet '0). Nog moei
lijker wordt het als men bedenkt dat de bedrijfstak in de loop der tijd, in ver
band met een herorientatie op andere afzetmarkten, een ingrijpende trans for
matie onderging. Aanvankelijk spitste de produktie zich toe op fijne glaswa
ren - "cristalleyne glaessen". De poging om in 1614 te Rotterdam ook de 
produktie van "huis ende vensterglas" ter hand te nemen schijnt spoedig op 
niets te zijn uitgelopen "). Na verJoop van tijd schakelden de bedrijven echter 
in toenemende mate over op de voortbrenging van grof glaswerk. Hiermee 
werd omstreeks 1640 te Amsterdam een begin gemaakt door toedoen van 
twee Luikenaren - afstammelingen van bekende glasmeesterfamilies -, die 
naar het Noorden waren getrokken 12). Hun onderneming bleef overigens met 
Ita1iaanse arbeiders "verres de crista lies de toutte fasson" produceren. Voor
al tijdens de 18e eeuw liep de voortbrenging van het fijne witglas terug. Tegen 
het einde van de eeuw werden naar het schijnt in hoofdzaak enkel nog flessen 
geblazen 13

). Deze situatie treft men in 1883 nog onveranderd aan'4). 
Hoewel deze gang van zaken ongetwijfeld artistiek verval impliceert gaat 

het te ver uitsluitend van neergang te spreken. Kennelijk zochten de Neder
landse glasproducenten naar mogelijkheden om zich door omschakeling aan 
te passen bij een voor hen ongunstige verandering in de concurrentieverhou
dingen. Even zo kennelijk slaagded zij daarin tot op zekere hoogte. Het wijst 
er niet op dat men het verval van de nijverheid tijdens de 18e eeuw in aile sec
toren even gelaten aanvaardde. Tegen het eind van die eeuw voerden de vijf 
overgebleven glashuizen nog gemeenschappelijk actie om vrijstelling van be-

'0) J. G. van Dillen (uitg.), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gil
dewezen van Amsterdam, 1(1929),913. 

") Zwartendijk, a.w., 46. 
") Van Dillen, Bronnen, II (1933), 275, 372, 437, 508, 51l. Zie ook: Hudig, a.w., 

58. De Rotterdamse kooplui Sijvert Meynertsz van Duynen en Hugo Spiering had den 
tevoren al in 1615 een (mislukte) poging tot fabricage van grof glaswerk ondernomen. 
Doorman, a.w., G 14l. 

") Gem. Arch . Rotterdam, Handschriftenverzameling, 3i96. Hudig, a.w., hfdst. 4; 
Zwartendijk, a.w., 49, deelt mee dat men te Rotterdam in 1693-1694 al "Engelsche 
botteljes" fabriceerde. 

") Rapport der Commissie namens de glasfabrikanten in Nederland aan de Mi
nister van Justitie, (1883). De bedrijfstak was traditioneel van opzet: er werkten 15 
flessenfabrieken die jaarlijks 20 a 25 miljoen flessen fabriceerden, terwijl in Duitsland 
een enkel modern bedrijf ailO miljoen voor zijn rekening nam. De bedrijfsvoering was 
conservatief: kinderarbeid werd verdedigd 'als noodzakelijk. 
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lasting op steenkool te verkrijgen en zij meenden daarbij op het algemeen be
lang van hun bedrijfstak te kunnen wijzen. "Een groote meenigte van Ar
beydsvolk soo Mannen als Vrouwen als Kinderen" ontving een jaarlijkse 
loonsom van fl. 25.000; elk bedrijf bevrachtte jaarlijks 7 a 10 kolenschepen; 
de binnenvaart vervoerde massa's turf en hout; armen vonden welkome in
komsten door glasscherven te verzamelen, die weer als grondstof werden ver
bruikt, etc. etc. "). Het feit dat de glasnijverheid zich tijdens de 18e eeuw, zij 
het moeizaam, staande hield lijkt even opvallend als de omstandigheid dat zij 
ten tijde van de algemene economische opgang in de 17 e eeuw niet anders dan 
een zeer wankele bestaansbasis had gevonden. 

De economische ontwikkeling van de glasmakerij lijkt hier te lande in de 
onderhavige periode lOwel ruimtelijk als temporeel bezien dus nog al wat te
gendraadse aspecten te vertonen ten opzichte van de nijverheid als geheel. De 
verklaring van de desbetreffende contrasten is van belang voor het inzicht in 
zowel de ontwikkelingsfaktoren van de specifieke bedrijfstak der glasmakerij 
als van de inheemse nijverheid in het algemeen. 

Niet aileen ten opzichte van de binnenlandse nijverheid nam de glasmakerij 
een aparte positie in. Ook ten opzichte van de buitenlandse glasindustrie was 
er sprake van opvallende afwijkingen. Ondanks de veelvuldige pogingen 
lukte het juist in de relatief hoogontwikkelde volkshuishouding van de Repu
bliek niet de bedrijfstak tot gestage ontplooiing te brengen, terwijl het voor
alsnog minder ontwikkelde buitenland wat dit betreft wei degelijk belangrij
ke successen boekte. Engeland legde de grondslag voor zijn mod erne glasin
dustrie al tussen 1580 en 1640 en bracht deze in de 18e eeuw tot volle 
ontwikkeling 16

) . Frankrijk beschikte sedert het midden van de 17e eeuw over 
een bloeiende, gediversificeerde glasnijverheid 17) . In de Zuidelijke Nederlan
den handhaafde de bedrijfstak zijn aloude bestaan op hoog peil. In Duits
land, Oostenrijk en Bohemen bevonden zich tijdens de 18e eeuw belangrijke 
centra van de glasfabricage, die heel de Europese markt bestreken. Daar
tegenover steekt het bij voortduring kwijnende bestaan van de Nederlandse 
glasfabricage, die ondanks gedaanteverwisselingen als het ware langer dan 
twee eeuwen in de kinderschoenen is blijven steken, maar povertjes af. Ook 
de verklaring van dit contrast zou licht kunnen werpen op de ontwikkelings
kansen en -mogelijkheden binnen de bedrijfstak in het bijlOnder en de 
Nederlandse nijverheid in het algemeen. 

Het zojuist geconstateerde contrast springt temeer in het oog waar het be
gin van de Nederlandse glasmakerij weI degelijk ten volle aansloot op Euro
pese ontwikkelingen in deze sector ten tijde van de tweede helft van de 16e 
eeuw. Tot dan toe had de produktie op twee verschillende manieren plaats 
gevonden. In de bosrijke gebieden van Noordelijke streken, die het benodig-

" ) Gem. Arch . Rotterdam, Handschriftenverzameling, 3196. 
") E. S. Godfrey, The development of English glassmaking, 1560-1640 (1975); 

T. S. Banker, Pilkington Brothers and the Glass Industry, (1960). 
17) w. C. Scoville, Capitalism and French glassmaking, 1640-1789 (1950); J . Chof

fel, Saint-Gobain, (1960). Tal van regionale studies behandelen de glasmakerij in 
Duitsland en Centraal-Europa. 
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de hout als brandstof leverden, bevonden zich glashutten, die noodgedwon
gen een zwervend bestaan leidden. Hun houtverslindende activiteit leidde tot 
ontbossingen, zodat zij om de twintig a dertig jaar hun vestigingsplaats 
moesten verlaten '8) . Het gebezigde procede was tamelijk primitief en bestond 
uit het verhitten van een mengsel van silica:ten en alkali-soorten . Voor de 
laatste werd in hoofdzaak potas gebruikt, dat eveneens uit hout werd verkre
gen. Een kilogram potas vereiste wei 600 a 1.000 kg hout '9). Het aldus verkre
gen glas stond kwalitatief tenachter bij dat uit Zuidelijker streken, met name 
uit Murano bij Venetie en Altare bij Genua. In de plaats van potas gebruikte 
men daar soda, verkregen uit de verbranding van zeewieren. Zo ontstond een 
gevestigde glasindustrie in kuststreken, niet aileen in Italie, maar ook in 
Normandie, waar de glasmakerijen grote hoeveelheden zeewier ter beschik
king stonden 20

). 

Het Italiaanse glas - kristal 2l
) - onderscheidde zich door zijn kleurloze 

helderheid. Vermenging van benodigde ingredienten leverde altijd wei glas 
op. Maar hoogwaardig helder glas vereiste niet aileen zorgvuldige selectie van 
grondstoffen op hun zuiverheid maar ook de vermenging daarvan in strikte 
doseringen. De desbetreffende formules werden in diep geheim gekoesterd, 
veelal in gesloten familieverband waarbinnen zij van vader op zoon $Oms ge
durende eeuwen werden overgedragen. In Italie probeerde ook de overheid 
het uitlekken van het geheim met draconische voorschriften en maatregelen 
te voorkomen"). Vergeefse moeite! De vlucht van Italiaanse glasmeesters 
was niet te verhinderen. Daarmee verbreidde zich tussen 1550 en 1615 de 
Italiaanse glasmakerstechniek over heel Noord-West Europa. 

Via Antwerpen en Engeland bereikte het Italiaanse pro cede ook de 
Republiek"), waar de ontbossing tot dusver bet glasmaken had verhinderd. 
Nadat Antonio Obizzo uit Murano in 1597 waarschijn1ijk als eerste Italiaan 
in Amsterdam tevergeefs zijn geluk had beproefd, volgde de hele 17e eeuw 
door een stoet hooggeschoolde Italiaanse glasmakers, die voor de benodigde 
technische kennis zorgdroegen. In de tweede Amsterdamse glasmakerij, die 
in 1601 werd gesticht, werkten onder leiding van de Haarlemmer Jan Hen
dricksz Schrijver - naar zijn moeder Soop geheten - tal van Italianen, die 
men eigenhandig in het geheim en ten koste van wel fl. 5.000 uit Venetie had 

IS) H. Kubatz, Standorttendenzen und Standortverlegungen in der deutschen 
Flachglasindustrie yom betriebswirtschaftlichen Standpunkt, (1965). 

") D. Landes, The unbound Prometheus, (1969), 112-113 en Kubatz, a.w., 29 
verschaffen wat dit betreft enigszins uiteenlopende gegevens. Volgens de laatste vergde 
1 gewichtseenheid glas 8 gewichtseenheden hout. 

20) Landes, t.a.p. verschaft technische bijzonderheden, evenals - uitvoeriger -
ScoviJle, a.w. Soda in de vorm van "barille" of "barilla" - d.i. verb rand zeewier
betrok Nederland uit Frankrijk en Spanje. 

21 ) Bedoeld werd doorzichtig witglas i. Lt . zgn . "grove gelaesen" . Pas later werd het 
woord gebruikt voor hoogwaardig loodglas. 

") Venetie zond ontsnapt personeei blijkbaar zelfs moordcommando's na en be
dreigde achtergebleven familieleden met represailles. De Venetiaanse terreur dwong 
menig emigrant tot terugkeer. 

2l) Hudig, a.w., 22. 
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gesmokkeld. Zij vonden overigens Nederlandse glasmakers aan hun zijde, die 
de kunst kennelijk snel hadden geleerd . In Engeland en Frankrijk deed zich 
een daaraan overeenkomstige situatie voor. Voorzover va It na te gaan ope
reerden de Italianen hier te lande doorgaans niet op eigen houtje 24

) maar 
lieten zij zich door Nederlanders aanwerven of handelden zij daarmee in 
compagnie. Oat was bij lange na geen garantie voor succes. De glasmakerij, 
die een Nederlander samen met twee Italianen in 1612 te Gorcum oprichtte 
was weldra weer ter ziele, ondanks de genereuze steun van de 
stadsoverheid " ). Toch was met de komst van de Italiaanse meesters een be
langrijk knelpunt - het gebrek aan technische kennis - overwonnen. Reeds 
in 1608 werden de voortbrengselen van de inheemse glasnijverheid niet te ge
ring geacht om als pronkstukken te dienen bij het geschenk dat de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie de keizer van Japan aanbood'6). De concurrentie 
van de Nederlandse ondernemingen was in het begin van de 17e eeuw in Ant
werpen en Keulen al pijnlijk voelbaar 27

). 

Buitenlanders bleven in de loop van de 17e en 18e eeuw de inheemse glasfa
bricage van nieuwe impulsen voorzien . Op de toestroming van deskundigen 
uit Luik, dat van oudsher een centrum was van de glasnijverheid , is reeds ge
wezen. Het aantal Luikenaren nam in de loop van de 17e eeuw toe, evenals 
dat der Franse. De emigratie van Hugenoten na de herroeping van het Edict 
van Nantes in 1685 schijnt een versnelling teweeggebracht te hebben. De 
glasmeester Louis Gaillard, afkomstig uit de Dauphine en achtereenvolgens 
werkzaam in Zwolle en Gouda vermeldde uitdrukkelijk dat hij wegens de 
"vreetheyt des Konincks van Vranckrijk" de wijk had genomen"). Engelse 
glasmeesters deden in de tweede helft van de 17e eeuw hun intrede'9). Duit
sers uit aile landsdelen hadden al eerder emplooi in de bedrijfstak gevonden 
en bleven heel de periode door toestromen. In de 18e eeuw treft men voorts 
Russen en Polen aan30). Al deze arbeiders en meesters brachten de nieuwste 
technische snufjes die elders ontwikkeld waren mee en werkten in de diverse 
bedrijven zij aan zij met Nederlanders. De geringe ontplooiing van de be
drijfstak kan aldus moeilijk worden geweten aan een achterstand op tech
nisch gebied of het gebrek aan hooggeschoolde arbeid. 

Twee faktoren hebben deze immigratie van deskundigen bevorderd. Op de 
interventie van kapitaalkrachtige Nederlanders, die de buitenlanders kansrijk 

") Een uitzondering was de Rotterdamse onderneming in 1641 gesticht door - no
ta bene! - de Venetiaanse resident hier te lande zelf. De onderneming was niet levens
vatbaar. Hudig, a.w. 

") Gem. Arch. Gorcum, 2283, 2284. De stad verleende een rente100s voorschot van 
fl. 1800.-, kocht grondstoffen, stelde gratis grond ter beschikking etc. Een dominee 
uit Nigtevecht stelde zich borg voor de onderneming. Het mocht allemaal niet baten: 
het bedrijfje was spoedig ter ziele. 

") Hudig, a.w., 34. 
" ) Van Dillen .. Bronnen, I, 1173; Hudig, a.w., 22 e.v ., 31. 
" ) Gem. Arch. Gouda, Oud-Arch. 2542, 25-4-1698 . 
" ) Van Dillen, Bronnen III (1974), 1548. Hudig, a.w., 62, 75, 76. 
" ) G. Beernink, "Een glasfabriek te Nijkerk" in Bijdr. en Meded. Ge1re XVII 

(1914), 160. 
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emplooi boden, is reeds gewezen. Bij de eerste onderneming in Middelburg 
waren al rijke Amsterdamse kooplieden als Hendrik en Dirk van Os en Adri
aen en Guillaume van Papenbroeck rechtstreeks betrokken. Hun collega's 
Hendrik Hudde en Reynier Pauw hadden er eveneens belang bij3l). Dat wa
ren klinkende namen in Amsterdamse handelskringen, evenals die van Jan 
Jansz Carel en Jan Munter, die elk steun gaven aan een Amsterdams glas
huis. Carel was de schoonvader van Soop en legde voor de desbetreffende on
derneming liefst fl . 50.000 op tafe!. Munter maakte zich sterk voor zijn zwa
ger Abraham van Tongerloo, die met steun van de stadsregering Soop's 
bedrijf ten gronde zou richten. In Rotterdam probeerde de veelzijdige koop
man Syvert Meinertsz van Duinen - buskruitfabrikant en valsmunter - in 
1615 een glasmakerij te grondvesten J2

) . De Amsterdammer Anthony Lemaire 
was in 1679 betrokken bij een soortgelijke poging in Haarlem J3). Herhaalde
lijk treft men ook minder glanzende namen van kooplieden in de glasmakerij 
aan. In 1617 bezat bijvoorbeeld de koopman Hugo Spierinck uit Rotterdam 
een achtste aandeel in een plaatselijke glasoven 34

). De oprichter van het be
trekkelijk succesvolle Rotterdamse bedrijf, dat in 1748 werd gesticht, was de 
Duitser J . W. Hoffmann die ook in de ijzer- en houthandel werkzaam wasH). 
De Nijkerkse glasmakerij van 1765 kwam met een inleg van zo'n fl . 20.000 
kapitaal uit Edam tot stand]"). Daarmee konden zoveel arbeiders worden 
aangelokt - veelal uit het buitenland -, dat de bevolking van Nijkerk tussen 
1747-1796 met 120070 toenam. De wankele basis van de inheemse glasmakerij 
valt zo bezien niet te wijten aan de kloof tussen (handels)kapitaal en 
industriele bedrijvigheid. 

In de tweede plaats konden de buitenlandse deskundigen profiteren van 
het actieve wervingsbeleid van de diverse stedelijke overheden. Renteloze 
voorschotten, gratis gebruik van grond en gebouwen, subsidies, aankoop van 
grondstoffen, vrijstellingen van belastingen waren in dit beleid de min of 
meer geijkte middelen, die overigens niet aileen buitenlanders ten goede kwa
men. Aan de Rotterdamse glasmakerijen werden bijvoorbeeld tussen 1615-
1695 "vrijdommen en douceurs" verleend, die betrekking had den op het ver
bruik van bier, wijn en brandstoffen en de wacht" ). Toen Gouda noodge
dwongen zelf een glashuis in eigen beheer moest overnemen betaalde het zijn 
glasmeester Louis Gaillard buiten " son logement, Ie feu et la chandelle" 
fl . 500 per jaar boven zijn stuklooninkomsten, waarmee hij circa fl. 20 per 

") Hudig, a.w., 22 e.v. Zie voor de genoemden: Joh . E. Elias, De Vroedschap van 
Amsterdam I en II (1903, 1905). 

" ) n. 12. 
" ) Hudig, a.w., 56, 77. 
") Gem. Arch. Rotterdam, Handschriftenverzameling 3194. 
" ) W. J . Hoffmann, Een Oud-Rotterdamse firma - Johan Frederik Hoffmann 

1734-1899, in: Rott. Jrb. 1915. 
'") Beernink, a.w. 
") Gem. Arch. Rotterdam, Handschriftenverzameling 3195 bevat o.m. daarvan een 

overzicht. 
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week verdiende") . Oat was een vorstelijk salaris als men voorts nog bedenkt, 
dat de man enkel de technische leiding verzorgde en niet in staat was tot 
commercieel en administratief beheer, dat door anderen werd verzorgd. 

Over gebrek aan belangstelling en steun van de zijde der stedelijke overhe
den had de bedrijfstak zeker niet te klagen, al werd de Amsterdamse glasma
kerij in 1652 gelast zijn standplaats te veranderen in verband met "de groote 
vuyligheden van stanek, roock ende andere inconvenienten" waaruit inder
daad een verhuizing voortvloeideJ9

). Anders was dit ten aanzien van de ge
westelijke en landelijke overheden, die zich naar het schijnt niet intensief met 
de glasmakerij hebben ingelaten. Het monopolie, dat de Staten van Zeeland, 
gekoppeld aan een invoerverbod op kristalglas uit Antwerpen, in 1597 aan de 
Middelburgse glasmakerij verleenden 40

) bleef een uitzondering. Tegen het 
einde van de 1 ie eeuw werden plannen ontwikkeld om in Holland met over
heidssanctie een stringent vestigingsbeleid te voeren om "kladders" het 
hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd hoge invoerrechten te heffen op 
"uytheemsche" glaswaren afkomstig uit Luik, Engeland en Bremen. Oaar
van kwam niets terecht 41

) . 

Mede dank zij de interventie van particulieren en stedelijke overheden be
schikte de bedrijfstak als geheel waarschijnlijk over voldoende hoogwaardige 
arbeidskrachten. Voor de individuele bedrijven lag dit evenwel anders. Het 
personeel was weinig honkvast. Klachten over het weglopen en elkaar aftrog
gelen van duur betaalde arbeidskrachten waren regel. Het "glasenfornais" 
van Soop te Amsterdam was eraan ten gronde gegaan42). De vaker geciteerde 
Goudse memorie uit 1698 beklaagde zich niet aileen bitter over de concurren
tie uit de Zuidelijke Nederlanden en 's-Hertogenbosch, maar noemde ook het 
weglokken van elkaars werkkrachten een der ergste kwalen. Het glashuis in 
Zutfen moest het vuur doyen toen eerst de meester en vervolgens ook het per
soneel de benen naar Ouitsland nam"). De arbeiders van de glasmakerij in 
Nijkerk waren in de 18e eeuw dikwijls maar tot een kortstondig verblijf te 
bewegen") . Inderdaad ziet men keer op keer een en dezelfde glasmaker of 
een en dezelfde glasmakersfamilie, soms over de landsgrenzen heen, nu weer 
eens hier dan weer eens daar opduiken. Deze bewegelijkheid kwam de besten
digheid van de bedrijfsuitoefening niet ten goede. Vit de schaarse, sterk uit-

") Gem. Arch. Gouda, Oud-Arch. 2542, Contract Burgemeesters en Gaillard, 25-4-
1698. ,vergelijk zijn honorarium met dat van Obizzi die te Amsterdam in 1597 nog 
maar fl. 50 per jaar ontving. Middelburg betaalde zijn achtereenvolgende glasmeesters 
bedragen, die uiteenliepen van fl. 150 tot fl . 300 per jaar. 

") Van Dillen, Bronnen III, 1170; Hudig, a.w., 45. Afgezien zij van enkele octrooi
en tot vestiging. Zij sorteerden in de praktijk niet veel effect. Doorman, a.w., G 141, 
G 155. 

") Hudig, a.w., 24. 
" ) Zie noot I . Betoogd werd dat in het gewest Holland slechts plaats was voor twee 

glashuizen, het Goudse en het Haagse. Die moesten ook samenwerken. Het mislukken 
van lOvee1 glashuizen weet de memorie aan de ongebreidelde mededinging. 

") Van Qillen, Bronnen II, 742. 
4l) Gem. Arch. Gouda, Oud-Arch. 2542, brief 4-9-1697 . 
") Beernink, a.w., 158. Onder de giasmakers heerste waarschijnlijk ook een uitzon

derlijk hoge sterfte. Het bedrijf was ongelOnd. 
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eenlopende en daarom onderling zeer moeilijk vergelijkbare gegevens om
trent de arbeidslonen valt weI af te leiden hoezeer geschoolde arbeidskrachten 
in trek waren. Omstreeks 1612-1613 werden te Amsterdam met het polijsten 
en slijpen van spiegels 8 stuivers per dag verdiend, met het glasmaken 5 a 6 
st. 41). Omstreeks 1640 beliep het stukloon voor 100 bierglazen of 100 wijngla
zen - ongeveer de dagproduktie van een man - 22 stuivers . Het steeg tot 45 
a 50 stuivers voor 100 wijnglazen en 35 of 40 stuivers voor 100 resp. 110 bier
glazen omstreeks 1670. Opmerkelijk is het, dat sedert deze tijd in de desbe
treffende arbeidscontracten ook afzonderlijke voorzieningen werden getrof
fen voor uitkeringen in geval van stilstand van het bedrijf, hetgeen in de win
termaanden min of meer regel was"). De desbetreffende vergoedingen Jie
pen, afhankelijk van de bekwaamheid der betrokkenen, uiteen van fl. 3 tot 
fl. 8 per week . De woordtekst van de bepalingen doet vermoeden, dat zij 
noodzakelijk waren om het wegtrekken van het personeel te voorkomen. De 
Amsterdamse arbeidsvoorwaarden zuBen niet sterk hebben afgeweken van 
wat elders in het land gold. In Gouda ontliepen in 1697 de stuklonen althans 
het Amsterdamse peil niet veel: voor 120 wijnglazen werden 40 a 42 stuivers 
oetaald, terwijl42 stuivers werden betaald voor 180 resp. 220 bierglazen. In 
geval van stilstand werd per man fl. 2 tot fl. 6 per week uitbetaald" ). 

Berucht was ook de geringe arbeidsdiscipline en gezeggelijkheid van het 
personeel, dat per dag onder grote hitte vijftien uur arbeid verrichtte. Het 
drankverbruik was waarschijnlijk hoog. Geen wonder, dat de "Jalousy en 
onenigheden .. . in glashuysen veel regeeren" , al liep het niet altijd zo hoog 
als in Haarlem waar in 1697 de ene glasblazer de ander met een gloeiende 
blaaspijp de tanden uit de mond timmerde"). Het feit, dat buitenlandse 
meesters, die in hun land van herkomst een hoge, vaak aan de adel gelijk
gestelde, sociale status genoten, hier te lande met aanpassingsmoeilijkheden 
te kampen hadden zal - evenals dit in Engeland het geval was") - ook pro
blemen hebben gegeven. In Gouda kJaagde men misprijzend over buitenland
se meesters, die zich als edelen overgaven aan " groote dependences en plai
sier" ' 0). Internationaal stonden de glasmakers als driftkoppen bekend. Niet 
ten onrechte weBicht en taalmoeilijkheden zuBen de problemen verscherpt 
he~ben" ). Toen Meester GaiIIard uit Gouda door een misverstand dacht dat 

") Van Dillen, Bronnen II en III, div . arbeidscontracten . 
" ) Bij " toe water" stegen ook de transportkosten van glas. Winkeliers vormden 

daarom wintervoorraden. Gem. Arch . Gouda, Oud-Arch. 2542, Contract okt. 1697 
waarbij een koopman op zich nam gedurende een jaar 150.000 glazen af te nemen. 

" ) Idem, Loonlijst 9-11 -1697. 
") Idem, 25-4-1698 . Hudig, a.w., 53 . 
49) Godfrey, a.w., geeft voorbeelden . 
' 0) Zie n. I. 
" ) Zo verstonden de Italianen die in 1612 te Gorcum verschenen geen "Ouijts" . 

Een was ana1fabeet. Oat kwam vaker voor. Veel arbeidscontracten werden in het 
Frans geformuleerd. Oat eenzame glasmakers in den vreemde uit de band sprongen 
blijkt o.m. uit het verzoek aan de Goudse magistraat van de ouders van een jonge 
glasmaker, die in Brugge woonden, om toch vooral te voorkomen, dat hun zoon in het 
huwelijk trad. Gem. Arch. Gouda, Oud-Arch. 2542, brief 1697. 
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men hem wilde bedriegen liep hij dadelijk weg. Zijn vrouw kon hem nogjuist 
op straat de knapzak ontfutselen, waarna hij lo "in colere" geraakte, dat hij 
haar tot in het huis van de dominee achtervolgde. Met moeite werd hij tot be
daren gebracht"). 

Deze problemen met de arbeidsvoorziening lOuden mogelijk gemakkelij
ker tot oplossing hebben kunnen komen door verbetering van de organisato
rische opzet van de bedrijfstak via centralisatie en concentratie. De buiten
landse glasfabricage had even wei met soortgelijke moeilijkheden te kampen 
en in Nederland zelf deden zich binnen de andere sectoren van de nijverheid 
vergelijkbare tekortkomingen voor. De arbeidsvoorziening lijkt al met al 
geen onoverkomelijke knelpunten voor de ontplooiing van de glasmakerij te 
hebben opgeleverd. Misschien heeft de hechte beslotenheid van de met veel 
geheimzinnigheden en magie omsluierde, beperkte levenssfeer van het 
glasmaken bijgedragen tot een in de ogen van anderen veelal vreemd gedrag. 

Ook het vraagstuk van de technische kennis, waarop buitenlanders zo'n 
positieve invloed uitoefenden, lever de waarschijnlijk geen onoverkomelijke 
hinderpalen op. Tijdens de 17e eeuw kwam het hier te lande zelfs tot niet on
belangrijke verbeteringen. De zogenaamde glasmakersstoel, die de ar
beidsproduktiviteit deed stijgen, was waarschijnlijk een inheemse vinding"). 
TegeJijkertijd streefde men naar verbetering van de smeltovens al blijft het 
ongewis in hoeverre daarbij effect werd gesorteerd. Reeds in 1613 is sprake 
van een nieuw uitgevonden "stoockfornaise", waarvoor Soop in Amsterdam 
belangstelling koesterde H

). In 1623 verleenden de Staten-Generaal octrooi op 
een nieuw type smeltoven voor de glasindustrie"). In 1636 werd beweerd dat 
het eindelijk was gelukt een oven te ontwerpen die met turf gestookt kon 
worden"). Turf bleef voor de glasnijverheid evenwel grotendeels onbruik
baar. De vereiste temperatuur van 1500-1700 graden kon men er niet mee be
reiken. Turf werd op zijn best benut om de ovens gaande te houden. Tot een 
technische doorbraak ten aanzien van de brandstofvoorziening, die de Ne
derlandse glasnijverheid een vaste basis had kunnen bieden, kwam het niet. 
Tijdens de 17e eeuw bleven de glasmakerijen in hoofdzaak aangewezen op 
hout als brandstof. Dat leverde wei degeJijk ernstige knelpunten op. Veelzeg
gend is in dit verband een verklaring uit 1618, waaruit bleek dat de glasmake
rij van Soop wegens gebrek aan hout vier maanden stil had moeten Jiggen en 
dat men in arren moede masten door de schoorsteen had gejaagd"). Tachtig 
jaar later luidde de klacht nog dat er "geen grooter kommer (is) als hout""). 
Met vreugde zag men te Gouda het faillissement van andere glashuizen aan 
omdat daardoor weer wat meer hout ter beschikking kwam. 

Toch was de glasmakerij niet uitsluitend op hout als brandstof aangewe-
zen. In 1615 was het nameJijk in Engeland gelukt een glasoven te ontwerpen 

") Idem, brief 8/ 9-7-1697. 
") Singer, a.w., 219 e.v. 
54) Van Dillen, Bronnen II, 104. 
") Doorman, a.w., G 223. 
,.) Van Dillen, Bron'1en III, 275, 372. 
") Van Dillen, Bronnen II, 485 . 
") Gem. Arch. Gouda, Cud-Arch. 2542, brief 22-10-1697. 
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waarin steenkool gestookt kon worden. De aanvrager van het octrooi op de 
turfoven - de Luikenaar Guide de Libon, die glashuizen in een aantal plaat
sen exploiteerde - gebruikte omstreeks 1640 in zijn Amsterdams bedrijf 
reeds steenkooIH

). Maar zijn voorbeeld yond traag navolging. De Engelse 
glasmeesters, die sedert ongeveer 1660 hier te lande verschenen, zullen om
streeks 1700 wei de beslissende stoot tot de vervanging van hout door steen
kool hebben gegeven. De Libon was het ook, die als eerste met succes de 
voortbrenging van grof glaswerk - "helbrons" i.p. v. "cristaleyn" - hier te 
lande invoerde. Pas in de 18e eeuw verstookten de grofglasmakerijen als de 
bedrijven van Hoffmann in Rotterdam en de Nijkerkse onderneming uitslui
tend steenkool. Daarmee was een belangrijk knelpunt overwonnen. Wellicht 
kon tijdelijk zelfs gesproken worden van een kostenvoorsprong op het bui
tenland. De steenkool werd over water immers goedkoop aangevoerd uit 
Duitsland en vooral uit Engeland. In Rotterdam noteerde de Engelse steen
kool, omstreeks 1700 lagere prijzen dan in Engeland zelf, waar het transport 
nog aanleiding gaf tot sterke kostenstijgingen60

). 

Ook wat de produktontwikkeling betreft stond Nederland niet bij het bui
ten land ten achter. Van geheel eigen bodem was de vinding van de Hollandse 
glastranen, die gemaakt werden in de beroemde Amsterdamse glasmakerij 
van Johan Vrouling, waar ook proefondervindelijk onderzoek plaats had"). 
Tijdens de tweede helft van de 17e eeuw konden de Staten-Generaal en de 
Staten van Holland herhaaldelijk octrooi op nieuwe vindingen veri en en al be
trof het daarbij ook wei nabootsingen en verbeteringen van buitenlandse 
ontdekkingen61

). Het gieten van spiegelglas, doorgaans een Luikse of Franse 
vinding uit de tweede helft van de 17e eeuw geacht, werd hoogstwaarschijn
lijk al omstreeks 1630 in Rotterdam gepraktiseerd61

). De Engelse uitvinding 
van zeer hoogwaardig loodglas, dat de Europese markt veroverde en uit het 
derde kwart van de 17e eeuw dateerde, bereikte Nederland mogelijk al met de 
komst van de Engelsman John Billingham, die in 1665 in dienst trad van de 
Amsterdamse glasfabrikant Dirk van Kattenburgh"). Zijn "kunst ofte se
creeten" waren Kattenburgh liefst fl. 4.000 per jaar waard! Het geheim 
schijnt toch wei betrekkelijk snel uitgelekt te zijn. In de Goudse glasmakerij 
werd althans op grote schaalloodwit verbruikt hetgeen er op schijnt te wijzen 
dat men ook daar wei de kunst van het loodglasmaken verstond. Niet aan
nemelijk is voorts, dat de vele Engelse glasmakers, die na Billingham hier 

") Dat valt althans op te maken uit een rekest zijnerzijds geciteerd door Hudig, 
a.w., 42 e.v. 

60) z. W. Sneller, De steenkolenhandel van Rotterdam, (1946), 70. Volgens Sneller, 
64, werd omstreeks 1760 in de vensterglasblazerij ook turf verbruikt. Het is een der 
zeer schaarse indicaties, dat turf ook toepassing yond in de glasnijverheid. Waar
schijnlijk werd de turf met andere brandstoffen vermengd. 

") Glastranen waren kogeitjes of fiesjes die met een knal uiteenbarsten. Hudig, 
a.w., 48. 

62) Doorman, a.w. 
") Hudig, a.w., 58. 
") Van Dillen, Bronnen III, 1548. Billingham was in 1667 al weer verdwenen. Hij 

werd opgevolgd door twee van zijn landgenoten, die zich echter waarschijnlijk niet 
met de fabricage van kristal maar van spiegelglas inlieten. Hudig, a.w. 75 e.v. 
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verschenen, het procede van het loodglasmaken verzwegen. De opvatting van 
Van Dillen, dat het Engelse loodglas het Hollandse "cristaleyn" van de 
markt heeft verdrongen, lijkt geen steek te houden"). 

Met de grondstoffenvoorziening was het evenmin slecht gesteld. De meeste 
materialen stonden ter beschikking op de Hollandse stapelmarkt, die voor 
een geregeld aanbod zorgdroeg. Hoe het daarbij tewerk ging toont de be
drijfsvoering van de Goudse glasmakerij·'). Via Amsterdam werden de be
langrijkste grondstoffen aangevoerd: salpeter, soda en loodwit. Zand kwam 
uit Dordrecht. Wekelijks werd normaal circa 1680 Ib van deze grondstoffen 
verbruikt in de vaste verhouding 1:2:3:4, waarmee 5100 tot 5600 glazen wer
den vervaardigd. Andere ingredienten, die in geringe hoeveelheden aan de 
"compositie in de potten" werden toegevoegd waren bruinsteen (magnis), 
menie, vijlsel van spelden en saffer (een kobaltverbinding) voor het kleuren 
van glas. Tussen september 16% en eind 1698 - toen werd de produktie 
gestaakt - werden 565.000 glazen voortgebracht. Zij vonden afzet tot in 
Groningen en Emden toe. Toch was de afzet onvoldoende. Bij het zeer gere
geld opmaken van de inventaris bleek de verkoop telkens 25 a 40070 geringer 
te zijn geweest dan de produktie. Optimistisch bleef men de groeiende voor
raad glazen waarderen op verkoopprijzen van fl. 6 a fl. 6.25 per 100 stuks. 
Maar in mei 1699 bleek bij de liquidatie zelfs een verkoopprijs van fl. 4 te 
hoog gesteld. Geen wonder, dat de stad met haar onderneming uiteindelijk 
de lieve som van fl. 16.000 had verspeeld! 

De Goudse onderneming was typisch een kleinbedrijf. Onder de gunstigste 
omstandigheden verschafte zij werk aan vijf glasblazers, twee stokers en drie 
jongens. Dat steekt schriel af tegen de bezetting van de kleine minderheid van 
de ondernemingen, die, dank zij een kapitaalinbreng van vele tienduizenden 
guldens, vijftig tot tachtig arbeidskrachten in dienst hadden en die het door
gaans wei enkele decennia volhielden. Maar in Gouda was ook de kapitaalin
breng gering. Bij de inrichting van het bedrijf was volstaan met de overname 
van de uitrusting van een Rotterdamse onderneming in liquidatie. Daarmee 
was welgeteld fl. 727 gemoeid geweest. 

De Goudse onderneming lijkt maatgevend te zijn geweest voor de vele mar
ginale bedrijven, die dank zij de wei zeer eenvoudige toegang heel gemakke
lijk tot de bedrijfstak toetraden. Hun kostenstructuur behoeft daarbij niet 
bijzonder problematisch te zijn geweest. Gegeven de aard van het produktie
proces lijkt de verdeling van de uitgaven over kostensoorten van de Goudse 
glasmakerij wei normaal te zijn geweest: 43% aan grondstoffen, 33% aan ar
beidslonen en 24% aan brandstof. De moeilijkheid was veeleer, dat ook dit 
typische kleinbedrijf relatief grote hoeveelheden produceerde van een min of 
meer gestandaardiseerd massaprodukt. Ten onrechte heeft men deze glasnij
verheid vrijwel st~eds voorgesteld als een industrie van luxegoederen. Daar
mee werden hoge eisen gesteld aan de organisatie van de afzet, waartegen het 
doorsnee kleinbedrijf niet opgewassen zal zijn geweest. Zo verkocht het 

") Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 402. 
") Het vo1gende is ontleend aan Gem. Arch. Gouda, Oud-Arch. 2542 en 1. Gesel

schap, Gouda's G1ashuis, in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift (1%9), 10-\3. 
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Goudse glashuis zijn produkt op zijn best tegen fl. 6 per 100 stuks, terwijl 
deze - afgezien van afschrijvingen - fl. 6.56 aan uitgaven vergden. 

Vraagt men zich nu af waaraan de onvolkomen ontwikkeling van de 
glasmakerij in Nederland te wijten is geweest, dan lijken de oorzaken niet pri
mair gelocaliseerd te moeten worden bij tekortkomingen van de prod uk tie
faktoren. Zeker, de arbeidsvoorziening vertoonde gebreken; de technische 
ontwikkeling schreed soms traag voort; de natuurlijke hulpbronnen leverden 
knelpunten op in de vorm van tekort aan hout als brandstof; onjuiste onder
nemersbeslissingen voerden tot ondoordachte vestigingen op verkeerde loca
ties. Daar staat tegenover dat op elk der genoemde punten ook positieve im
pulsen zijn te noemen, terwijl de faktor kapitaal nooit enig knelpunt van be
tekenis schijnt te hebben opgeleverd. Het zou dus wei een zeer toevallige sa
menloop van uiteenlopende negatieve groei-effecten moeten zijn geweest die 
de voortgang van juist deze bedrijfstak juist in Nederland stuitte. Elders 
kampte de glasnijverheid immers met overeenkomstige problemen; andere 
bedrijfstakken in Nederland eveneens. Toch was in die beide gevallen sprake 
van afwijkende ontwikkelingen ten opzichte van de inheemse glasnijverheid. 

Veronderstellenderwijs mag worden opgemerkt, dat de Nederlandse 
glasmakerij beter resultaat zou hebben geboekt als de produktie zich zou 
hebben geconcentreerd bij slechts enkele bedrijven in de Westelijke havenste
den. De vigerende mededingingsstructuur sloot dit even wei uit. Deze struc
tuur werd op haar beurt bepaald door de aard van het produktieproces, wel
ke de toegang tot de bedrijfstak wijd open hield . Bij voortduring traden in de 
werkelijkheid kleinbedrijven tot de bedrijfstak toe, die - gegeven de eigen
aardigheden van de afzetproblematiek - een marginaal bestaan leidden. 
Hun concurrentie stond de ontplooiing van de sterker geoutilleerde en beter 
geplaatste bedrijven in de weg en leidde tot de gestage ondermijning van hun 
levenskansen. 

In Engeiand en Frankrijk was het op dit terrein heel anders gesteld. In bei
de landen zorgde de centrale overheid voor reglementering en beperking van 
de concurrentie, al trad daarbij geen volledige monopolisering op. In Enge
land droeg de omschakeling op steenkool in de 17e eeuw voorts bij tot de 
concentratie van de bedrijfstak bij de steenkoolmijnen in Noord-Engeiand. 
Ook in Nederland was binnen de glasmakerij geenszins sprake van vrije me
dedinging, gelet op de intensieve en veelvuldige bemoeienissen van de diverse 
stedelijke overheden. Maar het gedecentraliseerde overheidsbeleid was niet 
geschikt een doelmatige coordinatie te bewerkstelligen. Er was veeleer sprake 
van concurrentie-vervalsing. Bovendien yond de giasnijverheid hier te lande 
geen bescherming tegen de steeds sterk ere concurrentie uit het buitenland. 
Onder deze omstandigheden verdient de omschakeling van de bedrijfstak op 
de fabricage van flessen in de 18e eeuw zeker respect. Kennelijk werd daarbij 
dankbaar gebruik gemaakt van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden als de 
opkomst en bloei van de graanstokerijen en veranderingen in de gewoonten 
van de wijnconsumptie. Het zegt veei omtrent de vindingrijkheid en de groei
kracht binnen de Nederlandse nijverheid dat men daartoe in staat was ook 
zonder "opvoedingspolitiek" van de zijde der overheid. 



VI 

DE GENTSE KA TOENINDUSTRIE VOOR DE INDUSTRI~LE 
REV(j)LUTIE 

door 

J. DE VISSER 

Uit een aantal studies blijkt dat de industriele revolutie in West Europa niet 
kan losgezien worden van bepaalde industrialiseringsverschijnselen die zich 
binnen hoofdzakelijk agrarische samenlevingen voordeden. Vaak vormt de 
aanwezigheid van een proto-industrie een belangrijke verklaring voor het 
ontstaan van industriele centra op het einde van de 18e - begin 1ge eeuw. 
Nochtans is niet in alle gevallen de industriele revolutie te verklaren vanuit 
een proto-industrialisering. Het bestaan van een belangrijke rurale huisnij
verheid in Oost en West Vlaanderen speelde bij het ontstaan van de gemecha
niseerde katoenindustrie te Gent in de jaren \800-18\0 geen doorslaggevende 
roJ. Omgekeerd kan men overigens ook stellen dat de Gentse katoenindustrie 
weinig impact gehad heeft op de landelijke linnennijverheid. Ondanks het 
feit dat de katoenspinnerijen en -weverijen bij de aanvang van de 1ge eeuw 
gekenmerkt werden door een sterke groei van de produktie, wist de traditio
nele Iinnennijverheid haar produktiepeil min of meer te handhaven '). De 
structurele crisis van de niet-gemechaniseerde Vlaamse Iinnennijverheid zou 
zich slechts ten volle in de late jaren 1830 manifesteren. 

De Gentse katoenspinnerijen ontstonden uiteraard niet uit het niets. De 
zeer sterke expansie die deze bedrijven kenden in de jaren 1800-18\0, is 
slechts te begrijpen vanuit de evolutie die een aantal katoenverwerkende 
branches kenden in de loop van de tweede helft van de 18e eeuw. 

I.De katoennijverheid te Gent v66r de industriele revolutie bestond voorna
melijk uit twee takken die weinig of niets met elkaar te maken hadden. Ener
zijds had men de fustijnweverijen, waar gemengde stoffen geweven werden 
- dat wil zeggen stoffen met een schering van vIas en een katoenen inslag -, 
anderzijds had men de katoendrukkerijen, waar uit Indie geimporteerde ka
toenen stoffen bedrukt werden. 

De fustijnweverijen vermeld ik hier omdat ze in de 18e eeuwse economie 
een zeker belang hadden. Bij de industriele revolutie zouden ze een minder 
belangrijke rol spelen. 

Voor Gent vindt men de eerste verwi}zing naar een fustijnmanufactuur in 
1727'). In dat jaar vroegen twee ondernemers aan het stadsbestuur de toela-

') Zie o.a.: C. Vandenbroeke, Sociale en conjuncturele facetten van de linnennij
verheid in Vlaanderen (late 14e-midden 1ge eeuw), in: Handelingen der maatschappij 
voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, dl. XXXIII, 1979. 

') Wat voigt is vooral gebaseerd op volgende archieffondsen: Aigemeen Rijks
archief Brussel (A.R.B.): Financieraad nO 4557 tim 4560; Stadsarchief Gent (S.G.) 
serie 123bis nO 2,4 en 5, serie 533 nO 183. 
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ting om met een fustijnweverij te beginnen. Het eerste bedrijf, dat van Jean 
Gillis t'Kint, was geen lang leven beschoren; waarschijnlijk is de weverij zelfs 
nooit verder dan het planningsstadium gekomen. Het tweede bedrijf, dat van 
Gauthier Coene, was weliswaar op een meer bescheiden schaal opgezet, maar 
kende toch een langer bestaan. Over deze weverij is enkel geweten dat ze in 
1738 met 98 weyers werkte. 

Oe term manufactuur vereist in dit verband enige verduidelijking. In tegen
stelling tot wat men uit de naam zou kunnen afleiden was de produktie in het 
geval van de fustijnmanufacturen niet gecentraliseerd. Het grootste gedeeIte 
van de arbeiders waren ook hier thuiswerkers. Enkel het appreteren van de 
stoffen gebeurde in een centrale werkplaats, onder de directe supervisie van 
de patroon. Nochtans waren er wei een aantal verschillen met de rurale lin
nennijverheid. Het belangrijkste was waarschijnlijk dat de weyers en de 
spinsters in de fustijnnijverheid loonarbeiders en -arbeidsters waren, terwijl 
de linnenwevers in de meeste gevallen onafhankelijke producenten waren, die 
hun waar op een markt verkochten. Oit betekende ook dat de handelaar een 
meer centrale rol kreeg toebedeeld binnen de fustijnweverij dan in de linnen
nijverheid, waar hij tot rond 1840 een pas sieve opkoper van afgewerkte pro
dukten bleef. In de fustijnweverij daarentegen was het de handelaar die uit
maakte welke kwaliteit er geproduceerd werd en in welke hoeveelheden. Oe 
oorzaak van dit verschil tussen de fustijnnijverheid en de linnennijverheid 
vindt men waarschijnlijk vooral in de verschillende grondstof die in de des be
treffende nijverheden gebruikt werd. Het vias dat in de linnennijverheid ver
werkt werd, werd in Vlaanderen zelf geteeld. Oaarenboven was de vlasteler 
en de linnenwever vaak dezelfde persoon. Oit was duidelijk niet het geval in 
de katoenverwerkende fustijnweverij. Katoen moest worden ingevoerd. Bij 
deze import beschikte de meer vermogende handelaar uiteraard over meer 
mogelijkheden dan de weinig kapitaalkrachtige wever, die de grondstof 
slechts in kleine hoeveelheden kon aankopen. 

In de loop van de tweede helft van de 18e eeuw werden te Gent verschillen
de fustijnmanufacturen opgericht. Men bemerkt hierbij dat dit in de meeste 
gevallen het werk was van handelaars. Slechts een van de teruggevonden oc
trooiaanvragen was duidelijk afkomstig van iemand uit de ambachtelijke sec
tor. In sommige gevallen lag de oprichting van de manufactuur volledig in het 
verlengde van de handelsactiviteit van de nieuwe ondernemer. 

Oit was bijvoorbeeld het geval met een der grootste weverijen die te Gent 
v66r 1800 werden opgericht, deze van Pierre Caudrelier en Compagnie. Oit 
bedrijf was oorspronkelijk een handelsfirma, gespecialiseerd in de handel 
met het Ottomaanse rijk. Toen de firma een hoeveelheid katoengaren als re
tourlading kreeg, kwam ze tot de vaststelling dat het meer rendabel was dit 
katoengaren zelf te verwerken, dan het als garen te verkopen. Aldus werd 
door Caudrelier en zijn vennoten een weverij opgericht die zou uitgroeien tot 
een der belangrijkste te Gent. 

Oergelijke gespreide investeringen waren overigens typisch voor de 18e 
eeuwse ondernemers. Hun economische activiteit beperkte zich meestal niet 
tot het leiden van een weverij of een andere industriele onderneming. Meestal 
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waren ze ook actief in de commerciele sector, waarbij dan vooral de linn en
handel - waar Gent het centrum van was - een dominerende plaats innam. 
Dit hield uiteraard een risico-spreiding in, maar het betekende tegelijkertijd 
ook een rem op de verdere industriele expansie, omdat op die manier investe
ringsmiddelen aan de nijverheid onttrokken werden . 

Het is moeilijk een juist idee te krijgen van het reele be lang van de katoen
verwerkende weverijen in de 18e eeuwse economie. Uit de eerste nijver
heidstelling die door de Fransen te Gent georganiseerd werd, blijkt dat rond 
1790 de manufactuurweverijen te Gent bijna 1000 arbeiders te werk stelden'). 
Jammer genoeg laat deze telling niet toe een onderscheid te maken tussen de 
weverijen die katoen verwerkten en de weverijen waar enkel vias of wol ver
werkt werd. De nijverheidstelling van 1806 maakte dit onderscheid weI. Doch 
volgens deze statistiek waren er te Gent geen katoenweverijen meer'). Vol
gens deze telling werden er in Oost Vlaanderen 73 .800 stukken gepro
duceerd'); hierbij waren 924 arb eiders te werk gesteld. Behalve in Oost 
Vlaanderen werd er ook in West Vlaanderen en Brabant katoen geweven. 
Voor deze laatste provincies vermeld de statistiek echter geen produktie
gegevens 6

). 

Het is echter wei duidelijk dat de katoenverwerkende sector in de Zuidelij
ke Nederlanden in de loop van de tweede helft van de 18e eeuw een belangrij
ke expansie kende. Tussen 1760 en 1791 steeg de invoer van katoenwol met 
iets meer dan 3070 gemiddeld per jaar, terwijl de import van katoengaren jaar
lijks met gemiddeld 5% toenam' ). Ter vergelijking: tussen 1850 en 1900 zou 
de invoer van katoenwol in Belgie slechts met gemiddeld 2,5% per jaar toene
men. De fustijnweverij was dus duidelijk een zeer expansieve sector. 

De fustijnweverijen speelden in het moderniseringsproces van de katoen
nijverheid geen doorslaggevende rol. Met de mechanisering van de ka
toenspinnerij en het ontstaan van de mod erne katoenindustrie zou de pro
duktie van gemengde stoffen zelfs enigszins op de achtergrond raken. Rond 
1810 werden er te Gent bijna uitsluitend volledig katoenen stoffen geprodu
ceerd. Een aantal weyers van gemengde stoffen vindt men later wei terug als 
katoenspinner of als katoenwever, zonder dat men echter kan spreken van 
een decisieve impact van deze groep op het moderniseringsproces. 

') S. G. Modern Archief K 211 A. 
') Dit wordt tegengesproken door de Nieuwen Almanach curieus en uti! ofte den ge

trouwen weg-wijzer der stad Gent - een jaarlijkse publicatfe waarin aile, of bijna aile, 
commerciele en industriele uitbatingen van de stad werden opgenomen. In de Weg
wijzer van 1806 werden nog twee "siamoisen-manufacturen - waar katoen en zijde 
verwerkt werd - vermeld. Waarschijnlijk ging het hier wei om onbelangrijke bedrij
ven. 

') Waarschijnlijk werd hierbij een telfout begaan. Wanneer men de gegevens per 
bedrijf optelt, verkrijgt men een totaal van 74.400 stukken. J. Voortman, Les debuts 
de I'industrie cotonniere gantoise et les crises economiques, Gent 1940, fotocopie tgo. 
p.96. 

6) G. Adelmann, Quellen zur Geschichte des Belgischen Baumwollgewerbes beim 
Uebergang von den Vorindustriellen zur Industriellen Zeit (1760-1815), in: Economi
sche geschiedenis van Belgie. Behandeling van de bronnen en problematiek, Brussel 
1972. 

') R.A.B.: Financieraad nO 5749 tim 5805. 
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2. De evolutie van de Gentse katoendrukkerijen was enigszins anders. Zij 
lOuden in de periode dat de fustijnweverij te Gent bijna volledig verdween 
een van hun belangrijkste expansiefasen doormaken. 

Hiermee zijn wij dan aanbeland bij de tweede belangrijke branche van de 
katoenverwerkende nijverheid in de 18e eeuw, die op een aantal punten ver
schilde van de hierboven beschreven fustijnmanufacturen. Een eerste was de 
verschillende organisatiestructuur. Daar waar het in het geval van de fustijn
weverijen steeds om huisnijverheid ging, waren de katoendrukkerijen manu
facturen in de volle betekenis van het woord. 

Net als de fustijnweverij was de katoendrukkerij te Gent een 'nieuwe nij
verheid'. Dit was trouwens niet aileen het geval voor Gent. Bedrukte katoe
nen stoffen werden vrij laat op de Europese markt geintroduceerd. 

Slechts in de tweede helft van de 17e eeuw werden bedrukte katoentjes, die 
voornamelijk uit Indie werden ingevoerd, op grote schaal in Europa ver
kocht. Bedrukt katoen werd zeer snel populair, wat onder andere tot gevolg 
had dat ook in Europa katoendrukkerijen werden opgericht. 

In vergelijking met andere Europese landen ontstond de katoendrukkerij 
in de Zuidelijke Nederlanden vrij laat. Slechts in 1753 werd te Antwerpen de 
eerste katoendrukkerij opgericht. De politiek van de Oostenrijkse admi
uistratie om aan ondernemers die een nieuwe nijverheidsbranche introduceer
den voor een bepaalde tijd een monopolie toe te kennen, remde de expansie 
van deze sector tot op zekere hoogte af. Nochtans kon het 'exc1usief octrooi' 
dat aan de Antwerpse firma in 1753 werd toegekend voor de duur van 25 
jaar, niet beletten dat lang voor het officieel verstrijken van dit monopolie 
ook elders in de Zuidelijke Nederlanden katoendrukkerijen werden opge
richt. 

Te Gent gebeurde dit voor het eerst in 1763, toen door de rijke Gentse han
delaar Clemmen, een kleine katoendrukkerij werd opgericht'). Rond 1772 
waren er te Gent reeds een achttal kleine katoendrukkerijen. Alhoewel over 
deze ondernemingen geen cijfermateriaal bewaard bleef, weet men toch uit 
de appreciatie van het stadsbestuur dat deze katoendrukkerijtjes weinig te be
tekenen hadden. Meestal ging het om ondernemingen die slechts enkele ar
beiders te werk stelden en een produktie van enkele honderden stukken per 
jaar realiseerden. Bovendien behoorden de meeste ondernemers tot wat men 
nu de kleine middenstand lOU noemen, lOdat ze niet over de middelen be
schikten om in een nabije toekomst hun bedrijf belangrijk uit te breiden. De 
enige die hierop een uitzondering vormde en die duidelijk tot de rijke burgerij 
behoorde, was de reeds vernoemde Clemmen. 

Clemmen wachtte echter tot 1778 - het jaar dat het monopolie van de 
Antwerpse katoendrukkerij verstreek - om zijn bedrijf serieus uit te brei
den. In dat jaar liet hij net buiten de stadsomwalling een nieuw gebouw op
trekken, waar hij zijn katoendrukkerij in onderbracht. Clemmen zou lange 

') R.A.B. : Financieraad nO 4639 tim 4644; S.G.: serie 123bis nO 2,4 en 5, serie 533 
nO 183 . De Weg-wijzer werd gebruikt om de evolutie van het aantal bedrijven te 
volgen. 
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tijd de belangrijkste Gentse katoendrukker blijven. Hij was dit a\leszins nog 
rond 1790, toen hij 230 arbeiders te werk stelde9

) . Men bemerkt dat zich rond 
die tijd een kwalitatieve verbetering had voorgedaan binnen de katoendruk
kerijsector. Terwijl in 1772 een aantal ambtenaren van het stadsbestuur eer
der minachtend schreven over de katoendrukkerij als een nijverheid waar 
weinig van verwacht moest worden, blijkt uit de nijverheidstelling van 1795 
dat de Gentse katoendrukkerijen een gemiddelde tewerkstelling van 88 arbei
ders hadden, wat voor die tijd meer dan behoorlijk was. De katoendrukkerij 
was niet langer onbelangrijk in het geheel van de Gentse economie. Voor de 
Franse invasie zouden de Gentse katoendrukkerijen bijna 900 arbeiders werk 
hebben verschaft. 

Wanneer men de invoer van witte, onbedrukte katoenen stoffen - die als 
grondstof voor de katoendrukkerij dienden - bekijkt, verkrijgt men een 
duidelijk beeld van de groei die deze sector kende in de tweede helft van de 
18e eeuw'O). Tussen 1760 en 1791 steeg de invoer van witte katoenen stoffen 
van 175.012 el naar 4.166.558 el. Dit geeft een gemiddelde jaarlijkse groei van 
circa 10070 . De invoerstatistieken van de Oostenrij kse administratie stoppen 
in 1791, zodat het verder niet meer mogelijk is om de evolutie van de katoen
drukkerij in de Zuidelijke Nederlanden systematisch te volgen. Nochtans 
lijkt het erop dat de peri ode tussen 1790 en 1800, althans wat Gent betrof, 
van cruciale betekenis was. Alhoewel tussen 1770 en 1790 de Gentse katoen
drukkerijen weI een zekere expansie kenden, bleef hun aantal in die peri ode 
ongewijzigd - het schommelde, zoals gezegd, rond de 7 a 8 bedrijven. Na 
1790 werd men echter geconfronteerd met een scherpe toename van het aan
tal katoendrukkerijen, dat van 8 in 1790 steeg tot 21 in 1800. 

De oorzaak van de plotse stijging van het aantal katoendrukkerijen te Gent 
zijn onduidelijk . Alleszins ligt aan deze expansie geen innovatie van een nieu
we produktietechniek ten grondslag. De eerste machines om katoen te be
drukken werden te Gent slechts rond 1800 ge'introduceerd en zouden daaren
boven slechts een langzame verspreiding kennen. De vergroting van het afzet
gebied, door de aanhechting bij Frankrijk, speelde hierbij evenmin een rol. 
Uit verschillende bronnen blijkt dat de Gentse katoendrukkers uitsluitend 
voor de 'Beigische' markt werkten "). Meer dan waarschijnlijk werd deze 
ontwikkeling in belangrijke mate veroorzaakt door een aantal veranderingen 
in de mode, waarbij katoen een grotere rol ging spelen in de kleding en de 
stoffering. Dit was geen nieuw fenomeen, vanaf het einde van de 17e eeuw 
was katoen in Europa meer en meer populair geworden, maar in de laatste 
decennia van de 18e eeuw Iijkt dit verschijnsel in een versnellingsfase te zijn 
geraakt. Het was ook geen louter Zuidnederlands fenomeen. Hetzelfde ge
beurde - zij het iets vroeger - in Engeland en Frankrijk. 

Al bij al kan men besluiten dat de katoendrukkerij, die rond 1775 een eer
der marginale sector was, te Gent rond 1805 was uitgegroeid tot een der be-

9) S.G. Modern Archief K 2/1 A. 
'0) J. Voortman, o.c., fotocopie tgo. p. 112. 
") Zie o.a. : M. Faipoult, Memoire statistique du departement de l'Esaut, uitgege

yen door P. Deprez, Gent 1960, p. 170. Zie ook: J. Voortman, loc. cit. 
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langrijkste industrietakken van de stad. Volgens de nijverheidstelling van 
1806") waren er 16 katoendrukkerijen die jaarlijks 122.000 stukken katoen 
bedrukten en die in 1805 1865 arbeiders te werk stelden. De Gentse katoen
drukkerijen namen toen 1/3 van de totale Belgische produktie voor hun reke
ning. 

3. Na 1800 zou het karakter van de Gentse katoendrukkerij zich wijzigen . 
Met de innovatie van de "mule jenny" en de mechanisering van de ka
toenspinnerij ontstonden voor het eerst fabrieken te Gent. Dit ging gepaard 
met een belangrijke groei van de Gentse katoensector. Rond 1792 stelde deze 
industrie in Gent een lOOO-tal arb eiders te werk - waarvan de katoendrukke
rij er aileen al881 voor haar rekening nam. In 1805 waren dit er 2465 gewor
den. Dit aantal verdubbelde vervolgens tot ± 5250 in 1808"), om tenslotte 
nogmaals te verdubbelen tot 10.798 in het derde trimester van 1812 14

). Hier
bij dient wei opgemerkt te worden dat dit niet allen fabrieksarbeiders waren; 
de katoenweverij was op dat ogenblik nog steeds een huisnijverheid. Tussen 
1792 en 1812 werd, wat de tewerkstelling betrof, een gemiddelde jaarlijkse 
groei van circa 121170 gerealiseerd, wat een haast uniek groeiritme vormde. 
Wanneer men de onderscheiden deelperiodes beschouwt, dan blijkt dat het 
aantal arbeiders het sterkst toenam tussen 1805 en 1812, toen een gemiddelde 
jaarlijkse groei van rond de 20% bereikt werd. 

Oit alles betekende dat tussen 1805 en 1812 door de Gentse katoenindustrie 
bijna 8000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreeerd werden, wat zeker niet slecht te 
noemen is voor een stad waar in de bevolkingstelling van 1801 7.200 loonar
beiders geteld werden "). 

Een eerste oorzaak van deze radicale doorbraak van de industrie te Gent 
was uiteraard de innovatie van een nieuwe, gemechaniseerde produktietech
niek in 1800. Doch dit verklaart niet alles . De uitbreiding van het potentiele 
afzetgebied - door de inlijving van Belgie door Frankrijk in oktober 1795-
speelde hierbij evenzeer een rol. Een vergelijking met de Vervierse wolin
dustrie, die in dezelfde periode mechaniseerde en die veel meer nog dan de 
Gentse katoenindustrie was aangewezen op de export naar Frankrijk, leert 
ons dat deze beide factoren niet voldoende waren om een dergelijke 
exponentiele groei van de tewerkstelling te veroorzaken. In dezelfde periode 
dat het aantal arbeiders te Gent met jaarlijks 20% toenam, bleef de te
werkstelling binnen de Vervierse wolindustrie vrijwel constant 16). 

Ik denk dat in het voorgaande voldoende werd aangetoond dat de katoen
industrie - en dan vooral de katoendrukkerijen - in de Zuidelijke Neder-

") J. Voortman: loc. cit. 
") S.G. : Modern Archief K 2/ 1 G. 
") S.G .: Modern Archief K 211 Gbis. 
") Het probleem van de herkomst van deze arbeiders wordt behandeld door 

J . Dhondt in het artikel Note sur les ouvriers industriels gantois a l'epoque franc;aise, 
in: Revue du Nord, dl. XXXVI, nO 142, 1954. Zie over dit probleem ook: J . Mokyr, 
Industrialization in the low countries 1795-1850, New Haven-London, 1976. 

16) P . Lebrun e.a. , Essai sur la revolution industrielle en Belgique, Brussel 1979, 
p. 185. 
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landen reeds voor de mechanisering een branche in volle expansie was. De 
mechanisering van de katoenspinnerij en de haast onwaarschijnlijke groei die 
de ganse katoenindustrie te Gent na IS00 kende, kunnen dan ook gezien wor
den als een uitloper van de dynamiek die deze nijverheid reeds voor IS00 ei
gen was. Het belang van deze !Se eeuwse expansie blijkt bovendien uit de im
pact die het decreet van 22 februari IS06 had op de verdere evolutie van de in
dustrie. 

Dit decreet, dat een voorloper was van de " Continentale Bloccade" die 
korte tijd later werd afgekondigd, verbood de invoer van aile Indische katoe
nen weefsels in Frankrijk. De invloed van deze maatregel was groot, omdat 
tot op dat ogenblik de Gentse katoendrukkers hun stoffen nog steeds uit 
Indie importeerden, dit ondanks het feit dat er reeds een aantal mechanische 
katoenspinnerijen te Gent draaiden " ). Eens de bestaande voorraden Indi
sche weefsels waren uitgeput, waren de Gentse katoendrukkers verplicht zich 
bij binnenlandse katoenproducenten te bevoorraden. De ontwikkeling van de 
katoenweverij te Gent begon op dat moment IS) . Zoals eerder gezegd, ver
meldde de telling van IS06 voor Gent geen enkele katoenweverij, in IS08 
daarentegen waren er reeds 10 katoenweverijen die 1.543 arbeiders te werk 
stelden. Terwijl in 1806 er in het ganse Scheldedepartement (Oost Vlaande
ren) nog geen 75.000 stukken volledig of half-katoenen stoffen geproduceerd 
werden, werden er in ISIO aileen al in de Gentse katoenweverijen meer dan 
100.000 stukken volledig katoenen stoffen vervaardigd. Het belang van dit 
substitutiefenomeen blijkt ook duidelijk uit het feit dat in ISIO ongeveer 750/0 
van de produktie van de Gentse katoenweverijen bestond uit stoffen bestemd 
voor de katoendrukkerij. Het verdwijnen van de stroom van Indische pro
dukten bepaalde aldus in belangrijke mate de evolutie van de Gentse katoen
industrie bij de aanvang van de 1ge eeuw. Het was via deze importsubstitutie 
dat de snelle expansie van de industrie mogelijk werd . 

") M. Faipoult, o.c., p. 172. 
" ) Rijksarchief Gent: Scheldedepartement nO 1654. 



VII 

ENKELE ASPECTEN V AN DE SCHOENMAKERIJ IN EN BIJ DE 
LANGSTRAAT, OMSTREEKS 1800-1860 

door 

C. A. MANDEMAKERS 

Hoewel elke verhandeling over de Langstraatse schoenmakerij begint met 
het gegeven dat er omstreeks 1740 in dit gebied al schoen makers waren die 
voor meer dan het eigen verzorgingsgebied produceerden, is er tot nu toe 
voor de periode tot ongeveer 1850 nog geen systematisch onderzoek naar ver
richt. Deze bijdrage zal dan ook niet meer dan enige aspecten van de schoen
makerij over de periode 1800-1860 kunnen belichten. Dit gebeurt aan de 
hand van verspreide gegevens in de literatuur en bronnenonderzoek dat ik 
heb gedaan in het kader van mijn onderzoek naar de schoenmakerij in dit ge
bied in de tweede helft van de 1ge eeuw'). 

In de tite! wordt gesproken van "in en bij de Langstraat", omdat het 
"schoenmakersgebied" zich niet aileen beperkte tot de eigenlijke Langstraat, 
de Iijn Raamsdonk-Vlijmen, maar ook ten zuiden hiervan werd beoefend (zie 
kaart 1). 

Deze verhandeling betreft de periode tot circa 1860, omdat omstreeks deze 
tijd met de invoering van de stikmachine (de eerste te Waalwijk in 1859) een 
begin werd gemaakt met de mechanisering van het produktieproces. Een me
chanisering, die in een aantal fabrieken omstreeks 1903 werd voltooid met de 
invoering van het "Goodyear-Welt system" (zoolbevestiging) in combinatie 
met de "consolidated" zwikmachine. Het handwerk bleef (afgezien van de 
stikmachine) overigens nog lange tijd erg belangrijk. In 1910 werkte nog 47070 
van de arbeiders thuis, al dan niet voor fabrieken, manufacturen of 
huisindustrieIe ondernemingen '). 

Van de voor behandeling in aanmerking komende onderwerpen zal vooral 
aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling in het aantal schoenma
kers. Voorzover er op andere factoren wordt ingegaan, zullen vanwege het 
indirecte karakter van de gegevens (vee!al daterend van na 1850) de uit
komsten als hypotheses beschouwd moeten worden die nader onderzoek ver
langen. 

1. De schoenmakerij tot omstreeks 1820 
Het eerste (tot nu toe bekende) gegeven over de schoenmakerij uit de streek 

zelf komt uit Loon op Zand waarvan de schepenen in 1781 in een verzoek om 

') K . Mandemakers, De schoenmakerij in en bij de Langstraat in de tweede helft 
van de 1ge eeuw, Scriptie Utrecht, 1981. Het ligt in de bedoeling deze scriptie tot een 
publicatie uit te werken . 

') Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, 's
Gravenhage 1911-1914, 3 din., dl. 2, p. 316-322 (combinatie van tabellen). 
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belastingvermindering melding maken van de schoennijverheid als een van de 
bestaansbronnen in de gemeente3

). Verder blijkt uit lijsten van personen ge
schikt voor de burgerbewapening dat er te Besoyen (in 1798) 28 en te Helvoirt 
(circa 1797) 47 schoenmakers woonden4). Ook politiek liet men zich gelden: 
in 1796 richtte een aantal ingezetenen uit het Hollandse deel van de 
Langstraat zich met een request tot de Nationale Vergadering waarin om vrij
making van de schoenhandel werd gevraagd') . Pas in 1818 kwam er echter 
volledige vrijheid van handelen met de definitieve afschaffing van de gildebe
perkingen. Nog in 1797, 1800 en 1804 werden er partijen schoeisel uit de 
Langstraat te Amsterdam in beslag genomen, die daar in strijd met de gilde
bepalingen waren ingevoerd; in het laatst genoemde jaar kwam het schoeisel 
uit Waalwijk (overigens kon men in Amsterdam wei terecht aan de Overtoom 
waar men buiten de macht van het schoenmakersgilde bleef)"). Te 's
Hertogenbosch werd nog omstreeks 1804 een verbod uitgevaardigd op de in
voer van schoenmakerswerk uit het omringende platteland ' ). Betreffende de 
jaren omstreeks 1810 is het mogelijk een beeld te geven van de omvang van de 
schoenmakerij in en bij de Langstraat. In Tabel 1 staan de aantallen schoen
makers van die gemeenten waarvan rond dit tijdstip geschikte bronnen be
waard gebleven zijn. De belangrijkste gemeenten die in Tabel 1 ontbreken 
zijn Waalwijk en Baardwijk. Als voor deze twee gemeenten een schatting ge
maakt wordt op grond van een aandeel van 20070 in de beroepsbevolking, dan 
kan gesteld worden dat er omstreeks 1810 in en bij de Langstraat naar aile 
waarschijnlijkheid minstens 700 schoen makers gewoond hebben. 

TABEL 1 

Aantal schoen makers en het aandeel hiervan in de (mannelijke) beroepsbevolking voor 
een 8-tal gemeenten uit het "schoenmakersgebied", circa 1810') 

Gemeente Jaar Aantal Aandeel 
ber. bey. 

Besoyen 1810 55 29OJo 
Capelle 1813 35 8OJo 
Dongen 1806 80*) 10OJo 
Drunen 1815 52 IOOJo 
Helvoirt 1810 57 17OJo 
's Gravenmoer 1811 I O,5OJo 
Loon op Zand 1810 189 17OJo 
(Kaatsheuvel)**) 1810 (147) (22OJo) 
Sprang 1811 78 23OJo 

Totaal 547 14OJo 

*) Hieronder 28 die tevens leerlooier waren. 
U) Kaatsheuvel is een dee! van de gemeente Loon op Zand. 

') G.A. Loon op Zand: O.A. Loon op Zand, voorJ. inv.nr. 28; Register der 
reso1utien der schepenen, 11-10-1780 - 21-2-1795, vergadering d.d. 26-5-1781, fO 17 
vO-20 yO. Gedt. in Onderzoekingen a.w., p. 288. 
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Van het totale aantal schoenmakers in Nederland in 1819 is een schatting te 
maken met behulp van de gegevens uit de door I. J. Brugmans uitgegeven 
nijverheidsenquete van 1819 en de door d'Alphonse verzamelde gegevens 
over het aantal patentbetalende schoenmakers in 1812. Volgens de enquete 
waren er in 1819 8.829 (volwassen) schoenmakers (inclusief Belgisch Lim
burg); in dit aantal ontbreekt echter de provincie Noordholland en een groot 
gedeelte van Zuidholland. Een schatting voor deze twee provincies aan de 
hand van de gegevens van d' Alphonse en een correctie voor Belgisch Lim
burg laat het totale aantal schoenmakers uitkomen op ongeveer 11.000'). Het 
aantal schoen makers in en bij de Langstraat omstreeks 1810 komt dan op iets 
meer dan 6070 van het totale aantal schoenmakers in Nederland in 1819. Om
dat men zich niet met reparaties zal hebben bezig gehouden, zal het aandeel 
van de Langstraatse schoenmakerij in het landelijke produktietotaal groter 
geweest zijn . Geconcludeerd kan worden dat ondanks de tegenwerking van 
de giJden in met name de Hollandse steden, de Langstraatse schoenmakerij 
omstreeks 1820 tot een zekere ontwikkeling was gekomen. 

2. De schoenmakerij in de periode 1820-1860 

2.1. Groei in het aantal schoen makers 

In 1860 waren er in het "schoenmakersgebied" (zie kaart 1) ongeveer 3.300 
schoenmakers (inclusief 700 jongens) werkzaam, wat neer komt op ongeveer 

') G.A. Waalwijk: O.A. Besoyen, inv.nr. 55, Lijst van personen geschikt tot de 
burgerbewapening, 1798. G.A. Helvoirt: O.A. Helvoirt, inv. nr. 563, Nationale bur
gerbewapening, Helvoirt, ca. 1797. 

' ) H . van Velthoven, Stad en meierij van 's-Hertogenbosch, Amsterdam, 1935-
1938, 2 din., dl. I, p. 207. Zie ook C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Neder
land. Amsterdam, 1938, p. 115. 

') C. Wiskerke, a.w., p. 118. 141, 153, 165. 
') H. F. 1. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 

1794-1814, Nijmegen, 1955, p. 99. 
') Beroepsbevolking geschat op 300/0 van de bevolkingsgrootte (voor bevolkings

grootte 1815, zie noot 13). Bronnen voor tabel I: G.A. Waalwijk: G.A. Besoyen, 
inv.nr. 463. Bevolkingsregister 1810; G.A. Sprang-Capelle: G.A. 's Grevelduin
Capelle, inv.nr. 569, Etat du population, 1813, G.A. Sprang, niet geinv., Garde natio
nale, 1811; G.A. Tilburg: O.A. Dongen, inv.nr. 1727, Register van uitgegeven paten
ten I 1806-1809; G.A. Drunen: Bevolkingsregister Drunen, 8 jan. 1815, niet 
geinv.;G.A. Helvoirt: O.A. Helvoirt, inv.nr. 85, Etat du population, novembre 1810; 
G.A. 's Gravenmoer : Garde nationale, 1811. niet geinv. De beroepsgegevens van 
Loon op Zand komen uit de volkstelling van 1810 en zijn bewerkt door van Delft, zie 
L. G. A. M. van Delft. De schoenindustrie in Kaatsheuvel. Ais hoofdmiddel van 
bestaan tussen de twee wereldoorlogen, 's-Hertogenbosch, z.j., p. 206 (tabel 67). 

') Het totale aantal schoenmakers in vergelijkbare provincies bedroeg in 1812 circa 
1.500 en in 1819 circa 2.500. Extrapolatie komt op een totaal van omstreeks 3.000 
schoen makers voor Zuid- en Noordholland. Totaalcijfer gecorrigeerd voor Zuidhol
land en Belgisch Limburg. Voor aantallen schoen makers, zie Statistieken van de Ne
derlandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw, Uitgegeven door I. 1. Brugmans, 
's-Gravenhage, 1956,2 din. R.G .P . 98 en 99, grote serie., dl. I, p. 321,322,347 en 356 
(inbegrepen laarzenmakers etc.) en M. d' Alphonse, Eenige hoofdstukken uit het 
Apercu sur la Hollande. 's-Gravenhage, 1900. Bijdragen tot de statistiek van Neder
land, Nieuwe volgreeks nr. 1., p. 338. 

, 
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113 van de daar aanwezige mannelijke beroepsbevolking. Op kaart 1 is de 
spreiding aangegeven over de verschillende gemeenten. Deze kaart laat zien 
dat daar waar - voorzover bekend - omstreeks 1810 een groot aantal 
schoen makers woonde (zie Tabell) dit ook het geval was in 1860. Volgens de 
beroepstelling van 1859 waren er op 31 december van dat jaar 25.121 schoen
makers en -hers tellers in Nederland 10). De schoenmakerij in en bij de 

KAART 1 

Gemeenten in het schoenmakersgebied met het aandeel van de schoenmakers in de be
roepsbevolking, 1860") 

A. Naam van de gemeenten met de gemeentegrenzen 

B. Aandeel van de schoen makers in de beroepsbevolking 

c::::J 7,5 11 25070 (groep J) 

UIIllIIID 25 11 50070 (groep II) 

18881 meer dan 50070 (groep Ill) 

10) Uitkomsten der 4de tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op 
den 31sten december 1859, 's-Gravenhage, 1863-64.3 din., dl. 2, p. 389 (cijfer inclu
sief vrouwen: 209). 
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Langstraat komt dan op een aandeel van ongeveer 130/0 daarvan neer. Als in 
aanmerking wordt genomen dat het cijfer uit de beroepstelling inclusief 
schoenherstellers is (die geen nieuw werk maakten) kan gesteld worden dat 
het aandeel van de schoenmakers in en bij de Langstraat meer dan verdub
beld was in de peri ode tussen 1810 en 1860. In hoeverre deze concentratie ten 
koste is gegaan van de schoenmakerij in de steden valt moeilijk uit te maken 
daar bij de beroepsteIling van 1859 de schoenherstellers zijn inbegrepen in 
tegenstelling tot de nijverheidsenquete van 1819. Ais men toen namelijk ook 
de schoenherstellers had inbegrepen (wat niet blijkt uit de enquete) dan zou 
er een scherpe stijging in het totale aantal schoenmakers (en -herstellers) 
geweest moeten zijn van 5,3 per duizend inwoners tot 7,6") . Een stijging die 
erg onwaarschijnlijk Iijkt gezien de in grote Iijnen stagnerende economie in 
de eerste helft van de 1ge eeuw. 

Het afschaffen van de gildebeperkingen en daarmee ook van het verbod op 
de invoer van 'vreemd' schoenwerk in 1818 zal ongetwijfeld een belangrijke 
stimulans geweest zijn voor de ontwikkeling van de schoenmakerij in en bij 
de Langstraat. Gezien de ontplooiing die zich al v66r 1818 heeft voorgedaan 
kan dit echter niet de enige reden van de groei geweest zijn. Ais meer algeme
ne oorzaken kan gedacht worden aan de lonen die op het Noordbrabantse 
platteland lager waren dan in de westelijke provincies en aan een lager 
kostenpeil als gevolg van produktie op grot ere schaal (met name op het ge
bied van de grondstoffeninkoop). Verder leverde men waarschijnlijk voora! 
minder luxueus schoeisel, waarvoor een aparte markt bestaan zal hebben (zie 
verderop onder 2.3, Markten). De groei van de schoennijverheid is voor de 
gemeenten met de grootste concentratie schoen makers in 1860 (groep III, zie 
kaart I) gepaard gegaan met een meer dan gemiddelde bevolkingsstijging tus
sen 1815 en 1850, namelijk met 58,5%. In heel Nederland steeg de bevolking 
in deze periode met 38,5% (in Noordbrabant met 35%). In de gemeenten met 
een geringere concentratie in 1860 is de bevolkingsstijging achter gebleven 
bij het gemiddelde; hier steeg de bevolking met 30% (groep II) en 23% 
(groep I) 13). 

") Beroepsbevolking gescha t op 30010 van de bevolkingsgrootte, voor de bevol
kingsgrootte zie Uitkomsten 4de volkstelling a.w., dl. I, v~~r aantal schoenmakers zie 
Verslag van de toestand der provincie Noord-Brabant over 1860, 's-Hertogenbosch, 
z.j ., bijlage C van hoofdstuk xv. 

") Bevolkingsgrootte in 1819: 2.280.806 (Limburg geschat op 160.850), zie E. W. 
Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw, z.p., z.j ., p. 190; in 1859: 3.309.128, zie Uitkomsten 4de volkstelling 
a.w., dl. I, p. VIII (werkelijke bevolking) . Aantal schoen makers in 1819 geschat op 
12.000 (aantal inclusief jongens en schatting ontbrekende provincies). 

") Bevolkingscijfers: E. W. Hofstee, a.w., p. 190-191 (Nbr. en Nederland); R.A. 
Noordbrabant: Collectie Hultman, van der Fosse en van den Bogaerde, inv.nr. 3, Sta
tistisch tafereel van de provintie Noord-Braband. Opgemaakt in 1815; Uitkomsten der 
derde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Neder1anden op den 19den novem
ber 1849, 's Gravenhage, 1852, p. 68-74. 
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TABEL 2 

Ontwikkeling van het aantal schoenmakers te Waalwijk en Besoyen. 1810-1860") 

Jaar 

Besoyen 
Waalwijk 

1810 

55 

1830 

133 
308 

1840 

182 
450 

1851 

280 

1853 

528 

1860 

260 
516 

Als de gegevens van Besoyen en Waalwijk (zie tabel 2) representatief zijn 
voor het hele gebied, dan blijkt hieruit dat de groei in het aantal schoenma
kers zich vooral heeft voorgedaan in de peri ode tot circa 1850. De stagnatie in 
de jaren '50 ging voigens berichten in de gemeenteverslagen gepaard met een 
slechte gang van zaken in de schoenmakerij in de eerste vijf jaren van de peri
ode 1851-1860. Het ligt voor de hand een relatie te zoeken met de daling van 
de koopkracht als gevoig van hoge voedseiprijzen. Hier kan echter tegen in 
gebracht worden dat in elk geval ook 1851 als slecht werd bestempeld (over 
1852 zijn de verslagen iets positiever), een jaar waarin het er met de koop
kracht een stuk beter voorstond dan in 1853-'55"). Volgens het gemeente
verslag van Waalwijk moet de omslag zich al een paar jaar eerder hebben 
voltrokken 16). 

2.2. Bedrijfsvormen 
In principe zijn er vier bedrijfsvormen te onderscheiden: de eigenwerkers. 

de huisindustrii!le ondernemingen (schoenmakersbaas met thuiswerkers). de 
manufactuur en de fabriek. De laatste kwam nog niet voor in de hier bespro
ken periode (de eerste fabriek startte in Baardwijk in 1874). Waarschijnlijk 
bestond in deze periode ook de manufactuur nog niet. Aanwijzingen voor dit 
iaatste zijn namelijk uitsluitend indirect. In de eerste plaats blijkt uit de pa
tentregisters van Besoyen en Baardwijk over 1860/'61 dat de manufactuur 
(gedefinieerd als een schoenmakersbedrijf met meer dan 5 werklieden op de 
werkplaats) nog niet bestond in deze gemeenten. Pas in 1870/'71 was dit in 
geringe mate het geval (3 van de 50 ondernemingen). Ook te Waalwijk waren 
er in 1870/'71 (het eerst bewaard gebleven patent register dateert van dit be
lastingjaar) bedrijven (3 van de 39) met meer dan 5 arbeiders op de 
werkplaats 17

). Het is overigens ook de vraag of zonder mechanisering de ma-

") R.A. Noordbrabant: Archief Provinciale Griffie. Gemeente Verslag. Besoyen. 
1851. hfdst. XIV en Waalwijk. 1853. hfdst. XIV; G.A. Waalwijk: G.A. Besoyen. 
inv.nr. 463 en 464. Bevolkingsregisters 1810. 1830 en 1840. G.A. Waalwijk. niet 
geinv .• Bevolkingsregisters 1830 en 1840. Voor cijfers 1860. zie Verslag provincie 
Noord-Brabant a.w .• bijlage evan hoofdstuk XV. 

1» Th. van Tijn. Het sociale leven in Nederland 1844-1875. in: AGN. dl. 12. p. 131-
166. Haarlem. 1978. p. 151. 

") G.A. Waalwijk: Gemeente Verslag. Waalwijk. 1851. hfdst. XIV. niet geinv. 
") G.A. Waalwijk: G.A. Baardwijk. inv.nr. 376. Registers der patentschuldigen. 

1860/61 en 1869. G.A. Besoyen, inv.nr. 454 en 455. Registers der patentschuldigen 
1860/61 en 1870171. G.A. Waalwijk. niet geinv .• Registers der patentschuldigen 
1870171. 
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nufactuur veel voordelen bood boven de huisindustrie. Kostenbesparing zou 
dan uitsluitend een gevolg geweest moeten zijn van arbeidsverdeling die ver
der ging dan die tussen het snijden van het leer, het aan elkaar stikken van de 
verschillende onderdelen van de schacht (bovenwerk van de schoen), het ver
binden van de schacht aan het onderwerk (binnen- en buitenzool) en het af
werken (inzwarten, uitpoetsen) van de schoen. Omstreeks 1900 heeft de on
dernemer J. M. Groenen te Besoyen geprobeerd arbeidsdeling door te voeren 
bij het verbinden van de schacht aan het onderwerk zonder gebruik te maken 
van machines. Dit om met behoud van de kwaliteit eigen aan het handwerk 
toch een grotere en uniformere produktie te verkrijgen. De proef mislukte, 
aldus Donker, omdat de loonkosten twee keer zo hoog uitkwamen als in de 
huisindustrie"). Van Erfurt is bekend dat zich daar omstreeks 1805 een ma
nufactuur beyond waarbij ongeveer 200 person en (mannen en vrouwen) in 
dienst waren. Maar ook hier werd het verbinden van de schacht aan het on
derwerk door slechts een arbeider uitgevoerd en dit gebeurde voornamelijk 
thuis en niet op de manufactuur. Op de manufactuur zelf waren vooral dege
nen werkzaam die het leer sneden, de stiksters en de leerlingen die de schoe
nen afwerkten 19). De bovengenoemde arbeidsverdeling zal ook in en bij de 
Langstraat bestaan hebben, althans van Loon op Zand (1860), Besoyen 
(1860) en Waalwijk (1854) zijn er gegevens over het aantal vrouwen werk
zaam in de schoennijverheid, resp. 564, 110 en 63; bij elkaar ongeveer 30070 
van het totale aantal personen dat in deze plaatsen in 1860 in de schoen make
rij werkte. Vit het gemeenteverslag van Waalwijk blijkt dat de vrouwen boor
en stikwerk verrichtten'O). Omstreeks 1910 was de huisindustrie in en bij de 
Langstraat ongeveer op dezelfde wijze georganiseerd als de manufactuur in 
Erfurt: baas en/ of meesterknecht die het leer sneed, stiksters (vaak ook doch
ters van de baas) die thuis of bij de baas de schachten stikten en thuiswerkers 
die de schachten en het leer mee naar huis namen en met schoenen terug kwa
men. Vaak werkten er ook nog een of twee knechts op de werkplaats voor het 
produceren van "maatwerk""). 

Tabel 3 laat zien dat deze naar aile waarschijnlijkheid huisindustriele on
dernemingen een tamelijk grote omvang konden bereiken. Het totaal aantal 
schoenmakers in 1843 (inclusief leerlooiers) van 750 is echter te hoog, zowel 
vergeleken met het aantal schoenmakers volgens het bevolkingsregister van 
1840: 450 (zie tabel I; het aantalleerlooiers in 1840 was 46) als dat volgens het 
gemeenteverslag over 1853: 475 (528, inclusief de bazen). Overschatting in de 
opgave van 1843 zal hier waarschijnlijk de oorzaak van zijn. Een andere mo
gelijkheid zou kunnen zijn dat vrouwen (in 1854: 110) en! of schoenmakers 
van buiten de gemeente werkend voor Waalwijkse bazen zijn meegerekend. 

") W. Donker Pzn., Gedenkboek voor de schoen- en lederindustrie, Waalwijk, z.j., 
p. 75-76. 

") C. Rehe, Die deutsche Schuhgrossindustrie, Jena" 1908, p. II, 15. 
20) R.A. Noordbrabant: Archief Provinciale Griffie" Gemeente Verslag, Besoyen, 

1860, hfdst. XIV, Gemeente Verslag Loon op Zand, 1860, hfdst. XIV en Gemeente 
Verslag Waalwijk, 1854, hfdst. XIV. 

") Onderzoekingen a.w., p. 310-312. 
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TABEL 3 

Aantal schoenmakerijen naar bedrijfsgrootte te Waalwijk, 1843 en 1853") 

Bedrijfsgrootte Aantal Totaal aantal knechten 0/0 verdeling 
naar aantal ondernemingen per ondernemingsgrootte ondernemingen 
knechten O naar grootte 

1843 1843" 1853 1843 1843" 1853 1843" 1853 

Minder dan 5 8 8 20 16 16 72 21,6 37,7 
6 a 10 2 23 16 16 186 5,4 43,4 

II a 15 2 2 4 28 28 60 5,4 7,5 
16 a 20 5 7 3 84 119 60 18,9 5,7 

21 a 30 7 11 2 184 297 52 29,7 3,8 
31 a 40 2 5 76 171 13,5 
41 a 50 I 48 45 2,7 1,9 
Meer dan 50 I 55 2,7 

Totaal 26 37 53 404 750 475 100 100 

° Inclusief jongens. 
" Inclusief leerlooierijen/schoenmakerijen. 

In het gemeenteverslag van Orunen over 1857 staat vermeld dat er een 275-tal 
schoen makers (van de 550) voor bazen buiten de gemeente werkten"}. Oit 
zullen vooral bazen in Waalwijk en Baardwijk zijn geweest. Verder valt te 
constateren dat het aantal ondernemingen sterk is gestegen tussen 1843 en 
1853, wat in elk geval een reden is waarom de kleine ondernemingen relatief 
belangrijker zijn geworden. Van eigenwerkers blijkt er weinig in tabel 3, 
waarschijnlijk zal er toch wei een aantal geweest zijn dat min of meer 
zelfstandig werkte. 

Van de 37 schoenmakerijen waren er 11 met een leerlooierij geIntegreerd. 
In het bevolkingsregister van 1840 staan 46 personen met als beroep leer
looier ingeschreven. Als het aantal leeriooierijen waarin volgens de 
nijverheidsenquete van 1843 het leerlooien niet werd gecombineerd met het 
maken van schoenen {7 met 16 knechten) hiervan wordt afgetrokken, dan 
blijven er 23leeriooiers over die deze leeriooierijen/schoenmakerijen bemand 
zullen hebben (afgezien van eventuele uitbreiding tussen 1840 en 1843 en van 
werklieden die buiten de gemeente woonden). In 1861 waren er te Waalwijk 
28 leerlooierijen met 58 knechten; in 1816 waren er 5 met 7 knechten. Gezien 
de daarin tot uiting komende ontwikkeling is het onwaarschijnlijk - in te
genstelling tot wat nog al eens wordt verondersteld - dat de schoenmakerij 
een min of meer rechtstreeks gevolg is geweest van de ontwikkeling in de leer-

") Statistieken a.w., dl. 2, p. 914-915; G.A. Waalwijk: Gemeente Verslag, Waal
wijk, 1853, hfdst. XIV, niet geinv. 

") R.A. Noordbrabant: Archief Provinciale Griffie, Gemeente Verslag, Drunen, 
1857, hfdst. XIV. 
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looierijen. Ook te Loon op Zand en Besoyen waar in 1862 respectievelijk 126 
en 30 leerlooiers werkten, is de ontwikkeling van de leerlooierij van later da
tum dan die van de schoenmakerij. Te Besoyen was in 1810 nog niemand in 
het bevolkingsregister opgenomen met als beroep leerlooier, evenmin te Loon 
op Zand. Gezien het in deze twee gemeenten al in grote getale voorkomen 
van schoenmakers in 1810 (zie Tabel 1) lijkt hier eerder van een omgekeerde 
relatie sprake te zijn . De leerlooierijen waren in 1819 nog tamelijk sterk over 
Nederland verspreid; van het totale aantal leerlooierijen in Nederland was 
36070 in Noordbrabant gevestigd met 23% van het totale aantal werklieden. 
Het overzicht dat de nijverheidsenquete van 1816 geeft, laat zien dat ook in 
Noordbrabant zelf de spreiding van het aantalleerlooierijen over de provin
cie tamelijk groot was. Ook voor de leerlooierij heeft er zich in de eerste helft 
van de 1ge eeuw een concentratieproces voltrokken: in 1861 bevonden er zich 
van de in totaal 766 leerlooierijen in Nederland 512 in Noordbrabant 24

). 

2.3. Markten 
In de schoenmakerij werden zowel schoenen, laarzen als pantoffe1s ver

vaardigd. Uit de gemeenteverslagen blijkt dat de producenten vooral werkten 
voor de beide Hollandse provincies, verder wordt ook Zeeland nogal eens ge
noemd als afzetmarkt (sporadisch ook andere provincies). Via de havens van 
het Oude Maasje beschikten zij over een goede verbinding met de afzetmark
ten. Daarnaast werd er ook voor het buitenland geproduceerd, voornamelijk 
voor de kolonien. De omvang van de export was echter betrekkelijk gering; 
in de periode 1850-'60 kwam de uitvoer van zadelmakers-, schoenmakers-, en 
verder leerwerk aileen in 1855 en 1860 boven een waarde van fl. 100.000,- uit 
(schoenmakerswerk werd niet apart onderscheiden in de in- en uitvoersta
tistiek)21). Ook in de jaren '30 werd er al aan de kolonien geleverd: in 1834le
verde namelijk een zekere Pennings, onderaannemer voor een aannemer te 
Schiedam, 5.000 paar Langstraats schoeisel aan de NHM'6). De schaarse ge
gevens over de kwaliteit van het schoeisel duiden erop dat vooral verkocht 
werd aan person en die zich het werk van de stedelijke schoenmakers minder 
konden veroorloven. De Langstraatse schoenen hebben aldus van der Aa 
"meer om de goedkoopheid dan om de deugdelijkheid aftrek" 17). En te 
Amsterdam was het de "mindere man" die aan de Overtoom zijn schoenen 

") Cijfers leerlooierijen uit: Statistieken a.w., dl. 1, p. 86-97 (1816) en p. 325-326 
(1819, inclusief Belgisch Limburg); De looinijverheid in Nederland, [door H . J. Schol
tel, 's-Gravenhage, 1913, p. I-IX van bijlage I (1860); L. G. A. M. van Delft, a .w., p. 
47 (bevolkingsregister Loon op Zand 1810); G.A. Waalwijk: G.A. Besoyen, inv.nr. 
463, Bevolkingsregister 1810. 

") Statistiek van den handel en de scheepvaart in het Koningrijk der Nederlanden, 
1850-1860, 's Gravenhage. 

") H. F. J. M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermediaire tussen de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846), 
Nijmegen, z.j., p. 32-33. 

") A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem, 
1839-1851, 12 din., dl. 7, p. 53. 
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ging kopen"). De schoen- en pantoffelnijverheid te Kaatsheuvel had nog in 
1945 een slechte naam wat de kwaliteit betrof29

). Verkoop via venters en 
markten is in de loop van de negentiende eeuw minder belangrijk geworden, 
ten gunste van schoenwinkels en/of schoenmakers die naast het eigenhandige 
"maatwerk" ook Langstraats "confectiewerk" gingen verkopen. Wanneer 
deze ontwikkeling precies op gang is gekomen en hoe zich de relaties met de 
afzetmarkt hebben ontwikkeld (opkopers, vaste afnemers) is echter onduide
lijk. 

3. Besluit 

Uit de stijging in het aantal schoenmakers in de eerste helft van de 1ge 
eeuw blijkt dat de streek in en bij de Langstraat zowel absoluut als relatief 
een belangrijk schoenmakersgebied is geworden. Over de feitelijke organisa
tie, produktie (hoeveelheden, aard) en de structuur van de afzet is echter nog 
maar weinig bekend. Met het voorgaande heb ik geprobeerd daarin enig in
zicht te verschaffen, maar veel zal nog nader onderzocht moeten worden. 
Hierbij denk ik vooral ook aan de positie van de schoenmakersbaas binnen 
de gehele produktiekolom. Ook de wijze waarop de schoenen werden afgezet 
en de relatie met de afnemers verdient nader onderzoek. De positie van de 
schoenmakerij in dit gebied die in de tweede helft van de 1ge eeuw nog 
belangrijker werd is dit onderzoek zeker waard. 

") C. Wiskerke, a.w., p. 165. 
") L. G. A. M. van Delft, a.w., p. 36. 



VIII 

EEN FACTORSGEWIJZE BENADERING VAN DE PRE-MODERNE 
INDUSTRIALISERING IN DE NEDERLANDEN 

door 

P. M. M. KLEP 

Laat ik allereerst opmerken, dat deze voorbeschouwing bij de vijf hierna 
volgende bijdragen in veel opzichten eerder als een nabeschouwing moet wor
den gekwalificeerd. Wegens de al te korte coordinatieperiode kon immers 
door de auteurs niet naar een vooropgezette, centrale problematiek toege
werkt worden. In feite zijn aIleen pogingen ondernomen de uiteindelijke op
zet der bijdragen naar een zoveel mogelijk gemeenschappelijk aandachtsveld 
toe te buigen. De groep auteurs yond het bovendien belangrijk dit vanuit een 
gelijksoortige denktrant te ondernemen, namelijk door middel van een fac
torsgewijze aanpak . 

Alvorens ik het woord geef aan de schrijvers wil ik over een drietal punten 
enkele notities maken. Het eerste punt betreft enkele gedachten over de zin 
en onzin van een zogenaamde factorsgewijze benadering. Ten tweede wil ik 
iets zeggen over de plaats van de bijdragen in ons veld van de historische ken
nis over factoren in pre-moderne industrialisering en over naar mijn mening 
enkele opvallende leemten in die kennis. Tenslotte wil ik wijzen op zich afte
kenende discussievelden in de verhandelingen, die van belang zijn voor het 
historisch begrijpen van het gehele fenomeen van de pre-mod erne industriali
sering. Deze onderwerpen zijn bijgevolg niet aIleen van belang binnen een 
factorsgewijze benadering, maar ook binnen een sectorsgewijze benadering 
(zoals heden morgen behandeld) en binnen een benadering vanuit de relatie 
tussen pre-moderne industrialisering en maatschappij (zoals gepland voor 
morgen). 

Een factorsgewijze benadering wil noch kan beogen in een totale en slechts 
mechanistische analyse al die factoren bloot te leggen en te wegen die de 
historische ontwikkeling van de pre-moderne nijverheid hebben bepaald. Dit 
zou tegelijk al te pretentieus en al te onhistorisch zijn. Laten wij trachten on
ze gedachten over het begrip factor wat nader te bepalen. Men zou kunnen 
zeggen, dat een factor een kracht aanduidt die binnen een proces invloed uit
oefent op het resultaat van dat proces. Aldus zou een historische reeks kun
nen worden bestudeerd van het economisch produkt van de pre-moderne nij
verheid in zijn interdependentie met de produktiefactoren arbeid, kapitaal en 
technologie. Denkende binnen een lokalisatietheorie zou men de invloed van 
vestigingsfactoren kunnen nagaan. Of men zou uitgaande van structuurver
anderingen in de pre-moderne nijverheid bepaalde factoren kunnen isoleren 
die deze structuurveranderingen teweeg brengen. 

Niet zelden vervult het begrip factor in ons den ken een al te bescheiden rol, 
namelijk als etiket in de organisatie en presentatie van historische gegevens. 
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Een factor wordt dan al gauw iets wat op zichzelf staat en de interdependen
tie verdwijnt naar de achtergrond. Het woord factor kan dan net zo goed ge
lezen worden als "element" of "aspect", of zelfs als "begrip". Ik denk dat 
wij dit droogleggen van het begrip factor moeten vermijden. Een sterke gel a
denheid van specifieke, al dan niet causale samenhang binnen een welbepaald 
proces moet aanwezig blijven. 

Het woord factor hoort met name thuis in een formele denktrant, die voor 
ons historici niet zelden een interessante manier is om inzicht te verkrijgen in 
historische processen. Een zuiver formele denktrant volstaat natuurlijk niet. 
Het den ken in factoren kan men het beste beschouwen als een typisch explo
ratieve bezigheid. Ais men enerzijds geinteresseerd is in een groot onder
zoeksgebied waarbij het gebruik van theorie niet onzinnig is en anderzijds 
beschikt over een veelheid van observaties waarvan het relatief belang niet 
duidelijk is, kan het op zoek gaan naar factoren - naar samenhang dus -
bepaald stimulerend zijn. Wat er achter geconstateerde samenhangen ver
borgen ligt is dan het volgende punt. 

Wat heeft nu de bundel studies voor deze middag opgeleverd? Allereerst 
wil ik wijzen op de vrij kleine tijdspanne waarbinnen deze zich bewegen, na
melijk het tijdvak 1700-1850. De lacunes in onze kennis van de pre-moderne 
industrialisering in deze periode (en ook voor vroegere perioden) zijn groot. 
Wat betreft de factoren in dit proces wil ik speciaal wijzen op onze tekort
schietende kennis omtrent vraagontwikkeling en prijsvorming in talloze, zo 
niet de meeste nijverheidssectoren. Speciaal de rol van de binnenlandse vraag 
is onduideJijk. In sommige sectoren constateren wij omschakeling naar gro
vere of goedkopere produktuitvoeringen in een peri ode waarin de reele lonen 
onder grote druk staan en de armoede toeneemt. Wij constateren ook een 
slechte gang van zaken, ondanks die omschakelingen. Zouden rationeel ge
nomen beslissingen op de korte termijn het toch hebben moeten afleggen 
tegen de ex post rationaliteit van de lange termijn? 

ZoaIs U reeds hebt kunnen vaststellen is het de grote verdienste van de au
teurs van de bijdragen van heden middag dat zij met name de "factor" on
dernemerschap belichten. Waarom nu juist het ondernemerschap binnen de 
factorsgewijze benadering zulk een sterke nadruk heeft gekregen kan ik niet 
goed verklaren. Hebben Schum peter en Hicks dan zoveel invloed op ons? 
Zijn er toevallig een aantal ondernemers- en koopmansarchieven aan de 
beurt om bestudeerd te worden? Of moeten wij er rekening mee houden dat 
in vroegere perioden met sterk geconcentreerde, maar niet gecentraliseerde 
beslissingsmacht de ondernemers- en koopmansbeslissingen werkelijk essen
tieel zijn geweest? 

In de bijdragen van mw. Th. Wijsenbeek-Olthuis, K. Degryse en mw. H. 
Houtman-De Smedt wordt het ondernemen veeleer als een te verklaren dan 
als een verklarende factor beschouwd. In sterke mate wordt het ondernemer
schap tot voorwerp gemaakt van een veelheid van factoren die erop in wer
ken. De relatie tot de andere produktiefactoren en tot de output blijft wat op 
de achtergrond. De zeer sterke samenhang tussen ondernemerschap en koop
manschap wordt grondig bezien en verdient nadere studie. Dit laatste gebeurt 
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met name in de studie van mw. K. E. Sluijterman. Naast de factor onderne
merschap komt de factor arbeid expliciet aan de orde in de bijdrage van 
G. Rensen. Arbeid lijkt evenwel als verklarende of te verklaren factor binnen 
het proces van pre-moderne industrialisering niet erg de aandacht te trek ken. 
Toch moet men aannemen dat in de arbeidsverhoudingen van bepaalde nij
verheden, gedomineerd door kooplieden-entrepreneurs buiten het gildever
band om, de arbeidsafhankelijkheid, -onzekerheid en ook de -dwang als 
nieuwe fenomenen opduiken. Ook zijn er aanwijzingen genoeg dat met name 
in de achttiende eeuw steeds grotere cirkels van marginale, onbeschermde ar
beiders rond en buiten de gepriviligeerde ambachten ontstaan. Wei heeft de 
factor arbeid, en speciaal het beloningsniveau ervan, de interesse gewekt van 
degenen die de (late) overgang naar moderne industrie in Nederland hebben 
bestudeerd. In dit verband moet ook gewezen worden op de op het congres 
aangeboden studie van J. Lucassen over trekarbeid in Nederland als uiting 
van schaarste aan bepaalde soorten arbeid in de pre-industriele periode. 

Welke discussievelden tekenen zich nu af, ook gelet op andere bijdragen 
op dit congres? Allereerst kan men zich de vraag stell en wat nu het succes of 
het falen van pre-moderne nijverheden heeft bepaald, speciaal de rol van de 
ondernemer in aanmerking genomen. Als criteria voor succes of falen kan 
.nen in de peri ode 1700-1850 zowel de continuHeit nemen als de winstgevend
heid; het eerste als oud, heilig principe der ambachten onder andere be
lichaamd in een ordelijke regeling der mededinging, en het tweede als lei
draad bij commercieel- en vroeg-kapitalistisch opereren op minder geregelde 
markten. Terzijde zij nog opgemerkt, dat juist over continuHeit en winst op 
het niveau van de individuele pre-moderne, al dan niet huishoudelijke onder
neming weinig bekend is. 

De bijdrage van Sluijterman geeft vanuit het winstcriterium een interessan
te analyse van verschillend ondernemersgedrag in de sigarennijverheid om
streeks 1860. Goed koopmanschap bleek erg belangrijk te zijn voor succes. 
Wijsenbeek-Olthuis geeft een indringende studie van het ondernemersgedrag 
in een periode van verval van de Delftse brouwerijen en plateelbakkerijen. De 
aantrekkelijkheden van het renteniers- en regentschap schijnen de Delftse 
brouwers parten te hebben gespeeld bij hun ondernemerschap. In de bijdra
gen van Degryse en Houtman-De Smedt over het laat-achttiende eeuwse Ant
werpse milieu van ondernemers constateert men een zeer nauwe binding tus
sen ondernemerschap en koopmanschap. Deze binding kon mede door de 
economische en politieke macht der daarbij betrokkenen een industrialise
ringsproces plots ombuigen in desindustrialisering met gelijktijdige herin
vestering in handelsactiviteit. Hoe belangrijk beslissingen van kooplieden
ondernemers zijn geweest voor verschuivingen van nijverheid tussen stad en 
platteland blijkt onder andere uit de bijdrage van A. K. L. Thijs. 

Enkele andere verhandelingen brengen inzake het probleem van de conti
nuHeit nog eens het oude probleem van de concurrentie onder de aandacht. 
Zowel Klein als mw. Hollestelle bespreken de mededingingsstructuur; in de 
glasmakerij duiken steeds margin ale bedrijven op die de bestaande bedrijven 
het leven flink zuur maken, terwijl in de steenbakkerij sprake is van een ver-
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gaande marktordening. Dit geldt ook voor de Hollandse brouwers, zoals 
blijkt uit de bijdrage van Wijsenbeek-Olthuis. Noordegraaf ziet in de wisse
lende concurrentieverhoudingen - ditmaal op exportmarkten - een zeer 
belangrijke factor in de discontinuUeit van de Alkmaarse textielnijverheid. 

Het continuHeitsprobleem kan ook op een geheel andere, macro
historische wijze worden opgevat. Wij kunnen ons buigen over de vraag in 
hoeverre pre-moderne nijverheid overgaat in moderne nijverheid, en hoe dit 
gebeurt. Is pre-moderne nijverheid een noodzakelijke voorwaarde voor 
industrialisatie? Speciaal de textielsector verheugt zich op dit punt in grote 
aandacht: men zie hiertoe de discussies van Boot, Blink, Slicher van Bath, 
Mendels, Mokyr en Vandenbroeke. Het voorbeeId van Rensen lijkt erop te 
duiden dat de vroege industrielen niet erg steunden op de proto-industriele 
contekst. 

Tenslotte wi! ik nog op een vaak terugkomende materie wijzen, hoewel 
dezein de meeste bijdragen wat terzijde of op de achtergrond staat. Ik bedoel 
het verb and dat kennelijk gelegd kan worden tussen (succesvol) ondernemer
schap enerzijds en het tamelijk tot volkomen vreemdeling zijn der onderne
mers in de lokale samenleving anderzijds plus hierbij een goede plaats in het 
sociopolitiek en financieel netwerk buiten die 10k ale samenleving. Niet zelden 
zijn ondernemers vreemdelingen, voorwerp van een al dan niet latente vreem
delingenhaat en tegelijk onderworpen aan een minder effectieve sociale con
trole die hun bewegingsvrijheid vergroot ten opzichte van autochtonen. En 
hoe belangrijk is het genoemde netwerk voor het zo correct mogelijk schatten 
en verkleinen van het ondernemersrisico in een tijd zonder N.Vo's? Precies 
hetzelfde type vragen kan men stellen ten aanzien van de arbeiders. In hoe
verre zijn zij randfiguren in hun samenleving en kunnen zij zich indekken 
tegen de enorme risico's die zij lopen op het punt van hun arbeidszekerheid? 
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ONDERNEMEN IN MOEILIJKE TIJDEN: 
DELFTSE BIERBROUWERS EN PLATEELBAKKERS IN DE 

ACHTTIENDE EEUW 

door 

TH. F. WIJSENBEEK-OL THUIS 

I. INLEIDING 

Voor de achteruitgang van de nijverheid in de Republiek in de achttiende 
eeuw is ook Delft niet gespaard gebleven. Delft was voornamelijk op de nij
verheid aangewezen, omdat deze stad een ongunstige ligging ten opzichte van 
de grote rivieren en de zee had. De handel en scheepvaart kwamen nooit tot 
volle ontplooiing, ook de stichting van Delfshaven bracht hierin geen wezen
lijke verandering. 

In het begin van de achttiende eeuw kwamen er in Delft leerlooierijen en 
knoopmakerij voor en bestond er nog iets van de vroeger zo bloeiende textiel
mdustrie, maar de meeste werkgelegenheid verschaften de bierbrouwerijen en 
de plateelbakkerijen. Toen het dan ook slecht ging met deze twee takken van 
nijverheid, kwam dat in de stad zeer hard aan. Had Delft in 1680 nog 24.000 
inwoners, in 1795 was dit aantal teruggelopen tot bijna de helft, namelijk 
13.000. 

Welke stappen hebben de brouwers en de plateelbakkers, toen hun bedrij
yen steeds slechter liepen, ondernomen om het verval tegen te gaan en over 
welke mogelijkheden beschikten zij? 

Om hun ondernemersgedrag beter te kunnen beoordelen, zullen eerst de 
oorzaken van de moeilijkheden van de brouwerijen en plateelbakkerijen 
zowel wat betreft de produktie als de vraag onderzocht worden, daarna voigt 
dan het onderzoek naar de ondernemers zelf. 

II. DE BROUWERUEN 

Opkomst en verval 

Het Delftse bier was al zeer vroeg beroemd vanwege zijn goede kwaliteit. 
In de vijftiende en zestiende eeuw dronk men in Holland zeer veel Delfts bier, 
dat ook naar Zeeland en Vlaanderen geexporteerd werd. Zelfs in Engeland 
yond het Delftse bier veel aftrek, ondanks het feit dat het twee keer zo duur 
was als het Vlaamse export bier. Dat dit een periode van grote bloei was, ge
tuigt het volgende gedichtje: 

Dit 's Delft, de derde stad, vermaeckelijk gelegen 
die overvloeyt van volek, van neering en van zeegen 
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een stadt daer welvaert is 
en die haer leck're Bieren 
met groote menichte, door Neerland kan vertieren ') . 

Volgens de achttiende eeuwse stadsgeschiedschrijver R. Boitet werden er in 
die glorietijd wei 1.100 brouwerijen aangetroffen en bestond de Delftse be
volking voor een derde uit brouwers. In het begin van de tachtigjarige oorlog 
werd er nog goed aan het bier verdiend, vooral omdat toen deze drank laag 
belast was, maar in het begin van de zeventiende eeuw trad er door de ver
slechtering van de kwaliteit van het water en de toenemende con curren tie van 
andere Hollandse brouwerijen een snelle achteruitgang in. Tussen 1600 en 
1640 werden er 55 brouwerijen afgebroken; in 1643 waren er nog maar 27 in 
bedrijf. Maar het verval ging nog verder, in 1674 waren er nog maar vijftien 
brouwerijen, in 1750 elf, in 1772 zes en in 1787 drie; in het begin van de 
negentiende eeuw waren er nog maar twee over, die alleen hun hoofd boven 
water konden houden, omdat zij tevens branderijen waren. 

Factor arbeid 
Het aantal werknemers per brouwerij was in de achttiende eeuw niet erg 

groot. Er werkten in totaal twaalf a vijftien man per bedrijf, leerjongens in
begrepen. Volgens de brouwers zelf verschafte een brouwerij nog aan twaalf 
extra gezinnen werk vanwege de toeleverende diensten (molenaars, kuipers en 
smeden); hierbij is het transport niet inbegrepen'). Helaas heb ik geen gege
yens over de lonen gevonden, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de 
loonlasten gezien de algemene trend van de lonen in de achttiende eeuw, tot 
1770 niet aan grote veranderingen onderhevig zijn geweest. 

Grondstoffen 

De graanproducten voor de vervaardiging van bier zijn rogge en gerst. 
Voorts werd er hop voor gebruikt. De gerst werd ge'importeerd uit Engeland, 
maar vanaf de jaren zeventig van de achttiende eeuw moest dit land zelf gerst 
invoeren vanwege de uitbreiding van zijn paardenstapel. Het gevolg was dat 
de prijzen voor gerst verdubbelden. Kostte een last gerst in 1730 nog 75 gul
den, in 1784 was dit a1 opgelopen tot 150 gulden. Ook de prijs van hop ver
dubbelde tussen 1730 en 17843

). De roggeprijzen waren in de jaren zeventig 
gedaald, maar dit woog niet op tegen de prijsstijging van gerst en hop, boven
dien zouden later in de eeuw de roggeprijzen aantrekken. 

Brandstoffen 
Was de aanwezigheid van turf in de nabijheid van Delft een van de belang

rijkste redenen voor het ontstaan van de brouwerijen aldaar, in het begin van 
de achttiende eeuw werden de brouwketels al bijna niet meer met turf 

') Dit gedichtje is geschreven door de Haagse stadsbeschrijver Jacob van der Does 
en wordt geciteerd door R. Boitet in Beschrijving der stadt Delft, Delft 1729. 

' ) Zie E. M. A. Timmer, De Generale Brouwers van Holland, Haarlem 1918. 
') G.A. Delft, Ie afdeling nr. 2059. 
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gestookt. De belangrijkste brandstof was toen steenkool, die via Rotterdam 
uit Engeland werd geimporteerd. Reeds in 1715 bestond het brandstofver
bruik van de gezamenlijke brouwers voor 9/ 10 uit kolen en 1/10 uit turf; van 
de zestien brouwerijen waren er zeven die helemaal geen turf meer gebruik
ten . De prijzen voor brandstoffen verdubbelden bijna in de loop van de acht
tiende eeuw. 

TABEL 1 

Brandstofprijzen in de zeventiende en achttiende eeuw') 

Jaar 

1690 
1715 
1773 
1789 

Gulden per 100 
waag kolen 

11 
16 
18 
20 

Gulden per 100 
ton turf (Zwartsluisse) 

10 

18 

lnvesteringen in bedrijfspanden en bedrijfsinventarissen 
Van de volgende brouwerijen is de waarde getaxeerd, waarbij de ketels en 

de gereedschappen zijn inbegrepen. 

Jaar 

1700 
1700 
1718 
1744 
1765 

TABEL 11 

Waarde van enkele brouwerijen 

Naam brouwerij 

Drie Zonnen 
De Starre 
Wapen van Luyk 
Het Truweel 
De Ooyevaer 

Waarde in guldens 

6.000 (faillissement) 
17.000 
9.000 (faillissement) 

38.000 
34.000 

Bij de taxatie van deze bedrijven is wellicht rekening gehouden met de grootte 
van productie, want als men de productie van de twee jaren voorafgaande 
aan de taxatie vergelijkt met de waarde van het pand, komt men uit op een 
bed rag van 370 tot 390 gulden per brouwte (dit is een productie-eenheid van 
bier) . Voor een globale benadering van de waarde van aile brouwerijen kun
nen dan de volgende bedragen berekend worden: 

TABEL III 

Gemiddelde getaxeerde waarde van aile Delftse brouwerijen 

1710 1740 1770 

Gemiddelde waarde 24.000 26.000 29.000 
Hoogste waarde 37.000 38.000 57.000 
Laagste waarde 6.000 13.000 16.000 

n= 16 n= 13 n=7 

') E. M. A. Timmer, op. cit. bIz. 115. 
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In het algemeen nemen de kapitaalsinvesteringen in de bedrijfspanden in de 
loop van de eeuw toe. 

lnvesteringen in voorraden, grondstojjen, brandstojjen en' embal/age 

Omdat het meeste bier aan bederf onderhevig is'), konden de brouwers 
niet al te lang grote v90rraden aanleggen en moesten zij zo snel mogelijk hun 
product zien te verkopen. Toch bedroeg de waarde van de voorraad bier van 
de brouwerij de Ooyevaer in 1757 nog ongeveer 8.500 gulden en in 17657.000 
gulden. Veel geld hadden de brouwers ook gestoken in de vaten. Het bier 
werd afgeleverd in tonnen, die eigendom waren van de brouwerijen; vaak 
duurde het lang voor de lege tonnen weer ingeleverd werden. Veel tonnen 
werden helemaal niet teruggegeven, want de brouwers klaagden over boeren 
die schuttingen van hun tonnen hadden gemaakt. Volgens de boedelbeschrij
vingen van de Ooyevaer was de waarde van de voorraad tonnen in 1757 en in 
1765 rond de 5.000 gulden. Oat de brouwers over vee I geld moesten beschik
ken, blijkt uit het feit dat eens in de twee jaar de voorraad kolen werd inge
kocht. Ook de granen werden waarschijnlijk voor langere perioden ingesla
gen, want de waarde per opgeslagen graansoort kon oplopen tot 3.000 gulden 
per brouwerij. 

Productie 

De jaarlijkse bijdrage, die de Delftse brouwers aan hun confrererie betaal
den, was gebaseerd op hun productie. De productie-eenheid was een brouw
te, de hoeveelheid bier die per ketel bereid wordt (36 volle vat en bier). Om die 
reden beschikken wij over de productiecijfers van aile Delftse brouwerijen 
voor de periode 1674 tot 1772. Deze gegevens zijn verwerkt tot de volgende 
grafiek: 

GRAFIEK I 

Bierproductie Delft 1674-1772 in brouwten. Vijfjaarlijkse voortschrijdende tienjarige 
gemiddelden') 

900 

800 
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'17411183 1894/1703 1714 /1723 173411743 171411712 

' ) C. Visser, Verkeersindustrieen te Rotterdam in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, Diss. Rotterdam, 1927, bIz. 67. 

') Bron: G.A. Delft, Ie afdeling nr. 1943. 
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De grote achteruitgang van de productie blijkt uit deze grafiek. Per bedrijf 
kan de productie per jaar zeer verschillen, slechts zelden werd de totale pro
ductiecapaciteit benut. Omdat uit gegevens in boedelinventarissen is geble
ken, dat brouwers de brouwketels van failliete bedrijven opkochten om zo 
hun productie te vergroten, heb ik nagegaan of met de vermindering van het 
aantal bedrijven de productie per bedrijf is toegenomen. In de volgende tabel 
is het aantal brouwerijen het uitgangspunt, zodat de lengte van de perioden 
nogal uiteenloopt. 

Peri ode 

1683-88 
1690-99 
1708-17 
1722-31 
1737-46 
1747-52 
1753-58 
1762-68 
1770-72 
1783 

TABELIV 

Gemiddelde jaarIijkse productie per bedrijf in brouwten 

Aantal brouwerijen 

15 
15 
16 
15 
13 
11 
10 
8 
6 
4 

Gemiddelde productie 
per periode per jaar 

84 
77 
68 
68 
64 
64 
67 
71 
80 

100 

Tot het midden van de achttiende eeuw is er sprake van een geleidetijke 
dating van het aantal bedrijven en van de gemiddelde productie per bedrijf. 
Daarna vindt er een snelle dating van het aantal brouwerijen plaats en een 
sterke stijging van de gemiddelde productie. Deze productieverhoging werd 
niet bewerkstelligd door nieuwe productiemethodl:n maar door Of bet ere be
nutting van de capaciteit Of door het gebruik van ketels van failliete brouwe
rijen. 

Bierprijzen 

Gezien de stijging van de grondstofprijzen voor de brouwerijen is het ver
wonderlijk, dat bijna de hele l8e eeuw de prijs van het bier niet veranderd is. 
Pas in 1784 werd de prijs per vat met 1,5 gulden verhoogd; in 1795 yond er 
weer een prijsverhoging plaats in verband met de grote duurte van de granen. 
De brouwers waren zo bang dat door prijsstijging hun afzet nog moeilijker 
zou worden, dat zij zo lang mogelijk hun toevlucht namen tot andere maatre
gelen. In de eerste plaats ging dit ten koste van de kwaliteit: de hele eeuw 
door werd het bier steeds meer verdund. Ten tweede werd er geprobeerd de 
belastingdruk te veriagen. Het bier werd vanaf het begin van de 17e eeuw 
zwaar belast, en vormde een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor 
Holland en de Hollandse steden. Brouwers moesten de volgende belastingen 
betalen: op brandstof, het gemaal, de verponding, de ronde vaten plus nog 
speciale stadsaccijnzen. Aan de consumptiekant werd bierbelasting van bur-
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gers geheven, voorts de tappersimpost en een bierimpost voor schippers en 
vissers. Door al deze belastingen bestond de prijs, die de consument moest 
betalen voor de helft uit bijdragen aan de fiscus. In 1749 kregen de brouwers 
reductie op de impost op het gemaal en 1/3 belastingvermindering voor de 
brandstoffen. Vanaf 1773 betaalden zij nog maar de helft van de brandstof
impost. Ook verkochten de brouwers goed bier alsof het dunnebier was, om
dat dunnebier niet belast was. Op deze wijze probeerden zij nog extra in
komsten te vergaren. Op hoe grote schaal deze ontduiking voorkwam, is niet 
te achterhalen. 

Aizet en transport 

Het gebied waar het Delftse bier in de 18e eeuw werd gedronken, lag in een 
beperkte straal rond de stad. De belangrijkste afzet yond plaats in Den Haag 
(daar bestond maar een brouwerij), in het Westland en in oostelijke richting. 
Hier kwam het bier niet verder dan Gouda. Dit valt tenminste op te maken 
uit de vorderingen, voorkomend in de boedelinventarissen. Tot ongeveer 
1740 betrokken nogal veel vissers uit Vlaardingen en Scheveningen het zoge
naamde scheepsbier, daarna werd er geen bier meer aan de vissers afgeleverd 
in verband met de concurrentie van het Rotterdamse bier en de achteruitgang 
van de visserij. Het transport naar Den Haag, waar overigens Rotterdam de 
markt steeds meer veroverde, deden de brouwers zelf met bierwagens, of 
biersleden bij vriesweer. Een speciale regeling gold er voor de schippers, die 
het bier voor een lage prijs konden inkopen, maar dan zelf voor de verkoop 
op het platteland moesten zorgen. Binnen de stad werd het transport vanaf 
de brouwerij door de bierkruiers verzorgd. 

De vraag 
Het Delftse bier werd al in het begin van de 17e eeuw minder gedronken, 

omdat de kwaliteit was achteruitgegaan door de verslechtering van de kwali
teit van het water. Nieuwe brouwerijen in andere Hollandse steden deden 
Delft zware concurrentie aan. We hebben gezien dat in de 18e eeuw de afzet 
teruggedrongen was tot een beperkt gebied rondom Delft. Maar de grootste 
problemen lagen bij de veranderingen in het consumptiepatroon. In de 17e 
eeuw dronken de arme mensen al veel minder bier, omdat door de zware be
lastingen de prijs te hoog was geworden. De rijken gingen in plaats van bier 
wijn drinken of de dure nieuwe dranken namelijk koffie en thee. Het bier 
werd eigenlijk aileen nog maar door de middengroeperingen in grote hoeveel
heden geconsumeerd totdat na 1750 de thee en koffie z6 goedkoop werden, 
dat ook deze mensen daarop overgingen. Nieuwe alcoholhoudende dranken 
als brandewijn en jenever droegen eveneens bij tot de daling van het bierver
bruik. Dat in de tweede helft van de 18e eeuw het scheepsbier verdwijnt, heb
ben wij hiervoor al gezien. 
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Ill. DE PLATEELBAKKERUEN 

Opkomst en verval 

Vergeleken met de brouwerijen waren de plateelbakkerijen een veel jonge
re bedrijfstak in Delft. De dertig bedrijven, die er geweest zijn, werden alle
maal in de 17e eeuw opgericht. Een ware explosie van nieuwe vestigingen 
yond plaats tussen 1630 en 1670, toen er 27 werden gesticht. Een hoogstaande 
techniek van aardewerkvervaardiging, door Vlaamse immigranten meege
bracht, werd in Delft gecombineerd met het in die stad aanwezige schildersta
lent. Er woonden zoveel schilders in Delft, omdat daar in het begin van de 
17e eeuw een soort exportindustrie van schilderijen bestond. Een bijkomende 
gunstige, maar niet doorslaggevende factor was, dat er door de vele faillisse
men ten van brouwerijen vee I goedkope bedrijfsruimte beschikbaar kwam. 
De oude bedrijfspanden bleken zeer goed bruikbaar te zijn voor de aarde
werkindustrie. Tot in de jaren twintig van de 18e eeuw maakten de Delftse 
plateelbakkerijen een grote bloei door, maar vanaf 1740 ging het snel bergaf
waarts en verdwenen er steeds meer bedrijven. In 1755 kwamen er nog maar 
23 voor, in 1780 16; in het begin van de Franse tijd werden er nog slechts II 
plateelbakkerijen aangetroffen, die in een zeer kwijnende staat verkeerden. 
Behalve de Porceleine Fles, die nu nog bestaat, verdwenen in de eerste helft 
van de 1ge eeuw aile andere bedrijven. 

Factor arbeid 

De plateelbakkerijen vroegen per bedrijf veel meer arbeiders dan de brou
werijen. Elk bedrijf had 40 a 50 arbeidskrachten in dienst. Het personeel per 
bedrijf bestond uit een stoker met zijn knechts, vloerwerkers, draaiers, vor
mers en de plateelschilders'). De meeste werknemers werden aangenomen 
met jaarcontracten, waarvan sommige, terug te vinden in het notarieel ar
chief, zelfs voor perioden van 25 jaar werden afgesloten. De plateelschilders 
werkten evenwel op basis van stukloon. Zij voelden zich niet aan een bedrijf 
verbonden en de besten kregen van verscheidene plateelbakkers opdrachten. 
Ook de beloning per schilder kon varieren. Bovendien was polychrome be
schildering duurder dan aileen de blauwe. De grootte van de voorwerpen was 
niet doorslaggevend voor de beloning. Bij een loonmaatregel in 1724 werd 
een minimum stukloon vastgesteld'); dit was noodzakelijk omdat vanwege de 
onderlinge concurrentie tussen de Delftse plateelbakkers de lonen te veel ge
drukt werden. Vit de schaarse gegevens over 10nen is geen stijging gedurende 
de 18e eeuw op te maken, wei klagen de plateelbakkers over de veellagere 10-
nen in de aardewerkindustrieen in het buitenland. Het aandeel van de schil
derslonen in de eindprijs van het aardewerk bedroeg tenminste 1/4 tot 113. 

') Gegevens over de grootte van het personeel in de plateelbakkerijen zijn te vinden 
in de volgende boeken: G. Paape, Volledige Beschrijving van alle Konsten, Ambach
ten, Handwerken, deel XII: De plateelbakker of Delftsch aardewerkmaker, Dordrecht 
1794. Rs. Bakker, Bloei en verval der plateelbakkerijen, in: Het Vaderlands Kabinet 
van Koophandel, deel III, Delft 1790. C. H. de Jonge, Oud-nederlandse majolica en 
Delfts aardewerk, Amsterdam 1947 en P. van der Wildt, De Delftse plateelbakkerijen, 
ongepubliceerde doctoraalscriptie, Rotterdam 1961. 

') Notarieel Archief Delft nr. 2709 aktenummer 170. 
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1671 
1686 
1688 
1691 
1701 
1707 
1707 
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Grondstoffen 
Bij de fabricage van het aardewerk werden verschillende soorten aarde, 

tinas, lOut en loodwit gebruikt. Met uitzondering van de "Delftse aarde" 
(die overigens uit Koudekerke aan de Oude Rijn kwam) moesten de aarde
so orten en de overige grondstoffen allemaal uit Belgie, Duitsland en Enge
land geImporteerd worden . Nergens in de eigentijdse beschrijvingen van de 
moeilijkheden in de aardewerkindustrie wordt er melding gemaakt van 
stijgende grondstofprijzen; de boedelbeschrijvingen geven wei de waarde 
maar niet de hoeveelheden op van de grondstoffen , lOdat er over de prijs
ontwikkeling niet veel bekend is. Ten opzichte van de buitenlandse 
aardewerkindustrieen, die weI hun grondstoffen voor een belangrijk gedeelte 
ter plekke konden betrekken, verkeerden de Delftse plateelbakkerijen voor 
hun grondstofvoorziening in een ongunstige positie. 

Brandstoffen 

De ovens in de plateelbakkerijen werden aileen maar met hout gestookt. 
Bij het verwarmen van de ovens werd de eerste 5 Ii 6 uur eikenhout gebruikt, 
daarna werden de ovens ongeveer 30 uur met elzen- en berkenhout gestookt. 
Dit proces yond meestal eens per week plaats en daarvoor werd tussen de 8 en 
de 12 vadem hout gebruikt. In 1709 bedroeg de prijs van een vadem gemengd 
hout 9 gulden, maar dit was een duurtejaar. In een inventaris uit 1723 kostte 
een vadem hout (de houtsoort is niet opgegeven) respectievelijk 5 en 5,5 gul
den. Helaas is er geen prijsontwikkeling van berken- en elzenhout berekend. 
Op de Zaanse houtveilingen daalde in de achttiende eeuw de prijs voor 
Oosters hout, de Rijnse houtsoorten stegen in prij s tot 350/0 met uitzondering 
van het eikenhout, dat goedkoper werd 9

). Vanwege deze diversiteit en de zeer 
schaarse gegevens is het erg moeilijk na te gaan of de plateelbakkers uiteinde
Iijk met kostenstijging voor hun brandstof te maken hadden. 

Investeringen in bedrijfspanden en bedrijfsinventarissen 

Zoals hierboven al vermeld hadden een aantal plateelbakkers in de 17e 
eeuw hun bedrijf in oude brouwerijen gevestigd. Bij de volgende taxaties van 
plateelbakkerijen zijn ook de ovens en het grote gereedschap inbegrepen. 

TABEL V 

Waarde van enkele plateelbakkerijen 10) 

Naam platee1- Waarde in Jaar Naam platee1- Waarde in 
bakkerijen guldens bakkerijen guldens 

Porceleine Schotel 15.000 1715 Porceleine Schotel 8.000 
Griekse A 14.000 1722 Griekse A 7.200 
Dubbele Schenkkan 3.500 1723 Witte Starre 9.000 
Metalen Pot 9.500 1724 Metalen Pot 9.500 
De Pauew 10.000 1755 De Roos 6.000 faill. 
Porceleine Schote1 8.000 1757 Griekse A 9.500 
Drie Klokken 4.000 1762 Porceleine Fles 12.000 

1765 Metalen Pot 10.000 
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Het blijkt, dat de gemiddelde waarde van een plateelbakkerij duidelijk lager 
ligt dan die van een bierbrouwerij. 

Zeventien van de dertig plateelbakkerijen had den een aardewasserij, waar 
de diverse aardesoorten werden gemengd. De waarde van zo'n aardewasserij 
bedroeg ongeveer 2000 gulden. Deze waarde is niet bij de taxaties inbegrepen. 

Investeringen in voorraden, grondstoffen en brandstoffen 
In de boedelbeschrijvingen van de plateelbakkerijen kan men zeer lange 

lijsten aantreffen van de voorraad aardewerk, die in de pakhuizen was op
geslagen. De meeste bedrijven leverden uit voorraad; slechts zelden werd er 
aileen op bestelling geproduceerd. De waarde van het opgeslagen aardewerk 
varieerde van 1,5 tot 5,5 duizend gulden. De grondstoffen en het hout wer
den slechts met beperkte hoeveelheden tegelijk ingekocht. Zo sloot men bij
voorbeeld met een aardeleverancier een contract voor maandelijkse leverin
gen. Met de grootste voorraad hout, die in de inventarissen is gevonden, kon 
men de ovens tien weken stoken. In vergelijking met de brouwers hadden de 
plateelbakkers veel minder kapitaal in hun voorraden gestoken. 

Productie en prijsvorming van het Deiftse aardewerk 

Van de productie van de plateelbakkerijen zijn geen cijfers bekend. Wei 
weten wij, dat de producten zelf zijn veranderd. Werd in de 17e eeuw en in 
het begin van de 18e eeuw de nadruk gelegd op de kwaliteit, vooral door die 
plateelbakkers, die zich op het imitatie Chinees en Japans toelegden, aan het 
eind van de 18e eeuw daarentegen werd door de meeste plateelbakkers veeI 
grover aardewerk afgeleverd (het zogenaamde "boeren Delfts"). De andere 
plateelbakkers maakten helemaal geen Delfts meer, maar imitatie Engels, 
Saksisch en Keuls aardewerk. De diversiteit van de producten breidde zich 
uit; hierdoor konden de bedrijven de achteruitgang nog voor een korte perio
de uitstellen. Bovendien werd er op veel grotere schaal geproduceerd, welis
waar ten koste van de kwaliteit en de afwerking. Deze minder verfijnde pro
ducten waren goedkoper, echter niet ten opzichte van gelijkwaardig buiten
lands aardewerk"). Deze veranderde productie verminderde de loonlast van 
de plateelschilders enigermate, maar dit ging niet gepaard met technische 
vernieuwingen. 

Afzet en transport 

Afgaande op de vorderingen in de boedelbeschrijvingen van de plateeIbak
kers kan worden geconstateerd dat in de periode van grote bloei tot 1720 het 
Delftse aardewerk naar EngeIand, Frankrijk, Duitsland en Belgie werd 
geexporteerd. Na 1750 was van de exportlanden nog slechts Duitsland over-

.) Zie C. A. Schillemans, De houtveilingen van Zaandam in de jaren 1665-1811, in: 
E.-H. 1. 1947, biz. 171-3-5. 

10) Bronnen: diverse boedelinventarissen aangevuld met gegevens uit het boek van 
C. H. de longe, op. cit. 

") De verandering van de producten wordt uitgebreid beschreven door C. H. de 
longe. 
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gebleven. De verkoop van het aardewerk geschiedde via binnen- en buiten
landse kooplieden. Deze kwamen naar Delft om daar de producten bij de be
drijven ze1f in te kopen en zij zorgden zelf voor het transport en de verdere 
distributie. De meeste aardewerkhandelaren kwamen met damschuiten uit de 
grote Hollandse steden. Het vervoer per schip was het veiligst in verband met 
de breekbaarheid. Een speciale regeling gold het transport naar Belgie. Gent
se schippers brachten de Doornikse aarde naar Delft en als retourvracht werd 
het aardewerk, verpakt in het huisvuil dat in Vlaanderen voor bemesting 
werd gebruikt, meegenomen. 

De vraag 
Het wegvallen van de export naar Engeland, Frankrijk en Be!gie was aan

vankelijk te wijten aan importbeperkingen en extra douaneheffingen voor 
het Delftse aardewerk. Deze maatregelen waren genomen om de opkomende 
aardewerkindustrie en porceleinindustrie in die landen te beschermen. Tech
nische vernieuwingen evenwel, die tot effect hadden dat ook buiten Azie por
ce1ein gemaakt kon worden en de grot ere hitte van de ovens in het buiten
land, die de kwaliteit van het aardewerk verbeterde, verslechterden de con
currentiepositie van het Delftse aardewerk voorts zozeer, dat zelfs op de bin
nenlandse markt veel terrein veri oren ging. Na 1750 werd de Hollandse markt 
overspoeld door Engels aardewerk dat, afgezien van de betere kwaliteit, door 
invoering van echte massaproductie ook nog veel goedkoper was. Agressieve 
verkoopstechnieken met dumping en advertentiecampagnes brachten de 
Delftse plateelbakkers tenslotte de genadeklap toe. Bovendien nam de vraag 
naar Delfts aardewerk ook af als gevolg van het steeds goedkoper worden 
van het Chinese en Japanse porce!ein. 

IV. DE KNELPUNTEN 

De grootste problem en waarmee de brouwers in de achttiende eeuw te 
kampen hadden, betroffen de verdubbeling van de grondstof- en brandstof
prijzen, de verandering in de drinkgewoonten, die bespoedigd werden door 
de dalende prijzen voor thee en koffie, en het verdwijnen van de scheepsbie
reno Moeilijkheden, die al in de zeventiende eeuw begonnen waren, vormden 
de verslechtering van de kwaliteit van het water en de zware belastingdruk. 

Voor de Delftse plateelbakkers is de concurrentie van het buitenland het 
grootste probleem geweest. Eerst de belemmering van hun export door mer
cantilistische maatregelen van Frankrijk, Engeland en Belgie ter bescherming 
van hun opkomende aardewerkindustrieen, zodat een dee! van de buiten
landse afzet verdween. Na 1750, toen door technische vernieuwingen het bui
tenlandse aardewerk vanwege betere kwaliteit en een gunstigere prijs het 
Delftse aardewerk voorbij had gestreefd, ging bovendien een groot deel van 
de binnenlandse markt voor de Delftse plateelbakkers verloren. Ook de 10-
nen, alsmede de prijzen voor grondstoffen en energievoorziening waren in 
het buitenland lager. 
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V. DE ONDERNEMERS 

Sociale status en politieke invloed 

In de Delftse gemeenschap namen de brouwers een belangrijke plaats in. 
Vee I brouwersfamilies hadden in de loop der eeuwen een vermogen verdiend 
aan het bier en behoorden tot de regentenstand. De brouwers hadden, vol
gens afgunstige bakkersl2), een pompeuze levenswijze, die terug te vinden is 
in hun aardse goederen. In de achttiende eeuw werden de meeste brouwers, 
ondanks het verval van hun nering, in de hoogste belastingklassen aan
geslagen. Hun invloed weerspiegelde zich in de politieke functies. Van 24 
willekeurig gekozen brouwers oefenden er zeven een bestuurlijke functie uit 
(als burgemeester, lid van de vroedschap, havenmeester van Delfshaven, 
hoogheemraad) . Hoe belangrijk de aardewerkindustrie ook voor Delft was, 
de plateelbakkers stonden niet in zo'n hoog aanzien. Plateelbakkers zijn in 
aile belastingklassen terug te vinden . Slechts een enkele had een koets als sta
tussymbool, maar de meeste leefden veel soberder. Ook hun vertegen
woordiging in het stadsbestuur was gering, vooral als men bedenkt dat er 
meer dan twee maal zoveel plateelbakkers als brouwers waren. Van 24 wille
keurig gekozen plateelbakkers zat er slechts een in de vroedschap. 

Ondernemersorganisaties 
De Delftse brouwers hadden zich in een confrererie verenigd om gemeen

schappelijk in de stad een politieke lobby te vormen; om invloed uit te oefe
nen op de Staten van Holland waren zij aangesloten bij de "Gemeene Brou
wers van Holland", bij wie diverse brouwers uit verschillende steden van dit 
gewest vertegenwoordigd waren. Zij probeerden via deze organisaties verla
ging van de belasting te krijgen. Bovendien verzekerden zij zich van de steun 
van de Staten van Holland in hun strijd tegen de brouwerijen op het platte
land, die als gevolg van lagere lonen, belasting en huizenprijzen goedkoper 
konden produceren "). Pas in 1806 werd het verbod op plattelandsbrouwerij
en van overheidswege opgeheven. Andere gemeenschappelijke acties van de 
confrererie bestonden uit het opkopen en daarna slechten van brouwerijen 
om zo betere resultaten voor de overgebleven brouwerijen te garanderen 14). 
Dit is eerst aan het eind van de achttiende eeuw gelukt. 

Het zelfde systeem van opkopen van bedrijven werd door de plateelbak
kers gehanteerd, die herhaaldelijk klaagden dat de financiele offers hiervoor 
te groot waren. Voor deze financiele transacties had den zij een speciaal fonds 
in het leven geroepen. De organisatie van de plateelbakkers was veellosser 

") Dit is terug te vinden in een request van Delftse bakkers, die de stadsregering 
toestemming vroegen om elders gist te kopen . Gist was namelijk een bijproduct van de 
brouwerijen; in de achttiende eeuw werd er een begin mee gemaakt, gist op een andere 
wijze te fabriceren. 

") Zie o.a. een request van 13 juni 1744 aan de Staten van Holland, G.A. Delft, Ie 
afdeling nr. 1934. 

") E. M. A. Timmer, Uit de nadagen van de Delftsche brouwnering, in: De Econo
mist, 1916, biz. 772. 
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dan die van de brouwers. Zij ondernamen nooit pogingen om politieke pres
sie uit te oefenen op het stadsbestuur. Bij gezamenlijke afspraken over mini
mumprijzen voor aardewerk, verplichte tijdelijke sluitingen van aile bedrij
yen of over stuklonen voor de plateelschilders en over het keuren tegen het 
wegtrekken van arbeiders naar het buitenland, valt eerder grote achterdocht 
en hevige onderlinge concurrentie dan saamhorigheidsgevoel op. 

lnvesteringen en beleggingen 
Afgezien van het geld, dat in de bedrijfspanden en de voorraden was gesto

ken belegden de brouwers in overheidsaandelen, particuliere hypotheken, 
huizen en in geringe mate in land. De waarde van de effecten per brouwer va
rieerde van 7.000 tot 10.000 gulden. Een brouwer in het begin van de acht
tiende eeuw had zijn hele vermogen in zeven verschillende scheepsparten ") 
belegd om zo de afzet van zijn scheepsbier te garanderen. Andere brouwers 
bezaten v66r 1740 meestal een of twee scheepsparten. 

Na 1740 heb ik nog slechts een investering, die met het bedrijf te maken 
had, namelijk in een herberg, gevonden in de boedelbeschrijvingen. De ver
schillen in rijkdom van de plateelbakkers waren groot. Het hoogste bedrag 
aan effecten, gevonden in de boede1inventarissen van de plateelbakkers was 
6.000 gulden, maar enkele plateelbakkers had den helemaal geen effecten. 
Veel kwam het voor dat de rijkere plateelbakkers hypotheken verschaften 
aan colJega's of aandelen kochten van andere platee1bakkerijen. In de acht
tiende eeuw bezat slechts een plateelbakker twee bedrijven. Zeker na de twee
de helft van de achttiende eeuw hadden ook anderen zoals een lakenfabri
queur, een notaris en een rentenier aandelen van plateelbakkerijen gekocht. 
Aandelen in brouwerijen heb ik nooit aangetroffen. Op een enkele uitzonde
ring na waren de brouwers kapitaalkrachtiger dan de plateelbakkers. 

Maatregelen om het verval tegen te gaan 

De brouwers hadden alles in het werk gesteld om een verhoging van de 
bierprijs ondanks de groeiende kosten te voorkomen in de hoop om zo de af
zet te kunnen behouden. Door middel van belastingontheffingen (de pol it ie
ke lobby) en het versnijden van het bier konden zij tot diep in de achttiende 
eeuw dezelfde prijs voor het bier hand haven. Als reactie op de veranderende 
drinkgewoonten hamerden zij herhaaldelijk op de goede invloed van bier op 
de gezondheid en de kwade gevolgen, die het drinken ·van thee, koffie, bran
dewijn en melk voor de lichamelijke conditie hebben. Zij probeerden zelfs 
een officiele medische verklaring te laten publiceren met het advies om vooral 
bier te drinken. (Dit was namelijk in Duitsland gedaan). Fel streden de brou
wers tegen de brouwerijen op het Hollandse platteland, met succes overigens. 
Het opkopen en slechten van minder rendabele bedrijven was een maatregel 
om de overgebleven brouwerijen een mogelijkheid te geven tot verhoging van 
de productie. Dergelijke maatregelen werden ook door de platee1bakkers ge-

") Een scheepspart is een aandeel meestal in een vissersboot, dat 114, \/8 of 1/16 
gedeelte van de totale waarde bedroeg. 
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nomen. Om de achteruitgang van de aardewerkindustrie tegen te gaan zoch
ten zij bovendien hun heil in het veranderen van hun producten om zich zo 
aan de vraag en de mode aan te passen. Wij hebben gezien dat zij eerst een 
groter scala van producten gingen aanbieden (Delftse borstelbalden, beeld
jes, snuifdozen etc.); aan het eind van de eeuw maakten de plateelbakkers ei
genlijk aileen nog maar imitatieproducten van buitenlands aardewerk. Deze 
producten, die in grote hoeveelheden gefabriceerd werden, waren vanwege 
hun mindere kwaliteit goedkoper. 

De prijsvragen 

Door de Maatschappij van Nijverheid werden in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw prijsvragen uitgeschreven met het doel technische verbeterin
gen in beide branches aan te brengen 16). Het desbetreffende initiatief ging 
niet van de ondernemers uit. Een prijsvraag betrof een brouwketel te ontwer
pen, die vee I minder brandstof nodig had dan de bestaande. Een tweede werd 
uitgeschreven om een techniek te ontwikkelen, waarmee het Engelse aarde
werk met dezelfde kwaliteit nagebootst kon worden tegen dezelfde prijs (let 
wei: niet een lagere). Voor beide prijsvragen zijn nooit bruikbare inzendingen 
binnengekomen. 

Niet gebruikte moge/ijkheden 

Al is het wat speculatief een oordeel over gemiste kansen te vellen, toch is 
het nuttig om voor de brouwers en de plateelbakkers na te gaan welke moge
lijkheden, buiten de door hen getroffen maatregelen, er nog voor hen open 
hebben gelegen om hun verval tegen te gaan. 

De brouwers had den slechts een zeer beperkt afzetgebied: hun belang
rijkste stedelijke markt lag in Den Haag, waar maar een brouwerij voor
kwam. Om tegen het Rotterdams bier te kunnen concurreren waren er twee 
mogelijkheden. Of brouwerijen oprichten in Den Haag zelf, (de Delftse 
brouwers waren kapitaalkrachtig genoeg om dit te doen) Of vlak buiten de 
stadsmuren van Delft brouwerijen bouwen om zo buiten de stadsbelastingen 
te vallen. Het gebied waarover Delft de jurisdictie bezat, was klein, zodat zij 
hetzelfde personeel konden blijven gebruiken. De brouwers hebben deze 
mogelijkheden niet benut, omdat zij vonden dat zij fatsoenshalve de stad niet 
in de steek konden laten vanwege hun bestuurlijke functies. Zij waren verder 
kennelijk bevreesd, dat bij dalende belastinginkomsten van de stad hun bij
baantjes minder lucratief werden. Zoals hiervoor al bleek, hadden de brou
wers weinig interesse in technische verbeteringen. Ook de plateelbakkers lie
ten na over te gaan op nieuwe technieken; er zijn geen aanwijzingen dat zij 
ooit pogingen hebben ondernomen om de technische ontwikkelingen in het 
buitenland te gaan bestuderen, laat staan toe te passen. Een andere uitweg 
was misschien overgang van een aardewerk- naar een porceleinindustrie om 
nog iets van de binnenlandse markt te kunnen heroveren. Uit de grote hoe-

16) G.A. Delft. A 1100. Archief van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
van de Nijverheid. Departement Delft. De notulenboeken. 
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veelheden porcelein, die in de achttiende eeuwse huizen waren uitgestald, 
blijkt dat de vraag hiernaar zeer groot geweest moet zijn. De initiatieven tot 
oprichting van Hollandse porceleinfabrieken kwamen echter niet uit Delft, 
maar uit Oud-Loosdrecht en Den Haag. Het kapitaal dat nodig was om deze 
twee bedrijven op te zetten, bedroeg voor Den Haag 25.000 en voor Oud 
Loosdrecht 36.000 gulden. Bedragen, die de plateelbakkers zeker hadden 
kunnen opbrengen. Het is waar dat het geen grote bedrijven waren, maar de 
meeste porceleinfabrieken in Duitsland had den ongeveer hetzelfde aantal 
werknemers 17

). Vanwege de daar voorkomende ervaring en de al aanwezige 
vakmensen was Delft de aangewezen plaats om met behulp van buitenlandse 
specialisten een porceleinindustrie op te zetten. 

VI. BESLUIT 

Onherroepelijk doemt de vraag op wat de ondernemers van de vele opge
heven bedrijven zijn gaan doen. Van enkele brouwers en plateelbakkers, die 
hun bedrijven waren kwijt geraakt, heb ik boedelinventarissen gevonden. De 
ex-brouwers waren rentenier geworden of bekleedden een bestuurlijke func
tie. Hun geld was belegd in overheidsobligaties en zij bleven een redelijke 
grote staat voeren. De voormalige plateelbakkers bleven meer belangstelling 
houden voor hun nijverheid en verstrekten vaak hypotheken aan collega's of 
bezaten een aandeel in een plateelbakkerij . Oat sommige ex-plateelbakkers 
zeer arm waren geworden, daar getuigen twee boedelbeschrijvingen van. Vit 
een andere boedelinventaris blijkt, dat de weduwe van een ex-plateelbakker 
een klein linnenwinkeltje had opgezet. 

De ondernemers in de brouwerij en in de plateelbakkerij hadden met ern
stige structurele problem en zoals veranderde consumptiepatronen en protec
tionistische maatregelen van het buitenland te kampen, maar zij hebben, te 
veel vasthoudend aan traditionele productiemethoden, door gebrek aan in
novaties, technische verbeteringen en initiatieven als het maken van reclame, 
afzetgebieden verloren, die zij gezien hun mogelijkheden hadden kunnen 
behouden. 

") Zie H . E. van Gelder, Twee negotiaties ten behoeve der Hollandse porcelein
industrie, in: E.-H. J. 1915, biz. 250-264. 
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VERMOGENSMARKT EN ONDERNEMERSGEDRAG TE 
ANTWERPEN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 

ACHTTIENDE EEUW*) 

door 

K. DEGRYSE 

De tweede helft van de 18de eeuw in Antwerpen kunnen wij beschouwen 
als een overgangsfase tussen het handelskapitalisme en het industrieel 
kapitalisme'). Onder het handelskapitalisme werd de industriele produktie 
gedomineerd door de kooplieden-ondernemers, die thuiswerkende meesters
loonarbeiders voor zich lieten werken en op die manier de zware kosten van 
een gecentraliseerde produktie vermeden. Daardoor bleef de industrie klein
schalig, afhankelijk van de markt, niet kapitaalsintensief en had de techni
sche evolutie weinig belang. Het industrieel kapitalisme wordt daarentegen 
gekenmerkt door de dominerende rol van de fabrikant, gecentraliseerde 
'.verkplaatsen met een zo goedkoop en efficient mogelijke produktie, een stij
gende vraag naar kapitaal van derden, een snelle ontwikkeling van de tech
niek en een beheersen van de markt door de producenten. 

Aan de eeuwenlange heerschappij van de koopliedenondernemers en 
meteen ook van het handelskapitalisme, kwam in Antwerpen een einde in het 
begin van de 18de eeuw. De belangrijkste oorzaak daarvan lag in de dalende 
handelswinsten. De traditionele handel in luxewaren, zoals kant en zijde, 
stortte ineen. Dit had een dubbel gevolg: 

I . De toestand van de kooplieden-ondernemers die de nadruk bleven leg
gen op de handel, werd onhoudbaar en wie kon, gaf er de brui aan en ging 
rentenieren . Hun plaats werd ingenomen door ondernemers die meestal af
komstig waren uit andere branches en die de nadruk verlegden van de handel 
naar de industrie; naast koopman waren zij zelf ook fabrikant. Deze evolutie 
kan vooral worden vastgesteld in de zijde- en kantsectoren. Zo gingen vele 
kantkooplieden zich toeleggen op het garentwijnen en -bleken. 

*) Dit bondig overzicht steunt hoofdzakelijk op de resultaten van ons onderzoek 
naar de Antwerpse fortuinen (18de eeuw) . De doctoraatsverhandeling die wij daarover 
voorbereiden, zal in de loop van 1982 verdedigd worden . Wat de organisatie van de 
katoen- en suikerindustrie betrert, deden we vooral beroep op de studies van A. K. L. 
Thijs: 

- Van werkwinkel tot fabriek. De textielnij verheid te Antwerpen van het einde der 
15de tot het begin der 19de eeuw (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, R.U.G . 
1977-78). 

- De geschiedenis van de suikernijverheid te Antwerpen (16de-19de eeuw): een 
terreinverkenning, in: Bijdragen tot de Geschiedenis 62, 1979, p. 23-50. 

') Over handels- en industrieel kapitalisme: H . Soly en A. K. L. Thijs, Nijverheid in 
de zuidelijke Nederlanden, in: A.G.N. VI (Haarlem 1979), p. 32-33. 
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2. Door het dalen van de handelswinsten kenden ook de grote internatio
nale handelaars moeilijke tijden . Velen onder hen trokken zich uit de handel 
terug zodat er vee I kapitaal vrijkwam, hetgeen gepaard ging met een dalende 
rentevoet. 

De overvloed aan liggend kapitaal kwam vooral twee industriesectoren ten 
goede die in de tweede helft van de eeuw een grote bloeiperiode meemaakten: 
de katoen- en de suikernijverheid . Vooraleer over deze sectoren uit te weiden, 
trachten wij eerst een verklaring te vinden voor hun succes bij de Antwerpse 
financiers. Een ruime en goedkope vermogensmarkt mag dan een noodzake
lijke voorwaarde tot het kapitaalsintensieve industrieel kapitalisme zijn, een 
noodzakeljke en voldoende voorwaarde is het immers allerminst'). De 
industriele ontwikkeling van de Verenigde Provincies in de 18de eeuw is daar 
een treffend voorbeeld van'). 

De redenen waarom het in Antwerpen weI gelukte om een gedeelte van 
die vermogensmarkt voor de industrie te interesseren, waren ons inziens de 
volgende: 

I. Door het reeds vermelde verdwijnen in de traditionele nijverheden van 
een figuur als de koopmanondernemer en het gelijktijdig optreden van de 
zijde- en kantfabrikanten - meestal ook zeer vermogende lieden - werd het 
industrieel klimaat bevorderd. De algemeen verbreide mening dat het over
schakelen op de nijverheid of het investeren erin minderwaardig was aan de 
groothandel, verloor geleidelijk veld . Toch was het niet in de kant- of zijde
sector dat het Antwerpse kapitaal investeerde. Kant en zijde bleven immers 
luxeprodukten die zich niet goed leenden tot massaproduktie . De vraag naar 
kapitaal bleef er beperkt en de manufacturen bleven ondanks alles familie
bedrijven waar weinig industriele toekomst in zat. 

2. Het industriele klimaat werd in nog grot ere mate bevorderd door de eco
nomische politiek van de Oostenrijkse regering die vanaf 1750 de inheemse 
industrie flink ondersteunde. Nieuwe nijverheden kregen soms exclusieve 
octrooien en andere produkten werden door een mercantilistische tolpolitiek 
tegen de buitenlandse concurrentie beschermd') . 

Er was dus een ruime en goedkope vermogensmarkt en een gunstig in
dustrieel klimaat met onder andere een overheid die mee wilde werken, maar 
wie was er uiteindelijk bereid om het initiatief en het risico te nemen, in welke 
sectoren en met wiens kapitaal? 

In de katoensector ging het initiatief uit van een aantal katoenhandelaars, 
die beter dan wie ook op de hoogte waren van de stijgende vraag naar hun 
handelswaar. Dat het de groep was met de beste pohtieke en financiele rela-

') J . W. Drukker, Kapitaalvorming, in : Kernproblemen der economische geschiede
nis (red. H. Baudet en H. van der Meulen), Groningen 1978, p. 151-159. 

') P. W. Klein, Gouden eeuw en pruikentijd, een beeld van contrasten?, in: Spiegel 
Historiaal2, 1967, p. 543-550. 

') Over de industriele politiek ten opzichte van de raffinaderijen zie onder andere C. 
Vandenbroeke, Agriculture et alimentation dans les Pays-Bas autrichiens. Contribu
tion Ii I'histoire economique et sociale Ii la fin de I' Ancien Regime, Gent-Leuven 1975, 
p. 481-482 en 571-572. 
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ties (Beerenbroek-Janssens) die als eerste succes kende met zo'n initiatief, is 
uiteraard niet verwonderlijk . Janssens had J . C. van Heurck onder de arm 
genomen, een gezaghebbend Antwerps koopman en jurist die grote invloed 
had op De Neny, de voorzitter van de Geheime Raad. Met de steun van Van 
Heurck, die kort daarop in Brussel tot raadsheer en economisch adviseur zou 
benoemd worden, was het niet zo moeilijk om voor de duur van 25 jaar een 
exclusief octrooi los te krijgen voor hun katoendrukkerij. 

Ook aan financiele relaties ontbrak het Adriaan Janssens niet. Hij was zijn 
carriere begonnen als boekhouder bij een aantal kapitaalkrachtige Antwerpse 
families en ook zijn schoonvader (Paulus Jacobs) was een befaamd boekhou
der en stroman van die financieIe elite. Onder de aandeelhouders van de 
katoendrukkerij treffen we dan ook ronkende namen aan zoals Moretus, 
Knyff, Proli, De Meulenaere en de reeds vermelde J. C. van Heurck . Dat een 
van de gebroeders Knyff tevens burgemeester van Antwerpen was, werd al
vast meegenomen. Deze namen zorgden er samen met het exclusief octrooi 
voor dat de rest van het Antwerpse kapitaal eveneens voor de zaak werd ge
wonnen, en dat ook op de obligaties van de katoendrukkerij (A 4 of 5070) vlot 
werd ingetekend. Deze degelijke financiele basis was een van de belangrijkste 
redenen waarom het bedrijf de moeilijke beginjaren kon overleven. De grote 
winsten die later werden geboekt, zorgden er van hun kant voor dat men in 
1778, na het verstrijken van het octrooi, als het ware stond te dringen om een 
katoendrukkerij op te rich ten . Al deze bedrijven konden zonder uitzondering 
op de Antwerpse vermogensmarkt rekenen. 

In de suikersector die zoals de katoensector dank zij de gestegen vraag in 
volle expansie was, lagen de zaken enigszins anders. De kleinschalige familie
bedrijven waren niet bij machte om op die gunstige conjunctuur in te spelen. 
Het uitbreiden van een suikerraffinaderij was immers erg kapitaalsintensief. 
Het initiatief kwam hier dan ook van bemiddelde consortiums die een associ
atie aangingen met zo'n verarmd familiebedrijf. Het beginkapitaal (fl. 
100.000 was geen uitzondering), afkomstig van die financiers, maakte de uit
breiding mogelijk. De technische leiding werd tegen vergoeding toevertrouwd 
aan de suikerraffinadeur. Een eerste soortgelijk contract dateert van 1726. 
Dat voorbeeld kende vooral vanaf 1749 navolging toen de toltarieven in 
gunstige zin werden gewijzigd. Achter deze associaties die grote winsten 
maakten en de kleinere raffinaderijen wegconcurreerden, gingen dezelfde 
namen schuil die we al bij de katoendrukkerij aantroffen. Adriaan Janssens 
richtte bijvoorbeeld ook een suikerraffinaderij op en deed daarvoor beroep 
op dezelfde rijke families. Het kostte deze ondernemingen al evenmin moeite 
om de rest van de Antwerpse geldmarkt te interesseren voor de talrijke obli
gaties die ook door hen nog werden uitgeschreven. 

De opkomst van deze grote raffinaderijen werd door de tijdgenoten terecht 
met argwaan gevolgd. Niet aileen ru"ineerden ze de kleinschalige familie
bedrijven, maar hun onbedreigde machtspositie had ook een nefast gevolg op 
de kwaliteit van de produkten. Een aantal van die fabrikanten haalde zich 
dan ook de haat op de hals van de Antwerpse bevolking, die zich trouwens 
nooit erg ingenomen had getoond met dergelijke monopolistische tendenzen. 
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Een schoolvoorbeeld van lO'n industrieel was Jozef Pieters, die actief was in 
de lOutraffinaderij. In deze sector deed zich op kleinere schaal dezelfde evo
lutie voor als in de suikerraffinaderij. Zijn stadsgenoten verweten Pieters dat 
hij de helft van de stad had vergiftigd met minderwaardig lOut en dat hij een 
enorme milieuhinder veroorzaakte waardoor onder andere zijn geburen tot 
verhuizen werden gedwongen. Daar had Pieters dan weer munt uit geslagen 
want hij had hun huizen sterk onder de waarde aangekocht en ermee zijn 
lOutkeet uitgebreid. Toen hij ook nog een meestoof binnen de stadsmuren 
oprichtte, verdacht men hem ervan opnieuw iets gelijkaardigs van plan te 
zijn. Een interessante vaststelling is dat Pieters niet als individu op de korrel 
werd genomen maar dat hij als een exponent van een nieuwe verderfelijke 
mentaliteit werd beschouwd ' ) . 

Pieters bleef echter zijn gehate praktijken verder uitoefenen en legde zelfs 
ongestoord het stadsgebod om zijn meestoof te sluiten, naast zich neer. Dat 
deze kritiek en opspraak zijn koude kleren blijkbaar niet raakte, lag waar
schijnlijk mede aan het feit dat hij een vreemdeling was. Geboren in St
Niklaas had hij zich pas op 30-jarige leeftijd in Antwerpen gevestigd. Twintig 
jaar later waren zijn stadsgenoten dat trouwens nog niet vergeten, want in 
een rekest betitelt men Pieters dan nog als "desen vremdelinck" . Ais niet
Antwerpenaar stond hij wellicht niet onder dezelfde sociale controle en druk 
als de autochtone ondernemers, en kon hij zich daardoor allerlei onpopulaire 
activiteiten veroorloven . Ook J. Beerenbroek en A. Janssens waren geen ge
boren Antwerpenaars en daarbij komt nog dat laatstgenoemde een onwettig 
kind was. 

De financiers van deze bedrijven waren echter wei allemaal Antwerpenaars 
en behoorden er zelfs tot de meest geziene families. Men kan zich dan afvra
gen waarom zij nooit als mikpunt dienden voor het ongenoegen van hun 
stadsgenoten. Wij menen dat hun namen aileen bekend waren bij de insiders 
en zeker niet bij de gemiddelde Antwerpenaar. De suikerraffinaderijen en de 
associaties die ervoor werden opgericht, droegen bijvoorbeeld meestal de 
naam van de technisch directeur (Huysmans & Co, Lamotte & Co). De namen 
van de grootste aandeelhouders werden slechts zelden vermeld lOdat zij min
der bekend en kwetsbaar waren. 

Zoals de tweede helft van de 18de eeuw zich voordeed, had het er aile 
schijn van dat Antwerpen zich in de volgende eeuw lOU ontpoppen tot een 
van .de grote Belgische industrieIe centra. Daar kwam echter niets van terecht. 

' ) Een rekest tegen Jozef Pieters begint als voIgt: "Dat het binnen dese stadt geen 
geheym meer en is, maer bij eenider gehouden wort als een bekende waerheyt, dat al
hier (Godt betert) verscheyde persoonen gevonden worden die door hunne ongetoom
de baetsuchtigheyt sigh soo verre laeten vervoeren , dat sij geen het minste scrupel en 
maecken de rust , gesontheydt , goedt, ende het gemeyne welvaeren van de goede Bor
ghers ende ingesetenen te sacrifieeren aen hunne onversaedelijcke begeirelijckheydt, 
ende noynt vergenoeghde geltgirigheydt. Men gelooft niet te sullen exagereeren als 
men den suppliant (Pieters) onder diergelijcke odieuse persoonen, niet den minsten, 
maer weI eenen van de principaelste ende pernicieuste sujecten soude willen rekenen". 
(Stadsarchief Antwerpen, Privilegiekamer 443, p. 240-247: rekest van de Antwerpse 
brouwers tegen Pieters, 1770). 
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De katoennijverheid - een van de belangrijkste industriele sectoren van de 
19de eeuw - ging er helemaal teloor en Gent werd het grote katoencentrum 
van Belgie. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de Franse periode. 
Door het wegvallen van de Engelse invoer van onbedrukte katoentjes tijdens 
de Continentale Blokkade, maakten de katoendrukkerijen toen een crisispe
riode door. In Gent zag men geen andere uitweg dan zelf zoveel mogelijk ka
toen te gaan produceren en op die manier de katoendrukkerijen te redden. 
Dat hield uiteraard een groot risico in, en dat wilde men in Antwerpen niet 
meer lopen. Enerzijds was de geldmarkt er volledig ontredderd door de tijds
omstandigheden, waardoor de rentevoet steeg. Wie nog iets te beleggen had, 
keek de kat uit de boom en verkoos onroerende goederen die veiliger waren 
en toen ook een stijgende opbrengst kenden . Anderzijds waren ondernemers 
die wei bereid waren enig risico te nemen al even min geneigd om in de ziel
togende katoenindustrie te investeren. Door het heropenen van de Schelde 
beleefde de internationale handel en de rederij zo'n sterke heropbloei dat ze 
hun geld liever in deze veelbelovende sector staken. Daarom bleef men ook 
interesse betonen voor de suikerraffinaderijen die als trafieken nauw samen
gingen met de koloniale handel. Deze optie bleek echter op lange termijn en 
vanuit industrieel stand punt bekeken, niet zo gunstig te zijn en kon zeker niet 
opwegen tegen het verlies van de katoensector. De heropstanding van Ant
werpen als wereldhaven was er dus mede verantwoordelijk v~~r dat de 
industriele boot werd gemist. 
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CHARLES PROLI ALS ONDERNEMER *) 

door 

H . HOUTMAN-DE SMEDT 

De hiernavolgende bijdrage is opgebouwd rond het volgende schema: 
korte toelichting omtrent de figuur van Charles Proli 
schets van zijn carriere (het switchen tussen verschillende investerings
mogelijkheden) 
nadere toelichting omtrent Proli's activiteiten op industrieel gebied 
zijn zakenrelaties 

Charles Proli 
Charles Proli was - om de gevleugelde uitdrukking van L. Febvre te ge

bruiken - geen "nouveau riche", wei een "fils des riches'''). Hij werd om
streeks 8 augustus 1723 te Antwerpen geboren en er op die datum gedoopt als 
jongste lOon van Pietro Proli en van Aldegonde Pauli. Aangezien Charles 
Proli slechts tien jaar oud was toen zijn vader overleed, rustten zijn opvoe
ding en opleiding hoofdzakelijk in handen van zijn moeder. Die dreef hem, 
in tegenstelling tot haar twee andere lOnen, in de richting van een 
commerciele loopbaan. Onder haar impuls verbleef hij op het einde van de 
jaren veertig in Wenen, waar hij op regeringsniveau onderhandelde voor de 
oprichting van een Compagnie, die de commerciele betrekkingen tussen de 
Oostenrijkse Nederlanden en de Oostenrijkse Erflanden moest aanhalen, en 
die tevens moest bijdragen tot de commerciele en industriele ontplooiing van 
de Adriatische zeehavens. Charles lOU niet de hoofdrol in deze Compagnie 
vervullen, toen die bij keizerlijk octrooi op I oktober 1750 als "Handlungs
Societat Urbano Arnoldt und Compagnie" (later Gepriviligieerde Compag
nie van Trieste en Fiume genoemd) tot stand kwam. WeI lOU hij voor haar in 
niet onbelangrijke mate op het thuisfront actief zijn. Van toen af was Charles 
Proli gelanceerd in de internationale commerciele wereld . 

Hij huwde op 3 februari 1751 in Rotterdam met Cornelia Petronella van 
der Linden, dochter van de rijke lakenkoopman, Jan van der Linden en van 
Anna Maria van Wevelinchoven. Jan van der Linden bezat tot in 1750 een 
eigen lakenweverij aan het Rotterdamse Doelwater en ging op het einde van 
zijn leven nog een associatie aan met een Wouter van Nieuwenhuysen, met de 

*) Meer gegevens vindt men in H. de Smedt, Charles Proli , Antwerps zakenman en 
bankier, 1723-1786. Een biografische en bedrij fshistorische analyse. (Proefschrift aan
geboden tot het bekomen van de graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren, 
Groep geschiedenis, promotor Professor Dr. H. Van der Wee, onuitgegeven), Leuven 
1980. 

') L. Febvre, Fils de riches ou nouveaux riches? , in: Annales . Economies Societes. 
Civilisations 1, 1946, nr. 2, biz. 139-142. 



CHARLES PROLI ALS ONDERNEMER 85 

bedoeling vanuit Rotterdam een grootscheepse handel te drijven in Engelse, 
Luikse, Breemse, Zwitserse en inlandse manufacturen. Na zijn overlijden in 
1746 nam zijn weduwe zijn plaats in die associatie in. Toen ook zij in 1753 
overleed, werd die zaak verdergedreven onder andere door haar twee schoon
zonen, Charles Proli en Jan Osy de longe. 

Cornelia Petronella van der Linden was een financieel goede partij voor 
Charles ProlL Zij bracht als bruid van haar kant 75.000 guldens Hollands 
courant mee en nog 5.000 guldens bovenop als supplementaire uitzet. Haar 
dee I in de ouderlijke erfenis werd op 160.000 guldens geraamd, maar behalve 
van haar ouders zou ze ook nog van andere familieleden - vooral vanwege 
de familie van Wevelinchoven - enkele erfenissen in de wacht slepen. 

Als bruidegom kreeg Charles Proli van zijn moeder 80.000 guldens wissel
geld toegezegd, plus de belofte vanaf I januari 1751 als associe in het huis 
Proli betrokken te zullen worden v~~r 1/3. Na het overlijden van de Douai
riere Proli - op 1 oktober 1761 - zou haar 2/ 3 gedeelte ook aan hem toeko
men, zodat hij pas vanaf dat ogenblik het handels- en bankhuis Proli volledig 
in eigen beheer zou krijgen. Charles Proli werd dus niet geconfronteerd met 
het probleem zelf een zaak uit het niet te moeten oprichten. Hij kon teren op 
een reeds gevestigde naam en op voorhanden zijnde financiele middelen. Zijn 
zelfstandige carriere kon dus na de dood van zijn moeder vrij gemakkelijk 
van start gaan. Vanaf dat ogenblik ressorteerde het huis Proli volledig onder 
Charles' bevoegdheid, wat uiteindelijk falikant afliep met een ophefmakend 
faillissement in 1785. Charles Proli overleed enige tijd later, namelijk op 16 
september 1786. 

Charles Proli's carriere 

Het huis Proli had een zowel "commerciele" als "bancaire" traditie achter 
de rug, toen Charles de zaak in handen kreeg. Welke weg zou hij bewande
len? Charles Proli zou alleszins gedurende gans zijn carriere bankactiviteiten 
uitoefenen. Hij trad op als "kassier": hij betaalde en ontving namelijk voor 
zichzelf en v~~r rekening van derden. Hij was regelmatig geldschieter en als 
zodanig leende hij uit en belegde hij vanuit het eigen en het vreemde vermo
gen en vanuit onmiddellijk opeisbare middelen . Tenslotte bemiddelde hij ook 
voor het plaatsen van leningen bij het publiek en voor het plaatsen van kapi
taal voor rekening van personen, die via hem een belangrijke som op interes
sante wijze wilden beleggen. In die "intermediaire" -rol deed Charles Proli 
denken aan de grote Amsterdamse bankiers, zoals onder andere het bekende 
huis "Hope en Compagnie" , dat ook regelmatig een bemiddelingsrol ver
vulde. 

Met de gelden die hem ter beschikking lagen or"ienteerde hij zich zowel naar 
de agrarische als naar de industriele en commerciele sector. Zijn belangstel
ling reikte verder dan een zuiver financiele deelname. Hij ambIeerde - en 
veroverde in een aantal gevallen - een leidinggevende functie in bepaalde be
drijven. Zijn impact werd actief, dirigerend en controlerend. In die zin kan 
voorzichtig geponeerd worden dat de Proli-bank uitgroeide tot een "gemeng-
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de bank"') in rudimentaire vorm. De interessesfeer van Charles Proli was 
dus erg ruim. Nochtans werd periodisch een of andere sector meer geaccentu
eerd. Die periodisering tekende zich ongeveer als voigt af: 

Een eerste peri ode situeerde zich tussen 1760 en einde 1763 en werd geken
merkt door een overwegende handelsactiviteit van Charles Proli. Zoals vroe
ger reeds aangestipt, ging Proli het mercantiele pad vermoedelijk niet lOzeer 
uit eigen beweging bewandelen, maar werd hij hoogstwaarschijnlijk door zijn 
moeder in die richting gepousseerd. Zij beweerde overigens al in 1749 dat 
lOon Charles zich tot dan toe uitsluitend op de handel had toegelegd. 

Een tweede periode in Proli's loopbaan werd ingeluid begin 1764 en lOU 
aanhouden tot einde 1773. Toen werd Proli klaarblijkelijk meegesleurd in de 
pre-industriele revolutie die zich na de Oostenrijkse Successieoorlog begon af 
te tekenen. Het is bekend dat dank zij een verbeterd wegennet en een douane
stelsel dat vanaf 1749 meer met de belangen van de industrie rekening hield, 
deze laatste kon groeien, om aldus een hoogtepunt te bereiken in de jaren 
1762-1768. De toename van de bevolking, de stijging van de consumptie die 
ermee gepaard ging en tevens ook de wijzigingen in het consumptiepatroon, 
gaven een bijlOndere stimulans tot het ontstaan of het opbloeien van diverse 
industrietakken'). Charles Proli die intussen onder de vleugels van zijn moe
der uit was, en het in vergelijking met de "oude generatie" waartoe zijn moe
der behoorde, wellicht over een andere boeg wenste te gooien, wilde rond die 
tijd ook zijn kans wagen op het industriele terrein. 

Hij zag aantrekkelijke winstmogelijkheden in een aantal nieuwe industrie
takken en werd aandeelhouder in de "Compagnie der Houtzaagmolens bij 
Oostende". Vanaf 1764 richtte hij zelf houtzaagmolens op in Antwerpen. 
Vanaf 1754 tot 1760 was hij vennoot van Jan Bastijns in diens suikerraffina
derij aan de Antwerpse Kaasstraat. Daarna nam hij ze zelf over en richtte een 
nieuwe vennootschap op, waarin zijn financiele belangen mettertijd belang
rijker werden. Vanaf 1765 trad hij ook op als participant in de Katoendruk
kerij van Dambrugge. Tenslotte kocht hij vanaf 1768 stelselmatig gronden in 
Ekeren en omliggende gemeenten, in een poging om de Kempen te cultiveren. 
Op zijn domein Mishagen te Ekeren-Brasschaat, baatte hij in de jaren zeven
tig - samen met anderen - een jeneverstokerij uit, en had hij een kleine 
steenbakkerij in werking. Doorheen de boekhouding van Charles Proli (der
tien grootboeken en veertien journalen over de peri ode 1760-1783) is de 
groeiende belangstelling van Charles Proli voor industriele ondernemingen 
vanaf 1764 duidelijk merkbaar. 

Na 1773 ziet men de rekeningen met betrekking tot die ondernemingen 
er minder belangrijk worden: zij boeten aan (relatief) belang in ten voordele 
van andere rekeningen die er nu voor het eerst in voorkomen en "symptoma
tisch" zijn voor een nieuwe fase in Proli's loopbaan. Die nieuwe fase ging 

') H. Daef(ls, The holding company and corporate control. (Nyenrode Studies in 
Economics 3), Leiden, Boston 1978, biz. 8. 

' ) H. Hasquin, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1650·1795, in: A1gemene 
Geschiedenis der Nederlanden, Deel 8, Nieuwe tijd, Haarlem 1979, biz. 158·159. 
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van start circa 1774-1775. Misschien omdat de industriele ondernemingen 
voor hem niet het verhoopte succes brachten of weI omdat de inkomsten van
wege zijn ontginningen en bijhorende uitbatingen in de Kempen in vergelij
king met de extra hoge uitgaven die zij vergden, hem te gering waren, stortte 
Proli zich vrij vlug in het koloniale avontuur, toen een zekere Wilhelm 
Bolts') hem daartoe in de loop van 1775 de gelegenheid schiep. Bij dat alles 
liet hij zich zeker op sleeptouw nemen door de aantrekkelijke gedachte ooit 
als herschepper van de opgedoekte "Oostendse Compagnie" te worden aan
gezien. Uit Proli's grootboeken is die nieuwe stap goed af te leiden. Voor het 
eerst komen er rekeningen in aan bod in verband met expedities van schepen 
naar Oost-Indie, rekeningen die in de loop der boekjaren aan belang winnen: 
hun procentueel aandeel in de respectieve balanstotalen ligt soms redelijk 
hoog. Vermits Oost-Indie-expedities veel geld opslorpten, moest Proli een 
massale geldhoeveelheid aantrekken. Dat kon hij als bankier. 

De "vreemde middelen" waarover hij beschikte, namen echter vooral van
af 1780-1781 dermate in omvang toe, dat Proli's eigen middelen daartegeno
ver bijna volledig in het niet verzonken. Zijn kasrekening stond - hoe irreeel 
ook - credit! Precies op dat ogenblik waagde hij het dan nog een failliete on
derneming als de door Bolts opgerichte Aziatische Associatie over te nemen 
en ze onder een andere vorm als een Aziatische Compagnie - op aandelen -
te laten verder bestaan, op zeer wankele financiele basis. Door een eenzijdig 
en weinig efficient handelsbeleid, door het verdwijnen van de gunstige oor
logsconjunctuur en onder invloed tens lotte van een aantal onmiskenbare te
genslagen liep die Compagnie op een financieel fiasco uit. De Compagnie 
ging begin februari 1785 bankroet. De opschudding door dat gebeuren te
weeggebracht deed meteen het vertrouwen dat voordien in Charles Proli was 
gesteld, volkomen in elkaar storten: aan hem werd tenslotte de ondergang 
van de Aziatische Compagnie verweten. Gevolg daarvan was dat Proli's 
crediteuren tot massale opvraging van hun deposito's overgingen. Dat werd 
Proli's persoonlijke ondergang. Het huis Proli, wiens financieIe toestand ten 
andere al enJ<.ele jaren niet erg rooskleurig was, failleerde. Het faillissement 
werd gedateerd op 13 februari 1785. 

Proli's betrokkenheid in industride ondernemingen 

Circa 1754 zocht Charles Proli zich een plaats in de wereld van de 
"industrielen". Op 1 mei 1752 was in Antwerpen namelijk een "Associatie 
ende Negotie in het rafineren .van suyckers" tot stand gekomen onder de 
naam Cels, Bastijns en Compagnie. De vennootschap werd voor vijfentwin
tig jaar aangegaan. De suikerraffinaderij zou onderdak vinden in het gebouw 
van een voormalige raffinaderij aan de Kaasstraat, dat toebehoord had aan 
Joannes Daniel van Scherpenbergh. Het associatiecontract Iiet aan de deelge
noten de mogelijkheid open "hunne actie ende gerechtigheydt" eventueel 
v66r de termijn van de eerste zes jaren verstreken was, aan iemand anders 

') Zie over Bolts: N. Hallward. William Bolts. A Dutch Adventurer under John 
Company. Cambridge 1920. 
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over te maken. Oat deden vermoedelijk de echtparen Cels en Geeraerts, die 
samen met Jan Bastijns en diens echtgenote de associatie uitmaakten. Vanaf 
januari 1754 "rouleerde" de vennootschap immers op naam van "Jan 
Bastijns en Compagnie". De term "Compagnie" stond aileen voor Charles 
Proli, die beloofde 66.000 guldens wisselgeld in de (nieuwe) vennootschap in 
te brengen, net evenveel als Jan Bastijns zelf. Op basis van Proli's boekhou
ding kan met grote zekerheid worden aangenomen, dat hij zich in sa
menspraak met zijn moeder, de Douairiere Pietro Proli, in de onderneming 
engageerde, en dat zij samen voor de nodige gelden lOrgden. 

De nieuwe associatie met Bastijns gold voor twaalf jaar en lOU bijgevolg 
op 31 december 1765 verlopen. In die tussentijd zou Bastijns aileen het be
drijf beheren. Hij moest suiker aankopen, personeel aanwerven en in hun on
derhoud voorzien en bovendien trachten clientele te winnen. Voor die op
dracht zou hij slechts vergoed worden wanneer het bedrijf minstens 8OJo winst 
boekte. Dan mocht hij 112% "profiteeren" op de opbrengst van de verkoch
te suiker en eventueel zelfs 1 %, wanneer de bedrijfswinst tot 12% opliep. 
Charles Proli van zijn kant, die door Bastijns van de gang van zaken op de 
hoogte zou gehouden worden, moest bereid zijn extra geld te lenen indien 
men "favorabele occasie tot incoop van suykers voor de hant hadde oft om 
andere sufisante reede waer toe de cas ofte capitael van (de) compagnie niet 
sufisant soude bevonden worden". Dergelijke leningen mochten evenwel de 
60.000 guldens wisselgeld niet overschrijden en ze zouden Proli jaarlijks 3% 
interest opbrengen. 

Deze vennootschap werd reeds in 1760 opgeheven . Toen verklaarden Proli 
en Bastijns met "maIcanderen gereekent, geeffent ende geliquideert te heb
ben". Proli betaalde 66.206.7.0 guldens wisselgeld aan Bastijns, die zich 
daarmee "ten vollen was vergenoegende" en Proli verklaarde dat de suiker
raffinaderij voortaan aileen voor zijn rekening werkte. Van Bastijns mocht 
hij nog 6.000 guldens als schadevergoeding ontvangen, omdat die voortijdig 
uit de associatie was getreden. Vrij vlug slaagde Proli erin andere mensen een 
vaste som gelds in "zijn" suikerraffinaderij te doen investeren. Zoals voor
heen bleef het kapitaal op 132.000 guldens wisselgeld vastgesteld. Naast 
Charles Proli en diens moeder participeerden nog Jacobus Johannes Wou
wermans met 6.000 guldens, de weduwe Rene van Kuyl met 12.000 guldens 
en de heren Remigius Aerts en Martinus Cels, ieder voor een onbekend be
drag, maar hoogstwaarschijnlijk met een gelijke inbreng van ieder 24.000 
guldens, vermits de socia Ie benaming van de firma voortaan luidde "Cels, 
Aerts en Compagnie". 

Later hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan. De weduwe van 
Kuyl trok zich terug in 1766. Charles Proli was rond die tijd op eigen naam 
reeds voor 75.000 guldens wisselgeld geinteresseerd, terwijl nog 16.500 gul
dens op naam van zijn inmiddels overleden moeder stonden. Het jaar daarop 
droeg Charles Proli zijn belangen in de suikerraffinaderij over op naam van 
zijn echtgenote. Het ging toen reeds om een kapitaal van 103.500 guldens 
wisselgeld; de bedoeling van die transactie kon niet achterhaald worden. De 
leiding en de administratie van de raffinaderij berustten bij Remigius Aerts, 
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die trouwens vlakbij het bedrijf aan de Kaasstraat woonde. Proli, die onge
twijfeld door Remigius Aerts van alles op de hoogte werd gehouden, lOrgde 
voor aile financiele verrichtingen, die bij de uitbating van het bedrijf te pas 
kwamen. Kijkt men de opbrengstenrekeningen na in de boekhouding van 
Proli, dan bemerkt men vrijwel jaarlijks een belangrijke uitkering vanwege 
de suikerraffinaderij ten voordele van Charles Proli. Daarbij werd niet steeds 
dezelfde terminologie gehanteerd, lOdat sprake is van "benefice", "divi
dend", en "dividend du benefice". Over de peri ode 1761-1783 mocht Char
les aid us 198.987 guldens wisselgeld innen. 

Een tweede industriele sector waarin Charles Proli betrokken raakte was 
het houtzaagmolenbedrijf. In 1760 kocht hij 19 aandelen in de Compagnie 
der Houtzaagmolens die in 1752 octrooi had gekregen en in Bredene bij 
Oostende haar bedrijf uitbaatte. Proli breidde zijn aandelenportefeuille in de 
loop der volgende jaren gevoelig uit. In 1766 bezat hij niet minder dan 60 
aandelen, waarvan hij er 30 op naam van zijn boekhouder Cornelis Jacobs 
plaatste, lOdat die man, net als Proli zelf, dubbel stemgerechtigd werd in de 
vergadering der aandeelhouders. Korte tijd later heeft Proli de 30 aandelen 
op naam van Jacobs verkocht aan de heren Lunden, de Labistraete en Pel
grom, maar vermits zij genoteerd bleven op Jacobs' naam, behield Proli een 
grote invloed in de vergadering. Van de dertig andere aandelen die hij bezat, 
schonk hij er in 1779 12 aan zijn lOon Charles Cornelius Proli, vermoedelijk 
als huwelijksgift. 

Brusselse en Antwerpse houthandelaars, timmerlieden en schrijnwerkers 
maakten in de eerste jaren van het bestaan van de Compagnie der Houtzaag
molens er bij de regering meermaals hun beklag over dat de Compagnie een 
te geringe voorraad gezaagd hout had en dat ze bovendien haar prijzen erg 
hoog stelde. Ze eisten bovendien dat de regering de oude invoertarieven op 
gezaagd hout terug van kracht lOU laten worden in plaats van diegene die ze 
met het oog op de bescherming van de eigen houtzagerij op 31 december 1751 
had uitgevaardigd. Gevolmachtigd minister Cobenzl was erg verveeld met het 
particularistische verzet van Brabant tegen de Compagnie in Vlaanderen en 
besloot ook in Antwerpen houtzaagmolens te laten oprichten. 

Deze kwestie besprak hij met Charles Proli, die zijn medewerking beloof
de. Het project lOU gerealiseerd worden met de technische en financiele hulp 
van de Compagnie der Houtzaagmolens bij Oostende. Al werden geen sporen 
teruggevonden van een of ander notarieel contract, dat haast zeker aan de ba
sis lag van de onderneming die Charles Proli en de Compagnie gezamenlijk 
op het getouw zetten, is het toch duidelijk dat de Compagnie voor 2/3 en 
Proli voor 1/3 tussenbeide kwam in de kapitaalsvorming. Opl4 oktober 
1763 richtte Proli een verzoek tot de. Antwerpse Stadsmagistraat om grond 
van de stad te mogen pachten. Met ingang van Sint-Jansmis (24 juni) 1764 
pachtte hij 541 112 roeden grond gelegen op den Houwer achter de Ant
werpse Slijkpoort tegen 50 guldens courant per jaar. Op 18 mei 1764 kocht 
hij - lOnder tussenkomst van de Compagnie - 223 roeden op de dijk achter 
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de Slijkpoort en betaalde daarvoor 4.000 guldens wisselgeld. Tussen 1764 en 
1767 werden drie zaagmolens opgericht. 

Wanneer de molens goed en wei in werking waren liet Charles Proli het be
heer ervan over aan Charles De Roy, die hij op 10 oktober 1769 als zij n gevol
machtigde aanstelde. Een goed jaar later gaf hij volmacht aan Martinus Cels 
om voor de schepenbank te verschijnen en de drie zaagmolens over te maken 
aan de heren Louis De Wulf, Joannes Ferdinand Rohaert en Jacques Stan
daert, directeurs en "gecommitteerden" van de Compagnie der Houtzaag
molens bij Oostende. Sam en met de molens moesten de gronden en erven, al 
het gereedschap en de volledige voorraad gezaagd en ongezaagd hout aan de 
Oostendse onderneming overgemaakt worden: dat alles voor een bedrag van 
1l3.093 .9. 10 guldens wisselgeld. 

Bij gebrek aan een aantal essentiele gegevens is het moeilijk die transactie 
precies te duiden. Wellicht moet bovengenoemd bed rag niet ge"interpreteerd 
worden als een eigenlijke verkoopprijs maar wei als de waarde waarop de 
Antwerpse molens in 1770 geschat werden. Die waarde kon dan als basis gel
den voor de verdeling van de eigendom in een 2/ 3 gedeeite voor de Oostendse 
onderneming en een 113 gedeeite voor Charles Proli. AI was die eigendoms
verhouding ongetwijfe1d reeds v66r 1764 contractueel vastgelegd, toch was 
zij in 1770 vermoedelijk nog dode letter. Wellicht had Charles Proli tot dan 
toe aile kosten in verband met de molens gedragen en had hij de Oostendse 
onderneming voor haar 2/3 bijdrage zolang krediet gegeven. Naast het direc
teurshonorarium, dat steeds 514.5.9 guldens wisselgeld beliep, maakte Char
les Proli aanspraak op een derde gedeelte in de winstreparaties die in verband 
met de Antwerpse houtzaagmolens gebeurden. Dergelijke uitkeringen von
den alleszins op 18 oktober 1774 en op 31 augustus 1781 plaats. Zij brachten 
hem respectievelijk 10.000 en 6.000 guldens wisse1geld op. Tenslotte genoot 
hij als aandeelhouder in de .Compagnie der Houtzaagmolens bij Oostende di
videnden, die in de periode 1765-1783 minimum 16 guldens en maximum 50 
guldens wisselgeld per aandeel beliepen. Als bankier voor de Oostendse en de 
Antwerpse molens werd hem een commissieloon van 1070 toegerekend, op de 
betalingen die hij voor hen deed. 

In de late jaren 'vijftig had Charles Proli ook contacten met de katoen
drukkerij, die in 1753 in Dambrugge, een toenmalig gehucht van Merksem 
(bij Antwerpen) was opgericht. Die onderneming werkte hoofdzakelijk met 
vreemd kapitaal. De firmanten (aanvankelijk van Eersel, van Heurck, Jans
sens en octrooihouder Beerenbroek; vanaf 1757 Janssens, Moretus, en de ge
broeders Knijff) namen regelmatig ge1den op om hun bedrijf in werking te 
houden. In 1757 ontleenden zij voor het eerst een som bij Charles Proli. Oat 
kan wellicht in verband gebracht worden met de vrij veelvuldige contacten 
die bestonden tussen Proli en Franciscus Moretus, die vanaf dat jaar in de ka
toendrukkerij participeerde. Op 22 maart 1757 maakte Charles Proli inder
daad 6.250 guldens wisselgeld aan de katoendrukkerij over. Meteen werd hij 
de tweede grootste geldschieter van dat jaar; de erven van de Douairiere J . J. 
du Bois de Vroylande gaven toen samen 24.000 guldens wisselgeld. De lening 
liep aan 3% en de interest ervan tot 30 december 1765 - na 8 jaar 9 maanden 
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en 9 dagen - werd aan Proli pas in 1778 uitgekeerd, namelijk 1.644.16.0 gul
dens wisselgeld . Het geleende bedrag werd hem op 24 april 1779 "gerembour
seerd" . 

Op 16 februari 1759 belOrgde Proli nogmaals 6.250 guldens aan de katoen
drukkerij en was aldus, eens te meer, de tweede grootste geldschieter in dat 
jaar, na Maria Theresia Mechtilda Moretus. De rentevoet was 3070 en de le
ning verliep reeds na 4 jaar. Op 19 april 1763 kreeg Proli het bed rag samen 
met de interest uitbetaald. Hij ontving 7.000 guldens wisselgeld. Enkele 
maanden voordien - op 30 december 1762 - had hij voor de derde maal 
geld geleend aan de katoendrukkerij. Het ging toen om 7.000 guldens wissel
geld aan 3% en met een looptijd van 3 jaar. Toen hem op het einde van 1765 
dat bed rag samen met de interest ten belope van 562.10.0 guldens werd uitge
keerd, kapitaliseerde hij de interest en investeerde het globale bed rag voor
goed in de onderneming. Voortaan werden 7.562.10.0 guldens wisselgeld 
Proli's vast aandeel in de katoendrukkerij . Proli's aandeel in de katoendruk
kerij werd omschreven als 118; rond die tijd waren er inderdaad nog 7 andere 
deelgenoten in de onderneming, die samen de raad van beheer uitmaakten. 
Als participant ontving Proli jaarlijks vanaf 1766 een dividend. Oat bracht 
hem tussen 1766 en einde 1782 te zamen 35.799.3.0 guldens wisselgeld op. 

Toen Charles Proli op het einde van de jaren 'zestig grootse ontgin
ningsplannen koesterde v~~r de Antwerpse V66r-Kempen en in die optiek in 
de heerlijkheid Schilde, in de heerlijkheid Brecht en in Ekeren-Brasschaat 
heel wat gronden begon op te kopen (na verloop van enkele jaren bezat hij 
daar in totaal lOwat 365 hectaren), moest hij vrij vlug ondervinden dat hij 
een erg kostelijke onderneming op het getouw had gezet, die zeker op middel
lange termijn niet rendabel was. Hij lOcht een oplossing en yond die, althans 
voor het domein Mishagen dat hij in Ekeren-Brasschaat bezat. De inculte 
gronden die hij in Brecht en Schilde bezat liet hij meestendeels ongemoeid; de 
gronden in Mishagen daarentegen maakte hij voor een groot deel over aan 
een vennootschap, die hij samen met drie Gentenaars, de broers Louis en 
Frans De Wulf en Jozefus van Volden, en met de Antwerpenaar Jean 
Fran~ois Vermoelen wenste aan te gaan. Met een beginkapitaal van 25.000 
guldens wisselgeld lOuden zij zich voortaan inlaten met de uitbating van een 
brandewijnstokerij en een veevetmestbedrijf en met het scheuren van de 
heide. 

Hoewel dit complexe bedrijf werd opgezet op een ogenblik dat de conjunc
tuur daarvoor erg gunstig was, liep de onderneming toch op een fiasco uit. 
Het samengebrachte beginkapitaal was te klein en de naderhand aangegane 
leningen volstonden niet, de bedrijfsvoering Iiet te wensen over, de heide
gronden waren aanvankelijk te duur betaald geweest, de distillatietechniek 
bracht niet de verhoopte kwalitatief voortreffelijke jenever op, en de vet
gemeste veestapel werd nog al eens in prijsongunstige periodes verkocht. 
In 1780/ '81 lag de bedrijvigheid in de stokerij bijna volledig stH. De 
ontginningsactie rond Mishagen was nog niet ver gevorderd: in 1785 waren 
blijkbaar nog maar 26,20 ha. in bouwland omgezet. Na het faillissement van 



92 CHARLES PROLI ALS ONDERNEMER 

Proli hebben de weduwe Vermoelen en Jozefus van Volden het bedrijf verder 
gezet en nieuw leven ingeblazen. 

De relaties van Charles Proli 

Proli een industrieel "ondernemer" noemen is hem wellicht wat te veel eer 
bewijzen: behalve de jeneverstokerij met haar aanverwante bedrijven richtte 
Proli sua sponte geen enkel industrieel bedrijf op. Wei was zijn inzet voor de 
Antwerpse houtzaagmolens - aanvankelijk althans - vrij groot, en koester
de hij wellicht grootse plannen met het suikerraffinagebedrijf, toen hij het 
voor eigen rekening liet werken. lnnoverende ideeen gingen van hem niet uit; 
meestal haakte hij slechts in op wat elders reeds bestond. De Antwerpse hout
zaagmolens waren niet de eerste in de Oostenrijkse Nederlanden. De jene
verstokerij in Mishagen was niet de eerste noch de enige, maar het was wei 
een goed idee de oprichting ervan vast te haken aan een ontginningsproject. 

Merkwaardig is dat de relaties die Proli in de industriele wereld aanknoop
te, doorgaans mensen betroffen, die sinds jaren tot de clientele van de Proli
bank behoorden. Het waren dus "financiele" relaties. De meeste "erfde" 
Proli eenvoudigweg van zijn ouders-bankiers over. AI met al ging het om een 
kleine groep mensen, die net als Proli zelf in tal van ondernemingen betrok
ken waren. Zo onder andere F. E. van Ertborn, Th. J . de Bie, led en van de 
families Moretus, Wellens, Borrekens en Charie, Jan Bastijns en de vroegere 
medewerkers van het huis Proli, Thomas Rima en Martinus Cels. De meest 
nauwe contacten onderhie1d Proli wellicht met Frans en meer nog met Louis 
De Wulf. Met beiden dreef hij handel op Spanje en de Spaanse kolonies; met 
Louis De Wulf was hij betrokken in de "Chambre d' Assurance", dreef hij 
een "commerce d'entrepot" via de sinds 1777 in Brugge opgerichte "Com
pagnie Maritime", baatte hij zijn jeneverstokerij in Mishagen uit en was hij 
actief in het houtzaagmolenbedrijf. 
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ONDERNEMERSGEDRAG IN TWEE NEDERLANDSE 
SIGARENFABRIEKEN, 1856-1865 

door 

K. E. SLUIJTERMAN 

Twee bedrijven, eenzelfde bedrijfstak, eenzelfde periode en toch een totaal 
verschillende bedrijfsvoering, dat is het onderwerp van deze bijdrage. Het is 
de bedoeling enige aandacht te geven aan de produktiefactor "ondernemer
schap", waarbij onder een ondernemer eenvoudigweg wordt verstaan de 
persoon, die arbeid, grond(stoffen) en kapitaal combineert teneinde winst te 
behalen. 

Onderzocht zijn de bedrijfsarchieven van de firma Boex-Hoefnagels & Co 
te Eindhoven en de firma G. Ribbius Peletier Jr. te Utrecht') . Deze beide 
bedrijven hadden zich voornamelijk toegelegd op de produktie van sigaren. 
Gekozen is voor de jaren 1856-1865, omdat aileen voor die jaren voor beide 
bedrijven de omzet berekend kon worden. De jaren 1856-1865 waren voor de 
sigarenindustrie in het algemeen expansieve jaren') en deze twee bedrijven 
maakten daarop geen uitzondering. De omzet van Peletier was gemiddeld 
over de tien jaar drie keer zo groot als die van Boex. De winst na aftrek van 
5070 rente over vreemd en eigen vermogen bedroeg in die tien jaar voor Pele
tier gemiddeld 25% van de omzet, terwijl dit cijfer voor Boex 5% was 3

) . Hoe 
moet dit zeer grote verschil in resultaat verklaard worden, aangezien wij te 
maken hebben met eenzelfde periode en eenzelfde produkt? Om op deze 
vraag een antwoord te geven is het beleid van de ondernemers ten aanzien van 
financiering, tabaksvoorziening, mechanisatie en verkooporganisatie onder 
de loupe genomen. 

Financiering 
De informatie over de financiering is verkregen uit bestudering van de 

balansen4). In 1844 begon G. Ribbius Peletier Jr., tot 1847 in compagnon
schap met zijn broer Hendrik Peletier, "een negotie in sigaren, tabak en aan
verwante zaken". Op de eerste balans, opgemaakt op 13 augustus 1846, 
blijkt dat de vader G. Ribbius Peletier te Zaltbommel een bedrag van fl. 

') Het archief Boex-Hoefnagels & Co, fabriek in sigaren en snuif, 1856-1872, berust 
momenteel op het G.A. Eindhoven. Het archief van de N. V. Koninklijke Tabak en 
Sigarenindustrie v/h G. Ribbius Peletier Jr. 1844-1943 berust op het G.A. Utrecht. 

') J. A de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850-1914, 1968, biz. 57 . 
') De gegevens over de winst zijn aan de balansen ontleend. De winst van Peletier is 

in deze berekening met 100/0 verminderd, omdat de ornzet van koffie (± 10% van de 
omzet) buiten beschouwing is gelaten. T .a.v. de omzet zie noot 25. 

') Voor dit onderdeel zijn geraadpleegd de balansen en de inventariseringen voor de 
balansen van Peletier en Boex, 1855-1865. 
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30.000 in de zaak had gestoken, terwijl G. Ribbius Peletier Jr. (voortaan aan
geduid met Peletier) niet meer dan 16 gulden op zijn naam had staan . Toen 
Peletier tien jaar later, in 1854, met zijn broer Barend Peletier een compag
nonschap aanging, had hij inmiddels een vermogen opgebouwd van 
fl . 135.000, waarvan fl. 68.000 op de balans stond, terwijl de gebouwen en 
inventaris ter waarde van fl. 67.000 niet op de balans stonden, maar als per
soonlijk bezit van Peletier werden beschouwd, waarvoor een rente van 5070 
vergoed werd. 
Financieren uit eigen middelen was een bewuste politiek van Peletier, zoals 
blijkt uit onderstaand citaat uit een brief van 1871 aan een vriend in Indie: 

"Gaat het u dus in den beginnen goed, wordt dan nooit te weelderig, bespaar de 
verdiende duitjes en breid daar mede dan met u eigen verdient geld u zaken uit , dan 
bespaart gij rente. Ontwikke1d u zaak langzaam maar zeker" ' ). 

In de jaren 1856-1865 nam het vermogen van beide firmanten in de zaak toe 
van fl. 157.000 tot fl. 739.000. Over deze jaren werd een nettowinst behaald 
van fl. 561.000 en een rente (5%) over het eigen vermogen uitgekeerd van 
fl. 150.000. Men zou kunnen zeggen, dat de winst geheel in het bedrijf gela
ten is en dat de firmanten leefden van de rente. Het is overigens niet duidelijk 
waarom de winst helemaal in het bedrijf gelaten werd, want voor de bedrijfs
voering was zoveel extra kapitaal niet nodig. Oat blijkt uit het feit, dat de 
toename van het vermogen voor een groot deel werd gebruikt om effecten te 
kopen. Het effectenbezit (Russische en Amerikaanse obligaties) nam toe van 
fl. 2.000 in 1856 tot fl. 438.000 in 1865. 

Tegenover het eigen vermogen stond vrijwel geen vreemd vermogen. Ge
middeld bedroeg het eigen vermogen 94% van het totale vermogen. Oat het 
vreemde vermogen zo gering was, had te maken met het feit, dat Peletier veel 
tabak contant betaalde en ook andere leveranciers niet lang op hun geld liet 
wachten. De post crediteuren op de balans was steeds veel geringer dan de 
post debiteuren, dat wi! zeggen, aan zijn afnemers verstrekte Peletier veel 
meer krediet, dan hij op zijn beurt ontving van zijn leveranciers. Zouden wij 
op grond van de gegevens van Peletier geneigd zijn te denken, dat in die jaren 
de sigarenfabricage kennelijk de rnanier was om snel een vermogen op te bou
wen, het bedrijf Boex-Hoefnagels & Co leert ons anders. 

In 1856 gingen A. W. Boex en J. W. Zeegers, een neef van de echtgenote 
van Boex, een vennootschap onder firma aan, genaamd Boex-Hoefnagels & 

Co. Op de eerste balans de dato 18-1-1858 bestond het gezamenlijk kapitaal 
uit fl. 4.500, terwijl A. W. Boex nog een bed rag van fl. 3.363 in de zaak had 
gestoken, zodat het eigen vermogen fl . 7.863 bedroeg, 29% van het totale 
vermogen. In de volgende jaren verminderde het eigen vermogen, totdat het 
in 1862 slechts 7% van het totale vermogen bedroeg, waarna het weer toenam 
tot 20% in augustus 1865. Op dat tijdstip werd het compagnonschap ontbon
den, omdat Zeegers een eigen bedrijf ging oprichten. Boex zette de zaak 

') Peletier, brievenboek naar Oost-Indie, Japan en Hong-Kong, 1871, brief aan 
D. J . Jut. 
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voort met zijn vader, F. Boex, die sinds 1864 voor fl. 7.000 commanditair 
vennoot was, waarvoor hij 113 deel van de winst kreeg. 

Zo zien wij, dat Boex en Zeegers vanaf het begin vertrouwden op vreemd 
vermogen. Wie waren nu de verschaffers van het vreemde vermogen, dat ge
middeld 880/0 van het totale vermogen uitmaakte? In de eerste plaats werd de 
financiering door de vader, F. Boex, in de loop der jaren steeds belangrijker. 
In 1856 fourneerde hij fl. 2.000, in 1865 was dat bed rag opgelopen tot 
fl. 9.000 (afgezien van de fl. 7.000 als commanditair vennoot), terwijl hij bo
vendien de nieuwe fabriek bekostigd had ter waarde van fl. 4.000, die aan 
Boex-Hoefnagels werd verhuurd. Yoor het overige speelde de financiering op 
korte termijn een grote rol. De schuld aan het kassierskantoor A. van Moll 
nam toe van fl. 56 in 1858 tot fl. 30.045 in augustus 1865 (= bijna 50% van 
het totale vermogen op dat moment). Daarnaast financierde Boex door mid
del van de crediteuren, wat onvoordelig was, omdat contante betaling in de 
regel een korting van 1 % of meer opleverde. De kredieten, die Boex van zijn 
leveranciers ontving, waren meestal veel omvangrijker, dan de kredieten die 
hij aan zijn afnemers verstrekte. Dat Boex geen kans gezien heeft het eigen 
vermogen te vermeerderen, is begrijpelijk, als men nagaat, dat de winsten 
over negen jaar (dan rekenen we het kwart jaar 1856 als inloopperiode) in to
laal fl. 33.000 bedroegen, dus gemiddeld per firmant per jaar fl. 1.800. Daar
mee komen wij terug op de vraag, waarom de winst van Boex zo gering was 
vergeleken met die van Peletier. 

Tabaksvoorziening 

Hoe voorzagen de ondernemers zich van de belangrijkste grondstof: de ta
bak? Aan de hand van de inkoop- en crediteurenboeken is nagegaan hoeveel 
tabak werd ingekocht en eventueel weer verkocht, w,i<ir de tabak werd ge
kocht en welke soort tabak werd gekocht'). 

De firma Boex-Hoefnagels kocht de tabak over de jaren 1859-1865 (voor 
de jaren 1856-1858 ontbrak het crediteurenboek) voor 40% te Rotterdam, 
37% te Amsterdam, 14% te Eindhoven en 7% te Bremen. Dat Boex de tabak 
te Amsterdam of Rotterdam kocht, betekende nog niet dat hij daar altijd 
persoonlijk heen ging. Meestal schreef hij de handel aan en vroeg hij om of
fertes en eventueel monsters. Yervolgens bestelde hij enkele pakken of vaten 
van een bepaalde partij, met meestal zes maanden krediet. Het kwam gere
geld voor, dat de gezonden pakken hem bij openen tegenvielen, maar het 
schrijven van boze brieven leverde hem zelden schadevergoeding op. 

De inkoop van tabak heeft tussen de twee firmanten spanningen opgeroe
pen. In een brief van 31 juni 1864 schreef Boex aan Zeegers in antwoord op 
een niet bewaard gebleven brief van Zeegers aan Boex, het volgende: 

') Aile hiervolgende berekeningen t.a. v. de tabak zijn wat Peletier betreft gemaakt 
op basis van de "grootboeken" 1852-1867 en de memorialen 1855-1866, wat Boex be
treft het inkoopboek 1856-1859 en de crediteurenboeken 1859-1872. De informatie 
over het inkoopbeleid is daarnaast verkregen uit de correspondentieboeken. 
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.. U zegt in uw brief dat U vertrouwt dat U op onze overeenkomst zal kunnen blijven 
rekenen om met M & vD (Milders en van Dam, S) geene zaken meer te doen,-het schijnt 
echter, dat al zegt U dat U zulks vertrouwt, U juist het tegendeel doet, want den on
aangenamen toon, waarin U voortholt, bewijst, dat U mij mistrouwt', want U zegt ook 
dat wanneer ik met makelaar F ... {Franken, S.) of met een Bremerhuis, welk dat ook 
zijn moge, zonder uwe voorkennis handel, U zal weten wat dan uw plan is .. ... ' ). 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Zeegers toen al het plan had om het compag
nonschap te beeindigen . Elders in de brief zei Boex nog: "dat ik in het verle
den speculatien gewaagd heb, die nadelig zijn uitgevaIlen, is waar"'). Welke 
speculaties Boex bedoelde is niet duidelijk, want met de tabaksaankopen was 
zelden een groter bedrag gemoeid dan fl. 2.000 per aankoop. In ieder geval 
kan men uit de brief concluderen, dat de tabak niet steeds op de meest voor
delige wijze is ingekocht. 

Het weer doorverkopen van tabak kwam nauwelijks voor. In totaal be
droeg de verkoop niet meer dan 20/0 van de inkoop. De voorraad tabak, die 
Boex aanhield, was niet groot, net voldoende om een klein half jaar verder te 
produceren. Voor de voortgang van de produktie was het daarom noodzake
lijk, dat er geregeld tabak werd bijgekocht. Voor de jaren 1857-1858 is de in
koop van tabak uitgesplitst naar soort. Daaruit komt naar voren, dat Boex 
grotendeels Manila-tabak verwerkte, want berekend naar de waarde bestond 
72% van de inkoop uit Manila, 13% betrof Maryland en 9% Java-tabak. 

Betrekken wij nu Peletier in het beeld, dan zien wij een totaal andere werk
wijze. Ook Peletier bestelde wei tabak bij de handel, maar het overgrote deel 
van de tabak kocht hij op de veilingen tegen contante betaling. Het kopen op 
de veilingen impliceerde het kopen van grote hoeveelheden, vandaar dat in
kopen van twee tot tien duizend gulden geen uitzondering waren en vandaar 
ook dat Peletier weer 30% van de ingekochte tabak verkocht. Hij vervulde 
in dezen de rol van tabakshandelaar. Peletier ging persoonlijk naar de ta
baksmarkt in Amsterdam en Rotterdam om de tabak te keuren. Zelfs ging hij 
weI voor enkele dagen naar London, als hij in een bepaalde partij geinteres
seerd was. In de jaren 1856-1865 kocht Peletier 49% van de tabak te Amster
dam, 26% te Rotterdam, 10% te London en 9% rechtstreeks in Manila. 
Opvallend is, dat Peletier nauwelijks te Bremen kocht. Voor de binnenlandse 
industrie speelden de Amsterdamse en Rotterdamse tabaksmarkten in ieder 
geval een belangrijke rol. 

Peletier hield steeds ruim een jaarproduktie tabaksvoorraad aan. Daar
door had hij meer gelegenheid dan Boex om een gunstig moment voor zijn in
kopen af te wachten. Welke soort tabak Peletier bij voorkeur kocht, is even
als bij Boex voor de jaren 1857-1858 nagegaan. Peletier bleek veel gevarieer
der in te kopen dan Boex. Berekend naar de waarde bestond de inkoop voor 
31 % uit Java, 16% Manila, 16% Braziel, 12% Havana, 12% Maryland, 5% 
Yiua en 5% inlandse tabak (Betuwse tabak). Opvallend is het grote aandeel 
Java tabak. Men lOU hieruit kunnen afleiden, dat Peletier eerder dan Boex 
oog had voor de mogelijkheden van de Java tabak. 

' ) Register van uitgaande brieven van A. van der Heijden, 1861-1865, biz. 490 e.v. 
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De beide ondernemers voerden dus ten .aanzien van de inkoop van tabak 
een totaal verschillend beleid. Gelet op het financiele resultaat, moet het be
leid van Peletier vee I beter genoemd worden. Gemiddeld over de \0 jaar be
droegen de kosten van tabak voor Boex 52070 van de omzet en voor Peletier 
35%, een verschil van maar liefst 17%. Hiermee kan het verschil in bedrij fs
resultaat al voor een groot deel worden verklaard. 

A rbeidsvoorziening 

Heeft Boex in de factor loonkosten een compensatie kunnen vinden v~~r 
de hoge tabakskosten? 

De expansie, die beide bedrijven doormaakten, kwam tot uitdrukking in 
een toenemend aantal arbeiders. Boex begon in 1856 met 24 personeelsleden 
en had in 1863 ± 150 mannen en jongens in dienst') . Bij Peletier werkten er 
in 1856 75 mannen en 85 jongens9

) en in maart 1865 was dat aantal gestegen 
tot 140 mannen, 60 vrouwen, 82 jongens en 79 meisjes, in totaal 361 
personen '0) . Het aantal kinderen overtrof dat van de volwassenen. Overigens 
moet men wei bedenken, dat deze gegevens momentopnamen zijn. Van de 
ene dag op de andere kon het personeelsbestand nogal wisselen. 

Men kan zich afvragen, of aile arbeiders ook daadwerkelijk in de fabriek 
werkten . Wat Boex aangaat, was een groot deel van het personeel in persoon 
op de fabriek aanwezig, wat geconcludeerd kan worden uit lijsten, waarop 
boetes werden bijgehouden v~~r te laat op de fabriek komen, een dag ver
zuim en dergelijke"). Van Peletier zijn voor de jaren 1860-1863 produktiege
gevens bewaard gebleven, waaruit blijkt, dat 7% van de sigaren thuis werd 
gemaakt "). Deze sigaren kunnen deels gemaakt zijn door thuiswerkers en 
deels door sigarenmakers, die eerst een dagtaak op de fabriek hadden ver
richt. Thuiswerkers werden aileen ingeschakeld v~~r de produktie van goed
kope soorten sigaren. De duurdere sigaren liet men liever op de fabriek 
maken, waar men oog kon houden op de produktie, wat verklaart, waarom 
de ondernemers het nodig von den de fabrieksruimte voortdurend uit te 
breiden 13

). Zo wees Peletier in 1857 orders van nieuwe klanten af, omdat hij 
de produktie niet aankon, maar hij voegde er in zijn brief aan toe, dat hij 
hoopte deze klanten te kunnen bedienen, als de aanbouw bij de fabriek klaar 
zou zijn 14). 

') Boex, register van uitbetaalde weeklonen , 1859-1864. 
9) Statistisch laarboek v~~r het Koninkrijk der Nederlanden (departement van bin

nenlandse zaken) 1858, biz. 311. 
10) Peletier, Stukken betreffende werkuren, de verdiensten en de werkomstandig

heden van het mannelijk en vrouwelijk personeel, 1865. 
1 ') Boex, Register van de per dag per werknemer verlette uren en opgeJegde boeten, 

1857-1866. 
") Peletier, Fabricatieboek, staten over de aanmaak van sigaren per merk per week, 

1859-1863. 
") Peletier breidde de fabrieksruimte uit in 1857 en 1859, Boex nam in 1863 een 

nieuwe fabriek in gebruikt. 
") Peletier, Brievenboek 1857, passim. 



98 ONDERNEMERSGEDRAG IN TW.EE NEDERLANDSE SIGARENFABRIEKEN 

In 1859 moest Peletier wederom nieuwe klanten afwijzen, omdat hij niet 
aan aile verplichtingen kon voldoen. Dit keer was niet aileen de fabrieksruim
te een probleem, maar ook de beschikbare arbeid. Om dit probleem op te los
sen, richtte Peletier in 1859 een yrouwenfabriek op, bedoeld om meisjes tot 
sigarenmaakster op te lei den IS). Hiermee sloeg hij een nieuwe weg in, want 
tot dan toe werden vrouwen hooguit voor nevenwerkzaamheden in dienst ge
nomen. Ook Boex had te kampen met de krappe arbeidsmarkt. Toen bij hem 
in 1863 tien arbeiders vertrokken (de reden van hun vertrek werd uit de cor
respondentie niet duidelijk), kon hij niet op stel en sprong nieuwe arbeiders 
krijgen, zodat hij ten opzichte van zijn afnemers in gebreke moest blijven "). 
Kennelijk was de arbeidsmarkt in deze jaren een beperkende factor in de ex
pansie. Uitbreiding van de produktie werd ook bereikt door werk uit te beste
den aan kleine sigarenfabrikanten. Zowel Peletier als Boex hadden dergelijke 
kontakten. Het ging hierbij om de produktie van goedkope sigaren. 

Dat de lonen in Eindhoven lager zouden zijn dan in Utrecht was wei te ver
wachten en klopt inderdaad met de (wat al te spaarzame) gegevens. Loonver
gelijking is niet aileen moeilijk, omdat op de loonlijsten meestal geen functie 
en zeker geen leeftijd vermeld staat, maar ook omdat de meeste lonen stuklo
nen waren, afhankelijk van de verkoopprijs van de sigaar. Van Peletier ont
breken bovendien de loonboeken van de sigarenmakers. Het Statistisch Jaar
boek geeft voor de sigarenindustrie te Utrecht voor de jaren 1863-1864 de 
volgende loongegevens: mannen fl. 3,- tot fl. 11,- per week, vrouwen 
fl. 2,- tot fJ. 8,- per week, jongens fl. 0,25 tot fl. 5,- meisjes fl. 0,70 tot 
fl. 5,_"). De vrouwen in Utrecht verdienden minder dan de mannen, maar 
zij verdienden nog altijd meer dan de mannen in Eindhoven, die, alweer vol
gens het Statistisch Jaarboek, in de jaren 1861-1862 een weekloon van fl. 3,
tot fl. 6,- kregen. De jongens verdienden fl. 1,80 tot fl. 2,40; voor vrouwen 
wordt geen apart loon genoemd IS). De cijfers van het Jaarboek kloppen aar
dig met die van Boex, met dien verstande, dat de lonen van de jongens weI la
ger konden zijn dan fl. 1,80. Voor de jaren 1859-1864 zijn van Boex loonboe
ken bewaard gebleven. Uit de boeken blijkt, dat afgezien van de meester
knecht, de lonen niet hoger opliepen dan ± fl. 5,50 per week en dat dit loon 
maar door drie man werd verdiend, de rest kreeg minder. De meesterknecht 
verdiende in 1863 gemiddeld fl. 7,70 per week, wat aanzienlijk minder was 
dan de meesterknechten bij Peletier, die fl. 11,- per week kregen, afgezien 
van fooien en toelagen ter waarde van ± fl. 100,- per jaar. Tenslotte kun
nen wij de salarissen van het kantoorpersoneel vergelijken. B. Filet begon bij 
Peletier in 1856 met fl. 3,- per week, maar na vier jaar was dat opgelopen 
tot fl. 13,- per week, terwijl zijn nieuwjaarsfooi aileen al fl. 75,- bedroeg. 
Vergelijken wij daarmee het salaris van Vlijmincx, met wie Zeegers in 1865 

1') Reglement voor "eene opgerichte tabak- en sigarenfabriek voor vrouwelijk per-
sonee! binnen de stad Utrecht" 1859, zie ook noot 22. 

16) Register van uitgaande brieven 1. W. Zeegers, 1861-1863,9 nov. 1863. 
17) Statistisch laarboek, op. cit., 186712, bIz. 339. 
1') Idem, 1865, bIz. 516. 



ONDERNEMERSGEDRAG IN TWEE NEDERLANDSE SIGARENFABRlEKEN 99 

een compagnonschap aanging, dan is het contrast zeer scherp. Hij verdiende 
in 1861 gemiddeld fl. 1,90 en in 1865 fl. 6,75 per week. Of Boex kermis- en 
nieuwjaarsfooien uitdeelde, lOals Peletier, is onzeker. In het kasboek is hier
van geen vermelding te vinden. 

Nadat wij geconstateerd hebben, dat de loonsverschillen groot waren, is 
het des te opvallender, dat de loonquote weinig uiteen liep. Gemiddeld over 
de periode van 10 jaar bedroegen de loonkosten bij Peletier 190/0 en bij Boex 
18% van de omzet "). Oat het verschil niet groter was, zou toegeschreven 
kunnen worden aan het feit, dat Peletier duurdere sigaren fabriceerde dan 
Boex. De lonen van de sigarenmaker waren namelijk gekoppeld aan de ver
koopprijzen van de sigaren: hoe duurder de sigaar, hoe hoger het stukloon. 
Nu moest een duurdere sigaar met meer zorg gemaakt worden, lOdat de 
produktie in aantallen wat lager lag, maar uiteindelijk scheen het week loon 
hoger te zijn. In hoeverre een verschil in werktijd een rol speelde, moet nog 
uitgelOcht worden. Het is ook mogelijk dat Peletier zijn arbeiders efficienter 
georganiseerd had dan Boex. 

Mechanisatie 
Iedereen, die weet dat in de sigarenindustrie pas in de jaren 1920-1940 de 

gemechaniseerde produktie van sigaren van belang is geworden, zal verbaasd 
opkijken, wanneer hij verneemt, dat Peletier al in 1859 in zijn corresponden
tie melding maakte van een sigarenmachine, die uit Liverpool scheen te ko
men en bij Philips in Zaltbommel stond opgesteld'O). Het oordeel van Pele
tier over de machine luidde: 

"Ik voor mij ben van gevoeIen dat het voor beste sigaren niets geeft en dat mogelijk 
de bosjes voor ordinair werk als men alles goed rekend even zo niet meer kosten als uit 
de hand gemaakt en loop dus met al die nieuwigheden niet zo hard weg""). 

Peletier is naar Zaltbommel geweest om de ma::hine te bekijken, maar hij 
heeft zelf geen machines aangeschaft"). Een tweede vermelding van een siga
renmachine zijn wij in 1863 tegengekomen bij Boex. In combinatie met de 
firma's J. W. Hoefnagels & Zn., Van den Bichelaar & Co en Mignot & de 
Block kocht Boex een wikkelmachine in Offenbach ai M ten bed rage van 
fl. 1.500"). De machine werd opgesteld bij Mignot & de Block. Gedurende 

19) De loonsom is berekend aan de hand van de crediteurenboeken (8oex) en de 
kasboeken (Boex en Peletier) . 

20) Vermoedelijk is dit de sigarenmachine, die A. Heerding bespreekt in zijn boek 
Geschiedenis van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek, deel I, Het ontstaan van de 
Nederlandse gloeilampenindustrie, 1980, biz. 53-55. 

" ) Peletier, Brievenboek 1859, brief aan J. J. van der Leeuw. 
") Ten onrechte meent Heerding, op. cit., biz. 55, dat Peletier in de vrouwenfa

briek sigarenmachines had gejnstalleerd. In de inkoopboeken is geen enkele machine te 
vinden en ook op de balansen staan geen machines genoteerd . Gezien het oordeel van 
Peletier over de machine was aanschaf ook niet te verwachten. 

") Boex, Crediteurenboek 1859-1864. 
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de periode 13 november-18 december 1863 betrok Boex "machinale poppen" 
van deze machine, daarna vinden we hierover geen vermelding meer"). De 
machine heeft vervolgens nog drie jaar op de balans gestaan, is toen hiervan 
verdwenen. Wij mogen aannemen, dat de machine niet beviel. 

Uit deze vroege pogingen tot mechanisatie blijkt, dat de ondernemers aan
dacht schon ken aan de mogelijkheid daartoe. Het gebrek aan arbeiders zal 
zeker een stimulans zijn geweest om in deze richting te kijken, terwijl een 
man als Peletier kapitaal genoeg had om te mechaniseren. Toch kwam de me
chanisatie niet van de grond en bleef zij lang nog tot incidentele gevallen be
perkt. Wat is hiervan de red en? De verklaring moet waarschijnlijk in eerste 
instantie gezocht worden in de aard van het produkt en de kwaliteit van de 
machines. Het werken met een produkt als tabak vereiste een grote zorgvul
digheid. De machines moesten een vrij hoge graad van perfectie bezitten, wil
den zij de sigaren goedkoper en liefst niet vee\ slechter maken dan de sigaren
makers. Ten tweede waren de machines moeilijk Ion end te maken, omdat zij 
juist ten aanzien van de duurste produktiefactor, de tabak, naar de mening 
van Peletier minder zuinig werkten dan de sigarenmakers 21

). 

Verkooporganisatie 

Gegevens over de jaar lijkse omzet hebben de ondernemers niet voor het 
nageslacht bewaard. Met behulp van de klantenboeken kon over een periode 
van tien jaar voor beide bedrijven de omzet berekend worden"). De twee 
bedrijven hadden als hoofdbestanddeel de produktie van sigaren. Boex ver
kocht daarnaast nog snuif (± 5% van de omzet) en Peletier pijptabak, snuif, 
koffie en thee. Terwille van de vergelijking tussen beide bedrijven is van Pele
tier de in- en verkoop van koffie (± 10070 van de omzet) buiten de berekenin
gen gehouden. De resterende omzet bestond voor ruim 90% uit sigaren. 

De omzet van Boex steeg van fl. 25.000 in 1857 (1856 was voor Boex maar 
een kwart jaar) naar fl . 87.000 in 1864 om in 1865 terug te lopen naar 
fl. 71.000. De omzet bedroeg gemiddeld per jaar fl. 60.000. Van Peletier nam 
de omzet gestaag toe van fl. 132.000 in 1856 naar fl. 288.000 in 1865 met een 
jaargemiddelde van fl. 200.000. De omzet van Peletier was dus gemiddeld 
drie keer zo groot als die van Boex. Een daling van de omzet in 1865 zouden 
wij voor Peletier ook zijn tegengekomen, als wij aileen op de binnenlandse 
afzet gelet hadden. Terwijl Boex vrijwe\ uitsluitend in Nederland verkocht, 
richtte 'Peletier zijn verkoop in toenemende mate op het buitenland. 

De afzet is over de 10 jaar samen gesplitst in binnen- en buitenland en voor 
het binnenland nog eens per provincie. Het resultaat van de berekeningen 
laat zich aId us weergeven: 

") Boex, Register houdende prijscalculaties voor sigaren, snuif en tabak, 1863. 
") De omzet is berekend met behulp van verkoopboeken, debiteurenboeken en me

morialen. Bij de berekening van de omzet is rekening gehouden met voorraadverande
ringen . 
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Afzet va n Peletier en Boex per provincie en naar het buitenla nd 
in % van de totale afzet , 1856-1865 

% 
30 

26 

20 

16 

10 

~ Peletier o Boo. 

Gr. Fr. Dr. Ov. Gld. Utr. N-H. Z-H. Zid. NSr. Lbg. Suiton!. 

Beide bedrijven verkochten het meest in hun eigen provincie, maar daarnaast 
was de nationale en voor Peletier zelfs de internationale markt van belang. 

Hoe de ondernemers aan hun cIient(:le kwamen, is een moeilijke kwestie. 
Boex en Zeegers reisden het land door om orders te verkrijgen en om geld op 
te halen. Misschien was daarom de verkoop gelijkmatiger over het land ver
deeld dan bij Peletier het geval was_ Peletier liet namelijk op zijn produkt niet 
reizen, aangezien, lOals hij zelf schreef, " goede wijn geen krans behoeft". 
Om dezelfde reden yond hij ook het plaatsen van advertenties overbodig"). 
De grot ere concentratie in afzetgebied wat Nederland betreft is hieruit wel
licht te verklaren, daar de reikwijdte van mondelinge recIame mogelijk niet 
lo groot is. De grote afzet in Utrecht en Zuid-Holland kan mede verklaard 
worden uit het feit, dat Peletier in Utrecht, in Den Haag en tot 1862 in Dor
drecht eigen winkels bezat. Het afreizen van klan ten was een dure bezigheid, 
want Boex en Zeegers (of hun bedienden) verreisden bijvoorbeeld in 1858 
fl . 1.330 (= 4070 van de omzet), terwijl Peleti-::r met zijn tochten naar de 
tabaksmarkt niet meer dan fl. 702 (= 0,4% van de omzet) kwijt was. Het 
contact met zijn klanten onderhield Peletier door middel van een uitvoerige 
correspondentie. Met zijn klan ten in het buitenland verkeerde hij vaak op 
vriendschappelijke voet. 

De expansie van Peletier kwam grotendeels op rekening van de buitenland
se afzet. Verkocht Peletier in 1856 maar 3% van de omzet naar het buiten
land, in 1865 was dat 43%. Deze verkoop betrof voornamelijk consignatie
zendingen. Oat betekent, dat het initiatief van Peletier uitging en hij ook het 
risico Iiep. Consignatiezendingen konden voordelig zijn, maar zij waren te
vens riskant. Zo behaalde Peletier op zendingen naar de firma Schimmelpen
ninck & Co te Batavia en Soerabaija in de jaren 1859-1863 een "overwinst" 
van fl. 8.269. (Onder "overwinst" verstond Peletier het bedrag, dat de siga
ren meer opbrachten dan wanneer zij in Nederland verkocht lOuden zijn). 
Toen de firma Schimmelpenninck & Co in 1863 Iiquideerde, leed hij echter 

26) Peietier, Brievenboek 1857, brief aan W. Heiser; Brievenboek 1857, brief aan 
H. J . Aernout. 
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een verlies van fl . 6.326. Daarmee was de "overwinst" goeddeels afgeroomd, 
al ging het niet ten koste van de gewone winst. Van de buitenlandse afzet ging 
43070 naar Alexandrie, 23% naar Duitsland en 21 % naar Suriname. Aan de 
export verIeende Peletier voorrang boven de binnenlandse afzet, want terwijl 
hij in 1859 geen binnenlandse klanten meer aannam, was hij tegelijkertijd 
druk doende een handel met Alexandrie op te bouwen. Kennelijk verwachtte 
hij meer voordeel van de buitenlandse dan van de binnenlandse afzet en in die 
verwachtingen is hij niet teleurgesteld. Tevens had hij het risico gespreid door 
op binnen- en buitenland te mikken. 

Conclusie 

Ons uitgangspunt was de vraag, hoe het grote verschil in winst verklaard 
moest worden. Gebleken is, dat Boex met zijn tabaksinkoop veel duurder uit 
was dan Peletier, terwijl hij nauwelijks voordeel heeft getrokken van de lage
re lonen in Eindhoven vergeleken met Utrecht. Verder was het afreizen van 
de klanten , zoals Boex deed, een tamelijk dure bezigheid. Deze kosten 
bespaarde Peletier zich door het contact met de klanten schriftelijk af te han
delen. In zijn afzet was Boex bovendien kwetsbaar door de eenzijdige gericht
heid op de binnenlandse markt. 

Het verschil in beleid tussen beide ondernemers zou misschien het beste 
aldus omschreven kunnen worden: Boex bewandelde de gangbare weg, deed 
precies wat in zijn tijd gebruikelijk was, terwijl Peletier voortdurend naar 
nieuwe mogelijkheden zocht. Toen Boex nog de gebruikelijke Manila tabak 
verwerkte, schafte Peletier zich al Java tabak aan . Peletier leidde vrouwen op 
tot sigarenmaaksters en hij probeerde zich van een afzet in het buitenland te 
verzekeren, terwijl Boex zich met zijn reizigers tot het binnenland beperkte. 
Aileen in de aanschaf van een sigarenmachine trad Boex buiten de gang bare 
paden. Het is echter niet zeker, of dit initiatief van hem uitging, of van een 
van de drie andere firma's met wie hij de machine kocht. 

Welke conclusies kunnen we tenslotte aan deze vergelijking verbinden? 
Ten eerste meen ik , dat deze vergelijking weer eens onderstreept hoe belang
rijk de rol van de ondernemer kan zijn voor het weI en wee van het bedrijf. 
Ten tweede is het belangrijk op te merken, dat Peletier zich niet zozeer van 
Boex onderscheidde door bet ere produktiemethoden, maar door een betere 
in- e,n verkooppolitiek. Niet als industrieel blonk Peletier uit, maar juist als 
koopman. 



XIII 

ARBEID EN ONDERNEMERSCHAP IN NIJVERDAL IN DE 
OVERGANG VAN PRE-INDUSTRIELE NAAR INDUSTRIELE 

MAATSCHAPPIJ: DE FIRMA SALOMONSON OMSTREEKS 1850*) 

door 

G.G. RENSEN 

I. lnleiding 

Om het begrip pre-industriele industrialisatie nader te kunnen bepalen, is 
het nodig te onderzoeken op wat voor moment er een overgang plaatsvond 
naar een industriele maatschappij. Met name is het belangrijk na te gaan wel
ke oorzaken er zijn te vinden in de pre-industriele situatie, die geleid hebben 
tot deze overgang en die een verklaring kunnen bieden voor het tijdstip 
waarop en de vorm waarin deze zich voItrok. Steeds meer immers Iijkt het 
erop dat er in Nederland minder sprake was van een industriele revolutie, dan 
weI van een industriele evolutie, waarvan de wortels al lagen in de pre
industriele industrialisatie. Vandaar dat er in het onderzoek naar de oorzaken 
van de industriele revolutie een toenemende aandacht bestaat voor de vormen 
van industrialisatie die al aanwezig waren, v66rdat er van de vermeende revo
lutie sprake was. 

Op deze plaats wil ik aandacht schenken aan de vraag in hoeverre deze pre
moderne vormen van industrialisatie, door Mendels samengevat onder het 
begrip proto-industrialisatie'), van invloed zijn geweest op het ontstaan van 
de moderne industrie, gekenmerkt door mechanisering, kapitaalintensive
ring, schaalvergroting en produktiviteitsstijging. Met name de rol die de fak
toren ondernemerschap en arbeid bij dit proces hebben gespeeld zal aandacht 
krijgen en weI aan de hand van het industrialiseringsproces in Nijverdal, gele
gen aan het Overijsselse riviertje de Regge, dat gesticht en gegroeid is onder 
invloed van de Twentse textielindustrie. 

2. De textielindustrie in transjormatie 

Sedert het proefschrift van De Jonge is men het erover eens dat de Neder
landse volkshuishouding eerst na 1890 in de "take-ofr'-fase komI. Als een 
van de mogelijk stuwende bedrijfstakken hiertoe wordt de textielindustrie, in 
het bijzonder de weverij, beschouwd'). In 1890 had de textielindustrie reeds 

*) Oit artikel is voor een deel gebaseerd op mijn kandidaatsskriptie: 's Zomers in de 
schaduw, 's winters droog. Arbeid als faktor in de overgangsfase van een agrarische 
naar een industriele samenleving te Nijverdal, (K.U . Nijmegen, 1980). lk dank prof. 
dr. P. M. M. Klep voor zijn opmerkingen en raadgevingen bij het schrijven van dit ar
tike!. 

') F. F. Mendels, Proto-industrialization: the first phase of the industrial process, 
in: Journal of Economic History, 32 (1972), p . 241. 

') A. 1. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen 
1976, p. 344-346. 
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een belangrijke groeiperiode achter de rug. In Twente werd met het moderne 
industrialiseringsproces al in de jaren 'vijftig een begin gemaakt, hetgeen 
voor Nederlandse begrippen bijzonder vroeg was. Men hield zich daar reeds 
sinds eeuwen bezig met de textielindustrie, waardoor deze bedrijfstak uit
groeide tot het belangrijkste bestaansmiddel naast de landbouw. Slicher van 
Bath, die deze ontwikkeling verklaarde door de groei van de bevolking te zien 
in verhouding tot de beperkte bestaansmogelijkheden in de landbouw, stelde 
dat reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw de overgang van land
bouw naar textielindustrie plaats had gevonden. Hij ontdekte dat in 1795 
42,70/0 van de beroepsbevolking in de nijverheid (vooral de textielnijverheid) 
het bestaan Yond, een percentage dat tot ongeveer 1890 gelijk bleeP). 

Deze pre-moderne nijverheid was georganiseerd als een typische proto
industrie. De produktie yond plaats door middel van huisindustrie, kwam 
dikwijls tot stand in afwisseling met de landarbeid en was dus seizoensgebon
den en kapitaalextensief. De levering van de grondstoffen die voor het groot
ste deel geimporteerd moesten worden en de afwerking en distributie van de 
eindprodukten, vonden plaats door middel van de entrepeneur, de onderne
mer die vooral koopman was. De eindprodukten waren eenvoudige weefsels, 
eerst linnen en later bombazijnen, die geproduceerd werden op eenvoudige 
handweefgetouwen, die meestal eigendom van de wever waren. Ondanks 
deze primitieve produktietechniek was het mogelijk om meer dan de eigen 
behoefte te produceren, zodat een plaats op de binnenlandse markt veroverd 
kon worden ' ). 

Na 1830 vonden er belangrijke verschuivingen plaats, onder invloed van de 
gerezen behoefte van de regering aan een Noordnederlandse exportindustrie 
van textielprodukten. Vooral door de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
werden er een aantal verbeteringen in de Twentse textielindustrie ingevoerd, 
waarvan de innovatie van de produktietechniek de belangrijkste was. Deze 
innovatie bestond uit de invoering van de snelspoel. Hierdoor werd het moge
lijk niet aileen de produktiviteit te verhogen, maar bovendien de kwaliteit van 
de produkten, hetgeen tot uiting kwam in de overschakeling op zu.iver katoe
nen weefsels. Om weyers het weven op de nieuwe getouwen te leren, stichtte 
de NHM vanaf 1833 een aantal weefscholen in Twente. Bovendien verleende 
zij subsidies aan nieuwe en bestaande ondernemingen, garandeerde vaste 
afzet en regelde de distributie van de produkten naar de Nederlandse 
kolonien, na deze eerst ingezameld en gekeurd te hebben. Voor dit laatst
genoemde doel werd in 1836 een magazijn gebouwd aan de Regge, welke 
plaats Nijverdal werd genoemd'). 

') B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het 
platteland van Overijssel, Assen 1957, p. 125-129, 231-237. 

') Voor een uitvoeriger beschrijving van de pre-moderne Twentse textielindustrie: 
J . A. P . G. Boot en A. Blonk, Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents
Gelders textielindustrie in het begin van de 1ge eeuw, Hengelo 1957. 

') J. A. P . G. Boot, De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873, Amsterdam 1935, 
p. 40-65 . 
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Door de verbeterde produktietechniek onderging de textielindustrie in 
Twente een aantal afgeleide veranderingen die van belang zijn voor een ver
klaring van het mod erne industrialiseringsproces. Niet aileen yond er een stij
ging van de afzet plaats door de verovering van een buitenlandse marktposi
tie en werd de textielindustrie daardoor kapitaalintensiever, maar bovendien 
veranderde de relatie van de arbeider en de ondernemer tot de textielin
dustrie. De arbeider moest zich gaan specialiseren in de textiel, kwam losser 
te staan ten opzichte van de landbouw, moest dikwijls het nieuwe verbeterde 
weefgetouw huren van de ondernemer en werd daardoor loonafhankelijker. 
De ondernemer werd gekonfronteerd met grot ere produktie-, afzet- en der
halve winstmogelijkheden, met een grotere behoefte aan kapitaal, met de 
noodzaak te investeren in vaste aktiva en met hogere vaste kosten. Ook om
dat de distributie van de produktie voor een dee I overgenomen werd door de 
NHM, veranderde de entrepeneur steeds meer in een ondernemer pur-sang. 

Ondanks de genoemde veranderingen was er in deze fase nog geen sprake 
van een volledige overgang naar een modern-ge'industrialiseerde industrie. De 
organisatie van de textielindustrie bleef traditioneel: de produktie kwam tot 
stand in de vorm van huisindustrie, was verspreid over een groot gebied en 
benodigde daardoor talloze tussenpersonen (de zogenaamde zetbazen) . De 
beheerseenheid viel niet samen met de produktie-eenheid. Van mechanisering 
van de produktie was geen sprake. Slechts op zeer geringe schaal werd 
geexperimenteerd met stoommachines. Zo waren er enkele stoomweefgetou
wen in gebruik bij de firma's Hofkes & Co. en Bavink & Zoon, beide te 
Almel06

). 

In de jaren 'vijftig begon het moderne mechanisatie- en centralisatieproces 
in de Twentse textielweverij, een proces dat reeds in de jaren 'zestig voltooid 
werd. De allereerste stoomweverij, van de firma G. en H. Salomonson te AI
melo, werd in 1852 in Nijverdal opgericht. Al spoedig werd deze gevolgd 
door stoomweverijen te Almelo, Enschede en Hengelo, waardoor de hand
weverij spoedig nagenoeg geheel tot het verleden behoorde'). 

De overgang naar een industriele maatschappij in Twente was aldus een 
geleidelijke overgang in fasen, voortvloeiend uit de bestaande vormen van 
pre-industriele industrialisatie. Met die konstatering kunnen wij echter niet 
volstaan. Wij dienen de verschillende faktoren die een rol hebben gespeeld in 
dit overgangsproces nader te onderzoeken. Immers, pre-moderne industriali
satie leidde niet altijd tot een overgang naar moderne industrialisatie, maar 
was afhankelijk van diverse faktoren'). Wij richten ons daarom op enkele 
van deze faktoren, namelijk ondernemerschap en arbeid. 

3. De lak/or ondernemerschap 
De firma G. en H. Salomonson te Almelo, die in 1852 de eerste stoomwe

verij van Twente liet bouwen, was op dat moment een van de grootste textiel-

') Boot, De Twentsche katoennijverheid, p. 106-108. 
') Boot, a.w., p. 113-115. 
') Zie bijvoorbee1d: P. M. M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch 

grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noord-Antwerpse Kempen en de 
Baronie van Breda, 1750-1850, Tilburg 1973, p. 79 e.v. 



106 ARBEID EN ONDERNEMERSCHAP IN NJJVERDAL 

ondernemingen in Twente. Deze in 1816 gestichte firma bereikte in 1833 
reeds een omzet van fl. 100.000,- aan geweven stoffen en was een der eerste 
die de nieuwe mogelijkheden van de snelspoel volledig benutte en zich meteen 
verzekerde van een vaste bestelling van de NHM. Naast de handel in stoffen, 
die zij door huiswevers en in manufakturen liet weven, hieId de firma zich 
ook bezig met de handel in garens·). 

Reeds in de pre-industriele periode groeide deze firma uit tot een groot
schalige, wijdvertakte onderneming. In het Twentse Borne had de firma een 
weeflokaal waar 150 a 200 weyers werkten, maar daarnaast had de firma ver
spreid over Twente en Oost-Gelderland huiswevers aan het werk . Veel van de 
kleinere textielondernemers werkten in feite voor de firma G. en H. Salo
monson als loonfabrikanten. In 1846 had de firma in de genoemde streken 
ongeveer 30 zetbazen in dienst. Ook buiten deze streken strekten de aktivitei
ten van de firma zich uit. In Vollenhove, Oldebroek, Nunspeet, Naarden, 
Huizen, op Scliokland en in diverse plaatsen in Zeeland opende de firma 
weeflokalen. Deze manufakturen waren een lukratieve bezigheid, omdat de 
gemeentebesturen vanwege de grote armoede en werkloosheid dikwijls bereid 
waren in mil voor de werkgelegenheid de gebouwen kosteloos ter beschikking 
te stellen en de inrichting ervan te betalen . De lonen die de firma in deze 
manufakturen uitkeerde, waren nauwelijks hoger dan in Twente. Doordat de 
firma deze aktiviteiten wist voor te stellen als "armoedebestrijding vanuit 
ethische motieven", kweekte ze vee I goede wil bij overheid en NHM, hetgeen 
onder andere leidde tot vaste afname van deze manufakturen. Daar de firma 
bovendien zelf de garens leverde, betekende de uitbreiding van het aantal 
weeflokalen ook voor deze tak een lukratieve zaak '0). 

De sterke vergroting van de produktiviteit leidde al spoedig tot een veel 
grotere produktie dan de NHM volgens haar 'voor elk wat wils'-principe 
wilde afnemen. Een oplossing hiervoor yond de firma in het aanknopen van 
relaties met partikuliere handelshuizen uit Rotterdam en Amsterdam. Dit 
leidde ertoe dat er reeds in 1835 van de 10.600 stuks calicots die door de part i
kuliere handel naar Indie verscheept werden , 10.000 stuks van de firma G. en 
H. Salomonson afkomstig waren. Toen even wei de partikuliere handelaars 
getroffen werden door de verlaging van het invoertarief van 25 naar 12,5% in 
1836, waardoor de konkurrentiepositie ten opzichte van het buitenland ver
slechterde, werd de firma gedwongen een oplossing te zoeken voor de wegge
vallen voordelen. Dankzij de goede relaties die zij in regeringskringen had -
vooral door minister van kolonien en oud-gouverneur van Nederlandsch
Indie J. van den Bosch - wist de firma als enige in Twente voor haar parti
kuliere handelshuizen in 1837 en 1838 tinkonsignaties los te krijgen van de 
overheid, hetgeen de nadelen van de tariefverIaging meer dan wegnam. Toen 
deze tinkonsignaties na sterke protesten afgeschaft werden, lukte het haar -

') R. A. Burgers, 100 Jaar O. en H . Salomonson. Kooplieden-entrepeneurs, fabri
kanten en directeuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, Leiden 1954, 
p . 10-22. 

' 0) Burgers, 100 Jaar O. en H. Salomonson, p. 63-83. 
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opnieuw dankzij de goede regeringsrelaties - een bevoorrechte positie te 
krijgen bij de NHM, waardoor de onderneming al snel de grootste leveran
cier van cali cots werd aan de NHM. In 1840 leverde zij reeds 200.000 stuks, 
terwijl dat in 1837 er nog slechts 13.700 waren. Bovendien bleef de firma leve
ren via partikuliere handelshuizen. Van de totale uitvoer van calicots naar 
Nederlandsch-Indie nam de firma in 1840 30,5010 voor haar rekening. Ook 
tijdens de krisisjaren 1841-1843 wist de firma zich verzekerd van een grote 
afname van de NHM, hoewel minder groot dan in 1840"). 

De firma G. en H. Salomonson groeide aid us uit tot een der grootste pre
moderne ondernemingen in Nederland in de pre-industrieIe periode. In 1842 
had de firma naar eigen zeggen 2.800 arbeiders aan het werk in het hele land. 
Wat de kommerciele aktiviteiten betreft stond de firma op een hoog peil. 
Voor de levering van garens had de firma familierelaties in Manchester (Eng.) 
en een aanzienlijke deelname in de Kampen-Hull Stoomboot Maatschappij. 
Voor de garantie van een vaste produktie wist men zich te verzekeren van 
steun van overheidspersonen en -instanties en ten voordele van de uitvoer van 
de geweven stoffen maakte men gebruik van voorschotten van bank en en 
handelshuizen en van relaties in de regering. Het streven naar vertikale kon
centratie bleek uit de niet geringe deelnemingen in de Overijsselsche Kanalisa
tie Maatschappij en in de N.V. Overijsselsche Spoorweg-Maatschappijl2). 
Ondanks de nog traditionele pfoduktietechniek ontwikkelde de firma G. en 
H. Salomonson reeds in de pre-moderne tijd een veelomvattend netwerk van 
persoonlijke relaties, informatie-, produktie- en verkoopkanalen en 
investerings- en beleggingsbelangen, waardoor de basis werd gelegd voor de 
overgang naar een moderne produktietechniek en koncentratie van de 
prod uk tie op een plaats. 

In 1852 werd hiermee door de firma begonnen met de bouw van de 
Koninklijke Stoom-Weverij en 80 arbeiderswoningen te Nijverdal die in 1853 
voltooid werd en een investering van fl. 400.000 vergde. Begonnen met 360 
powerlooms breidde de firma de kapaciteit al gauw uit tot 1000 stoomweefge
touwen in 1863. De vestiging van de stoomweverij in Nijverdal had vooral te 
maken met de lagere vervoerskosten, waardoor de prijs van de steenkool 
daalde en met de ligging ten opzichte van de afzetmarkt. Het agentschap van 
de NHM was immers ook in Nijverdal gevestigd "). De koncentratie van de 
produktie in Nijverdal had gevolgen voor de diverse weeflokalen in den Ian de 
die reeds spoedig werden gesloten. 

Deze gang van zaken beschouwend, mag de vraag gesteld worden of niet de 
ontwikkeling van het ondernemerschap in de pre-industrieIe periode een goe
de verklaring biedt voor de overgang naar een moderne ge'industrialiseerde 
samenleving in Twente na 1850. De belangrijke investeringen die gepaard gin
gen met deze overgang waren immers niet mogelijk geweest zander de nodige 
ervaring met grootschalige produktie en het bestaan van een stevig, risikover-

") Burgers, a.w., p. 97-113. 
") Burgers, a.w., p. 136-140. 
") H. D. Grobben, De ondernemers van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal 

(1872-1914), in: Textielhistorische Bijdragen, 15 (1974), p. 64-65. 
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mijdend netwerk als boven beschreven, waardoor er garanties geboden wer
den voor blijvende goed~ afzetmogelijkheden. De eigen mogelijkheden voor 
de ondernemer stonden daarmee vast. De veranderende omstandigheden 
maakten het de ondernemer mogelijk de eigen mogelijkheden ten volle aan te 
wenden. 

Tot die veranderende omstandigheden behoorden de verbeteringen die 
werden doorgevoerd in de infrastruktuur. Zowel De Jonge als Bos kenden 
hieraan grote betekenis toe. Door het tot stand komen van een onderling ver
bonden net van waterwegen, wegen en spoorwegen werd het land geInte
greerd, hetgeen stimulerend werkte op de industrialisatie. Daarbij speelde de 
industrialisatie van Duitsland een belangrij ke rol omdat de ge-pre
industrialiseerde regio's daardoor niet langer in de periferie lagen, maar er nu 
tussenin kwamen te liggen. Dankzij de verbetering van de infrastruktuur 
kregen deze regio's de kans om grond- en brandstoffen goedkoper aan 
te voeren14). 

Zeker speelde de verbetering van de infrastruktuur in Twente dat lange tijd 
door veengebieden en gebrek aan goede verbindingswegen van de rest van het 
land was afgesloten, een belangrijke rol. Hoe belangrijk de invloed daarvan 
was, is onduidelijk. Voor 1850 kwam slechts een verbetering tot stand, name
lijk de aanleg van de straatweg Zwolle-Almelo (1830). Hoewel de betekenis 
van deze weg zeker groot was - in 1839 passeerden 28.000 lastwagens vol
gens het Overijsselsch Jaarboekje de tol bij Nijverdal - leek deze toch niet 
voldoende om de sterke opleving van de Twentse textielindustrie tot 1850 te 
verklaren. Van verbetering van de waterloop van de Regge of van aanleg van 
een spoorlijn was tot 1850 geen sprake. Een definitief oordeel over de waarde 
van de verbetering van de infrastruktuur is pas mogelijk na een onderzoek 
naar de ontwikkeling van de bestanddelen grond- en brandstoffen in de kost
prijs van de produkten. 

Wellicht is het dan tevens mogelijk meer te zeggen over het relatief late 
tijdstip waarop de mod erne technologie werd aangewend. Onbekendheid 
hiermee is zeker niet de reden daarvoor geweest, evenmin als de veelvuldig ge
laakte traditionele ins telling van de ondernemers in Nederland in de eerste 
helft van de 1ge eeuw"). De gunstige ontwikkeling van de firma G. en H. 
Salomonson wijst erop dat toepassing van de traditionele handweeftechniek 
zeer goed konkurrerend kon zijn met de buitenlandse, gemechaniseerde tex
tielindustrie. De keuze van de NHM voor hand having van de handweeftech
niek in 1833lijkt dan ook terecht. In Twente was sprake van een zeer ratione
Ie afweging tussen de kosten die de invoering van de moderne technologie 
met zich mee zou brengen en de kosten van de traditionele techniek en de 

14) J. A. de Jonge, The role of the outer provinces in the process of Dutch economic 
growth in the nineteenth century, in: P. A. M. Geurts en F. A. M. Messing (red.), Eco
nomische ontwikkeling en sociale emancipatie, dl. 2, Den Haag 1977, p. 57-79, en 
R. W. J. M. Bos, Van periferie naar centrum. Enige kanttekeningen bij de Nederland
se industrit!le ontwikkeling in de negentiende eeuw, in: P. A. M. Geurts en F. A. M. 
Messing, a.w., p. 84-90. 

") H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Ne
derland 1800-1850, in: P. A. M. Geurts en F. A. M. Messing, a.w., p. 2-3. 
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winstmogelijkheden die beide techniekkeuzes zouden geven "). Mokyrs 
geloof in de superioriteit van de moderne technologie en de inefficientie van 
de traditionele, lijkt daarom niet juist "). 

4. De faktor arbeid 

De koncentratie van de produktie in de Koninklijke Stoom-Weverij veron
derstelde de aanwezigheid van een ruime arbeidsmarkt in de direkte omge
ving van de fabriek. De behoefte aan textielarbeiders was namelijk groot; in 
de periode 1853-1863 liep deze op tot ruim 400 arbeiders 18

) . Van belang is 
daarom deze arbeidsmarkt nader te beschouwen, om antwoord te kunnen ge
yen op de vraag naar de invloed van de faktor arbeid in het industrialise
ringsproces. Van dezelfde aard is de vraag in hoeverre er sprake was van een 
overgang van arbeiders uit de landbouw naar de textielindustrie. 

De verklaring van de vorming van een arbeidsmarkt in de gemeente Hellen
doorn (waarvan Nijverdal deel uitmaakte) in de 1ge eeuw door de snelle be
volkingsgroei en de beperkte agrarische bestaansmogelijkheden, is niet houd
baar gebleken "). Dit was ook het geval met de verwijzing naar de nauwe 
band tussen werken op het land en in de textielindustrie zoals die in de proto
industrie voorkwam, hetgeen dan een reden zou zijn voor een gemakkelijke 
overschakeling vanuit de landbouw naar de gemechaniseerde textiel
industrie'O). 

De bevolkingsgroei van Hellendoorn tussen 1796 en 1849 (indexcijfer 
149.5; 1796 = 1(0) bleek in vergelijking met de overige gemeenten in Overijs
sel en met het algemene groeipeil in deze provincie niet exorbitant. De groei 
in de eerste helft van de 1ge eeuw was bovendien vooral te dank en aan migra
toire effekten ten gevolge van de stichting van Nijverdal in 1836. De situatie 
in de landbouw in Hellendoorn was niet van dien aard dat van verarming 
sprake was. Vit het gemeenteverslag over 1847 bleek dat de landbouw zich 
uitbreidde dankzij de vele ontginningen en er goed voorstond, zoals over het 
algemeen in Nederland"). De gevolgen van het mis1ukken van de aardappel
oogsten in 1845 en 1846 waren niet groot. De armoedepercentages die in de 
gemeenteverslagen genoemd werden, waren lager dan die door Slicher van 
Bath genoemd werden voor Overijssel"). 

Hellendoorn was en bleef een landbouwgemeente, ook na de stichting van 
Nijverdal. Het aantal weyers was zeer klein volgens de bevolkingsregisters 
van 1830 en 1840-50. De modelweverij van Ainsworth, opgericht tegelijker-

") R. W. J. M. Bos, Factorprijzen, technologie en marktstruktuur: de groei van de 
Nederlandse volkshuishouding 1815-1914, in : A.A.G. Bijdragen, 22 (1979), p. 116-
127. 

") 1. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, New Haven 1976, 
p. 106-114. 

" ) Gemeenteverslagen 1853-1863 . 
19) Slicher van Bath, Samenleving onder spanning, p. 200-2\0. 
20) Zie onder andere: Boot, De Twentsche katoennijverheid, p. 189-191, 286, 

304-306. 
21 ) De longe, Industrialisatie van Nederland, p. 20-23. 
") Slicher van Bath, a.w., p. 366-367. 
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tijd met het magazijn van de NHM, had grote moeite met het aantrekken van 
weyers uit de direkte omgeving, zodat die uit de weldadigheidskolonie van 
Veenhuizen werden gehaald 21

). Pre-moderne textielindustrie kwam in Hel
lendoorn nauwelijks voor. Op enkele kortstondige pogingen tot het opzetten 
van kleine textielondernemingen na, was de betekenis van de textielindustrie 
voor de werkgelegenheid hier gering. In 1849 stopte de grootste textielonder
neming met haar aktiviteiten, hetgeen het voorlopige einde van deze industrie 
in Nijverdal betekende. De meeste weyers trokken naar elders"). De konklu
sie lijkt gewettigd dat in 1852 een ruime arbeidsmarkt in Hellendoorn niet 
aanwezig was, hetgeen de vraag opwerpt hoe de firma G. en H. Salomonson 
in haar behoefte aan - vooral geschoolde - arbeiders voorzag. 

Bij gebrek aan voldoende arbeiders in de direkte omgeving van de fabriek, 
trok de firma arbeiders aan uit het hele land. Hele gezinnen werden overge
bracht naar Nijverdal en te werkgesteld in de fabriek. Het percentage 
vrouwen- en kinderarbeid lag dan ook hoog, respektievelijk 30 en 15070. Via 
gegevens uit het bevolkingsregister 1850-60 was het mogelijk de herkomst en 
vroegere beroepsuitoefening van een deel van de arbeiders te achterhalen. 
Slechts een derde bleek uit Hellendoorn afkomstig te zijn; een kwart van de 
arbeiders was uit een andere provincie dan Overijssel afkomstig. Enkele ge
bieden golden als koncentratiegebied, te weten het raakgebied van de provin
cies Friesland, Drente en Overijssel, waar weldadigheidskolonien gevestigd 
waren, Zeeland en de VeluwelOom waar de firma G. en H. Salomonson 
weeflokalen bezat. Voor lOver de vroegere beroepen teruggevonden konden 
worden, lag de nadruk vooral op het beroep van wever. Deze arbeiders waren 
dus vooral overgegaan van de handweverij naar de gemechaniseerde weverij 
en niet uit de landbouwsektor afkomstig. 

In hoeverre was de faktor arbeid van invloed op de overgang naar een 
modern-gelndustrialiseerde maatschappij? In Nijverdal was deze faktor nau
welijks van stimulerende betekenis vanwege het ontbreken van een ruime ar
beidsmarkt en een goed ontwikkelde proto-industrialisatie. De vraag is of in 
Twente als geheel de arbeidsmarkt rond 1850 lo krap was en of de behoefte 
aan arbeiders voor de gemechaniseerde industrie na 1850 wei vanuit de 
bestaande proto-industrialisatie kon worden gevoed"). Ais men in Twente
evenals in Nijverdal- aangewezen was op de rest van het land om de behoef
te aan arbeiders te bevredigen, dan kan dat reden zijn te veronderstellen dat 
de toenemende behoefte aan arbeiders in de proto-industrie die gekonfron
teerd werd met een krappe arbeidsmarkt, naast de ontwikkeling van het 
ondernemerschap, een oorzaak is geweest voor de modernisering van de 
Twentse textielindustrie na 1850. 

23) R. T. Griffiths, Eyewitnesses at the birth of the Dutch cotton industry 1832-
1839, in: Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek, 40 (1977), p. 150-152. 

" ) D. lordaan 1. G. Hz., De voortzetting van het etablissement van Thomas Ains
worth te Nijverdal na diens overlijden, in: Textielhistorische Bijdragen, 3 (1962), 
p. 94-111. 

" ) Zie voor een voorlopig antwoord op deze vraag: 1. A. P. G. Boot, Gebrek aan 
handwevers in Twente na 1850, in : Textielhistorische Bijdragen, 10 (1968). 
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PROBLEMA T1EK RELA TIE PRE-MODERNE INDUSTRIALISERING 
EN MAA TSCHAPPIJ 

door 

C. L. A. LIS 

Het derde en laatste subthema betreft de relatie tussen pre-moderne in
dustrialisering en maatschappij - een bijzonder complexe problematiek, die 
het hele terrein van de sociale geschiedenis omvat. Hoewel de huidige stand 
van het onderzoek niet toelaat aile vragen dienaangaande te beantwoorden, 
reflecteren de bijdragen die aan de orde van de dag zijn duidelijk de diverse 
beIangstellingssferen van de internationaIe historische gemeenschap. Mijn 
taak zal er vooraI in bestaan om zeer bondig het onderzoek van de sprekers te 
situeren binnen enkele relevante debatten en in te gaan op de door mijn voor
gangers geformuleerde vraag naar een meer gericht gebruik van theorie ten 
aanzien van de overgang van een pre-moderne naar een moderne industrie. 

Allereerst bestaat er discussie over de vraag hoe de kapitalistische produk
tieverhoudingen zijn tot stand gekomen. Anders uitgedrukt: welke process en 
hebben enerzijds geleid tot het ontstaan en de groei van een landloos proleta
riaat en anderzijds tot een toenemende penetratie van het kapitaal in de pro
duktiesfeer? Deze probleemstelling, die een onderdeel vormt van het zoge
noemde transitiedebat, dat wil zeggen het debat over de doorbraak van het 
kapitalisme als dominante produktiewijze, heeft aanleiding gegeven tot heel 
wat uiteenlopende interpretaties. 

Van essentieel belang lijkt mij in dat verband de bijdrage van de Japanse 
historicus Kohachiro Takahashi te zijn, die poogt te verklaren waarom de 
traditionele industriele structuren zo lang gehandhaafd bleven en meer be
paald waarom de overgang naar het nijverheidskapitalisme zo moeizaam is 
verlopen '). Takahashi toont aan dat twee wegen naar de kapitalistische trans
formatie van de economie leiden. De eerste en meest revolutionaire weg is de
ze waardoor de producenten kapitalisten worden: er komt een afhankelijk
heidsrelatie tot standtussen ondernemers, die de produktiemiddelen bezit
ten, en vrije loonarbeiders, die slechts over hun werkkracht beschikken. De 
tweede weg is deze waardoor de kooplieden kapitalisten worden: zij monopo
liseren de handel in ruwe grondstoffen en de afzet van de directe producen
ten, die niet noodzakelijkerwijze van hun produktiemiddelen zijn geschei
den. Terwijl de eerste weg een radicale breuk met de traditionele structuren 
teweegbrengt, aangezien de ondernemers rechtstreeks voor de markt produ
ceren en deze ondergeschikt maken aan het industriele kapitaal (vandaar: in
dustrieel kapitalisme), impliceert de tweede weg het behoud van het bestaan-

1) K. H. Takahashi, A contribution to the discussion, in: R. Hilton, The transition 
from feudalism to capitalism, Londen 1976, pp. 87-97. 
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de produktiesysteem, omdat de kooplieden-ondernemers de industriele 
aktiviteiten van buitenuit controleren en ze dienstbaar maken aan het 
commerciele kapitaal (vandaar: commercieel kapitalisme). Beide wegen mo
gen niet worden beschouwd als twee verschillende en gelijkwaardige oplossin
gen voor hetzelfde probleem; zij beantwoorden aan uiteenlopende belangen, 
eigen aan specifieke sociale groepen . 

Het feit dat een revolutionaire transformatie van de industriele structuren 
niet aileen in economisch "achterlijke" maar ook in vele vooruitstrevende 
gebieden is uitgebleven tot de 18e, respectievelijk tot de 1ge eeuw moet onder 
andere worden gezocht in de dominantie van het commercieel kapitalisme: 
door de toepassing van het 'putting-out system' slaagden de kooplieden
ondernemers erin de massa van de stedelijke en rurale producenten geleide
lijk van zich afhankelijk te maken en hen aldus van de markt af te snijden. 
Dat was bijvoorbeeld het geval in het grootste deel van de Zuidelijke Neder
landen, waar de ontwikkeling van de stedelijke en rurale textielfabricage 
vanaf de late middeleeuwen in toenemende mate door het koopmanskapitaal 
werd bepaald. Hoe dat proces is verlopen en welke consequenties het had 
voor de ambachtsmeesters en -gezellen zal worden uiteengezet door A. K. L. 
Thijs, wiens bijdrage aansluit bij de lezingen van K. Degryse en mw. H. 
Houtman-De Smedt, die licht hebben geworpen op de eindfase van die ont
wikkelingsgang. De problematiek geschetst in het eerste referaat voor de 
Zuidelijke Nederlanden zal worden uitgewerkt door L. Noordegraaf voor een 
enkele stad in het Noorden, namelijk Alkmaar, waar zich sedert de tweede 
helft van de 16e eeuw vroeg-kapitalistische elementen manifesteerden . Net 
zoals Thijs, zal hij aandacht bested en aan de belangenstrijd tussen com mer
eieel en industrieel kapitaal. 

Een tweede punt van discussie is de zogenoemde proto-industrialisering. 
Met deze ietwat modieuze term wordt gedoeld op een reeds lang gekend en 
bestudeerd fenomeen : de huishoudelijke produktie op het platteland van in
dustriegoederen bestemd voor de internationale markt. Reeds op het tweede 
internationaal congres voor economische geschiedenis, dat plaatsvond te 
Aix-en-Provence in 1962, hield een sec tie zich met dat onderwerp bezig') . 
Eerst na de publicatie van het artikel van F. Mendels in 1972 kreeg de proto
industrialisering echter bijzonder veel belangstelling') . De talloze bijdragen 
dienaangaande werden onlangs gesynthetiseerd en in een coherent theoretisch 
raamwerk gesitueerd door de Duitse historici H. Medick, P . Kriedte en J. 
Schlumbohm, die zowel aandacht hebben voor de sociaal-economische en 
demografische als voor de culturele aspect en van de problematiek ' ). Centraal 
op dit congres staat de vraag of de proto-industrialisering een noodzakelijke 

' ) Deuxieme Congres International d'Histoire Economique, Aix-en-Provence, 
1962, Parijs 1965, tome 2. 

' ) F. Mendels, Proto-industrialization: the first phase of the process of industriali
zation, in : Journal of E::onomic History, XXXII, 1972, pp. 242-261 . 

') P. Kriedte, H. Medick en J . Schlumbohm. Industrialisierung vor der Industriali
sierung. Gottingen 1977. 
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en, zo ja, een voldoende voorwaarde was voor de lndustriele Revolutie - een 
vraag die kadert in het meer algemene transitie-debat. 

Het is evident dat aile facetten van de proto-industrialisering vandaag niet 
aan bod kunnen komen. De referaathouders wilen uw aandacht vragen voor 
drie kernproblemen: de factoren strekkend tot industrialisering en desin
dustrialisering van het platteland, de demografische implicaties van die 
processen en de alternatieven voor proto-industrialisering. 

Het verband tussen sociaal-economische mutaties en'demografische wijzi
gingen is een essentieel punt in de discussie. Uit verscheidene monografieen 
blijkt immers dat regio's waar zich op grote schaal rurale nijverheden ontwik
kelden ook werden gekenmerkt door een versnelde bevolkingsgroei'). De 
recente discussie spitst zich vooral toe op de vraag of de demografische groei 
zich doorzette bij verminderde industriele aktiviteit, zoals H. Medick be
toogt, of dat deze integendeel werd afgeremd·). De wisselwerking tussen bei
de componenten wordt geanalyseerd door C. Vandenbroeke, die het Vlaamse 
platteland als onderzoeksterrein heeft gekozen: een gebied waar de huisnij
verheid zich in de 18e eeuw sterk uitbreidde en waar zich in de 1ge eeuw een 
proces van desindustrialisering voltrok. Dit proces van involutie yond zijn te
genhanger in de versnelde mechanisering van de Gentse katoenindustrie, 
waarvan J. de Visser, in de voetsporen tredend van wijlen J. Dhondt, de 
voornaamste fasen in herinnering heeft gebracht'). 

Niet minder belangrijk is de vraag waarom de proto-industrialisering tot 
bepaalde regio's is beperkt gebleven. Anders uitgedrukt: waren elders alter
natieve bronnen van inkomen voorhanden die de marginale boeren en de 
landarbeiders toelieten de eindjes aan elkaar te knopen of was het aantal keu
terboeren in sommige gebieden te verwaarlozen? Men weet dat de sociaal
economische differentiatie van de boerenstand tijdens de late middeleeuwen 
en de nieuwe tijd in grote delen van Europa heeft geleid tot de opkomst en de 
uitbreiding van een groep keuters en landloze plattelandsbewoners. De be
schikbaarheid van die groeiende arbeidsreserve was de essentiele voorwaarde 
voor de expansie van rurale nijverheden. Toen de voortschrijdende proletari
sering van de boerenstand zich verenigde met een snel stijgende vraag naar 
goedkope fabrikaten, nam de proto-industrialisering grotere proporties aan 
dan ooit tevoren. Omstreeks het midden van de 18e eeuw werd het gros van 
aile wollen, linnen, katoenen en gemengde stoffen geproduceerd in rurale 
gebieden, die een min of meer vergelijkbare ontwikkeling doormaakten: 

' ) D. Levine, Family formation in an age of nascent capitalism, New York en 
Londen 1977. 

') H . Medick, The transition from feudalism to capitalism: renewal of the debate, 
in: R. Samuel (ed.), People's history and socialist theory, London, Routledge en 
Kegan Paul, 1981, pp. 120-129; P. leannin, La protoindustrialisation: Developpement 
ou impasse? (Note critique), in : Annales, Economies, Societes, Civilisations, XXXV, 
1980, pp. 52-65 . 

' ) 1. Dhondt, De opkomst van de Gentse katoennijverheid, in: Geschiedkundige 
Opstellen, Antwerpen 1963, pp. 109-152. 
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expansie van de huisnijverheid, extreme grondversnippering en versnelde 
bevolkingsaanwas' ). 

De vraag die ons vooral interesseert is, in hoeverre de Noordelijke Neder
landen een afwijking van dat 'algemeen patroon' vormden. Uit de synthesen 
van J. A. Faber en H. K. Roessingh, gepubliceerd in de Nieuwe Aigemene 
Geschiedenis der Nederlanden, blijkt dat zich tussen 1500 en 1650 een polari
satie binnen de boerensamenleving voordeed: het aantal middelgrote uitba
tingen verminderde ten voordele van de grote bedrijven enerzijds, van de 
keuterbedrijven anderzijds. De neergaande eeuwbeweging tussen 1650 en 
1750 bracht talrijke boeren ertoe de ak kerbouw te intensiveren en! of nieuwe 
commercieIe teelten te ontwikkelen. Slechts in enkele gebieden, met name 
Overijssel en Noord-Brabant, legden keuters zich toe op de textielfabricage'). 
Bestond er in de andere gewesten dan geen omvangrijk ruraal (semi-)proleta
riaat? Of beschikten de marginale boeren en landarbeiders daar over andere 
bronnen van aanvullende inkomsten? Ziedaar de vragen gesteld door de 
tweede groep referaathouders. 

D. Damsma en L. Noordegraaf gaan op zoek naar een vergeten platte
landsnijverheid: de v\asserijen in het Zuidwestelijk dee I van Noord
Nederland. De relaties tussen economie en demografie zijn ook hier aan de 
orde. Hoewel conclusies voorbarig zijn, suggereert de beschikbare informatie 
dat de demografische ontwikkelingen moeten worden gerelateerd aan de 
groei van de plattelandsnijverheid. Deze stelling geldt alleszins voor het 
zuidelijk deel van Holland in de tweede helft van de 18e eeuw. 

Tenslotte mogen andere alternatieven niet uit het oog worden verloren, 
namelijk de migraties en inzonderheid de seizoenarbeid '0). Twee vragen zijn 
in dat verband van cruciaal belang: I) hoe moeten de omvang en de fluctua
ties van de seizoenarbeid worden gereJateerd aan de ontwikkeJingen binnen 
de zeevaart, de visserij en vooral de agrarische sector, en 2) waarom heeft de 
seizoenarbeid in de Republiek essentieel de vorm aangenomen van buiten
landse trekarbeid? Dat laatste punt verwijst naar een eventueel tekort aan in
heemse arb eiders, wat het centrale thema vormt van de lezing van H. A. 
Diederiks, die de sociaal-economische structuren van 25 Hollandse dorpen in 
1808 analyseert teneinde te verklaren waarom proto-industrialisering in het 
kerngebied uitbleef. De omvang van het rurale proletariaat en de bestaans
basis van de marginale boer komen ook ter sprake bij H. A. V. M. van 
Stekelenburg, die het alternatief van de definitieve emigratie naar Amerika 
onderzoekt. Dit is niet alleen van belang omwille, van de absolute en relatieve 

') C. Lis en H. Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen 
en Amsterdam 1980, pp. 175-185. 

') 1. A. Faber, De Noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780. Structuren in bewe
ging, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 5, Haarlem 1980, pp. 212-214; H. 
K. Roessingh, De landbouw in de Noordelijke Nederlanden, 1650-1815, ibid., 8, 
Haarlem 1979, pp. 16-57. 

10) Zie in dit verband O. Hufton, The Poor of Eighteenth Century France, 1750-
1789, Oxford 1974, pp. 69-106, die veel aandacht aan seizoenarbeid besteedt. 
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omvang van het fenomeen, maar ook omwille van de vraag of de zones van 
emigratie al dan niet samenvaHen met de zones van huisnijverheid en/of sei
zoenarbeid en, zo ja, binnen welke chronologische orde. 

Ziedaar de bijdragen van de derde sectie. Stuk voor stuk raken ze aan een 
brede problematiek en sluiten ze aan bij de recente internationale historiogra
fie. Toch worden voorlopig nog meer vragen gesteld dan beantwoord. Men 
kan slechts hopen dat op al die terreinen nader onderzoek zal worden ver
richt, zodat de divergerende sociaal-economische en demografische ontwik
kelingen in het pre-moderne Europa binnen afzienbare tijd zuHen kunnen 
verklaard worden. Het is in ieder geval een goed teken dat de 'industrialise
ring v66r de industrialisering' een van de hoofdthema's uitmaakt van het 
achtste internationaal congres voor economische geschiedenis dat volgend 
jaar in Budapest zal plaatsvinden "). 

") Huitieme Congres International d'Histoire Economique, Budapest 1982, section 
A2 - La Protoindustrialisation: theorie et realite. 
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DE ZUIDNEDERLANDSE STEDELIJKE NIJVERHEID EN DE 
PRE-MODERNE INDUSTRIALISERING OP HET PLATTELAND 

door 

A. K. L. THIJS 

Het is de bedoeling in deze bijdrage in te gaan op de weerslag welke de ont
wikkeling van de plattelandse nijverheid uitgeoefend heeft op de stedelijke 
industrie van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de preindustrieIe periode. 
Wij zuHen zulks doen aan de hand van de evolutie van de textielindustrie, de 
belangrijkste Zuidnederlandse nijverheid. 

R. van Uytven heeft overtuigend aangetoond dat reeds in de middeleeuwen 
op het platteland de textielnijverheid een ruime verspreiding ken de, naast een 
aantal andere nijverheidstakken (zoais de lOutwinning, de baksteen- en tegel
nijverheid, de steenkool- en ertswinning, de metallurgie en dergelijke) die om 
dwingende redenen, meestal van technische aard, uitsluitend of toch bij voor
keur buiten de stedelijke kernen werden beoefend 1). In de linnenindustrie lag 
het overwicht onbetwistbaar in de rurale centra: nooit is de vlasnijverheid 
(voor een groot deel vias verwerkend dat in de produktiegebieden zelf geteeld 
was) in de steden tot grote ontwikkeling gekomen, ook niet na de 
middeleeuwen'). WoHen weefsels daarentegen heeft men lOwel in de steden 
als op het platteland in grote hoeveelheden vervaardigd. Tot in de 13de eeuw 
bestond er weinig onderscheid tussen de lakens welke in de steden werden 
vervaardigd en die welke in de rurale centra werden geweven. Voor de inter
nation ale handel gaf men echter algemeen de voorkeur aan de produkten van 
de stedelijke draperie, omdat die van de plaatselijke overheid een waarmerk 
meek regen dat borg stond voor de goede kwaliteit van het weefsel. Toen zich 
echter in het laatste kwart der 13de eeuw moeilijkheden voordeden in de 
Vlaamse lak'enindustrie, gingen steeds meer kooplieden een beroep doen op 

1) Zie vooral R. van Uytven, Die landliche Industrie wahrend des Spatmittelalters in 
den si.idlichen Niederlanden, in: Agrarisches Nebengewerke und Formen der Reagrari
sierung im Spatmittelalter und 19.120. Jahrhundert , Stuttgart, 1975, pp. 57-76. J. A. 
van Houtte & R. van Uytven, Nijverheid en handel, in: Aigemene Geschiedenis der 
Nederlanden, dl. IV, Haarlem 1980, pp. 97-111. 

') E. Sabbe, De Belgische vlasnijverheid, 2 din., Kortrijk 1975, aan te vullen en te 
verbeteren aan de hand van: J. Vermaut, Vijf variaties op het thema "De Belgische 
Vlasnijverheid", in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Societe 
d'Emulation" te Brugge, jg. CXIII, 1976, pp. 183-227. J. Vermaut, Nieuwe gegevens 
over het industrieel verleden van Roeselare en omgeving (1350-1800), in: Rollariensia, 
jrb. VI, 1974, pp. 134-182. Een poging tot kwantitatieve benadering van de sociaIe 
aspekten : C. Vandenbroeke, Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijver
heid in Vlaanderen (late 14e - midden 1ge eeuw), in: Handelingen der Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, dl. XXXIII , 1979, pp. 
117-174. 
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de op het platteland gevestigde weyers. Weliswaar hebben de grote Vlaamse 
lakensteden (Brugge, Gent, leper) zich krachtig tegen deze gang van zaken 
verzet tijdens de 14de eeuw, maar toch konden zij niet beletten dat de rurale 
draperie hun een steeds sterkere concurrentie aandeed. Het kwam uiteinde
Iijk tot een zekere taakverdeling: de plattelandse centra legden zich bij voor
keur toe op goedkopere lakens, terwijl de Vlaamse lakensteden vooral luxe 
weefsels produceerden. In Artesie en Frans-Vlaanderen ontmoette de rurale 
lakennijverheid nagenoeg geen tegenstand bij haar opmars, omdat de stede
lijke draperie in die gebieden al zeer vroeg vervallen was. In het prinsbisdom 
Luik kon de plattelandse weverij zich eveneens zander vee I tegenwerking ont
wikkelen, omdat de steden aldaar nooit echt belangrijke draperiecentra ge
weest zijn. Daarentegen ontspon zich in Brabant, zaals in Vlaanderen, een 
concurrentiestrijd tussen de rurale en de stedelijke nijverheid. Deze strijd 
nam in Brabant echter minder scherpe vormen aan dan in Vlaanderen. Ook 
in het hertogdom gingen de steden zich ten langen laatste toeleggen op de 
produktie van duurdere lakens, terwijl de rurale centra Iichtere en goedkope
re stoffen voortbrachten J

). 

De opkomst van Antwerpen als internationaal handelscentrum vanaf het 
einde der 15de eeuw betekende een sterke stimulans voor de Vlaamse platte
landse draperiecentra, waar men in de eerste helft der 16de eeuw de produk
tiecijfers snel zag oplopen. Zelfs een aantal Vlaamse stedelijke lakencentra 
(onder andere leper) beleefden, zander de oude luister te herwinnen, een 
zekere heropbloei. Vanaf ongeveer de jaren '50-'60 van de 16de eeuw kwam 
in Vlaanderen, ten gevolge van de immer toenemende import van Engelse 
lakens, een einde aan deze opleving, niet enkel in de steden maar ook in de 
rurale kernen. De Merchant Adventurers importeerden via Antwerpen 
immers zowel de goedkope "kerseys" als de dure "broad cloths". 

De Brabantse lakenweverijen hebben van de geweldige expansie van de 
Antwerpse markt geen gebruik meer kunnen maken om hun activiteiten (al 
was het maar gedurende een korte tijd) enigszins op te drijven. De Brabantse 
stedelijke draperie was bij het begin der 16de eeuw reeds bijna gehee\ ter zie
Ie. Zij was al vee I vroeger en in vee I sterkere mate aangetast geworden door 
de concurrentie van de Engelse lakens dan de Vlaamse draperie: in Vlaande
ren gold immers tot op het einde der 15de eeuw een (weliswaar vaak overtre
den) verbod op de invoer van deze Engelse produkten'). De Brabantse rurale 
draperie, met haar zeer goedkope hoofdzakelijk voor de binnenlandse con
sumptie bestemde lakens, ondervond weinig of geen mededinging van de vee I 

J) Zie over dit alles de fundamentele behandeling bij: R. van Uytven, a.w.:pp. 63-
74. ld., La draperie braban~onne et malinoise du XIle au XVIle: grandeur ephemere 
et decadence, in: Produzione, commercio e consumo dei panni di lana, Florence, 1976, 
pp. 85-97. I.v.m. Brugge en omgeving: J . Vermaut, de textielnijverheid in Brugge en 
op het platteland in Vlaanderen v66r 1800, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
Gent 1974. 

') Betreffende dit verbod: W. Brulez, Engels laken in Vlaanderen in de 14e en 15e 
eeuw, in: Handelingen van het Genootschap v~~r Geschiedenis "Societe 
d'Emulation" te Brugge, jg. eVIlI, 1971, pp. 5-25. 
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duurdere Engelse stoffen, maar werd zwaar aangetast door de concurrent ie, 
vooral sedert het midden der 15de eeuw, van de weyers in Weert en omgeving 
die zich specialiseerden in de prod uk tie van zeer goedkope weefsels voor de 
volksmassa. De stedelijke draperiecentra uit de huidige beide Limburgen ver
vielen ondertussen zienderogen. De typisch plattelandse draperie in de Ves
derstreek (zich net zoals de weverijen uit Weert en omgeving toeleggend op 
de produktie van de goedkoopste lakensoorten) begon anderzijds steeds ster
ker op de voorgrond te treden. Men mag aannemen dat in de Zuidnederland
se lakennijverheid omstreeks 1550 de produktie van enerzijds de steden en 
anderzijds het platteland zich verhielden als een tot twee. In de daarop vol
gende decennia is het aandeel van de steden nog verder teruggelopen'). 

In de late middeleeuwen kwam, naast de traditionele lakenindustrie, de 
"lichte draperie" op: het weven van lichte, slechts oppervlakkig geappreteer
de, goedkopere wollen stoffen (sargie, saaien, baaien en dergelijke), vooral 
bestemd voor de afzet in warme landen (onder andere in de kolonies)6). Deze 
lichte draperie is, juist wegens haar op de export gericht karakter, in de 16de 
eeuw flink gestimuleerd geworden door de opbloei van de Antwerpse interna
tionale handel. Omstreeks het midden van de eeuw brachten de steden naar 
schatting ruim 600/0 van de Zuidnederlandse saaien, baaien en dergelijke 
voort. Veruit het belangrijkste saaiweverscentrum, namelijk Hondschoote, 
was geen stad evenwel en na 1550 verlegde ook in deze sector het overwicht 
zich naar het platteland. 

De zijdenijverheid was voornameIijk een stedeIijke aangelegenheid, wat 
toch niet belette dat in -de dorpen rond Rijsel heel wat (half)zijden weefsels 
(produkten van de "bourgeterie") vervaardigd werden. Ook de belangrijkste 
ateliers van de tapijtwevers waren in de steden gevestigd, maar in ruim dertig 
dorpen in de omgeving van Oudenaarde en Geraardsbergen weefde men de 
goedkope "verdures". De produktie van halfkatoenen stoffen bleef voorna
melijk in de stedelijke kernen geconcentreerd'). 

De politieke en militaire gebeurtenissen van het laatste derde van de 16de 
eeuw hebben voor gevolg gehad dat de Zuidnederlandse rurale nijverheid 
grondig ontredderd geraakte. Zeer vele producenten vluchtten de steden bin
nen, waar zij, zo goed en zo kwaad het ging, hun beroep verder uitoefenden . 
Het gevolg van de tijdsomstandigheden was dus, dat de stedelijke nijver
heidskernen weer aan belang wonnen. Zulks was echter slechts een verschijn
sel van voorbijgaande aard. Toen na de jaren '80 de rust weer intrad herleef
de de rurale nijverheid: zeer veIe textielproducenten keerden naar hun dorpen 
weer. Toch duurde het in de Vlaamse linnenindustrie tot omstreeks 1650 

' ) Over de evolutie in de wolnijverheid tijdens de 16de eeuw: H. Soly & A. Thijs, 
Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden, in : Aigemene Geschiedenis der Nederlanden, 
dl. VI, Haarlem 1979, pp. 38-41. 

') E. Coornaert, Un centre industriel d'autrefois. La draperie-sayetterie d'Hond
schoote, XJVe-XVIJIe siecles, Parijs 1930. M. Vanhaeck, Histoire de la sayetterie a 
Lille, 2 din., Rijsel 1910. P. Deyon & A. Lottin, Evolution de la production textile a 
Lille aux XV Ie et XVIJe siecles, in: Revue du Nord, jg. XLIX, 1967, pp. 23-33 . 

' ) H . Soly & A. Thijs, a.w., pp. 40-43 . 
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vooraleer het produktiepeil van de jaren '70 der 16de eeuw weer bereikt werd. 
Hondschoote herrees uit de as, maar de meeste Vlaamse plattelandse laken
centra waren definitief uitgeschakeld, terwijl de lakenindustrie van Weert en 
omgeving tot in de jaren '20 van de 17de eeuw haar succesrijke opmars voort
zette. Vanaf de jaren '30 echter kreeg men in Weert af te rekenen met de 
toenemende concurrentie van de in volle opgang zijnde draperie uit de Ves
derstreek (met Verviers als centrum). In de stedelijke textielindustrie heerste 
tijdens de eerste helft der 17de eeuw eveneens weer een vrij grote bedrijvig
heid, vooral in de produktie van duurdere weefsels (zijden stoffen, fijn 
linnen, kunstige wandtapijten), waaruit blijkt dat het principe van de taak
verdeling tussen stad en platteland, zoals dat in de late middeleeuwen tot 
stand was gekomen, ook nog in deze periode bleeef gelden. De stedelijke 
lakenproduktie bleek ondertussen nagenoeg geheel uitgeschakeld te zijn. 

Vanaf de jaren '50-'60 der 17de eeuw deed de algemene neergang van de 
conjunctuur zich zeer sterk gevoelen in de Zuidnederlandse textielnijverheid, 
zowel op het platteland als in de steden 8

). Tijdens de 18de eeuw9
) hernam de 

expansie van de rurale textielnijverheid om juist in die eeuw een waar hoogte
punt te bereiken, ten gevolge van enerzijds een toenemende vraag naar tex
tielwaren en anderzijds een steeds grotere bereidheid (om hierna nog toe te 
lichten redenen) bij de inwoners van het platteland om zich te laten inschake
len in een industriele activiteit. 

Voor hen die, in deze pre"industriele peri ode, de nijverheid controleerden, 
met name de handelskapitalisten (de "kooplieden-ondernemers"), beston
den geen tegenstellingen tussen de stedelijke en de rurale industrie. Zij deden 
immers op beide takken van de industrie een beroep: hadden zij luxe goede
ren nodig dan wendden zij zich tot de producenten uit de steden, hadden zij 
daarentegen behoefte aan goedkope massaprodukten dan schakelden zij de 
thuiswerkers op het platteland in. Met andere woorden zowel de stedelijke als 
de rurale textielnijverheid zaten stevig in de greep van het handelskapita
lisme. Tijdens de crisis van het laatste derde van de 16de eeuw nam de macht 
van de kooplieden-ondernemers nog toe. Talrijke kleine ondernemers 
werden to.en, ten gevolge van de financiele moeilijkheden waarin zij verzeild 
geraakten, gedeclasseerd tot in opdracht van kooplieden-ondernemers wer
kende loonindustrielen. 

In de steden steunden de kooplieden-ondernemers op het ambachtswezen 
om hun greep op de textielindustrie te verstevigen. Door bij de betwistingen 
omtrent het al dan niet beperken van de bedrijfsgrootte de zijde te kiezen van 
de "kleine meesters" (hoofdzakelijk loonindustrielen die in hun dienst ston-

') A. Thijs, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650, in: Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden, dl. VII, Haarlem 1980, pp. 86-89,92-93 .1. Craeybeckx, 
L'industrie de la laine dans les anciens Pays-Bas meridionaux de la fin du XVle au 
debut du XVllie siecle, in: Produzione, commercio e consumo dei panni di lana, 
Florence 1976, pp. 21-43. 

') H. Hasquin, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1795, in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, dl. VIll, Haarlem 1979, pp. 141-147 . 
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den), die voorstanders waren van het inperken van de omvang der ateliers, 
slaagden zij erin via de corporaties de opkomst van geconcentreerde groot
bedrijven ("manufacturen", in handen van echte industriele ondernemers) af 
te remmen'O). 

Door de taakverdeling tussen stad en platteland, zoals die in de late 
middeleeuwen was tot stand gekomen, bleef een dodelijke concurrentiestrijd 
uit (althans tot ongeveer het midden der 17de eeuw, toen, zoals wij verder 
nog zullen zien, een geheel nieuwe situatie ontstond). 

De vraag dient gesteld waarom de kooplieden-ondernemers in toenemende 
mate een beroep deden op producenten die op het platteland gevestigd 
waren") . Verscheidene elementen hebben hiertoe bijgedragen. Er heeft zich 
in de afzet en dientengevolge ook in het produktiepatroon al vroeg een steeds 
duidelijker worden de verschuiving naar de goedkopere massaprodukten 
voorgedaan. Het lag voor de hand deze produkten op het platteland te laten 
vervaardigen, daar de produktiekosten aldaar minder hoog opliepen, ten ge
volge van het feit dat de kosten van levensonderhoud (en dus ook de eisen 
van de werkkrachten) op een lager niveau lagen dan in de steden. In de stede
lijke centra immers drukten de accijnzen zwaar op het arbeidersbudget. De 
plattelandse industriewerkkrachten bleven gewoonlijk nog een stukje land 
bewerken, zodat zij (over enige inkomsten beschikkend voortspruitend uit de 
bewerking van de grond) gemakkelijker bereid werden gevonden voor een 
lager loon te werken dan de lui uit de stad. 

Bovendien was op het platteland een haast onuitputtelijke voorraad aan 
potentiele arbeidskrachten aanwezig (de verdoken werkloosheid was immers 
groot en nam nog toe bij demografische expansie), mensen die (wegens het 
ontbreken van ambachtelijke organisaties op de dorpen) zonder verdere for
maliteiten en na een summiere opleiding aan het werk konden worden gezet. 
Door deze, voor de kooplieden-ondernemers erg aantrekkelijke situatie van 
de arbeidsmarkt, konden de lonen in de rurale kernen stevig gedrukt worden. 
In de steden daarentegen was de werkgelegenheid van althans die arbeiders 
welke sleutelposities in het produktieproces bekleedden beschermd via het 
ambachtswezen, dat aan de "geze\len" (net zo goed als aan de "meesters") 
een groepsmonopolie bezorgde. In de steden kon dus niet gelijk wie in a\le 
stadia van het arbeidsproces worden ingeschakeld, zodat de geprivilegieerde 
stedelijke arbeiders, wetende dat het aanbod van arbeidskrachten (via de 
monopoliepositie waarover zij beschikten) beperkt was, hun lonen niet zo erg 
gemakkelijk lieten neerdrukken. 

Daarbij kwam nog dat de kooplieden-ondernemers, wanneer zij de rurale 
nijverheid inschakelden, de kwaliteit, de uiterlijke vorm en dergelijke van de 
produkten veel gemakkelijker konden aanpassen aan de vaak wisselende 

'0) A. Thijs, Van "werkwinkel" tot "fabriek". De textielnijverheid te Antwerpen 
van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw, onuitgegeven docto
raatsverhandeling, Gent 1978, pp. 810-894. 

") C. Lis &: H. Soly, Poverty and Capitalism in pre-industrial Europe, Hassocks 
1979, pp. 141-153. 
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eisen van de afzetmarkten, daar zij aldaar (in tegenstelling tot met wat in de 
steden weI meestal het geval was) geen rekening hoefden te houden met de 
vaak van verstarring getuigende kwaliteitsvoorschriften van waarmerkings
diensten en ambachten . 

Natuurlijk was voor de ondernemers de verIeiding groot om geleidelijk ook 
duurdere produkten (traditioneel in de steden voortgebracht) op het platte
land te {aten vervaardigen, in een poging om hun winsten verder op te drij
yen. Zulks werd in de 17de eeuw mogelijk doordat, vooral door de sterke mi
gratorische bewegingen welke op binnenlands vlak tijdens het laatste kwart 
der 16de eeuw hadden plaats gegrepen, de technische kennis, vereist voor het 
vervaardigen van luxe produkten, ook op het platteland verspreid geraakte. 
Aanvankelijk kon men zich op het platteland nog niet op grote schaal toe leg
gen op de luxe nijverheid, wegens de onveiligheid buiten de steden (luxe pro
dukten vereisten duurdere grondstoffen, zodat het risico voor de koopman
ondernemer die ze leverde ook toenam) . Van"zodra echter vrede heerste (ook 
reeds tijdens het "Twaalfjarig Bestand") begon de luxe industrie zich ook op 
het platteland te verspreiden, waardoor dus reeds afbreuk werd gedaan aan 
de vroeger tot stand gekomen taakverdeling tussen de stedelijke en rurale tex
tielcentra. De steeds verder gaande verarming van de plattelandse bevolking 
(door de versnippering van de landbouwbedrijven en de demografische ont
wikkeling) maakte dat het voor de kooplieden-ondernemers (eventueel via 
tussenpersonen: bijvoorbeeld de "kutsers" in de Iinnennijverheid) niet moei
Iijk viel steeds meer plattelanders uit steeds meer dorpen in het "putting-out
stelsel" in te schakelen. 

Voor de producenten uit de steden had de tendens tot het verIaten van het 
principe der taakverdeling tussen stad en platteland nadelige gevolgen. De 
toestand werd echter pas dramatisch voor hen toen zij in de tweede helft der 
17de eeuw bovendien af te rekenen kregen met de dalende conjunctuur als
ook met het teruglopen (ten gevolge van de opkomende protectionistische 
politiek der handelspartners) van de vraag naar (vooral op de buitenlandse 
markten afgestemde) luxe produkten. De hierdoor optredende teruggang van 

, de werkgelegenheid had voor gevolg dat de verpaupering en de verJaging van 
het algemene loonniveau in de steden snel om zich heen grepen. Het is type
rend dat juist vanaf deze periode het aantal kantwerksters in de stedelijke 
centra sterk toenam: vele arbeidsters die tot dan toe een ietwat beter betaalde 
job uitvoerden in andere sectoren van de textielnijverheid, yond men nu 
bereid tegen een ongelooflijk lage vergoeding kant te vervaardigen (weliswaar 
behoort het kantbedrijf tot de luxe nijverheid, maar deze tak van de industrie 
werd minder zwaar door de protectionistische maatregelen getroffen, daar de 
aard van het produkt een levendige smokkelhandel mogelijk maakte). Vooral 
belangrijk is echter dat de aftakeling van de loonstandaard in de steden de 
ondernemers de kans bood de stedelijke arbeidskrachten (zoals vroeger al de 
werkkrachten op het platteland) in te schakelen voor de produktie van goed
kope (voornamelijk op het binnenlandse verbruik afgestemde) massagoede
ren (te Antwerpen zien wij in de 18de eeuw bijvoorbeeld zijdewevers over
stappen naar de produktie van goedkope halfkatoenen weefsels). 
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Door deze gang van zaken kwam de stedelijke nijverheid nu geheel op het 
terrein van de nog altijd een grote levenskracht vertonende rurale nijverheid . 
Ondanks het feit dat in de stedelijke textielnijverheid echte hongerlonen 
uitbetaald werden, bleek de concurrentiepositie van de plattelandsindustrie 
toch sterker te zijn (vele werkkrachten uit de rurale nijverheid bleven immers 
een deel van hun inkomsten betrekken uit de landbouw). 

De stedelijke industrie zou haar concurrentiepositie hebben kunnen verbe
teren, indien zij een rationalisering van haar produktie zou doorgevoerd heb
ben, waardoor zij de produktiekosten zou hebben verlaagd. Deze rationali
nisering kwam er evenwel niet. De invoering van arbeidsbesparende techni
sche innovaties (zoals bijvoorbeeld de "lintmolen" waarop men van 12 tot 14 
linten gelijktijdig kon vervaardigen) werd meestal niet, of slechts na heel veel 
en langdurig verzet, gedoogd "). De kleine producenten (meestal in loon in
dustrie werkende ambachtsmeesters), die het verpletterende overwicht beza
ten in de stedefijke nijverheid, beseften dat zij niet over het nodige kapitaal 
beschikten om een ingrijpende technische omschakeling te bekostigen. De 
kooplieden-ondernemers van hun kant weigerden, als overtuigde handelska
pitalisten, een deel van hun kapitaal te immobiliseren door de aanschaf van 
duurzame produktiemiddelen. V~~r hen bestond trouwens ook nog geen 
dwingende noodzaak om in de mechanisering te investeren, daar zij (dank zij 
de demografische expansie) op het platteland voorlopig voldoende arbeids
krachten aantroffen die be reid waren v~~r een karig loon te werken. Men wa
re ook tot een rationalisering van de produktie in de steden gekomen, indien 
men meer en meer was overgeschakeld naar "manufacturen", waar door ar
beidsdeling, specialisering en inschakeling op ruime schaal van kinder- en 
vrouwenarbeid goedkoper dan in het kleine, ambachtelijke atelier kon wor
den geproduceerd. Het aantal manufacturen nam inderdaad weI in aantal 
toe, maar niet in die mate dat zij de concurrentiekracht van de stedelijke nij
verheid merkelijk verhoogden. Bovendien bleven zij meestal beperkt tot die 
sectoren welke niet ambachtelijk georganiseerd waren, en deze bedrijfstak
ken vormden in de Zuidnederlandse steden (tot zelfs nog in de 18de eeuw) een 
minderheid. Meer dan ooit gingen de kleine meesters (daarbij gesteund door 
de kooplieden-ondernemers) zich vastklampen aan de oude bepalingen van 
de ambachtsordonnanties die de grootte der bedrijven aan banden legden, 
het groepsmonopolie beschermden en het gezag van de meesters over de 
knechten beklemtoonden. 

De ambachtsgezellen, die een gepriviiegieerde groep vormden binnen de 
arbeidersmassa (hun werkgelegenheid werd immers beschermd via het corpo
ratistische groepsmonopolie), schermden zich, naar mate zij de betekenis van 
de stedelijke nijverheid steeds verder zagen afbrokkelen, sterker dan ooit van 
de andere werkkrachten af. De gezellenverenigingen (die reeds van in de late 
middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden aangetroffen werden) verdedig-

") Antwerpse voorbeelden bij : A. Thijs, De technologische ontwikkeling van de 
Antwerpse textielindustrie (16de-19de eeuw), een overzicht, in: Vijfde nationaal Kon
gres voor Industriele Archeologie, Textiel, Gent 1978, pp. 137-143. 
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den enkel de belangen van hun leden (de goed geschoolde arbeiders dus uit de 
ambachtelijk georganiseerde industrietakken), eventueel ten koste van ande
re (niet tot hun vereniging behorende) werknemers. De dreiging die uitging 
van de concurrentie van het platteland heeft het solidariteitsgevoel onder de 
stedelijke arbeiders hoegenaamd niet bevorderd. De arbeidsvoorwaarden van 
de verschillende arbeiderscategorieen liepen te sterk uiteen, opdat de arbei
dersmassa reeds zou inzien dat loonarbeiders gemeenschappelijke belangen 
hadden. De zich in hun maatschappelijke situatie steeds erger gefrustreerd 
voelende goedgeschoolde gezellen hebben tijdens de 18de eeuw religieus 
ge'inspireerde gezellenbroederschappen opgericht. In tegenstelling tot de ou
dere "compagnonnages" hebben deze verenigingen geen emancipatorische 
betekenis verworven, daar zij de verzuchtingen van de gezellen omgebogen 
hebben tot een zoeken naar aanzien en geborgenheid via de godsdienst "). 

Bij de niet langs ambacht en gezellenvereniging georganiseerde stedelijke 
arbeiders (niet- of halfgeschoold) trof men niets dan doffe berusting aan. Af 
en toe kwam het wei eens tot hongerrelletjes, waarbij deze mensen dan een 
actieve rol speelden, maar een opstandige geest was ook bij hen niet aanwe
zig. Arbeid beschouwden zij niet als een recht, maar als een gunst waarvoor 
men moest bedelen. Zelfs wanneer zij werk hadden, volstond het loon dat zij 
ontvingen vaak niet om van te leven, zodat zij ook dan voor een deel van hun 
ink oms ten aangewezen waren op de steun van de door de overheid of door 
particulieren georganiseerde armenzorg. Ook dat was een aspect van de 
ongunstige concurrentiepositie van de stedelijke industrie: voor een dee I kon 
zij slechts overleven, omdat de produktiekosten gedrukt werden doordat de 
armenzorg bijsprong om, bij het door de patroons uitgekeerde loon, een 
toeslag te geven zodat de arbeider toch over juist voldoende inkomsten kon 
beschikken om in leven te blijven en in het produktieproces te kunnen blijven 
zijn taak vervullen 14). 

Hier en daar werd in de stedelijke textielindustrie nog wei een aanzienlijke 
activiteit opgemerkt, enkele manufacturen leidden een vrij voorspoedig 
bestaan 15), maar globaal genomen scheen alles tijdens de 18de eeuw in de 
Zuidelijke Nederlanden erop te wijzen dat de textielproduktie in de steden 
ten dode opgeschreven was. Ook zij die er rechtstreeks bij betrokken waren, 
zoals de ambachtsmeesters en de gezellen, waren, zonder zulks volmondig te 
beamen, deze mening toegedaan: dit blijkt duidelijk uit de krampachtige 
wijze waarop zij zich aan het corporatisme vasthechtten. 

" ) [d., Van "werkwinkel" tot "fabriek" ... (a.w.), pp. 1306-136J. 
14 C. Lis, Sodale politiek in Antwerpen (1779), Het controleren van de relatieve 

overbevolking en het reguleren van de arbeidsmarkt, in: Tijdschrift v~~r Sodale 
Geschiedenis, nr. 5 (mei 1976), pp. 146-166. 

OJ ) Oit was o.m. het geval met een aantal katoendrukkerijen: A. Thijs, Schets van 
de ontwikkeling der katoendrukkerij te Antwerpen (1753-1813), in: Bijdragen tot de 
Geschiedenis, jg. LlII, 1970, pp. 157-190. [d., Aspecten van de opkomst der textiel
drukkerij als grootbedrijf te Antwerpen in de achttiende eeuw, in: Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, dl. LXXXVI, 1971, pp. 
200-217. 
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De technologische ontwikkeling zal er nochtans anders over beslissen. 
Naar het Engelse voorbeeld en als een antwoord op de opdringerige Engelse 
concurrentie komt helemaal op het einde van de 18de eeuw (wanneer ook de 
corporaties opgeheven worden) en tijdens de eerste decennia der 19de eeuw in 
enkele Zuidnederlandse steden (vooral Gent en Verviers) de mechanisering 
van de textielindustrie op gang' "). Op het platteIand, vooral in Vlaanderen 
met zijn grote bevolkingsdichtheid en zijn heel kleine landbouwexploitaties, 
bleef het voor de werkkrachten alsmaardoor minder renderende "putting
out-stelsel" nog zeer lange tijd gehandhaafd. De fabrieken echter (die de 
industriele samenleving aankondigden) bevonden zich in de steden. Aileen 
daar immers vermocht men toen mensen te vinden die volkomen van de 
grond los gemaakt waren en dus voltijds in de fabriek konden te werk gesteld 
worden. Ook enkel steden konden een aantal open bare voorzieningen en de 
nodige veiligheid verschaffen die nodig waren voor de ontwikkeling van de 
fabriekmatige produktie. Voor de stedelijke industrie was weer een toekomst 
weggelegd, maar dat is een andere geschiedenis ... 

'") J . Dhondt, L'industrie cotonniere gantoise a I' epoque franc;:aise, in: Id. , Mach
ten en mensen, de belangrijkste studies van Jan Dhondt over de geschiedenis van de 
1ge en 20e eeuw, Gent 1976, pp. 213-267. P. Lebrun, L'industrie de la laine a Verviers 
pendant Ie XVIIIe et Ie debut du XIXe siecle, Contribution a I'etude des origines de la 
Revolution Industrielle, Luik 1948. 
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TUSSEN AMBACHT EN MANUFACTUUR 

Vroegkapitalistische product ie- en klassenverhoudingen in de Alkmaarse 
textielnijverheid, /500-/800 

door 

L. NOORDEGRAAF 

In de geschiedschrijving van de Noordnederlandse nijverheid v66r 1800 is 
veel aandacht besteed aan aspecten van de productie die het "moderne" 
karakter van de nijverheid illustreren. Wat vooruit wijst naar het industriele 
kapitalisme wordt belicht, waardoor de indruk kan ontstaan dat in de nijver
heid die productieverhoudingen domineerden die in het algemeen vroegkapi
talistisch worden genoemd. Tevens blijkt dat het onderzoek zich heeft gecon
centreerd op die plaatsen waar veel handelskapitaal aanwezig was of bepaal
de bedrijfstakken een sterk overwicht hadden. De vraag in hoeverre ook in 
centra waar handelskapitaal een geringere omvang had en waar bepaalde pro
ductietakken minder overheersend waren de vroegkapitalistische productie
wijze in de nijverheid was doorgedrongen is echter nauwelijks gesteld. Doel 
van deze bijdrage is nu door middel van een archiefonderzoek naar de textiel
nijverheid in Alkmaar een aanzet te geven tot de beantwoording daarvan, 
waarmee ik hoop de kennis betreffende de verspreiding van het vroegkapita
lisme hier te lande uit te breiden . De stad voldoet uitstekend aan de select ie
criteria: in verhouding tot de grote havensteden was hier weinig handelskapi
taal en er was geen bedrijfstak die het beeld van de nijverheid bepaalde. 

Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de Alkmaarse textielnijver
heid vroegkapitalistisch kan worden genoemd is er van uitgegaan dat een 
vroegkapitalistische productiewijze zich kenmerkt door een in het bezit van 
kapitaalgoederen zijnde ondernemersklasse en een enkel over arbeidskracht 
beschikkende arbeidersklasse, die door mid del van loonarbeid in dienst van 
eerstgenoemde in zijn bestaan moet voorzien. Kapitaalaccumulatie op basis 
van met behulp van deze arbeid gerealiseerde winsten en een sterke arbeidsde
ling ten gevolge van een verdergaande toepassing van technologische vindin
gen acht ik eveneens essentieel; dit alles tegen de achtergrond van een op on
dernemingsgewijze productie gebaseerde markteconomie, contractvrijheid en 
winststreven van ondernemerszijde. De productiewijze waaruit en waarnaast 
vroegkapitalisme tot ontwikkeling komt noem ik ambachtelijk. Bepalend 
hiervoor is dat zich nauwelijks een scheiding heeft voltrokken in het bezit van 
de productiemiddelen, zodat de klassenverhouding tussen meesters en 
knechts een andere is als die tussen ondernemers en arbeiders. In vergelijking 
met vroegkapitalistische ondernemingen was voor een ambachtelijk bedrijf 
slechts een klein aanvangs- en werkkapitaal nodig. De bedrijfsomvang bleef 
beperkt en de waarde van de productiemiddelen bescheiden. De arbeids
deling was gering. Van vrije marktvorming en ruilverkeer was geen sprake. 
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De kenmerken van beide productiewijzen kunnen nooit in dezelfde samen
hang en betekenis worden waargenomen. Naar plaats en tijd zijn er altijd 
meer of minder grote verschillen. De waarde van het gebruik van dergelijke 
"ideaaltypen" ligt in het feit dat deze de mogelijkheid bieden sociaal
economische ontwikkelingen beter te begrijpen. De typen fungeren als een 
heuristisch middel om inzicht te verwerven in de manier waarop zich de ene 
productiewijze uit en naast de andere ontwikkelde. Zij moeten dan ook wor
d\!n opgevat als attenderende begrippen die het mogelijk maken structuur en 
dynamiek van historische processen op het spoor te komen '). 

Al kan het ontstaan van een vroegkapitalistische bedrijfsvoering in Alk
maar niet worden gedateerd, het is zeker dat er na 1550 en vooral na 1580 
aanzetten zijn geweest het bedrijf in deze zin te structureren. Sindsdien zien 
we de textielnijverheid zich langs twee lijnen ontwikkelen. In het ene deel 
overwoog het ambachtelijke element; in het andere werd een vroegkapitalisti
sche productiewijze dominant. 

Ambachtelijke bedrijven 

De meeste ambachtelijke elementen vinden wij in de linnen- en wolweverij. 
De arbeidsverhoudingen kenmerkten zich daar door een organisatiestructuur 
waarin de meesters weliswaar knechts in dienst konden hebben, maar waarin 
voor laatstgenoemden de mogelijkheid bestond via een opleiding zelf meester 
te worden. Afhankelijk van aanleg en vakbekwaamheid doorliepen de 
knechts een opleidingsperiode, waarna zij zich als zelfstandige mochten vesti
gen. De verplichte leertijd was tevens een middel overvoering van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook werd de uitbreiding van het aantal bedrijven 
beperkt door bazen te verplichten het poorterrecht te kopen en door vreem
delingen te verplichten, alvorens zich als meester te vestigen, eerst drie maan
den lang als knecht in de stad te werken. Financiele bepalingen inzake toela
ting tot het gilde had den hetzelfde doe\. Het aantal bedrijven kon hierdoor 
worden gereguleerd. 

Wie nu verwacht dat in aansluiting bij het streven de arbeidsmarkt niet te 
overvoeren er ook beperking van de bedrijfsomvang zal zijn opgetreden 
komt echter deels bedrogen uit. Al uit de oudste ordonnantie van het 
weversgilde') blijkt dat er de mogelijkheid tot een vroegkapitalistische 
bedrijfsorganisatie bestond. Een me ester "die zijn eijgen reet ende niemand 
toebehoorende dan hem selven" mocht net zoveel weefgetouwen plaatsen als 
het hem beliefde. Naast deze reders (wevers die zelfstandig grondstoffen in
kochten, lieten bewerken en het eindproduct, na het in loonwerk te hebben 
laten verrichten van appretisewerkzaamheden, aan consument of handelaren 

') Voor een uitvoerige.en nauwkeuriger uiteenzetting van de begrippen (vroeg)kapi
talistische en ambachtelijke productiewijze zie mijn studie hierover in Alkmaarse 
Historische Reeks V (1982). 

') Daterend van 1535; de brief zou nagenoeg gelijk zijn aan die van 1514 (SA 31. 
fol. 116-155. afschrift met interpolaties en aanvullingen 1559-1727). Welke producten 
door de gildewevers werden vervaardigd is niet duidelijk; waarschijnlijk de goedkope
re soorten. 
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verkochten) was er een groep weyers, van wie de bedrijfsomvang wei werd 
beperkt. Deze weyers, die op bestelling niet-gerede stukken afleverden, 
mochten niet meer dan drie getouwen laten draaien. Hun bedrijven konden 
door het beperkte aantal getouwen en dienovereenkomstig door het kleine 
aantal knechts nooit een grote omvang krijgen, lOdat de mogelijkheden voor 
productie-uitbreiding, kapitaalaccumulatie en investeringen gering waren. 
Vermoedelijk werkten zij in principe uitsluitend op bestelling van consumen
ten en niet voor reders of kooplieden. 

Het onderscheid tussen beide groepen weyers bleef bestaan, lOals uit een 
artikel uit 1656 blijkt: nadat deken en raden had den geconstateerd dat aan 
vele gildebroeders werk werd onttrokken, doordat men zich niet aan de 
loon(werk)regelingen hield, stelden zij het loon opnieuw vast met de bepaling 
dat ieder hieraan gebonden was. Reders die 12 stukken per jaar maakten wer
den echter uitgelOnderd. Dit wijst er op dat een aantal gildeleden niet aileen 
verhoudingsgewijs een grotere productie had en de afwerking van de weefsels 
mogelijk in eigen hand hield, maar ook dat zij geen loonwerk verrichtten en 
voor "eijgen negotie" arbeidden. 

Het feit dat de loonregelingen werden doorbroken doet vermoeden dat er 
door kooplieden pogingen werden ondernomen aan de uniformiteit van de 
gilderegelingen afbreuk te doen, lOdat door middel van een vraag- en aan
bodprincipe concurrentieverhoudingen konden ontstaan die de differentiatie 
onder de meesters zouden vergroten. Ook andere artikelen wijzen erop dat de 
ambachtelijke verhoudingen werden ondergraven. In 1602 werd de bepaling 
dat een vreemdeling om het weven zelfstandig te beoefenen hier eerst drie 
maanden als knecht gewerkt moest hebben opgeheven'). Een jaar later werd 
de weyers toegestaan knechts bij zich in huis te nemen, waarmee de weg naar 
een dwingender exploitatie van arbeidskracht werd vrijgemaakt. Langere 
werktijden en onevenredig hoge tarieven voor kost en inwoning konden het 
gevolg zijn. Pogingen van de meesters om de officieel vastgestelde knechts
lonen te korten waren er getuige een artikel uit 1662 ook. Tevens moest tegen 
betaling in natura worden opgetreden. Achter het feit dat de bazen de gilde
regelingen trachtten te ontduiken bespeuren wij een mentaliteit die op 
gespannen voet staat met de harmonie en de solidariteit die volgens sommige 
auteurs het ambachtelijke bedrijf lOuden hebben beheerst. Ook de pogingen 
van de bazen elkaar knechts af te troggelen voordat de contracten waren 
afgelopen maken duidelijk dat zakelijker verhoudingen hun intrede hadden 
gedaan. 

Hoe ver de verslapping van de ambachtelijke structuur kon gaan blijkt uit 
het feit dat door de burgemeesters in 1684 aan enkele lied en werd toegestaan 
verschillende soorten wollen stoffen te weven lOnder lid van het gilde te wor
den; op de verplichting het burgerrecht te kopen werd niet toegezien, wat op 

'} SA 95 (3-1O-1602). Burgemeesters hadden dit artikel in 1583 ook al in deze zin ge
wijzigd, maar dit werd in 1587, mogelijk door de tegenstand van het gilde, weer onge
daan gemaakt (SA 93 (6-4-1583); 94 (6-12-1587}); SA 95 (27-6/ 14-IO-1603). Notarieel 
archief, 251 fol. 211 (22-1O-1675) . 
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ernstig protest van de meesters stuitte. Ook in andere opzichten poogde het 
gilde oude verhoudingen nieuw leven in te blazen. Zo blijkt in 1700 opnieuw 
de verplichting te zijn ingevoerd dat een vreemdeling pas een eigen bedrijf 
mocht opzetten als hij een half.jaar (v66r 1602 drie maanden!) als meester
knecht in de stad had gewerkt. Oat in 1727, toen de artike1en inzake de be
drijfsomvang tot problemen leidden, de bepalingen uit 1535 weer onder ie
ders aandacht werden gebracht, laat zien dat ideeen inzake volledige bedrijfs
vrijheid niet voldoende ingang konden vinden. De conclusie luidt dat het in 
een gilde georganiseerde deel van de Alkmaarse textielnijverheid het ambach
telijk karakter grotendeels heeft weten te bewaren. Vanaf het einde van de 
17de eeuw werd dit zelfs weer geaccentueerd. Dit laatste moeten wij, vermoe
delijk in samenhang met conjuncturele verslechteringen, zien als een reactie 
op de introductie van elementen in het bedrij f die in de typering van de vroeg
kapitalistische productiewijze thuishoren. De mogelijkheid de textielbranche 
op een niet-ambachtelijke leest te schoeien bestond al vanaf de vroege 16de 
eeuw en werd gedurende de 17de eeuw nog het meest geeffectueerd. 

Vroegkapitalistische bedrijven 

Branches waarin het ambachte1ijke karakter op de achtergrond raakte of 
van begin af aan ontbrak waren de draperie (lakenfabricage) en de productie 
van bombazijnen, caffen, damasten, fusteinen, legatiers, saaien, stametten, 
tapijten, tarteinen, trijp en zijden stoffen. De lakenproductie en saainering 
dateren van v66r 1580, de andere branches van daarna. Degenen die in deze 
bedrijven werkten waren niet in gilden verenigd en dientengevolge verschil
den structuur en reglementering in vergelijking met de ambachtelijke wol- en 
linnenweverijen sterk. Er werd geen opleidingsperiode voorgeschreven en een 
meesterschap, dat met het afleggen van een proef kon worden behaald, ont
brak. Vreemdelingen behoefden geen proefperiode als knecht te werken alvo
rens zich als ze1fstandige te mogen vestigen. Poortergeld was verplicht, maar 
hiervan werd ontheffing verleend. Door het ontbreken van gildedwang was 
vestiging aileen afhankelijk van kapitaalkracht en kennis. Tevens ontbrak 
hierdoor de voor de gilden kenmerkende monopolievorming. Noch het aan
tal bedrijven en knechts, noch he! aantal productiemiddelen werd beperkt, 
lOdat aan de bedrijfsgrootte, productie-omvang en kapitaalaccumulatie geen 
grenzen waren geste1d. Loon- en prijsregelingen ontbraken eveneens. 

Bedrijfs- en arbeidsorganisatie 

De schaalvergroting in de nieuwe bedrijven werd behalve door uitbreiding 
van het personeelsbestand in de hand gewerkt door toepassing van mechani
sche hulpmiddelen, lOals molens en persen. Daardoor nam de arbeidsdeling 
toe en werden aan het opleidingsniveau andere eisen gesteld. Zo werden voor 
een zijdewerkerij twijnmolens aangeschaft, die door jonge meisjes in dagloon 
werden bediend. Terwijl de een draaide, knoopte de ander de afgebroken 
draden aan elkaar. In hetzelfde bedrijf werkten gespecialiseerde caffenwer
kers die nog weI hun eigen gereedschap hadden . Behalve in de werkplaats had 
de ondernemer buiten zijn bedrijf oudere meisjes en vrouwen in huisindustrie 
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aan het werk, die de zijde sponnen. Het weven verrichtte hij, geassisteerd 
door weeskinderen, zelf. Hij werkte geheel voor eigen rekening en werd zo
wei meester als koopman genoemd 4

). Behalve de arbeidsorganisatie wijst de 
bedrijfsvorm erop dat het hier een ondernemer betrof die het ambachtelijke 
stadium achter zich had gelaten . Deze vorm kenmerkte zich niet aileen door 
huisnijverheid, maar ook zien wij een aanzet tot een manufactuur, waarin 
primaire bewerkingen, als het twijnen en weven, en een speciaal soort afwer
king, het caffenwerken (het borduren van goud- en zilverdraad op zijde), 
werden geconcentreerd. 

Ook de bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de lakenmakerij verschilde van 
die in de ambachtelijke weverijen. Weliswaar waren er drapeniers die aileen 
niet-gerede stukken produceerden, maar de bedrijfsomvang was niet aan drie 
getouwen geboden. Daarbij fungeerden zij, anders dan de kleine gildewevers, 
als een soort tussenmeesters in loonwerk voor lakenkooplui of drapeniers die 
wei zelf reedden. Oat zij, als zij uitsluitend halffabricaten afleverden, op 
bestelling van consumenten werkten blijkt nergens. 

De positie van de drapeniers die gerede lakens verkochten en dus voor ei
gen negotie arbeidden is vergelijkbaar met die van de reders uit het gilde, 
maar dit betekent niet dat de draperie in dit opzicht ambachtelijk zou zijn. 
immers de gildereders doorbraken, zoals we zagen, nu juist op dit punt de 
ambachtelijke structuur. Evenals de gildereders lieten de drapeniers die zelf 
reedden, de appretisewerkzaamheden in loonwerk verrichten . Het is mogelijk 
dat de lakenfabrikanten een poging hebben gedaan het bereiden en verven 
van de lakens met de weverij te integreren, waarmee een aanzet tot een manu
factuur gegeven zou zijn') . Oit werd echter verboden. Wellicht hebben de 
lakenkopers, die in Alkmaar de lakenbereiderijen exploiteerden, hierin de 
hand gehad. Oit brengt ons op de vraag waar en in hoeverre handelskapitaal 
de productiesfeer wist binnen te dringen. 

Handels- en nijverheidskapitaal 

Opvallend is dat vooral in de zijde-, damast- en servetwerkerij de bedrijfs
eigenaren zowel met meester als koopman worden aangeduid . Een scherp on
derscheid tussen ondernemer- en koopmanschap werd niet gemaakt. Zij hiel
den zich bezig met de verkoop van in eigen bedrijf gemaakte stukken en met 
de inkoop en verkoop van door anderen vervaardigde stoffen. Van oor
sprong buiten ambacht en gilde werkende weyers betreft het producenten die 
zich in de handel begaven. Gildemeesters worden nooit koopman genoemd 
en ook de drapeniers traden, zover kon worden nagegaan, nooit op als han
delaren die de lakens van anderen in- of verkochten. De kleinhandel - het 

') Notarieel archief, 48 fol. 210v (23-6-1610); 49 fol. 319v (20-3-1613); 50 fol. 32 
(18-5-1613), 61v (9-7-1613),62 (9-7-1613),63 (10-7-1613); 102 fol. 64 (10-6-1611). SA 
96 (9/13-8,3-9,28-11,7-12-1604; 10-8-1608); 97 (28-1, 6-4,19-5,15/29-6,26-8-1613); 
97 (12/23-4-1615) . 

') Art. 65 ordonnantie op de draperije (SA 27). Het artikel is niet geheel duidelijk; 
vandaar mijn voorzichtige formulering. In 1578 werd geprobeerd de vollers hun "vrij
heid" te ontnemen, wat niet lukte (SA 93 (1-5-1578). 
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"uijtslijten metter ellen" - werd laatstgenoemden zelfs verboden, zodat zij, 
althans diegenen die niet in loonwerk produceerden, zich beperkten tot de 
verkoop van al of niet gerede hele lakens aan lakenkopers. 

In nog sterker mate dan in het zijde-, damast- en servetbedrijf werd han
delskapitaal gebruikt in de lakenbereiding of droogscheerderij, waarin laken
kopers zich op de nijverheid toelegden. Naast de handelsactiviteiten en de 
uitgifte van grondstoffen aan drapeniers en van halffabricaten aan verschil
lende appreteurs exploiteerden zijzelf (dat wil zeggen niet in loonwerk) berei
derijen, welk gegeven de sleutel biedt voor het nooit geheel opgeloste 
vraagstuk waarom de Alkmaarse droogscheerders, in tegenstelling tot die in 
de andere Hollandse lakensteden, niet in een gilde verenigd waren. Kern
kamp veronderstelde naar aanleiding van de weigering van de Alkmaarse ma
gistraat de oprichting van een droogscheerdersgilde toe te laten, dat de stads
regering een zeer vrijzinnige nijverheidspolitiek heeft voorgestaan·). Mijns 
inziens moet deze weigering mede worden verklaard uit de sociale en politieke 
status van de lakenbereiders, casu quo lakenkopers. Kooplieden waren er op 
zichzelf beschouwd al moeilijk toe te brengen zich in een ambachtsgilde te 
verenigen, echter zeker niet als zij tot het patriciaat behoorden dat de lakens 
uitdeelde. Dit laatste was nu in Alkmaar het geval. Zij bekleedden hoge 
bestuurlijke posten en had den als zodanig, zeker in combinatie met status
overwegingen, geen behoefte aan een gilde. Op de synoden van de droog
scheerders beloofden zij thuis voor een gilde te wilen pleiten en schreven 
hiertoe ook rekesten aan de stadsoverheid (dus deels aan zichzelf), maar een 
beslissing werd nooit genomen. De zaak werd doelbewust op zijn be loop 
gelaten totdat de lakenbereiders uit de andere steden, toen uitsluiting van de 
vergaderingen ook niet hielp, besloten het er maar bij te laten zitten. 

Ook werd er kapitaal van buiten de textielbranche in deze bedrijfstak 
gelnvesteerd. De eerste volmolen werd in 1595 gefinancierd door middel van 
een partenrederij, waarin de houtkoper en timmerman Van der Mey een 
belangrijk deelnemer was. In 1634 nam een Amsterdammer de saairederij van 
een Alkmaarse reder over, waarbij laatstgenoemde het bedrijf als zetbaas 
voortzette ' ). Een andere manier waarop van buiten af in verhouding tot de 
ambachtelijke bedrijfjes aanzienlijke hoeveelheden kapitaal werden 
gelnvesteerd was de verstrekking van de al dan niet renteloze leningen en sub
sidies door de stadsoverheid aan draperieen en rederijen. Vit de vroedschaps
resoluties blijkt dat er de stadsregering veel aan gelegen was de arbeidsinten
sieve textielnijverheid aan te trek ken, waartoe 2!ij de textielwerkers behalve 
gelden ook andere voordelen bood, zoals het verstrekken van woon- en 
bedrijfsruimte en vrijstelling van huur, poortergeld, wacht en schutterij en 
een enkele maal van stadsimposten'). 

') G. W. Kernkamp, De " droogscheerderssynode". Een bijdrage tot de geschiede
nis van de lakenindustrie in Holland in de 17e en IBe eeuw, in : Geschiedkundige 
Opstellen uitgegeven ter eere van Dr. H. C. Rogge, Leiden 1902,93 e.v. 

') C. W. Bruinvis, De molens van Alkmaar, Alkmaar 1905, 34/ 5. 1. G. van Dillen 
(ed .), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amster
dam 1512-1672, dl. III, 's-Gravenhage 1974 (RGP 144),96 (15-3-1634). 

') SA 92-99, 10117 (lO-tallen resoluties); 1955 (contracten). 
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Vestigingsbeleid, bedrijfsvrijheid en monopolievorming 
Het vestigingsbe1eid roept de vraag op in hoeverre het ondernemers vrij 

stond hier een bedrijf te beginnen. Immers in het ambacht werd er naar 
gestreefd het aantal en de omvang van de bedrijfjes te reguleren en de toe
gang tot de arbeidsmarkt te beperken. Daarnaast werd het eigen initiatief ook 
nog door een loon- en prijspolitiek aan banden gelegd. Was nu de vestigings
vrijheid buiten het gilde groter en werd er in ander opzicht ook meer aan het 
vrije spel der maatschappelijke krachten overgelaten? Ja en neen. Weliswaar 
bestond er voor niet-ambachtelijke·ondernemers geen gildedwang en werden 
het aantal en de omvang van de bedrijven in principe (er zijn uitzonderingen 
waarover straks meer) niet gereguleerd. In verschillende branches werd con
centratie van deel- en andere bewerkingen niets in de weg gelegd. Anderzijds 
werd de bedrijfsvrijheid ook belemmerd. Op de kwaliteit van de producten 
werd door de overheid middels waardijns en staalmeesters scherp toegezien. 
Tevens bleef de magistraat aan enkele voor ambachtelijke verhoudingen lo 

kenmerkende vormen van "stedelijk mercantilisme" vasthouden . Werk
zaamheden die in de stad verricht konden worden mochten, ook al was dit 
elders goedkoper, niet buiten de stadsvrijheid worden verricht. 

Het waren overigens niet aileen de stadsregering en de gildemeesters die de 
markt in allerlei opzichten poogden af te schermen. Ook niet-ambachte1ijke 
ondernemers ondernamen hiertoe soms pogingen. Waar de overheid en het 
gilde echter aile ambachtslieden uit de stad tegen onderlinge concurrentie of 
die van buitenaf wilden beschermen, daar streefden sommige kooplieden
ondernemers er naar niet aileen buiten-stedelijke concurrenten van de markt 
te houden, maar ook hun stede1ijke collega's. Zij trachtten een monopolie te 
verwerven door hun vestiging afhankelijk te stellen van het verlenen van een 
octrooi door de overheid, een praktijk die vooral in de kapitaalintensieve en 
op een smalle afzetmarkt gerichte zijdewerkerij werd uitgeoefend. Het betrof 
octrooien lOwel op specifieke gereedschappen en patrcnen als op het alleen
recht een bepaalde branche te mogen uitoefenen'). 

Klassenverhoudingen 

Wat de klassenverhoudingen betreft kenmerkte het niet-ambachtelijk 
bedrijf zich door een minder grote uniformiteit dan het ambacht. Ambachts
knechts konden lOnder veel kapitaal een meesterij opzetten en het onder
scheid tussen "kapitaal" en "arbeid" was hierdoor minder geprononceerd, 
al waren er over de lonen soms wei conflicten '0). 

Buiten het gilde waren de verschillen groter. Voor een knecht was de toe
gang tot de zelfstandige bedrijfsuitoefening hier moeilijker, omdat er meer 
beginkapitaal vereist was. Onder de ondernemers bestonden er aanzienlijke 
verschillen in kapitaalkracht en bedrijfsgrootte. Zo blijkt uit de voor een aan
tal jaren tussen 1600 en 1628 bewaarde productiecijfers van de draperie dat 

') SA 96 (9-8-1604); 103 (23-4-1661, 22-9-1663); 104 (20-2-1668); 106 (15-11-1681); 
107 (31-1-1682); 112 (28-3-1713); 55 (5-7-1733). 

10) SA 31, art. 82, 101. 
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het aantal gemaakte lakens per drapenier van 1 of enkele tot meer dan 50 la
kens per jaar kon varieren. In sommige branches, zoals de staalblauwververij 
en vooral de zijdenijverheid, waar handelskapitaal een belangrijke rol speel
de, was mede door de duurte van de grondstoffen met een bescheiden kapi
taal weinig te beginnen. Over de positie van de lakenbereiders - uitsluitend 
lakenkopers met een hoge sociale status - is al voldoende gezegd. 

Waar de verschillen in economisch en sociaal opzicht groter werden, groei
den de spanningen. Binnen het ambacht ontstond er aan het einde van de 
17de eeuw, zoals we zagen , een conflict tussen de gildeleden en een aantal 
reders, die zich aan het gil de onttrokken; een zaak die uiteindelijk in het 
voordeel van de gildemeesters werd beslist. AI meer dan een eeuw daarvoor 
hadden de ambachtslieden geprobeerd de - voor het merendeel nieuwe -
branches onder het gilde te brengen, maar dit is nooit gelukt. In het niet
ambachtelijk bedrijf ontstonden vooral spanningen waar handels- of ander 
kapitaal de minder draagkrachtigen ging beconcurreren. In het conflict dat er 
met de oprichting van een volmolen ontstond poogde de stadsregering de 
voetvollers aanvankelijk enigszins te beschermen, maar zij moesten echter 
spoedig het veld ruimen . Spanningen tussen ondernemers en knechts blijken 
er in de lakenbereiding te zijn opgetreden. In 1606 ontstond er een geschil 
tussen de lakenkopers en droogscheerdersgezellen over zondagsarbeid. In 
1617 werd er om een loonsverhoging drie weken lang gestaakt "). 

Conc/usies 
We kunnen concluderen dat in Alkmaar, waar betrekkelijk weinig handels

kapitaal was en geen bepaalde bedrijfstak de nijverheid beheerste, zich vanaf 
1550 verschillende e1ementen van wat de vroegkapitalistische productiewijze 
werd genoemd manifesteerden. Tussen 1580 en 1680 ging de betekenis van 
het vroegkapitalistisch bedrijf die van het ambachtelijk bedrijf zelfs ver te 
boven. Daarna echter nam het belang van het ambacht verhoudingsgewijs 
toe; vroegkapitalistische textielondernemingen verdwenen nagenoeg 
geheel 12). Van een continue en rechtlijnige ontwikkeling van een ambachtelij
ke productiewijze via een vroegkapitalistische tussenfase naar het moderne, 
industriele kapitalisme is dus geen sprake. Tevens leert deze conclusie dat wij 
voorzichtig moeten zijn met generalisaties inzake het kapitalistisch karakter 
van de Noordnederlandse nijverheid in zijn geheel gedurende de pre
industriele periode. Yoor de landprovincies is dit voldoende bekend. Deze 
detailstudie laat zien dat ook in de zeeprovincies het vroegkapitalisme niet al
tijd en overal domineerde. Ter relativering van de verbreiding en het gewicht 
van het vroegkapitalisme in de nijverheid rest nog de opmerking dat de 
vroegkapitalistische elementen in de Alkmaarse textielproductie veel minder 

" ) SA 92 (18-11-1563) ; 94 (6-12-1587). SA 27, (art. 12); 95 (10-6-1596). SA 96 (10-5-
1606), Notarieel archief 52 fol. 299v. (8-12-1617). 

") Over.de omvang van de textielnijverheid zijn geen precieze kwantitatieve opga
yen van v66r 1800 beschikbaar. Op het hoogtepunt - eerste helft 17e eeuw - schat ik 
het totaal aantal personen werkzaam in he! textielbedrijf op 5OJo van de totale bevol
king (schatting op basis van belastinggegevens e.d.) . 
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sterk tot ontwikkeling kwamen dan die in de grote handels- en nijverheids
centra. In vergelijking met Amsterdam, Leiden en Haarlem bleven de 
Alkmaarse bedrijven kleiner, ging de bedrijfsconcentratie minder ver en werd 
er minder geinvesteerd 13). 

Ten tweede lijkt de typering van de nijverheid door middel van een ideaal
typische benadering het inzicht in de aard en ontwikkeling van deze sector te 
kunnen verdiepen. Het vroegkapitalistisch bedrijf onderscheidde zich sterk 
van het ambacht. De aard van de in het arbeidsproces aangewende arbeids
kracht verschilde duidelijk. In tegenstelling tot de in het gilde georganiseerde 
bedrijven werd er verhoudingsgewijs gebruik gemaakt van veel, laag gekwali
ficeerde vrouwen- en kinderarbeid. Mede door een andere technologie en een 
daarmee verband houdende andere organisatie van de productie (onder ande
re door bedrijfsconcentratie) nam de arbeidsdeling toe. De opleiding kreeg 
minder aandacht dan in het gilde; de exploitatie van arbeidskrachten kwam 
voorop te staan. De veranderende productietechniek en de toenemende ar
beidsdeling resulteerden in samenhang met personeelsuitbreiding in een aan
zienlijke toename van de productie, waardoor er niet op bestelling, maar 
voor de markt moest worden gewerkt. Andersoortige concurrentieverhoudin
gen deden hierdoor hun intrede. In tegenstellingtot de gildemeesters, die een 
monopoliepositie tegenover niet-stedelingen poogden te handhaven, maar 
elkaar (zolang er tot op zekere hoogte aan bepaalde, de onderlinge verhou
dingen nivellerende bepalingen werd voldaan) de toegang tot de markt niet 
betwistten "), kenmerkten de Alkmaarse ondernemers uit de vroegkapitalisti
sche branches zich door een veel individualistischer en zakelijker instelling. 
Als gevolg van de scherpere concurrentie waren hun risico's groter en 
het komen en gaan van drapeniers, zijdewerkers en anderen uit en naar tal 
van andere steden, evenals het aantal faillissementen, behoeft ons dan ook 
niet te verbazen "). Uiteraard trokken nieuwe markten evenzeer (zeker als de 
overheid daar meer faciliteiten bood), maar dit gegevp.n wijst eveneens op een 
andersoortige instelling dan die van de ambachtsmeesters die vaak generaties 
lang hun bedrijfjes in dezelfde stad uitoefenden. 

Ten gevolge van het nagenoeg ontbreken van mogelijkheden voor de arbei
ders om een eigen bedrijf te beginnen of een bedrijf over te nemen en van het 
groter aantal personeelsleden, was ook de verhouding tussen ondernemer en 
arbeider in de vroegkapitalistische branches onpersoonlijker. Op het maken 
van winst uit de arbeid van de knechts lag een duidelijker accent. In het am
bacht kon een knecht zich daarentegen na zijn proef in principe als vrije 

") Vgl. deze studie met Posthumus' lakenindustrie en de andere detailstudies over 
het Noordnederlandse textielbedrijf (voor bibliografieen zie: L. Noordegraaf, Nijver
heid in de Noordelijke Nederlanden 1490-1580 en 1580-1650 en P. C. Jansen, Idem 
1650-1780, in: AGN, dl. 6, 7, 8, Haarlem 1979). 

") In de 18e eeuw, toen de conjunctuur verslechterde, werd de toegang van nieuwe 
leden weI beperkt , zie L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500-1850, z.pl. 1980, 
115 . 

" ) SA 92 (27-5-1550, 23-12-1556, 15-4-1574); 95 (10-617-3 / 18-3/ 1-5-1596, 18-7-
1601); 96 (26-1-1605, 28-8-1608); 98 (13-2-1623, 22-4-1624). D. Velius, Chroniick van 
Hoorn, 1648' , 321. 



134 TUSSEN AMBACHT EN MANUFACTUUR 

meester vestigen. De personeelsomvang was er geringer. De andersoortige re
laties in de vroegkapitalistische onderneming weerspiegelen zich tevens in de 
conflicten die vooral in de lakenbereiding optraden. 

Wat de klassenverhoudingen betreft konden tevens tegenstellingen tussen 
gildemeesters en kooplieden/ondernemers worden bespeurd. Pogingen van 
eerstgenoemden het bereik van het gilde- uit te breiden mislukten echter. 
Samenwerking tussen kooplui en ambachtslieden om de opkomst van 
"grootbedrijven van echte industriele ondernemers" af te remmen, zoals in 
de Zuidelijke Nederlanden gebeurde'6), ontbraken. Het verzet van het gil de 
tegen ongelimiteerde bedrijfsuitbreiding en dergelijke laat ons zien hoe de 
productieverhoudingen de ontwikkeling van de productiekrachten kunnen 
remmen. Weliswaar gelukte het niet de gildeorganisatie uit te breiden, maar 
daarbinnen werden - ondanks de technologische mogelijkheden tot produc
tievergroting - de groei van kleinbedrijven en de infiltratie van kapitaal, 
waardoor andere verhoudingen zouden ontstaan, belemmerd. 

Hoewel de textielnijverheid met behulp van een indeling in ambachtelijke 
en vroegkapitalistische kenmerken van de productie goed kan worden geana
lyseerd, moeten wij wei bedenken dat het deel van de textielbranche dat am
bachtelijk werd genoemd in verschillende opzichten trek ken ging vertonen, 
die voor vroegkapitalistisch kunnen doorgaan. Anderzijds treffen wij in de 
vroegkapitalistische nijverheid nog ambachtelijke elementen aan. Dit wijst er 
tevens op dat het hoofdonderscheid in twee productiewijzen niet te schema
tisch moet worden gehanteerd "). 

Tenslotte rijst de vraag hoe de opkomst en de ondergang van het vroegka
pitalisme moet worden verklaard. De verbreiding van deze productiewijze 
lijkt sterk afhankelijk te zijn geweest van economisch-conjuncturele ontwik
kelingen. Parallel met de opbloei na 1580 breidde het vroegkapitalisme zich 
sterk uit. De betekenis van het ambacht nam daarentegen af. Tegen de ach
tergrond van bevolkingsgroei en toenemende koopkracht Ii) kreeg de locale 
en regionale markt een grote omvang. De achteruitgang in de buitenlandse 
productiecentra stimuleerde ook de productie v~~r de internationale markt. 
Vooral de vtaag naar luxe en dure goederen trok aan. De overschrijding van 
de locale markt, de relatief grote hoeveelheden kapitaal die de nieuwe bran
ches vereisten en de winstmogelijkheden die deze boden hadden infiltratie 
van handelskapitaal, bedrijfs-, casu quo personeelsuitbreiding en groeiende 
arbeidsdeling tot gevolg. Door dit laatste kreeg de opleiding minder gewicht 
en in samenhang met de zwaardere kapitaaleisen werden mogelijkheden v~~r 

") A. K. L. Thijs, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650, in: AGN, dl. 
7, Haarlem 1979. 

") Vgl. Leo Noordegraaf, Betriebsformen und Arbeitsorganisation im Gewerbe der 
nordlichen Niederlande 1400-1800, in: Konrad Fritze, Eckhard Miiller-Mertens, 
Johannes Schildhauer (ed.), Hansische Studien IV. Gewerbliche Produktion und 
Stadt-LaQd-Beziehungen, Weimar 1979, 54. 

") L. Noordegraaf, Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf 
het eind van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw, in: Alkmaarse Historische 
Reeks IV (1980), 55-100. 
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de knechts een eigen bedrijf te beginnen beperkt. Blijvende loonafhankelijk
heid en accentuering van wat later de kapitaal-arbeid verhouding zou gaan 
heten waren het gevolg. Het werken op bestelling raakte op de achtergrond 
en het toenemend bedrijfsrisico riep zakelijker verhoudingen in het leven. De 
specialistische technische kennis die voor de nieuwe productietakken beno
digd was, verscherpte in samenhang met de uitvinding van nieuwe procede's 
en mechanische hulpmiddelen de concurrentie en doorbrak de nivellerende 
tendenzen die voor het ambachtelijk bedrijf zo kenmerkend zijn. Zonder 
veranderingen aan de vraagzijde zouden er voor deze vroegkapitalistische 
ontwikkelingen weinig mogelijkheden zijn geweest. 

De inkrimping van het vroegkapitalistisch textielbedrijf in de tweede helft 
van de 17e eeuw lijkt evenzeer met conjunctureie ontwikkeiingen in verband 
te staan. De economische achteruitgang trof niet aileen de Alkmaarse onder
nemingen, maar ook die in de grote textielcentra. Ten gevolge van buiten
landse concurrentie kromp de markt sterk in . De binnenlandse afzet werd be
perkt door de bevolkingsafname. Om aan de concurrentie weerstand te bie
den en het marktaandeel te handhaven, poogden de ondernemers hun kosten 
te drukken door de bedrijven naar de zandgronden te verplaatsen, waar de 
lonen lager waren. De basis voor een vroege industrialisering van de textiel
nijverheid in de zeeprovincies verdween. 

Het op de locale markt gerichte ambachtelijk bedrijf kreeg eveneens met 
achteruitgang te kampen, maar reageerde anders op de problemen dan de 
vroegkapitalistische ondernemingen. De oplossing werd niet gezocht in ver
plaatsing van de bedrijfjes naar andere streken, maar in verscherping van de 
gildepolitiek. Op gildedwang en beperking van de vestigings- en bedrijfsvrij
heid werd in de 18e eeuw sterker de klemtoon gelegd. In kombinatie met de 
aanhoudende economische achteruitgang had dit echter tot gevolg dat in het 
begin van de 1ge eeuw ook de ambachtelijke textielnijverheid bijna geheel 
was verdwenen. 



XVII 

KRACHTLIJNEN VAN DE SOCIALE EN ECONOMISCHE MUTATIES 
IN VLAANDEREN TIJDENS DE PROTO-INDUSTRIELE FASE, 

1650-1850 

door 

C. VANDENBROEKE 

Het is bekend dat Vlaanderen een heel specifieke ontwikkeling heeft door
gemaakt tijdens de 17e, 18e en 1ge eeuw. Tot het einde van het Ancien Regi
me genoot deze streek , en dit niettegenstaande de enorme bevolkingsdicht
heid, een relatieve welstand'). Verschillende tijdgenoten lichten ons hierover 
in. Onder de bekendste citeren we alvast Derival: "tous les habitans des villes 
des Pays-Bas vivent, si ce n'est dans l'opulence, du moins dans la plus grande 
aisance; mais cette aisance est encore plus grande dans les campagnes .. . " '). 
Regelmatig kwamen bovendien buitenlandse agronomen de intensieve land
bouwbeoefening bewonderen . Tekenend was immers dat men erin slaagde, 
en dit bij een bevolkingsdichtheid van 200 a 250 inwoners per km' , nog ruim 
de helft van het areaal voor te behouden voor veewinning, voedergewassen en 
industriele teelten. En alsof dit alles nog niet volstond, konden tot en met het 
einde van de 18e eeuw ze\fs ruime graanoverschotten geexporteerd worden. 
Wei moeten wij in dit verband benadrukken dat het hoofdelijk verbruik van 
graan ongeveer op de helft was teruggevallen na de verspreiding van aardap
pelen. Terwijl eeuwenlang ongeveer een liter graan per persoon en per dag 
was verorberd, viel deze quota tegen het einde van het Ancien Regime op iets 
meer dan een halve liter terug. Het verlies aan calorieen dat hieruit resulteer
de, werd dan gecompenseerd door een dagelijkse opname van ongeveer een 
kg aardappelen per inwoner ' ) . Samen met de huisnijverheid en dan meer in 
het bijzonder de linnenindustrie vormde de aardappelteelt de hoeksteen van 
de familiaal opgezette p1attelandseconomie. De verspreiding van de aardap
pelteelt had bovendien tot gevolg dat de graanprijzen minder snel stegen dan 
in het buitenland het geval was'). Hierdoor kwam het dat lagere nominale 
lonen konden uitbetaald worden, waardoor dan de concurrentie tegenover 
het buitenland gunstig belnvloed werd. Meer bepaald voor de afzet van tex-

') Zie o.m. E. Scholliers - C. Vandenbroeke, Strukturen en Konjunkturen in de 
Zuidelijke Nederlanden, 1480-1800, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlan
den, dl. 5, 1980. 

') Derival, Le Voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, dl. I, Amsterdam 1783. 
') C. Vandenbroeke, Agriculture et Alimentation dans les Pays-Bas Autrichiens, 

Gent-Leuven 1975, hoofdstuk III. 
') Ook de contrasten met betrekking tot de prijs- en loonontwikkeling werden reeds 

door Derival aan de orde gesteld. In die zin liet hij voor het einde van het Ancien Regi
me noteren: "On vit . .. il Bruxelles il un tiers meilleur marche qu'il Paris et pour la 
moitie moins qu'il Londres et il Amsterdam ... " (op. cit., dl. I) . 
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tielproducten, waarv'an ruim driekwart van de productie in het buitenland 
werd afgezet, betekende het een belangrijk pluspunt'). Anderzijds en dan 
vooral over langere termijn, was deze gunstige uitgangspositie niet van geva
ren ontbloot. De lage nominale lonen wilen precies het uitgangspunt vormen 
voor het uitstellen van technische innovaties. Heel sterk heefl deze risicofac
tor gespeeld in het Vlaam-se land. De huisnijverheid, die generaties lang de 
welstand van de plattelandsbevolking had helpen bepalen, zal er uiteindelijk 
zelfs tot een fase van desindustrialisatie leiden. In de kortste keren verviel een 
der rijkste gemeenschappen van Noord-West-Europa tot een land van 
armoezaaiers, dat men als "Arm Vlaanderen" zal gaan betitelen. Door ge
brek aan ontwikkelingskansen werd de bevolkingsdichtheid voortaan als een 
last in plaats van een rijkdom ervaren 6

). 

De manier waarop de opgang van de 17e en 18e eeuw gerealiseerd en 
nadien opnieuw afgebroken werd, kunnen wij vrij goed volgen met het bevol
kingsverioop. Specifiek voor de periode 1650-1850 moet vooral het tegen
gesteld verloop tussen de stedelijke centra en het platteland benadrukt wor
den. De stedelijke centra kenden nog een kortstondige expansie tijdens het 
hoogtepunt van de ongelukseeuw omstreeks 1670-1710, nadien gevolgd door 
een langdurige fase van stagnatie en zelfs terugval tijdens de 18e eeuw. Eerst 
tegen het einde van het Ancien Regime en tijdens de eerste jaren van de 1ge 
eeuw wisten de meeste centra in Vlaanderen zich geleidelijk te herstellen'). 
Aanvankelijk Iijkt het trouwens nog meer op een soort recuperatie; van een 
wezenlijke heropstanding zal eerst vanaf het tweede kwart van de 1ge eeuw 
sprake zijn. Voor de plattelandsgemeenschap liet de krisis van de late 17e 
eeuw blijkbaar weinig perspectief open. Door de herhaalde ooriogen en de 
hoge fiscale lasten was de leefbaarheid in die mate aangetast, dat tal van land
bouwbedrijven werden opgeheven en een massa buitenliedennaar de stad 
migreerde. Met ingang van de 18e eeuw deed zich even wei een kentering 
voor. Voortaan lag het economisch zwaartepunt duidelijk op het platteland, 
hetgeen zich vertaalde in een snelle en volgehouden demografische groei tot 
het laatste kwart van de eeuw. In Vlaanderen, waar de demografische groei 
het eerst op gang was gekomen, manifestet;rden zich reeds tijdens de jaren 
1770-80 bepaalde symptomen van een dreigende saturatie8

). De vertraagde 

' ) Vgl. F. Mendels, Agriculture and peasant industry in eighteenth century flan
ders, in: European peasants and their markets, ed. E. Jones - W. Parker, Princeton 
1975 . 

6) Voor een samenvattend overzicht van deze problemen, zie L. Schepens, Van vlas
kutser tot franschman. Bijdrage tot de geschiedenis van de Westvlaamse plattelands
bevolking in de negentiende eeuw, Brugge 1973. 

' ) Eerder reeds werden de tegenstellingen in het bevolkingsverloop tussen de steden 
en het platteland aangestipt door H. van Werveke, Demografische problemen in de 
Zuidelijke Nederlanden (17e-18e eeuw), Brussel 1955. 

') Voor verschillende regio' s in Vlaanderen werd de bevolkingsevolutie reeds onder
zocht. Zie D. Daile, De bevolking van Veurne-Ambacht in de XV lIe en XVIIIe eeuw, 
Brussel, 1963; J . de Brouwer, Demografische evolutie van het Land van Aalst, 1570-
1800, Brussel 1968; P. Deprez, Het bevolkingscijfer van de heerlijkheid Nevele gedu-
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bevolkingstoename Op het platteland brengt hiervan een indirect bewijs. De 
hernieuwde uitstotingsverschijnselen die zich op dat ogenblik voordeden, 
lagen ten andere aan de basis van het geleidelijk herstel in de steden. Voorlo
pig bleef de "exode rural" echter nog beperkt van omvang'). De afschaffing 
van de heerlijke rechten en de tienden evenals de verkoop van de nationale 
goederen hadden blijkbaar een gunstig effect op de leefbaarheid van het plat
teland. Daarnaast lOrgden de conscriptie en de hoog oplopende militaire ver
liezen tijdens de campagnes van Napoleon voor de benodigde "uitzuivering" 
van de arbeidsmarkt. Door de inbreng van al deze factoren zuHen de uitsto
tingsprocessen vanuit het platteland jarenlang afgezwakt worden. Eerst na 
1830-'40, wanneer steeds duidelijker werd dat de linnennijverheid met een 
structurele krisis te kampen had, werd de landvlucht echt omvattend. 

De aangehaalde tegenstellingen in het bevolkingsverloop hernemend, kun
nen we alvast stel1en dat het aandeel van de plattelandseconomie nooit groter 
is geweest dan in de 18e eeuw. Op dat ogenblik was 70 tot 80070 van de bevol
king in Vlaanderen op het platteland woonachtig. Deze vaststeHing bewijst 
meteen de formidabele betekenis van de huisnijverheid. Binnen de landbouw 
stricto sensu was immers maar een beperkte toename van de tewerkstelling 
mogelijk. Ruim genomen en onder andere rekening houdend met ontgin
ningsactiviteiten, met een kleine productiviteitsstijging in de graanbouw en 
met een meer intensieve bedrijfsvoering door scheuren van weiland of door 
meer aandacht te besteden aan het winnen van nijverheidsgewassen, kon de 
tewerkstelling in de primaire sector met maximum 40 it 50% opgetrokken zijn 
tussen 1650 en 1850. De totale bevolkingstoename bedroeg daarentegen 
120% '0). AIleen door een systematische uitbouw van alternatieve en semi
industriele activiteiten was een dergeIijk accres op te vangen. Daarnaast was 
de verspreiding van nieuwe gewassen lOals aardappelen, met een hogere 
voedende waarde per oppervlakte-eenheid, een absolute noodzaak tot het 
oplossen van de levensmiddelenvoorziening. 

De arbeidsdifferentiering die hieruit voor de plattelandsbevolking voort
kwam, kunnen wij met tal van indicaties volgen. Illusttatief is de 
exponentiele toename van het aantal dwergbedrijfjes van nauwelijks enkele 
aren tot 1 it 2 ha, die door dagloners-Iandarbeiders werden bewoond en voor 
wie het levensnoodzakelijk was dat een aanvulling op het inkomen werd ge-

rende de 16e, 17e en 18e eeuw, in: Handelingen Maatschappij Geschiedenis en Oud
heidkunde Gent, 1955; C. de Rammelaere, De bevolkingsevolutie in het Land van 
Schorisse, 1569-1796, ibidem, 1959; G. van Laere, De demografische evolutie in 
Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Ertvelde, Oosteeklo en Watervliet gedurende de 
17e en 18e eeuw, ibidem, 1961. 

') Het is vooral in het uitblijven van landvlucht dat we de belangrijkste verklaring 
zien voor de bevolkingstoename van de 18e eeuw. Voor Vlaanderen gaat het immers 
allerminst op de aanpassingen te willen relateren met een toename van de fecunditeit 
of met het huwelijkspatroon. Verder komen we meer in detail op deze aspect en terug. 

'0) De beperkte aanpassingsmogelijkheden en de geringe toename van de tewerkstel
ling in de primaire sector komen uitvoeriger aan bod in onze studie Sociale Geschiede
nis van het Vlaamse Volk, Beveren, 1981. 
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zocht in de huisnijverheid"). In het epicentrum van de vlasindustrie, dat is in 
het gebied dat begrepen lag binnen de Iijn Eeklo-Brugge-Roeselare
Oudenaarde-Aalst-Dendermonde-Gent, nam 40 tot 50070 van de bevolking in 
de 18e eeuw minder dan een ha in bewerking; 80 tot 90% van de bevolking 
bewerkte er minder dan vijf ha. Aileen door hun aantal maakten deze daglo
ners en landarbeiders indruk, daar ze in feite maar 10 Ii 20% van de grond in 
bewerking hadden. Met deze scheefgetrokken verhoudingen voor ogen Iiggen 
de repercussies op de tewerkstelling dan ook voor de hand. Oat het platteland 
trouwens meer en meer op een industriele regio ging lijken, voigt al evenzeer 
uit een overzicht van de beroepsvermeldingen in de huwelijksacten of uit een 
weergave van de beroepsstratificatie volgens de telling van het jaar IV 
(1796)"). Meer dan de helft van de bevolking leefde op dat ogenblik in Zuid
en Binnen-Vlaanderen geheel of gedeeltelijk van de vlasindustrie. Tijdens de 
eerste helft van de 1ge eeuw zal de tewerkstelling in deze bedrijfstak nog ver
der aan be lang winnen. Weliswaar zijn de eerste industrieIe tellingen die toen 
uitgeschreven werden, door het veelvuldig voorkomen van intersectoriele 
combinaties eerder moeilijk te interpreteren; vast staat dat die amalgame 
groep van dagloners, landarbeiders en textielarbeiders als een geheel te be
schouwen was. Hun inkomen haalden deze mensen uit een minuscuul land
bouwbedrijfje gecombineerd met losse arbeid in de agrarische sector en een 
deeltijdse betrekking in de huisnijverheid. Parallel met de bevolkingsstijging 
nam vooral de tewerkstelling in de huisnijverheid en dan meer bepaald in de 
textielindustrie hand over hand toe"). Enkele macro-economische benade
ringen van het fysisch product tonen dit duidelijk aan. Met name tijdens de 
tweede helft van de 18e eeuw, wanneer de loonvorming in de textielsector nog 
vrij gunstig bleef evolueren, kan het aandeel van de Iinnennijverheid zelfs op 
20 Ii 25% geschat worden. De prijsdalingen van de afgewerkte producten en 
de loonreducties zorgden nadien echter voor een uitzichtloze krisisl4). Tijde
Iijk trachtte men het verlies aan inkomen te compenseren door een verhoogde 
inzet en een langere arbeidsduur. Een bevestiging hiervan vinden wij in de 

") In Zuid-Oost-Vlaanderen steeg het aantal dwergbedrijven van minder dan een 
ha. van index 100 in 1650 naar index 262 in 1790. Bedrijven van vijf ha. of meer veran
derden nauwelijks in aantal. De bevolking verdubbelde daarentegen in de beschouwde 
regio tussen 1650 en 1800. 

12) Zie o.m. D. Terrier - P. Toutain, Le travail et les hommes it Comines au XVII Ie 
siecle, in: Memoires de la Societe d'Histoire de Comines-Warneton et de la region, 
1978. Illustratief in dit verband is ook het onderzoek van boedelbeschrijvingen. Uit
voerig werd hiervan reeds gebruik gemaakt in de monografieen voor Lede, Ertvelde en 
Aalter. 

") Voor een benaderend overzicht per arrondissement van de tewerkstelling in de 
textielsector rond het midden van de 1ge eeuw, cfr. G. Jacquemyns, Histoire de la crise 
economique des Flandres, Brussel 1929. 

14) De cruciale vraag naar het verloop en de samenstelling van het fysisch product in 
Vlaanderen sinds de late 17e eeuw, hopen wij binnenkort in een afzonderlijke publica
tie te kunnen uitwerken. 
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uitbreiding van de productiecapaciteit tussen 1770-IS30"). Dit alles kon de 
krisis aileen maar erger maken. Terwijl de Iinnennijverheid omstreeks het 
midden van de 1ge eeuw een kwart tot de helft van de tewerkstelling uitmaak
te, was het aandeei in het fysisch product zelfs tot minder dan 100/0 terugge
vallen . Daar deze iosse arbeiders zich nadien opnieuw in de landbouw tracht
ten te integreren, werd de loonvorming daar al evenzeer aangetast. Al die tijd 
waren bovendien de pacht- en grondprijzen ongenadig blijven stijgen . 

De evolutie van het inkomen van dergelijke keuterboertjes, landarbeiders, 
weyers en spinners is overigens vrij goed te volgen voor de periode 1650-IS50. 
Een drietai fasen zijn in dit verband te onderscheiden. Zoals we eerder stel
den, bood het einde van de 17e eeuw weinig bemoedigende vooruitzichten, 
zodat men op dat ogenblik eerder het platteland trachtte te ontvluchten ten 
voordele van de stad. Een bruuske kentering tekende zich af bij het begin van 
de ISe eeuw, in die mate zelfs dat tijdens de volgende decennia een 
onget!venaarde voorspoed opgebouwd werd . Zowel de keuterboeren als de 
dagioners en de textielarbeiders konden tijdens het tweede en derde kwart 
van de ISe eeuw met een beperkte arbeidsinzet in het onderhoud van hun 
gezin voorzien of eventueel zelfs een beperkte spaarreserve aanleggen. Deze 
gunstige ontwikkeling van de binnenlandse koopkracht vormde dan ook een 
cruciale schakel in de voorbereiding van de industrialisatie'6). De impact hier
van was des te belangrijker, daar gelijktijdig met een snelle toename van de 
tot ale bevolking moet rekening gehouden worden. Bovendien werden als 
gevolg van de arbeidsdifferentit!ring de traditionele autarchische structuren 
doorbroken in het voordeel van een marktafhankelijke bevolking, met een 
veel dynamischer consumptiepatroon dan onder de landbouwbevolking ge
bruikelijk was "). Dat op termijn vooral de burgerij van deze impulsen heeft 
weten te profiteren, is voldoende bekend. De verhoogde kapitaalaccumulatie 
was overigens de meest idea Ie voorbereiding voor een industrit!le take-off. In 
Vlaanderen is de wisselwerking tussen platt eland en stad even wei steeds een 
eenrichtingsverkeer gebleven. Daarbij komt nog dat de burgerij er geen enke
Ie kans heeft benut om de gunstige uitgangspositie van de ISe eeuw voor een 
verdere groeidynamiek aan te wenden. Het tegendeel is waar. Men dacht 
blijkbaar aileen aan exploitatie van het platteland, zelden of nooit aan 
investeringen. Spoedig zal dan ook een proces van desindustrialisatie volgen. 
Wie zich verrijkt had tijdens de expansie van de ISe eeuw dacht aileen maar 

" ) Een moeilijkheid blijft wei dat enkel de gecommercializeerde export kan geme
ten worden; zie C. Vandenbroeke, Socia Ie en konjunkturele facetten van de linnen
nijverheid in Vlaanderen (late 14e - midden 1ge eeuw), in: Handelingen Maatschappij 
Geschiedenis en Oudheidkunde Gent, 1979. 

16) Ter verklaring van de industriele take-off worden doorgaans een veelheid van 
factoren aangestipt. Van essentieel belang hierbij was evenwel de ontwikkeling van de 
binnenlandse koopkracht. 

" ) De uitbreiding van de consumptieve bestedingen rond het midden van de 18e 
eeuw blijkt o.a. uit de snelle opgang van allerlei nieuwe producten als koffie, thee of 
katoen. Illustratief is ook de toename van het aantal marktcentra in West- en Oost
Vlaanderen. 
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aan het beleggen van de centen in immobilieen. Mede door de hoge bevol
kingsdichtheid en de sterke beroepsdifferentiatie profiteerde men dan van de 
snel oplopende pacht- en huurprijzen. Kapitaalinjecties die een verdere eco
nomische groei konden bewerken, bleven daarentegen uit. In het bijzonder 
door loonreducties trachtte men het hoofd te bieden aan de buitenlandse con
currentie, de technologische vernieuwingen in het spinnen en weven of het 
verschijnen van (goedkopere) substituten in de vorm van katoenen stoffen. 
Op die manier lOU de krisis evenwel ten top gedreven worden. In een mini
mum aan tijd vielen de reele lonen van textielarbeiders en landarbeiders tot 
beneden het socio-vitaal minimum terug. De textielsector, die in de l8e eeuw 
nog voor de relatieve voorspoed van Vlaanderen had helpen lOrgen, leidde 
met ingang van de 1ge eeuw nog slechts tot een vermenigvuldiging in de 
armoede'·) . 

De aangehaalde mutaties op het vlak van de tewerkstelling en de economi
sche ontwikkeling manifesteren zich ten volle in de demografische para
meters. Dit geldt allereerst voor het demografisch accres waarop wij eerder 
wezen en dat duidelijk complementair verliep met de alternerende fasen van 
economische expansie, saturatie en contractie. Niet minder illustratief was 
het huwelijkspatroon, dat tegen het einde van de 18e eeuw steeds restrictiever 
werd 19) . Parallel met de verminderde ontwikkelingskansen van de platte
landseconomie en de huisnijverheid, werd voortaan minder en op steeds 
hogere leeftijd getrouwd. Dit blijkt lOwel uit de bestendige daling van de 
huwelijkscoefficienten als uit de toename van het (definitief) celibaat en de 
hogere leeftijden waarop een eerste huwelijk werd afgesloten. Een climax 
werd in dit verband bereikt omstreeks het midden van de 1ge eeuw. De leef
tijd bij het (eerste) huwelijk liep toen zelfs op tot 29 it 30 jaar voor de vrou
wen en ± 32 jaar voor de mannen 20

). Daarnaast zag zich ongeveer een op 
drie jongeren levenslang tot het celibaat veroordeeld. Vooral in die regio's, 
waar de meeste gezinnen nog over een minimum aan onroerend goed beschik
ten, werd voor een restrictieve huwelijkspolitiek geopteerd. Het verschijnsel 
was niettemin vrij universeel in het Vlaamse land"). Een direct gevolg hier-

") Begin 1ge eeuw bedroegen de nominale lonen bij het handweven nog slechts 1/4 
tot 1/5 in vergelijking met het midden V3.n de 18e eeuw. Wanneer wij daarnaast reke
ning houden met de prijsstijgingen en met de verhoging van de pachtprijzen en huis
huren, tekent zich de omvang van de sociale krisis nog scherper af. 

19) Oit beeld contrasteert met wat in sommige buitenlandse publicaties wordt voor
gehouden. Meerdere auteurs schijnen namelijk de mening toegedaan te zijn dat de uit
bouw van de huisnijverheid onvoorwaardelijk tot een daling van de huwelijksleeftijd 
heeft geleid. Scherpe kritiek hierop kwam evenwel van P. Jeannin, La protoindustria
lisation: developpement ou impasse?, in: Annales. Economies-Societes-Civilisations 
1980. 

20) R. Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1800-1970, Princeton 1977; C. 
Vandenbroeke, Prospektus van het historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen, 
in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Societe d'Emulation" te 
Brugge, 1976. 

") Vooral het feit dat de linnennijverheid slechts een deeltijdse activiteit uitmaakte, 
kan ertoe bijgedragen hebben dat het huwelijkspatroon in Vlaanderen restrictiever van 
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van was verder de geleidelijke veroudering van de leeftijdsopbouw en een 
"overbezetting" van de actieve leeftijdsklassen. Doordat de jongeren langer 
bleven inwonen, krijgen wij een toename van de gemiddelde gezinsomvang 
tijdens de periode 1750-1850. De geestelijke en de wereldlijke overheid stond 
er trouwens op dat de jongeren zich zouden opofferen in functie van de fami
liale belangen. Door hun inzet werd van hen verwacht dat ze het gezinsbudget 
zouden helpen in evenwicht brengen . In die zin werden ze dan ook "mis
bruikt" om de falende sociale politiek te verdoezelen"). Het ligt echter voor 
de hand dat dit alles tot een aantal spanningen moet geleid hebben en dat de 
jongeren zelf wei naar een aantal "outlets" zullen gezocht hebben. Treffend 
in deze context is het afschermen van de plaatselijke huwelijksmarkt tegen
over "vreemde" indringers of tegenover weduwnaars en weduwen! 

Aile regio's in Vlaanderen, die gekenmerkt waren door een sterke uitbouw 
van de huisnijverheid, onderscheidden zich anderzijds door een lagere huwe
lijksvruchtbaarheid. Dit negatief verband was overwegend ingegeven door de 
langere lactatieduur die bij thuiswerkende vrouwen gebruikelijk was. Met de 
snel om zich heen grijpende verarming tijdens de 1ge eeuw daalde bovendien 
de fecundabiliteit terwijl ook het risico van een zwangerschapsonderbreking 
verhoogde2l

). 

Een typisch verloop kennen ook de curven van onwettige geboorten en 
prenuptiaie concepties. De snelle aanwas van het aantal onwettigen vanaf het 
einde van de 18e eeuw is afhankelijk van een veelheid van factoren. Oat de 
overbezetting van de huwelijksmarkt hierbij een beslissende rol heeft ver
vuld, is zonder meer duidelijk. De aanpassingen met betrekking tot de pre
nuptiale concepties zijn anderzijds in verband te brengen met de economische 
mutaties en dan meer in het bijzonder met de accentverlegging van een agrari
sche naar een industrieIe of semi-industriele leefwereld. Kinderen van land
bouwers hebben, net ais de hogere sociale geiedingen, een behoudsgezind en 
"voorzichtig" seksueel gedrag. Textielarbeiders en, zij het dan in mindere 
mate, landarbeiders en dagloners konden zich daarentegen vrijer gedragen en 
hun partnerkeuze was veel minder gecontroleerd of door opportunistische 
overwegingen bepaald ("romantic love"). Wei wijst alles uit dat zelfs jonge
ren van lagere komaf als gevolg van de economische recessie hun seksuele 
impuisen moesten zien te beheersen tot ze 25-30 jaar waren") . 

aard was dan elders. E. Dubois (L'industrie du tissage du lin dans les Flandres, Brussel 
1900, p. 167) liet in die zin opmerken: "tous les tisserands, que1s qu'i1s soient, restent 
en effet au fond de leur etre des ouvriers agricoles, qui reviennent 11 la terre des qu'ils Ie 
peuvent". 

22) De veroudering van de leeftijdsopbouw blijkt alvast bij het bepalen van de 
afhankelijkheidslast. Tegen het einde van het Ancien Regime was die nog slechts van 
een orde van 0,6 11 0,7 op het platteland in Vlaanderen. 

") C. Vandenbroeke, Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte, 
17e-1ge eeuw, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 1977. 

") Voor een uitvoerige bespreking van dit onderwerp, cfr. Het seksueel gedrag der 
jongeren in Vlaanderen sinds de late 16e eeuw, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 
1979. 
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Daarnaast is het al evenzeer duidelijk dat de maatschappij, als gevolg van 
de verarming sinds de late 18e eeuw, zich minder kindvriendelijk ging opstel
len. De meest overtuigende indicaties in dit verband liggen vervat in de cur
yen van vondelingen en verlaten kinderen. Niet minder illustratief is de ver
hoogde arbeidsinzet die van kinderen op jongere leeftijd gevraagd werd met 
de bedoeling het gezinsinkomen sluitend te houden. Op die manier zullen hun 
verdere ontwikkelingskansen, lichamelijk zowel als geestelijk, zelfs volledig 
ondermijnd worden. Zeer goed komt dit tot uitdrukking in de afnemende al
fabetisatiegraad, die wij voor sommige sterk geIndustrialiseerde streken in 
Zuid- en Binnen-Vlaanderen terugvinden. Tijdens de eerste helft van de 1ge 
eeuw was er nog slechts een onbeduidende minderheid van de bevolking in 
staat hun naam voluit en foutloos neer te schrijven. Dit alles resulteerde dan 
ook in een totale afstomping en een slaafse onderworpenheid aan het 
kerkelijk en wereldlijk gezag. Generaties lang zal dit blijven nawerken en de 
economische ontvoogding van het platteland tegengaan. 

Ook op het vlak van de fysische ontwikkeling zijn de repercussies van de 
verarming en de kinderarbeid heel goed te volgen. Analoog met de vermin
derde fecundabiliteit waarop we reeds wezen, valt namelijk een vertraging te 
noteren in de ontwikkeling van de seksuele rijpheid. Uit verschillende bron
,len voor het einde van de ISe-begin 1ge eeuw vernemen wij dat de menarche 
zich eerst op 15 11 18 jaar voordeed. Ook het feit dat het interval in tienerhu
welijken bij de eerste geboorte (en exclusief de prenuptialen) langer werd, 
laat een vertraging van de seksuele rijpheid veronderstellen. Deze vaststelling 
maakt dan op haar beurt duidelijk waarom de ouderlijke macht slechts 
uitzonderlijk door "adolescenten" werd gecontesteerd! 

Ook een anthropometrische analyse van de militieJijsten sinds het einde 
van het Ancien Regime bevestigt de tragere lichamelijke ontwikkeling als 
gevolg van de verarmingsprocessen. Jongeren van twintig jaar, die omstreeks 
1800 nog gemiddeld 1,63 tot 1,64 meter groot waren, maten tijdens het twee
de kwart van de 1ge eeuw minder dan 1,60 meter. Vooral voor kinderen van 
dagloners en textielarbeiders verliep de doorgroei veel trager. Tegen het mid
den van de 1ge eeuw waren zij op het moment van de loting zelfs vijf tot zes 
cm kleiner dan bij het begin van de eeuw"). De weers lag van de krisis op de 
fysische conditie en de gestalte van de jongeren was des te evidenter daar zich 
gelijktijdig met de aantasting van de koopkracht een voorkeursbehandeling 
voor bepaalde gezinsleden voordeed. Met de inkrimping van het gezinsbud
get is het gebruikelijk dat men de uitgaven voor de voornaamste kostwinners 
gaat reserveren. Op de voeding en de kleding van de vrouw en de kinderen zal 
in de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk bespaard worden. Daar de 
behoeften aan beschermende stoffen anderzijds het grootst zijn tijdens de 
kinderjaren, moet zich dit finaal uiten in de morbiditeitscijfers en in hogere 
sterftequotienten. 

") C. Vandenbroeke, De keurlingenlijsten als sociaal-demografische meter, in: De 
Leiegouw, 1981. 
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Besluitend kunnen wij herhalen dat de peri ode 1650-1850 als een scharnier
periode te omschrijven is in de sociale geschiedenis van Vlaanderen. Nadat 
door de uitbouw van de textielindustrie op het platteland een relatieve 
welstand was bewerkt in de 18e eeuw, volgde nadien een bijlOnder snelle 
atbouw van de loonvorming en de leetbaarheid. In de mate van het mogelijke 
werd door aanpassingen van het demografisch gedrag voor een bijsturing vol
gens de economische spanningen gelOrgd. Radicale omschakelingen, in de 
vorm van interregionale en internationale migraties, werden er echter bijzon
der laat in overweging genomen. Slechts nadat de krisis compleet uitzichtloos 
was geworden, kwam hierin verandering. Zelfs dan werd nog vaak de voor
keur gegeven aan pendelarbeid boven definitieve migraties. Duidelijk werden 
lOwe I de mobiliteit als de economische ontvoogding door het krampachtig 
vasthouden aan de huisnijverheid en een kleinschalig landbouwbedrijf tegen
gewerkt. 



XVIII 

EEN VERGETEN PLATTELANDSNI1VERHEID 

Vlasarbeid, bevolkingsgroei en proto-industrialisatie in Zuid- West Nederland 
/700-/900 

door 

D. DAMSMAenL. NOORDEGRAAF 

Vanaf de eerste helft van de 18e eeuw voltrok zich een verplaatsing van de 
vlasteeIt en de vlasbewerking van de zandgronden naar de kleistreken van ons 
land. Nauwkeuriger gezegd: het zwaartepunt van de vlasserij verschoof van 
de oostelijke provincies en de duinstreek naar de Zuidhollandse droogmake
rijen ten noorden van Rotterdam en naar Noordwest-Brabant en de Zeeuwse 
en Zuidhollandse eilanden I). De vlasbewerking concentreerde zich daar voor
al op I1sselmonde en Putten en in de Zwijndrechtse en Hoekse Waard'). Na 
1750 yond er een sterke opbloei in de vlasbouw en het vlasbedrijf op deze 
eilanden plaats, die tot een zeer omvangrijke plattelandsnijverheid leidde. In 
Je literatuur wordt aan dit verschijnsel nauwelijks aandacht besteed; onder 
andere daardoor lijdt de typering van de economische structuur van de 
zeeprovincies aan een zekere onevenwichtigheid. Ook in vergelijking met het 
aantal publicaties over de groei en ontwikkeling van de textielnijverheid op 
de zandgronden vallen de beschikbare gegevens over de vlasserij geheel in het 
niet'). Door mid del van een beschrijving van de aard, de omvang en de con
juncturele ontwikkeling van de vlasbewerking willen wij het bestaande beeld 
van de geringe betekenis van de niet-ambachtelijke plattelandsnijverheid op 
de zeeklei in het zuid-westelijk deel van de Noordelijke Nederlanden nuance
reno Tevens zullen wij enkele veronderstellingen formuleren inzake de vraag 
waarom de vlasbewerking nu juist op de eilanden werd gevestigd. Behalve op 
geofysische factoren wordt ingegaan op de betekenis die de demografische 
ontwikkeling daarbij mogelijk heeft gehad. Met enkele opmerkingen over de 
kwestie waarom de beginnende industrialisatie van deze bedrijfstak om
streeks 1875 werd afgebroken wordt deze bijdrage, waarvan de kern - wij 
1eggen er de klemtoon op - een sterk hypothetisch karakter heeft, besloten. 

') De oorzaken van deze verplaatsing zijn vermoedelijk: het relatieve voordeel dat, 
mede ten gevolge van de achteruitgang van de Iinnennijverheid op de zandgronden, het 
verbouwen van andere gewassen ging bieden (bijvoorbeeld de groenteteelt in de 
Duinstreek) en de concurrentie van het kwalitatief betere vias van de zeeklei. 

') De Zwijndrechtse Waard werd in de loop van de 1ge eeuw steeds vaker 
beschouwd als een onderdeel van I1sselmonde. 

') Merkwaardig is, dat over de andere belangrijke plattelandsnijverheid, casu quo 
landbouwindustrie op de eilanden - de meekrapbewerking - wei de nodige literatuur 
bestaat (zij het lang niet zoveel als over de nijverheid op de zandgronden). Over de 
teelt en bewerking van hennep, die een grote omvang had in de Alblasser-, Lopiker- en 
Krimpenerwaard, is daarentegen nog minder bekend dan over de vlasbereiding. 
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He! v{assersbedrijj 
Vlaswerk kan worden onderscheiden in de teelt van vIas en de bewerking 

daarvan tot halffabrikaat, dat als grondstof diende voor de hekelarijen en 
spinnerijen in de linnennijverheid 4

). De vlasbouw yond plaats in het voorjaar 
en de zomer; de vlasverwerking in het najaar en de winter. De boeren die zich 
met de teelt bezighielden konden, maar behoefden niet dezelfden te zijn als 
de boeren die het vIas bewerkten. Sommige vlasbouwers verkochten het 
gewas aan verwerkers; anderen verrichtten beide soorten werk. Deze laatsten 
teelden het vIas zowel op grond die zij in eigendom had den of gedurende een 
of meer jaren hadden gepacht, als op grond die zij slechts enkele maanden 
per jaar huurden. Tevens waren er vlasverwerkende boeren die op eigen 
grond (in bezit of tegen meerjarige pacht) andere produkten dan vIas ver
bouwden of helemaal geen eigen bouwgrond bezaten. Laatstgenoemde vlas
boeren (vergelijkbaar met de gespecialiseerde aardappelboeren) hadden zich 
geheel toegelegd op de huur gedurende enkele maanden per jaar van vlasland 
van anderen. Het zaaien kon zowel voor rekening van de verhuurder als van 
de huurder komen. Ook kochten de gespecialiseerde vlassers vIas te velde dat 
door andere boeren geteeld was. Er kon, al naar gelang het risico dat de vlas
boer wilde lopen, uit verschillende soorten huur- en koopcontracten worden 
gekozen. Vlasverwerkende boeren die, naast het bezit van eigen grond, land 
huurden of die aileen maar land huurden treffen wij vooral aan op de Zuid
hollandse eilanden. De belangrijkste centra van de vlasnijverheid waren de 
dorpen Oud-Beierland en later 's-Gravendeel in de Hoekse Waard, Hendrik 
Ido Ambachtl Sandelingen Ambacht in de Zwijndrechtse Waard en Ridder
kerkl Rijsoord op Usselmonde. De vlassers hier huurden, behalve in hun 

• eigen dorp of in naburige dorpjes, vooral land in vee I verder weg gelegen 
streken, zoals de droogmakerijen ten noorden van Rotterdam, Noordwest
Brabant, Friesland, Zeeland, de nieuwe Noordhollandse polders en na 1870 
in Groningen. De oppervlakte van het vlasland dat buiten de eigen gemeente 
werd gehuurd, was vele malen groter dan het vlasland in de vlasdorpen zelf. 
In de jaren '60 van de vorige eeuw - het hoogtepunt van de vlasteelt tussen 
1850 en 1940 - werd in Hendrik Ido Ambacht per jaar zelden meer dan 35 

') Dit gedeelte is hoofdzakelijk gebaseerd op archivalia van de gemeenten Hendrik 
Ido Ambacht, Ooltgensplaat/ Den Bommel, Oud-Beijerland, Ridderkerk / Rijsoord en 
IJsseImonde, van de Gewestelijke Besturen 1795-1850, Binnenlandse Zaken 1795-1813 
en de Commissie van Landbouw in het zuidelijk dee! van Holland 1805-1850 (ARA) en 
op de Beschrijving der vlascultuur en vlasindustrie in Nederland, Yerslagen en mede
delingen van de directie van den Landbouw, 1913 no . 3. In de secundaire literatuur 
komt de vlasserij slechts terloops ter sprake. Yoor een bibliografie zie D. Damsma en 
L. Noordegraaf, Hendrik Ido Ambacht 1800-1950 (ongepubliceerde scriptie, afdeling 
economische en sociale geschiedenis van de Yrije Universiteit te Amsterdam, 1977). 
Yoor een opgave van de gebruikte gedrukte bronnen, zoals arbeidsenquetes en derge
Iijke, zie D. Damsma en L. Noordegraaf, Uitgevlast en uitgevlogen. Socia Ie gevolgen 
van de crisis in de vlasserij op de Zuidhollandse eilanden 1875-1900, in: Exercities in 
ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Neder
land en kolonien 1800-1950, Assen 1980. Dr. C. Baars was zo vriendelijk ons op de 
18e-eeuwse archivalia uit Oud-Beijerland te attenderen. 
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bunder met vias bezet; bewerkt werd er jaarlijks wei de opbrengst van onge
veer 550 bunder. Vias maakte in dit dorp in de periode 1860-1940 slechts een 
enkele maal meer dan 10070 van het areaal aan marktbare gewassen uit. In de 
Beijerlanden schommelde het vlasareaal in de 18e eeuw tussen de 7 en 15% l). 
In de Franse tijd daalde het tot 5 it 10%, waarop het tot 1870 bleef; daarna 
nam het nog verder af. Cijfers, die in geen verhouding staan tot het vias dat 
daar werd verwerkt. 

De vlasboeren die elders land hadden gehuurd, bewerkten de akkers, ook 
als deze ver buiten hun dorp waren gelegen, met eigen personeel. Hele gezin
nen verlieten daarvoor in het voorjaar en de zomer de vlasdorpen om in 
totaal een week of 6 te gaan wi eden en trekken . Omstreeks 1865, toen de vlas
serij ten gevolge van de teruglopende katoenexporten uit Amerika zijn groot
ste bloei beleefde, trok wei 20% van de bevolking van Hendrik Ido Ambacht 
naar andere eilanden en provincies om daar de vlasakkers te gaan bewerken. 
Nadat het vias was getrokken en per schip in de vlasdorpen was aangevoerd, 
begon in september de verwerking, waarvoor de boeren zowel mannen, als 
vrouwen en kinderen aantrokken. In tegenstelling tot andere de1en van het 
land, en met name de zandgronden waar de vlasbewerking hoofdzakelijk in 
de vorm van huisnijverheid werd beoefend, lieten de vlasboeren op de Zuid
hollandse eilanden het werk voor het grootste deel in en rondom speciale 
keten verrichten. Huisnijverheid in gezinsverband was hier zeer beperkt. 
Slechts op bescheiden schaal werd er thuis hier en daar gerepeld en gezwin
geld, meestal aileen door gehuwde vrouwen die hun babies en kleuters niet 
aan de zorgen van anderen wilden overlaten of niet mee naar de keten wilden 
nemen. In de belangrijkste vlasdorpen werkten deze vrouwen echter tot de 
zware crisis in het laatste kwart van de 1ge eeuw in grote getale buiten de 
deur. 

De bedrijven daar vertoonden al in de 18e eeuw verschillende kenmerken 
van wat in het algemeen manufacturen worden genoemd. De arbeid was in 
een ruimte geconcentreerd, waar zeker na 1850 wei enkele tientallen arbeiders 
en arbeidsters aan het werk konden zijn. Daarnaast waren er ook kleinere be
drijfjes met slechts enkele arbeiders voor een deel bestaande uit de gezins
leden van de vlasboer. Zelfs in deze kleine bedrijven was de arbeidsdeling ver 
doorgevoerd. 

Na 1865 groeiden de grotere manufacturen door de introduktie van stoom
machines en andere mechanische hulpmiddelen uit tot kleine fabrieken. Het 
eindprodukt van de vlasserijen werd vanaf de 18e eeuw a1s halffabrikaat 
hoofdzakelijk geexporteerd naar Engelse en Schotse hekelarijen en spinne
rijen. 

Eveneens in tegenstelling tot de zandgronden werd er op de eilanden nage
noeg aileen voor de markt geproduceerd. Ook het laten verrichten van vlas
werk door werkloze landarbeiders in de winter als vorm van werkverschaf-

') Omdat hier een meerjarig vruchtwisselingsstelsel (7-JO jaar) gebruikelijk was, 
kon het vlasareaal ook niet zo vee I groter zijn, temeer daar dit gewas hoge eisen aan de 
grond stelde en bij te frequente bebouwing de kans op plantenziekten groter werd. 
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fing, zoals in Friesland gebruikelijk was, ontbrak daar bijna geheel. Aileen 
omstreeks de zware crisisjaren 1845 en 1890 werden er dergelijke werkver
schaffingen georganiseerd. 

Nauwkeurige opgaven over de bedrijfsomvang zijn schaars en dateren aile 
van na 18606

). Tot i890 bedroeg de gemiddelde omvang van de handvlasserij
en in Hendrik Ido Ambacht 10 a 20 arbeiders (mannen, vrouwen en kinde
ren) per bedrijf, een aantal dat daarna ten gevolge van een zware crisis blij
vend daalde. In de stoomvlasserijen lag het aantal meestal op 20 a 30. Dit 
geldt ook voor de stoomvlasserijen in de andere vlasdorpen. Aileen in Rid
derkerk was een stoomvlasserij met meer dan 50 arbeidskrachten. De kleinste 
stoomvlasserijen telden altijd meer dan 10 arbeiders. Op het eiland IJssel
monde, waar de grootste bedrijfsomvang werd bereikt, werd stoom ook het 
eerst en het meest uitgebreid toegepast. De eerste machines werden er in 1865 
in gebruik genomen. In 1874 telde Hendrik Ido Ambacht 12, Ridderkerk 10 
en Barendrecht 4 stoomvlasserijen; andere dorpen op de eilanden en in de 
rest van het land slechts I of 2. 

Uit vele kwalitatieve bronnen kan worden opgemaakt dat de vlasserij van
af de tweede helft van de 18e en bijna de gehele 1ge eeuw de economie van 
een groot aantal dorpen op de eilanden heeft beheerst en de belangrijkste 
bron van werkgelegenheid vormde. Het totaal aantal arbeidsplaatsen kan, 
omdat vlasarbeiders in de beroepstellingen niet apart worden onderscheiden, 
niet direct worden opgegeven, maar detail-onderzoek naar de beroepsstruc
tuur van enkele vlasdorpen wees uit dat in het begin van de 1ge eeuw zeker 
400/0 van de totale beroepsbevolking in het vias werkzaam was'). Tijdens de 
hoogconjunctuur na 1860 liep dit aantal in de belangrijkste centra op tot 50% 
of meerS). Hoe omvangrijk de vlasserij in het begin van de 1ge eeuw al was, 
blijkt tevens uit het feit dat in tegenstelling tot andere plattelandsstreken het 
aantal bedeelden in de vlasdorpen groot was. Doordat de vias export toenter
tijd door uitvoerverboden werd getroffen raakten velen werkloos en aange
wezen op de armenzorg. Elders op het Zuidhollandse platteland bleek het 

') De opgaven voor HIA (aantal en bedrijfsomvang hand- en stoomvlasserijen) be
treffen 13 jaren in de periode 1863-191 I (bijlagen notulen raad; het aantal stoomvlas
serijen in Nederland in 1874 in: Statistiek van de fabrieks- en ambachtsnijverheid in 
Nederland, 's-Gravenhage 1875; aantal en bedrijfsomvang vlasfabrieken in Zuid
Holland in 1887 opgegeven in de enquete Struve/Bekaer; dergelijke opgaven uit 1907 
in: Verslagen van de Inspecteurs van de Arbeid 1907/ 08; aantal en bedrijfsomvang 
stoomvlasserijen in het hele land in 1909 vermeld in : De Fabrieken en werkplaatsen 
vallende onder de veiligheidswet, 's-Gravenhage 1912. De gemaakte tabellen zijn te 
uitvoerig om hier weer te geven, zie hiervoor Damsma en Noordegraaf, Hendrik Ido 
Ambacht 1800-1950, hfst. 5). 

' ) Reconstructies gebaseerd op de Statistiek van Maasland, uit 1807 (ARA, Biza 
v66r 1813, 242) en op het Registre civique en de bevolkingscijfers van 1811 (ARA, 
Gew. Best. 1807-1815, 1124 en Biza v66r 1813, 961). Zie ook ARA Gew. Best. 1807-
1815, 378 (rapport 1812). 

') In Hendrik Ido Ambacht bedroeg in 1859 het aantal vlasboeren en -arbeiders a1 
v66r het hoogtepunt in de vlasverwerking (omstreeks 1865) ± 50070 van de geregistreer
de beroepsbevolking, zie D. Damsma en L. Noordegraaf, Standen en klassen in een 
Zuidhollands dorp, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 1977,9,265 e.v. 
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aantal bedeelden juist gering dankzij de gunstige conjunctuur in de 
"gewone" landbouw, die de oorlogssituatie met zich bracht9

). 

De conjuncture/e ontwikkeling in de v/asserij 

De ontwikkeling van het op de markt gerichte vlasbedrijf is uiteraard af
hankelijk van de economische conjunctuur IO

) . De uitbreiding van vlasbouw 
en vlasverwerking op de kleigronden zou nooit zo'n hoge vlucht hebben ge
nomen als dit economisch gezien niet aantrekkelijk was geweest. Het was 
vooral de toenemende vraag naar bewerkt, dat wil zeggen niet gehekeld en 
gesponnen vIas uit Groot-Britannie die in de 18e eeuw teelt en verwerking van 
dit handelsgewas stimuleerde. Het verloop van de prijzen voor bewerkt vIas 
laat zien dat het zeker vanaf 1750 aantrekkelijk was om zich op de vlasserij 
toe te leggen. Kwalitatieve bronnen uit deze periode - onder andere over de 
sterke uitbreiding van het vlasareaal en de stijging van de pachtprijzen - on
dersteunen deze conclusie. De Bataafse en vooral de Franse tijd (exportver
boden!) waren minder gunstig. Deze gedrukte toestand bleef tot in de jaren 
'20 van de 1ge eeuw bestaan. Ook na 1840 waren er moeilijke jaren voor de 
vlassers, maar na 1850 begon het bedrijf te floreren. Vooral in de jaren '60, 
toen de Amerikaanse katoenexport ten gevolge van de Burgeroorlog stag
neerde, was het vlaswerk zeer voordelig. De prijzen voor bewerkt vIas en de 
huur van vlasland Iiepen tot een nooit gekende hoogte op. "Menig vlasboer 
heeft fortuin gemaakt door fl. 10.000,- op te nemen" II). Nooit werd er 
meer land met vIas bezel. Het aantal vlasserijen en arbeiders nam voortdu
rend toe en de grote vraag naar arbeid resulteerde in loonsverhoging. Na 1875 
raakte de vlasserij ten gevolge van de toenemende katoenaanvoer, de toepas
sing van de jutevezel en de scherpere concurrentie van de Belgische vlassers in 
een diepe crisis die tot in de jaren '90 voortduurde. Na 1900 trok de conjunc
tuur weer aan, maar de oude omvang heeft het bedrijf nooit meer gekregen. 
De handvlasserij op de eilanden verdween v66r 1914 praktisch geheel en er 
wisten zich slechts enkele gemechaniseerde bedrijven te handhaven. 

9) L. Noordegraaf, Armoede en bedeling. Enkele numerieke aspecten van de ar
menzorg in het zuidelijk deel van Holland in de Bataafse en Franse tijd, in: Holland 9 
(1977), 9. Zie ook de bedelingscijfers in L. Noordegraaf, Sociale verhoudingen en 
structuren. De Noordelijke Nederlanden 1770-1813, in: AGN dl. 10, Haarlem 1981, 
tabel I. 

10) De prijsreeksen, waarop het volgende is gebaseerd zijn samengesteld uit en ont
leend aan (Nieuwe) Nederlandse laarboeken (Rotterdamse marktprijzen voor bewerkt 
vIas 1747-1792); W. 1. Dewez, De Landbouw in Brabants Westhoek in het midden van 
de 18e eeuw, in: Agronomisch-Historische Bijdragen 4 (1958), 38 (prijzen v~~r be
werkt vias te Klundert 1777-1794); archief Commissie van Landbouw in het zuidelijk 
deel van Holland (prijzen voor bewerkt vias op I1sselmonde in de oogststaten 1807-
1812, 1820-1846); gemeentearchief Hendrik Ido Ambacht (prijzen voor bewerkt vias 
en huurprijzen voor vlasland in de bijlagen van de raadsnotulen 1858-1880 en 1866-
1899); Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Neder
land, 's-Gravenhage 1890/'91 (prijzen van bewerkt vIas te Barendrecht 1869-1888). 
Zie v~~r prijzen, beteelde oppervlaktes, in- en uitvoercijfers e.d. ook de Verslagen 
van/ over den Landbouw in Nederland. 

II) Rapport der Commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinde
ren in fabrieken arbeidende, 1869, 801. 
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De locatie van de vlasserij 
Zoals gezegd moet de uitbreiding van de vlasserij in het westen van de 

Republiek worden verklaard uit de gunstige conjunctuur. Terwijl de teelt zich 
over een groot gebied verspreidde, concentreerde de bewerking zich daaren
tegen op I1sselmonde en in de Zwijndrechtse en Hoekse Waard. Waarom 
kwam nu juist daar het vlassersbedrijf tot ontwikkeling en ook niet elders op 
de zeeklei? Daarvoor moet vooral worden gewezen op de gunstige fysisch
geografische omstandigheden op deze eilanden. Het zeer zoete gehalte en de 
hoge stand van het slootwater en de samenstelling van de kleibodem waren 
hier namelijk bijzonder geschikt voor het roten van het vIas, een bewerking 
waarbij het vIas in de sloten onder een laag modder werd bedekt met het doel 
om de lijmstof tussen de vezels (het lint) en de daarbinnen aanwezige hout
pijp te doen oplossen. Hierdoor kreeg het vias - het "Hollands blauw" -
verhoudingsgewijs een zeer goede kwaliteit en konden voor dit produkt goe
de prijzen worden bedongen. Genoemde fysisch-geografische omstandighe
den waren in de oudere teeltgebieden niet of in mindere mate aanwezig, waar
door wordt verklaard dat vee I elders verbouwd vias naar de eilanden werd 
verscheept en de hoeveelheid vias die daar werd bewerkt vele malen groter 
was dan de hoeveelheid die er werd geteeld. Ook de nabijheid van de uitvoer
havens en vlasmarkten Dordrecht en vooral Rotterdam lijkt hier belangrijk. 
De vlasserij werkte immers vooral voor de export naar Engeland. 

De boeren op de eilanden moeten snel hebben ingezien hoe aantrekkelijk 
de teelt en verwerking van vias konden zijn . Toen zij bemerkten dat hun vias 
ten gevolge van de goede kwaliteit een veel gevraagd produkt werd, ging een 
aantal van hen ertoe over zich geheel en al op de vlasserij toe te leggen. Moge
lijk dat op de gemengde bedrijven de veepest dit proces heeft versneld. Het 
betrof onder andere jonge boerenzoons die geen boerderij konden erven of 
geen grond voor een "gewoon" agrarisch bedrijf konden kopen of pachten. 
Met behulp van kapitaal, waarmee zij door de erfgenaam van het ouderlijk 
bedrijf waren uitgekocht of dat zij van hun ouders leenden, lieten zij een vlas
keet bouwen en huurden zij enkele hectaren grasland waarop het vIas na ro
ting kon worden gedroogd. Grond in eigendom of meerjarige pacht hadden 
zij niet en zij huurden slechts een aantal weken per jaar vlasland of kochten 
het vIas te velde; in toenemende mate buiten het eigen dorp en eiland, zoals al 
werd opgemerkt. De vlasbewerking is dus weliswaar uit het akkerbouwbe
drijf voortgekomen, maar heeft zich daar al in de 18e eeuw ten dele van los
gemaakt. Ten dele, omdat er tot in de 20e eeuw boeren zijn geweest die de 
vlasserij naast de gewone werkzaamheden bleven beoefenen. Het speculatief 
karakter, dat de vlasbouw bezit door de gevoeligheid van het gewas voor 
plantenziekten en door de zware aanslag die het op de grond doet, heeft, 
evenals het risico van de vlasbewerking ten gevolge van de sterk wisselende 
vraag naar dit handelsgewas, de specialisatie zelfs geremd. 

Het waren niet aileen boeren of boerenzoons die zich op de vlasserij toe leg
den, maar ook wellandarbeiders, die pogingen deden een zelfstandig bestaan 
als vlasser op te bouwen. luist het speculatieve karakter van de vlasserij 
maakte het voortbestaan van een dergelijk bedrijfje altijd precair en kon 
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maar al te gemakkelijk een eind maken aan de pas verworven zelfstandig
heid. Overigens kan de grens tussen zelfstandige en loonafhankelijke niet 
altijd scherp worden getrokken, omdat sommigen in een seizoen lOwel voor 
eigen rekening vias bewerkten als in loondienst waren. 

Met de uitbreiding van de vlasserij , en zeker met de toename van het aantal 
gespecialiseerde vlasboeren, ontstond wei het probleem hoe men aan vol
doende arbeidskrachten kon komen. Het bedrijf was immers zeer arbeidsin
tensief. Weliswaar waren er in de winter vooral in de akkerbouw veel seilOen
werklozen, maar dit aantal zal bij de groei van het vlassersbedrijf al snel niet 
meer voldoende zijn geweest. In de lOmer konden de vlassers al helemaal 
geen beroep doen op de boerenknechts en daghuurders om elders te gaan 
vlassen, omdat de graanbouw dan vele handen vroeg. Toch bereikte de vlas
serij al v66r 1800 een grote omvang; de gedachte dringt zich dan ook op dat 
er in deze eeuw op de eilanden een sterke bevolkingsuitbreiding moet hebben 
plaatsgevonden. 

De demografische ontwikkefing in het zuidefijk deef van Hofland 

Een gedetailleerd onderzoek naar de bevolkingsbeweging op het Zuidhol
landse platteland staat niet ter beschikking, maar uit een studie van A. M. 
van der Woude, waarin met behulp van een telling van "weerbare mannen" 
uit 1747 in Holland wordt geprobeerd de totale bevolking te berekenen en te 
vergelijken met die uit 1795, kan worden afgeleid dat het aantal inwoners van 
de vlasdorpen zich juist in de periode dat de vlasserij snel groeide sterk moet 
hebben uitgebreid"). Van de Woude's conc1usie luidt namelijk dat, aangeno
men dat zijn veronderstellingen omtrent de verhouding van het aantal weer
bare mannen op het totaal van de bevolking juist zijn, in het gebied bezuiden 
de Lek en met inbegrip van Delfland (kaart 1, groep I) de bevolking tussen 
1747 en 1795 met 14 a 290/0 moet zijn gegroeid. In het gebied tussen Lek en 
Haarlemmermeer (kaart 1, groep 2) zou de bevolking stabiel of Iicht gegroeid 
kunnen zijn, terwijl in het gebied rond Amsterdam en het IJ met een bevol
kingsdaling rekening moet worden gehouden. De streek waar de bevol
kingstoename zou hebben plaatsgevonden omvat dus ook het gebied waar te
gelijkertijd de vlasnijverheid zich snel uitbreidde. Nu is het met behulp van de 
door Van der Woude in bijlage gepresenteerde gegevens tevens mogelijk de 
door hem berekende groeicijfers voor het gebied ten zuiden van de Lek en 
voor Delfland naar regio en dorp te specificeren. Als wij zijn methode voor 
de eilanden toepassen dan blijkt (tabel 1) dat de bevolkingstoename op de 
eilanden waar vee I werd gevlast nog groter is geweest dan in het gehele gebied 
bezuiden de Lek en voor Delfland. Enkele dorpen in Noordwest-Brabant 
waar eveneens veel werd gevlast, geven ook een sterke groei te zien. 

De hoge groeicijfers van de Brabantse heerlijkheden behoeven ons niet te 
verbazen. Als wij de gegevens met betrekking tot de eilanden naar plaats uit-

") A . M. van der Woude, De weer bare mannen van 1747 in de dorpen van het 
Zuiderkwartier van Holland als demografisch gegeven, in: A. A. G. Bijdragen 8 
(1962), 35-69. 
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splitsen, blijkt ook daar in sommige plaatsen een gigantische bevolkingstoe
name in de tweede helft van de 18e eeuw te hebben plaatsgevonden. De heer
lijkheid Rijsoord/Strevelshoek op I1sselmonde zag de bevolking met 198 a 
2360/0 toenemen. Een aardige illustratie voor de sterke groei van de bevolking 
in een uitgesproken vlasdorp als Ridderkerk is het feit dat daar het aantal zit
plaatsen in de kerk in 1783 met 120, en in 1816 en 1819 nog eens met respec
tievelijk 50 en 30 stoe1en moest worden uitgebreid "). 

De bevolkingstoename op de vlaseilanden krijgt nog meer relief als wij 
constateren dat op de eilanden waar wei vias werd verbouwd, maar nauwe
lijks werd verwerkt de toename veel geringer was of zelfs heeft ontbroken! 

j--j 
L __ J Groep 

c::::J Groep II 

C=I Groep III 

~ Weter 

KAART 1 

Amltelland , 
.... y" ~ooil.nd 

-" " 
\-1--

looldrechten 

Van der Woude's onderzoeksgebied betreffende de bevolkingsontwikkeling in 
Holland tussen 1747 en 1795 

(De territoriale grenzen van deze kaart zijn schetsmatig aangebracht en pretenderen 
niet de indeling exact aan te geven) 

(Bron: A. M. van der Woude, Weerbare mannen, 43) 

") J. W. Regt, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrecht
schen Waard, den Riederwaard en het Land van Putten over de Maas, Zwijndrecht 
1848, 153 . 
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TABEL I 

Mogelijke bevolkingsontwikkeling in de dorpen van Holland bezuiden de Lek en in 
Delfland (kaart I, groep I) tussen 1747 en 1795 

Regio Karakte- Toe- of afname(-) Bevolkings-
risering van de bevolking vanaf totaal in 

1747 tot 1795 in 070 1795 
min . max. 

I1sselmonde 27 44 7010 
Land van Putten en veel vlas- 22 38 4365 
Putten over Maas nijverheid 
Hoekse Waard 19 35 15,075 
Zwijndrechtse Waard 16 32 3925 
Noordwest-Brabant" 104 130 2728 

Oost-Voorne weinig vlas- 10 24 4669 
nijverheid 

Onder Putten 3 17 4004 
Rozenburg -3 10 435 
Over-Flakkee -6 7 3560 

Rest/gebied groep I geen vlas- II 25 46.522 
nijverheid 

Totaal/ gebied 
groep I 14 29 92.293 

(Bron: A. M. van der Woude, Weerbare mannen, 69-72). 
• Hoge- en Lage Zwaluwe, Klundert (met 3 andere heerlijkheden tot Holland in de

ze tijd behorend). 

Economie, demograjie en prolo-induslrialisalie 
Het Iigt voor de hand gezien de verschillen in de bevolkingstoename in de gebieden 

waar wei en waar niet of nauwelijks werd gevlast deze uiteenlopende groei uit de ont
wikkeling van de vlasserij te verklaren. Hoe wij de relatie tussen de bevolkingsbewe
ging en de vlasbewerking zouden moeten interpreteren, is een vraag die bij gebrek aan 
voldoende demografische gegevens vooralsnog niet kan worden beantwoord. Met be
hulp van enkele veronderstellingen betreffende de samenhang tussen economie en de
mografie willen wij wei de richting van het onderzoek daarnaar aangeven. Ten eerste 
zou er in de 18e eeuw sprake geweest kunnen zijn van een "autonome" bevolkings
groei. Deze groei vormde in dat geval voor de ontwikkeling van het vlasbedrijf een ge
lukkig toeval. Anderzijds zou de vlasbewerking dan de oplossing voor de bevolkings
druk hebben betekend. 

Ten tweede echter, en dat ligt ons inziens meer voor de hand, kunnen we veron
derstellen dat de bevolkingstoename niet los kan worden gezien van de opkomst van de 
vlasserij. De uitbreiding van de vlasnijverheid wordt in dit geval als oorzaak van de be
volkingsaanwas aangewezen. De hypothese luidt dan dat, gegeven de vraag naar ar
beid, de bestaanszekerheid die het vlaswerk het arbeidersgezin zomer en winter bood 
tot een daling van de huwelijksleeftijd, een stijging van de huwelijksfrequentie en dien
tengevolge tot bevolkingsgroei heeft geleid. 

Ten derde kan in aansluiting hierbij worden verondersteld dat deze groei mede ver
oorzaakt kan zijn door een trek naar de vlasdorpen. De sterke groei in sommige dor
pen (meer dan 100% in 50 jaar) wijst er op dat niet aileen natuurlijke aanwas voor ver
meerdering heeft gezorgd. De migranten, die door de groeiende werkgelegenheid wer-
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den aangetrokken, lOuden heel goed afkomstig geweest kunnen zijn van de eilanden 
waar de bevolking tussen 1747 en 1795 stabiliseerde of zelfs licht daalde. Er werd daar 
geen vias verwerkt, maar wei verbouwd door de boeren uit de vlasdorpen van de eilan
den waar wei bevolkingsgroei optrad. Potentiele arbeiders moeten zeker op de hoogte 
geweest zijn van de werkgelegenheid op de vlasverwerkende eilanden. 

Ais we het gegeven dat er sprake was van snelle groei van het aantalloonarbeiders, 
casu quo toenemende afstand tussen boeren en arbeiders en groeiende sociale ongelijk
heid, verbinden met de veronderstelling dat de snelle bevolkingsgroei door hoge ge
boortecijfers ten gevolge van vroeg en frequent huwen werd veroorzaakt, lOU de 
socia Ie en demografische structuur in de vlasdorpen al aan het eind van de 18e eeuw de 
kenmerken hebben vertoond van wat door Hofstee met name voor na 1850 met de 
term "Proletarische tussenfase" is aangeduid. Deze structuur bleef, zoals uit door ons 
voor enkele dorpen verricht bevolkingsonderzoek blijkt, tot omstreeks 1875 bestaan. 
In samenhang met de toen intredende zware crisis in het vlassersbedrijf yond daarna 
de demografische transitie plaats. Het patroon van geboorte en sterfte, kenmerkend 
voor de peri ode waarin aan een aantal voorwaarden voor industrialisatie van de vlas
bewerking werd voldaan, werd evenals deze "proto-industrialisatie" zelf rigoreus 
doorbroken. De sterke terugloop van de werkgelegenheid in de vlasserij en de daarmee 
gepaard gaande trek naar de steden leidde tevens tot een radicale verandering van de 
sociale verhoudingen in de vlasdorpen. 

Voor de toetsing van bovengenoemde hypothesen is uiteraard een uitgebreid demo
grafisch onderzoek op lokaal niveau noodzakelijk . Wei hopen wij alvast door aan
dacht te vragen voor een vergeten plattelandsnijverheid de eenzijdige kijk op de om
yang en aard van de niet-ambachtelijke nijverheid in de dorpen van de zeeprovincies 
(de Zaanstreek vanzelfsprekend uitgelOnderd) te hebben rechtgetrokken. 
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Enige aspecten* 

door 

H . A. DIEDERIKS 

Deze bijdrage beoogt enig licht op het probleem van de "proto
industrialisatie" in Nederland te werpen. Het begrip "proto-industrialisatie" 
is in 1972 door Mendels geIntroduceerd ') . . Hij betoogde dat het huis
industrie1e systeem niet a1s een overblijfsel van het handelskapitalisme gezien 
moest worden, maar als een beginfase van het industriele kapitalisme. Het 
uitgangspunt bij deze beschouwingen, die later door Medick zijn aangevuld, 
is de "peasant economy" '). Door het opnemen van een land of streek in het 

. wereldmarktsysteem neemt de vraag naar arbeid toe. Goedkope arbeid wordt 
gevonden binnen de "peasant economy" en in de drager van dat economi
sche systeem: de familie. De huisindustrie, werkend voor een markt buiten de 
directe omgeving, verschafte aan meer handen werk dan door de landbouw 
gedragen zou kunnen worden. Het extra-werk gaf de platte landers een inko
men, dat hen onder andere in staat stelde eerder te trouwen en daardoor meer 
kinderen te krijgen. Dit betekende dat de introductie van de huisindustrie een 
relatieve overbevolking binnen de dorpsstructuur opriep. Zolang de huisin
dustrie groeide, kon men een karig inkomen verwerven, maar bij stagnatie in 
bijvoorbeeld de wereldhandel kon men niet langer terugvallen op de agrari
sche basis. Dit proces resulteerde in proletarisering; de groep landloze platte
landers werd de arbeidsreserve voor de moderne industrie in de nieuwe 
industriesteden . In die zin is de proto-industrieIe fase een noodzakelijke -
maar lang niet voldoende - voorwaarde voor het proces van moderne in
dustrialisatie. In Nederland bleef de industrialisatie, als een de gehele sam en
leving doortrekkend proces, uit tot in de laatste jaren van de 1ge eeuw. Wei 
deed zich in een vroeg stadium industrialisatie voor in enige perifere gebieden 
- Twente, Brabant. Het kerngebied kende weliswaar economische groei 
maar die kwam niet voort uit de industrie. De vraag is nu of bij het bestude-

*) De gegevens over de Hollandse dorpen werden verzameld tijdens een doctoraal 
werkcollege - 1980 -; hierbij waren betrokken: M. Vaes, A. v. d. Veen, E. Ottevan
ger, R. de Munck, P. Steenbergen, T. de Bree en M. Borghols; wijlen R. van Eyck was 
bij de voorbereiding betrokken; H. Sanders maakte een scriptie over de vier Rijnland
se dorpen . 

') F. Mendels, Proto-industrialisation: the first phase of the industrialisation pro
cess, in: Journal of Economic History, XXXII (1972), pp. 241-261. 

') H. Medick, The proto-industrial family economy: the structural function of 
household and family during the transition from peasant society to industrial capita
lism, in: Social History I (1976) p. 295. 
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ren van dorpsstructuren of dorpseconomieen elementen opgespoord kunnen 
worden, die aannemelijk maken waarom de proto-industrialisatie in het 
kerngebied als een voorbereidende fase uitbleef. 

Wanneer wij er van uitgaan dat een van de voorwaarden voor industrialisa
tie de aanwezigheid van een arbeidsreservoir is dat reeds losgeweekt is uit de 
agrarische bezigheden en ook gemakkelijk uit de dorpsstructuur kan worden 
uitgestoten of vrijwillig ' kan wegtrekken, dan lOuden er in dit opzich in 
Nederland bijlOndere omstandigheden moeten hebben bestaan, die de creatie 
van een dergelijk arbeidsreservoir hebben belemmerd, 

Het dorpsniveau 

Op dorpsniveau is ten behoeve van het onderhavige onderzoek een vijf
entwintigtal dorpen geanalyseerd op beroepsstructuur, gezins- en huishou
denssamenstelling en aspecten van de bedrijfsstructuur, lOals de omvang van 
het bouw- en weiland en het aantal koeien , schapen en paarden, Het is duide
lijk dat hier de niveaus van het dorp enerzijds en van gezin, huishouden en 
bedrijf anderzijds elkaar raken en overlap pen , Elf van de dorpen liggen in 
Noord-Holland, vier in Zuid-Holland en de rest op het grensgebied van Hol
land en Utrecht. In het begin van de 1ge eeuw behoorden de laatstgenoemden 
bij Holland, nu bij de provincie Utrecht. Wanneer wij de grondsoort als 
indelingscriterium gebruiken, dan kan er een driedeling gemaakt worden: 
dorpen op veen en kleigrond, veendorpen en zanddorpen. 

Noord- en Zuidholland waren in het begin van de negentiende eeuw nog 
verreweg de rijkste provincies. In 1806 kwam bijna 56070 van de belastingop
brengst uit deze gewesten; per hoofd van de bevolking betaalde men in Zuid
holland fl. 22,10 en in Noordholland fl . 20,80 aan belasting, tegen bijvoor
beeld slechts fl. 5,60 in Noordbrabant3

) . De dichtheid van de bevolking per 
eenheid cultuurareaal groeide er in verhouding met andere provincies in de 
peri ode 1795-1833 slechts weinig. In 1795 telden Noord- en Zuidholland bei
de 83 niet-stedelijke inwoners per km' cultuurareaal, in 1833 resp . 114 en 96. 
Daarentegen nam de dichtheid in Drente toe van 38 tot 76 dat wil.zeggen, met 
100%. Ook Overijssel zag een belangrijke toename: van 57 naar 101'). De 
bevolkingstoestand in de beide provincies Holland kan derhalve relatief sta
biel worden genoemd. 

Beroepsstructuur 

De aard van de beroepsstructuur en de onderzochte dorpen zou iets moe
ten verduidelijken omtrent opvangmogelijkheden van demografische groei 
binnen de dorpen . Deze groei was er onmiskenbaar op het platteland in de 
peri ode na 1795. 

') I. J. A. Gogel, Memorien en Correspondentien, Amsterdam 1844, pp. 520,521. 
.) A. M. v. d, Woude, Demografische Ontwikkeling van de Noordelijke Nederlan

den 1500-1800, in NAGN 5, p. 126; het percentage van de niet-stedelijke bevolking is 
ontleend aan opgaven van J . C. Ramaer, Het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1931 , 
p. 272; voor 1833 zie: J. D. Hoeufft, Beschouwing der kadastrale uitkomsten in 
Noord-Holland, Den Haag 1841. 
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Wanneer wij van een ideaaltype dorp in noordelijk Holland, dat wil zeggen 
Noord-Holland en het noordelijke deel van Zuid-Holland, de bedrijfsstruc
tuur willen aangeven dan betreft het een veeteeltdorp. 

In zulke dorpen is ongeveer een kwart van de huishoudens betrokken bij de 
landbouw en van dit kwart is het hoofd voor 60070 grondeigenaar, dat wi! zeg
gen 15% van het totaal aantal hoofden van huishoudens. Derhalve draagt 
slechts een klein deel van het totale aantal dorpshuishoudens de economische 
structuur, gegeven het feit dat de veeteelt (landbouw) de belangrijkste stu
wende sector was . Twee andere kenmerken van het Hollandse dorp dienen 
hier aan toegevoegd te worden : de uitzonderingspositie van de veendorpen, 
waarvan er vele waren , en de stedelijke invloed door de buitenplaatsen. De 
aanwezigheid van de laatste zal in zekere zin de bestaansbasis veranderd en 
verbreed hebben . 

Wij beschikken over enige informatie dienaangaande in de onderzochte 
dorpen. Zo telden wij in Sioten circa 65 tuinen en huizen in eigendom van 
Amsterdammers. In Bijlmermeer, Diemen en Waveren is sprake van steeds 
een buitenplaats, in Bennebroek drie, in Velsen 22, in Abcoude-Baambrugge 
24, in Nightevecht 10, en in Abcoude-St. Pietersgerecht 7. Voor Loenen
Kronenburg en Loenen-Nieuwersluis zijn ongeveer een twintigtal buiten
plaatsen gereconstrueerd ' ). Tal van contemporaine berichten betreffen even
weI de achteruitgang van deze buitenplaatsen in de tweede helft van de 18e en 
aan het begin van de 1ge eeuw. De betekenis daarvan nam dus blijkbaar af. 

Allereerst zullen wij thans de 25 dorpen onderzoeken op het aandeel van de 
vijf hoofdsectoren van de beroepsstructuur: landbouw, nijverheid, economi
sche en maatschappelijke diensten en losse arbeiders. 

De procentuele verdeling van de gezinshoofden over de vijf onderscheiden 
sectoren geeft een ruwe indicatie over de economische structuur van de 
dorpen. Het aandeel van de primaire sector varieert van 7 procent in Loenen
Nieuwersluis tot 81 procent in Nieuwerkerk . Het aandeel van de losse arbei
ders in tabel I bedraagt I procent in Spaarndam tegen 49 procent in Korten
hoef. In Vel sen ontbreekt de categorie losse arbeiders geheel, evenals in 
Houtrijk-Polanen. 

In aile dorpen tezamen beloopt het aandeel van de "Iosse arbeiders" bijna 
20 procent. Dit Iijkt een kerngegeven voor onze vraagstelling. Men kan zich 
afvragen of dit aandeel, met allerlei afwijkingen naar boven en naar beneden 
in de individuele dorpen, het resultaat is van "proletarisering" door de ont
wikkeling van huisindustrie of dat andere omstandigheden de aanwezigheid 
van dit ongedifferentieerde arbeidspotentieel kan verklaren. Er is voorts op 
gewezen dat elders in Europa op einde van de 18e eeuw een groot, landelijk, 
proletarisch arbeidsreservoir zou zijn gevormd 6

). 

De eerste verklaring is, gelet op de samenstelling van de beroepsbevolking 
in de Hollandse dorpen, niet aannemelijk . De typische huisindustriele bezig
heden ontbreken nagenoeg of geheel en al. De dorpen kenden een groot aan-

' ) R. van LutterveIt, De buitenplaatsen aan de Vecht, 1943. 
') Peter Kriedte, .Spiitfeudalismus und Handelskapital, Gottingen 1980, p. 180. 
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TABEL I 

Procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de vij f economische sectoren in 25 
Hollandse dorpen in 1808 (gezinshoofden) 

Dorpen Landbouw Nijverh. Ec.dienst Mij.dienst Losse arb. 

Abcoude-Baambrugge 29 29 10 2 30 
A bcoude-St. Pietersger. 34 32 II 2 21 
Bennebroek 9 37 9 4 41 
Berkenrode 21 21 14 21 21 
Bijlmermeer 75 13 13 
Demmerik 48 18 7 27 
Diemen 34 23 II 15 18 
Houtrijk-Polanen 22 24 15 39 
Kortenhoef 13 19 II 8 49 
K udelstaart 13· 33 27 13 13 
Loenen-Kronenburg 24 42 14 9 II 
Loenen-Nieuwersluis 7 44 21 8 19 
Nieuwerkerk 81 6 13 
Nigtevecht 27 41 10 21 
Rijnsaterswoude 13 17 \0 6 41 
Sloten 42 14 12 6 26 
Spaarndam 17· 37 9 36 I 
Spaarnwoude 39 19 2 17 24 
Velsen 23 65 5 8 
Vinkeveen 34 23 \0 4 29 
Warmond 33 24 II II 22 
Waveren 14 35 21 5 25 
Waverveen II 20 23 II 34 
Zoeterwoude 35 25 \0 3 27 
Zwammerdam 23 38 17 6 16 

• Betreft geheel of gedeeltelijk visserij . 
Bronnen: R.A.N.H . Gewestelijke Besturen 1807-1810, nrs . 384, 385; A.R.A. Ar-

chieven landdrost Maasland 1807 nr. 243 . 

tal tot de nijverheid te rekenen, maar slechts voor de verzorging van de 
dorpsgenoten werkzame beroepsbeoefenaren. Toepassing van de indeling die 
Roessingh voor de Veluwse dorpen hanteerde, maakt dit duidelijk'). In deze 
indeling heeft de eerste categorie betrekking op de "basis-beroepen", de 
tweede op de agrarische ambachten, de derde betreft de dorpsambachten, de 
vierde de centraal-verzorgende en de vijfde en laatste categorie de beroepen 
met een meer stedelijk karakter. De categorie "dorpsambachten" is in bijna 
alle Hollandse dorpen het kleinst. De weyers ontbreken geheel. Roessingh 
vermeldt voor de Veluwe dat dit beroep daa. sinds het midden van de 18e 
eeuw ook langzamerhand verdween') . Is hier sprake van het doordringen van 
textielkooplieden of marskramers met hun producten en het terugdringen 

') H. K. Roessingh, Beroep en bedrijf op de Veluwe in het midden van de achttiende 
eeuw, in: AAG Bijdragen 13, 1965, pp. 214-15. 

' ) H. K. Roessingh, Beroep etc., p. 222. 
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van het zelfverzorgende karakter van de dorpen? Terwijl er op de Veluwe in 
het begin van de 1ge eeuw nog weI weyers in de dorpen voorkwamen, zijn die 
uit Holland al verdwenen . 

De beroepsstructuur bevestigt de indeling in een drietal dorpstypen: de 
veeteeltdorpen, de veendorpen en overigen. De veeteeltdorpen wilen nog 
nader op de bedrijfsstructuur onderzocht worden. Het zijn: Sloten, Diemen, 
Abcoude-St. Pietersgerecht , Bijlmermeer, Demmerik, Nieuwerkerk, 
Abcoude-Baambrugge, Spaarnwoude, Vinkeveen en Nigtevecht. De relatie 
tussen veeteelt als bron van inkomen en de daaruit verworven hoeveelheid 
inkomen blijkt zeer positief te zijn . Bij het opstellen van een rangorde van 
welstand gebaseerd op het per hoofd van de bevolking betaalde 'middel op 
het personeel' komen de 'veeteeltdorpen' namelijk als het meest welvarend te 
voorschijn. 

De veendorpen: Waveren, Waverveen, Kudelstaart en Kortenhoef komen 
er op grond van deze maatstaf zeer ongunstig af. In deze dorpen is het veen
afgraven het belangrijkste en tal van losse arbeiders wilen er hun bestaan in 
hebben gevonden. Toch zal er nog weI een krapte op de (seizoens)ar
beidsmarkt zijn opgetreden . !rumers de veenderij was overwegend een klein
bedrijf. In de Ronde Yenen - in de directe nabijheid van onze onderzochte 
veendorpen - treffen wij in 1806 in het dorp Wilnis 107 veenbedrijfjes aan. 
In het afgraafseizoen kon de plaatselijke arbeidsmarkt niet voldoen aan de 
vraag en er is sprake van ongeveer 200 Hannoverianen die insprongen. Zij 
werkten van pasen tot in juli en hielden aan hun arbeid tussen fl . 40 en fl . 50 
over'). De losse arbeiders, die permanent in de veendorpen woonden en in de 
gegevens over de be roe pen geregistreerd zijn, wilen de verdere verwerking 
van de turf verzorgd hebben. 

In het bestand is de derde categorie dorpen gevormd door de dorpen aan 
de duinkant - Bennebroek, Berkenrode en Vel sen - alsmede dorpjes als 
Spaarndam. Bennebroek en Velsen kenden nog weI een vorm van proto
industrie: de Ifnnenblek-erii, maar die was van gering be lang in het begin van 
de 1ge eeuw. Deze veroorza;)(ie ook gee1U!.ndere demografische patronen in 
deze dorpen . In Yelsen was sprake van een huishouden met meer dan 50 
personen inwonend dienstpersoneel. Aangenomen is dat het hier om Iinnen
blekers of -bleeksters handelde. Het betreft dus ongetrouwd, inwonend per
soneel dat bij teruggang van de nijverheid ontslagen en weggezonden kan 
worden. Er is geen verhoogde huwelijksvruchtbaarheid opgetreden door dit 
soort industrie. 

Wanneer wij de beroepsstructuur van de Hollandse dorp~n in het algemeen 
vergelijken met bijvoorbeeld die van Twente, dan valt de veel grotere diffe
rentiatie en specialisatie in de Hollandse gewesten op. Zo kwamen in de vier 
Rijnlandse dorpen - Rijnsaterswoude, Zoeterwoude, Zwammerdam en 
Warmond - 132 beroepen voor op een totale bevolking van nog geen 4000 
personen. Op het Twentse platteland kwamen 157 beroepen voor op een be-

') A. C. de Vooijs , Buitenlandse seizoenarbeiders in de provincie Utrecht in het 
begin der 1ge eeuw, in : Geografisch Tijdschrift 11, 1949, p. 159. 
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volking in 1795 van bijna 42.000 bewoners'O). In Twente overheersten de 
landbouw en de textielnijverheid sterk; het beeld van de beroepsstructuur in 
het westen was veel gevarieerder. 

Bedrijjsslrucluur 
Informatie over de bedrijfsstructuur hebben wij slechts over het landbouw

bedrijf, in het hollandse geval het veeteeltbedrijf. Immers de familie of het 
huishouden is hier nog de productie-eenheid; de gebruikte bron geeft ons 
inlichtingen over het huishouden en het gezin, over de aanwezigheid van "ka
pitaal" (land en vee) en van "arbeid" (gezinssamenstelling en inwonend 
dienstpersoneel). 

In Zuidholland als geheel kwamen er in 1806 17 koeien per 100 niet
stedelijke inwoners voor, in Noordholland 21, tegen bijvoorbeeld 5 in 
Noordbrabant en 6 in Overijssel. Opvallend is het grote aantal varkens per 
100 plattelanders in Noordholland: 29, tegen 8 in Overijssel. Ook het aantal 
sohapen is er opvallend groot: 36 per 100 plattelanders. In dit opzicht scoort 
Friesland het hoogst met 38 schapen en Noordbrabant het laagst, met 2. In 
Noordholland zullen vee I veeteeltbedrijven de bijproducten van de boter- en 
kaasbereiding, ondermelk, wei en karnemelk als varkensvoeder gebruikt 
hebben"). 

Wanneer wij de factor "vee" op de bedrijven nader in ogenschouw nemen 
dan kunnen wij daarbij het aantal koeien in verband brengen met het opgege
yen beroep van het gezinshoofd. Het is dan niet opvallend dat meer dan 80070 
een agrarisch beroep heeft opgegeven, maar dat bijna 20% van de gezins
hoofden in de veeteeItdorpen in andere economische sectoren werkzaam is en 
ook koeien heeft. Deze 20% heeft dan weliswaar slechts 10% van het totaal 
aantal koeien tot zijn beschikking maar het beeld van de "totale" specialisa
tie is enigszins verstoord. Van het totale aantal gezinshoofden met koeien was 
3,2% losse arbeider en in de desbetreffende huishoudens was gemiddeld 3,2 
koe aanwezig. Duidt dit op de aanwezigheid van 'keuterboeren' met een klein 
stukje land en een gering bezit aan vee, die hun inkomen voor het grootste 
dee I moeten verwerven door hun arbeidskracht te verhuren? Dit is niet 
onwaarschijnlijk, maar dan nog blijven de aantallen te klein om hier een aan
zet tot proletarisering in te zien. In de beroepsgroepen van de nijverheid, de 
economische en maatschappelijke diensten hebben de gezinshoofden met 
koeien gemiddeld tien koeien terwijl dit gemiddelde voor agrarische beroepen 
omstreeks 23 koeien is. 

Een andere bedrijfsfactor is het aantal paarden. Noord-Holland scoorde 
het laagste aantal paarden per hoofd van de niet-stedelijke bevolking: 8 tegen 
bijvoorbeeld 19 in Drente en Groningen. In Noord-Holland werden in het 
agrarische bedrijf weinig paarden gebruikt. Een verklaring daarvoor is ge
zocht in het alternatieve middel van vervoer, dat de boeren in het westen ten 

10) B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, Assen 1957, pp. 158, 
159. 

") Gogel, Memoril!n, pp. 506 e.v. 
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dienste stond, het schuitje, dat in aanschaf en onderhoud goedkoper was dan 
een paard. Bovendien vereiste het veeteeltbedrijf geen ploegwerk . In Noord
Holland kwamen in 1808 8,4 schuitjes onder de 5 last op 1.000 inwoners 
voor; in Zuid-Holland bedroeg dit cijfer 11,2 tegen bijvoorbeeld in Noord
Brabant 1,8. Opgave per dorp of per huishouden over de aanwezigheid van 
schuitjes is niet aangetroffen. In de Noord-Hollandse veeteeltdorpen had 
570/0 van de landbouwbedrijven een paard. De vier Rijnlandse dorpen scoren 
hoger: daar beschikte bijna 80% van de bedrijven over een of twee paarden. 

In de arbeidsbehoefte kan worden voorzien door de familie, de inwonende 
meiden en knechten, maar ook door de losse arbeiders en trekarbeiders. In 
het algemeen is de omvang van de huishoudens in de agrarische sector groter 
dan die in de andere economische sectoren. De agrarische huishoudens zijn 
groter in verband met een groter kindertal , waarbij er wei verschil bestaat 
tussen de dorpen, maar deze algemene tendens is toch aanwezig. 

In de Noord-Hollandse en in de Rijnlandse dorpen treffen wij in iets meer 
dan de helft der agrarische huishoudens inwonend dienstpersoneel aan. Wan
neer wij de omvang van het dienstpersoneel in verband brengen met de op
pervlakte weiland, bij een bedrijf in gebruik, dan Iijkt het gewettigd te zeggen 
dat, naarmate de oppervlakte groter is er meer dienstpersoneel werkzaam is. 
det lijkt er meer op dat de boer, naarmate hij over meer weiland beschikt, 
meer personeel aantrekt, dan dat hij aan een groter gezin , dat wil zeggen 
meer kinderen, de voorkeur geeft. Dit zou op economisch-rationeel gedrag 
van de boeren wijzen . In de Rijnlandse dorpen waren er relatief minder agra
rische bedrijfshoofden getrouwd dan losse arbeiders. Als de bedrijfshoofden 
gehuwd waren , telden hun gezinnen wei meer kinderen dan die van losse 
arbeiders. 

In het algemeen hebben veeteeltboeren minder personeel dan akkerbouw
boeren. In de hooitijd werd arbeid van buiten aangetrokken, hetgeen er op 
wijst dat de aanwezige losse arb eiders in de dorpen daartoe niet voldoende in 
aantal waren . Uit de gegevens, die Jan Kops en Goldberg aangaande de land
bouw in Holland en West-Utrecht verzamelden, kan worden opgemaakt dat 
er een zeker evenwicht op de agrarische arbeidsmarkt bestond. De lonen la
gen al naar gelang de bekwaamheid voor meiden of knechts rond de fl. 100 
per jaar met gratis kost. Rond Amsterdam betaalde men in de agrarische sec
tor daglonen van ongeveer 20 stuivers per dag. Dit is meer dan een stratenma
ker in dienst van de stad Amsterdam omstreeks 1800 verdiende. Ter vergelij
king dienen enige cijfers voor Twente: daar kregen knechts 25 a 30 gulden per 
jaar en de meiden 12 a 20 gulden met wat kleding. De daglonen bedroegen er 
8 tot 10 stuivers. De relatief hoge lonen in de landbouw in het westen van het 
land doen een aanzienlijke vraag naar arbeid veronderstellen; het verschil 
binnen het gewest Holland al naar gelang de nabijheid van een grote stad laat 
een zekere "pull" van die steden zien . Dit alles zou tot de uitspraak kunnen 
leiden dat de vraag naar en het aanbod van arbeid in een zeker evenwicht 
verkeerden op het einde van de 18e en aan het begin van de 1ge eeuw. 

Tot slot keren wij nog terug naar een van de uitgangspunten van deze 
bijdrage: de relatie bevolking-bestaansmiddelen uitgedrukt in de hoeveelheid 
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cultuurgrond. Hierbij vertoonden de "Iandprovincies" een veel grotere groei 
van de agrarische bevolking per km' dan het westen van het land. Kunnen 
wij ook op dorpsniveau iets van deze ontwikkeling gewaarworden? In 
Noord-Holland nam de gewestelijke agrarische bevolkingsdichtheid per km' 
cultuurgrond toe van 83 personen in 1795 tot 96 in 1833. In de veeteeltdorpen 
- Bijlmermeer, Spaarnwoude, Sioten, Diemen - zien wij een relatief gerin
ge dichtheid en geringe verschillen tussen de toestand in 1808 en 1833. 
Bestaansmiddelen en bevolking lOuden hier gedurende een periode van een 
generatie in een gelijke verhouding zijn gebleven. Veel meer wisselingen ver
tonen de andere dorpen. In een veendorp als Kortenhoef yond een drastische 
terugval plaats van 443 personen per km' cultuurareaal in 1808 naar 195 in 
1833. In Bennebroek, Berkenrode en Spaarndam kwam in 1808 en in 1833 
een volstrekt niet-rurale dichtheid per km' cultuurareaal voor, van 600 perso
nen in 1808 en 700 in 1833 12

). Deze cijfers geven echter maar een ruwe indica
tie. Om uitspraken te kunnen doen over het procesmatige verloop lOuden de 
beroepsstructuur in 1833 en de demografische ontwikkelingen gedurende de 
periode 1808-1833 onderzocht dienen te worden. 

Voor 1833 beschikken wij over het aantal grondeigenaren en het totaal aan 
cultuurgrond per dorp; dit levert een gemiddeld aantal hectaren per eigenaar 
op. Oit gemiddelde lag vee! hoger in de gespecialiseerde veeteeltdorpen dan in 
de overige, maar het blijft onder het voor 1808 berekende modale grondbezit 
(21-25 ha). Waarschijnlijk lOU een gemiddelde voor 1808 een zelfde uitkomst 
opleveren als voor 1833. Dit houdt in dat de concentratie van grondbezit en 
daarmee van het gespecialiseerde veeteeltbedrijf in de periode constant is ge
bleven. Dit betekent, dat de maximalisatie van de relatie bevolking-grond, 
die wij in 1808 lOuden kunnen verondersteIlen, ook 25 jaar later nog geldt. 

Slotopmerking 

Wat hebben bovenstaande verkenningen op gewestelijk en dorpsniveau 
opgeleverd inzake de centrale vraagstelling? Vastgesteld is dat de veeteeltdor
pen een hoge mate van specialisatie vertonen en dat dit een relatief grote om
yang van de landbouwbedrijven met zich bracht. Daarnaast hield dit ook een 
diversiteit van ambachtelijke beroepen in. De wijze waarop de arbeidsmarkt 
werd voorzien van arbeidskrachten bracht aan het licht dat daaraan zeker 
geen (groot) overschot bestond. Wei kon gesuggereerd worden dat door de 
toename van de plattelandsbevolking, die groter was dan de groei van het cul
tuurareaal, er tijdens de eerste he!ft van de 1ge eeuw een verruiming van de 
arbeidsmarkt, in de zin van meer aanbod van arbeidskrachten, moet zijn 
opgetreden. Deze verruiming lOU toch ook weer niet al te groot zijn geweest, 
indien we bijvoorbeeld de grote aantallen trekarbeiders bij de aanleg van de 
kanalen in onze beschouwingen betrekken. In ieder geval was er in het begin 
van de 1ge eeuw nog zeker geen sprake van een teveel aan arbeidskrachten. 

Klep komt ten aanzien van de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van 
Breda tot de conc1usie dat de agrarische werkloosheid in 1840 kleiner geweest 

") J. D. Hoeufft, Beschouwing der kadastrale uitkomsten, etc. 
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moet zijn dan in 1812, hoeveel de bevolking met 22070 was toegenomen. WeI 
zou de werkloosheid in de industrie zijn toegenomen, maar huisnijverheid 
wordt wei in het Belgische maar niet in het Nederlandse deel van het onder
zoeksgebied aangetroffen. De verspreiding van de aardappel en een intensie
vere teelt zou dat relatief gunstige resultaat hebben bewerkt I 1). Dit zelfde re
sultaat veronderstelt Verduin ook met betrekking tot het Drentse zandge
bied. Tussen 1804 en 1879 verdubbelde de bevolking daar maar het extensieve 
karakter van de landbouw bleef toch behouden. De bevolkingsvermeerde
ring, die daar optrad, werd op twee manieren opgevangen: de boeren stelden 
grotere aantallen arbeiders in hun bedrijf tewerk; deze vergroting van het 
aantal arbeiders werd mogelijk gemaakt door uitbreiding van de aardappel
teelt. De boeren konden in de tweede plaats meer arbeiders gebruiken omdat 
de relatief hoge roggeprijzen ontginning van het nog in voldoende mate aan
wezige onontgonnen cultuurareaal rechtvaardigden. Of schoon de arbeiders 
in mindere mate dan de eigenerfde boeren hun kindertal regelden op grond 
van de bestaansmogelijkheden, was er tot 1870 in Drente voldoende arbeid 
om de bevolkingsdruk op te vangen. Na 1870 treedt dan seizoensmigratie op. 
Verduin concludeert dan dat er ondanks de bevolkingsvermeerdering sinds 
het begin van de negentiende eeuw geen verpaupering en verproletarisering 
optrad "). 

Tijdens de eerste decennia van de 1ge eeuw hielden de onderzochte vee
teeltdorpen de relatie bevolking-cultuurgrond constant. Eventuele demogra
fische overschotten zullen dan in de intensievere landbouw of in de steden 
hun heil gezocht hebben. De structuur van de veeteeltdorpen liet blijkbaar 
geen proto-industrie toe. 

" ) P . M. M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied, de 
economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 
1750-1850, Tilburg 1973, p. 164. 

") J . A. Verduin, Bestaanswijze en huwelijks- en voortplantingspatroon in het 
negentiende eeuwse Drentse zandgebied, Assen 1972, pp. 67, 104. 



xx 

EV ALUATIE IN HOOFDLIJNEN 

De pre-moderne ihdustriolisering in en no discussie 

door 

H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 

Welke zijn nu de zwaartepunten die tijdens deze conferentie over de pre
moderne industrialisering naar voren zijn gekomen? Welke overeenkomsten 
en verschillen waren te constateren bij de presentatie van de stof vanuit drie 
verschillende invalshoeken? Welk belang heeft het bezig zijn met deze stof 
gehad? 

Bij de sectorie1e benadering hebben wij kennis kunnen nemen van interes
sante analyses, waardoor de verscheidene componenten die de gang van 
zaken in het bedrijfsleven bepalen, in een bepaald verband worden gepresen
teerd. Al eerder heb ik opgemerkt, dat door onmacht het niet gelukt is de 
oorspronkelijke opzet te realiseren, name1ijk om voor elke sector een Be1-
gisch of Nederlands pendant te vinden. Juist dan was het mogelijk geweest 
meer vergelijkingen te trek ken ten aanzien van vergelijkbare situaties, van
daaruit te speuren naar overeenkomsten en verschillen en daarvoor verklarin
gen te geven. De vraag omtrent situering en verspreiding van de diverse be
drijfstakken had dan een scherper profiel kunnen krijgen. Ook wat structuur 
aangaat, zou het mooi geweest zijn een contrapolaire situatie te analyseren. 
Ik denk daarbij aan de linnennijverheid versus de katoenfabricage. De eerste 
was een rurale nijverheid met onafhankelijke producenten die hun grondstof 
vias ter plaatse konden betrekken, hun waar op de regionale markt verkoch
ten en in het moderniseringsproces geen noemenswaardige rol spee1den. Dit 
kan worden geplaatst tegenover een ander segment uit de textielindustrie, 
bijvoorbeeld de Gentse katoennijverheid, waar in manufactuurvorm gewerkt 
werd, waar de grondstof van elders kwam, waar weyers en spinsters loonar
beiders waren en waar moderne techniek zijn intrede kon doen. 

Ik meen, dat het behandelde thema zich uitstekend leende v~~r meer aan
dacht ten aanzien van factoriele optiek die in Nederland tot heden bepaald 
geen grote belangstelling heeft getrokken. Juist tijdens overgangsprocessen 
kan de werking van de verscheidene relevante factoren beter zichtbaar ge
maakt worden. Ik denk daarbij aan het investeringsbedrag van ondernemers 
in re1atie tot de winstverwachtingen. Herkomst van arbeiders en onderne
mers, hun beloning en vermogenspositie, hun werk- en leefverhoudingen zijn 
nader onderzoek meer dan waard. De factoren verkeer en vervoer binnen de 
pre-moderne industrialisering, energie, concurrentie, arbeidskosten, techno
logie en infrastructuur hebben slechts in beperkte mate aandacht gekregen. 

Ook de spanningsvelden in de relationele verhoudingen die in het derde 
subthema belicht werden, noden uit tot verdergaand onderzoek. Immers niet 
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aileen in de moderne, maar ook in de pre-moderne industriele samenleving 
traden in de structuur van de productieverhoudingen en in de organisatie van 
het productieproces veranderingen op, die de moeite van het bestuderen 
waard zijn. Verder is het van belang de intersectoriele beroepscombinaties te 
traceren en het punt van de arbeidsmobiliteit verder uit te diepen. 

Geeft het voorgaande een bescheiden evaluatie naar de diverse invalshoe
ken, meer algemeen is de opmerking dat het opvallend is te constateren hoe 
veelvuldig in de diverse bijdragen de sterke relatie tussen koopmanschap en 
industrieel ondernemerschap aan de orde komt. Het blijkt een wezenlijk ken
merk voor de pre-moderne industrialisering te zijn, dat commercieel kapitaal 
via transitie gedeeltelijk overgaat in industrieel vermogen. Op het totaal van 
het bezit der rijke handelaars is dit echter slechts een beperkt dee!. Bepalend 
bij het ondernemershandelen in die periode is om goed ingebed te zijn in een 
commercieel netwerk van relaties en vandaaruit zijn industriele activiteiten te 
relateren. Dat een industrieel ondernemer primair toch handelaar bleef, was 
in deze fase bepalend voor zijn succes. In de peri ode van de pre-moderne 
ontwikkeling konden zo grote vermogens worden opgebouwd. 

Een ander centraal punt is, wanneer men kan spreken van de omslag naar 
de tijd van de moderne industrialisatie. Ik meen, dat de vaststelling van dit 
moment opgebouwd moet worden uit verscheidene componenten. Allereerst 
is te stellen, dat de pre-moderne industrialisering, inspelend op potentieel 
grotere afzetmogelijkheden, in de uitwerking een marktverruimend effect 
heeft gehad. Op een bepaald moment wordt echter de factor arbeid in relatie 
tot de nog steeds groeiende vraag schaarser en duurder. Immers de expansie
mogelijkheden van de pre-moderne nijverheid blijken, wat de voorbrenging 
betreft, grenzen te hebben. Tegelijk doet zich in de peri ode rond 1850 de situ
atie voor, dat door een sterke verbetering en verruiming van de verbindings
wegen (wegen, kanalen en spoorwegen) de transportkosten van steenkool 
aanzienlijk goedkoper worden. De combinatie van genoemde drie factoren: 
een reeds eerder ontstane ruime afzetmarkt, het duurder worden van de ar
beid en goedkopere steenkool, schiep het scharnierpunt waarbij het rendabe
ler werd over te gaan tot fabrieksmatige productie. Op dat moment verdwijnt 
de fabrikeur en ontstaat de fabrikant voor wie het voordeliger is met machi
nes te werken. Daar waar de grondstof een dominante kostenpost vormde in 
de bedrijfsvoering, zal men de mechanisatie dan ook pas laat vinden. Zelfs 
wanneer deze ingang heeft gevonden, blijft de huisnijverheid nog geruime 
tijd naast de fabriekmatige productie bestaan. 

Tijdens deze conferentie kwam diverse malen naar voren, dat prestaties 
binnen de ambachtelijke sector die in de 17e eeuw goed voldeden, niet meer 
het vroegere effect hadden in de 18e eeuw. Als poging tot verklaring stel ik, 
dat de 18e eeuw een andere, grotere maat voor economisch handelen vereiste, 
tenminste voor die sectoren die tot de overgang naar de moderne industriali
sering zouden komen. Het geeigende antwoord op de eisen die de tussenfase 
stelde, was het manufactuurbedrijf of de via de entrepreneur gebundelde ac
tiviteit van het huisindustriele bedrijr. Beide vormen, met allerlei tussenvor-
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men als variant, ve-reisten in het algemeen een grotere inzet van kapitaal dan 
in de voorafgaande ambachtelijke fase van voortbrengen. De laatste was pri
mair produktgericht, de nieuwere bedrijfsvormen waren in eerste instantie 
marktgericht. 

Een eveneens mark ant punt is, dat in de besproken overgangsfase de 
manufactuur-ondernemers zich onthielden van investeringen in nieuwe be
drijfsgebouwen. Zij maakten gebruik van bestaande lege ruimtes die zij veel
al tegen gunstige condities huurden van de 10k ale of gewestelijke overheid. 
Daarnaast bestonden na de Franse Revolutie en de daarmee gepaard gaande 
onteigening van kerkelijke bezittingen ruime mogelijkheden om verlaten 
gebouwen tegen spotprijzen te kopen . 

In de achttiende eeuw is een omschakeling te bespeuren naar een meer om
vangrijke productie van artikelen van een dalende kwaliteit en een toenemend 
lagere prijs, hetgeen de vraag weer verruimde. Verder werd de vraag ver
groot, doordat een groeiend aantal mensen uit de rurale sector, die vroeger 
grotendeels in eigen behoeften voorzagen, tengevolge van de economische 
vervreemding ten aanzien van hun eerder bestaan nu gedwongen waren 
produkten te kopen. 

Hoewel kapitaal geen probleem is, blijkt toch in verscheidene gevallen dat 
ondernemers in technologisch opzicht een star beleid voeren. -Zij hebben ~een 
oog voor innovaties of willen de daaraan verbonden risico's niet lopeno Lie
ver schakelen zij in vele gevallen over naar goedkoper goed om hun plaats op 
de markt te kunnen behouden. Omdat de consument daarvoor slechts een be
perkte prijs over heeft, maken zij zich steeds kwetsbaarder voor concurrentie 
van buiten. Is deze technische stagnatie alle~n te wijten aan gebrek aan durf 
bij de ondernemer? Ik geloof van niet. Er was bij de basis gewoon een gemis 
aan technologische kennis; vakonderricht ontbrak. Men kon wei hoogge
schoolde arbeidskrachten uit het buitenland aantrekken, maar dit maakte 
niet goed, dat nieuwe techniek zonder ondergrond bij de binnenlandse arbei
ders moeilijk overdraagbaar is. Hierdoor ziet men vaak na korte tijd vernieu
wingen verzanden. Op diverse fronten trad dientengevolge in Nederland in de 
18e eeuw een zekere technische stagnatie op. 

Daar waar de moderne industrie sterke stimulansen ontvangt van gefortu
neerde commerciele figuren, is dit te verklaren door de toename van de 
belangstelling voor dit segment van het ondernemen tengevolge van de daling 
van handelswinsten. Ik denk daarbij voor Belgie vooral aan de tweede helft 
van de 18e eeuw en voor Nederland met name aan de Bataafse en Franse tijd 
wat de landgewesten aangaat, en aan de periode sedert de jaren twintig van 
de 1ge eeuw. In beide land en is daarbij sprake van een inner circle van dezelf
de kapitaalkrachtige figuren die bij allerlei activiteiten op verschillend vlak 
betrokken zijn. Blijken de gedane investeringen niet aan de verwachtingen te 
voldoen, dan laten deze financiers de industriele onderneming rustig als een 
baksteen vallen en beleggen hun geld anders, onder andere in het opkomende 
verzekeringswezen. De kapitaalbezitters uit de 18e en begin 1ge eeuw zijn 
voortdurend bezig hun financiele kaarten te schudden. Zij voelen zich niet 
gebonden aan een bepaalde investeringsrichting. Dit punt van discontinuHeit 
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is een zaak die de nodige aandacht verdient. Tevens zal men bij het nagaan 
van de investeringsstroom erop dienen te letten, dat de geldschieters vaak niet 
in de naam van de onderneming voorkomen. Voorzover de firma een per
soonsnaam verme1dt, is deze vee1al die van de technische of crganisatorische 
leider. 

Niet ten onrechte is tijdens de conferentie erop gewezen, dat de term pre
modern aileen gebruikt dient te worden, wanneer de overgang naar de 
moderne wijze van fabriekmatig voortbrengen inderdaad heeft plaatsgevon
den. Zo kan het manden, matten en stoelen maken niet tot de pre-moderne 
industrialisering worden gerekend. Ook bij het gebruik van andere begrippen 
dient tot een zorgvuldige omschrijving te worden gekomen. Het zou bepaald 
gewenst zijn hiertoe een historisch-theoretisch gefundeerd begrippenapparaat 
op te bouwen. Thans blijkt er veel misverstand te heersen. 

Zowel in het vestigings- als in het productiepatroon is een niet geringe dif
ferentiatie te signaleren. Oe mobiliteit van de factor arbeid is bepaald niet 
gering, waardoor zaken opgestart kunnen worden die bij een starheid in het 
aanbod van werkkrachten ondenkbaar geweest zouden zijn. Onder het totaal 
van de vestigingsfactoren moet nog genoemd worden een gunstig fiscaal 
klimaat, geschapen door de diverse overheden om de vestiging van nieuwe 
bedrijven aanlokkelijk te maken. Naast kunstmatige ingrepen door de stede
lijke overheid, die tegenover een verstrakking van het gilderegime ruimte 
voor nieuwe ondernemers wilde scheppen, bleef het platteland het structureel 
voordeel behouden dat daar de lonen en be1astingen lager waren dan in de 
stad. 

Kenmerkend voor het transitieproces is de scheiding van kapitaal en arbeid 
en het feit dat de kooplieden-ondernemers, die slechts marginaal bij het pro
ductieproces betrokken zijn, in toenemende mate de markt monopoliseren. 
Tevens laten zij, veelal in de stad woonachtig, op het platteland tegen lagere 
kosten produceren, hetgeen de bloei van de rurale textielnijverheid sedert het 
midden van de 18e eeuw verklaart. 

Ziet men, dat in kerngebieden zoals Holland de industrialisatie op het plat
teland pas laat in de 1ge eeuw op gang komt, in de periferie zoals Noord
Brabant en Twente heeft deze vee I eerder plaats gevonden. Oe verklaring is, 
dat in grote delen van het Hollandse platteland geen aanleiding bestond om 
via huisindustrie de bestaansmogelijkheden te vergroten. Laten met name op 
de zandgronden de keuterboeren zich inschakelen in het proces van pre
moderne industrialisering, in de meer vruchtbare agrarische gebieden vindt 
een verdere specialisatie in de landbouw plaats ter verbreding van de 
materiele mogelijkheden. Oit verklaart waarom de pre-moderne industrialise
ring tot bepaalde regio's beperkt is gebleven. 

Zowel voor Nederland als Belgie geldt, dat tot in het begin van de 1ge eeuw 
een niet gering gedeelte van de agrarische beroepsbevolking actief is in de 
linnennijverheid en daarbij komt tot intersectoriele beroepscombinaties. Oit 
maakt mogelijk dat nominaal lage lonen uitbetaald worden, omdat de ver
richte arbeid tot additioneel inkomen dient. Vooral in Vlaanderen speelt de 
linnenfabricage een grote ro!. Het overgrote deel van de productie is bestemd 
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voor het buitenland. In deze sector wordt goed verdiend. Winstmarges van 
tegen de 20070 zijn geen zeldzaamheid . Rond 1800 zijn deze door stagnatie 
teruggevallen naar 1 it 2 %. De kapitaalaccumulatie uit de wins ten van de 
linnennijverheid op het platteland is gegaan naar andere sectoren, met name 
naar ontginningen van woeste gronden en ontwikkelingsprojecten in de steden. 

Het midden van de 18e eeuw blijkt het meest gunstige moment te zijn voor 
de huisindustriele situatie. De expansie daarvan heeft weer een 'cumulatief ef
fect op de bevolkingsgroei op het platteland. In de steden blijft de bevol
kingsomvang daarentegen stabiel of neemt af. Er is derhalve een duidelijk te
gengestelde ontwikkeling te bespeuren, wat betreft het platte land en de stad. 
Later in de 1ge eeuw zal een omgekeerd proces van de-industrialisering van 
het platteland te signaleren zijn en een groei van de stedelijke bevolking. Een 
interessant element is de vergelijking tussen de ontwikkeling in de Noordelij
ke en in de Zuidelijke Nederlanden en het signaleren van de daarbij optreden
de verschilpunten. Zo kunnen, in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlan
den, halffabrikaten (zoals die van de vlasserij op de Zuid-Hollandse eilan
den) het land gemakkelijk verlaten onder andere naar Engeiand. De boeren 
zijn hier ondernemers, terwijl de arbeiders zich transformeren tot landloos 
proletariaat dat voor loon in deze sector van landbouwindustrie werkt. 

Bijzondere aandacht heeft de factor "arbeid in beweging" gekregen. Via 
trekarbeid wordt deskundigheid d,i<ir aangevoerd, waar de plaatselijke werk
krachten hetzij in aantal, hetzij in deskundigheid tekort schieten. Trekarbeid 
heeft een algemeen en een specifiek complementaire functie en is tijdelijk van 
karakter. Een meer reactionair verschijnsel is het fenomeen van de blijvende 
verplaatsing via emigratie. Hier is de beweegreden, dat men de oude 
bestaanssituatie, zij het elders, wil handhaven en niet wil overstappen naar 
andere middelen van bestaan zoals de nijverheid. Opvallend is dat het over
grote deel van de emigranten van het platte land afkomstig is. Het besluit tot 
vertrek wordt voornamelijk ingegeven door economische overwegingen om 
dreigende proletarisering in de agrarische leefsituatie te voorkomen. 

Naast trekarbeid en blijvende migratie zijn er ook regio's die het surplus 
van de agrarische bevolking opvangen door ontginningen, inpolderingen en 
intensivering van de landbouw. Bij al de hiervoor geschetste reacties dient 
men voor ogen te houden, dat arbeidsmarkten geen communicerende vat en 
zijn. Indien de werkgelegenheid stagneert, dan zal niet direct een oplossing in 
een andere richting worden gezocht. De reaciie zal pas in vertraagd tempo 
volgen. 

De in 1981 te Doorn gehouden conferentie heeft de gelegenheid gegeven tot 
een status quaestionis te komen. Ik meen, dat het in kaart brengen van de 
diverse aspecten van het thema van de pre-moderne industrialisering heeft 
aangetoond, dat er nog vele witte vlekken zijn die nader onderzoek vereisen. 

Het afsluiten van een conferentie als deze zou eigenlijk niet in het teken 
van een einde maar als signaal voor een verder begin gezien moeten worden. 
In dit verband is het goed erop te wijzen, dat het de bedoeling is op korte ter
mijn over te gaan tot het publiceren van de papers, - hetzij integraal, hetzij 
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in verkorte vorm of notitievorm -, in het Economisch- en Sociaal-Historisch 
laarboek. 

Het is nuttig geweest, dat de drie groepen van de subthema's van te voren 
meerdere malen bijeen gekomen zijn met de begeleider. Dit via brainstorming 
gezamenlijk opbouwen van een deel uit het programma was beslist effectief 
en inspirerend. Wanneer in de toekomst over een ruimere tijdsmarge beschikt 
kan worden, zal het beter mogelijk zijn om het fenomeen van uitvallers te 
voorkomen en tevens om de clusters meer voHedig en intern vergelijkbaar te 
maken. Bovendien krijgen op die manier de jongeren een grotere kans, om
dat zij dan voldoende gelegenheid hebben zich in te werken in de thematiek 
van de volgende conferentie. 

Gaarne dank ik de aanwezigen op deze conferentie v~~r hun aandacht en 
participatie aan de discussie. De auteurs van de papers betuig ik namens allen 
een welverdiend respect v~~r de inzet bij de voorbereiding van hun stuk, v~~r 
hun deelnemen aan de voorafgaande gespreksrondes en voor de presentatie 
tijdens de conferentie van het produkt van hun geeste1ijke arbeid. De begelei
ders bedank ik voor het volbrengen van de niet geringe opgave de papers tot 
een zeker verband, passend in het betreffende subthema, te brengen. Van de 
leden van het bestuur neem ik node afscheid gezien de inspirerende en plezie
rige vergaderingen in de afgelopen tijd. Zonder de andere bestuursleden 
tekort te wi11en doen, wil ik toch met name vermelden de nauwgezetheid en 
blijmoedigheid van de secretaris drs. C. A. Davids die door zijn uitstekende 
verslaggeving het zicht deed bewaren op de complexe aangelegenheden, 
waarmee het bestuur geconfronteerd werd. Verder liet hij zich niet van de 
wijs brengen door de uitvoerige correspondentie met mensen die geen stuk
ken hadden ontvangen, die alles anders wilden of helemaal niets wilden. Het 
is een goede zaak, dat hij bereid is als baken in het bestuur te blijven functio
neren. De tweede pijler van het bestuur is penningmeester drs. G. M. T. Trie
nekens die gezien zijn langdurige ervaring binnen dit gezelschap vaste marke
ringspunten bij de discussie over het hoe en wat wist aan te geven. Zijn 
bonhomie en interesse maakten ontmoetingen tot een waar genoegen. Het is 
bepaald jammer, dat hij nu een punt achter zijn bestuurslidmaatschap gaat 
zetten. Dit is geen vlucht, omdat er een tekort in de kas zou dreigen. Integen
deel, hij is een spaarder en let echt op elk dubbeltje. Hij meent echter na vele 
jaren dienstbaarheid aan de stichting, dat nu een tijd van gaan is gekomen. 
Terecht geeft hij de hoogste prioriteit aan de afronding van zijn proefschrift. 
Namens allen zeg ik je vee I dank voor je grote financiele stuurmanskunst en 
voor je zorg ten behoeve van de huisvesting van de conferentie. 

Hiermee sluit ik deze zeer geslaagde conferentie. Wei thuis. 



XXI 

HOE RA TIONEEL WAS DE ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE 
OOST-INDISCHE COMPAGNIE? 

door 

M. A. P. MEILINK-ROELOFSZ 

In de wat cryptische titel van deze bijdrage wordt een poging gedaan het 
volgende probleem te verwoorden, namelijk in hoeverre is er in het beheer en 
de administratie van een van de grootste particuliere handelsbedrijven in 
Europa tijdens het Ancien Regime sprake van een ontwikkeling naar een 
rationele bedrijfsvorm en zo ja, in welke mate werd zulk een ontwikkeling 
doorkruist en ontkracht door resten van oudere bestuurs- en administratie 
vormen. 

Bij de Iezing van het enige tijd geleden verschenen nummer van het tijd
schrift voor Geschiedenis, gewijd aan de bureaucratie en bureaucratisering ' ), 
werd ik getroffen door vele verschijnselen in de administratie van publieke 
bestuurscolleges tijdens het Ancien Regime, die mij goed bekend waren uit 
mijn onderzoek over de organisatie van de V.O.c. De samenstellers van de 
bundel beschouwen hun bundel als een eerste verkenning in Nederland over 
het verschijnsel bureaucratie in haar historische context. Zij hebben zich ech
ter beperkt tot open bare besturen hoewel de term bureaucratie een vee I wij
dere strekking kan hebben en ook toepasbaar blijkt te zijn op organisaties 
buiten het openbaar bestuur'). Bovendien kan de term de meest tegenstrij
dige begrippen omvatten van efficiency tot de grootste uitwassen van een niet 
efficient bestuur. 

In de 1ge eeuw had de term een overwegend negatieve klank en zeker was 
dit het geval bij het grote publiek, zie bijvoorbeeld het beeld, dat een popu
lair schrijver als Dickens geeft in Bleak House, nog steeds een heel lezens
waardig boek. Dickens beschrijft hierin hoe allerlei underdogs langdurige, 
maar totaal vergeefse pogingen doen om door te dringen tot het circumlocu
tion office, een prachtige Dickensiaanse woordvondst. Nog afschrikwekken
der is het beeld van Kafka's K. in diens vruchteloze pogingen om tot zijn 
rechters door te dringen. Kafka schijnt trouwens door Bleak House te zijn 
beinvloed. 

') Het Tijdschrift voor Geschiedenis no 3/4, deel90 (1977), was geheel gewijd aan 
de bureaucratie en bureaucratisering tijdens het Ancien Regime. Speciaal de artikelen 
door D. J. Roorda en A. H. Huussen jr., Das Heft in der Hand und das Geld im 
Kasten, historische beschouwingen over vroeg moderne over he ids bureaucratie in Eu
ropa, in: T.v.G. 90 (1977),303-327 en O. Vries, Geschapeil tot ieders nut, een verken
nend onderzoek naar de Noord-Nederlandse ambtenaren in de tijd van het Ancien Rt
gime, in: T.v.G. 90 (1977),328-349, zijn zeer verhelderend ter vergelijking met de bu
reaucratisering van de v.o.c. 

') Martin Albrov, Bureaucratie. Een begripsanalyse in- en uitgeleid door A. Van 
Braam, Univ. Rotterdam, 1971. 
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Zulke nachtmerrieachtige situaties zal men echter niet in de Nederlandse 
handelscompagnie aantreffen. De V.O.c. was een commercieel bedrijf en als 
lOdanig afhankelijk van de gunst van het publiek. Bovendien was haar orga
nisatie weinig formeel met een sterk overwegen van persoonlijke relaties. De 
geringe efficiency, om met enige schroom deze moderne term te gebruiken, 
werkte weliswaar vertragend, maar bood anderzijds vele mogelijkheden voor 
belanghebbenden binnen en buiten de compagnie, die bij een strak onper
soonlijk bewind geblokkeerd lOuden zijn geweest. Het speciale negatieve 
aspect van de bureaucratie in haar 1ge eeuwse populaire betekenis paste zeker 
niet voor de V.O.c. 

Aangezien deze eerste poging om ook de bureaucratisering in de v.o.c. 
aan een onderzoek te onderwerpen, zich uitsluitend tot historisch terrein zal 
beperken en de sociologische en politieke aspecten ter zijde zullen worden 
gelaten, blijft hier de theorievorming over het verschijnsel bureaucratie 
buiten beschouwing. Deze theorievorming betreft bovendien grotendeels de 
moderne hedendaagse bureaucratie en deze wijkt nogal af van wat zij als 
historisch verschijnsel te zien geeft'). Toen de theoretici vanaf het eind van de 
18e eeuw verwante verschijnselen onder een alles omvattende term gingen on
derbrengen, kwam de meeste nadruk op het negatieve aspect te rusten en dit 
sprak het grote publiek het meeste aan. De socioloog Max Weber, de meest 
prominente figuur van die theoretici, 'kerkvader' en 'wrijfpaal' in deze theo
rienstrijd, objectiveerde het begrip en gaf er ook een vee I wijdere strekking 
aan, al legde hij sterke nadruk op het legale aspect'). Weber beperkte zich 
vooral in zijn latere sociologische studies zeker niet aileen tot de moderne or
ganisatie van open bare besturen, maar wei waren zijn uitspraken voorname
Iijk afgestemd op de moderne organisatie van besturen en bedrijven en daar
door weinig toepasbaar op de bureaucratie als historisch verschijnsel'). 

In mijn poging om in een bedrijfsorganisatie van het Ancien Regime enige 
aspecten van rationalisatie aan te tonen, wil ik het begrip bureaucratie lo 

ruim mogelijk nemen maar in haar historische context geplaatst en met 
nadruk op de mate van rationalisatie. Maar wat was rationeel voor de eigen 
tijdgenoten van een organisatie, toch aileen datgene wat de doeleinden daar
van bevorderde. Men mag de~V.O.c. zeker niet meten met de maatstaven van 
de eigen tijd van de historic us, hetgeen al te veel is geschied door de 1ge eeuw
se koloniaal historici, waardoor het beeld van de v.o.c. organisatie te sterk 
negatief is gekleurd. Maar evenmin moet men de "moderniteit" van de 
V.O.c. overschatten'). 

') Albrov, inleiding Van Braam, 3. 
') Albrov gaat uitvoerig in op Max Weber's beschouwingen (35-55) en de critiek, die 

deze opriepen (55 seq.). In de critiek op Weber's Ideal Typus van de bureaucratie 
wordt volgens Albrov echter voorbijgegaan aan Weber's meer sociologische definities 
van het begrip. 

') Zie ook D. J. Roorda-Huussen, 301. 
') K. N. Chaudhuri geeft het moderne karakter van de E.I.C. sterke nadruk in zijn 

bijdrage: The English East India Company in the seventeenth and eighteenth centu
ries. A pre-modern multinational organization, voor de conferentie 1978, georgani-
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Daar het proces van de geleidelijke rationalisatie van de Europese samenle
ving een algemeen verschijnsel was, leek het mij van belang op enkele punten 
ook vergelijkingen te treffen met de grootste concurrente van de V.O.c., de 
Engelse compagnie, die de meeste overeenkomst met de V.O.c. vertoonde. 
Ook bij de E.I.C. ziet men een ontwikkeling naar vastere en continue werk
zaamheden en een steeds grotere schriftelijke ambtsuitoefening, naarmate 
het ambtenaren apparaat groeide. Maar evenals bij de V.O.c. ging dit ook 
hier nog samen met overblijfselen uit een vroeger tijdperk . De centralisatie 
van de E.I.C. in Londen was echter gunstiger voor een meer rationele ont
wikkeling dan het federale bestuur van de V.O.c. 

De derde grote Europese Compagnie, de Franse, had een geheel andere or
ganisatie met bovendien een overwegende staatsinvloed. Ook finantieel was 
deze Compagnie afhankelijk van de Staat, die aile tekorten dekte en de com
pagnie ondergeschikt maakte aan de Franse prestige politiek in Europa. Zij 
was min of meer een verlengstuk van de staat en werd grotendeels door 
staatsambtenaren geleid'). Zowel de v.o.c. als de E.I.C. bleven autonome 
handelsorganisaties met een eigen verantwoordelijkheid en opererend binnen 
het gebied, waarvoor de staat haar een monopolie van handel had verleend. 

Voor de V.O.c. was dit een monopolie ten opzichte van andere ingezete
nen van de Republiek'). Het beleid van de V.O.c. kwam echter zonder 
inmenging van de staat tot stand . De V.O.c. is echter geen verlengstuk van 
de staat. Zij was voortgekomen uit het particulier initiatief van een aantal er
varen en welgestelde kooplieden uit de Hollandse en Zeeuwse zeesteden. Hun 
ervaring strekte zich uit over de gehele toenmalige zeehandel in Europa van 
de Oostzee tot in de Middellandse zee. Ook Zuid-Nederlandse emigranten 
hebben behalve kapitaal ook kennis en ervaring van de Portugese Azie han
del ingebracht, waarbij vooral gedacht moet worden aan de rol van Antwer
pen in deze handel'). De kooplieden, die zich in het Noorden aanvankelijk 

seerd door de werkgroep West Europese expansie van de Leidse Universiteit. Hij moet 
echter toegeven, dat ook de E.I.C. geen effectieve controle over de dienaren in Azie 
kon uitoefenen. Evenmin bezat de E.I.C. een adequaat boekhoudkundig systeem, al
thans niet tot 1709 (Chaudhuri, 15, 19). Toch is Chaudhuri anderzijds zeer onder de 
indruk van het efficiente communicatie systeem, dat de E.I.C. met haar vestigingen in 
Azil! over zulke grote afstanden onderhield, maar een goede controle bleek hierdoor 
niet gewaarborgd. Ook bij de V.O.c. bestond een goed georganiseerde organisatie van 
scheepsvervoer en correspondentie met de Aziatische kantoren, maar eveneens 
gepaard gaande met een falende controle. 

') Holden Furber, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800. University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1976. Vol. II, Europe and the world in the age of 
expansion, ed. Boyd C. Shafer, 103-124, 201-211. 

') J. A. van der Chijs, De geschiedenis van de stichting van de Verenigde Oost Indi
sche Compagnie, Leiden 1856, 118 seq.; Pieter van Dam, Beschrijvinge van de Oostin
dische Compagnie, ed. F. W. Stapel, Rijks Geschiedkundige Publicatien, 7 din . 
's-Gravenhage 1927-1954, dl. I 1,43 seq. 

') J . A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 
1964, hfd. III, 80-135, met lit. opgave.; W. Brulez, Le commerce international des 
Pays Bas au XVI e siecle. Essay d'appreciation quantitative, in: Revue beige de philo
logie et d'histoire, XLVI (1968), 1200-1221; W. Brulez, De firma Della Faille en de in
ternationale handel van Vlaamse firmas in de 16e eeuw, 1959; W. Brulez, Der Koloni-
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tot lokale en regionale handelscombinaties voor de vaart op Azil! vormden, 
rustten hun expedities uit volgens het Europese patroon van handel voor 
gemene rekening, de i6e eeuwse factoorsboekhouding. Door de schaalver
groting van de handel tot in Azil! over zulke grote afstanden en over zulk een 
lange tijdsduur, waren veel grotere kapitalen vereist dan in de Europese zee
handel gebruikelijk waren en deze overtroffen de kapitaalkracht van de indi
viduele kooplieden . Zij, die de leiding van deze vroege Nederlandse expedi
ties naar Azil! hadden, werden al bewindhebbers genoemd. Ieder van deze be
windhebbers had zelf een aantal anonyme geldschieters aangetrokken, maar 
iedere bewindhebber bleef aansprakelijk voor het gehele bedrag, dat bij hem 
was ingelegd. Sewindhebbers en geldschieters stonden in een onderlinge 
rekening-courant verhouding tot elkaar. Na afloop van iedere expeditie, die 
men als een rederij kan beschouwen, werd het gehele ingelegde bedrag ver
meerderd met de winst, of verminderd met het verlies, uitgekeerd, terwijl de 
schepen werden te gel de gemaakt of.aan een nieuwe combinatie werden over
gedaan. Het personeel werd ontslagen of liet zich aanmonsteren voor een 
nieuwe tocht. Sij deze z.g. Voor Compagnien is van een ad'ministratieve 
arbeidsverdeling nauwelijks sprake en het is niet van belang hier nog nader 
op in te gaan 'O) . Wei moet gewezen worden op twee belangrijke aspect en van 
de V.O.c., n.!. haar federale structuur en de geringe invloed van de aandeel
houders, die uit deze vroege periode stammen. 

Ondanks het feit, dat reeds v66r de vorming van de V.O.c. enige Voor
compagnieen waren gefuseerd "), was het regionale en lokale belang te sterk 
voor het ontstaan van een gecentraliseerd krachtig handelslichaam, want in 
de zes kamers van de V.O.c. bleven de oude Voorcompagnieen voortleven. 
Wei werden uit de bewindhebbers van de zes kamers een centrale vertegen
woordiging, de Heren XVII verkozen, die het aigemeen beleid moesten 
vaststellen . De kamers hielden zelf echter ieder hun eigen administratie, rust
ten zelf schepen uit en organiseerden de plaatselijke verkopingen van oosterse 
waren "). 

Ten aanzien van de geldverstrekkers werd de aansprakelijkheid uitgebreid 
tot alle deelnemers voor het door hen ingelegde kapitaal per kamer 13

) . In fi-

alhandel und die Handelsbliite der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts, 
KOln 1969; H. van der Wee, Anvers et les innovations de la technique financiere aux 
XVle et XVIIe siecles, Annales XXII (1967), 1067-1089; E. Stols, De zuidelijke Neder
landen en de oprichting van de Oost- en Westindische compagnien in: Bijdr. Med. Ge
schiedenis der Nederlanden 88 (1973), 1-18; H. Pohl, Die Portugiesen in Antwerpen, 
1567-1648. Zur Geschichte einer Minderheit, Wiesbaden 1977. 

'0) R. Bylsma, De archieven van de Compagnieen op Oost-Indie, 1594-1603, Versla
gen 's Rijks oude Archieven, dl. 49 (1926) I, 173-224. (ledere inventaris ~ordt vooraf
gegaan door een korte historische inleiding); Pieter van Dam, Beschrijvinge, d\. I I, 
7-30. 

") R. Bylsma, Archieven, Vers\. 49 (1926) I, 173-224. 
") Van Dam, Beschrijvinge, I I, 230-243. 
") J . G. van Dillen, Het oudste aandeelhouders register van de kamer Amsterdam 

der Oost Indische Compagnie, 's-Gravenhage 1958, 23, 26; M. A. P. Meilink
Roelofsz, Een vergelijkend onderzoek van bestuur en handel der Nederlandse en 
Engelse handeJscompagnien op Azie in de eerste helft van de zeventiende eeuw, in: 
Bijdragen Med. Gesch. der Nederlanden 91 (1976), 205. 
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nantieel opzicht waren de deelnemers of participanten gelijkberechtigd aan 
de bewindhebbers, naar gelang van de grootte van hun aandeel. De dee!ne
mers werden ingeschreven met het door hen gestorte bedrag. Het bleef ook 
nu nog mogelijk, dat bij deze participanten op anonieme wijze gelden werden 
belegd, welke inleggers om redenen van religie of nationaliteit, niet openlijk 
konden deelnemen. De betreffende participant bleef echter aansprakelijk 
v~~r het gehele door hem gestorte bed rag. 

Van de door de deelnemers ingeschreven bedragen, werden kwitantie 
bewijzen afgegeven, die op de beurs verhandeld konden worden. In afzon
derlijke registers werden nauwgezet de mutaties van deze kwitanties of actien 
bijgehouden. 

Het doel van de Staat tot de vorming van een sterk bedrijf was aileen mo
gelijk als tenminste de continuiteit werd gewaarborgd en daartoe was aan de 
Compagnie het monopolie verleend voor een beperkte tijdsduur, waarbij ver
lenging mogelijk was"). V~~r de V.O.c. was juist die continuiteit een moei
lijke opgave. Een tijd lang ging men nog min of meer op de oude voet verder 
en bleef men administreren alsof de V.O.c. uit een serie gelegenheids onder
nemingen bestond, een compagniesschap van 6 compagnieen v~~r gemene 
rekening, ieder met hun afzonderlijke factorijadministraties. Daardoor was 
de centrale bedrijfsvoering uiterst gebrekkig en bediende men elkaar als zes 
afzonderlijke factorijen met op het einde van het jaar een onderlinge afreke
ning van de kamers"). 

In de begin peri ode van de V.O.c. had men geen enkele ervaring om het 
anders en beter te doen en bovendien deden de bezwaren zich pas langzamer
hand gevoelen, toen de V.O.c. uitgroeide tot een wereldomspannende orga
nisatie. Er waren wei plannen tot verbetering, maar het in praktijk brengen 
stuitte af op te grote moeilijkheden en men viel snel weer terug in het oude 
systeem'6). Door de vorming van de V.O.c. werd echter wei een zekere conti
nuiteit gewaarborgd, dank zij het monopolie. Er kon nu een administratief 
apparaat ten dienste van het bestuur ontstaan, zowel in Nederland als in 
Azie. 

In tegenstelling tot het federale bestuur in Nederland, werden de zaken in 
Azie centraal geleid. In plaats van de wisselende vloten met hun bevelvoeren
de admiraals van de Voorcompagnieen, die ook voor de V.O.c. nog een tijd
lang het gezag in Azie vertegenwoordigden, kreeg in 1610 het college van 
Gouverneur Generaal en Raden het bestuur over aile vestigingen in Azi( 17

). 

Daar maakten de door de V.O.C. uitgezonden admiraals kennis met het ko
loniale systeem van de Iberische staten. Dit staatkundige systeem van de 
Iberiers was reeds een bureaucratie in ontwikkeling, dat zich ook over het 

") Van Dam, Beschrijvinge I I, 43 seq . 
") Ibidem, 230-243; K. Glamann, Dutch Asiatic trade, 1620-1740, Copenhagen

The Hague 1958, 244; W. M. F. Mansvelt, Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost 
Indische Compagnie, Amsterdam 1922, 8, 77; C. de Heer Bijdrage tot de financieele 
geschiedenis der 0.1. Compagnie, 's-Gravenhage 1929, 12, 13, 58-67. 

") Glamann, Asiatic Trade, 252-257. 
") Van Dam, BesGhrijvinge, III, cap. I en 2, 2-64. 
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Overzeese imperium uitstrekte. In de 15e en 16e eeuw behoorde in het bijzon
der de Portugese staat tot de meest gestabiliseerde in Europa met een krachtig 
koningschap"). De bureaucratische vormen van het Portugese koloniale 
systeem bleven ook na de fusie met Spanje bestaan. Het is nog een vraag in 
hoeverre dit Portugese koloniale stelsel de organisatie van het V.O.c. 
bestuur in Azii: heeft beinvloed. 

Hier is het dienstig te wijzen op een verschil in de structuur met de E. I.C. 
Bij deze compagnie was het bestuur juist gecentraliseerd in Engeland, terwijl 
in Azii: tot het eind van de 18e eeuw de afzonderlijke gouverneurschappen ie
der in directe afhankelijkheid bleven van het centrale bestuur in Londen 19). 

In Nederland vertegenwoordigden de Heren XVII de zes kamers. Hoewel 
zij het algemene politieke en commerciele beleid bepaalden, kwamen zij 
slechts enige keren per jaar bijeen . Ook de samenstelling wisselde, hetgeen 
eveneens het geval was met de plaats van samenkomst, namelijk zes jaar in 
Amsterdam en twee jaar in Zeeland'O). In het laatste geval waren de Heren 
dus gedwongen de soms bepaald niet aantrekkelijke tochten over de grote 
rivieren te maken bij storm en ontij. Een staaltje van de in onze ogen absurde 
tegenstellingen van regionale en 10k ale aard, die op deze wijze moesten wor
den verzoend. Het meest evident was de competentiestrijd tussen de Holland
~e kamers met de Zeeuwse kamer, een rivaliteit, die veel verder terugging dan 
zelfs de Voorcompagnieen. Oit politieke en commerciele regionalisme bevor
derde allerminst de flexibiliteit van de besluitvorming, maar ook voor de ad
ministratie had dit tal van consequenties. Van de kamers had die van Amster
dam de leiding en daar was de hoofdzetel van de Heren XVII in het Oost 
Indisch Huis van deze kamer. Een gevolg hiervan was, dat de Heren XVII bij 
gebrek aan een eigen ambtelijk apparaat dat van de kamer gebruikten 2l

). 

Vergaderden zij in Zeeland, dan stonden de ambtenaren van die kamer hen 
ten dienste 22

). Oit betekende, dat ook de administratie van de Heren in twee
voud moest worden gevoerd in een tijd zonder schrijfmachines en stencils! 
Trouwens nog absurder was de zesvoudige correspondenties, die in Batavia 
met de kamers werd onderhouden, ook al omvatte deze briefwisseling niet aI
le papieren aan de kleine kamers, die wel aan de beide hoofdkamers werden 

" ) I. Wallerstein, Europese wereldeconomie in de zestiende eeuw. Het moderne 
wereldsysteem. Ned. vert. 1978, oorspr. Amerik. uitg. Acad. Press, New York 1974, 
31-34. 

19) Furber, Rival Empires, 191-201; M. A. P. Meilink-Roelofsz, Vergelijkend 
onderzoek, in: Bijdr. Med. Oesch . Ner.ierl. 91 (1976) 212. 

'0) Over de vergaderingen van Heren XVII, Van Dam I I, 244-267. 
") Inventaris van het V.O.c. archief. De stukken van Heren XVII berusten in het 

archief van de kamer Amsterdam (arch . v .b.c. 1-7231 (Heren XVII en kamer 
Amsterdam), terwijl de resolutien van Heren XVII zowel in de Kamer Amsterdam als 
in de Kamer van Zeeland berusten. Deze serie bevindt zich in kamer Zeeland onder 
V.O.C. arch . 7343-7416. 

22) Daar de advocaat van de Compagnie echter tegelijk de advocaat van de kamer 
Amsterdam was en hij optrad als secretaris en penvoerder van Heren XVII wilen de 
meeste stukken van Heren XVII in de kamer Amsterdam berusten . Werden de verga
deringen van de Heren XVII in Zeeland gehouden, dan zal de advocaat daar waar
schijnlijk wei terzijde zijn gestaan door het personeel van de Zeeuwse kamer. 
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gezonden. Op den duur was men in Batavia in het geheel niet opgewassen te
gen deze overdadige papierproductie, ondanks het zeer uitgebreide schrij
verspersoneel, in de 18e eeuw een omstreeks 140 man. Van deze lieden waren 
er liefst 95 op de secretarie werk~aam . Van dit pennisten personeel nam circa 
1770 het aantal niet in Europa geborenen de overhand, voor zover zij in de 
monsterrollen te traceren zijn . In de 18e eeuw nam echter de achterstand in 
het schrijfwerk toch steeds meer toe en bedroeg soms meer dan 10.000 
bladzijden"). 

Toch moet men grote bewondering hebben voor de inhoud van de vele rap
porten, voor de rationaliteit van de indeling van de correspondentie24

), de 
overzichtelijkheid en de soms meer, soms minder geslaagde pogingen tot het 
maken van ingangen, van repertoria en indices maar ook vooral voor de goe
de organisatie van het briefverkeer, zowel in Azie als tussen Nederland en de 
Hoge Regering te Batavia en viceversa"). Vit tal van instructies blijkt, dat de 
V.O.C. in Nederland en Azie op een goed beheer van de archieven prijs stel
de. Zoals bij a1le instructies, die het bestuur tijdens het Ancien Regime be
treffen, is er wei een kloof tussen de artikelen van een instructie en de practi
sche uitvoering ervan, maar vergeleken bij andere bestuurs- en bedrijfsorga
nisaties in dezelfde periode, maakt de V.O.c. zeker geen slecht figuur. Het 
verlies van zovele V.O.c. archivalia is niet in de eerste plaats te wijten aan de 
V.O.C. bestuurders, maar meer aan hun opvolgers. 

Na deze korte archivistische uitweiding, terug naar het overzicht van het 
ambtelijk apparaat van de V.O.c.. De enige centrale ambtenaar van de Com
pagnie was de advocaat, die men als een permanente secretaris van de Heren 
XVII moet beschouwen'6) . Hij was het meest stabiele element in dit federale 
en op collegialiteit gebaseerde systeem . Deze advocaat was ook de advocaat 
van de kamer Amsterdam. Hij moest de beschikking hebben over aile in- en 
uitgaande stukken, zowel van de kamer Amsterdam als van de Heren XVII. 
Het archief van de Heren XVII is dan ook niet gescheiden van dat van de 
kamer en maakt hiervan een integraal deel uit " ). 

Zoals gezegd moesten de zes kamers de beslissingen van de Heren XVII 
opvolgen, hierdoor werd de eenheid in deze veelheid bewaard. Deze federale 
structuur was een zeer gecompliceerde aangelegenheid, mede omdat er geen 
centrale boekhouding bestond. Enkele pogingen tot centralisatie mis
lukten"). Iedere kamer had haar eigen boekhouding. Wei bezat de kamer 
Amsterdam een zekere controle bij de jaarlijkse afrekening van de kamers 
onderling. In de praktijk was het Amsterdam, die vele uitgaven van de andere 

") Mondelinge mededeling van Drs. F. Lequin. 
") Van deze efficiente administratie getuigt in het bijzonder de zeer omvangrijke 

correspondentie van de Hoge Regering te Batavia met de bewindhebbers in Nederland. 
" ) P. A. Leupe, Brieven vervoer over land naar Indie door de Oost-Indische Com

pagnie in de 17e eeuw, in : Bijdragen Vad. Gesch . en Oudheidkunde, dl. 6 (1870), 
54-76. 

'6) Van Dam, Beschrijvinge, I I , 270-284. 
" ) Zie noot 22. 
") Zie p. 
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kamers tot haar last moest nemen, die dan formeel ten laste van de Compag
nie in haar geheel kwamen. Amsterdam werd uit de verkopingen schadeloos 
gesteld 29

). Vooral Zeeland was een zeer slechte betaler. Een staaltje van 
Zeeuws regionalisme was b.v. het feit, dat Zeeland haar eigen boekhouding 
in Vlaamse ponden registreerde. Aileen het eindbedrag moest omgerekend 
worden in guldens'O). 

Hoe vreemd een dergelijke werkwijze in moderne ogen ook lijkt, toch 
paste deze federale structuur in een staat, die eveneens op een confederatie 
was gegrondvest, samengesteld uit regios, die voor alles hun autonomie wil
den handhaven. Maar voor een commercieel lichaam, dat toch v66r alles 
alert moest reageren op de ontwikkelingen in de internationale marktverhou
dingen, zeker geen ideale situatie. Het pleit dan ook voor de bekwaamheid 
van de figuren aan de top, dat 'sCompagnies zaken zich toch over een lange 
peri ode gunstig bleven ontwikkelen. Bovendien kon in een Europese en Azia
tische samenleving, waar de rationalisatie in de 17e eeuw nog in volle ontwik
keling was, de V.O.c. zich goed handhaven. Anders werd dit in de 18e eeuw, 
toen de V.O.c. de Europese ontwikkeling naar een meer rationeel beheer in 
bestuur en bedrijf niet meer bijhield. 

Heren XVII had den geen eigen ambtelijk apparaat, maar werden wei ter
Lijde gestaan door enige ad . hoc commissies, die zich met beleidszaken 
moesten bezig houden. Een zeer belangrijke taak was opgedragen aan het zo
genaamde Haags besogne"). Oorspronkelijk was het ingesteld om de taak 
van de advocaat te verlichten. Na kennisneming van het beleid in Azii! aan de 
hand van de uit Azii! ontvangen stukken, die kantoorsgewijs in een vaste 
volgorde werden behandeld, adviseerde het college de Heren XVII bij monde 
van de advocaat, die hun vergaderingen bijwoonde en van de bevindingen 
van het besogne de Heren XVII op de hoogte stelde. Verder concipieerde de 
advocaat de brieven van het directorium aan de Hoge Regering naar aanlei
ding van het genotuleerde in het Haags Besogne en in de Vergadering van de 
XVII. De advocaat maakte bij al deze werkzaamheden gebruik van het perso
neel van de kamer Amsterdam en de neerslag ervan bevindt zich dan ook in 
het archief van deze kamer"). 

Men vraagt zich af, waarom Den Haag als plaats van samenkomst werd ge
kozen, waar men zowel verstoken was van ambtelijke personeel als van de re
troacta, die in Amsterdam bleven berusten. Aanvankelijk had men inderdaad 
in Amsterdam vergaderd, juist wegens de daar aanwezige stukken in de char
terkamer. Algemeen is door historici verondersteld, dat de mogelijkheid van 
contact met de centrale overheid deze keuze van Den Haag heeft bepaald. 
Het is echter merkwaardig, dat de bekende advocaat der Compagnie Pieter 
van Dam, die het toch weten kon, deze reden niet noemt"). Doorslaggevend 

") Van Dam I 1,234-238; De Heer, Financieele gesch. 58-67. 
30) Van Dam I I, 232. 
'I) Van Dam I 1,309-314. 
") Inv. V.O.c. arch., stukken Haags besogne, inv. 4455-4507, 7435. 
") Van Dam I 1,311,312. 
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was voor hem, dat men in Den Haag zich ongestoorder dan in Amsterdam tot 
de zaken kon bepalen en om hem te citeren: 'niet werd afgeleid tot particu
liere occupatien en distractien van de Heren van deze commissie")' . Volgens 
Van Dam kon een objectiever beleid in Den Haag worden gevoerd zonder 
beinvloeding van mogelijke particuliere belangen van de Heren. Een motief 
dat Van Dam niet noemt, kan mede het regionalisme zijn geweest: een neu
trale plaats van samenkomst, niet in een van de kamersteden, al speelde ook 
voor Van Dam in dit geval het afstands probleem van het verre Zeeland een 
zekere ro!. Natuurlijk had in Den Haag wei van tijd tot tijd overleg plaats 
over belangrijke politieke kwesties, waarbij de V.O.c. zowel in Europa als in 
Azie .betrokken kon zijn. 

Beslissend voor een goed functioneren van een ambtelijk apparaat is een 
effectieve controle. In een handelslichaam zou deze door de aandeelhouders 
moeten zijn uitgeoefend en daar de V.O.c. een monopolie van de Staat had 
ontvangen, was zij ook aan de Staten Generaal verantwoording schuldig. De 
aandeelhouders hadden het kapitaal verstrekt, waardoor de handelsorganisa
tie eerst mogelijk was geworden. Deze controle kon echter aileen worden uit
geoefend aan de hand van de door het bedrijf gevoerde boekhouding. De 
vraag rijst hoe groot of hoe klein was de invloed van de aandeelhouders en in 
welke mate voldeed de boekhouding van de Compagnie aan redelijke eisen 
van rationalisatie. Helaas liet echter juist op dit punt het V.O.C. beheer vee I 
te wensen over. 

Zoals reeds werd aangestipt, was de invloed van de aandeelhouders zeer ge
ring en weI door hun voorgeschiedenis uit de Voorcompagnieen JS

). Zij waren 
weliswaar niet meer de anonyme geldschieters, daar ieder werd geregistreerd 
met bet door hem ingelegde bedrag. Het aandelen kapitaal van de V.O.c. 
werd echter nooit uitgebreid, zoals dit weI het geval was met dat van de 
E.I.C. '6). 

Vooral in de beginperiode van de V.O.c. waren de participanten niet te
vreden met hun geringe invloed en dank zij hun protesten wisten zij in 1623 
bij de verlenging van het octrooi, het recht te verkrijgen, dat uit hun midden 
kamersgewijs zogenaamde hoofdparticipanten werden gekozen, die evenveel 
kapitaal als de bewindhebbers hadden ingelegd, te weten vaste bedragen, die 
per kamer verschilden"). Aan deze hoofdparticipanten werden binnen iedere 
kamer enige bevoegdheden opgedragen. Tevens werd uit de hoofdparticipan
ten van de gezamenlijke kamers een vast aantal gekozen, oorspronkelijk ne
gen, in 1784 tot achttien aangevuld"). Zij moesten naast en met de Heren 
XVII enkele zaken van algemeen belang behartigen. Zij vormden als het ware 
een centrale vertegenwoordiging van de participanten, al werden zij getrapt 
via de hoofdparticipanten verkozen. Deze beeedigde hoofdparticipanten 

H) Ibidem 312. 
") Zie noot 15. 
16) Furber, Rival Empires, 191 seq . 
") Van Dam I I, 285 seq. 
") Ibidem, 303 seq . 295-296, noot 5. 
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woonden de vergaderingen van de Heren XVII bij met adviserende stem en 
waren tegenwoordig bij de besognes van het directorium, terwijl aan hen ook 
inzage werd verstrekt van de correspondentie in Azie. Verder hadden zij on
der andere de inspectie van de pakhuizen en andere minder belangrijke za
ken. Uiteraard hadden zij nauwe sociale en commerciele banden met de be
windhebbers in de kamers en met de Heren XVII. Hun ambtsduur was gelijk 
aan die van de bewindhebbers, maar gezien de kleine groep personen, die het 
vereiste kapitaal aan aandelen bezat, zullen deze functies tussen de beide 
groepen nogal hebben gewisseld. Van een werkelijke verdediging van de 
belangen van de kleine participanten zal in de praktijk weinig of niets zijn 
terecht gekomen. Merkwaardig is het, dat de beeedigde hoofdparticipanten 
niet deelnamen aan het afleggen van rekening en verantwoording van het fi
nantiele beheer van de V.O.c. aan de Staten Generaal, noch waren zij be
trokken bij de verkiezing van de bewindhebbers van de kamers l9

). Voor deze 
functies kozen de participanten zelf in de respectieve kamers uit de hoofdpar
ticipanten lieden, die deze taak moesten verrichten, de zogenaamde rekening 
afleggers40) . Ook de zogenaamde keurvorsten 41) werden op deze wijze geko
zen. Zij stelden samen met de bewindhebbers in de kamers, de nominatie 
vast, waaruit de stedelijke regeringen de nieuwe bewindhebbers kozen. Bij 
deze twee belangrijke taken, rekening afleggen aan de centrale regering en 
een zekere invloed op de nominatie van de bewindhebbers, hadden de partici
panten dus zelf formeel een zeer geringe inspraak. Deze gang van zaken is 
echter zo gecompliceerd en de groep personen uit wie gekozen moest worden 
zo klein, dat ook bij de verkiezing van .. rekening afleggers" en 'keurvorsten' 
de belangen van de gewone participant vrijwel geen gewicht in de schaal 
hebben gelegd. De groepsbelangen zullen die van de kapitaalverschaffers 
verre hebben overtroffen. 

In tegenstelling tot de V.O.c. hadden de E.I.C. aandeelhouders, dank zij 
het gecentraliseerde bestuur in Londen, het voordeel, dat zij in een lichaam 
waren verenigd, namelijk in de General Court" ). Toch moet men zich van de 
invloed van die General Court geen overdreven voorstellingen maken, want 
binnen de General Court had aileen een kleine groep van groot aandeelhou
ders 'The Court of proprietors"'), dat wil zeggen zij, die minstens £ 1000 aan 
aandelen hadden ingelegd, het recht van verkiezing van de directeuren. 

" ) WeI waren de beeedigde hoofdparticipanten betrokken bij de onderlinge reke
ningaflegging van de kamers en van die aan de Heren XVII (Van Dam 1 I, 306). 

") Van Dam I I, 295, 296. In noot 5, p. 295, 296 bespreekt de uitgever van Van 
Dam's Beschrijvinge, F. W. Stapel, de verschillende functies van de hoofdparticipan
ten, daar de auteurs over 'sCompagnies organisatie deze functies niet goed uiteenhiel
den. Ook Van Dam houdt zich niet streng aan een vaste naam voor elke rubriek. Deze 
functies werden bij het octrooi van 1623 vastgesteld. 

") Van Dam 1 1,296, noot 5. 
") K. N. Chaudhuri, The English Company, London 1965, 32, 33; Meilink

Roelofsz, Onderzoek bestuur en handel E.I.C.-V.O.C., 208-209. 
") S. C. Ghosh, The social condition of the British community in Bengal, 1757-

1800, Leiden 1970, 13. 
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Bovendien beschikten aandeelhouders met een aandelen bezit, dat de £ 1000 
te boven ging over meer stemmen 44

). Ook hier dus de beperking tot een 
bepaalde sociale groep. 

Ondanks de geringe invloed van de participanten bij de V.O.c., is het op
merkelijk, dat in de helft van de 18e eeuw, wanneer de critiek op de bedrijfs
voering van de V.O.c. steeds sterker wordt, stemmen uit het college van 
hoofdparticipanten opklinken bij monde van de zeer bekwame koopman en 
bankier Thomas Hope"), een bewijs, dat meer actieve en bekwamen kooplie
den in deze regentenoligarchie van het V.O.c. bestel konden doordringen . 

Naast de geringe invloed van de aandeelhouders was ook het administratie
ve en technische hulpmiddel, de boekhouding, waarop de finantiele controle 
gebaseerd was"), geheel ontoereikend. Dit is wonderlijk, daar een andere tak 
van het administratieve apparaat, de salarisadministratie heel efficiente trek
ken vertoonde, ondanks het feit, dat deze evenals de commerciele boekhou
ding in zesvoud moest worden gevoerd 47

) . 

Een falende controle was echter fataal voor een handelsorganisatie, die 
zich in Azii! al spoedig in de 17e eeuw over een immense ruimte wist uit te 
breiden en waarvoor een ambtelijk apparaat nodig was, dat zijn weerga niet 
had tijdens het Ancien Regime. In de 18e eeuw omvatte het personeel in Azii! 
niet minder dan een 20.000 man") . Vergeleken bij de Aziatische tak van de 
V.O.c. huishouding was de administratie in Nederland vrij bescheiden. Door 
het verloren gaan van het grootste dee I van de interne administratie van de 
kamers, ontbreken bijvoorbeeld gegevens over de grootte van het 
kamerpersoneel 49

). 

Zowel in Nederland als in Azii! waren echter aile beleids- adviserende en 
controlerende taken toevertrouwd aan bestuursorganisaties en commissies, 
die op collegiale wijze tot hun beslissingen kwamen'O) . Nergens is in de 
V.O.c. sprake van een eenhoofdige leiding. Ook Gouverneur Generaal en 
Raden beslisten te samen en dit gold eveneens voor de hoofden van de kanto-

") Ibidem, 13. 
") Zowel het rapport van Thomas Hope, dat hij nog als woordvoerder van Heren 

XVII schreef (een critisch commentaar op een rapport van Gouverneur-Generaal 
Jacob Mossel), als een rapport van 1754, dat hij opstelde als lid van het college van 
beeedigde hoofdparticipanten, bevinden zich in de collectie Hope (oud koloniaal 
archief 8479). 

") De historicus Glamann heeft een wat gunstiger oordeel over Compagnies boek
houding dan de econoom Mansvelt (Glamann, Asiatic Trade, 249-252, 258-265). 

") Daar in het V.O.c. archief de salarisadministratie het best bewaard is en ook de 
andere kamers afschriften van hun loonadministraties aan de kamer Amsterdam 
moesten zenden, bezitten wij althans van voor de 18e eeuw - v66r die periode zijn 
slechts fragmentarische gegevens bewaard - over een unieke bron ter bestudering van 
het personeelsbeleid van de V.O.c. Zie voor een gedetailleerd overzicht: F. Lequin, A 
new approach to the history of the Dutch expansion in Asia: The personnel of the 
V.O.c. in the eighteenth century, in: Journal of European Economic History, Rome, 
vol. VIII (L979), p. 431 -437. 

") F. Lequin, A new approach. 
") M. A. P . Meilink-Roelofsz, Van geheim tot openbaar, Leiden 1976, II. 
' 0) Van Dam, Beschrijvinge, III, 41-64. 
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ren in Azii! en hun Raden. Dit is in groot contrast met het eenhoofdig gezag, 
dat de Portugese vice-koning over de Portugese vestigingen in Azii:! uitoefen
de. Zijn Raad had aileen adviserende bevoegdheid. De Portugese expansie in 
Azii:! was een koninklijke aangelegenheid en zo was ook het afgeleide gezag 
eenhoofdig" ). 

Aan het collegiale principe van de V.O.C. waren grote bezwaren verbon
den, de langzame wijze van beslissing, de aarzeling om verantwoordelijkheid 
te dragen, waardoor voortdurend compromissen nodig waren met bovendien 
een voortdurende wisseling in de samenstelling van de colleges. 

In Nederland werden deze collegiale besturen terzijde gestaan door een ad
ministratief ambtelijk apparaat, dat voor een groot dee I uit vast benoemde 
krachten bestond. Naar gelang van de belangrijkheid van de kamer was dit 
apparaat uitgebreider en meer gedifferentieerd. Zoals boven reeds is aangege
yen, zijn van dit interne beheer van de kamers slechts zeer weinig archivalia 
bewaard" ). De meeste stukken zijn verloren gegaan in de Franse tijd, toen de 
gebouwen van de kamers voor andere doeleinden nodig waren " ). De com
merciele belangen van de v.o.c. en de schriftelijke neerslag daarvan had 
VOor de opvolgende staatsbesturen, die met het beheer van de zaken van de 
opgeheven compagnie werden belast, geen praktische betekenis meer, terwijl 
men evenmin de historische waarde van deze stukken van economische aard 
onderkende"). Men had aileen belangstelling voor 'sCompagnies politieke 
erfenis in Azii:! en verder voor de salaris afwikkeling van de Compagnies die
naren . Deze stukken zijn althans voor de kamers Amsterdam en Zeeland aan 
de vernietiging ontsnapt, terwijl ook VOOr de kleine kamers de basis registers 
bewaard zijn gebleven, dank zij hun opzending naar Amsterdam. 

De koloniale bestuurders, die het beheer van de V.O.c. overnamen 
moesten echter wei aandacht geven aan de politieke staatkundige macht van 
de opgeheven compagnie in Azii:!, en daaraan dank en wij, dat de zo waarde
volle serie van de Overgekomen brieven en papieren uit Azii:!, van de beide 
kamers Amsterdam en Zeeland zijn bewaard gebleven"). De Zeeuwse serie is 
echter veel minder compleet dan de Amsterdamse en begint pas eind zeventi
ger jaren van de 17e eeuw. Vooral de Amsterdamse serie, die vanaf 1614 een 
doorlopende reeks vormt tot de opheffing van de compagnie, terwijl ook 
voor de periode 1602-1614 enige bundels stukken uit Azii:! afkomstig, zijn be
waard, is goed bekend bij iedere onderzoeker over de relaties van de V. o. C. 
met Azii:!. Bij gebrek aan archivalia is het helaas onmogelijk om de werkwijze 

" ) G. D. Winius, Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580, (G . D. Winius 
and B. W. Diffie), Minneapolis 1977, 325. 

") In he! V.O.c. archief zijn voor de kamers Amsterdam en Zeeland een aantal 
stukken bewaard afkomstig van hun departementen. He! grootste dee! van deze stuk
ken betreft echter de salarisadministratie van deze kamers. 

") Meilink-Roelofsz, Van Geheim tot openbaar, II . 
") Over de wetenschappelijke bestudering van de economie in Nederland: Irene Ha

senberg Butter, Academic Economics in Holland, 1800-1870, The Hague 1969. 
") De serie Overgekomen brieven en papieren bevindt zich in het V.O.c. archief 

Kamer Amsterdam, 1614-1794 (nos 1056-3987) en in Kamer Zeeland 1677-1792 (nos 
7658-9220), terwijl de serie kamer Amsterdam 1602-1614 de nos. 1053-1055 omvat. 
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van de administraties van de kleine kamers te reconstrueren, maar ook de 
schriftelijke neerslag van de administraties van de kamers Amsterdam en 
Zeeland laat nog vele vragen open. 

Bij de Voorcompagnieen was geen sprake van een permanent administra
tief apparaat. De bewindhebbers werden verondersteld de administratieve 
werkzaamheden in Nederland zelf te verrichten, desnoods met een boekhou
der en wat schrijvers, die ze vaak uit eigen zak betaalden. Na de oprichting 
van de V.O.c. kwam er meer continuiteit, het meest belichaamd in de advo
caat van de Compagnie, de enige permanente ambtenaar in dit besteI'6) . 

De groeiende omvang van de onderneming leidde zowel in Azie als in Ne
derland tot specialisatie en differentiatie van de administratie. In de kamers 
vormden zich afdelingen aan welke speciale taken werden opgedragen. Bij de 
kamers Amsterdam en Zeeland ontstonden al in de 17e eeuw vier zogenaam
de departementen"). De kamer Amsterdam onderscheidde dat van de equi
page, waartoe ook het belangrijke soldijkantoor behoorde; het departement 
van de commercie en de departementen van de ontvang en rekenkamer en het 
kantoor van de opperboekhouder van de kamer. Een zelfde specialisatie had 
in de Zeeuwse kamer plaats met wat andere benamingen maar met dezelfde 
taken. 

In Azie ontstond eveneens een gedifferentieerde administratie, zowel op 
het hoofdkantoor te Batavia, als op de Aziatische bijkantoren. Deze admi
nistraties stonden ten dienste van het bestuur en de commercie naast de nava
Ie en militaire functies"). Het voert te ver om nader in te gaan op 's Compag
nies bestuur in Azie. Dank zij echter de centrale bestuursvorm in Azie, ver
toont de V.O.c. administratie daar wat rationeler trekken dan de zesvoudige 
administratie in Nederland. Het meest treffend komt dit tot uitdrukking in de 
boekhouding. In Batavia was de boekhouding gecentraliseerd en de bijkanto
ren moesten aan Batavia rekening en verantwoording afleggen. Uit de facto
rij gegevens stelde het hoofd van het kantoor der boekhouding te Batavia de 
algemene Indische rekening-courant op. Maar deze jaarlijkse algemene reke
ning vertoonde grote gebreken, daar de boeken uit de verschillende kantoren 
op zeer ongeregelde tijdstippen binnenkwamen als gevolg van de afvaart der 
schepen uit de kantoren, die afhankelijk was van de heersende winden. Soms 
kwamen zij zelfs door scheepsrampen in het geheel niet aan. Niettemin hield 
men vast aan de afsluiting op een vaste datum, die op zijn beurt weer niet 

56) Van Dam, Beschrijvinge, I I, 270-284 (instructie voor Pieter van Dam als 
advocaat van de V.D.C. , 282-284) . 

" ) Zie inventaris Arch. V.O.c. v~~r de benamingen van deze administraties resp. 
bij de kamer Amsterdam en Zeeland . 

" ) G. C. Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtli
chen und finanziellen Entwicklung der NiederHindisch-Ostindischen Compagnie, 
Batavia-'s-Gravenhage 1894, 94-107, 124-126, 189-244; Van Dam, Beschrijvinge III 
geeft in cap. XIII, 181-225 een gedetailleerd overzicht van de administraties in Batavia 
in 1694 met betrekking tot het daar te werk gestelde person eel en de kosten van deze 
administraties; Van Dam, Beschrijvinge III, p. XIV, XV, cap. XIX, 327 seq. 
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overeenkwam met de afsluitingsdatum van de jaarlijkse staat van de Neder
landse V.O.C. huishouding S9

). 

De centralisatie te Batavia had commercieel echter wei grote nadelen. Bata
via als centrale verzamelplaats van de oosterse waren bleek zeer schadelijk 
door de lange tijdsduur wegens de grote omwegen en de daardoor ontstane 
extra hoge transportkosten en de achteruitgang in kwaliteit van de waren. 
Daardoor ging men voor enkele belangrijke producten als bijvoorbeeid ka
neel, thee en zijde over tot rechtstreeks transport van de factorijen naar 
Nederland'·). Na gelsoleerde pogingen in de !7e eeuw tot een rechtstreekse 
verbinding tussen de afzonderlijke kantoren in Azie en Nederland, kwamen 
er in de !8e eeuw enkele directe verbindingen voor het vervoer van bovenge
noemde producten tot stand. 

Dank zij de gescheiden huishoudingen van de V.O.c., kon zich zoiang de 
inter-Aziatische handel bleef f1oreren, een bedrijfskapitaal vormen in Azie 
maar dit veranderde aan het eind van de 17e eeuw·'). Naarmate echter de 
inter-Aziatische handel achteruitging, verdween het Aziatische surplus en 
ontstonden er tekorten die steeds groter werden"). 

Hoewel in Nederland geen centrale boekhouding bestond, hield de Hoge 
Regering geen rekening met de boekhoudingen van de kamers, maar zij legde 
rekening en verantwoording af aan de fictieve Generale Compagnie"). Zoals 
gezegd wist men dit op een gecompliceerde wijze in Nederland te ondervan
gen. Amsterdam trad meestal als geldschieter op voor de andere kamers bij 
de onderlinge afrekening om dan later uit de verkopingen te worden schade
loos gesteld met aile getwist en haarkloverijen van dien·'). De grootste 
dwarsligger was hierbij steeds Zeeland. Noch de finantiele verhouding tussen 
Batavia en Nederland, noch die tussen de kamers onderling, voideden aan de 
eisen van een rationeel beheer. Het directorium in Nederland had slechts een 
algemeen overzicht van de finantiele situatie in Azie. Het was aangewezen op 
de finantiele stukken, die het van de Hoge Regering ontving en slechts enkele 
vergeefse pogingen zijn gedaan om vanuit Nederland een directe inspectie op 
de Aziatische kantoren uit te oefenen·'). 

Maar ook de rekening aflegging aan de Staten-Generaal was voor een zo 
uitgebreid handelsbedrijf hoogst vreemd. Men had toch zelfs al in de !7e 
eeuw een balans van het gehele bedrijf verwacht. Maar wat aan de Staten-

") Glamann, Dutch Asitic Trade, 244 seq . 
60) M. A. P. Meilink-Roelofsz, The Dutch East India Companies Ports of call: Les 

grandes escales, Recueils de la Societe Jean Bodin, 1972, 188, 189; Van Dam, Beschrij
vinge, III, XXII, 499 seq. 

61) Glamann, Dutch Asiatic Trade, 248, 249 . 
• ') Ibidem, 249, 250. 
") Wei werd jaarlijks een ste1 "generale boeken" naar de kamer Amsterdam en 

naar de kamer Zeeland gezonden (Van Dam III, 157). 
") Zie noot 29. 
") Zie Van Dam, Beschrijvinge, III, cap. VII, 133 seq. Aanvankelijk werden con

trolerende commissarissen vanuit Batavia gezonden om de kantoren te visiteren. De 
commissie van Van Rheede tot Drakesteyn geschiedde vanuit Nederland en dit was 
ook het geval met de visitaties van de independent-fiskaals (Van Dam, III, 136 seq.). 
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Generaal werd aangeboden, was slechts een exploitatierekening, waarin de 
activa en passiva in Nederland werden vermeld, maar noch het aandelenkapi
taal, noch de schepen onderweg met hun ladingen en evenmin het gehele be
drijf in Azit! als zodanig figureerden 66

). Tegenover de equipage kosten, waar
toe ook het uit Nederland naar Azit! verzonden edel metaal en munten en de 
vanuit Azit! op Nederland getrokken wissels werden vermeld, stonden de 
retouren-generaal, te wet en de opbrengsten van de verkopingen in Neder
land. Equipage kosten en verkopingen werden kamersgewijs geregistreerd, 
maar in het geheel niet werd rekening gehouden met de verwervingskosten 
van de goederen, daar bijvoorbeeld alleen de inkoopsprijzen van de waren 
werden vermeld6

'). 

De grootste verwarring ontstond in de boekhouding door de verschillende 
waardering van het zilvergeld, dat door de V.O.c. in Azit! werd geimpor
teerd. Vit handelsoverwegingen dienden zilveren munten lOwel tot handels
waar als tot circulatie munt. Daar de zilverwaarde in Azii! hoger was dan in 
Europa, werden de in Azii! geimporteerde munten opgewaardeerdO

'). Men 
ging die verschillende waardering ook in de boekhouding registreren, maar 
deze omrekeningen gingen op den duur de rekenkundige kennis van de 
V.O.C. boekhouders verre te boven. Er ontstond een heilloze verwarring, 
ondanks pogingen om hierin weer orde te scheppen, die helaas de wanorde 
slechts erger maakte. Noch de V.O.c. boekhouders, noch de moderne histo
ricus konden hieruit meer wijs worden. 

Toen de verliezen van de inter-Aziatische handel steeds groter werden, ging 
de V.O.c. huishouding in Nederland er toe over deze tekorten te dekken uit 
de winsten in Europa op de Oosterse waren. Mansvelt ziet dan ook de 
V.O.C. in de 18e eeuw als een import firma van oosterse waren69

), die tot diep 
in de 18e eeuw nog grote winsten bleef opleveren, afgezien dan van de over
makingen naar Azit! tot dekking van de tekorten aldaar. 

Zoals reeds ter sprake kwam, is de V.O.C. in tegenstelling tot de E.I.C. 
nooit overgegaan tot een uitbreiding van haar aandelenkapitaal. Ook dit had 
kwade gevolgen, daar men om aan bedrijfskapitaai voor het expanderende 
bedrijf te geraken, leningen moest sluiten. Aanvankelijk waren dit langlopen
de, maar in de 18e eeuw kwamen steeds meer kortlopende leningen, uitgege
yen op nog te houden verkopingen. Het waren juist deze anticipatiepennin
gen, die tot het finantiele bankroet van de V.O.C. leidden, toen door de vier
de Engelse oorlog de aanvoer van oosterse waren stokte. 

Het gelijkblijven van het aandelenkapitaal zal bovendien het oligarchisch 
karakter van de Compagnie hebben versterkt, hetgeen wellicht ook de bedoe
ling is geweest. 

") Van Dam, Beschrijvinge, I 1, 365-368; Mansvelt, 6-8, 12-16,72-77,244-246. 
0') Glamann, Dutch Asiatic Trade, 244-255; Mansvelt, Rechtsvorm, 15, 16, 245, 

246. 
") Encyclopedie van Nederlandsch Indie, muntwezen, dl. II, 794-797 (om werking 

van een tekst door N. P. van den Berg). 
0') Glamann, Asiatic trade, 249; Mansvelt, Rechtsvorm, 105. 
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Hierboven is zeer in het kort de min of meer rationele werking aangegeven 
van 'sCompagnies administratie. Maar hoe was het gesteld met de V.D.C. 
ambtenaren, die binnen deze structuur moesten arbeiden? Hier raken wij aan 
het !ge eeuwse begrip bureaucratie in engere zin. Vooral moet dan ter sprake 
komen het voor het Ancien Regime bijzonder grote ambtenarenbestand in 
Azii!. Een be!angrijke vraag, die nauw samenhangt met het V.D.C. bestuur 
aldaar, is de hoedanigheid van het uit Nederland gezonden person eel en van 
de Iieden, die wanneer nodig ook in Azii! werden gerecruteerd. Een onderlin
ge vergelijking van personeelszaken bij de verschillende Europese handels
compagnien zou zeker van historisch be lang zijn, maar dan dienen tal van 
aspekten nader te worden onderzocht. Furber geeft in zijn Trade in the 
Drient hiertoe waardevolle suggesties. Hij benadrukt terecht de nauwe 
samenhang tussen de positie en de kwaliteit van het Europese compagnies
personeel in Azii! en de betekenis daarvan voor de contacten onder ling en met 
de Aziaten 70). 

Het recruteringssysteem van de E.I.C. is voor de tweede helft van de !8e 
eeuw vrij goed bekend dank zij de bewaard gebleven petities van gegadigden 
voor een functie in Azii!. Hieruit zijn allerlei gegevens over de leeftijd, sociale 
achtergrond, geografische herkomst en opleiding af te leiden 71

). Zulk een 
bron ontbreekt helaas voor het V.D.C. personeel in Azii!. Daarentegen be
schikt de V.D.C. over een veel vollediger salarisadministratie dan de E.I.C., 
die zoals gezegd, zeer efficient is ingericht en het gehele V.D.C. personeel van 
hoog tot laag over de gehele !8e eeuw omvat. 

Bij de E.I.C. is het archiefmateriaal van veel beperkter omvang en betreft 
vrijwel aileen de tweede helft van de !8e eeuw voor enkele categorien. Helaas 
verschaft de V.D .C. administratie ons geen gegevens over de sociale afkomst 
van haar dienaren, al word wei hun geografische herkomst in de sa!arisadmi
nistratie vermeld. Aan de hand van deze geografische gegevens kan door aan
vullend onderzoek in gemeente archievenen speciaal in de daar gedeponeerde 
notariele, rechterlijke en weeskamer archieven, informatie worden verkregen 
over de sociale afkomst van bepaalde V.D.C. dienaren 72

). 

Dver de recrutering in Nederland is nog maar weinig bekend, noch over de 
toegepaste selectiemethoden, noch over de mate van patronage, die ongetwij
feld de benoemingen hebben belnvloed. Bij de V.D.C. was echter geen spra
ke van een legaal systeem van patronage als bij de E.I.C., waar iedere direc
teur het recht had een candidaat voor te dragen, voor wie hij ook als borg 
kon optreden, als de candidaat de hoge borgsom niet kon opbrengen "). In 

70) H. Furber, Rival empires, 324 seq. 
") Ghosh, Bengal, 33. 
") Het V.O.C. archief bevat weliswaar v~~r de gehele l8e eeuw informatie over aile 

V.O.C. dienaren van hoog tot laag en is uit dien hoofde een unieke demografische 
bron, waar van iedere dienaar het carriere verloop is na te gaan. Een onderzoek naar 
de sociale achtergronden van de dienaren, waarbij de geografische herkomst als aanzet 
kan dienen, moet zich uiteraard beperken tot bepaalde te onderzoeken levenslopen. 
Anderzijds kan de geografische herkomst van de dienaren op zich zelf voor demografi
sche studies van belang zijn (zie ook Lequin, A new approach, 434, 435). 

") Ghosh, Bengal, 10, 12, 16 seq. 



186 DE ORGANISATIE VAN DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE 

Nederland geschiedde de benoeming van de candidaat door de betreffende 
kamer. Wanneer het person en betrof in de lagere rangen, dan geschiedde de 
benoeming door een of twee bewindhebbers, voor de hogere rangen door de 
vergadering van de bewindhebbers van iedere kamer. De candidaten werden 
dan aan de vergadering voorgedragen, die de nominatie bevestigde 74

). Lokale 
invloeden speelden daardoor een niet geringe ro!. Bij benoeming of herbe
noeming in Nederland ging het om de eerste benoeming v6ar het uitvaren 
naar Azii! of bij herbenoeming, na een verblijf in Europa. De ambtsduur van 
de V.O.c. dienaren was 5 jaar, die in Azii! kon worden verlengd. Terug in 
Nederland werd men echter herbenoemd, zo men dit verkoos. Benoemingen 
en bevorderingen in Azii! geschiedden door de Hoge Regering 71

). 

Patronage bij de begeving van ambten was een gewoon verschijnsel in de 
Europese bureaucratie tijdens het Ancien Regime. Zij ging gepaard met in 
onze ogen allerlei misstanden als koop van ambten 76), recht van familieleden 
tot opvolging, waarneming van het ambt door anderen, die dan een lager sa
laris ontvingen dan de eigenlijke bekleder van het ambt. De auteurs van de 
artikelen over bureaucratie in het Tijdschrift voor Geschiedenis zijn hier uit
gebreid op ingegaan ten aanzien van de open bare besturen in de 
Republiek" ). De V.O.c. was weliswaar een handelslichaam, maar met een 
uitgebreid ambtelijk apparaat. Het is aantoonbaar, dat deze misbruiken ook 
voorkwamen bij het V.O.c. personeel in Nederland, hier zij slechts een enkel 
voorbeeld te noemen, namelijk de carriere van een boekhouder van de equi
page van de kamer Amsterdam, speciaal belast met de monstering. Deze 
Pieter Vlaming (1686-1734), hoewel hij de laagste in rang was van de kamer
boekhouders, wist niet aileen een omvangrijk literair ceuvre na te laten, waar 
nog niet lang gel eden een Leidse dissertatie over is verschenen, maar betaalde 
niet minder dan £ 16.000.- voor de koop van zijn ambt. Verder kon hij het 
grootste deel van zijn diensttijd comfortabel op zijn buitenplaats in de buurt 
van Haarlem doorbrengen, blijkbaar weinig gestoord door monstering 
zorgen "). 

Voor het personeel in Azii! lagen deze zaken iets minder duidelijk. Hier zul
len deze soort misbruiken meer aangepast zijn geweest aan de Aziatische om
geving, turfgeld was daar minder nodig. Bovendien waren de mogelijkheden 
om in de particuliere handel snel rijk te worden heel wat rianter. Maar allerlei 
vormen van misbruiken, die in Nederland voorkwamen, ontbraken ook in 
Azii! niet, zo is zelfs een geval van substitutie bekend79

). 

") Van Dam, Beschrijvinge, I I, cap. XVIII, 554 seq. 
" ) Van Dam III, cap. XVI, 307, 308. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 

van de rangorde van het personeel in Azit . Hieruit blijkt hoe grote waarde door het 
V.O.C. bestuur in Azie werd gehecht aan een straffe ambtelijke hitrarchie. 

76) Voor de verkoop van ambten, een algemeen Europees verschijnsel, zie K. W. 
Swart, The sale of offices in the XVllth century, 's-Gravenhage 1949 (speciaal over 
Nederland en de V.O.C. 68 seq.). 

" ) O. Vries, Noord-Nederlandse ambtenaren, in: T. v.G. 90 (1977), 328-349. 
71) M. S. J. Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming, 1686-1734. Een studie over 

zijn werk met een levensbeschrijving, Bussum 1976, Diss. Leiden, 279 seq. 
") Mondelinge mededeling Drs. Lequin. 
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Het is echter van belang te weten in hoeverre de soda Ie afkomst van de 
candidaat zijn benoeming, rang en het verloop van zijn carriere beInvloedde. 
Burgemeesters en vroedschappen in de Nederlandse steden hadden het recht 
van begeving van de stedelijke ambten volgens een bijlOnder ingewikkeld 
systeem'O). De procedures gingen gepaard met een onderling gekuip van 
familie- en vriendjes politiek. De bewindhebbers van de V.O.e., van wie de 
meesten tijdens hun leven lid van de vroedschap of burgemeester van de 
kamersteden waren geweest, pasten ongetwijfeld dezelfde praktijken toe, als 
zij bewindhebber van een kamer waren. 

Furber geeft in zijn .. Rival Empires of Trade in the Orient" veel aandacht 
aan het sociale klimaat van de Britse en Nederlandse hogere ambtenaren van 
de Compagnien en de vele verbindingen tussen de Britse groepen in Engeland 
met die in Azie, banden, die vooral in de 18e eeuw steeds sterker werden, een 
gevolg van de wijze van recrutering en de nauwe relaties met de city van 
Londen"). Ten aanzien van de V.O.C. kon Furber zich uitsluitend baseren 
op fragmentarische gegevens ontleend aan secundaire literatuur, waarbij hij 
zich beperkte tot de hoofden van de V.O.e. kantoren 82

), Een systematisch 
opgezette studie, gebaseerd op de bronnen in de V.O.e. archieven, is zeker 
vereist en zal zich moeten uistrekken over de lOgenaamde gequalificeerden, 
de hogere leidende bestuurs- en administratieve ambtenaren van de 
V.O.e. "). Een groot verschil tussen de Britse en Nederlandse recrutering van 
het Compagniespersoneel was het bij de Engelse O.l. Compagnie bestaande 
vaste instituut van de patronage en de centralisatie van het bestuur in 
Londen 84

). Naast de grote sociale homogeniteit van de Britse groep in Azie, 
was er echter een geringe geografische mobiliteit8l

) van de E.l.e. dienaren. 
Iedere bestuurlijke regio van de E.l.C. had lOals gezegd, haar aflOnderlijke 
verbinding met Londen. Was men eenmaal in een bepaalde regio benoemd, 
dan was het regel, dat men zijn carriere in die regio maakte, al waren uitlOn
deringen mogelijk. Door de federale structuur van de V.O.C. in Nederland 
kan de sociale homogeniteit van het V.O.C. personeel wat losser zijn 
geweest, terwijl er door de centralisatie van het bestuur in Azie met de uitstra
ling in de kantoren een vee I grotere geographische mobiliteit mogelijk was. 
Maar ook dit vereist nader onderzoek. Bovendien moest de Hoge Regering in 
Batavia, meer dan de bewindhebbers in Nederland bij benoemingen en be
vorderingen rekening houden met de kennis en ervaring van het personeel. 
Zelfs zijn er voorbeelden, dat uit Nederland gelOnden 18e eeuwse .. present
kaasjes" op een dood spoor werden gezet of zelfs werden teruggelOnden. Er 

'0) O. Vries, Noord Nederlandse ambtenaren, 337. 
") Furber, Rival Empires, 198-200; Zie ook Ghosh, Bengal, 18-20, 35-57. 
") Furber, Rival Empires. F. baseert zich vooral op het genealogisch overzicht door 

W. Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers op hare buitenkantoren i;t Azil!, 
Amsterdam 1944. 

B) F. Lequin, A new approach. 
") Ghosh, 5, 9-Jl, 18-21,30 seq., 40 seq. 
tl) Furber, Rival empires, 198-201. 



188 DE ORGANISATIE VAN DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE 

zijn ook tal van voorbeelden van sociale stijging van V.O.c. dienaren vanuit 
lage rangen tot hoge posten, ook in de 18e eeuw'6

). 

Over de opleiding van het V.O.c. personeel is helaas heel weinig bekend, 
noch van de dienaren in Nederland, noch van die in Azie. Van Imhoff bepleit 
dan ook in zijn bekende memorie of "consideratien"") voor een betere 
opleiding, speciaal voor de marine officieren, terwijl hij to en nog in het begin 
van de jaren 40 van de 18e eeuw de kwaliteit van het lagere zeepersoneel vrij 
goed achtte. Maar meer dan veertig jaar later in 1785 oordeelde Comelis van 
der Oudermeulen heel wat somberder over de kwaliteit van dat zeepersoneel. 
Juist door de grote uitbreiding van de Europese zeehandel was er een nijpend 
te kort aan personeel voor de V.O.c. vloot ontstaan, waardoor steeds meer 
onervaren lieden werden aangenomen"). Evenmin als bij het ambtelijke per
soneel van de openbare besturen in de Republiek 89

) kende men bij de V.O.c. 
een zekere professionalisering van het administratief personeel. Hun taken 
moesten zij al doende leren, al zuBen zekere eisen van praktische handelsken
nis en een goed handschrift op prijs zijn gesteld. In Engeland schijnen specia
le opleidingen tot koopman te hebben bestaan, blijkbaar verbonden aan 
meer algemeen vormend onderwijs. Het is merkwaardig, dat Ghosh, de 
auteur die zich met het Britse E.I.C. personeel in Bengalen heeft bezig gehou
den, een dergelijke opleiding voor E.I.C. dienaren in Rotterdam noemt90

). 

Dank zij de bijzonder nauwgezette salarisadministratie van de V.O.C. 
zoals gezegd, het meest rationele gedeelte van de V.O.c. organisatie, maar 
tevens waarschijnlijk de meest rationeel opgezette administratie tijdens het 
Ancien Regime in Europa, beschikken wij over een unieke bron voor kwanti
tatieve demografische informatie over de vermoedelijk grootste Europese be
volkingsgroep in Azie in de 18e eeuw met een totaal gemiddelde van c. 20.000 
personen van Europese afkomst. Behalve inzicht in het carriere verloop van 
het personeel en de sociale en geografische herkomst, verschaffen de archie
ven informatie over de mortaliteit, de terugkeer naar Nederland, gemiddelde 
ambtsduur, de leeftijdsgrenzen naar beneden of naar boven bij benoeming en 
ontslag. Ook de beroepsmatige verhoudingen zijn na te gaan. Zo blijft het 
aandeel van het commerciele en administratieve en zeepersoneel steeds meer 
achter ten opzichte van de veel grotere aantallen soldaten9l

). De salarisadmi-

16) Een voorbeeld, dat men het zelfs van jong matroos tot Gouverneur-Generaal 
kon brengen is Jabob Mosse\. Verder onderzoek van de gequalificeerden is noodzake
Iijk om de mogelijkheden van stijging vast te stellen. 

") G. W. van Imhoff, De Consideratien, ed. J. E. Heeres: B.K.1. 66 (1912), 456-
460. 

") Dirk van Hogendorp, Stukken raakende den tegenwoordigen toestand der 
Bataafsche bezittingen in Oost Indie en de handel op den zelve ... , 's-Gravenhage-Delft 
1801 (bevat de uitgave van de memorie van Cornelis van der Oudermeulen, in 1785 
opgesteld, met critisch commentaar door Dirk van Hogendorp, 128. 

") O. Vries, Noord-NederIandse ambtenaren, 337, 341, 342. Vries behandelt echter 
niet de eigenlijke profes$ionalisering van de ambtenaren. Hij beperkt zich tot het func
tioneren van het ambtelijk apparaat. 

") Ghosh, Bengal, 53. 
") In 1720 staan nog 76f1!o landpersoneel tegenover 24f1!o zeelieden, in 1780 zijn deze 

percentages respectievelijk 93f1!o ten opzichte van 7,5f1!o. Deze getallen zijn ontleend 
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nistratie verschaft voorts exacte gegevens over de bezoldiging, namelijk de 
officiele bezoldiging, daar die salarissen, zoals trouwens ook bij de andere 
Europese handelscompagnien, slechts een fractie van het eigenlijke inkomen 
vormden92

). De salarissen in de V.O.c. waren hierarchisch opgebouwd en 
veranderden vrijwel niet gedurende de gehele V.O.c. periode, ongeacht de 
stijging of daling van de kosten van levensonderhoud in Nederland en in 
Azie. Men kan in Azie zeker niet spreken van een constant prijspeiI93

). Wij 
weten bijvoorbeeld, dat in Bengalen de prijzen van levensbehoeften als rijst, 
suiker en ook textiel aanzienlijke stijgingen van weI 30-70070 vertoonden. 
Wellicht zou het van beIang zijn, de officiele salarissen van het V.O.c. perso
neel te vergeIijken met zowel de salarissen van ambtenaren van het openbaar 
bestuur als met de lonen van het lager ambtelijk personeel in Nederland. 
Aangezien op het ogenblik een uitgebreid onderzoek over het V.O.c. perso
neel nog niet is afgesloten, kan hier worden volstaan met het aanstippen van 
de vele mogelijkheden, die het archiefmateriaal van de V.O.C. salarisadmi
nistratie kan opleveren, niet aileen ten aanzien van het hogere V.O.C. perso
neel, maar ook voor de gewone zeelieden, ambachtslieden en militairen. 

Deze lage salariering gaf echter aanleiding tot wat in de tijd zelf reeds als de 
grote "cancer" van het compagniesbestel werd gezien, de mors- of particulie
re handel van de compagniesdienaren. Toch hebben de bestuurders zeIf er 
niet te zwaar aan getild. Zoals de open bare besturen haar dienaren tal van 
emolumenten toekenden, geschiedde dit ook bij de V.O.c. In vergelijking tot 
de in prive handel door de V.O.c. dienaren verdiende for-tuinen, waren de 
voorgestelde verbeteringen, zo het toestaan van een beperkte mate van eigen 
handel, slechts armzalige lapmiddelen, terwijl de V.O.c. bestuurders aan de 
hand van de via wissels overgemaakte bedragen naar Nederland, nauwkeurig 
op de hoogte waren van de door hun dienaren in Azie verdiende kapitalen, 
d.w.z. aileen van die geldsommen, die naar Nederland werden overgemaakt. 
Buiten het gezichtsveld van de V.O.c. bestuurders vielen echter de kapitalen 
naar het buitenland overgemaakt, waarover o.a. in de archieven van de Bank 
of England"). Nooit is de V.O.C. dan ook overgegaan tot salarisverhoging 
in tegenstelling tot de E.I.C., die vooral in het eind van de 18e eeuw haar die
naren forse verbeteringen van salarissen toestond, maar tegelijk ook zorgde 
voor de vorming van een goed opgeleid en geselecteerd corps voor het bestuur 
van haar gebieden in Azie. 

De 1ge eeuwse verontwaardiging over de privehandel van de V.O.C. diena
ren en die door vele koloniale historici uit die peri ode daarom als een der 

aan gegevens van Drs. Lequin uit de Generale land- en zeemonsterrollen en daarna op 
kaart gebracht. Bij deze percentages gaat het wei om het gehele landpersoneel en dus 
niet aileen om de soldaten. 

") Furber, Rival Empires, chap. 6, 264 seq.; Over de salarissen van de E.l.C. diena
ren ook P . 1. Marshall, East India Fortunes, The British in Bengal in the eighteenth 
century, Oxford, 1976, 18, 159 seq., 180 seq . 

") Ibidem, 35. 
") M. A. P. Meilink-Roelofsz, Ulrich Gualtherus Hemmingson, V.O.C. dienaar en 

verbindingsschakel tussen China en Nederland, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaar
boek 1980, deel 31, 460, 461, 472. 
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voornaamste redenen werd beschouwd voor de achteruitgang van de V.O.c., 
komt voort uit een anachronistische vergelijking van dit gebrek aan salaris
ethiek met de meer efficiente en gedisciplineerder bureaucratie van de 1ge 
eeuw, toen trouwens ook in een langzaam en moeizaam proces niet omkoop
baarheid tot norm werd verheven. Beroepsethiek ontstaat pas door het beho
ren tot een goed opgeleid corps van ambtenaren, die reeds van het begin van 
hun opleiding doordrongen worden van deze corpsgeest met hogere more1e 
eisen dan voordien. Bij de Britten ging dit proces in Azie sneller dan bij de 
Nederlanders, omdat de Britten reeds in het derde kwart van de 18e eeuw om
vangrijke bestuurlijke taken in India kregen te verrichten, die een speciale 
opleiding noodzakelijk maakten. De Nederlanders waren ten aanzien van het 
bestuur van hun kolonien pas zover in de helft van de 1ge eeuw, toen ook zij 
het niet langer konden stellen zonder goed opgeleide bestuurders voor hun 
territoria in Azie. Maar in de 18e eeuw voelde de V.O.C. dienaar zich aller
eerst een koopman naar Azie uitgezonden door een handelsbedrijf, dat hem 
slecht betaalde en niet liet delen in de winst. Bovendien kende de samenleving 
uit welke hij voortkwam evenmin of slechts in geringe mate een ambtelijke 
moraal, noch was dit het geval met de Aziatische samenleving, waarbinnen 
hij met zijn handelstransacties moest opereren. De particuliere handel van de 
V.O.c. dienaren zou een historische bijdrage op zich zelf kunnen opleveren, 
maar dan treedt men buiten het hier behandelde onderwerp, de mate van 
rationalisatie van de V.O.C. organisatie, een twistpunt al sinds de verschij
ning in 1934 van Van Leur's proefschrift met als een van zijn stellingen: hoe 
modern was de organisatie van de v.o.c.? 
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EEN BELASTINGAMBTENAAR ALS PROPAGANDIST VAN DE 
MOERBEZIE- EN ZIJDETEEL T 

R. Dufour in het Utrechtse, 1831-1843 

door 

H. F. 1. M. VAN DEN EERENBEEMT 

lnleiding 

Niet aileen in gebieden zoals HaW:, Spanje en Frankrijk, waar de zijdeteelt 
al geruime tijd werd beoefend, maar ook in streken als Beieren, Pruisen, 
Oostenrijk, Rusland en zelfs Engeland werd sedert circa 1820 veel aandacht 
besteed om aldaar de zijdeteelt te introduceren. Men dacht hierbij aan een 
uitbreiding van de werkgelegenheid mede door de grote vraag die in de negen
tiende eeuw bestond naar zijden stoffen. Om aan het verlangen van de mode, 
dat samenhing met de toenemende welstand van grote kringen van de bour
geoisie, te kunnen voldoen werd er zeer veel Oosterse zijde ingevoerd. Gezien 
ue hoge prijzen die hiervoor werden betaald, lag het voor de hand, dat op 
verschillende plaatsen werd geprobeerd een deel te verwerven van deze in
teressante afzetmarkt. In het Duitse gebied stimuleerde de overheid met 
kracht dit streven als een mogelijkheid vooral voor de kleine man om een 
additioneel inkomen te verwerven . Zo was aldaar aan de pedagogische aka
demie voor onderwijzers te Altdorf de kweek van moerbeziebomen en de 
teelt van zijderupsen als apart vakgebied in het studieprogram opgenomen. 
Een andere stimulans ging uit van de Maatschappij tot aanmoediging van de 
landbouw in Beieren, die in oktober 1836 veertien prijzen uitloofde, bestaan
de uit vier gouden en tien zilveren medailles, om de aanplant van moerbezie
bomen en de teelt van zijderupsen te bevorderen '). 

In ons land was in de negentiende eeuw C. H . Berail de eerste die op zijn 
landgoed "De Ruwenberg" te Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant de Fran
se moerbezieboom introduceerde en daarmee op een kwekerij min of meer in 
het groot ging werken. Hij werd daarbij geholpen met een geldlening die hij 
in 1829 via het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid verwierf'). 
De plannen in de zomer van 1830 ontwikkeld om zijn zaken een bredere 
grondslag te geven door de oprichting van een naamloze vennootschap ten 
behoeve van de aankweking van de moerbezieboom en ten dienste van de 
verspreiding van de zijdeteelt werden getorpedeerd door het uitbreken van 
de Belgische opstand. Het was in die situatie onmogelijk belangstelling te 
trekken voor een dergelijke zaak. 

') De Vriend van den Landman; Handboek voor allen die belang stellen in de bevor
dering en den bloei van Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Boomkweekerij , verzameld 
en bewerkt door E. C. Enklaar, dll (1837), biz. 154. 

') A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Financien, Fonds ter bevordering van de Natio
nale Nijverheid: Register van verleende voorschotten, inv . XX, no. 1850. 
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Het realiseren van een naamloze vennootschap om de introductie van de 
zijdeteelt grootscheeps te kunnen aanpakken, zou pas in 1837 te Utrecht 
gestalte krijgen dank zij de inzet van een zeker<: Dufour. Berail slaagde erin 
een jaar later tot een soortgelijke constructie te komen . 

R. Dufour: belastinginner en plantenkweker 

Voor 1830 bezat Raimond Dufour, geboren in Abbeville in de provincie 
Namen, in de omgeving van Luik een van de grootste kwekerijen van "moer
bezienplantsoen" in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast 
vervulde hij een functie in overheidsdienst, namelijk inspecteur der belastin
gen te Luik . Na het uitbreken van de Belgische opstand werd Dufour door de 
Nederlandse regering als ontvanger van's Rijks directe belastingen naar 
Utrecht overgeplaatst. Dit had tot gevolg, dat hij de planten uit zijn kwekerij 
in november 1831 grotendeels overbracht naar een terrein dat hij had aange
kocht in de omgeving van genoemde stad, terwijl hij zelf domicilie koos in de 
Breestraat te Utrecht, waar hij voldoende tuin had om ook aldaar plant en te 
kweken. Zowel in Utrecht als op zijn nieuwe kwekerij in De Bilt ontwikkelde 
het gewas zich voortreffelijk. Experimenteerde Dufour in zijn tuin vooral 
met het kweken van planten uit het zaad van de moerbezie, de grotere plan
ten plaatste hij met name in zijn Biltse kwekerij . In de winter 1835-1836 had 
hij daar reeds zestienduizend boompjes staan)). 

Naast de uitoefening van zijn officiele functie als belastingambtenaar, in 
die tijd nog een beroep met veel vrije tijd, beperkte Dufour in zijn nevenacti
viteiten zich aanvankelijk tot het kweken van moerbeziebomen. Aan zijn 
werk werd bekendheid gegeven door de Commissie van Landbouw in de pro
vincie Utrecht. Via mededelingen in dagbladen liet deze weten, dat Dufour 
bereid was zijn gewas aan het publiek te leveren voor de geringe prijs van 
fl. 2,50 per honderd driejarige stammen"). Later vraagt hij echter hogere 
prijzen. Uit een bericht in de Utrechtsche Courant van 4 maart 1836 blijkt, 
dat hij voor tweejarige planten fl . 4,- per honderd stuks verlangt, waarbij 
dan wei de emballage is inbegrepen. Voor driejarige bedraagt de prijs 
fl. 10,-, voor vierjarige fl. 25,-, v~~r vijfjarige fl. 65,- v~~r zesjarige 
fl. 75,- en v~~r zeven- en achtjarige fl. 100,- per honderd. De oudere 
planten waren zo duur, omdat hij die vanuit Belgie en vooral uit Frankrijk 
had laten komen. Ook betrok hij vanuit Frankrijk zaad, omdat zijn bomen 
in het Utrechtse vaak te jong waren om hiervan vruchten v~~r zaadwinning te 
kunnen oogsten. Dovendien liepen de prijzen op, omdat de Amerikanen de 
Franse markt afstroopten op zoek naar jonge moerbezieplanten ten behoeve 
van de uitbouw van de zijdecultuur op hun continent'). 

') Over de activiteiten van Dufour heb ik reeds, zij het zeer beknopt, enkele mede
delingen gedaan in mijn publikatie Zijdeteelt in Nederland in de eerste helft der negen
tiende eeuw; perspectief tot een nieuwe bron van welvaart, opgenomen in de bundel 
Ondernemende Geschiedenis (,s-Gravenhage 1977), biz. 253-255 . 

') Over zijdeteelt en zijdefabrijken, in: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden, 
merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht, jrg 1 (1835), biz. 226-227. 

') Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1836, 4 maar!. 
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Op de hiervoor geschetste wijze werden ettelijke duizenden boompjes ver
kocht die hun bestemming in de provincie Utrecht vonden maar ook in 
Zeeland"). De contacten met laatst genoemde provincie zijn te verklaren uit 
het huwelijk van Dufour met een Zeeuwse, namelijk Anna J. Boeije, geboren 
te Zierikzee. 

Het tijdschrijt voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht als pro
motor van de zijdeteelt 

Door in eerste instantie prioriteit te geven aan een zo verspreid mogelijke 
aanplant van moerbeziebomen wilde Dufour de basis leggen voor de zijde
teelt. Men moest immers eerst verzekerd zijn van voldoende aanwezigheid 
van jong bladgroen als voedsel voor de zijderups. Wat dit betreft, werd in een 
te Utrecht uitgegeven tijdschrift de verwachting uitgesproken, dat, nu aan de 
eerste voorwaarde voldaan was, de "vooruitzigten op den aanleg eener eigene 
zijdeteelt allergunstigst zijn". De realise ring van de tweede fase achtte men 
nabij. Dit beschouwde men als een goede zaak, omdat daardoor "de bron
nen onzer nijverheid vermeerderd, de welvaart onzer ingezetenen verhoogd 
en de opbeuring en herleving onzer zijdefabrijken bevorderd worden"'). 
Wat het laatst genoemde punt betreft, dient opgemerkt te worden, dat 
Utrecht vroeger een belangrijke zijdenijverheid had gekend. In deze sector 
bestond nog slechts een bedrijf. De grondstof daarvoor moest uit het buiten
land komen. De mogelijkheid de zijdedraad uit eigen omgeving te kunnen 
betrekken leek een attractieve zaak. 

Ook in latere jaren kwam dit eerder vermelde en in 1835 van start gegane 
tijdschrift telkens op deze aangelegenheid terug. De auteur P. W. Lothes, die 
zich verschuilt achter de initialen P.W.L., roept zijn landgenoten op tot 
"eene wezenlijk goed geplaatste vaderlandsliefde" en om met deze houding 
als uitgangspunt te zoeken naar andere welvaartsbronnen die voor de ingeze
tenen van stad en regio nieuwe middelen van bestaan kunnen openenl). In de 
tweede jaargang wordt vermeld, dat Dufour planten die hij uit zaad in 
Utrecht had verkregen, had laten overbrengen naar zijn kwekerij in de Bilt. 
Het bleek, dat de witte moerbezieboom in de provincie Utrecht goed kon 
gedijen en tegen de winterkoude best and was. 

Intussen was Dufour tevens gestart met de zijdeteelt en had in 1835 niet 
minder dan vijftienduizend cocons verzameld. Omdat er voor het afhaspelen 
daarvan in ons land geen inrichting bestond, had hij de cocons noodgedwon
gen naar het buitenland moeten zen den om ze daar te laten afhaspelen en zo 
zijdedraad te verkrijgen. Om het doel: de bevordering van de binnenlandse 

') De Vriend des Vaderlands, dl VI (1832), biz. 728 en dl VIII (1834), biz. 685-686; 
A. Martini van Geffen, Handleiding ter bevordering van de zijdeteelt in Nederland, 
(,s-Hertogenbosch 1833), biz. 5-6; J . C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nij
verheid in Nederland, dl I, (,s-Gravenhage 1912), biz. 345. 

') Zie noot 4. 
') Zijdefabrijken, in: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van 

Utrecht, jrg II (1836), bIz. 297. De titel van de tweede en volgende jaargangen van dit 
tijdschrift wijkt enigszins af van die der eerste jaargang. 
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zijdeteelt, te kunnen verwezenlijken was het echter noodzakelijk de laatste 
schakels in het voortbrengingsproces ook in ons land te realiseren. Daartoe 
zou een apart bedrijf opgericht moeten worden. De aanwezigheid van een 
dergelijke onderneming zou zonder meer een gunstig effect hebben op de 
uitbreiding van de zijdeteelt hier te lande. Gezien de hoge kosten hieraan 
verbonden en de complexiteit van dit proces was Dufour hiertoe nog niet 
overgegaan. Hulp van buiten was daartoe onontbeerlijk·). 

Naast de hiervoor geschetste wenselijkheid lOU het tevens van belang zijn, 
dat de teelt van zijderupsen meer in de nabijheid van qe kwekerij van moer
beziebomen kon geschieden. Nu kostte het Dufour veel geld om in de perio
de, dat de eitjes waren uitgekomen, elke dag vanuit De Bilt een partij moer
beziebladeren naar Utrecht aan te voeren tot voeding van de zijderupsen. 

De teneur van de artikelen die in genoemd Utrechts tijdschrift verschenen, 
hield in, dat het project van Dufour aile steun verdiende. Hulp van buiten 
lOU het best gestalte kunnen krijgen in de vorm van een maatschappij op aan
delen. Door op die wijze de kapitaalpositie te verbeteren iou het kweken van 
moerbeziebomen, het telen van zijderupsen en de bewerking van het 
zijdespinsel met kracht gestimuleerd kunnen worden . Met een beroep op 
voorname ingezetenen uit stad en provincie om tot dit doel "iets van hunne 
kapitalen te besteden", verwacht de auteur van deze stukken een beweging 
op gang te brengen, die tevens arbeid op kan leveren voor een aantal behoef
tige werkzoekenden '0). 

Een interessante kwestie is, dat de activiteiten van Dufour reacties oprie
pen, die zijn werk in een veel groter dan aileen maar lokaal kader plaatsten. 
Zo werd gewezen op de gunstige ligging van de provincie Utrecht voor derge
lijke initiatieven. Anders dan men gewoonlijk uit literatuur van latere datum 
verneemt, wordt in 1836 gewezen op "den onbetwistbaren bloei, die neringen 
en fabrijkwezen aldaar genieten" . Een verklaring hiervoor werd mede ge
zocht in de economische politiek van koning Willem I. Ondanks deze gunsti
ge taxatie van de toestand bleven er toch in menig opzicht wensen over. Voor 
het vervullen daarvan was men echter afhankelijk van de bereidheid van het 
particulier initiatief. De overheid kon aileen een gunstig investeringsklimaat 
scheppen maar niet zelf ondernemingen beginnen. De koning ging toch al erg 
ver. Het was algemeen bekend, dat men zich slechts tot de vorst behoefde te 
wenden om van zijn financiele deelneming in nieuwe projecten verzekerd te 
zijn "). 

Oat gebundeld particulier initiatief veel vermocht, zag men bevestigd bij de 
in 1824 opgerichtr. Nederlandsche Handel-Maatschappij. Naar deze maat-

.) Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 5 Julij 1836 (Utrecht 1836), biz. 5-6. 

10) Europesche zijde en zijdefabrijken, in: Tijdschrift v~~r geschiedenis . . . , jrg II, 
biz. 338-341. 

") Over het belangrijk nut van den moerbezieboom, waarmede bij deszelfs aan
planting de moge1ijke instelling der zijdeteelt in onze provincie gepaard gaat. in : Tijd
schrift voor geschiedenis . .. • jrg II. biz. 361. 
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schappij op aandelen, die al veel goeds had uitgericht, werd zeer duidelijk 
gerefereerd als voorbeeld tot het vinden van een bevredigende constructie 
om de binnenlandse zijdeteelt met kracht op gang te brengen. 

Los van het streven naar de opbouw van een inlandse zijdeteeit, waartoe de 
kweek van moerbeziebomen een onmisbare voorwaarde was, stelde men, dat 
"het veelvoudig nut dat deze boom aanbrengt", op zich al voldoende reden 
was om positief tegenover de zaak te staan 12). In verband met de hout
opstand in ons land werd de mOf;rbezieboom, wat groeitempo aangaat, even 
hoog aangeslagen als de Canadese populier. Het hard gele hout was geschikt 
voor allerlei vormen van timmerwerk en leende zich eveneens zeer goed voor 
het vervaardigen van meubelen. Ook voor de scheepsbouw, zoals in Noord
Amerika bleek, voldeed deze houtsoort uitstekend. Ais slag- en schaarhout 
geplant, groeide de moerbezie sneller dan elzehout. De vruchten, de moerbe
ziebes, vormden een goed voedsel voor varkens, kippen, kalkoenen en gan
zen, die er snel vet van werden. De in het najaar afvallende bladeren lever
den, gedroogd en vermengd met gesneden stro, een buitengewoon voedzaam 
stalvoeder op voor het vee. De plant bood derhalve nogal wat yoordelen. Al 
die nuttige gebruiksmogelijkheden kwamen naast de functie van het blad van 
de moerbezie als het geeigende voedsel voor de zijderups l3). 

Waar Dufour op basis van liefhebberij en op bescheiden schaal werkend 
tot een gunstig bedrijfsresultaat kon komen, verwachtte de schrijver van de 
artikelen in het Utrechts tijdschrift, dat wanneer meerdere person en zich ach
ter dit project zouden scharen, de kansen op succes vergroot zouden worden. 
Ais het meest geschikte middel om de gewenste kapitaalaccumulatie te verwe
zenlijken, achtte hij de oprichting van een naamloze vennootschap. Op die 
manier zou "eene geregelde zijdeteelt in dit gewest" veilig gesteld kunnen 
worden. Hij vertrouwde er op, dat Utrecht voldoende aanzienlijke burgers 
zou tellen, die hun invloed voor deze goede zaak wilden aanwenden "). Zij 
behoefden dat niet op blind vertrouwen te doen. Immers de Utrechtse hoog
leraar C. A. Bergsma had enkele jaren tevoren al in een publikatie gewezen 
op de voordelen van de aanplant van de moerbezieboom. Bergsma deed in 
zijn studie de uitspraak, dat de aanplant van moerbeziebomen met het meeste 
succes in de provincies Utrecht en Gelderland gerealiseerd zou kunnen wor
den. Zijn argument hiervoor was de aldaar aanwezige inlandse tabaksteelt. 
Om de velden met tabaksplanten stonden heggen ter bescherming tegen de 
wind. Indien deze heggen nu zouden gaan bestaan uit moerbeziestruiken zou
den zonder extra-kosten twee belangen tegelijk gediend kunnen worden "). 

Hoe serieus de redactie van het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en 
statistiek van Utrecht het invoeren van de zijdeteelt in de provincie wei opvat
te, blijkt uit de nasporingen die deze in het stadsarchief verrichtte, naar gege-

") La. p., biz. 364. 
" ) La.p., biz. 366-368. 
") La.p., biz. 374. 
") C. A. Bergsma, Aanmoediging en handleiding tot het aankweeken van den wit

ten moerbezieboom, Utrecht 1832. 



196 PROPAGANDIST VAN DE MOERBEZIE- EN ZUDETEELT 

yens over de kweek van moerbeziebomen en de teelt van zijderupsen in vroe
ger tijd binnen het Utrechtse 16

). De bevindingen, dat in de 17e en 18e eeuw 
hier niet zonder succes interessante experimenten hadden plaats gevonden, 
waren voor haar een bewijs, dat de mogelijkheden reeel waren. Zwak punt in 
deze wijze van argumenteren was echter wei, dat niet werd aangegeven, 
waarom die initiatieven van weleer niet tot een blijvende presentie van de 
moerbezie als gewas hadden geleid. 

Naast de actie van Lothes om de geesten warm te maken via een aantal art i
ke1en in genoemd Utrechts tijdschrift in de jaren 1835-1837, liet ook R. Du
four zelf zich niet onbetuigd. In een Memorie over de zijdeteelt, opgenomen 
in het te 's-Gravenhage uitgegeven tijdschrift Athenaeum, bepleitte hij de 
oprichting van een naamloze vennootschap. Hij zag daarvoor vele kansen, 
omdat naar zijn mening ons land voor de zijdeteelt bepaald geschikt was"). 
Verder liet Dufour een kleine brochure in het Frans verschijnen bij de 
Utrechtse drukker N. van der Monde om aan te tonen, dat de zijdeteelt in 
Nederland niet aileen moge1ijk was maar zelfs met goede verwachtingen ten 
aanzien van een succesvol verloop aangevangen lOU kunnen worden "). 

De oprichting van een naamloze vennootschap 
Ge'inspireerd door anderen en geleid door de eigen behoefte om over een 

groter werkkapitaal te beschikken dan hij uit eigen middelen kon opbrengen, 
zette Dufour nu de stap om zijn activiteiten een bredere grondslag te geven. 
Daartoe richtte hij zich in 1836 tot koning Willem I met een uitgewerkt plan 
tot het oprichten van een naamloze vennootschap ter bevordering van de zij
deteelt hier te lande. Een concept van de door hem ontworpen statu ten had 
Dufour aan zijn verzoekschrift toegevoegd. Op dit voorstel kwam van amb
telijke zijde een gunstig advies binnen, lOdat de koning op 23 januari 1837 
het besluit nam voor eigen rekening tien aandelen, elk fl. 500,- groot, in de 
op te richten vennootschap te nemen. Tevens gaf hij opdracht, dat ook het 
Fonds voor de Nationale Nijverheid op tien aandelen lOU inschrijven. 

Niet aileen bij de koning maar ook in wijde kring had Dufour intussen be
langstelling voor zijn project weten te wekken. Op 7 april 1837 kon het start
schot geg~ven worden. Toen werd ten overstaan van de Utrechtse notaris 
G. H. Stevens de oprichtingsakte verleden van de "Naamlooze Maatschappij 
voor de aankweeking van den witten moerbezienboom, de opvoeding van zij
deworm en en de zijdeteelt". De maatschappij kreeg Utrecht als zetel. Reeds 
in dezelfde maand, namelijk op 29 april 1837, werd de koninklijke goedkeu
ring op de statu ten verkregen 19) . 

") Over den zijdeworm en deszelfs behandeling. in: Tijdschrift voor geschiedenis. 
oudheden en statistiek van Utrecht. jrg III (1837). biz. 33-36. 

") R. Dufour, Memorie over de zijdeteelt. in: Athenaeum, tijdschrift voor weten
schap en kunst, jrg I (1836), 2e stuk . 

" ) Extraits de divers journaux relatifs aux progres de I' industrie setifere, Utrecht 
1836. 

") Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1837. no. 18 (29 april). 
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Dat de koninklijke bewiJIiging zo snel werd verworven, was zeker mede te 
danken aan de vele bekende namen van figuren uit de haute bourgeoisie, die 
zich als aandeelhouders achter de plannen van Dufour schaarden. Toen het 
schip te water gelaten moest worden, trok hij, na het voorbereidend werk te 
hebben gedaan, zich echter naar de achtergrond terug. De eerste officiele pre
sentatie naar buiten liet hij aan anderen over, omdat hij overtuigd was, dat 
het in dit stadium ging om maatschappelijke relaties en om aanvaarding in de 
samenleving van een onderneming die een onbekende weg zou inslaan. 

Ais comparanten voor de akte van 7 april traden op mr. L. van Toulon, 
gouverneur des konings in de provincie Utrecht; mr. A. J. van Beeck Cal
koen, advocaat in genoemde stad; A. Deerns, econoom aan de Rijks Veeart
senijschool ter plaatse en later bekroond met de zilveren medaille van de Ne
derlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid wegens zijn 
geslaagde proefnemingen met de zijdeteelt; J. A. Elinckhuyzen, een bekend 
Utrechts wijnhandelaar; mr. M. J. Eijck van Zuijlichem, oud-wethouder van 
Utrecht en op dat moment burgemeester van de gemeente Maartensdijk; 
C. S. W. graaf van Hogendorp, oud-resident van Batavia en thans wonend te 
Utrecht; mr. W. J. van Hoijtema, advocaat te Utrecht; W. C. M. de Jonge 
van Ellemeet, student aan de universiteit ter plaatse; mr. J. de Kock, griffier 
der Staten van Utrecht; F. G. graaf van Limburg Stirum, rentenier te 
Utrecht; J. A. Meelboom jr., grondeigenaar wonende ter stede; A. Numan, 
hoogleraar-directeur van de Rijks Veeartsenijschool; koopman A. Oortman 
en mr. P. Ras, advocaat-fiscaal aan het Hoog Militair Gerechtshof; gemeen
teraadslid mr. J . G. A. Roijaards; W. Middeland van Rijssel, fabrikant in 
zijde te Utrecht; C. J. van Veersen, koopman en president van de rechtbank 
van koophandel ter plaatse; de rentenier A. de Wilde, woonachtig te 
Baarn'O). 

Opvallend is dat bijvoorbeeld Dufour en de burgemeester van Utrecht, jhr. 
mr. H . M. A. J. van Asch van Wijck, niet onder de comparanten fungeer
den. Zij en anderen lieten zich vertegenwoordigen door de aanwezigen die zij 
last hadden gegeven in hun naam op te treden. Het moet nogal een plechtige 
gebeurtenis zijn geweest. Om het belang van het geheel te onderstrepen vond 
het passeren van de akte plaats in het Gouvernementshuis. 

Opzet van de nieuwe onderneming 
Het doel van de nieuwe onderneming wordt als voigt in vier punten om

schreven: I) de kweek van de witte moerbezieboom te Utrecht en omliggende 
regio in daartoe aan te leggen kwekerijen ; 2) het jaarlijks "opvoeden" van 
zijderupsen in hiervoor geschikte gebouwen; 3) het voorzover de omstandig
heden dat toelaten, verkopen van een hoeveelheid gewas van de moerbezie en 
van een deel van de gewonnen eitjes van de zijdevlinder; 4) het afhaspelen 
van de zijdedraad van de in eigen beheer verkregen cocons en van de cocons 

' 0) Besluit van 29 april 1837, La.p., bIz. 3-10. 
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die van anderen worden gekocht, om daarna de langs die weg verworven 
zijdedraad in de handel te brengen2l). 

De duur van de maatschappij wordt bepaald op tien jaren, welke termijn 
ingaat, zodra de koninklijke goedkeuring op de statuten is ontvangen. Een 
jaar voor het verstrijken van genoemde termijn zullen de aandeelhouders 
beslissen, of de maatschappij al dan niet zal worden voortgezet 22

). 

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op fl. 75.000,-, verdeeld in 
150 aandelen van fl. 500,- op naam. Bij de oprichting in april 1837 bleken er 
reeds 81 geplaatst te zijn . Dit aantal kon meteen zo fors zijn, omdat de ko
ning als conditie voor diens medewerking had gesteld, dat R. Dufour eerst 
een voldoende groot aantal mensen in zijn project diende te interesseren 2l

). 

Toen dit gelukt was, kon de kogel snel door de kerk. 

Herkomst van de aandeelhouders 

Wanneer men overgaat tot een analyse van de samenstelling der groep deel
hebbers, dan valt meteen op, dat de koning en het Fonds voor de Nationale 
Nijverheid met ieder 10 aandelen veruit de grootste aandeelhouders zijn"). 
Buiten deze beide partijen komt niemand tot een hoger aantal dan twee aan
delen. Tot de laatste categorie behoren slechts acht deelhebbers. Een zeer rui
me spreiding van het aandelenpakket is derhalve een significant gegeven bij 
dit project, dat niet zozeer als een normale zakelijke onderneming gezien 
werd maar meer als een poging tot innovatie middels het introduceren hier te 
lande van een nagenoeg onbekende bedrijfstak. Men verwachtte hiervan als 
effect, dat daardoor de bestaansmogelijkheden voor de bevolking verruimd 
zouden kunnen worden. Er zijn vele voorbeelden uit die en vroeger tijd te 
noemen, welke laten zien, dat de hogere burgerij het vaak als een soort more
Ie plicht beschouwde een steentje bij te dragen aan goed bedoelde initiatie
yen, waarin mogelijk onverhoopt winst zat en waarbij een eventueel verlies 
niet al te tragisch werd opgenomen, omdat dit toch al van te voren min of 
meer ingeca1culeerd was"). 

Dat het niet in de bedoeling lag tot machtsblokken binnen het bestuur van 
de onderneming te komen, blijkt uit de bepaling in de statuten, dat bij de ver
gaderingen ieder aandeel voor een stem gerekend zou worden. Degene die 
meer dan drie aandelen bezat, zou nooit meer dan drie stemmen kunnen 
uitbrengen 26

). Bij een project dat primair op winst maken gericht geweest zou 

ZI) Statuten, art. 2. 
") Statu ten, art. 3 en 4. 
") Zie brief van de administrateur voor de Nationale Nijverheid, J. Th. Netscher, 

aan de gouverneur van Utrecht, mr. L. van Toulon, d.d. 25 januari 1837: toegevoegd 
aan het besluit van 29 april 1837. t.a. p., biz. 25 . 

") Koninklijk Huisarchief 's-Gravenhage, E8, afd Vb: Staten van aan koning 
Willem I toebehorende effecten en deelnemingen in rederijen, societeiten, enz. 1838-
1841; A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Financien, Fonds ter bevordering van de Natio
nale Nijverheid, inv. XX, no. 1851. 

" ) Statuten, art. 6. 
") Statuten, art. 19. 
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zijn, had de koning als relatieve grootaandeelhouder een dergelijke discrimi
natie nooit kunnen accepteren. 

Wanneer men de deelhebbers naar geografische herkomst beziet, dan valt 
op, dat er 28 te Utrecht woonden, 2 in De Bilt, 1 in Baarn en 1 te Jutphaas: 
kortom een duidelijk overwicht van de Utrechtse regio. Een stad daarbuiten, 
die eveneens nogal wat aandeelhouders leverde, was 's-Gravenhage, namelijk 
10. Een streek die ook tlink is vertegenwoordigd, is Zeeland, welke provincie 
10 deelhebbers oplevert, vooral afkomstig uit Middelburg en Zierikzee. 

Wat de maatschappelijke positie der aandeelhouders aangaat, is een domi
nantie te signaleren van de sociale bovenlaag. Naast drie ministers treft men 

. hoge ambtelijke functionarissen aan en figuren uit het politieke leven. Tevens 
valt op de sterke aanwezigheid van advocaten, renteniers en kooplieden. Per
son en onder de aandeelhouders die rechtstreeks iets te maken hebben met de 
aard der activiteiten van de nieuwe onderneming, zijn de eerder genoemde R. 
Dufour, verder A. Deems te Utrecht en jhr. mr. J. C. Schorer van Soubur
gen te Middelburg die zich in de vrije tijd met proeven betreffende de zijde
tee It bezig hielden, en tenslotte N. J. A. Travaglino, koopman in zijde te 
Haarlem, en W. Middeland van Rijssel, fabrikeur van zijden stoffen te 
Utrecht. 

Bestuur van de maatschappi} 

De aandeelhouders waren verplicht een maand na de koninklijke goedkeu
ring tweevijfde deel of wei fl. 200,- per aandeel te storten op rekening van de 
penningmeester der maatschappij. Het overige drievijfde dee I zou naar 
behoefte opgevraagd kunnen worden, maar in ieder geval niet eerder dan 
een jaar na de datum van de koninklijke bekrachtiging17

). 

Het bestuur van de maatschappij lag in handen van een college van vier 
commissarissen en een directeur. Van de commissarissen die ieder minstens 
een aandeel behoorden te bezitten, moesten er minimaal twee in Utrecht 
woonachtig zijn. Voor de directeur gold als eis, dat hij twee aandelen bezat 
en dat hij niet tevens financieel ge"interesseerd was in een andere soortgelijke 
onderneming. De secretaris-penningmeester diende twee solvente borgen te 
stellen uit de regio Utrecht afkomstig. Het bestuur had de verplichting op 
kosten van de maatschappij iemand op te leiden voor de functie van adjunct
directeur18

). 

Bij de oprichting werden voor de eerste maal als commissaris aangewezen 
G. A. G. Ph. baron van der Capellen, minister van staat, oud gouverneur
generaal van Nederlands-Indie en wonend op het buitengoed "Vollenhoven" 
onder de gemeente De Bilt; dr. A. Numan, directeur-hoogleraar aan de Rijks 
Veeartsenijschool; mr. P. Ras, advocaat-fiscaal aan het Hoog Militair Ge
rechtshof en wonend te Utrecht; en de advocaat mr. A. J. van Beeck Cal
koen. Ais president-commissaris trad op de hoogleraar Numan. Aan dit col
lege van vier commisarissen werd als secretaris-penningmeester toegevoegd 

27) Statuten, art. 8. 
") Statuten, art. II. 
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D. A. A. van Sorgen Wzn, boekhouder bij het provinciaal kadaster te 
Utrecht. Deze zou voorlopig voor zijn bemoeienissen jaarlijks een vergoeding 
van fl. 350,- ontvangen 29

). 

De initiatiefnemer van het geheel, R. Dufour, werd bij de start tot direc
teur benoemd. Hij zou jaarlijks een tractement van fl. 1000,- genieten en 
daarboven nog een vijfde deel van de zuivere winst ontvangen, die de maat
schappij zou maken. In deze vergoeding waren tevens begrepen de uitgaven 
voor reis- en verblijfkosten alsmede de bureaukosten van de directeur. Het 
netto-bed rag voor Dufour zelf was dus een stuk minder. Na verloop van twee 
jaren zou worden bekeken, of in deze regeling wijziging diende te worden 
aangebracht ' O). 

De voor de beg rip pen van die tijd toch wei royale vergoeding voor werk 
verzet in het kader van het uitoefenen van een nevenactiviteit, is wellicht te 
verklaren uit de inbreng, wat de exploitatie aangaat, van de kwekerij die Du
four reeds in De Bilt bezat. De teelt van zijderupsen werd verplaatst van het 
woonhuis van Dufour naar het gebouw dat de maatschappij aan de Malie
baan te Utrecht zou verwerven. Op dit laatste zullen wij verder in deze studie 
nog terugkomen. De kwekerij in De Bilt bleef echter in werking, zodat wij 
mogen aannemen, dat deze in de bedrijfsvoering van de naamloze vennoot
schap is opgenomen. Hoewel in de statu ten nergens over de relatie tot de 
reeds eerder door Dufour opgezette onderneming wordt gesproken, gaan wij 
er toch van uit, dat deze in het nieuwe geheel is ingeschoven. Temeer omdat 
nergens blijkt, dat hij naast zijn functie als directeur ook nog zelfstandig in 
dit vlak optrad. Dit ging trouwens in tegen het dienaangaande bepaalde in de 
statuten. Of de nieuwe maatschappij tevens het eigendom heeft overgeno
men, hebben wij niet bevestigd kunnen vinden. Uitgaande van het maximum 
van fl. 75.000,- aan aandelen, waarop nooit meer dan 400{0 is gestort, is het 
werkkapitaal niet boven de fl. 30.000,- uitgekomen. De mogelijkheden tot 
aankoop waren derhalve beperkt. 

De directeur werd voornamelijk be last met het toezicht op de kwekerij van 
moerbeziebomen en met het toezicht op de zijdeteelt. Het financieel beheer 
liep via de penningmeester en stond onder controle van de commissarissen"). 

Dat het niet allemaal filantropie was, wat de klok sloeg, blijkt uit de bepa
ling, dat jaarlijks uit de gemaakte winst dividend uitgekeerd zou worden. 
Voordat dit gebeurde, dienden commissarissen eerst een dee! van de winst te 
storten in een reservefonds dat zou mogen uitgroeien naar een bed rag van 
fl . 5000,-. De opzet van dit fonds was om daaruit onvoorziene uitgaven te 
bekostigen "). 

Koninklijke eis ten aanzien van plaatsing der aandelen 

Nadat alle praktische kwesties geregeld waren, deed A. Numan als 
president-commissaris mededeling van de oprichting aan de koning met daar-

29) Statuten, art. 17 en 22. 
'0) Statu ten, art. 16 en 22. 
") Statuten, art. 14. 
") Statuten, art. 15. 
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bij het verzoek de statuten te bekrachtigen. De gevraagde goedkeuring werd 
op 29 april 1837 verleend. Deze hield weI in, dat een jaar na dato aUe aande
len moesten zijn geplaatst. Aan deze eis heeft men niet kunnen voldoen, om
dat men in de zomer van 1838 niet verder was gekomen dan 116 van de 150 
aandelen. Er bleven derhalve nog 34 aandelen ter plaatsing over. Omdat men 
aan deze opgave binnen eigen kring niet te zwaar tilde, werd op 23 juli 1838 
tijdens de eerste algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot conti
nuering van de maatschappij. 

Dit besluit, aan de koning voorgelegd, verkreeg diens instemming onder 
conditie, dat op 29 april 1839 aUe aandelen geplaatst zouden moeten zijn. 
Van deze nieuwe verlenging van de inschrijftermijn werd bij K.B. van 22 au
gustus 1838 kennis gegeven"). Op diezelfde datum werd tevens koninklijke 
goedkeuring verleend op de statuten van de "Naamlooze Maatschappij tot 
invoering der zijdeteelt in de provincie Noord-Braband". De initiatiefnemer 
aldaar, C. H. Berail te Sint-Michielsgestel die reeds geruime tijd bezig was 
met de introductie van een inheemse zijdeteelt, had zich blijkbaar laten inspi
reren door het voorbeeld van Dufour om zijn project eveneens op grotere en 
bredere voet te brengen. 

Aandacht van de zijde van het provinciaai bestuur en van de pers 
De bemoeienissen van Dufour achter de schermen hadden uiteindelijk tot 

de oprichting van de eerder vermelde maatschappij geleid. Het bereiken van 
dit punt gaf het provinciaal bestuur van Utrecht aanleiding daar zijn grote 
voldoening over uit te sprekenH). Niet aIleen van de zijde van de provinciale 
overheid maar ook van de kant van de Utrechtsche Provinciale en Stadscou
rant kreeg de nieuwe onderneming al vanaf de start aUe aandacht. Sedert de 
oprichting in 1837 verschenen regelmatig artikelen in deze courant over aUer
lei aspecten betreffende dit project. Kortom, over publiciteit viel niet te kla
gen. Met lof werd gesproken over "deze nationale onderneming", waarvan 
"de ondersteuning niet genoeg kan worden aanbevolen". am te weten welke 
perspectieven de nieuwe tak van bedrijvigheid bood, werd de lezers van de 
courant aangeraden kennis te nemen van de Handleiding ter bevordering van 
de zijdetee1t in Nederland, van de hand van jhr. A. Martini van Geffen en 
verschenen in 1833. 

Enkele interessante suggesties zijn in genoemde courant te vinden in het 
nummer van 28 juli 1837. In een uitvoerige beschouwing aldaar wordt be
pleit, dat de koning aan de pas opgerichte Utrechtse maatschappij een model
school zal verbinden, zoals hij dat eerder, v66r de Belgische opstand, had ge
daan bij het "Koninklijk Etablissement ter bevordering van de Zijdeteelt", 
eind 1826 opgericht te Meslin l'Eveque bij Ath in Henegouwen. Van de stich
ting van een dergelijke modelschool verwacht men een groot uitstralingsef
fect in de Noordelijke Nederlanden. Vervolgens wordt in deze courant de 

") Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1838, no. 31 (22 augustus). 
") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 

Staten, gedaan op 4 Julij 1837 (Utrecht 1837), biz. 5. 
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suggestie gedaan tot het gratis uitdelen van moerbezieplanten als middel om 
potentieel geInteresseerden aan te moedigen. Verder wordt gepleit voor het 
uitloven van premies voor binnenlands gewonnen zijdecocons en voor de met 
het meeste succes gerealiseerde kweek van de witte moerbezieboom. Via der
gelijke ondersteunende maatregelen verwacht de dagbladschrijver, dat het te 
Utrecht genomen initiatief een brede doorwerking in den lande zal krijgen"). 

Subsidie van hel Fonds ler bevordering van de Nalionale Nijverheid 

In 1838 besteedden Gedeputeerde Staten van de provincie wederom uitvoe
rig aandacht aan "de Utrechtsche Maatschappij". Uitgaande van de overtui
ging, dat het welslagen van de onderneming afuankelijk is van een zo ruim 
mogelijke aanplant van moerbeziebomen in een wijde omgeving, heeft ko
ning Willem I na verzoek daartoe van het bestuur der maatschappij gelden ter 
beschikking gesteld om daarmee aan ge'interesseerden gratis een aantal moer
bezieplanten te bezorgen. De eerder vermelde suggestie, gedaan in de 
Utrechtsche Courant, is dus duidelijk niet aan dovemansoren gezegd 
geweest. De verwachting waardoor men zich laat leiden, is dat, wanneer op 
grote schaal aangeplant wordt, de belangstelling voor de zijdeteelt als tweede 
fase vanzelf zal toenemen 36

). 

De hier besproken regeling heeft inderdaad effect gehad. Na aanvrage bij 
het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid, kon de maatschappij 
aan verscheidene landeigenaren in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid
Holland, Gelderland, Friesland en Noord-Brabant meer dan 35.000 een-, 
twee- en driejarige plant en uit haar kwekerijen leveren. De subsidieregeling 
bevorderde een snelle uitbreiding van het areaal moerbeziebomen in den lan
de. Dit was voor de Utrechtse maatschappij van groot belang, omdat de mo
gelijkheden tot de teelt van de zijderups tot dan beperkt geweest waren door 
onvoldoende aanbod van jong blad als voedsel voor de rups. Afuankelijk van 
de vergroting van de aanwezigheid van "moerbezieplantsoen" zou de expan
sie van de zijdeteelt meer kansen kunnen krijgen17). 

Ook in de hierna volgende jaren heeft de koning steeds via het Fonds ter 
bevordering van de Nationale Nijverheid het doel van de Utrechtse maat
schappij bevorderd door ieder die dat wenste, kosteloos uit de kwekerijen 
van de maatschappij moerbezieboompjes tot aanplant te doen toezenden. Op 
die manier werden in 1839 en 1840 vele duizenden boompjes over de verschil
len de provincies verspreid en werd daardoor "de grondslag gelegd tot eene 
geleidelijke invoering van de zijdeteelt in Nederland""). De hier gememo-

") Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1837, 28 juli. 
") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provincia Ie 

Staten, gedaan op 3 Julij 1838 (Utrecht 1838), biz. II. 
") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 

Staten, gedaan op 2 Julij 1839 (Utrecht 1839), biz. 8-9. 
]I) Zie de Verslagen van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Pro

vinci ale Staten, opgenomen in de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1840, 24 
juli en 1841, 23 juli. 
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reerde steun van de kant van het Fonds, die fl. 3000,- per jaar bedroeg, is 
gecontinueerd tot in 1842. Daarna hield deze subsidieverlening op"). 

Leveranties aan de kolonien 

Nu de kweek van de moerbezieboom geen problemen meer opleverde en 
bewezen was, dat dit gewas bestand was tegen het koudere klimaat in ons 
land, richtte de aandacht zich vooral op de zijdeteelt. De reeds via experimen
ten verkregen zijde bleek van goede kwaliteit te zijn en kon de vergelijking 
met die uit het buitenland glansrijk doorstaan. 

Dufour was na verscheidene proeven er in geslaagd het uitkomen van de 
eitjes van de zijdevlinder te vertragen tot een tijdstip, waarop voldoende blad 
als voedsel aanwezig was. Door de koudere luchtgesteldheid in ons land kwa
men de moerbeziebomen hier later in blad dan in de meer zuidelijk gelegen 
streken van Europa. Een ander effect van deze vertragingsoperatie was, dat 
de vrouwelijke vlinders, uit de cocons van de zijderups voortgekomen, nu 
ook later eitjes legden. Een deel daarvan was per schip naar Java verzonden, 
lOnder dat ze onderweg vroegtijdig waren uitgekomen. in Java groeide de 
moerbezieboom, door de inheemsen bebassaran genoemd, in verscheidene 
streken. In het kader van het streven hier een zijdeteelt tot ontwikkeling te 
brengen, opdat Java een belangrijk koloniaal produkt er bij zou krijgen, had 
het Nederlandse gouvernement eitjes van de zijdevlinder uit Bengalen laten 
komen . De zijderups bleek in Java goed te tieren. Om minder kwetsbaar te 
zijn voor mogelijke ziekten onder deze rups uit Bengalen wilde het departe
ment van kolonien nagaan, hoe de "Utrechtse" zijderups het in Indie deed. 
Het bleef niet bij deze ene zending. In de loop der jaren stuurde de Maat
schappij te Utrecht regelmatig partijen eitjes van de zijdevlinder naar Java. 

Een soortgelijk streven viel ten aanzien van West-Indie te signaleren. In dat 
verband had Dufour ook een zending moerbezieplanten en een partij eitjes 
op order van de minister van kolonien naar West-Indie verscheept. Aange
zien dit alles "in den besten staat" in Cura~ao was aangekomen, had de 
Utrechtse maatschappij de opdracht ontvangen nog een tweede zending daar
heen te verzorgen40). 

Kortom, de maatschappij timmerde al spoedig aan de weg en schiep ver
wachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling. 

Reis naar Frankrijk 

Om zich op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen in Frank
rijk op het terrein van de zijdeteelt, - met name wat betreft de inrichting van 
de lokalen, waar de zijderupsen waren ondergebracht, en verder aangaande 

") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 4 Julij 1843 (Utrecht 1843), biz. 61. 

") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 3 Julij 1838 (Utrecht 1838), biz. 11-13; Tijdschrift voor geschiede
nis, oudheden en statistiek van Utrecht, jrg III (1837), biz. 32-33; Tijdschrift ter bevor
dering van Nijverheid, dl VII (1843), biz. 394. 
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de aldaar gevonden oplossingen voor zaken als verwarming en luchtverver
sing, problemen waarmee men in Nederland nogal worstelde -, maakte Du
four een studiereis naar Parijs en omgeving. Vooral de methode, toegepast 
door Camille Beauvais op zijn landgoed "Senart" niet ver van Parijs, was 
voor hem van belang. Daar had Beauvais met zijn proeven inzake de zijde
teelt grote successen geboekt. Hierbij had deze zich met name gericht op het 
scheppen van optimale condities bij de opkweek van de zijderups. Dit bereik
te hij onder andere door veel aandacht te schenken aan het schoon houden 
van de lokalen en van de bakken waarin de rupsen verbleven, en aan een goe
de toevoer van verse lucht. In zijn inrichting die als een modelinstituut gold, 
leidde Beauvais een dertig leerlingen op, die zijn inzichten en methoden later 
zouden moeten uitdragen. Al voor de start met de maatschappij te Utrecht 
had Dufour contact met Beauvais gelOcht, die de ontwerptekeningen voor de 
inrichting van het pand aan de Maliebaan had bekeken en bevestigd had, dat 
deze gehee1 overeenkwamen met de opzet van zijn Franse inrichting41). 

Over de bevindingen van zijn studiereis, gemaakt eind 1838 of begin 1839, 
bracht Dufour een uitvoerig verslag uit aan de commissarissen van de 
maatschappij 42) . 

Inrichting voor de zijdeteelt aan de Maliebaan 

De Utrechtse maatschappij heeft de zaken vanaf het begin groots aange
pakt. Reeds in 1837 wenste men tot de aanplant van 110.000 moerbezie
boompjes van diverse grootte te komen. De kweek van zijderupsen lOU in een 
gebouw in de stad geschieden. Bij de start wilde men al duizenden rupsen 
"opvoeden" en verder trachten eitjes van bevruchte zijdevlinders te verkrij
gen. Zowel het houtplantsoen als de eitjes lOuden te koop worden aangebo
den om zoveel mogelijk particulieren bij de zijdeteelt te betrekken. Op de 
mogelijkheid via genoemde subsidieregeling gratis aan plantmateriaal te 
komen hebben wij reeds gewezen. Daarnaast konden mensen die met de 
zijdeteelt experimenteerden, de cocons van de zijderups te koop aanbieden. 
Deze zouden dan samen met de cocons in het eigen etablissement verkregen 
afgehaspeld worden. 

Hoewel het bestuur van de maatschappij vanaf het begin het hoofdaccent 
op het kweken van de moerbezieboom legde, kreeg de teelt van zijderupsen 
toch ook aile aandacht. In latere jaren werd de activiteit op dit laatste terrein 
nogal sterk getemporiseerd, omdat het probleem van voldoende blad als 
voedsel voor de rups nog niet tot tevredenheid was opgelost. 

Om de belangstelling voor de zijdeteelt onder het publiek te stimuleren liet 
Dufour reeds op 24 juli 1837 in de Utrechtsche Courant een bericht opne
men, waarbij hij de aandeelhouders van de maatschappij en belangstellenden 
uitnodigde op 31 juli d.a. v. van 17 tot 21 uur de inrichting te bezoeken, om
dat dan "de opvoeding der zijdewormen zal eindigen". De tijd, waarop de 

") Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1837, 28 juli. 
") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 

Staten, gedaan op 2 Julij 1839 (Utrecht 1839), biz. 9. 
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rupsen zich gingen inspinnen tot cocon, was altijd een spectaculair moment. 
Ook in juli 1841 stelde Dufour het etablissement aan de Utrechtse Maliebaan 
open voor ge"interesseerden om aldaar duizenden zijdewormen bezig te zien 
met "hun nuttig werk", namelijk het tot cocon inspinnen43

). 

Zoals uit het voorgaande blijkt, bestond er in de praktijk een duidelijke 
tweedeling. De kweek van moerbeziebomen yond buiten de stad plaats, ter
wijl de teelt van de zijderups, die gezien het Nederlandse klimaat binnenshuis 
diende te geschieden, in Utrecht was geconcentreerd. Daartoe diende een 
pand aan de Maliebaan. 

Al op 29 april 1837, de datum van de koninklijke goedkeuring, richtte A. 
Numan namens commissarissen van "de Utrechtsche Maatschappij der Zij
deteelt" een rekest tot het college van burgemeester en wethouders van 
Utrecht. Dit verzoekschrift hield in om bij de verbouw en inrichting "tot 
eene zijdeteelt" van het pand "Sic Semper" aan de Maliebaan in de voorge
vel een luchtgat te mogen laten kappen . Blijkbaar wenste men op de boven
verdieping van dit pand de nodige stellingen te construeren, waarop de bak
ken geplaatst konden worden, waarin de rupsen tijdens de diverse stadia van 
het vervellingsproces verbleven. Hierbij was een goede doorluchting een ab
solute vereiste. De gevraagde vergunning werd op 8 mei 1837 verleend44

). 

Werd door het gat in de voorgevel van de behuizing aan de Maliebaan ver
se lucht aangezogen via het draaien van een rad dat op de zolder was op
gesteld en als een soort ventilator fungeerde, door hetzelfde apparaat werd 
tevens de bedorven lucht afgevoerd naar een ontluchtingskoker die boven op 
het dak was geplaatst. Door dit "mechanique" hulpmiddel was men verze
kerd van een con stante luchtstroom in het gebouw. Tevens lette men er op, 
dat overal in de werkruimten een gelijkmatige temperatuur heerste en dat het 
vochtigheidsgehalte van de lucht op peil gehouden werd. Middels kachels, 
gestookt met hout en turf, werd gezorgd voor de nodige warmte. In de 
benedenverdieping van het gebouw werd het kantoor van de maatschappij 
gehouden. 

Reeds in de maanden mei en juni 1837 had Dufour, nadat aile bouwkundi
ge voorzieningen en installaties met spoed waren aangebracht, een aantal 
eitjes doen uitkomen en opgekweekt tot zijderupsen. In september van dat 
jaar had hij dit herhaald. Hij was van plan met zijn experimenten zo ver in 
het jaar door te gaan, zolang hij over voldoende blad van de moerbezieboom 
tot voedsel van de rupsen kon beschikken. 

Het ging in eerste instantie om proeven met een beperkt aantal rupsen, die 
geen functie hadden in het kader van het winnen van zijde maar aileen dien
den om zijdevlinders voort te brengen. Het uiteindelijke doel waren voor Du
four in deze eerste fase de eitjes, die de vlinders enkele dagen na het verlaten 
van de cocon en na bevrucht te zijn produceerden. Hij wilde snel zoveel mo-

") Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1837, 24 juli; Tijdschrift ter bevorde
ring van Nijverheid, dl IV (1837), biz. 478; Nederlandsche Staats-Courant 1841, no. 
149 (26 juni) en no. 177 (29 juli) . 

.. ) G.A. Utrecht, Notulen van Burgemeester en Wethouders 1837, 8 meL 
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gelijk eitjes verkrijgen, opdat hij in 1838 de zaken in het groot zou kunnen 
aanpakken met een aantal van circa 30.000 zijderupsen. Intussen liet hij niet 
aile cocons zover komen, dat zich daaruit vlinders ontpopten en daarmee de 
cocons waardeloos maakten ten behoeve van de winning van zijdedraad. Hij 
behield er nog voldoende over om te kunnen experimenteren met het af
haspelen van de cocons en met het verkrijgen van een sterke zijdedraad 4l

). 

In de ruimte aan de Maliebaan werden niet aileen de zelf verworven cocons 
afgehaspeld maar ook die van anderen. Dit blijkt uit een bericht in de 
Utrechtsche Courant, waarin commissarissen aan belangstellenden ter kennis 
brengen, dat de maatschappij in de maand augustus cocons wilde aankopen. 
Daarvoor zou betaald worden fl. 3,- per Nederlands pond zuivere cocons 
en fl. 2,- voor die welke geschonden waren. Verder was de maatschappij be
reid tegen een zeer matige prijs de cocons te doen afhaspelen voor degenen, 
die de zijde wensten te behouden. Men verzocht de partijen cocons zo spoe
dig mogelijk franco aan het lokaal van de Maatschappij aan de Maliebaan te 
bezorgen··). Uit de aangeboden service blijkt, dat buiten de maatschappij 
ook particulieren zich met de zijdeteelt in het klein bezig hielden. De geboden 
mogelijkheid tot afhaspelen van de cocons betekende een behooriijke stimu
lans voor deze nieuwe activiteit. Immers het technisch niet zo eenvoudige 
afhaspelen bleek in de praktijk voor heel wat liefhebbers een groot breekpunt 
te zijn in het zich succesvol bezig houden met de zijdeteelt. 

Ook op ander terrein speelde de Maliebaan een rol in het functioneren van 
de n.v. Op 30 september 1837 verzocht secretaris D. A. A. van Sorgen Wzn 
het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan de maatschappij 
het uitsluitend recht toe te kennen om gedurende de herfst de afgevallen 
bladeren van de bomen aan de Maliebaan te doen verzamelen. Dit blad zou 
moeten dienen om het jonge moerbezieplantsoen gedurende de wintermaan
den af te dekken ter bescherming tegen de vorst. Reeds op 2 oktober behan
delden burgemeester en wethouders in hun vergadering dit verzoek. Op 
dezelfde dag nog ging er een brief uit, inhoudend een afwijzing, omdat het 
onderhoud van de Maliebaan door het gemeentebestuur was uitbesteed aan 
aannemer G. Koelman. Gesuggereerd werd met hem contact op te nemen 47

). 

Wat bij deze twee kwesties die speelden tussen het bestuur van de maat
schappij en dat van de gemeente Utrecht, opvalt is de snelheid, waarmee za
ken werden afgehandeld in een tijd die nogal eens getypeerd wordt als een pe
riode van een Jan Saliegeest. Hoe dan onze tijd met zijn snelle communicatie
middelen te noemen, waar de overheid maanden soms zelfs jaren nodig heeft, 
voordat een antwoord de deur uit gaat? Ook op dit punt is een herbezinning 
dringend nodig. Het wordt steeds twijfelachtiger, of de hier besproken perio
de wei een tijd is geweest, waar dynamiek in het leven ontbrak. Bedaard maar 
snel de zaken afhandelen is niet gelijk te stellen met starheid, evenmin als in 
onze tijd het met drukte omgeven van allerlei kwesties zonder tot beslissingen 
te komen als een teken van dynamisme is te beschouwen. 

4l) Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1837, 12 mei en 9 oktober. 
.. ) Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 1837, 4 augustus. 
41) G.A. Utrecht, Notulen van Burgemeester en Wethouders 1837,2 oktober. 
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Aanplant van de moerbezie heeft prioriteit 
In de verslagen van de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht aan 

de Provinciale Staten, uitgebracht in de maand juli, wordt in 1840 geconsta
teerd, dat de gang van zaken bij de Utrechtse maatschappij der zijdeteelt de 
overtuiging steeds meer bevestigde "dat het even mogelijk als wenschelijk is 
dezen gewigtigen tak van nijverheid in ons vaderland te zien innoveren" . Een 
uitbreiding van de kweektuinen lOU spoedig nodig zijn . Steeds dichter werd 
het punt genaderd, dat de maatschappij haar dubbele doelstelling lOU berei
ken, namelijk de verspreiding van de witte moerbezieboom en het winnen van 
zijde op grotere schaal. De reeds voortgebrachte zijde was in 1839 lOwe 1 door 
deskundigen als door fabrikanten "van uitnemend goede hoedanigheid" 
bevonden. In 1841 meent men op het punt gekomen te zijn, dat op voldoende 
wijze bewezen is door allerlei proeven, dat hier te lande zijde van prima 
kwaliteit is te winnen . 

Nu de technische kant van de zijdeteelt onder de knie is gekregen, geeft 
men in Utrecht eerst voorrang aan een nog ruimere aanplant van de moerbe
zieboom. De zijdeteelt wordt voorlopig op de oude voet voortgezet in de op
tiek van het opdoen van meer ervaring. Om het areaal gewas sneller uit te 
breiden betrok men een aanzienlijke partij hoogstammige moerbeziebomen 
uit Zuid-Frankrijk. Deze werden geplant op een pas aangekocht terrein, het 
Oudwijkerveld, op een lOdanig onderlinge afstand als voor een blijvende 
boomgaard nodig was. De tussenruimte werd gebruikt om groenten te telen . 
Op die wijze leverde de grond zijn gewone opbrengst onder aftrek slechts van 
vier vierkante voeten voor elke boom. Zo dacht men met geringe opofferin
gen, wat het rendement van de grond aangaat, de tijd te kunnen afwachten, 
totdat elke boom "deszelfs volle blad tot voeding van zijdewormen zal 
opleveren" 48). 

Zoals reeds opgemerkt bleef het zwaartepunt bij het beleid van de maat
schappij jaren na de start liggen bij de aanplant van de moerbezie. Over de in 
1841 in het Oudwijkerveld aangelegde boomgaard wordt opgemerkt, dat 
dienaangaande "men zich den schoonsten uitslag mag beloven". Omdat 
Dufour in 1837 grotendeels gestart was met zaad en stekken, is het ook te 
verklaren, dat het geruime tijd duurde, voordat men kon beschikken over 
geboomte met een enigszins royale bladerkroon. Van de jonge planten kan 
men niet ongestraft het blad afplukken . 

De hiervoor aangevoerde kwestie komt ook aan de orde in het verslag op
gesteld door het departement Utrecht, afdeling van de Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid. In dit stuk uit het begin der jaren 
veertig wordt er op gewezen, dat de Utrechtse maatschappij onder leiding van 
Dufour haar aandacht nog steeds vooral richtte op de aanplant van moerbe
ziebomen. Sedert de oprichting in 1837 waren jaarlijks 15 11 20.000 boompjes 
aan diverse afnemers in ons land geleverd . Bovendien komt in dit verslag 

") Zie voor deze Verslagen van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten in 
1840 en 1841 de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant van 24 ju1i 1840 en 23 ju1i 
1841. 
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naar voren, dat de aanplant eerst "eenen zekeren ouderdom moet bereikt 
hebben om dezelve lOnder schade van het blad te berooven" . Geduld was 
dus een eerste vereiste, voordat men met de eigenlijke zijdeteelt kon 
beginnen. Zolang het beplante terrein, circa vijf bunders land , nog onvol
doende blad opleverde, werd de zijdeteelt gemitigeerd'9). 

Zijdeteelt in relatie met het Utrechts bedrijfsleven 

Mede door de beperkte voorraad blad, dit wi! zeggen: voedsel voor de 
zijderupsen, bleef "de proefopvoeding van zijdewormen" nog geruime tijd 
in het experimenteel stadium steken. De cocons, in het gebouw aan de Malie
baan afgehaspeld, leverden in 1841 slechts enkele ponden zijde op. Ook alliet 
die "aan schoonheid en bruikbaarheid niets te wenschen over", het was toch 
veel te weinig om van productie op grote schaal te kunnen spreken. Zeker was 
het kwantum te beperkt om tot de laatste schakel in het vervaardigingspro
ces, namelijk het zelf weven van zijde, te kunnen komen. Omdat Dufour dit 
probleem terdege inzag, breidde hij in het seizoen 1842 de teelt van zijde
rupsen uit. Dit kon hij ook rustig doen, omdat hij nu in tegenstelling tot 
eerder kon beschikken over meer blad van de moerbezieboom ' O

). 

De bedoeling was tot een volledige productieketen te komen. Toch behoef
de de geringe opbrengst aan ruwe zijde op zich geen bezwaar te zijn, hoewel 
anderzijds de kweek van de moerbezieboom uiteindelijk wei op de zijdeteelt 
was gericht. De maatschappij had namelijk het geluk onder haar aandeelhou
ders de eigenaar van de enige zijderederij in de stad Utrecht te tellen , W. Mid
deland van Rijssel. Dit bedrijf was, lOals bleek uit een aanvrage tot een voor
schot van fl . 6000,-, ingediend bij het Fonds ter bevordering van de Natio
nale Nijverheid, vooral gespecialiseerd in het vervaardigen van naai- en stik
zijde en van netzijde ten behoeve van visnetten die daar gemaakt werden. 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht werd verzocht 
advies uit te brengen over deze aanvrage. In een schrijven van 8 februari 1838 
aan de gouverneur des konings in de provincie Utrecht plaatste het stads
bestuur zich achter het verzoek van Middeland van Rijssel die in zijn bedrijf 
40 a 50 mensen aan het werk had . Een van de argumenten voor de Utrechtse 
overheid om positief te reageren was de overweging, dat de adressant zich be
reid had verklaard zijn grondstof, namelijk de ruwe zijde, te betrekken van 
de pas opgerichte maatschappij voor de zijdeteelt. Die toezegging achtten 
burgemeester en wethouders een belangrijke ondersteuning van de door Du
four geleide onderneming. Deze was hierdoor verzekerd, lOlang hij zelf niet 
voldoende zijdedraad vervaardigde, zijn produkt te kunnen slijten. Dit bood 
een ideaal uitgangspunt om de tijd te overbruggen, totdat de voortgebrachte 
hoeveelheid ruwe zijde voldoende was om zelf voor de verdere verwerking te 
gaan zorgen"). 

") Mededeelingen der Departementen, in V: Tijdschrift ter bevordering van Nijver
heid, dl VII (1843), biz. 393. 

") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 5 Julij 1842 (Utrecht 1842), biz. 52. 

") G.A. Utrecht, Notulen van Burgemeester en Wethouders 1838, 8 februari . 
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Dood van Dufour en einde van de n. v. 
Een zware klap kreeg de maatschappij te incasseren door het overlijden 

"van haren verdienste!ijken directeur" in januari 1843. Dufour werd opge
volgd door Van Arnhoek Hane die bereid was geheel kosteloos de belangen 
van de maatschappij te behartigen. De dood van Dufour en het sedert 1843 
wegvallen van het jaarlijkse subsidiebedrag van de zijde van het Fonds ter 
bevordering van de Nationale Nijverheid zijn slagen geweest, die de maat
schappij niet meer te boven is gekomen"). 

Al spoedig verneemt men sombere geluiden. Hoewel in juli 1844 het pro
vinciaal bestuur kon meedelen, dat "het plantsoen" door de maatschappij 
met grote zorg onderhouden werd, welig groeide en alzo het overtuigend be
wijs leverde van de geschiktheid van grond en klimaat voor de kweek van de 
witte moerbezieboom, moest de provinciale overheid anderzijds toch signale
ren, dat door het wegvallen van het jaarlijkse subsidiebedrag uit 's lands kas 
en door het niet toenemen van het aantal aandeelhouders de financil!le positie 
van de maatschappij toch te zwak was om aile exploitatiekosten op te van
gen. Hierdoor kwam "het welgelukken dezer nationale onderneming" in 
gevaar 13

). 

Het tekort aan geldelijke midde!en drukte des te zwaarder, omdat nu juist 
ue fase van de eigenlijke zijdeteelt uitgebouwd had moeten worden. De werk
zaamheden hiervoor waren echter zeer arbeidsintensief en deden dus de post 
loonkosten sterk stijgen. Dat van de zijde der provinciale overheid eventueel 
financiHe steun gegeven had kunnen worden, kwam niet in het hoofd van de 
bestuurders op. Een dergelijke gedachte paste trouwens niet in de filosofie 
van toen met betrekking tot de rol van het provinciaal bestuur inzake het 
bedrijfsleven. Het wreekte zich, dat koning Willem I "steeds gereed de hand 
te leenen aan al wat kan dienen tot bevordering van welvaart""), niet meer 
op het nationaal tonee! aanwezig was. 

De reeds gesignaleerde "ongunstige uitzigten op het voortdurend bestaan 
der te Utrecht gevestigde maatschappij ter bevordering van den zijdeteelt" 
leidden er begin 1845 toe, dat in een algemene vergadering van aandeelhou
ders besloten werd tot ontbinding van de onderneming over te gaan"). Na 
verkoop van de vaste goederen'6) kon aan de deelhebbers die op een aandeel 
van fl. 500,- een bed rag van fl. 200,- hadden gestort, een uitkering van 
fl. 41,50 per aandeel worden gegeven. Het kostte heel wat tijd, voordat deze 

") Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 4 Julij 1843 (Utrecht 1843), bIz. 61. 

13) Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op 2 Julij 1844 (Utrecht 1844), biz. 59. 

") Deze uitspraak is van de zijde der Gedeputeerde Staten van Utrecht. Zie hun 
Verslag aan de Provinciale Staten, gedaan op 4 Julij 1837 (Utrecht 1837), biz. 6. 

" ) Verslag van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht aan de Provinciale 
Staten, gedaan op I Julij 1845 (Utrecht 1845), biz. 60-61. 

'6) Ook het plantmateriaal werd van de hand gedaan. Zo kocht in 1846 E. C. 
Enklaar "uit de slooping der Utrechtsche Maatschappij" 75 moerbeziebomen: E. C. 
Enklaar, De zijdewinning in het klein of mijne meer dan 60 jaren verkregen ervaringen 
bij de beoefening daarvan, in: De Vriend van den Landman, dl XI (1847), biz. 674. 
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zaak geheel was afgewikkeld. Zo kon de afrekening in verband met de tien 
aandelen van het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid pas op 
27 maart 1851 door de ontvanger der Registratie te Utrecht in ontvangst 
worden genomen"). 

De eigenaren die al die jaren ook al geen dividend hadden ontvangen, 
zagen uiteindelijk nog minder dan een kwart van hun kapitaal terug. Deson
danks verneemt men geen protesten. Aan het geld, gestoken in een project 
dat min of meer in de sfeer van de goede werken lag, was men klaarblijkelijk 
niet zo gehecht. 

Met deze liquidatie kwam een eind aan een initiatief, waarvan men bij de 
start in 1837 verwachtte, dat dit "voor ons land van zulk een gewigt kan wor
den". Wellicht is de aanpak wat de kapitaalpositie betreft, toch te beperkt 
geweest. Bovendien waren er teveel mensen bij betrokken, die een strak be
leid in een onderneming van toch bescheiden omvang niet gemakkelijk maak
ten. Verder is men te lang doorgegaan met de fase van experimenteren. Door
dat men niet op zuiver zakelijke basis opereerde, hetgeen mede in de hand 
werd gewerkt door een jaarlijkse subsidie van de kant van de rijksoverheid, 
en ook omdat niemand een groot deel van zijn vermogen in deze onderne
ming had gestoken, was de prikkel om tot het uiterste door te gaan vrijwel 
niet aanwezig. Hoewel opgezet in het perspectief van economische expansie 
en van het scheppen van een nieuwe bestaansbron, bleef de uitwerking van 
het project in de praktijk toch steken in een sfeer van liefhebberij met moge
lijk financieel gewin bij gunstige uitslag. 

Het hier besproken project is een typisch voorbeeld van soortgelijke initia
tieven in de eerste helft van de negentiende eeuw in ons land ondernomen. 
Met name in de jaren twintig en dertig bleek er in brede kring veel goede wi! 
aanwezig te zijn om open te staan voor ondernemingen die nieuwe middelen 
van bestaan zouden kunnen scheppen. Naast de teruggang in diverse sectoren 
van het bedrijfsleven is even opvallend het naar voren komen van allerlei ini
tiatieven die inhaken op het bepaald niet ongunstig economisch klimaat van 
toen. Hoewel vele ondernomen projecten uiteindelijk ten gronde zijn gegaan, 
tonen ze desondanks toch, dat er in die tijd meer visie, durf en dynamiek 
bestond, dan gewoonlijk aan die peri ode wordt toegeschreven. 

") A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Financien, Fonds ter bevordering van de Natio
nale Nijverheid, inv. XX, no. 1851, fol. 252: Maatschappij ... zijdeteelt te Utrecht. 
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UIT DE GESCHIEDENIS V AN HET KANTOOR 

door 

DR. I. J. BRUGMANS 

I. Het begrip 

Huizinga heeft in 1929 opgemerkt, dat men gaarne de geschiedenis ge
schreven lOU zien van de Weg, de Markt en de Herberg als onderwerp van de 
cultuurhistorie '). Het Kantoor noemt hij niet, al was de geschiedenis daarvan 
eveneens ongeschreven - en zij is dat nog. Hoe dat komt? Het voorlopige 
antwoord moet luiden, dat het woord " Kantoor" weliswaar oud is, maar de 
tegenwoordige betekenis ervan betrekkelijk jong. "Kantoor" betekent in 
oorsprong: tafel waarop geld wordt geteld; het Franse woord "comptoir", 
waaraan het Nederlandse is ontleend, betekent nog altijd onder meer: toon
bank (van: compter = (geld) tellen) . Gaandeweg echter is het begrip 
verruimd: eerst tot de lokaliteit waar het genoemde meubel zich beyond'), 
naderhand tot de onderneming of instelling, waartoe die lokaliteit behoorde 
(bijvoorbeeld administratiekantoor, postkantoor). Merkwaardig is, dat het 
eveneens Franse woord "bureau" dezelfde evolutie heeft doorgemaakt; het 
verschil is aileen dat hier de oorspronkelijke betekenis van schrijftafel behou
den is gebleven naast de nieuwe (bijvoorbeeld stembureau). Daarbij valt nog 
op te merken, dat het woord "bureau" gewoonlijk (niet altijd) bij de over
heidsadministratie wordt gebruikt, terwijl het woord "kantoor" hoofdzake
Iijk betrekking heeft op onderneming en bedrijf. Bij de overheid worden de 
administratieve werkzaamheden verricht door ambtenaren, in de particuliere 
wereld door kantoorbedienden. 

Het nu volgende overzicht zal zich beperken tot de particuliere kantoren en 
kantoorbedienden, en de ambtelijke administratie buiten beschouwing laten. 
Deze laatste immers heeft in de jongste tijden ruime aandacht gehad van 
historici en ·sociologen onder het lemma "bureaucratie", lOnder dat deze veel 
aandacht aan elkaars resultaten hebben gegeven. 

2. De economische achtergrond 

Wie zich waagt tot het schrijven van de geschiedenis van het bedrijfs- en 
ondernemingskantoor, kan a priori vermoeden dat die geschiedenis niet tot 
verre tijden teruggaat; concreter: dat de opkomst van het eigenlijke kantoor 
moet hebben plaats gehad in de periode, die als de industriele revolutie pleegt 

') J . Huizinga, Cultuurhistorische verkenningen , 1929, bIz. 70. Zijn wens is vervuld 
ten aanzien van de herberg: B. H. D. Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden, 
1957; G. H. Jansen, De eeuwige kroeg, 1976. 

' ) In het Maleis (indonesisch) wordt de werkkamer in de particuliere woning nog 
aItijd "kantoor" genoemd. 
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te worden aangemerkt. In Nederland (ons onderzoek beperkt zich tot dat 
land) zou dit dan het geval zijn geweest omstreeks het midden der 1ge eeuw. 
Deze werkhypothese is inderdaad bevestigd door de feiten, welker uiteenzet
ting thans voIgt. 

De overgang van het vroegkapitalisme naar het moderne kapitalisme, de 
industriele revolutie dus, heeft in Nederland laat plaats gehad, en weI in de 
jaren 1850-1870. Voortvarendheid en wilskracht, die tijdens de eerste helft 
der vorige eeuw zo deerlijk hadden ontbroken, keerden terug. Het groeitem
po van de bevolking nam toe, en deze toeneming kwam vooral ten gunste van 
de steden. De verhouding tussen stad en platteland, die tussen 1830 en 1870 
nagenoeg onveranderd was gebleven, wijzigde zich. Er had, met andere 
woorden, een urbanisatie van Nederland plaats; de steden, eeuwenlang beslo
ten binnen hun vestingwerken, gingen zich uitbreiden buiten de traditionele 
omwalling. Het is duidelijk, dat van de nu nodig geworden huizenbouw een 
stimulerende invloed uitging op het gehele economische leven. 

Er waren ook andere factoren, die als stimulans optraden. In Nederlands 
Indie werd in de jaren zestig het cultuurstelsel geleidelijk ingekrompen, zodat 
de overheid plaats ging maken voor de particuliere ondernemer. Het Neder
landse rederijbedrijf verkreeg daardoor, en ook door de opening van het 
Suezkanaal in 1869, nieuwe mogelijkheden: de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland werd opgericht in 1870, de Rotterdamsche Lloyd enige jaren later. 
Het handelsverkeer werd bovendien bevorderd door de afschaffing van de 
Rijntollen in 1868 en van het protectionisme bij de tariefwet van 1862, die de 
vrijhande1 bracht. De overheid was niet langer de "Iastige bemoeial" van 
vroeger; de uitdrukking is van Henriette Roland Holst'). 

Het zou een misvatting zijn te menen, dat de overheid zich destijds op eco
nomisch gebied aan passiviteit had overgegeven en geen andere leuze kende 
dan "laissez faire". De regering ruimde niet aileen de barrieres op, die de 
economische opleving belemmerden, maar trad ook in positieve zin op waar 
dat nodig scheen. Vooral was dit het geval met het verkeer. Dank zij de wet 
van 1860, die aanleg van spoorwegen door de staat voorschreef, beschikte 
Nederland in de jaren zeventig over een spoorweg-net dat nog slechts weinig 
aanvulling hehoefde. Het verkeer te water, altijd uiterst belangrijk voor ons 
land, werd niet vergeten, getuige de aanleg van de Nieuwe Waterweg en het 
Noordzee Kanaal. Het postverkeer werd gemoderniseerd door de invoering 
van het uniforme stuiversport voor brieven') in 1870 en van de briefkaart 
enkele jaren later. Nog belangrijker was de bevordering van het berichtenver-

') Het boek van de socioloog Albrow (Martin Albrow, Bureaucracy, 1970, Ned. 
vert. 1971) bevat een uitvoerige litteratuurlijst, waarin echter geen enkel geschiedwerk 
voorkomt. Hetzelfde geldt voor het bij de Nederlandse vertaling gevoegde aanhangsel, 
dat de Nederlandse litteratuur vermeldt. Het Tijdschrift v~~r Geschiedenis heeft in 
zijn 90e jaargang (1977) een volle aflevering aan het onderwerp "bureaucratie" ge
wijd. Sociologen en historici beiden hebben zich gehouden aan de opvatting van Max 
Weber, die "Bilrokratie" gelijk stelt met "Beamtentum" . Albrow (Ned. vert. biz. 
110) geeft slechts terloops enkele voorbeelden van "industriebureaucratie". 

') Te voren kostte een binnenlandse brief \0 it 30 cent, afhankelijk van de afstand. 
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keer door de afschaffing van het dagbladzegel (1869); de kranten werden 
aanstonds goedkoper en tevens omvangrijker. 

De nijverheid gaf tegenover dit alles een minder spectaculaire vernieuwing 
te zien. Wei gaf de invoering van de stoomkracht het aanzijn aan verschillen
de grote fabrieken, maar overigens bleef de industriele bedrijvigheid zich 
voorshands nog voltrekken in de oude vormen van ambachtelijk kleinbedrijf, 
of huisindustrie met thuiswerkende arbeiders. Terwijl in Engeland de zogehe
ten industriele revolutie reeds in de tweede helft van de 18e eeuw was begon
nen, was daarvan in Nederland pas een eeuw later sprake. Een inwoonster 
van Amsterdam zag in 1830 te Birmingham een "allervreemdst schouwspel", 
namelijk: "eene uitgestrektheid, zoo ver het oog gaan kon, was geheel 
bezaaid met stoomwerktuigen voor de kolenmijnen en ijzersmelterijen, bij 
elk waren twee schoorstenen of pijpen; uit de eene kwam gedurig rook en 
boven de andere zag men steeds twee vlammen!"'). Inderdaad bleef het ver
schijnsel der fabrieksstad nog lang onbekend in Nederland . Toch ontbrak de 
nieuwvorming niet geheel, zoals onder andere kan blijken uit de landbouwin
dustrie die omstreeks 1870 opkwam: de fabricage van bietsuiker, margarine, 
karton en aardappelmeel. 

De geschetste modernisering in diverse richtingen zou niet mogelijk zijn ge
weest zonder een credietapparaat. Het moderne bankwezen is in Nederland 
inderdaad geboren in de jaren '60-'70. Naast de vanouds bestaande bankiers, 
die zich in hoofdzaak bepaalden tot kort handelscrediet, kwamen bankinstel
lingen op die in staat en bereid waren om de oprichting van nieuwe 
industrieen, de uitbreiding van bestaande en de exploitatie van spoorwegen te 
financieren. De oprichting van de Rotterdamsche Bank, de Twentsche Bank 
en de Amsterdamsche Bank - om slechts de voornaamste te noemen - valt 
in het vermelde tijdsbestek. 

Dat omstreeks 1870 de moderne tijd in Nederland was aangebroken kan, 
ten laatste, duidelijk blijken uit het feit, dat toen de arbeidersbeweging be
gonnen is te ontluiken. Tevoren had de klasse der loonarbeiders een grauwe 
massa gevormd van onontwikkelde, krachteloze, inerte werkers, slecht 
gevoed en slecht gehuisvest, niet denkend aan pogingen om hun lot te verbe
teren. Werkstakingen kwamen uiterst zelden voor, vakverenigingen best on
den niet. Eerst sedert het jaar 1866 gingen de arbeiders zich organiseren. De 
meest ontwikkelden onder hen, de diamantwerkers en de typografen, begon
nen er mee; spoedig volgden andere beroepsgroepen. Aldus was een element 
geboren, dat van groeiende betekenis zou blijken en niet meer uit de maat
schappelijke ontwikkeling kon worden weggedacht. 

Nog een fundamenteel punt: Nederland was tot het midden der 1ge eeuw 
een agrarisch land. Bij de volkstelling van 1849 was 44OJo van de beroepsbe
volking in de landbouwsfeer werkzaam. De boer was nog niet tot een land
bouwondernemer geworden; cooperatieve verenigingen bestonden niet; 
bedrijfsadministratie ontbrak; op een enkel modelbedrijf na, zoals de Wilhel-

') I. J. Brugmans, Welvaart en historie, 2e dr. 1970, biz. 51. 
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minapolder op Zuid-Beveland 6
), was in de landbouwsector het kantoor 

onbekend. 
Bij de industrie lagen de verhoudingen enigszins anders. De ambachtelijke 

sfeer van het kleinbedrijf, waarin de patroon te zamen met zijn knechts werk
zaam was, overheerste nog altijd, maar het fabriekswezen was toch reeds in 
opkomst. De fabrieken waren echter meestal niet zeer omvangrijk. De pa
troon woonde als regel "aan de fabriek" en kon de dagelijkse gang van zaken 
aan de meesterknecht overlaten; hij kon er mee volstaan, elke dag eens in het 
bedrijf te komen kijken, en hij verrichtte de administratie in zijn woonhuis, 
al dan niet met behulp van een boekhouder. Eerst door de opkomst van de te
lefonie werd het voor de ondernemer minder nodig, op het fabrieksterrein te 
wonen '). Nog tegen het einde van de negentiende eeuw voerde de directeur 
van De Muinck Keizer's ijzergieterij te Martenshoek (later meer bekend als 
"Demka" bij Utrecht) de gehele administratie van het bedrijf persoonlijk, 
om eerst kort v66r 1900, toen er bijna honderd arbeiders werkten, tot aan
stelling van een boekhouder en een tekenaar over te gaan'). Natuurlijk 
bestonden er een eeuw geleden en ook wei eerder enkele werkelijk grote 
fabrieken in Nederland, zoals de machinefabriek op Oostenburg te Amster
dam, die in 1856 reeds 1600 arbeiders in dienst had; zulk een groot bedrijf 
moet hebben beschikt over een kantoor met klerken. Maar toch kan in alge
mene zin worden gezegd, dat de omvang van het kantoorpersoneel in de 
Nederlandse industrie v66r 1870 gering moet zijn geweest. Waar de eigenaar 
van het bedrijf de administratie niet of onvoldoende zelf kon verrichten, kon 
hij veelal over de arbeid van zijn vrouw beschikken'). 

3. Bedrijfsleven zonder bureaucratie 

De structuur van het bedrijfsleven in Nederland was tot het midden der 1ge 
eeuw derhalve zodanig, dat van het aanhouden ener enigszins uitvoerige 
administratie geen sprake kon zijn. Het wetboek van koophandel schreef niet 
meer voor dan het bijhouden van een dagboek en een kopyboek. Ook overi
gens was de bemoeienis van de overheid met het bedrijf gering. De loonadmi
nistratie was uiterst eenvoudig; de ondernemer kon volstaan met aantekening 
in het kasboek van de wekelijks of (drie)maandelijks gedane uitbetalingen, en 
geen openbare instantie had er belangstelling voor. Sociale verzekeringswet
ten waren onbekend; de Ongevallenwet van 1901 was de eerste wet op dit ge
bied. De Fiscus stelde wei enige administratieve eisen aan de onderneming, 

.) Het bedrijf had een boekhouder in dienst, maar overwoog in 1860 deze af te 
schaffen, blijkbaar uit bezuinigingsoverwegingen. Zie J. M. G. van der Poel, De Wil
helminapolder 1809-1959, 1959, biz. 162. 

') Bij het in 1885 geopende Rijksmuseum te Amsterdam werd nog een dienstwoning 
voor de hoofddirecteur gebouwd. 

' ) I. J. Brugmans, a.w. biz. 149. 
') Bartel Wilton, die in 1864 een smederij te Rotterdam aan de Baan opende, nam in 

1875 een boekhouder in dienst . "Oe administratie was langzamerhand te omvangrijk 
geworden voor de vrouw des huizes" . Het jaarloon van de boekhouder werd op 
fl. 350,- bepaald. (P. J. Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijenoord (1954), biz. 43) 
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doch die waren niet zwaar. De - overigens zeer ingewikkelde - patentbe
lasting (een soort bedrijfsbelasting) verplichtte tot het bijhouden van een re
gister van patentplichtige werklieden, en tot een jaarlijkse opgave van de ver
richte bedrijfswerkzaamheden, maar administratieve beslommeringen vloei
den daar weinig uit voort, mede omdat wisseling van personeel zelden voor
kwam. Zelfs bedrijven die accijnsplichtige artikelen produceerden lOa Is sui
ker, lOut, gedistilleerd en dergelijke, hadden een lopende administratie nau
welijks nodig IO). Belasting op de winst werd niet geheven; een inkomstenbe
lasting, meer dan eens door de regering voorgesteld, werd door de Tweede 
Kamer met afschuw verworpen. Aangezien een eeuw geleden de grote meer
derheid der ondernemingen klein van omvang was, kon de boekhouding een
voudig blijven. De financiele administratie beperkte zich tot simpele boekin
gen van vorderingen, schulden, investeringen in vaste activa en uitbetalingen 
van lonen. Werd het de ondernemer te zwaar om dit alles zelf te doen, dan 
kon met de aanstelling van een boekhouder worden volstaan. Liever niet 
meer dan een, want "twee handschriften in hetzelfde boek dooreen is niet 
sierlijk" I I). 

De geschiedenis van het kantoor is voor een belangrijk deel die van de kan
toorbediende. De schaarse gegevens, die hiervan beschikbaar zijn, bevestigen 
de verwachting, dat nog in de eerste helft der 1ge eeuw de kantoorbediende 
een betrekkelijk weinig voorkomende figuur is geweest. 

4. De kantoorbediende 

Het lOU een ogenblik kunnen schijnen dat tegen het midden van de vorige 
eeuw geen kantoorbedienden in Nederland bestonden. In het jaar 1841 toch 
verscheen een boekwerk onder de titel "De Nederlanden", waarin een 42-tal 
"karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende 
standen" werden geboden, van de hand van "de meest geachte schrijvers". 
Men treft hierin allerlei curieuze bijlOnderheden aan over "de Hollandsche 
werkmeid", "de veerschipper", "de aanspreker", "de zakkendrager van 
Rotterdam" enz. enz.; maar de kantoorbediende ontbreekt. Gelukkig wordt 
hij toch in het voorbijgaan even vermeld. In het stukje namelijk over "de 
brievenbestelder" wordt beschreven hoe aan het postkantoor "pakhuis
knechts en kantoorklerken ijlen naar het open raampje, waaruit het geheim
vol papier in allerlei vormen wordt toegereikt aan de bedienden der pa
troonen, die de komst van den bestelder niet afwachten kunnen"ll). 

Met deze "kantoorklerken" kunnen wij nader kennismaken dank zij 
niemand minder dan E. 1. Potgieter, die makelaar te Amsterdam was en dus 
wist waarover hij schreef, toen in 1842 het opstel ,,'t Is maar een 
pennelikker"13) uit zijn pen vloeide. Over de kantoorbedienden zegt hij: 

10) 1. A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 1968, biz. 
282. 

II ) G. B(roens) jr. Wen ken over kantoor-administratie en boekhouding, medege
deeld door een Amsterdamsch koopman, 1854, biz. 14. 

12) De Nederlanden, 1841, biz. 69. 
I') E. 1. Potgieter, Liedekens van Bontekoe en vijf novellen, 4e druk, Wereldbiblio

theek 1917. De genoemde novelle aldaar biz. 72-143. 
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"Het zijn Of kinderen van gemeene lieden, die zich de nering hunner ouders 
zullen schamen ... Of het zijn zonen eener weduwe, van goeden maar armen 
huize". De jongste bediende heeft een "verdrietelijk baantje": hij moet ka
chelstoken, boodschappen doen, bezoekers uitlaten en dergelijke; maar later, 
als hij eenmaal de "lang gewenschte kruk" heeft beklommen, krijgt hij een 
salaris van fl. 400's jaars, dat na enige jaren kl;ln stijgen tot fl. 600. De eerste 
bediende geniet een salaris van fl. WOO, maar in slechte tijden niet meer dan 
fl . 800 (de betaling geschiedt per kwartaal). Geen wonder dat een jonge moe
der peinst: " Wat zij haar zoontje ook zou hebben laten worden, geen kan
toorbediende!" '4). Bij dit alles moet worden opgemerkt, dat hier geen fanta
sie van de litterator aan het woord is geweest; Potgieter leefde in de tijd van 
de "copieerlust des dagelijkschen levens" en bovendien is zijn stukje in 
sterke mate autobiografisch. 

Naast deze categorie bedienden, die volgens Potgieter slaafser kropen dan 
een dienstbode, was er nog een andere: de volontair. Oit was een jongeman 
van goeden huize, die op kantoor kwam om te worden ingewijd in zijn toe
komstig beroep; men bedenke dat er toenmaals geen handels- of nijverheids
onderwijs bestond, afgezien van de zogenaamde tweede afdelingen der 
gymnasia "), en de in 1846 door Sarphati opgerichtehandelsschool te 
Amsterdam '6). Potgieter kon het weten: "Makelaarsklerken zijn doorgaans 
vrijwiJIigers, zonen, neven, vrienden, en dus jongelui, die vermogen genoeg 
hebben om uit eigen beurs niet aileen de leerjaren goed te maken, maar ook 
de teleurstellingen te bestrijden, aan het begin van elk beroep verknocht" "). 
Stellig is het zulk een deftige volontair, die Hildebrand in zijn Camera Obscu
ra beschrijft"); hij ziet " de gema,niereerdste onzer kantoorklerken met vest 
en sousvest, sans fat; on, met lichterlaaie pijp en brandende sigaar de trede 
van het rijtuig (de diligence) ophuppelen" . Deze dandy heeft op de zaterdag
middagen vrij en gaat dan paardrijden of een "franse chais" huren"). 

Twee soorten kantoorbedienden derhalve: de armoedige pennelikker in 
zijn versleten jas, die oud geworden soms wordt ontslagen zonder behoud 
van salaris20), en de sjieke volontair, wiens conterfeitsel de lezer van dit art i
kel kan bewonderen 2l

) . Opmerkelijk is, dat de laatstverme1de categorie de 
oudste is geweest. Dat blijkt uit een aardig boekje, dat in 1842 onder redactie 

") Aldaar, bIz. 76, 80, 82, 99. 
IS) Er werd daar onderwijs gegeven in wiskunde, moderne talen, aardrijkskunde en 

handelswetenschappen. De oudste "tweede afdeling" werd in 1838 opgericht in Den 
Haag (De Jonge, a.w., bIz. 432 noot 72). 

16) Amsterdamse en Rotterdamse kooplieden zonden hun zonen weI naar de 
handelsscholen te Antwerpen (De Jonge, a.w., bIz. 282). 

") A.w., bIz. 103. 
") In het stukje "Varen en rijden". 
to) Potgieter, bIz. 99. Physiologie van Amsterdam (zie noot 21), bIz. 107. 
20) Want "wie weet hoe lang het met den ouden man nog duren zal?" (Potgieter, 

bIz. 129). 
") Ontleend aan h'et hierna te noemen werkje van Hageman. Het ietwat karikatura

Ie boekje Physiologie van Amsterdam door een Amsterdammer van 1844, dat op bIz. 
86-94 de kantoorbediende bespreekt, kent deze beide soorten ook (bIz. 100). 
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van H. H. Hageman jr. verscheen met de titel: "NederJanders door Neder
landers geschetst". Ook hier, evenals in het eerder vermelde boek uit het 
voorafgegane jaar, worden diverse personages in allerlei beroepen beschre
yen, en nu is daar ook "De kantoorbediende" bij, geschetst door J . C. 
Kreukniet Jz., zelf een kantoorman 12

) . In dat stukje lezen wij: "Vroeger zag 
men geene andere bedienden op kantoren aanwezig dan jonge Jieden uit den 
deftigsten en fatsoenlijksten stand, en die daardoor meestal hoop hadden om 
of zelve hoofden van groote handelshuizen te worden of compagnon in de 
zaak ... waarin zij hunne leerjaren volbragten; nu, in onze gelukkige en opge
klaarde tijden, vermeet zich alles, wat maar de pen kan gebruiken (veronge
lukte schoolmeesters, gedropen studenten en dergeJijken) tot kantoorbedien
den geregtigd te wezen. Zelf gaat dit zoo verre, dat men tegenwoordig jonge 
dames de kantoorwerkzaamheden verrigten ziet". Genoemde mann en zijn 
gedoemd hun leven lang pennelikkers te blijven, "en welk een berooid, ver
geten leven; naauwelijks verdiensten genoeg, om zich zelven behoorJijk te on
derhouden, en dan nog vrouw en kinderen; zij kunnen niet meer hopen dan 
oudste bediende op een groot kantoor of boekhandel te worden .. . 2l) . 

DuideJijker dan uit de als altijd ietwat gewrongen bewoordingen van Pot
gieter komt uit dit stukje naar voren, dat de stand der kantoorbedienden 
eerst omstreeks het midden der vorige eeuw is ontstaan. Voor de deftige vo
lontair was het kantoor aileen maar een leerschool. Het verwondert ons dan 
ook niet meer, dat de kantoorbediende in het boek van 1841 vergeten werd, 
en dat bij de volkstelling van 1849 slechts IOfo van de beroepsbevolking een 
administratief beroep uitoefende (de ambtenaren, die eveneens IOfo innamen, 
niet inbegrepen)24). 

5. Het oude kantoor 
Een beeld van het vroegere kantoorleven te Amsterdam tegen het eind van 

de 18e eeuw biedt ons Jakob van Geuns, zoon van een medisch hoogleraar. 
In 1784 werd hij op vijftienjarige leeftijd op een handelskantoor te Amster
dam geplaatst. Wekelijks moest hij aan zijn vader rapport uitbrengen. Op 18 
mei 1786 schrijft hij: "Donderdag 'smorgens stond ik om 7 uur op, ontbeet, 
maakte mij op en las in Romeinen, 9 uur ging ik na 't compt., I uur er van
daan na de beurs, ging na huis eeten, na den eeten deed ik een boodschap 
voor 't compt. '/, u na 't compt., 9 uur er vandaan, kleede mij uit en ging ee
ten""). Hij ging lessen in "cijferen" nemen, die's ochtends van 7 tot 8 
plaats hadden; later ook lessen in boekhouden'6) . Zijn kantoor was "een 
groot vertrek dat agter boven aan de plaats uitziet met 2 schuiframen. De 
kamer is op de helft met 2 deurtjes van zo 3 voet hoog afgeschoten daar de 

22) H. H. Hageman jr (ed.), Nederlanders door Nederlanders geschetst, 1842, biz. 
162. 

") Aldaar, biz. 163 . 
H) De Jonge, a.w., biz. 281. 
") I. H . van Eeghen, Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832), Gronings dok

ter, Amsterdams "kassier", 1969, biz. 51. 
26) Aldaar, bIz. 73-74. 
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lessenaren staan". Er zijn nog drie andere "comptoir bedienden", resp. voor 
de Surinaamse en Italiaanse zaken en voor de boekhouding. "Ik sta (!) naast 
Mijnheer de Wolff (de firmant) en schrijf Italiaansche brieven en ook wei 
eens Franschen"27). Naderhand ging Van Geuns medicijnen studeren te Gro
ningen, om na een aantal jaren artspraktijk via een relatie van zijn vrouw als 
firm ant opgenomen te worden in een Amsterdamse kassierderij; de andere 
firm ant woonde toen nog aan het kantoor"). 

De laatstgenoemde situatie is typerend. De ondernemer hield kantoor aan 
huis, soms in het hem toebehorende pakhuis. De Amsterdamse woonhuizen 
waren daarop ingericht. De hoge stoep was bestemd v~~r de privesfeer, ter
wijl de kantoorklerken door de dienstbode werden binnengelaten via de lage 
deur onder de stoep. Ook in de 1ge eeuw zat het person eel met de patroon of 
de firmanten sam en in een vertrek, maar het kwam ook voor, dat er een af
zonderlijk k1erkenkantoor was, rechtstreeks of door een gang verbonden met 
het vertrek dat voor de patroon(s) bestemd was") . Omvangrijk was het aan
tal kantoorbedienden gewoonlijk niet. Op het handelskantoor Van Eeghen & 

Co. te Amsterdam werkten omstreeks 1830 slechts een boekhouder
correspondent en een loopknecht; er was ook een volontair, die later soms 
bediende werd. Het transport van geld naar de Ontvang- en Betaalkas ge
schiedde door een kruier'O). De sfeer was overal gemoedelijk en patriarchaal. 
De patroon kon altijd een beroep doen op zijn vrouw of andere gezinsleden, 
en omgekeerd riep mevrouw weI de hulp in van het kantoor, bijvoorbeeld
Potgieter vermeldt het - wanneer de turf van de turfzolder moest worden 
"afgelaten" naar beneden. De scheiding tussen de beroepssfeer en de prive
sfeer, een kenmerk van de moderne tijd, bestond nog nauwelijks. Typerend 
is, dat de baas zich in menig gevalliet scheren op kantoor door de barbier"). 
Op Nieuwjaarsdag ontvingen de patroons eerst felicitatiebezoeken van rela
ties; daarna werden aan het personeel de salarisverhogingen bekend gemaakt, 
terwijl iedere bediende een gratificatie ontving; zo ging het althans ten kanto
re van Van Eeghen & Co., nog tegen het einde van de vorige eeuwl2). De 
scheiding tussen kantoor en woonhuis - bij genoemde firma geschiedde dit 
in 1895 - maakte de banden tussen patroons en bedienden onvermijdelijk 
losser en minder persoonlijk J3

). 

De inrichting van het oude kantoor was uiterst sober. Het voornaamste 
meubel was de lessenaar met schuin oplopend opklapbaar tafelblad, waaron-

27) Aldaar, biz. 76. 
21) Aldaar, biz. 221. 
29) J . Rogge, Het handelshuis Van Eeghen, 1949, biz. 380; Hageman, a.w., bl'z. 

166. 
'0) Rogge, a.w., biz. 381. 
]I) Nog in het begin van de 20e eeuw liet mijn grootvader, die te Groningen assura

deur was, zich op kantoor scheren; hij hield kantoor aan huis. 
") Rogge, a.w., biz. 390. 
") Potgieter verrichtte zijn werkzaamheden als makelaar in zijn smalle voorkamer 

aan "de kleine lessenaar, waaraan hij destijds beide. zijne handelszaken en zijne letter
kundige werkzaamheden. behartigde" (N. Beets. E. J . Potgieter. Persoonlijke herin
neringen. 1892. biz. 9. 
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der papieren konden worden geborgen. De hoogte was zodanig, dat men 
staande de daarop liggende boeken kon bijhouden. Hoge kantoorkrukken 
maakten het mogelijk, ook in zittende houding het nodige schrijfwerk te ver
richten. In een klein kantoor stonden de lessenaars tegen de muur, in een gro
ter tegenover elkaar l4

). Blijkens de officiele catalogus van de in 1883 gehou
den internationale koloniale- en uitvoerhandel tentoonstelling te Amsterdam 
was er inzake kantoormeubilair weinig nieuws te bespeuren; men bedenke dat 
meubelfabrieken en -winkels nog niet bestonden, zodat al het meubilair door 
ambachtslieden op bestelling werd vervaardigd. Aan de wand zag men 
kasten"), planken met dozen, liassen (aan veterband geregen papieren) en 
dikwijls landkaarten. Enkele gedrukte boekwerken ontbraken zelden; het 
"Nederlandsche Handelsmagazijn, of algemeen samenvattend woordenboek 
voor handel en nijverheid", dat in 1843 in twee delen te Amsterdam 
verscheen 36

), zal menig kantoor tot vraagbaak hebben gediend. 
Welke utensilien waren er verder in het oude kantoor te vinden? Allereerst: 

pennen. "Pen" betekent oorspronkelijk: slagpen van een vogelvleugel (ver
gelijk het Franse woord "plume"), en inderdaad heeft men eeuwen lang ge
schreven met een "veren pen", de pen van een gans of pauw. De kantoorbe
diende begon zijn dagwerk dan ook met het "versnijden", d. w.z. aanscher
pen van zijn ganzepen door middel van zijn "pennemes" 31). De stalen pen 
was reeds in de zeventiende eeuw in Engeland bekend, doch kwam eerst in de 
negentiende eeuw tot algemeen gebruik . Nederland verkeerde omstreeks het 
midden der vorige eeuw in dit opzicht in een overgangstijd, hetgeen blijkt uit 
enkele regels van de thans terecht vergeten dichter W. J. van Zeggelen (1811-
1879), die in zijn gedichtenbundel "Hoofd en hart", verschenen in 1855, het 
volgende schreef"): 

Je weet dat ik van 't oude ben 
En nog den ganzeveder voer. 

Vermoedelijk hadden de kantoren, altijd ietwat vooruitstrevender dan part i
culieren, in die tijd de ganzepen door de stalen pen vervangen, die tevens het 
gebruik van penhouders vereiste l9

). 

Oat de kantoren in verband met hun schrijfwerk ook gebruik maakten van 
lijmpotten en linialen, vereist geen speciale aandacht. Wei is opmerkelijk, dat 

") Rogge, a.w., biz. 313. 
" ) Veelal werden Antwerpse kabinetjes of "cantoortjes" gebruikt, waarvan de deu

ren werden geopend om de beschilderde binnenzijden der deuren en laatjes te vertonen 
(A. Staring, De Hollanders thuis, 1956, biz. 26). 

16) Een exemplaar bevindt zich in de Economisch-Historische Bibliotheek te 
Amsterdam. 

") Ouderen gebruiken het woord "pennemes" nog wei V"Oor "zakmes". 
" ) Geciteerd in Woordenb. der Ned. taal, deel 4, 1889, kol. 268, s.v. 

, ,ganzeveder" . 
") Willem de Clercq schreef in 1841 over Truitje Toussaint : "Het was alleraardigst 

haar 's avonds te zien werken met die ontzettende vlugheid, waarbij zij als het ware 
over het papier vliegt, zoodat het niet te verwonderen is, dat zij geen gebruik van stalen 
pennen kan maken (W. de Clercq, Dagboek II, d.d. 16 juli 1841, geciteerd door H. 
Rees~r, De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint, 1962, biz. 114. 
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ieder kantoor beschikte over ouwels, waarmee de brieven werden dichtge
plakt; soms werden ze dichtgelakt. De enveloppe was namelijk omstreeks 
1850 nog niet in zwang; vandaar de nog altijd bestaande vaste en eigenlijk on
practische gewoonte om brieven en drukwerken, alvorens deze in de envelop
pe te steken, met de tekst naar binnen te vouwen, zoals dat in de enveloploze 
tijd onvermijdelijk was. 

De tabakspot en het comfoortje met kooltje (om de gouwenaar aan te ste
ken) ontbrakt op het kantoor zelden; ook "testen" (aarden vuurpotten 
tot voetverwarming) werden vaak aangetroffen. 

Evenals de ouwel is de zandstrooier - of het zandbakje met lepeitje - een 
artikel, dat thans in het kantoor verdwenen is, maar toenmaals onmisbaar 
was om de inkt van de geschreven documenten snel te doen drogen. Vloeipa
pier was daarnaast reeds lang bekend en in gebruik, maar tot ver in de 1ge 
eeuw bleef het zand nog in zwang. "Niet anders dan bij spoedvorderend 
werk gebruike men zand" heet het in een anoniem boekje over de schrijf
kunst uit het jaar 1838 4 °). De opmars van het vloeipapier en het vloeiblad 
werd versneld door de uitvinding van de copieerpers, die omstreeks het mid
den der negentiende eeuw haar intrede deed") en nadien in geen enkeL kan
toOT mocht ontbreken. Dit was niet alleen een technisch-economische verbe
tering maar ook een sociale; het tijdschrift De Economist schreef in 1858: 
"Het doodend machinale brievencopieren doet tegenwoordig op bijna aile 
kantoren de stomme copieerpers"42). De behoefte aan copiisten nam door 
deze innovatie af; de jongeman, die voor het eerst op kantoor kwam, moest 
nu aanstonds werk verrichten waarbij hij zijn verstand had te gebruiken. 

Ten besluite een sfeertekening, zoals die te vinden is in het reeds geciteerde 
voortreffelijke boek over Het handelshuis Van Eeghen, dat J. Rogge in 1949 
publiceerde. Aldus: "Bij aile soberheid ontbraken toen in het nuchterste aller 
bedrijven smaak en kunstzinnigheid niet. Het blank geschuurde tin van inkt
koker en pennebak, het matgeel van het perkament der boeken, het donker
bruin der eikenhouten lessenaars, het doffe groen van gordijnen en het ge
plooide serge in de boekenkast, zij vormden een kleurengamma dat in het 
gedempte licht van het kantoorvertrek harmonisch werd opgelost"4l). 
Misschien mag men zeggen, dat het oude kantoor iets van de stemmigheid 
bezat van het woonhuis, waarvan het deel uitmaakte. 

6. Naar het nieuwe kantoor 
De vernieuwing op economisch en sociaal gebied, die in Nederland sedert 

het midden der 1ge eeuw inzette, heeft zich ook in de geschiedenis van het 
kantoor geopenbaard. 

40) B. W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw, 1957, 
biz. IS noot 2. 

41) In de meeste Amerikaanse kantoren waren reeds omstreeks 1820 vloeiboeken en 
vloeiafdrukken in gebruik (Rogge, a.w., biz. 223). 

42) De Economist, 1858, bIz. 263 . 
4) Rogge, a.w., biz. 383. 
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De oorsprong van het kantoor moet worden gezocht bij de handel. Niet bij 
de kleinhandel: wanneer de winkelier een eeuw ge1eden een "kantoor" had, 
dan was dat een minuscule afgeschoten ruimte waar hij, staande achter zijn 
schuine lessenaar, de boeken bijhield44

); het grootwinke1bedrijf zou eerst in 
de twintigste eeuw tot ontwikkeling komen . Het is de groothandel geweest en 
ook de rederij, waar reeds veer de negentiende eeuw behoefte bestond aan 
kantoorpersoneel, dat cognossementen en facturen kon opmaken en tot het 
opstellen van brieven naar het buitenland in staat was; wij herinneren aan het 
handelskantoor, waar tegen het eind van de achttiende eeuw de jonge Van 
Geuns werkzaam was. Echter, de Nederlanders mist en over het algemeen de 
voor genoemde werkzaamheden vereiste kennis. Vandaar dat in het tijd
schrift De Economist van 1869" ) gewag werd gemaakt van de "jarenlange 
klacht", dat de vreemdeling op de Hollandse kantoren geredelijk ruim 
betaalde betrekkingen kreeg, terwijl de landgenoot, indien ai, tegen een zeer 
bescheiden salaris werd toegelaten . De in genoemd jaar opgerichte Open bare 
Handelsschool te Amsterdam werd dan ook met vreugde ~egroet. In dezelfde 
tijd begon de oprichting van de Hogere Burger School (H .B.S.) en de burger
avondschool krachtens Thorbecke's wet op het middelbaar onderwijs van 
1863. Aldus was een reservoir ontstaan, waaruit kantoorbedienden konden 
worden geput, die tot bet ere . arbeid in staat waren dan het copit!ren van 
brieven. Het onderwijs voldeed hier aan de behoeften van de samenleving, 
die bezig was zich in moderne richting te ontwikkelen. 

Na 1850 nam, als reflex van de intensivering in het economisch leven, het 
aantal kantoren en kantoorbedienden bij voortduring toe, getuige het aantal 
in de patentbe1asting aangeslagen "beheerders, opzigters , boekhouders, 
zaakwaarnemers, commiezen en klerken" (overheidspersoneel niet mee
gerekend)46): 

1850/ 51: 6.765 
1860/ 61: 9.441 
1878179: 16.385 
1890/ 91: 24.519 

De cijfers betreffende het kantoorpersoneel in de nijverheid te Delft bevesti
gen - en dan nauwkeuriger - de gesignaieerde tendens: van 10 personen in 
1822 steeg dit aantal tot 324 in 189947

). 

Verschillende factoren hebben tot deze toeneming bijgedragen. In de eerste 
plaats: de vergroting van de ondernemingen. Hoe groter het bedrijf, hoe 

") Op een schilderij van Joh. Jelgerhuis Rz., voorstellende de boekwinkel van P. 
M. Warners aan de Vijgendam te Amsterdam in 1820, is zulk een kantoortje afge
beeld . Van dit schilderij, dat zich in het Rijksmuseum bevindt, is een reproductie te 
vinden in het boek van C. C. van de Graft, Lotgevallen van een Amsterdams koop
manshuis, 1749-1949, 1949. Zie ook Aile schilderijen van he! Rijksmuseum te Amster
dam. Volledig geillustreerde catalogus, 1976, biz. 306. 

" ) De Economist 1869, biz. 385. 
" ) De Jonge, a.w., biz. 433 noot 75. De patentbelasting is in 1893 afgeschaft. 
41) J. A. de Jonge, Delft in de negentiende eeuw, in: Economisch- en Sociaal

Historisch Jaarboek 37, 1974, biz. 242. 
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meer de rechtstreeks productieve loontrekkers moeten worden begeleid door 
administratieve werkers. De mechanisering van de productie leidt tot" ver
kantoring" van de maatschappij : steeds minder mensen in de fabriek, steeds 
meer achter de schrijftafel; de Engelsen spreken van een overgang "from 
brawn to brain". En dan: de overheid heeft met haar talloze voorschriften en 
ingewikkelde fiscale eisen de administratieve taak der ondernemingen steeds 
meer verzwaard. De industriele bureaucratie, een eeuw geleden nauwelijks 
aanwezig, is tot een welhaast verbijsterende omvang gegroeid. 

De gesignaleerde tendentie heeft met zich gebracht, dat een nieuw ver
schijnsel is opgetreden: het kantoorgebouw. De bedrijfsvoering ging plaats 
hebben in afzonderlijke percelen, aanvankelijk veelal grotere woonhuizen die 
tot kantoor werden ingericht; in de handel en in het bankwezen geschiedde 
dit vooral. Het eindstadium van de ontwikkeling werd tegen het eind der 
vorige eeuw bereikt, toen gebouwen werden opgericht die voor de huisvesting 
van kantoren bestemd waren. Nog nimmer is nagegaan, hoe dit proces zich 
heeft afgespeeld" ). 

De geschetste ontwikkeling is aan de interne structuur van de kantoren niet 
voorbijgegaan; ook hier heeft vernieuwing plaats gehad, vooral in de vorm 
van mechanisering. Ook in de kantoren is de industriele revolutie, als men het 
zo noemen mag, in de tweede helft der vorige eeuw begonnen; herinnerd wor
de aan de copieerpers na 1850. In de jaren 'tachtig is het proces versneld door 
de invoering van de telefoon en van de schrijfmachine. De firma Van 
Eeghen& Co. te Amsterdam schafte voor het eerst omstreeks 1885 een schrijf
machine aan, die echter weinig werd gebruikt, "daar zij, zelfs bij groote 
vaardigheid, uiterst langzaam werkte" en bovendien aileen hoofdletters 
produceerde49

). De schrijfmachine heeft voorts de aanstelling van 
vrouwelijkpersoneel in de hand gewerkt, getuige het woord "typiste", dat 
nauwelijks een mannelijk equivalent heeft. Wanneer de stenografie (beter: 
kortschrift) in de Nederlandse bedrijfswereld ingang is gaan vinden, weten 
wij niet; als particuliere liefhebberij was zij in Engeland en ook in Nederland 
reeds bekend'O) . 

Dat de moderne tijd ook in de Nederlandse kantoren na 1850 was aange
broken blijkt ten slotte eveneens uit de reacties van de kantoorbedienden. De 
positie van deze mensen is in de afgelopen honderd jaren sterk veranderd, 
niet in de laatste plaats doordat zij hun lot in eigen handen hebben genomen. 

Nadat in 1873 te Amsterdam de vereniging van handelsbedienden "Ver
vroegd beursuur" was gesticht - zij bestond slechts kort - kwam in 1882 te 

") Het oudste kantoorgebouw, tevens pakhuis, te Amsterdam is het nog altijd 
bestaande Oost-lndisch huis. De O. I. Compagnie was echter een semi-overheids
bedrijf en valt dus uit dien hoofde buiten het door ons aangenomen kader. Zie J . C. 
Overvoorde, De gebouwen van de O.I.e. en de W.I.e. in Nederland, 1928. 

") Rogge, a.w. , bIz. 314. Een afbeelding van de oude schrijfmachine aldaar, naast 
bIz. 336. Exemplaren van hoogbejaarde schrijfmachines zijn in het Schrift- en schrijf
machinemuseum te Tilburg te vinden. 

SO ) Het boekje van A. Smit, De voorgeschiedenis van de stenografie in Nederland, 
1934, geeft niets over de 1ge eeuw. 
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Rotterdam de "Vereeniging van handelsbedienden Mercurius" tot stand, die 
zich heeft weten te handhaven "). Allures van een vakvereniging had Mercu
rius aanvankelijk niet; de vereniging beoogde, door het doen houden van 
voordrachten en van cursussen ter opleiding tot de in te stellen praktijk
examens in boekhouden, en handelscorrespondentie in vreemde talen, de 
geestelijke ontwikkeling van het kantoorpersoneel te verhogen . Eerst in latere 
jaren ging Mercurius - na een fusie in 1907 met de in 1896 opgerichte Natio
nale Bond geheten: "Nationale bond van handels- en kantoorbedienden 
Mercurius" - tot behartiging van de materiele belangen der 1eden over. 
Vooral de lange en ongeregelde arbeidstijden in de kantoren kregen de aan
dacht, en dat was ook nodig: te Rotterdam waren de werkuren op de handels
kantoren 9-4 en 6-9 (in drukke tijden 6-IO's avonds). Het zou nog lang duren 
eer de achturige arbeidsdag, die voor fabrieken en werkplaatsen werd 
ingevoerd in 1919, ook van toepassing werd op de kantoren; dat geschiedde 
eerst in 1937" ). 

Van de kantoorbedienden kan niet meer worden gezegd dat zij "verstikken 
en kwijnen weg in de bedompte kantoorlucht", zoals Potgieter het 
uitdrukte" ). WeI kan men zeggen, dat het kantoorleven is versneld en ook 
moeilijker geworden. De rust van het oude kantoor is verdwenen nu tele
ioons rinkelen en schrijfmachines ratelen . En dan: de economische en sociale 
omstandigheden geven, tel kens weer, aanleiding tot bekommernis. Potgieter 
ried jonge mensen af, een kantoorfunctie te aanvaarden; dat was in 1842; de 
moderne Bond van handels- en kantoorbedienden hief in 1923 de leuze aan: 
"Laat Uw kind geen kantoorbediende worden"") . Heden ten dage zijn het 
de mikro-electronica, die het bestaan van het kantoorpersoneel bedreigen. 

7. Slot 
De gegeven uiteenzetting wil niet meer brengen dan prolegomena tot de 

geschiedenis van het kantoor in Nederland; zij beperkte zich in hoofdzaak tot 
de negentiende eeuw met haar talrijke innovaties. Het vorenstaande moge 
een stimulans blijken tot verder onderzoek. 

$I ) Bijzonderheden in Jac. Bakker, Mercurius gedurende een halve eeuw (Gedenk-
boek 50 jaren Nationale bond van handels- en kantoorbedienden Mercurius), 1932. 

" ) Bakker, a.w. , biz. 24, 44. 
H) A.w ., biz. 14l. 
" ) A.w. , biz. 120. 
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"PLAGERIJEN, HATELIJKHEDEN EN ONREGT" 

Dutch tithing in the nineteenth century, with special reference to Zeeland') 

by 

M. WINTLE 

In 1866 a pamphleteer could exlaim with righteous indignation that the 
only two countries in the world still backward enough to levy tithes in the 
traditional unreformed manner were the Nederlands, and Morocco'). The 
Dutch law of 1907, which abolished conventional tithes by arrogating them 
to the state, was the last of its kind in Europe. The tardiness of reform has 
been noticed and lamented by most historians of Dutch agriculture, but nine
teenth century tithing has received very little direct analysis'). Due to 
countless legal battles over tithe origin and ownership, archives have been 
exceptionally well preserved, and large amounts of material are awaiting the 
attention of historians . It is the intention of this article to suggest some ways 
in which tithing data would be particularly rewarding material for research . 
In the first place, a very considerable sum of money was involved in tithing. 
There are no precise national figures available, and estimates of either the 
acreage under tithing, or the total annual money yield of tithes, can only be 
approximate. Informed (though conservative) guesses at the capital value of 
all Dutch tithes during the 1860s centred around the forty million gilder 
mark, implying a yearly yield of about two millions, equivalent to two per
cent of the Dutch government's annual budget in the sixties'). An estimate by 
the compilers of the Report on Agriculture (Verslag van den Landbouw) for 
1869 was to the effect that forty-five percent of Dutch farm land was subject 
to private tithing, over and above the extensive State and Crown tithes'). The 

') 'Vexation, Malice and Injustice'. The quotation is from J. B. Snellen, Opheffing 
van het Tiendregt (Purmerende, Schuitmaker (1868», p. 37. (Hereafter, sources will 
be referred to in the notes only by their short titles, full details being listed in the 
bibliography.) 

') J. J. Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 3. 
') Some work has been done on tithes in the Middle Ages (see below, pp. 188-9), 

and the article by M. C. Verburg, 1955, puts tithing in a political context. C. Baars, 
1973, has used tithing data to calculate farming profitability figures (see below, p. 
188), and F. C. J . Ketelaar, 1978, has provided a very thorough analysis of the legal 
and parliamentary history of tithing since 1795 (pp. 47-8, 81-91 & 96-103). 

') Figures are totally lacking for privately owned tithes, for which there was no 
register. The 'capital' value is the money required to purchase or redeem tithes, and 
was usually calculated at twentyfold the yearly yield. Examples of contemporary 
estimates are Hfl. 20-60 million (Verslag van den Landbouw (1870), II, 255), 30-40 
million (J . J. Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 55), and 36 million (1 . J. Pompe van 
Meerdervoort, 1862, p. v). Total government receipts for the sixties averaged Hfl. 
104.5 million (Jaarcijfers (1883), 66) . 

') Verslag van den Landbouw (1869), I, 70. 
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fact that large areas of the Netherlands knew no tithes (Friesland, Limburg, 
and Zeeland-Flanders) complicates the issue. In any event, in the most heavi
ly tithed provinces of Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel and Noord
Brabant, tithing was an ubiquitous phenomenom, and thus affected at least 
half the farmers of the Netherlands. The value of tithing data will be 
illustrated by examining the following three subjects: firstly the progress of 
the movement against tithes in and out of parliament during the nineteenth 
century; the accuracy and peculiarities of tithes as contributors to our view of 
economic trends in the period; and lastly there will follow a tentative attempt 
to show how tithing may have contributed to certain regional differences in 
economic performance. The emphasis throughout will be placed upon the 
province of Zeeland, where some of the most interesting aspects of tithing in 
the last century are to be found. 

The Movement to Abolish Tithes 

Tithes in the Netherlands probably originated with the Christian Church"). 
During the centuries, they passed into lay hands by various means: donators 
to and founders of churches were presented with tithes , nobles who organised 
land reclamation became tithers'), the revolt of the Netherlands was to some 
extent financed by tithes and other church property'), and the Reformation 
in the Netherlands brought most of the Catholic Church tithes into lay 
government hands. Some large institutions, like the Utrecht chapter and a 
separate body of church commissioners in Zeeland and Noord-Brabant, 
retained their tithes, but in 1811 both these organisations were incorporated 
into the State Domain '). Relieved of religious signi ficance, the tithes became 
irksome, a fact witnessed by the numerous regulations brought in under the 
Republic to counteract evasion. Passed on in divided inheritances, and 
' .. . ex changed, sold, given in lease, fief and subfief. . .' 10), the tithes became 
just one more tax. 

Tithes weighed more heavily upon some crops than on others, and most of 
all upon the cultivation of grains; thus it was from the grain-growing areas 
that the majority of objections to tithing came. Tithes were of four main 
kinds: 'grove' (on grains and seeds), 'smalle' (on fruit, madder, flax, hops 
and the like), various forms of livestock tithes ('krijtende', 'Iammer-' and 
'pluimtienden '), and 'nova!e' tithes (on newly farmed land). When land was 
used for timber, or as grassland, the tithes were dormant ('slapend'). Local 
usage varied enormously, but most ' smalle' tithes had long since been 
arranged as a fixed price per hectare, mainly because of the difficulty in 
predicting the harvest of madder and tubers. 

') J . Kosters, 1899, p . 37; and A. S. de Blecourt, 1939, p. 314. There has been some 
dispute on this subject, but these seem good summaries. 

') A. S. de Blecourt, 1939, pp. 316-7 , 340. 
' ) C. Hill , 1956, pp. 429-30. 
') J . Kosters, 1899, pp. 96-8. 
10) ' ... Verruild, verkocht, in pacht, leen en achterleen gegeven .. .', J. Kosters, 1899, 

p. 44. 
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Objections to tithes were innumerable, but the crux of all protests was that 
they belonged to a period of static agricultural economy. Most (excepting the 
'smalle' tithes) were levied as a tax on agricultural produce, at the rate of ap
proximately (according to local conditions) ten percent of the total yield. 
They were collected in kind, and usually while still standing in sheaves in the 
fields. Many tithers contracted out their right s to tithe-farmers, often farmers 
themselves, and the evidence is that the contracted sums are a reasonably ac
curate indication of the value of the actual tithe paid by the producer"). As 
soon as improvement of yield to feed a rapidly expanding population became 
essential, then tithing became an intolerable burden on the farmer: ' ... the 
tithe . .. does not belong in an age of progress, and becomes an injustice" ' ). 
The point was that because they were levied on the gross produce of the land, 
in practice tithes severely taxed the labour and capital of the farmer. It was 
not, however, the case that the tither received just one tenth of the extra prof
its: if a farmer decided to spend, say, Hfl. 1,000 on artificial fertilizer or im
proved seed, he might reasonably hope for an increased yield of H fl. I, 100, 
or a profit of ten percent on his investment. But after paying the additional 
tithes of Hfl. 110, he would suffer a net loss of Hfl . 10, or one percent of his 
investment. Only when the return on investment in agriculture was well over 
ten percent, would it become worthwhile. Considering that bonds and 
securities were readily available at four percent interest, it was unreasonable 
to expect anyone to throw money away on agricultural improvements; and 
thus ' ... where tithes are levied in kind, there can be no question of 
agricultural improvement...' " ). Besides this main objection of being out
dated in the dynamic economic climate of the nineteenth century, tithes were 
criticised on many other grounds. The manner of collection (involving expen
sive assessments, delays and arguments, steeped in local tradition) made 
tithing 'more tiresome and vexatious' than any other tax 14). The complex 
processes of surveying, assessing, farming out, collecting, auctioning and 
buying of tithes each year provided almost limitless opportunity for malprac
tice, crime and bad feeling among communities; and intricate local tradition 
made tithing a question that was forever being (expensively) aired in the 
courts " ). In most cases straw was collected with the tithed grains, and thus 

" ) For a detailed example from the eighteenth century, see J . C. G. M. Jansen, 
1979, pp. 37-45. 

12) ' . •• De tiend ... behoort niet te huis in een tijdperk van vooruitgang en wordt dan 
een onregt', Bijlagen Tweede Kamer (1857- ' 8),714. Many tithes were in fact elevenths, 
for the reason that the tithepayer had to pay the land tax. 

") ' ... Waar tienden in natura geheven worden, er aan geene verbetering in den 
landbouw te den ken is .. .', Advies, 1849, p. 4 . This made ' smalle ' tithes, with their flat 
money rates, so attractive: even with an increased yield, the tithe stayed the same. 

") 'Lastiger en verdrietiger' (Advies, 1849, p. 24). On collection, see A. S. de 
Blecourt, 1939, p. 319; and H. Blink, 1902-4, Vol. I, p. 287. 

" ) Advies, 1849, pp . 24-5 . Numerous corrective provincial laws illustrate the extent 
of shady dealing in the eighteenth century (see J . Kosters, 1899, pp. 99-100), and an 
episode in Meliskerke on Walcheren in 1900 exposed (though omitted to punish) an 
alderman who as tithe-farmer had been happily embezzling funds from his fellow
villagers for years. See Tiendenverpachting, 1901, passim. The appendices of A. A. J . 
Meylink, 1850 represent the innumerable court cases which tithing caused. 
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indispensable fertiliser material was lost 16). The goods sold as tithes fetched 
lower prices, harvests could be damaged in the field while awaiting tithing, 
investment in field drainage was seriously hindered by the absence of finan

cial reward, and land reclamation was rendered very uneconomical"). Last
ly, it was asserted that tithing held the rrice of land down, for instance in 
comparison to tithe-free Zeeland-Flanders "). 

In summary, the economic effect was to discourage new investment in 
agriculture, and to siphon off a sizeable portion of the farmer's assets I.); fur
thermore the social results of the general ill-feeling between tither and tithed 
constituted 'a harmful moral influence"O). Alleged incidents of reviving 
long-dead manorial rights in order to sell them off to farmers were 'likely to 
suppress the spirit of the farming class'''). 

The anger of Zeeland farmers, exclaiming that the 'enlightened' nineteenth 
century had 'lightened' them of their profits in tithes"), can be well 
understood in view of the comments of a sensitive pamphleteer of 1857, who 
saw tithing as a symbol of the way in which the farming class had been held 
under by landlords and capitalists"). 

As a result of these complaints and objections, the nineteenth century saw 
a considerable movement-even a 'crusade'H)-against tithing. The French 
period had united the northern Netherlands, and tithing law became national 
rather than provincial. It seems to have been the thwarted intention of the 
Batavian legislators to settle the question, probably as it had been settled in 
Zeeland-Flanders and Limburg (where tithes were abolished by French law 
due to earlier annexation than the rest of the Netherlands). Many petitions 
especially against the 'novale' tithes were raised"), and were rewarded by 

" ) Voordragt Gelderland, 1805, p. 175. Straw from the grain crops was always 
thrown on the muck-heap to decompose with the manure, and was thus a valuable 
asset to a farmer. 

") A. S. de Bh:court, 1913, pp. 410-1, Memorie van Toelichting, 1905-6, p. 2, Rap
port Gelderland, 1808, pp. 72-3, and Voordragt Gelderland, 1805, p. 180. 

") The tithes had been abolished in the French period. Advies, 1849, p. 27 . The 
same was also found to be true, on a small scale, in the Beijerlanden. See C. Baars, 
1973, p. 113 . 

") In the year 1837 / 8 1. G. J. van den Bosch paid out Hfl. 382.52,5 for his year's 
tithes on a 68 hectare farm in Zuid-Beveland (1. G. J. van den Bosch, 1843, p. 47). By 
Baert's calculation (J. Baert, 1946, p. 590) the total 'bedrijfskapitaal' (liquid capital: 
other than in land and buildings) for that farm was Hfl. 172 per hectare, meaning that 
the tithes of Hf!. 5.63 per hectare represented 3.30/0 of the farmer's investment. 

20) ' Een verkeerde moreelen invloed' (A. S. de Bltcourt, 1913, pp. 140-1). 
" ) See P. Verhagen, 1893, pp. 6-7. The quotation ('geschikt om den geest van den 

landbouwenden stand te drukken') is from Beknopt Geschiedkundig Overzigt, 1856-7, 
p. 172. 

" ) Tiendenverpachting, 1901, p. 3. 
") Herinneringen, 1857, pp. 7, 10. From the letters 'S-D.' under the foreword, 1 

suspect that this brochure was penned on Schouwen-Duiveland. 
") Afschaffing (Levenskwestie), 1856, p. 2. 
" ) E.g. Voordragt Gelderland, 1805; Rapport Braband, 1807; Rapport Gelderland, 

1808; and the important report of 1795 printed in A. A. J. Meylink, 1850, bijlagen pp. 
25-66. 
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some exemptions, for example in the Meierij near Den Bosch (Act of 28 
November 1797). But a definitive law was delayed until 22 January 1813, 
which made all tithes redeemable by a capital sum. This measure was rescind
ed by Willem I's government on 22 October 1814, with a promise to settle the 
matter at the same time as the new civil law code, which took, however, 
twenty-four years to materialise (1 October 1838). Article 802 of the new 
code made 'novale' tithes established after 1838 redeemable by a capital sum, 
and left all existing ones unchanged. 

A law of 16 June 1840 absolved land reclamation on the State Domain of 
all tithing whatsoever, and made all future 'novale' tithes on private lands 
subject to a redeemable fixed land-rent, rather than to the usual tithes'·). The 
State Domain tithes were declared redeemable in 1849, and those of the 
Crown Domain in 1865. The State and Royal Domains represented 
something in the region of a third of all Dutch tithes"). At the request of the 
Zeeland Agricultural Society in March 1863, the king exempted tithe redemp
tion from the various registration- and stamp-duties"), but the bulk of tithes 
remained untouched by the legislators until 1872. The Act of 12 April 1872 
(Staatsblad No. 25) declared all established tithes redeemable at a capital sum 
of twentyfold the average annual yield over the last fifteen years'") . 

Despite the wait of nearly sixty years, and the interminable discussions 
which preceeded it, this law failed to achieve its aims: in other words, com
paratively few sales were forthcoming. By 1900 tithes worth nearly 
Hfl. 9,500,000 had been bought off, but this represented only a quarter of 
the probable total. Furthermore no less than Hfl. 7,000,000 of it had been 
transacted in the first seven years (1872-9)'°), suggesting that the wealthy had 
bought out fast, and the rest had been left helpless. 

") J. D. van Ketwich Verschuur, 1843, pp. 502-5. 
") J. J. Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 25, reported that the various Domains 

realised an annual tithing yield of Hfl. 600,000 in the sixties. This would make their 
capital value about Hfl. 12 millions, or roughly a third of Pompe's estimate of all 
Dutch tithes at Hfl. 30-40 million (J. J. Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 55). 

") P. J. Bouman, 1946, p. 424. 
") The question of the most desirable way of abolishing tithes arises here. To do so 

without compensation was apparently 'unthinkable' (A. de Ruijter de Wildt, 1867, p. 
22). The original scheme of the great parliamentary crusader against tithing, B. W. A. 
E. Sioet tot Oldhuis, was in favour of commuting the tithes into fixed rents, which 
would eliminate the main aggravation of hindered investment in agriculture. Another 
scheme, which the 1872 law followed, was to make it possible for the farmer to buy off 
his tithes for a capital sum. The system finally adopted in 1907 was for the state to in
tervene. The figures for tithe-sales from the Crown and State Domains were generally 
low (below Hfl. 2m. 1848-58), and were used by members of the upper house to sug
gest that the tithing situation was quite satisfactory, and that very few farmers even 
wanted to redeem. Others took the low figures to mean that' .. . the removal of tithing 
by means of redemption cannot be left to private initiative' (' ... de verdwijning van het 
tiendregt door middel eener afkoopbaarstelling niet aan de particuliere veerkracht kan 
worden overgelaten', A. de Ruijter de Wildt, 1867, p. 114; and also J. J. Pompe van 
Meerdervoor~, 1866, pp. 24-7). 

'0) 'Phe total capital value of Dutch tithes was probably about Hfl. 35 millions (see 
above, p. 185). The figures are from Jaarcijfers (1883), 183; (1899), 135; and (1900), 
137. They are not particularly dependable: for instance they differ from those given in 
Verslag van den Landbouw (1896-7), 364. 
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According to the Agriculture Commission of 1886 the reasons for the 
failure of the 1872 Act were the difficulties involved in arranging the pur
chase of all the tithes in one 'blok' or tithing unit 'l ), together with lack of 
capital, and the swing in some areas from arable to dairy farming. The 1872 
law, by making tithes redeemable, had hardly begun to ease the ills of the 
system. In 1907 the state took the plunge and instituted a law, coming into 
force on I January 1909, which finally resolved the tithing dispute. Owners 
were required to register their tithes, which would then be assessed on the 
basis of the yield of the last fifteen years, and bought up by the state for their 
capital value. No more new tithes were to be levied. The owners of tithable 
land would then pay a fixed rent for thirty years to the treasury"). The whole 
century of argument had centred around the legalistic ~spects, and indeed 
significant legal changes were implied lJ

), but the debate had virtually ignored 
the practical interests of the farmer within a dynamic economy. 

Two points in particular arise from this discussion, especially when the 
failure of the anti-tithing pressure group is compared with the success of, for 
instance, a group like the Anti-Corn Law League in England, or indeed their 
Dutch counterparts"). Firstly the great delays came in the period of the 
liberal hey-day: economic laissez-faire, and strong reluctance to interfere 
where private enterprise might still be encouraged. There was pressure in the 
sixties for government intervention, in the sense of outright state purchase of 
all thithes, but liberalism was in the saddle" ). Thorbecke himself was on the 
"Committee which handled the 1857 private Bill for abolishing tithes, and at 
the turn of the twentieth century pamphleteers in the farming interest had 
cause to complain bitterly of the lack of attention and favour shown to 
agriculture'") . It was a fair question when Snellen asked in 1863 why the 
Liberals, who gave such support to trade and industry, had pointedly ignored 
the farmers l7

) . Verburg has made the point that the Zuid-Beveland anti-

") Uitkomsten, 1890, vol. IV, 'Verslag over de Uitkomsten', p. 23. The commis
sion was set up to examine the general crisis in agriculture during the 1880s. The 
tithing 'blok' or unit varied enormously from area to area, but generally contained 
several different farms, and separate landowners . In Noord-Holland it coincided with 
the polder boundaries, but in Groningen there was no systematic organistation at all. 
Verslag Congres 9 (1854), 455. 

") A. S. de Blecourt, 1939, pp. 323-4. 
") J. D. van Ketwich Verschuur, 1843, p. 506; and J. Kosters, 1899, p. 166. For 

detailed accounts of the parliamentary handling of the various bills and petitions see 
A. de Ruijter de Wildt, 1867, pp. 6-103, J. J. Pompe van Meerdervoort, 1866, passim, 
and F. C. J. Ketelaar, 1978, pp. 81-91. 

") Ironically, the Nederlandsch Tiendverbond, set up as a pressure group in 1862, 
was consciously modelled on the A.C.L.L. (F. C. J. Ketelaar, 1978, p. 86). 

" ) 'Liberalism' had many shades, for Thorbecke himself was a strong supporter of 
tithing reform: the real stumbling block was the concept of involving the state with 
buying up all tithes, when it was held that there was still a strong role for private in
dividuals to play. Examples of those with less respect for laissez-faire dogma were H. 
B. Nieuwenhuis, 1862, pp. 9-16, and J. J. Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 53 etc. 
The eventual law of 1907 bore considerable similarity to these schemes. 

") Tiendenverpachting, 1901, p. 4; and P. Verhagen, 1893, p. 10. 
") J. B. Snellen, 1868, pp. 4-5 . 
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tithing movement was in itself a facet of rising liberalism"), and this is sup
ported by Van den Bosch's plea in 1847 ' .. . [to] provide them [farmers] with 
the opportunity of helping themselves'''). However, the liberal aversion to 
government intervention (to the point of state arrogation of all tithes) trium
phed, and no doubt Dutch farmers had to wait for deliverance from tithing 
until the sun had begun to set upon liberalism. 

The second point arising from the battIe around tithing legislation con
cerns the identity of the pro-tithing party. There was clear public support for 
reform, and general opinion in parliament was that tithing was outdated. The 
impressive number of petitions'O), the fact that several of the suggested laws 
of the fifties did not in essence differ from the Act of 1907 41

), and the sub
mission of no less than nine Bills to parliament before the passing of the 1872 
law, all point to a substantial campaign fought over an extended period from 
the 1840s onwards. Many contemporaries, including W.e. Staring and 
Thorbecke himself, expressed the conviction that the abolition of tithing was 
at hand and would be effected within a few years"). How then, can we 
explain the futility of the the abolition movement, and furthermore the 
enduring success of whichever groups wished to maintain tithing? 

The anti-tithing failure was a manifestation of the lack of government in
terest in agriculture when compared to trade or industry. Satirical sketches as 
late as the 1890s show some of the helplessness felt by the farming interest"); 
this being in the tradition of agricultural resentment against the lowering of 
protective tariffs, which rising liberalism had begun to break down before the 
mid-century"). Significantly it was the Anti-Revolutionaries, and not the 
Liberals, who pushed through the establishment of the Agriculture Commis
sion in 1886"). The farmers' despair was reflected in occasional but signifi
cant violent outbursts against tithing, mainly in the lawless French period, 
and in the times of agricultural crisis in the early 1890s·6

) . 

And who were the champions of the tithing interest? What was the secret 
of their success? Despite the passing of several Bills in the lower house in the 
1850s an 1860s, they were repeatedly rejected by the upper"), and it is clear 
that a substantial opposition group was established there, based on vested in-

") M. C. Verburg, 1955, pp. 180-3 . 
" ) ' . . . Hun de gelegenheid [te) verschaffen om zich zelven te helpen' . I. G. J. van 

den Bosch, 1847, p. 36. 
' 0) E.g. the Land Economy Congress (Landhuishoudkundig Congres) sent three 

petitions to either the king or parliament within three years (Verslag Congres 2,3, & 4 
(1847-9» . See also the numerous pamphlets quoted here in the notes. 

") E.g. in Afschaffing (beantwoordt). 1856. 
") W. C. H. Staring, 1850, p. 22; and H. B. Nieuwenhuis, 1862, p. 2. 
Cl) P . Verhagen, 1893, p. 4. 
ee) See Tienden 1844, p. 37, which asks how the government can expect Dutch 

farmers to pay their tithes and compete, without protection, with French, German and 
Belgian farmers. 

Cl ) W. H.. Vermeulen, 1966, pp. 69, 97-9. 
CO) Beknopt Geschiedkundig Overzigt, 1856-7, p. 165, and P. Verhagen, 1893, pp. 

11-2. 
") A. de Ruijter de Wildt, 1867, pp. 71-3, 97-8 . 
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terest. The nobility was (naturally) very quick to ask for its tithes back in 
1814"), and P. Verhagen in 1893 was very bitter about ' ... Noblemen and 
Barons who .. . don't belong in our day and age'''). A certain amount of local 
feeling was directed against those who farmed (contracted) the tithes, but the 
tithing interest seems to have been more massive and ponderous than a few 
aristocrats and their henchmen. The Dutch state was by far the largest single 
tither in the country, which is probably why Napoleon was more lenient with 
tithes in the Netherlands than elsewhere'O). The tithing interest was a quiet 
movement, using anonymous pamphleteers"), and maintaining its momen
tum by the relentless stream of tithing cases in the courts. Legal fortunes were 
made of tithing and although the legalities of tithes infuriated everyone else, 
many practising lawyers may have been reluctant to relinquish such an in
teresting and lucrative part of their existence"). The primary interests of the 
tither class, the secondary interests of the legal profession and the reluctance 
of liberals to protect agriculture seem to have been the principal brakes on 
tithing reform. 

Tithes as Indicators of Local Agricultural Performance 
In the research into Dutch economic history in the nineteenth century, very 

little attention has been paid to tithing, except by C. Baars, in his thesis on 
the agricultural history of the Beijerland communities. He uses tithing data 
up until 1841 for three villages on Hoeksewaard, and maintains that tithing 
yields furnish the best index of the viability of agriculture"). For the period 
before 1800, J. Jansen has based his study of agriculture in Limburg from 
1250 to 1800 on tithing figures, following the guidelines laid down mainly by 
French historians for dealing with tithing data l4

) . 

It is as well to consider exactly which properties an index of tithing yields 
has. Jansen is concerned with crop yields, so estimates the total value of the 
crop from tithing data, and then converts it to a harvest yield figure in 
volume by using local price figures. Thus Jansen discards the index of tithe 
yields in money terms, which Baars considers such a reliable indication of 

") Archive "Schorer", No. 174, a protest by Zeeland tithers about their lost tithes 
in Zeeland-Flanders. 

") ' ... 10nkheeren en Baronnen die ... niet passen in 't kader van onzen tijd', P. 
Verhagen, 1893, p. 10. 

'0) See above, p. 000. The agents for the state finances felt bound to oppose any 
abolition of tithes, in view of the loss of revenue it would entail. See Rapport Braband, 
1807, pp. 4-6. 

" ) E.g. Tienden, 1844 (pp. 129-31); Afschaffing (Levenskwestie), 1856; W.H ., 
1857; and Beschouwing, 1857. 

") 'Up until now tithing has served the lawyers as a fine milch-cow' . ('Voor de ad
vocaten is tot nog toe het tiendrecht een aardig melkkoetje geweest', P . Verhagen, 
1893, p. 9). In Oelderland alone in ten years (1838-48) there were 90-100 tithing cases 
brought before the courts; some very expensively (Verslag Congres 2 (1847), 75) . 
There is evidence that some lawyers were indeed becoming tithers themselves. See J. P. 
van den Broecke, 1978, pp. 92-104. 

") C . Baars, 1973, p. 204. 
") J. C . O. M. Jansen, 1979, pp. 10-45; and E . Le Roy Ladurie, 1972, passim. 
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local agricultural fortunes. From the graph below on page ()()() it can be seen 
that prices (line 1) move generally in the same direction as tithes yields (lines 
2-6), and that in the peak price year of 1847, all tithing yields show a similar 
surge. But it is equally clear from the graph that prices do not move identical
ly with tithing yields"). Jansen supposes that a tithing yield index is the pro
duct of price and harvest-yield indices: while this must in a broad sense be 
true, the fact that demand for grains on the local scale is inelastic means that 
other factors are brought into playas well, and are reflected in a tithing yield 
index, the more so as a locality becomes integrated with other markets and 
suppliers. What is actually shown on the graph, then, is a table of local 
agricultural yields in relative money terms. In these indicators of local 
economic climate are reflected such factors as the state of the soil, the 
weather, the crop yield, the conditions of the local, regional, and even inter
national markets, wages, rents, and the surrounding economic trend. The 
tithe yield index is thus one of very complex construction; the length and con
tinuity of the series, and its availability for localities, make it particularly 
valuable. 

The question arises of the desirable size of the area under examination in 
the light of tithing data. The initial limitation is that the figures cannot be 
used for national studies: large parts of the Netherlands knew no tithes. Even 
on a provincial basis, the data available from tithing are not at their bes t: the 
administrative unit par excellence was the province, with the result that the 
figures collected by the Provincial Executive (Gedeputeerde Staten), by the 
Agriculture Committees (Commissien van Landbouw) and by the 
Agriculture Societies (Landbouw Maatschappijen) are usually sufficient to 
work with. The unit that would benefit most from the examination of tithing 
figures is the 'region' within the province; areas geographically close enough 
to have strong economic links-even to have a tentative economic 
homogeneity. Neither may the unit be too small: such localised factors as 
hailstorms and large areas of woods or meadow could distort the impression 
given of economic performance by the annual tithing yields of, for instance, 
a single village or polder. Thus the ideal set of figures would be for tithes 
drawn from the same farms over a number of years, the fields being spread 
over a considerable area, which still retains an economic entity. In the cases 
from Zeeland examined below, the obvious choice is a set of figures dealing 
with one island. By examining, the archives of the State and Crown Domains 
in Zeeland, together with those of individual tithers and their organisations, 
we can obtain, through careful selection, sets of figures which may be com
pared with provincial or national figures to give us valuable ' information 
about the economic life and fate of a particular area or region. With occa
sional exceptions, there is very little other data which can provide localised 
information of this sort, in a continuing series, and herein lies the value of 
tithing data to the economic historian of the last century. 

") The graph has deliberately been plotted without the use of moving or weighed 
averages (as Jansen uses), in order to give maximum emphasis to the year-by-year rela
tionship between price- and tithe-yield indices. 
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Besides the matter of selection of area, the main objection to using the data 
is the question of whether tithes affected the choice of the crops which 
farmers sowed. Did farmers plant low-tithe crops'"), or even meadows and 
woods, in order to evade payment to an extent which would distort any infor
mation extracted from tithing data? There is some evidence to support the 
view that farmers did indeed choose their crops with an eye to their tithe 
value: the legislators of 1907 were of that opinion"), and the many laws 
regulating the tithing of new crops during the eighteenth century would sug
gest that there was a tendency to overcultivate the new low-tithe products"). 

However, these assertions must be put into perspective: if a farmer con
tinually planted low-tithe crops on certain fields, the yields would still in
dicate fluctuations in his prosperity. Anyway, there were very few farmers in 
a position to select which crops they could sow in which fields over an extend
ed period: to do so would necessitate farming two areas near each other-one 
tithable and one not-and the fact that in Zeeland nearly all land was tithed 
means that this was seldom the case . Moreover, particularly before artificial 
fertilisers were generally accepted (only at the very end of the century), a 
farmer was so dependent on regular rotation and on the straw which came 
from the heavily tithed grains, that he was hardly in a position to vary his 
cultivation scheme for more than very short periods at a time. Thus the 
figures arising from tithing yields are not likely to be adversely affected, and 
almost certainly not if a reasonable aggregate of different farms is taken. 

As to what we may learn from the graphs"), perhaps the most remarkable 
point is the fluctuation in the incomes of both farmers and tithers (tithe
farmers included). Various features are visible in all the graphs, such as the 

") 'Smalle' tithes, covering potatoes, madder, mangolds, carrots and fruit were less 
onerous than the 'grove' tithes on grains and seeds. See above, p. 187. 

" ) Beknopte Toelichting, 1907, p. 2. 
") J . Kosters, 1899, pp. 118-9. 
") The wheat prices index at the base of the graph is taken from Overzicht van 

Marktprijzen, 1904, pp. 31-3 (wheat prices being chosen because of Zeeland's pre
eminence as a wheat producer). Tithes on the island Walcher en are taken from the ar
chive "Tienden Kroondomein" (in the Rijksarchief in Zeeland - RAZ -), No. 's 
19-20. The yields indicate receipts by the commissioners for Crown tithes in 
Walcheren. 100 = 1841-50 average = Hfl. 30392. With such a large figure, the quirks of 
circumstances are likely to be ironed out. Virtually nothing (no more than two 'bloks' 
out of more than two hundred) was sold off before the 1872 law; then in 1875-6 17.9OJo 
of the units were redeemed by capital sum, which is why the graph line breaks at that 
point. Thereafter 100= Hfl. 24952 (100-17.9OJo of Hfl . 30392). No more units were 
sold off until after 1900, an indication in itself of the reason behind the failure of the 
1872 Act: only a few were able to redeem, and did so immediately. A similar process 
has been followed with the other sets of figures found in the appendix. Figures for 
tithes on the islands Schouwen-Duiveland are taken from the archive "Tienden in 
Schouwen" (RAZ), No. 35. The figures include both Domain tithes, and privately 
owned ones. They were administered by a commission from the days of the Republic 
onwards, though did not necessarily include all private tithes in the area. In the Tholen 
figures, 100= Hfl . 1069.07; this low level makes them much less reliable, especially in 
the unstable 1830s and I 840s. However the accuracy with which the figures reflect 
fluctuations common to all sets of figures would seem to vindicate their use. The yields 
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FIGURE \ 

Wheat Price Index and Tithing Yield Indices in Zeeland. 1820-1900 
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(3) Index tithe yields Schouwen-Duivenland, \838-74. 
100 = Hfi. 37570 = average 1841-50. 

(4) Index tithe yields Walcheren, 1833-1900. 
100 = Hfi. 30392 = average 1841-50. 

(5) Index tithe yields Zuid-Beveland, 1835-66. 
100 = Hfl. 14066.20 = average 1841-50. 

(6) Index tithe yields Noord-Beveland, 1835-66. 
100 = Hfl. 2618 .60 = average 1841 -50. 

... , ... 
C19th. 

widespread success in all areas from 1852 until the mid-seventies, and the low 
state of affairs during the 1880s and early 1890s. 1847 seems to have been an 
extraordinarily prosperous year for tithers on account of the soaring food 
prices attendant on the potato crop failure of the mid-forties. That farmers 
as well as tithers enjoyed this prosperity is demonstrated by the similarly high 
figures for tithe payments, crop prices and profits for the year 1846 in the 
Wilhelminapolder6

.) . 

come from the archive "Tienden Tholen" (RAZ), No. ' s 3-5 . According to the inven
tory (by A. Mulder), only two or three of its nearly fifty units were lost from the 
Republican days up to the 1907 law. Both sets of tithing yield figures for the 
Bevelanden come from the "Tienden Kroondomein" archive, No. 59. 

6') J . Kuperus, 1962, p. 179 & Appendices 8 & 12. That his figures show a rise for 
1846 rather than 1847 is due to the methods of bookkeeping on the farm. 
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But the principal usefulness of the graphed figures lies in what they can 
show us about the differences between the various regions. It is not the place 
here to enter into a full analysis of Zeeland's economy in the nineteenth cen
tury, but some indications may be made. Whereas Zeeland as a whole saw a 
boom year with heavily rising yields in 1867, Tholen suffered a depression all 
the worse for the success elsewhere. In 1858 and 1859, when other areas saw a 
setback encroach upon their prosperity, Zuid Beveland enjoyed a small 
boom, which was reflected in the wheat prices . The remarkable good fortune 
of the Tholen farmers (and tithers) in the late thirties and early forties, the 
extra hausse that Walcheren achieved in 1861 , together with its early fall and 
quick recovery in the late sixties: these are some salient points of considerable 
interest when studying a local economy. Most of these figures are available 
not only for a whole island, but village by village, and would assist in obtain
ing a clear picture of local economic life such as we have as yet only achieved 
in a very few cases like that of the Wilhelminipolder·') . Localized social 
unrest, for instance, might well be partially explained by reference to tithing 
yield figures for the relevant area. 

Tithing as a Factor in the Regional Economy: Zeeland 
Tithes, by definition, skim profits and investment yields from agriculture, 

and because Zeeland had an almost entirely agricultural economy in the nine
teenth century, it is likely that she suffered from tithing as much as any other 
province·') . However, the committee reporting on Sloet's Bill in 1857-8 refer
red to Zeeland as a place' . . . where the tithes are said to be the least oppressive 
of all...' .J) . In the course of analysis of the realities of the situation in 
Zeeland, the hypothesis will be tested that tithing provides a tentative partial 
explanation for that province's poor economic performance in the last 
century. 

Let us first examine the destination of these profits from agriculture. The 
state was the major beneficiary, which meant that most of Zeeland's tithes 
went straight out of the province into the national budget, which paid little 
attention to agriculture. Similarly lost to the province were tithes belonging 
to various members of the royal family. An Act of 26 August 1822 awarded 
many Domain tithes in Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland and Utrecht for
mally to King Willem, who promptly handed them on to his Society for Na
tional Enterprise (Maatschappij van Volksvlijt) in Brussels, again removing 

") An instance of where excellent records have been preserved for a local 
agricultural area in the nineteenth and twentieth centuries; see J . Kuperus, 1962, and 
J . M. G. van der Poel, 1959, passim. 

62) Ricardo called tithes 'a very burdensome and a very intolerable tax' for the 
reason that 'as society improves in wealth, they must, though the same proportion of 
the gross produce, become a larger and larger proportion of the net produce'. D. 
Ricardo, 1817, p. 114. For complaints about Zeeland see Advies, 1849, pp. 6-7, and 
above, pp. 186. 

61) ' ... Waar de tienden geacht worden het minst van aile te drukken .. .' , Bijlagen 
Tweede Kamer (1857-8),714. 
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them from the provincial finances") . The privately owned tithes had at least 
some chance of staying within the area of whose endeavour they were a pro
duct. Tithes were owned by all the aristocratic families of Zeeland and in
vestigation into Zeeland's family fortunes has led to the strong impression 
that the great majority of investments, which were the basis of wealth, were 
placed outside the province"). Many tithers were absentee"), and there was a 
tradition of complaint from the countryside against the metropolis with its 
town-dwelling 'bloodsuckers of the countryside" ' ). There were of course ex
ceptions to this pattern, and sometimes certain tithe-owners seemed genuine
ly concerned with placing their investments to the advantage of the provincial 
economy"}. But the dominant pattern remains the same: the fortunate few 
of Zeeland had most of their securities outside, and their investments did lit
tle to further the industry, trade or agriculture of the province in a practical 
way. In other words, tithes, the profits of the principal livelihood, were 
prevented from benefitting the economy from which they were reaped"). 

This situation is likely to be reflected in all agricultural provinces; but it 
seems possible that Zeeland in particular paid more than others in tithes. In 
1898 she was paying 15.09070 of all the Dutch tithes contracted out at public 
auctions, while having only 6.2711/0 of the agricultural land '0): proportionally 
Zeeland, together with Noord-Brabant, bore the brunt of tithing. Walcheren 
with its 'calamitous' polders did in fact pay considerably more tithing dues 
than anywhere else: on 21 October 1811 Napoleon abolished all surtaxes on 
tithing, arising for instance from special pensions, but in Walcheren the sea
defences continued to be partly paid for by an additional eight cents per hun
dred on the tithes. This was confirmed and extended in 1840 and 1845"}. 

") S. Gratama, 1900-1, part 2, p. 57. 
") Archives relating to many prominent Zeeland families are to be found in the 

RAZ, and provide much of the material for that which follows. Two examples among 
many: Johanna A. M. Lambrechtsen owned tithes on Walcheren to the value of nearly 
HfI. 14,000 (1821 until 1849). However, the bulk of her capital lay in securities outside 
Zeeland (Archive ,,(Snouck) Hurgronje" (RAZ), No. 81). Similarly, J . H. Bybau's 
very considerable fortune was safe in financial securities well outside the province (Ar
chive "Bybau" (RAZ), No.'s 17-9). Nearly all the wealthy families of the province 
were renteniers, and also tithers. (See also the families Pous, Tak van Poortvliet and 
Steengracht.) 

66) See Opheffing, 1866, p. 12, according to which many were minors as well. 
61) 'B\oedzuigers van het platteland', P. Verhagen, 1893, p. 14. See also Advies, 

1849, p. 5, which protests at investors who skim agricultural profits. 
") Many tithers shared in the capital equipment of the countryside, especially in 

madder-drying mills, and prominent citizens often sat on the committees governing 
the local economy. This did not, however, necessarily entail investment of personal 
funds. 

") Family capital seems to have been fixed in securities; the erratic nature of tithing 
income (see the graphs) may possibly have meant that it was used, when available, for 
conspicuous consumption. 

' 0) Calculated from H. Blink, 1902-4, Vol. 2, p. 333, and from Jaarcijfers (1900), 
125. 

") J . van de Graft, 1856, pp. 78, 101. 'Calamitous' ('calamiteuse') polders are 
those which cannot support the cost of their own sea-defences, and successfully apply 
for assistance from province and state. 
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Bouman asserted that Zuid-Beveland was more intensely tithed than 
anywhere else"). Compared with other sea-clay areas Zeeland was harder 
pressed: within the Netherlands, Groningen and Friesland knew few tithes, 
and Zeeland's particular rivals in the madder-growing areas of Vaucluse 
knew none at all"). The movement against tithing was to some extent led 
from Zeeland-especially from Zuid-Beveland and Tholen"). The standard 
protest document against tithing was the Rekwest from Zuid-Beveland of 
1843, and its author, 1. G. J. van den Bosch, second director of the 
Wilhelminapolder, was the most tenacious of the extra-parliamentary cam
paigners against tithing"). Sloet tot Oldhuis himself consulted 'Zeeuwsche' 
agricultural experts on fine points of the issue"), and both the Zeeland 
Agriculture Society and the Agriculture Committee for Zeeland 
actively joined in the struggle. 

But there is more to Zeeland's important contribution to the tithing issue: 
namely that her social conditions combined to make it an issue of burning 
importance. An indication of an enigmatic situation is givep by the surprising 
lack of tithe sales when finally, after all the protesting, redemption became 
possible. A pro-tithing pamphleteer pointed to the redemption of only two 
sets of tithes in eight years on Zuid-Beveland as a sign of how unnecessary 
abolition was 77

). Although the farmers of Zeeland did actually purchase a 
considerable amount of their tithes, at the end of the century she still had 
disproportionately many"), and it is clear that most of the redeeming was 
done in the very first years by only the wealthy"). What lay behind this state 
of affairs? 

Pamphlets complained that most farmers were too poor to buy off the 
tithes, but this surely applied more to a sandy-soil province like Noord
Brabant than to Zeeland's fertile clays·O). Some remarked that despite the 
dreaded tithes, Zeeland's agriculture did nonetheless very well indeed, and 

") P. J. Bouman, 1946, p. 97. 
") Verslag Congres 3 (1848), 125, and J . L. de Bruyn Kops, 1853, p. 2. 
H) See the flood of pamphlets (many of those in the bibliography) from Goes, Mid

delburg, Zierikzee and Sluis. 
") Rekwest, 1843 (also printed in Advies, 1849). Van den Bosch's authorship is 

asserted by P. J. Bouman, 1946, p. 158. See the report from his hand, I. G. J. van den 
Bosch, 1847; and the articles Tienden, 1844, pp. 36-7, 131-6, which if not by him per
sonally are undoubtedly inspired by him. 

") A. de Ruijter de Wildt, 1867, p. 61. 
") Afschaffing (Levenskwestie), 1856, p. 10. 
") By the 1880s most of the tithes in some parts of Zeeland had been redeemed: on

ly those on Walcheren and Tholen were still numerous, if we can take the villages ex
amined in Uitkomsten, 1890, \401. 3, Verslagen 68-72, as representative. Jaarcijfers 
(1883), 181-2, shows that although Zeeland had bought off almost no State Domain 
tithes, she was responsible for no less than half of the national redemption figures for 
Crown Domain and private tithes in the 1870s and 1880s. For Zeeland's proportion of 
the nation's tithes, see above, p. 191. 

") H. J. E. Gerlach, 1885, pp. 31-2. 
SO) E.g. Advies, 1849, pp. 14-5, and Rapport Braband, 1807, p. 20. 
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the local Agriculture Committee admitted as much in 1849"). It seems that 
although tithing was intensely annoying, on the better soils it did not prevent 
the farmer from maRing a living: the reason for the enormous sales in 
Brabant") may have been that tithing was really a vital matter for the 
precarious existence on the sand. But one of the functions of the more com
fortable clays was to provide the improvements in farming technique essen
tial to an age of population expansion: the thing that infuriated Van den 
Bosch and his colleagues was that the complacent clay-farmer could not be 
induced to invest in improvements when anything up to a ten percent return 
would be skimmed off by the tither. Two points arise here: firstly that there is 
no evidence, despite the strength of the movement from Zeeland, that the ac
tive element in it was based more broadly than on a group of dynamic 
reformers centred around the Wilhelminapolder and the Agriculture Society. 
It seems it was only the largest and most ambitious farmers on the 
clay-those able to command investment funds if the situation were 
favourable-who were really and actively interested in abolishing tithing"). 
Secondly, tithing seen in this light must have hindered more than ever the 
general acceptance on the better soils of such basic improvements as 
fertiliser, better seed and drainage: it simply was not worth the investment or 
the labour involved. 

So the tithing question brings more light to bear on certain divisions in the 
social make-up of the rural Netherlands. Besides predictable distrust of 
townspeople, lawyers, and of the tithers themselves, some stress appears to 
have existed between certain groups of farmers, at any rate in Zeeland. 
Research is not yet far enough advanced to show exactly were the parties 
stood, but the tithing issue can give some very serviceable pointers. The op
posing interests of the large and the small farmer were aired by conservative 
pamphleteers: the small man needed to pick up the large farmer's tithes at 
auction for the additional straw and fodder he could not produce for 
himself") (this argument was rejected by Sloet in parliament in 1858, with the 
assertion that inconvenience to a handful was no reason to deny a whole na
tion a worthy reform"» . It was suggested that the small farmer would not be 
able to scrape together a land rent in cash, whereas he could always spare a 
little of his produce'"). It seems that this argument was very much a political 
one, used to whip up support for or opposition to various Bills and petitions; 

") A. J. de Ruijter de Wildt, 1867, pp. 17-8, and Advies, 1849, p. 18. 
") Jaarcijfers (1883), 181. N.B. most of these were sold to associations which took 

over the tithes from the State Domain, which is not quite the same as selling to in
dividual farmers. J. J . Pompe van Meerdervoort, 1866, p. 26. 

" ) Next to Zeeland, on identical soil, the 'most distinguished' ('aanzienlijkste') 
farmers on Overflakkee set up an anti-tithing association in the I 84Os: an elite club, it 
would seem. Tienden, 1844, p. 135. 

") See Afschaffing (Levenskwestie), 1856 pp. 6-11; and A. de Ruijter de Wildt, 
1867, p. 18. 

I!) Bijlagen Tweede Kamer (1857-8), 248. 
16) A. de Ruijter de Wildt, 1867, p. 24. 
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there is little evidence in Zeeland of enmity between farmers based solely on 
the size of their farms. It seems most likely that Van den Bosch had Zeeland's 
farming interest in general quite genuinely at heart. Nonetheless such polemic 
may have created, or at least irritated, feelings which became a social reality. 
The possibility that landowners (including farmer-owners) would benefit 
from reform at the expense of tenant farmers points to another possible axis 
of tension " ). But the overriding point of division seems to have been the 
question of technical innovation. The reformers could not countenance 
tithing; the complacent conservative had little inclination for increasing his 
investment or labour on the land, was therefore indifferent to the issue, and 
saw no reason openly to oppose his superiors the tithers in a matter which 
hardly worried him. Blink makes the point that tithing, especially in view of 
the necessity of redeeming an entire 'blok' at a time, allowed the conservative 
farmers to retard the dynamic reformers, just as the unenclosed common 
land did") . The response to the need for dynamic agriculture came at 
different times in different places. The legislators mentioned the 1860s as the 
great time of agricultural expansion and progress, as well they might in view 
of the flood of anti-tithing tracts in that decade89

). But Zuid-Beveland, or at 
least some Zuid-Bevelanders, had been active since the thirties. It was the 
~uccessful modern concerns on the fertile soil which first saw the need for im
provement of yields and therefore for the abolition of tithes. Opposition to 
tithing of newly-developed land had begun earlier because reclamation was 
by definition expansion, investment and improvement'D). The fact that most 
of the progressives were indeed wealthy and had large farms was because 
tithing made innovation inconceivable unless one commanded very substan
tial financial resources . 

Conclusion 

If the anti-tithing movement was a facet of rising economic liberalism 
amongst farmers, then its failure was an indication that political liberalism 
favoured other sectors of the economy more than agriculture. The delay in 
reform points to the strength of Dutch society's traditional views of peasants 
and farmers, which compare unfavourably with the emancipation of 
agriculture achieved at much earlier dates elsewhere. Tithing data provide 
figures which mirror the line of Dutch agricultural fortunes very closely, but 
which are particularly valuable in shedding light on the micro economy when 
set against the macro. Furthermore the tithing issue has provided an insight 
into social cleavage in rural localities. 

Another area of investigation which would benefit from the employment 
of tithing data is, for instance, the study of wealth distribution; entailing an 

") Rapport Braband, 1807, p. 16, which points out that land prices would benefit 
from abolition. Meanwhile, tenancies might well become more expensive. 

") H. Blink, 1902-4, Vol. 2, p. 474. On the 'blok' see note 31. 
19) Memorie van Toelichting, 1905-6, p. 2. 
'0) See e.g. Voordragt Gelderland, 1805; Rapport Braband. 1807; and Rapport 

Gelderland, 1808. 
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analysis of how considerable funds from the village economy were transfer
red to the pocket of the tither, and thence to the provincial, national, and 
even foreign urban areas. The excellence of the records would makes tithes 
easier to work with than, for example, rents. Similarly the data could be used 
for an examination of local elites. The status of a tither was significantly dif
ferent to that of a landlord, and knowledge of the economic function of such 
an elite would clarify the workings of the socio-economic structure of the 
nation. So while nineteenth century Dutch farmers were very unfortunate in 
being the only tithed Europeans left, Dutch historians of today may be 
grateful that the Netherlands has this unique source of information on the 
modern rural economy. 
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Wheat Prices (+ index) and Tithing Yields (+ indices) in Zeeland, 1820-1900. [For sources etc. see note 59) 
t 

I (a) I (b) 2 (a) 2 (b) 3 (a) 3 (b) 4 (a) 4 (b) 5 (a) 5 (b) 6 (a) 6 (b) 
Year Wheat Tithes Tithes Tithes Tithes Tithes 

Middelburg Tholen Schouwen-D. Walcheren Z-Beveland N-Beveland 
Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index 

1820 8.92 100.2 981 91.8 
;, .... 

1821 7.63 85.7 732 68.5 > 
Cl 

1822 7.38 82.9 m 

'" 1823 6.61 74.3 810 75.8 ::: 
1824 4.83 54.3 412 38 .6 

m 
.z 

1825 5.60 62.9 444 41.5 
~ 1826 6.36 71.4 372 34.8 

1827 7.63 85.7 660 61.7 
o-j 
m 

1828 9.15 102.8 650 60.8 
.... 
::: 

1829 11.19 125.7 864 80.9 ~ 
~ 

1830 8.65 97.1 839 78.5 m 
1831 11.70 131.4 1074 100.4 tl 

m 
1832 9.15 102.8 1007 94.2 z 
1833 6.61 74.3 826 77.3 22681 74.6 m 

Z 
1834 5.60 62.9 1148 107.4 17647 58.1 0 
1835 5.09 57 .1 1380 129.1 17416 57.2 11602 82.4 1872 71.5 z 

'" 1836 5.85 65 .7 1300 121.6 20308 67.1 10446 74.2 1701 49.5 tTl 

1837 6.61 74.3 1062 99.3 21469 70.9 11866 84.3 2065 79.1 
Cl 
'i. 

1838 9.15 102.8 1069 100.0 27935 74.4 25294 83.4 12123 86.1 2410 92.3 
1839 10.75 120.8 1742 163 .0 39156 104.2 27165 89.6 14660 104.1 2818 108.0 
1840 9.50 106.7 2057 192.4 46728 124.4 31300 103.4 15640 111.2 2604 99.8 
1841 8.50 95 .5 1982 185.4 38737 103.1 32178 106.1 13918 98 .9 2388 89.6 
1842 9.50 106.7 1420 132.9 36990 98.5 26011 85 .8 13236 94.0 2091 80.2 
1843 8.00 89.9 1217 113.8 45009 119.8 28955 95.6 16518 117.4 3219 123.4 
1844 7.50 84.3 799 74.8 34206 91.1 25590 84.5 12693 90.2 2224 85.2 



1 (a) 1 (b) 2 (a) 2 (b) 3 (a) 3 (b) 4 (a) 4 (b) 5 (a) 5 (b) 6 (a) 6 (b) 
Year Wheat Tithes Tithes Tithes Tithes Tithes 

Midde1burg Tholen Schouwen-D. Walcheren Z-Beveland N-Beveland 
Htl. Index Htl. Index Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index Hfl. Index 

1845 8.00 89.9 753 70.4 33638 89.5 24140 79.7 13234 94.0 2072 79.5 
1846 10.25 115 .2 705 66.0 33077 88.0 26883 88.7 14052 99.9 2349 90.0 
1847 14.50 162.9 1165 108.9 52888 140.8 49005 161.7 20908 148.6 3905 149.7 

'0 
1848 7.75 87.1 919 85.9 34059 90.7 34692 114.4 11675 82.9 2459 94.3 .... 
1849 7.75 87 .1 905 84.7 33407 88.9 29015 95.7 12015 85.4 2827 108.3 > 

Cl 
1850 7.25 81.5 826 77.3 33692 89.7 27448 90.6 12413 88 .3 2652 101.7 m 

:>:I 
1851 7.25 81.5 717 67 .1 34156 90.9 26951 89.0 12045 85 .6 2445 93 .7 t: 

m 
1852 8.75 98 .3 814 76.2 36634 97.5 26517 87.5 13090 93 .1 2590 99.2 .z 
1853 11.00 123.6 969 90.6 34711 92.4 28749 94.9 10699 76.0 2361 90.5 

~ 1854 14.25 160.1 1137 106.4 53800 143.2 50624 167.1 19670 139.8 3776 144.8 
o-j 

1855 15.00 168.5 1138 106.4 49174 130.9 49159 162.2 19516 138.7 4417 169.3 m .... 
1856 1l.75 132.0 1358 130.0 61570 163.9 53323 176.0 21249 151.1 4477 171.7 t: 
1857 10.25 115.2 1453 135 .9 56761 151.1 47488 156.7 20056 142.5 4156 159.3 ~ 

:c 
1858 8.00 89.9 1203 112.5 47238 125.7 44306 146.3 15208 108.1 3082 118.1 m 

0 
1859 7.50 84.3 1115 104.3 48702 129.6 43299 142.8 16275 115.7 3145 120.5 m 
1860 12.00 134.8 1134 106.1 45967 122.4 35350 116.7 16570 117.8 3744 143.5 z 

m 
1861 10.75 120.8 909 85 .1 47678 126.9 44895 148.1 15441 109.7 2991 114.7 z 
1862 10.50 118.0 943 88.2 52951 140.9 43590 143.9 17824 126.7 3815 146.3 0 
1863 8.75 98.3 1524 141.6 55630 148.1 45700 150.9 18411 130.8 3844 147.3 z 

:>:I 
1864 7.50 84.3 1593 149.0 54614 145.4 44183 145.9 16234 115 .3 3054 117.1 m 

Cl 
1865 8.00 89.9 1097 102.6 45646 121.5 34974 115.4 15678 111.4 3267 125.2 't 
1866 10.25 115.2 1166 109.0 50698 134.9 41064 135.6 16963 120.6 3592 137.7 
1867 14.25 160.1 1007 94.2 65134 173.4 46484 153.4 
1868 13.00 146.1 1242 116.2 66181 176.2 55574 183.3 
1869 11.25 126.4 1323 123.8 63955 170.2 45725 150.9 
1870 10.25 115.2 1144 107.0 55376 147.4 50990 168.3 
1871 13 .00 146.1 1111 103.9 66880 178.0 54021 178.3 
1872 12.50 140.4 1375 128.6 66236 176.3 56030 184.9 IV 

""" v. 
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1 (a) 1 (b) 2 (a) 2 (b) 3 (a) 3 (b) 4 (a) 4 (b) 5 (a) 5 (b) 6 (a) 6 (b) """ 0-

Year Wheat Tithes Tithes Tithes Tithes Tithes 
Midde1burg Tholen Schouwen-D. Walcheren Z-Beveland N-Beveland 
HfI. Index Hfl . Index HfI . Index Hfl . Index HfI. Index HfI. Index 

1873 13 .00 146.1 1125 105.2 63524 169.1 53054 174.6 
1874 11.50 129.2 1185 110.9 70521 187.7 59351 195.9 
1875 9.25 103.9 1152 107.7 45085 ;, 
1876 10.25 115.2 1127 105.4 44129 t"" 

> 
1877 13.50 151.7 1175 109.9 37770 151.8 Cl 

tr1 
1878 11.00 123.6 1004 94.0 41947 168.6 '" t:: 1879 11.00 123.6 790 73.9 36674 147.4 tr1 

1880 11.50 129.2 872 81.6 39733 159.7 .z 
1881 10.25 115.2 802 75.0 38907 156.4 ~ 1882 10.25 115.2 708 66.2 37395 150.3 >-l 
1883 9.00 101.1 721 67.4 36757 147.7 tr1 

t"" 

1884 8.00 89.9 713 66.7 35036 140.8 t:: 
:0: 

1885 7.25 81.5 684 64.0 32403 130.3 !l: 
1886 7.25 81.5 791 74.0 25540 102.7 

tr1 
I:) 

1887 7.50 84.3 740 69.2 28180 113.3 tr1 z 
1888 7.50 84.3 777 72.7 25629 103.0 tr1 
1889 8.50 95 .5 823 77.0 29229 117.5 z 
1890 8.50 95.5 889 83.2 26392 106.1 0 z 
1891 10.00 112.4 779 72.9 28351 113.9 '" 1892 7.50 84.3 814 76.2 29110 117.0 

tr1 
Cl 

1893 6.25 70.2 820 76.7 23117 92.9 "t 
1894 5.50 61.8 690 64.5 23531 94.6 
1895 6.00 67.4 626 58.6 19110 76.8 
1896 6.75 75.8 652 61.0 21441 86.2 
1897 7.00 78 .7 606 56.7 22206 89.2 
1898 6.50 73.0 668 62.5 23462 94.2 
1899 6.00 67.4 592 55.4 24655 99.1 
1900 7 .00 78.7 579 54.1 23791 95.6 
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DE VREEMDELING ALS GANGMAKER VAN DE INDUSTRIELE 
ONTWIKKELING IN LIMBURG GEDURENDE DE PERIODE 1839-1939 

door 

G. C. P. LINSSEN 

lnfeiding 

Een vreemdeling is in het algemeen een persoon die niet in de streek bekend 
is en in die streek ook niet gekend word!. Daaruit lOU kunnen volgen dat een 
vreemdeling ook niet de eerst aangewezene is om de rol van gangmaker in een 
industriele ontwikkeling te spelen. Het opvallende is echter dat dit in verschil
lende gevallen wei degelijk het geval is geweest. Ongetwijfeld is daarbij mede 
van invloed het gezegde van Joost van den Vondel: "Wat van verre komt 
gevlogen, wordt hier wonderlyck onthaelt". 

Voorts is het opvallend dat vreemdelingen, lOnder overigens echt ingebur
gerd te zijn, zich soms snel tot voormannen in politieke colleges of verenigin
gen ontpoppen. De verklaring daarvoor kan van tweeeriei aard zijn. Op de 
eerste plaats heeft een vreemdeling doorgaans weinig last van zijn verleden, 
waardoor hij in staat is situaties onbevangener te beoordelen. Ook heeft hij 
minder hinder van een te vertrouwde omgeving die hij lOU moeten bescher
men of ontzien. 

Een vreemdeling is echter ook iemand die de ondernemingsgeest bezit zich 
vanuit zijn eigen beschermd milieu naar een andere omgeving te verplaatsen. 
Die ondernemingsgeest is van doorslaggevende betekenis voor zijn slagen. 
Wanneer die ondernemingsgeest, - een geneigdheid tot het avontuurlijke en 
het nemen van risico's -, nog vergezeld gaat van leiderscapaciteiten, gelde
lijke middelen of een bepaalde combinatie van beide, dan bestaat er een ge
rede kans dat deze vreemdeling een rol van betekenis in de industriele ontwik
keling van een streek lOU kunnen spelen. 

De bedoeling van dit opstel is na te gaan of de vreemdeling in de industriele 
ontwikkeling van Limburg een rol van betekenis heeft gespeeld en op welke 
terreinen hij inbreng heeft geleverd. Daarbij wordt onder vreemdeling ver
staan degene die van boven de grote rivieren of van buiten Nederland naar 
Limburg is gekomen. 

De onderzochte periode strekt zich uit vanaf het ontstaan der huidige pro
vincie Limburg in 1839, - dus na de afscheiding van het huidige Belgisch
Limburg -, tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939. 

Om te beginnen, Limburgs eerste grootindustrieel Petrus Regout, de 
grondlegger van de belangrijke Maastrichtse aardewerkindustrie, was, -
of schoon zijn naam anders zou doen vermoeden -, sinds jaar en dag een ras
echte Maastrichtenaar'). Hij werd geboren in de Nieuwstraat, vlak bij het 

' ) A. 1. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal
economise he geschiedenis van Maastricht, Nijmegen 1959, p . 81. 
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stadhuis, waar zijn ouders een glas- en aardewerkhandel dreven. De familie 
Regout was sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw onafgebroken in 
Maastricht gevestigd. 

Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken N. V. te Maastricht 

Een eerste opmerkelijk resultaat van buitenlands initiatief, - althans voor 
een zeer groot deel - , was de oprichting te Maastricht van de Commanditai
re Vennootschap Lhoest Weustenraad & Cie, - de latere Koninklijke Neder
landse Papierfabrieken N. V. -, op 20 oktober 1850'). De in het Frans gestel
de oprichtingsvergadering vermeldde de namen van de Luikse bankier Emile 
Fn!sart, ben evens de namen van de in Maastricht woonachtige Jean-Baptiste 
Lammens, Guillaume Lhoest en Adolphe Weustenraad. Artikel I van het 
contract liet voorts lezen dat "monsieur E. Fn!sart declare s'y interesser, tant 
pour lui que pour les personnes qu'il se reserve de s'adjoindre, pour une 
somme egale aux dix neuf vingt-cinquiemes du capital necessaire" . Deze per
sonen welke hij voorbehield aan zich toe te voegen, bleken te zijn: een vermo
gend vriend van de familie Fresart, Nicolas Doreye uit Luik, zijn broer Jules 
Fresart, Louis Lhoest uit Luik en de hiervoor reeds genoemde Maastrichte
naar Petrus Regout. 

De aanwezigheid van Petrus Regout in dit gezelschap verdient nadere toe
lichting. De papierbranche was Regout niet geheel vreemd; vooral de papier
handel had zijn belangstelling en met de Maastrichtse papierfabrikant Lekens 
deed hij gezamenlijke zaken met het toenmalige Nederlands Oost-Indie. Ten 
tijde van de oprichting der nieuwe papierfabriek was een der beherende ven
noten, de vermogende Maastrichtenaar Weustenraad, reeds verloofd met Re
gout's oudste dochter; zij huwden op 29 april 1851 3

). Er lagen dus verbindin
gen die Regout's interesse enigszins verklaren. Zijn stille vennootschap was 
echter van korte duur. Petrus Regout trok zich reeds spoedig terug, al zes 
maanden voor de fabriek op 15 mei 1852 begon te produceren. Zijn uittreden 
hield waarschijnlijk verband met het besluit der beherende vennoten, geno
men in september 1851, om zelf een gasfabriek te bouwen. De installatie 
bestelden zij bij de firma Le Prince te Luik. Nu had Regout sinds 1848 een 
eigen gasfabriek, die voor de verlichting van zijn bedrijven zorgde. Tevens 
had hij echter plannen om ook de verlichting van Maastricht's straten en 
pleinen te verzorgen. De verlichting van de papierfabriek paste ook in die 
gedachtengang. Regout kreeg hiertoe echter geen ministeriele toestemming. 
Dat zal zijn interesse voor de papierfabriek aanzienlijk verminderd hebben; 
daar kwam nog bij dat de beherende vennoten een installatie van het type Le 
Prince kochten, een systeem waarin de gemeente Maastricht die hij in deze 
bestreed, ook geInteresseerd was. 

De financiele sleutelfiguur in de commanditaire vennootschap was onge
twijfeld Emile Fresart, die fl. 90.000,- van de in totaal fl. 187.500,
inbracht. Tezamen met zijn broer Jules, - goed voor fl. 15.000,- -, had 

') Honderd jaren Papierfabriek 1850-1950, Maastricht 1950, p. 3, 15-21, 179, 181. 
') Maenen, a.w., p. 148-150; 125 Sphinx Ceramique, Maastricht 1959, p. 38. 
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hij in kapitaaltermen de meerderheid. Emile Fresart werd te Luik geboren in 
1809; zijn vader was in 1826 de stichter van de Banque Fresart te Luik. Meer
dere keren schoot Fresart de nieuwe fabriek in benarde omstandigheden te 
hulp. Hij overleed in 1902, op een leeftijd die hem in staat stelde meer dan 
een halve eeuw het wei en wee der Maastrichtse papierfabriek te volgen. 

De gebroeders Lhoest waren beiden van geboorte Luikenaren; hun vader 
was ter plaatse behangselpapierfabrikant. 

Lammens was een zwager van de gebroeders Lhoest en stamde uit een 
Brussels geslacht van papierfabrikanten en -handelaren; hij werd de vakman 
in de onderneming gezien zijn ervaring in de branche. In 1850 had hij al zeven 
jaar voordien papier gemaakt in een der fabrieken van zijn familie te Zaven
them. 

De redenen waarom deze Luikse zakenlieden Maastricht als vest i
gingsplaats uitkozen waren de volgende. In de eerste plaats omdat men, zijn
de in het buitenland, lo dicht mogelijk bij huis, - te weten Luik -, wenste 
te blijven. Voorts had Maastricht door de activiteiten van Petrus Regout 
reeds een industriele signatuur. De mensen wisten er wat fabrieksarbeid bete
kende. Aangezien de helft van de Maastrichtse bevolking in die tijd van de 
bedeling leefde, was arbeidskracht er royaal en goedkoop voorhanden. Ook 
kende de streek een bescheiden papierfabricage in molens langs Jeker, Geul 
en Gulp. Die productie moest echter langzaam maar zeker plaats maken voor 
de alles veroverende stoommachine. De grootste der overgebleven papiermo
lens, die van Lekens aan de Jeker, geheten "De Groote Papiermolen", was 
juist voor 1850 in moeilijkheden geraakt. Een nieuwe fabriek zou daarom 
ook zonder al te veel moeite een aantal papiermakers en andere vakmensen 
kunnen vinden . 

Societe Ceramique te Maastricht 
Een belangrijk initiatief was de oprichting van de in 1859 opgerichte Com

manditaire Vennootschap "Societe pour la fabrication des faiences et pro
duits ceramiques de toute espece, sous la raison sociale Guillaume Lambert et 
Compagnie", - kortweg de Societe Cerami que geheten -, welke in datzelf
de jaar de in verval geraakte, in Wijk aan de oostelijke oever van de Maas ge
legen, aardewerkfabriek van de Maastrichtenaar Wynand Clermont en diens 
te Huy in Belgie geboren zwager Jerome Chainaye, - een fabriek in 1851 op
gericht -, overnam 4

) . 

Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe commanditaire vennootschap 
werd bepaald op fl. 236.250,- of 500.000 Belgische francs, verdeeld in 1000 
aandelen. De vennootschap waarvan de Brusselse mijnbouwkundige inge
nieur G. Lambert tot gerant responsable, - beherend vennoot -, werd aan
gesteld, werd aangegaan voor een tijd van twintig jaar; de statu ten voorzagen 
echter in de omzetting tot een naamloze vennootschap, welke mogelijkheid 
werd verwerkelijkt in 1863. Een jaar later werd het kapitaal, lOwel geplaatst 
als gestort, vergroot tot het dubbele, te weten 2.000.000 Belgische francs . De 

4) Sphinx Cerami que, p. 73-74, 84, 96. 
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vennootschap werd welhaast geheel door Belgisch kapitaal gefinancierd. De 
nauwe relatie met het Belgische bankwezen kwam tot uiting onder meer in het 
feit dat de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur, Fran<;ois de Haussy, te
yens bestuurder wa~ van de Banque Nationale te Brussel. De Societe Cerami
que, waarover de zeer bekwame Belg Victor launez sinds 1865 de directie 
voerde groeide voorspoedig; het aantal ovens dat in 1863 zes bedroeg, was in 
1887 vergroot tot zeventien; men had toen 764 arbeiders in dienst. Onder het 
presidium van Henri graaf de Meeus, die van 1872 tot 1912 de voorzittersha
mer hanteerde en evenals de eerste Ceramique-president zeer nauwe relaties 
met de Belgische bankwereld had, nam de onderneming een hoge vlucht. 

Met het oog op de komende Euromarkt kwam in 1958 de fusie tot stand 
tussen de Societe Ceramique, - die in 1956 haar naam gewijzigd had in N.V. 
Keramische Industrie genaamd Ceramique Maastricht -, en de Sphinx, die 
in hun nieuwe naam N. V. Sphinx-Ceramique v/h Petrus Regout hun verbon
denheid tot uitdrukking brachten en daarin tevens eer bewezen aan de stich
ter van de Maastrichtse grootindustrie in het algemeen en van de keramische 
nijverheid in het bijlOnder. 

Haagen Chemie B. V. Ie Roermond 

De chemische industrie deed in Limburg waarschijnlijk zijn intrede via de 
persoon van dr. Albert Urban, Hubert Hagen Haagen, een Duitser in 1844 te 
Aken geboren'). Hij vestigde zich in 1869 te Roermond waar hij, 25 jaar oud, 
in een leegstaand pand de productie van chemicalien begon tezamen met een 
associe, genaamd los Specken. Aanvankelijk heette het bedrijf dan ook 
Specken & Haagen, maar laatstgenoemde werd reeds in een krantenbericht 
van datzelfde jaar als enige eigenaar genoemd. 

De red en waarom Haagen te Roermond een bedrijf begon, lOU wei eens 
mede gelegen kunnen hebben in de oorlogsdreiging die er in Duitsland heerste 
en welke in 1870 met de Frans-Duitse oorlog tot uiting kwam. De octrooi
wetgeving kan eveneens een rol gespeeld hebben. Hiermee nam men het in 
Nederland, een handelsnatie, immers niet al te nauw. Pas in 1911 kwam er 
hier te lande een octrooi-wetgeving tot stand, hetgeen ook een reden kan zijn 
geweest tot vestiging in het nabije, - Haagen waagde zich niet ver over de 
rijksgrens -, Roermond. 

Met vier man personeel en een stoomketel werd begonnen met de productie 
van geelbloedloogzout, waaruit weer het Parijs blauw werd gefabiceerd. Dit 
Parijs blauw was een verbeterd Berlijns blauw, een pigment waarvan de kwa
liteit bepaald wordt door de wijze van fabricage. In 1885 werd aan de firma 
op een internationale tentoonstelling voor verfstoffen te Londen een gouden 
medaille verleend voor blauwzure kaliverfstoffen, waarna het product zeer 
gevraagd werd. Zes jaar later, in 1891, werd de firma omgezet in de N.V. 

') Th. A. Jacobs, Haagen 1869-1969, in: Erts, maatschappijblad der N. V. Billiton
maatschappij; A. F. Kamp, De standvastige tinnen soldaat, 1860-1960 N. V. Billiton 
Maatschappij 's-Gravenhage, p. 258-259; G. C. P. Linssen, Verandering en verschui
ving, industriele ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg 1839-
1914, Tilburg 1969, p. 287-288. 
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Chemische Fabriek v/ h dr. A. Haagen, momenteel onder de naam Haagen 
Chemie B. V. deel uitmakend van het Engelse Durham Chemicals Ltd.
concern. Wegens interne moeilijkheden nam Haagen in 1896 ontslag en ver
liet Roermond om zich in Keulen te vestigen. Waarschijnlijk hebben aan het 
vertrek financiele perikelen ten grondslag gelegen; het meerderheidspakket 
der aandelen was inmiddels overgegaan naar de Roermondse bankier 
Schmasen van de firma Schmasen & Nacken; deze deed het later op zijn beurt 
weer over aan de familie Michielsvan Kessenich. 

Zinkwit Nederland B. V. te Eijsden 

Een ander buitenlands initiatief van ingrijpende aard yond ongeveer ter
zelfder tijd plaats in de zuidelijkste gemeente van Nederland, te weten 
Eijsden'). In 1870 stichtte ir. Georges Rocour in dit dorpje een zinkwitfa
briek, de latere N. V. Maastrichtsche Zinkwit-Maatschappij, tegenwoordig 
Zinkwit Nederland B. V. geheten. Georges Rocour werd in 1847 te Luik gebo
ren als zoon van een conducteur des mines ' ). In 1869 behaalde hij, 21 jaar 
oud, zijn diploma van mijningenieur met de hoogste onderscheiding aan de 
universiteit van Luik. Kort hierna werd hij door de Belgische regering toege
voegd aan een technische com miss ie, die zich bezig hield met de Belgische in
zending voor een tentoonstelling te Chicago. Gedurende deze reis bracht Ro
cour een bezoek aan de New Jersey Zinc Company te Newark, die bij haar 
productie van zinkwit het zogenaamde Wetherill-procede bezigde, een 
methode die Rocour in hoge mate geInteresseerd moet hebben. Dit wordt 
begrijpelijk wanneer men weet dat Belgie een belangrijke zinkwitproductie 
ken de, echter met gebruik van een ander procede. 

De Societe des Mines et Fonderie de la Vieille Montagne, bezit van de uit 
Brussel afkomstige familie Mosselman, werd gesticht in 1837 te Luik en bezat 
mijnen te La Calamine bij Moresnet. De Vieille Montagne ging bij de pro
ductie van zinkwit, een pigment van belang voor de verfindustrie, bij voor
keur uit van zinkwit uit La Calamine-ertsen, waarin bijna geen lood voor
kwam. Het fabrieks-procede, oorspronkelijk uitgaande van zuiver zinkme
taal, dat tot verb ran ding werd gebracht, werd in vaktermen aangeduid met 
het procede volgens de indirecte methode. In tegenstelling tot dit zogenaam
de Franse procede slaagde in 1853 Samuel Wetherill uit Pennsylvania erin 
zinkwit rechtstreeks uit ertsen te produceren, de zogeheten directe methode. 

De jeugdige Rocour besloot in 1870 een zinkwitfabriek te bouwen vo!gens 
het Wetherill-procede, echter buiten Belgie. Dat laatste was begrijpelijk om
dat hij de machtige Vieille Montagne moeilijk kon gaan imiteren, zeker niet 
in eigen land. Het is daarom niet uitgesloten dat aan de vestiging te Eijsden 
niet geheel het feit vreemd was dat in Be1gie het octrooirecht reeds was gere-

') H. G. A. Smeets, e.a., 90 Jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1%0, 
Maastricht 1960, p. 50-84. 

') Conducteur is de Belgische naam voor een hoofdopzichter ondergronds en komt 
overeen met de bij de staatsmijnen gebruikelijke benaming van chef ondergronds 
bedrijf. 
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geld in 1854, terwijl dit in Nederland, zoals reeds hierboven vermeld, pas in 
1910 zou gebeuren. Ais gevolg hiervan was het voor Rocour mogelijk het 
Amerikaanse Wetherill-procede in Nederland op goedkope wijze te benutten. 

De factor arbeid zal Rocour eveneens in zijn overwegingen tot vestiging 
hebben betrokken. Eijsden telde in 1870 amper 2200 inwoners, een hoofdza
kelijk agrarische bevolking, die er een verre van weelderig bestaan had. Velen 
trokken dan ook naar de industriesteden Maastricht en Luik om er hun 
br~od in de fabrieken te verdienen. Een bedrijf in het dorp zelf was dus voor 
velen welkom; daarbij behoorden uiteraard niet de boeren en fruittelers, die 
zich bedreigd gingen voelen door de hogere fabriekslonen, gewend als zij 
waren aan het volop ter beschikking hebben van goedkope arbeidskrachten. 
Op 13 februari 1869 verzocht Rocour aan het ministerie van Financien om 
een oprichtingsvergunning, die hij op 29 oktober kreeg. In 1870 bouwde 
Rocour zijn eerste Wetherill-oven, na nog enige problemen met de plaatselij
ke autoriteiten doorworsteld te hebben. Mede met het oog op uitbreidingen 
ging Rocour in 1871 een commanditaire vennootschap aan met Jean
FranIYois Pisart, zoon van een welgesteld koopman te Roclenge sur Geer. Ro
cour bracht zijn fabriek met bijbehorende materialen in voor 50.000 Belgi
sche francs, Pisart de helft van dit bed rag in contanten. 

Drukkerij Sleyl B. V. Ie Sleyl 

Een interessant initiatief, wei enigszins buiten het normale industriele pa
troon vallend, was de oprichting in 1876 van de Drukkerij van het Missiehuis 
Steyl'). Deze drukkerij bestaat heden ten dage nog; zij werd op 1 januari 
1974 omgezet in Drukkerij Steyl B. V., een bedrijf waarin jaarlijks ongeveer 
1200 ton papier wordt bedrukt. 

De oprichter was pater Arnold Janssen, in 1837 te Goch in Duitsland gebo
ren; in 1861 werd hij te MUnster tot priester gewijd. Zes jaren later kreeg hij 
de opdrachtom het Apostolaat van het Gebed in het bisdom MUnster verder 
te verbreiden; ook zette hij zich in voor het werk van de zogeheten Voort
planting des Geloofs. Als mid del hiertoe achtte hij een eigen persorgaan erg 
geschikt; zodoende kwam hij in 1873 tot de uitgave van een tijdschrift, 
getite1d de Kleine Herz Jesu-Bote. 

Inmiddels was echter in het Duitsland onder Bismarck een zeer anti
clericale wind opgestoken, aangewakkerd door de afkondiging in 1870 van 
het dogma der pauselijke onfeilbaarheid in zaken van geloof en zeden. De 
Pruisische minister Falck trachtte door zijn Meiwetten van 1873 kerkelijk le
ven en onderwijs geheel onder staatstoezicht te brengen op straffe van boete 
en gevangenschap voor hen die zich niet wilden schikken. Arnold Janssen zag 
het in Duitsland niet meer zitten en vertrok naar Nederland, waar hij in 1875 
te Steyl onder Tegelen, gelegen aan de Duitse grens, het Missiehuis Sint Mi-

') Steyler Missionschronik 1975, Mehr als ein Abenteuer, Die Steyler Missionsge
sellschaft des GOttlichen Wortes berichtet im 100. J ahr ihres Bestehens tiber ihre Missi
onsgebiete (Steyl 1975), p. 9-10; Drukkerij Steyl 1876-1976 (Steyl 1976), ongepagi
neerd; Th. W. 1. Driessen, Geschiedenis van Tegelen, Tegelen 1952, p. 275. 
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chael stichtte, van waaruit de paters van het Gezelschap van het Goddelijk 
Woord, - Societas Verbi DiviniiS. V.D. -, de wereld introkken ter predi
king en verbreiding van het katholieke geloof. Hiermee haakte Arnold Jans
sen in op een belangstelling voor de wereldmissie, die zich reeds enige jaren in 
stijgende lijn bewoog. 

Zo werd in 1856 door de bisschop van Lyon, mgr. De Marion-Bn!sillac, de 
Societeit voor de Afrikaanse Missien/ S.M.A. opgericht; door de priester Th. 
Verbiest werd in 1862 te Scheut bij Brussel opgericht de Missiecongregatie 
van het Onbevlekt Hart van Maria/C.I.C.M.; in 1866 stichtte bisschop 
Vaughan de missieorde van paters van Mill Hill; twee jaren later was het 
kardinaal Lavigerie, aartsbisschop van Carthago, die het Gezelschap der Mis
sionarissen van Afrika, - de zogenaamde Witte Paters -, stichtte. 

Reeds een jaar na de stichting had Arnold Janssen de drukpers, - kosten 
2000 mark -, v~~r zijn snel groeiend missiewerk aan het draaien, met hand
kracht wei te verstaan omdat noch stoomkracht noch electriciteit ter beschik
king waren. De eerste stoommachine werd te Steyl in 1885 ge"installeerd . Van
af de tijd dat men er het geld v~~r had volgden de paters.de techniek op de 
voet: in 1901 ging men over op een vijfkleurenrotatiepers, - men had reeds 
een tweekleurenrotatiepers sinds 1897 - , die in 1900 op de Wereldten
toonstelling te Parijs te zien was. 

Na de Kleine Herz Jesu-Bote~ - oplage bij aanvang 10.000 exemplaren-, 
volgde in 1878 het tot op heden verspreide gezinstijdschrift Stadt Gottes, een 
blad met veel iIIustraties, dat anders dan de naam zou do en vermoeden, veel 
actualiteiten op technisch en wereldpolitiek gebied publiceerde. Twee jaar 
later verscheen de Sint Michaelkalender in het Nederlands en in het Duits. 
Naast tijdschriften, zoals Katholieke Missien, werden ook vele boeken en 
brochures, vooral op het gebied van missieactiviteiten, gedrukt. 

Technisch stond de drukkerij aan de spits van de vooruitgang op grafisch 
gebied, overigens een stimulans voor de drukkerijen in de omgeving. Hun 
sterke concurrentiepositie, mede door het in dienst hebben van lekebroeders 
die geen loon ontvingen, hebben de paters, vooral werkend in het Duitse taal
gebied, - indusief de voormalige Duitse kolonien -, voor Duitse missiona
rissen, niet uitgebuit. Wei hebben jongeren uit de streek, zonder aitijd 
priester of lekebroeder te worden in het missiehuis een degelijke opleiding 
genoten, die hen in staat stelde een goed emplooi te vinden, soms ook als 
zelfstandig ondernemer. 

Pope's Draad- en Lampenjabrieken B. V. te Venia 

De electrotechnische industrie, meer speciaal de fabricage van gloeilam
pen, werd in Limburg geIntroduceerd door de Engelsman Frederic Robert 
Pope') . De geen penny bezittende Pope, zoon van een dipperkapitein uit Li-

') Mijlpaal 60, biografie van een bedrijf, uitgegeven bij het zestigjarig bestaan van 
de N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken te Venlo, Eindhoven 1949, p. 9-30, 32, 
46; T. K. Derry en T. I. Williams, Triomftocht van de techniek, dl. 2, 
Amsterdam/ Brussel 1958, p. 578; Linssen, a.w., p. 169-180. 
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verpool, was het type van de pur sang technicus. Hij verliet, zestien jaar oud, 
het vaderlijk huis. Terwijl zijn vader de zeven zeeen bevoer, werkte zijn zoon 
in de lampenfabriek van Sir Joseph Swan aan de Sprengelspomp, een appa
raat, waarmee men de glazen ballonnen luchtledig maakte en dat met grote 
deskundigheid bediend moest worden. 

Swan maakte zijn eerste gloeilamp reeds in 1848, maar deze had een te kor
te levensduur om practisch bruikbaar te zijn; pas in 1878 vervaardigde hij een 
model dat werkelijk goed voldeed. Ongeveer terzelfder tijd deed de Ameri
kaan Thomas Alva Edison dezelfde ontdekking. Na enkele juridische scher
mutselingen zagen Edison en Swan in dat hun belangen beter gediend waren 
met samenwerking; dientengevolge werd in 1883 de Edison & Swan Electric 
Light Company Limited opgericht. 

Pope, zwerflustig als zijn vader, was niet van plan in Engeland te blijven en 
trok naar het continent, waar in 1878 tijdens de Wereldtentoonstelling te Pa
rijs voor het eerst de electrische gloeilamp werd gedemonstreerd. Via Parijs 
kwam Pope in Keulen terecht bij de lampenfabriek Regina, die echter be
schikte over slechte machines en weinig bekwame medewerkers. In 1888 ging 
het bedrijf failliet. Toen kruiste een Nederlander, werkzaam op dezelfde fa
briek, Pope's pad. Van der Kaa stelde Pope v~~r om met behulp van kapi
taa1krachtige bekenden uit Venlo zelf lampen te gaan produceren. Hij bracht 
Pope in contact met de rijke Venlose familie Goossens. 

Met de stichting der firma Emile Goossens, Pope & Van der Kaa in 1889 
was het bestaan van de eerste Nederlandse gloeilampenfabriek een feit. De 
firma Philips & Co te Eindhoven werd pas opgericht in 1891. 

Emile Goossens, 29 jaar oud, getrouwd met Huberta Receveur, was even
a1s zijn echtgenote, de drager van een familienaam die te Venlo een oude en 
kapitaalkrachtige klank had. De heren Goossens die in 1889 het kapitaal 
fourneerden voor de op te richten gloeilampenfabriek waren geenszins tech
nici, doch de financiers die zich ook op industrieel terrein bewogen. Laurent 
Goossens was koffiehandelaar te Venlo, evenals zijn broer August, terwijl 
Henri de eigenaar van een Venlose steenhouwerij was. Emile, zoon van Lau
rent, was te Rotterdam werkzaam bij een handelaar in zuidvruchten om daar 
de commercie te leren. De onderlinge kapitaalinbreng was, - uitgedrukt in 
marken, de in Venlo gangbare munteenheid -, als voigt: Laurent Goossens 
20.000 mark, August Goossens eveneens 20.000 mark, Henri Goossens 
10.000 mark en Emile Goossens 5000 mark. In Nederlandse munt bracht men 
fl. 33.000,- bij elkaar. 

Van der Kaa, wiens rol niet groter was dan die van verbindingsfiguur, ver
dween spoedig na oprichting der firma weer van het toneel. Het ligt voor de 
hand dat de vanuit Rotterdam naar Venlo teruggehaalde Emile Goossens het 
uittreden van Van der Kaa heeft bewerkt. Het was immers Emile Goossens 
die de commerciele en administratieve leiding van het nieuwe bedrijf op zich 
nam en zodoende tevens optrad als zaakwaarnemer der familie. Na de func
tieverdeling tussen Pope en Goossens bleef er geen rol van betekenis voor de 
niet-kapitaalkrachtige Van der Kaa meer over; de firmanaam werd gewijzigd 
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in E. Goossens, Pope & Co, in Venlo daarna kortweg tot op heden "de 
Pope" geheten. 

In 1890 verkreeg Van der Kaa vergunning tot oprichting van een eigen elec
trische gloeilampenfabriek; de mede als revanche bedoelde activiteit liep op 
niets uit. 

Inmiddels had men vergunning gekregen tot het plaatsen van een stoom
machine van 60 pk. Men kocht aan de oostzijde van de stad een terrein voor 
4.233 mark. Het fabrieksgebouw kostte 20.000 mark; de stoommachine en 
een dynamo vergden nog eens 16.000 mark, voor de rest van de apparatuur 
moest men nog eens 10.000 mark uitgeven. De noodzakelijke electrische in
stallatie werd aangelegd door Pope zelf, tezamen met een inmiddels naar 
Venlo overgekorilen Engelsman Maurice William O'Connel, die in de verdere 
geschiedenis van het bedrijf een belangrijke rol bleef spelen. De productielei
ding bleek bij Pope, die zich geheel inzette voor de ontwikkeling van de tech
niek in uitstekende handen. Zijn practische kennis, zijn vindingrijkheid in 
het oplossen van technische problemen waren verbluffend. Zijn domein was 
de glasblazerij, de kooldraadbranderij en de pompenkamer. 

Het personee1 nam snel toe. Begon men in 1889 met 30 personen in vaste 
dienst, vijf jaar later was dat aantal gestegen tot 100. Onder dat nieuwe per
~oneel waren ook enige Engelsen. Pope haalde zijn schoolvriend Pattison 
naar Venlo, evenals zijn zwager Fred Carman; O'Connel trok zijn vriend 
Willy Guilmore binnen. Zo ontstond een kleine Engelse kolonie, die ook op 
sportief terrein van zich deed spreken. Pope en Pattison richtten de eerste 
Venlose ijsc1ub op. Zij brachten het fietsen in zwang en de hockeysport. Het 
Pope-fabriekscricketteam behoorde tot de oudste Nederlandse negentallen. 

In 1920 kwam de meerderheid der aandelen van de Popefabriek in handen 
van de concurrent van het eerste uur, de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 
te Eindhoven. 

N. V. Domaniale Mijn Maatschappij te Kerkrade 

Een apart hoofdstuk vormt de Limburgse kolenmijnbouw. Egon van der 
EIst, geboortig uit het in de Brabantse Biesbosch aan de Waal gelegen Wer
kendam, mag met recht de titel toegekend worden van mijnbouwkundig en 
sociaal pionier'O). Strikt genomen voldoet Van der Elst niet aan de boven 
vastgestelde omschrijving van vreemdeling. Echter Werkendam, zo ge"iso
leerd gelegen aan de noord-westelijke grens van Noord-Brabant onder de 
rook van Gorinchem en Dordrecht, voldoet wellicht niet letterlijk, doch weI 
naar de geest aan de definitie, zeker wanneer men in aanmerking neemt zijn 

'0) c. E. P. M. Raedts, Egon van der EIst, 1826-1897, de eerste Delftse mijninge
nieur in Limburg, een sociaal en mijnbouwkundig pionier uit de 1ge eeuw, in: Studies 
over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, d!. 18, Assen 1973, p. 1-32; 
Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in 
Limburg, Assen 1974, p. 92-104; Overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling der 
N. V. Domaniale Mijn Maatschappij Kerkrade, uitgegeven bij gelegenheid van de 
Tentoonstelling te Luik 1930, z.p!. 1930, p. 3, 7-8, 10, 12, 14. 
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terrein van arbeid, te weten het oostelijk deel van Zuid-Limburg, pal aan de 
Duitse grens gelegen. 

Egon van der Elst werd in 1826 te Werkendam geboren als zoon, - het 
vierde kind uit een schaar van tien -, van et:n notaris, gehuwd met een 
Duitse uit Hannover. Hij ging in Delft mijnbouw studeren en beeindigde deze 
studie in 1846. 

Terwijl de meeste mijningenieurs hun toekomst zochten in de mijnbouw 
van Nederlands Oost-Indie, verkoos Van der Elst om in Nederland te blijven. 
Voor Van der Elst deed zich daarbij vrij onverwacht de concrete kans voor 
toen de directeur van de Domaniale Mijn Fran~ois Btittgenbach in 1851 na 
een korte ziekte kwam te overlijden. Het benoemingsrecht lag in handen van 
de hoofddirectie van de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij, waaraan 
in 1846 de Domaniale Mijn door de staat verpacht was. Of schoon het een 
Nederlands-Duitse maatschappij was, was toch de Duitse invloed overheer
send; van het totale aandelenkapitaal waren te dien tijde slechts 1420 in Ne
derlandse tegen 12.330 in Duitse handen. De kans op benoeming van een 
Duitse directeur was derhalve zeer groot, temeer omdat in Nederland kandi
daten met mijnbouwkundige ervaring uiterst schaars waren. De enige Neder
landse sollicitant was Van der Elst met als uitsluitende practijkervaring zijn 
stages in Cornwall en Wales. In 1851 schreef dr. G. Simons, directeur der in 
1842 opgerichte Koninklijke Academie te Delft, een uitvoerige brief aan P. J. 
J. Bogaert, die behalve ingenieur der mijnen ook commissaris des konings 
was voor de Domaniale Mijn, aangewezen door de minister van Financien 
om toezicht te houden op de naleving van het pachtcontract. De inspannin
gen van Simons en Bogaert leidden tot resultaat. Alvorens echter tot benoe
ming te besluiten werd aan Van der Elst opgedragen een verslag te maken 
aangaande de toestand der Domaniale Mijnen. Het rapport werd gunstig be
oordeeld en in 1852 volgde de benoeming van Van der Elst tot conducteur
directeur op een bezoldiging van fl. 1200,- per jaar benevens vrije woning 
en vergoeding van brand. 

Op velerlei gebied zette Van der Elst nieuwe ontwikkelingen op gang: hij 
verbeterde de organisatie en de wijze van ontginning. Hij richtte in 1852 een 
Fonds ter ondersteuning van de arbeiders in dienst bij de Domaniale steenko
lenmijnen op, welks contribuanten, - de arbeiders betaalden er twee cent 
per betaaldag aan, tezamen 72 cent per jaar -, aanspraak hadden op een 
pensioen, tegemoetkoming bij ziekte en begrafenissen, ben evens vrij 
schoolonderricht. 

In 1876 werd Van der Elst benoemd tot ingenieur der mijnen als opvolger 
van Bogaert. Daarmee kreeg Van der Elst het toezicht op de kolenmijnbouw 
in Zuid-Limburg. In zeer korte tijd diende Van der Elst een on twerp mijn
reglement in bij de minister van Binnenlandse Zaken, een ontwerp dat werd 
overgenomen en reeds een jaar later van kracht werd. Het ontwerp handelde 
over inrichting en contr61e van schachten, het schachtvervoer, de beveiliging 
in vlakke en steile kolenlagen, ventilatie, ontwatering, verlichting en mijngas. 
Pogingen tot verbetering der spoorverbindingen vonden bij Van der Elst een 
dankbaar gehoor. Zelf zorgde hij er in 1873 voor dat aan de verplichting uit 
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de concessie der Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij werd voldaan 
om een zijtak aan te leggen naar Simpelveld, die in de eerste jaren nog 
paardetractie kende. Zo ook kregen de pogingen om de zuid-oosthoek van 
Limburg aan te sluiten op de spoorlijn Maastricht-Roermond-Venlo en op de 
Duitse spoorlijnen bij Kohlscheid, aile steun van Van der Eist. Het duurde 
echter tot 1889 vooraleer aan Henri Sarolea een spoorwegconcessie werd ver
leend voor de aanleg van de lijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath . In 1897 werd 
Van der Eist na gedurende 45 jaar een belangrijke rol gespeeld te hebben in 
het mijnwezen van Limburg, te Heerlen begraven. Sarolea slaagde erin om de 
in 1889 verleende spoorwegconcessie met steun van provincie, gemeenten, 
staatsspoorwegen, Nederlandse en Akense geldschieters rond te krijgen "). In 
1896 kon de lijn in gebruik worden genomen door de N. V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. Deze spoorlijn bracht in wezen 
de eerste grote bedrijvigheid naar dit deel van Limburg. 

N. V. Maatschappij tot Exp/oitatie van Limburgsche Steenko/enmijnen ge
naamd Oranje-Nassau 

Henri Sarolea was, ondanks zijn weinig inheems luidende naam, geen 
vreemdeling. Hij werd in 1844 te Maastricht geboren en trok later naar Ne
llerlands Oost-Indie, waar hij werkzaam was bij de spoorwegaanleg op Java. 
In 1885 vestigde hij zich te Heerlen, waar gezien zijn ervaringen welhaast 
vanzelfsprekend de pogingen tot aanleg van een spoorlijn naar Heerlen zijn 
aandacht trokken. Zodoende kwam hij ook in aanraking met de kolenmijn
ontginningen. 

Bij dit alles speelden de gebroeders Honigmann uit Aken een centrale rol. 
Sarolea was met deze Duitse industrielen in contact gekomen door de oprich
ting van de Zuider-Spoorwegmaatschappij, die zich tot taak stelde een 
lokaalspoorwegverbinding van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath. In 
1896 kon deze spoorlijn in. gebruik genomen worden dankzij de financiele 
steun van provincie, gemeenten, Staatsspoorwegen en Akense geldgevers. 
Carl Honigmann werd als zijnde een der grotere aandeelhouders tot commis
saris benoemd ter behartiging der Duitse kapitaalbelangen. De gebroeders 
Honigmann hadden echter ook in de mijnbouw hun sporen verdiend. Ze wa
ren vaak actief betrokken bij nieuwe boringen, onder meer in de buurt van 
Erkelenz, waarbij een kolenveld werd aangetoond, dat zich over onze gren
zen voortzet in het nimmer in exploitatie genomen Beatrixveld. 

De steenkolencrisis van de jaren 'tachtig was oorzaak dat de meeste con
cessionarissen hun financiele verplichtingen niet konden nakomen, waardoor 
vele concessies vervielen. Dit open de voor anderen de mogelijkheid zich op
nieuw in de concessiestrijd te storten. Daarbij traden twee groepen op de 
voorgrond wat het toekomstige Oranje-Nassau-veld betreft. Op de eerste 

") Oranje-Nassau Post, sluitingsnummer mijnzetel Oranje-Nassau I, Heerlen 1974, 
p. 7-29; Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijn
bouw in Limburg, Assen 1974, p. 211; Oranje-Nassau Post, jubileumnummer ON 
Post en sluitingsnummer ON.mijn II, juni 1971 , p. 23-29. 
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plaats Sarolea, gesteund door de gebroeders Honigmann. Vervolgens een 
groep onder leiding van de Limburgse staatsraad mr. H. Brouwers, met ach
ter zich de Amsterdamse Bank onder leiding van mr. S. van Nierop. Beide 
groepen kwamen spoedig tot de conciusie dat samenwerking noodzakelijk 
was, hetgeen in 1893 ten slotte leidde tot een steenkolenconcessie onder de 
naam Oranje-Nassau. Nadat in 1894 de statu ten van de N.V. Maatschappij 
tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau, 
gevestigd te Heerien, waren goedgekeurd, werden ir. J . Cluysenaar, 
directeur-generaal der Staatsspoorwegen, met mr. S. van Nierop, de gebroe
ders Honigmann en H. Sarolea tot lid van de raad van bestuur van de nieuwe 
mijnonderneming benoemd. Op deze wijze waren vervoertechnische, mijn
bouwkundige en financiele kennis bij elkaar gebracht. Er werden 1500 aande
len uitgegeven van fl. 1.000,- Hiervan werden er 1370 geplaatst bij de ge
broeders Honigmann, 100 bij de groep Brouwers, opererend onder de naam 
Financiele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen, 20 bij de Akense 
advocaat Springsfeld en 10 bij Sarolea. Daarnaast kregen de gebroeders Ho
nigmann 3600 en de Financiele Maatschappij v~~r Nijverheidsondernemin
gen 2400 oprichtersbewijzen, die op bepaalde wijze mee in de winst zouden 
delen. In 1908 ging het aandelenkapitaal der maatschappij over aan de firma 
Les Petits-Fils de Franc;ois de Wendel & Cie te Parijs, een Franse staalonder
neming. Met het kapitaal dat de familie Honigmann door deze transactie ter 
beschikking kreeg, stichtte men een nieuwe onderneming, de Sophia-Jacoba, 
die de ontsluiting van het steenkoolveld Hiickelhoven bij Erkelenz ter hand 
nam. De Oranje-Nassau mijnen bleven tot sluiting in de jaren 'zeventig, - de 
Oranje-Nassau II sloot als eerste op I januari 1971 en de Oranje-Nassau IV 
als laatste in de loop van 1974 -, in handen van het huis De Wendel. 

N. V. Laura & Vereeniging Ie Eygelshoven 

Op 26 juni 1899 kwam te Brussel tot stand de Societe des Charbonnages 
Reunis Laura et Vereeniging S.A.12). Wat toen werd opgericht begon echter 
reeds op 26 april 1859 met boorwerkzaamheden te Barenbosch nabij Rolduc 
in de gemeente Kerkrade. De eigenaren waren toen de graven De Marchant et 
d' Ansembourg, wonende te Gulpen en Brussel. Via de firma Eltsbacher & Cie 
te Amsterdam kwamen de terreinen daarna in handen van Anton Wackers te 
Herzogenrath en Gustaf Schiimmer te Klinkheide-Pannesheide. Zij zetten de 
boringen met succes voort: op I januari 1873 werd op ruim 154 meter diepte 
een laag kolen van bijna drie kwart meter dikte aangetroffen. Bij verder bo
ren bleek de laag nog dikker te zijn. Dit resultaat was voor Wackers en 
Schiimmer de aanleiding om een concessie aan te vragen voor een oppervlak 
van bijna 1500 hectare, ingediend onder de naam Laura, de voornaam van 
mevrouw Wackers. De concessie werd op 9 september 1876 verleend, echter 
niet voor een terrein van bijna 1500 hectare, maar voor een oppervlak van 

") G. Brouns, Vit de geschiedenis van Laura & Vereeniging, Eygelshoven 1975, p. 
1-18; Laurascope-N. V. Laura & Vereeniging, december 1974, nummer uitgegeven bij 
het beeindigen der koolwinning, p. 2-9. 
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457 hectare. Tot zekerstelling van de concessievoorwaarden moesten de beide 
heren een bedrag van fl. 30.000,- als waarborgsom storten. 

Onder de naam "Vereeniging" vroeg op 18 juli 1873 de Vereinigungs 
Gesellschaft fOr Steinkohlenbergbau ins Wurmrevier te Kohlscheid bij Gede
puteerde Staten van het Hertogdom Limburg een concessie aan voor een 
mijnveld groot 1400 hectare. De concessie, gelegen ten noorden van het 
Laura-veld, werd in 1877 verleend, echter slechts voor een oppervlak van 
454 hectare. 

Zowel de concessionarissen van Laura als die van Vereeniging hadden pro
blemen met de betaling van de gevraagde waarborgsommen. Daarom ging in 
1887 de concessie Laura door verkoop over op de Eschweiler Bergwerks
verein te Eschweiler-Pumpe en de reeds genoemde Vereinigungs Gesellschaft. 
Ook dit bleek niet de definitieve oplossing te zijn. Die moest in dit geval uit 
Brussel komen waar in 1899 de Societe des Charbonnages Reunis Laura et 
Vereeniging werd opgericht, welke gevestigd werd te Brussel, met een admi
nistratieve zetel in Nederland onder de naam Maatschappij tot Exploitatie 
der Steenkolenmijnen Laura & Vereeniging te Eygelshoven. 

De stichter van de maatschappij was de Belgische generaal Albert Thijs, 
president en stichter van de Banque d'Outremer te Brussel. Thijs was voor
heen een van de voornaamste medewerkers van koning Leopold II van Belgie 
in Congo, - het huidige Zaoire -, en een der pioniers van de eerste spoorlijn 
in Afrika. Voorts was hij de stichter van de oudste Congolese onderneming, 
de Compagnie du Congo pour Ie Commerce et l'lndustrie. Thijs zal daarom 
ook goed aoorzien hebben welk eminent belang het gereed komen van de 
spoorlijn Sittard-Herzogenrath voor de industriele ontsluiting van oostelijk 
Zuid-Limburg betekende. Als comparanten bij de oprichting waren geen 
Limburgers, doch wei enige Noord-Nederl2onders betrokken. De volledige 
lijst van comparanten was als voIgt: de Banque d'Outremer met 3.327 aande
len, de Vereinigungs Gesellschaft met 2.445 aal)delen, Eschweiler Bergwerks
verein met 2.385 aandelen, Sal. Oppenheim Jr. & Co te Keulen met 1.446 aan
delen de Amsterdamsche Bank te Amsterdam met 713 aandelen, Albert 
Thijs, - toen nog luitenant-kolonel te St. Gilles -, met 60 aandelen, Jean 
Cousin, ingenieur te St. Gilles met 60 aandelen, Ed. Othberg, directeur van 
de Eschweiler Bergwerksverein met 60 aandelen, F. S. van Nierop, directeur 
van de Amsterdamsche Bank, met 60 aandelen, P. A. L. van Ogtrop der fir
ma H. J. van Ogtrop & Zoon, commissionairs in effecten te Amsterdam, met 
60 aandelen, Herman Hubert, ingenieur te Luik, met 20 aandelen, Robert 
Reyntiens te Brussel met 20 aandelen en tenslotte chevallier Fernand de Bauer 
te Brussel met 20 aandelen. 

Voor hun materiele inbreng ontvingen de twee Duitse maatschappijen ter 
onderlinge verdeling 2.124 volgestorte aandelen, hetgeen het totaal van aan
delen, elk groot Fr. 500,-, bracht op 12.800. Op de overige aandelen werd 
10070 gestort en werden aan participanten evenveel winstaandelen, zonder no
minale waarde, uitgereikt als zij aandelen hadden. Directeur werd mijnbouw
kundig ingenieur Raymond Pierre, geboren Maastrichtenaar en werkzaam 
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geweest bij de Ombilinsteenkolenmijnen op Sumatra in het toenmalige Ne
derlands Oost-Indie. 

Het maatschappelijk kapitaal, - groot Fr. 6.400.000,- bij aanvang -, 
werd in de loop der jaren vergroot om in 1950, inmiddels genoteerd in gul
dens, fl. 30.000.000,- te bedragen. Sinds 1928 is de Societe Generale de Bel
gique, waarmee de Banque d'Outremer in dat jaar een fusie aanging, de 
grootste aandeelhoudster. De mijnzetel Laura werd gesloten in 1970, de 
mijnzetel Julia, - aangelegd tussen 1922 en 1928 -, in 1974. 

S.A. des Charbonnages Neerlandais Wi/lem et Sophia te Brussell 
Spekholzerheide-Bocholtz 

Ongeveer terzelfdertijd als Laura & Vereeniging werd ook nog een ander 
doorslaggevend Belgisch initiatief genomen, eveneens met een nogal lange 
voorgeschiedenis"). In 1860 werden aan F. W. Greef te Vierssen, - een 
Duits plaatsje gelegen in de buurt van Roermond -, als hoofddirecteur van 
de Bergwerk-vereeniging twee concessies verleend, geheten Willem en 
Sophia. De Bergwerk-vereeniging, opgericht in 1856, was een Duits
Nederlandse combinatie die zich tot doel stelde het opsporen van delfstoffen. 
In het bedrijfskapitaal van fl . 100.000,- domineerde het Duitse element. 
Onder de Nederlandse aandeelhouders ontmoet men mannen van naam in 
het toenmalige Nederland, zoals Jean Chretien Baud, oud-gouverneur
generaal van Nederlands Oost-Indie en oud-minister van Kolonien , F. L. W. 
de Kock, directeur van het kabinet des konings, en J. J. Rochussen, even'eens 
oud-gouverneur-generaal en in 1858 minister van Kolonien, allemaal heren 
die konden wet en hoe lucratief maar ook hoe riskant de mijnbouw kon zijn. 

Aanvankelijk zocht de maatschappij het in het uiterste zuiden van Lim
burg in de buurt van Epen. Men trof kolen aan, maar betekenis v~~r exploi
tatie had de vondst niet. Men verlegde de onderzoekingen naar het gebied bij 
Kerkrade. In 1862 begon de Bergwerkvereeniging daar met de aanleg van een 
schacht in het gehucht Ham, een poging die op niets uitliep, evenals een latere 
hervatting der werkzaamheden in 1870. Het slot was dat de Bergwerkvereeni
ging in 1881 door de arrondissementsrechtbank te Maastricht in staat van 
faillissement werd verklaard. De concessies kwamen in eigendom van de 
crediteuren die de boringen lieten verrichten. Tenslotte werden in 1898 de 
concessies ingebracht in de S.A. des Charbonnages Neerlandais Willem et 
Sophia te Brussel. Weldra werd het werk krachtig ter hand genomen. De 
schachtdelving slaagde: in 1902 werden de eerste kolen boven gebracht. In 
1970 werd de kolenproductie beeindigd. 

Staatsmijnen in Limburg 
Ook bij de oprichting der staatsmijnen in Limburg kwam nauwelijks een 

Limburger te pas"). De man die de grondslag legde van de nieuwe Neder-

") Staatsmijnen in Limburg, Gedenkboek bij geiegenheid van het vijftigjarig 
bestaan, H6erlen 1952, p. 11-12; M. Kemp, Van ploeg tot afbouwhamer, Maastricht 
1939, p. 173-175. 

") Staatsmijnen in Limburg, p. 1-75; De Vereeniging van Nederlandsche Werkge
vers, Overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-1909, Den Haag 1909, p. 77-78; 
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landse mijnpolitiek was de geboren Amsterdammer ir. Cornelis Lely, vooral 
bekend als initiatiefnemer tot de drooglegging van de Zuiderzee. Bevreesd 
voor te grote buitenlandse invloed, - vooral van de kant van Pruisen werd 
de belangstelling groot -, stelde hij in 1899 een Commissie voor de Mijnen 
in met als opdracht te onderzoeken of een gedeelte van het in Limburg be
schikbare steenkolenterrein van staatswege behoorde te worden ontgonnen 
en lo ja, welk gedeeJte daarvoor lOU zijn te bestemmen en hoe het overblij
vende steenkolenterrein ter ontginning door particulieren zou moeten wor
den verdeeld. Als voorzitter van de uit vijf leden benoemde Commissie werd 
benoemd Robert van Hasselt, de energieke directeur van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij. Van de overige vier leden was niemand af
komstig uit Limburg, weI vreemd omdat deze provincie toch direct bij het 
probleem betrokken was. De Commissie stak haar licht voornamelijk in 
Duitsland op en weI bij de Koniglich-Preussische Bergwerke te Saarbriicken, 
sinds het midden van de 18e eeuw in staatsexploitatie, en bij de particuliere 
mijn Consolidation te Schalke in Nordrhein-Westfalen. De Commissie zag 
geen red en om het gehele gebied, groot ongeveer 14.500 hectare, voor staats
exploitatie te bestemmen, een advies waar Lely later van afweek door het ge
hele resterende mijngebied van particuliere exploitatie vrij te houden. De ge
ringe geneigdheid van het Nederlands kapitaal om dee I te nemen in mijn
bouwondernemingen liet zijns inziens slechts een weg open, te weten staats ex
ploitatie, wilde men tenminste verdere toeneming van buitenlandse invloed 
voorkomen. De wet van 24 juni 1901 legde de grondslag voor deze exploitatie 
van staatswege. 

Niet iedereen was het met deze gang van zaken eens. De in 1899 opgerichte 
Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers had ernstige bezwaren tegen dit 
overheidsinitiatief. Ook de uit Maastricht afl<omstige ir. N. H. M. Doppler 
wees in een uitvoerig artikel, verschenen in de Economist van 1901 , op de on
doelmatigheid van het wetsontwerp, daarbij onder meer wijzend op de me
ning van de Luikse hoogleraar A . Habets, die pleitte voor een te vestigen par
ticuliere ijzer- en staalindustrie met de Limburgse vetkool als basis. Lely 
bracht het zeer bediscussieerde wetsontwerp echter, mede met de hulp van de 
Venlonaar mr. dr. W. H. Nolens, de enige Limburger, - priesterdocent 
arbeidswetgeving te Rolduc -, die in deze een beduidende politieke rol 
speelde, vrij moeiteloos in de Staats courant. 

Bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 werd de knappe organisator H. 1. 
E. Wenckebach benoemd tot directeur van de staatsmijnen in Limburg met 
Heerlen als standplaats. Hij vestigde zich, toen 41 jaar oud, metterwoon op 
het kasteel Terworm, waar voorlopig ook het kantoor werd ondergebracht. 

Henri lohan Eduard Wenckebach, in 1861 in Den Haag geboren, mag men 
weI voluit een wegbereider van het moderne bedrijfsleven in Nederland noe-

Wie is dat, biografische gegevens van Nederlanders die een vooraanstaande plaats in 
het maatschappelijk leven innemen met vermelding van adressen, 's-Gravenhage 1956, 
p. 201; J. de Vries, Hoogovens Umuiden 1918-1968, ontstaan en groei van een basis
industrie, Amsterdam 1968, p. 4O-6\. 
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men. Het pionierschap was een familietrek. Zijn vader deed de telegrafie in 
Nederland ingang vinden; zijn jongere broer Karel Frederik verrichtte als 
gelOcht specialist en hoogleraar te Groningen in binnen- en buitenland baan
brekend werk op medisch terrein, in het bijlOnder ten aanzien van de hart
functie. Henri was echter de technisch begaafde in het gezin. Hij volgde na de 
H.B.S. te Den Haag de voortreffelijke opleiding tot genieofficier aan de Ko
ninklijke Militaire Academie te Breda. Tot zijn medeleerlingen behoorde zijn 
leeftijdgenoot A. W. F. Idenburg, de latere gouverneur-generaal van Neder
lands Oost-Indie, gedurende de peri ode 1909-1916. Een geluk voor Wencke
bach was dat zijn vroegere leraar van de K.M.A., dr. ir. J . L. Cluysenaar in 
1889 tot directeur-generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen werd benoemd. Deze trok in 1890 Wenckebach aan als ingenieur voor 
het onderhoud en versterken van bruggen. Later lOuden Wenckebach en 
Cluysenaar zich weer in de Limburgse mijnindustrie ontmoeten : Wencke
bach kwam terecht bij de staatsmijnen, Cluysenaar bij de Oranje-Nassau 
mijnen . In 1895 werd aan Wenckebach de Conrad-medaille van het Konink
Iijk Instituut van Ingenieurs toegekend wegens zijn voordracht over het 
roes ten van ijzeren bruggen en maatrege1en ter bestrijding ervan. Het getuig
de van zijn sterk wetenschappelijke aanleg. Een leraarschap aan de K.M.A. 
en een professoraat te Delft sloeg Wenckebach echter af. Zijn ambities waren 
op de practijk gericht en vonden een eerste vervulling door zijn aanwijzing 
in 1898 als directeur van de op te richten N.V. Noordooster-Locaal
spoorwegmaatschappij te Zwolle, met als taak de aanleg en exploitatie van 
een spoorweg Zwo\le-Delfzijl, met zijtakken naar Almelo en Assen, een op
dracht die hij door zijn eigenschappen van tact, be1eid, omgang met mensen 
en doorzettingsvermogen uitstekend tot stand bracht. In 1902 volgde zijn be
noeming tot directeur-generaal van de staatsmijnen. Ais lOdanig legde hij de 
grondslagen voor wat spoedig een der grootste nationale bedrijven lOU zijn. 
Eveneens speelde hij een leidende rol bij de stichting der Koninklijke Neder
landsche Hoogovens N.V. in 1918 te Umuiden. In 1908 werd Wenckebach, 
die benoemd was tot directeur van de pas opgerichte gouvernementsbedrijven 
in Nederlands Oost-Indie, opgevolgd door een driemanschap, bestaande uit 
mr. dr. W. F. J. Frowein, voorzitter van de directie, dr. J. C. F. Bunge en ir. 
R. de Kat. De laatste volgde in 1913 Wenckebach op als directeur van de 
Indische gouvernementsbedrijven. Zijn plaats werd ingenomen door prof. ir. 
F. K. Th. van Iterson. De eerste Limburger die tot de top van het bedrijf 
doordrong als president-dinicteur, later als voorzitter van de Raad van 
bestuur van de Naamloze Vennootsschap DSM, was de Ven10naar drs. W. A. 
J. Bogers, maar toen, in 1973, waren de mijnen reeds in het stadium van slui
ting en richtte men zijn inspanningen grotendeels op de chemiesector van het 
bedrijf. De Zeeuws-Vlaming dr. A. C. J. Rottier, als lOdanig toch ook een 
zuiderling te noemen, was op die post zijn voorganger. 

In het bijlOnder Frowein kreeg de kans om zijn stempel op het beleid te 
drukken, eok al omdat hij 34 jaren op de hoogste post aan de staatsmjjnen 
verbonden bleef. Geboren Arnhemmer, studeerde hij aan het gymnasium ter 
plaatse, studeerde rechten te Utrecht en promoveerde daar ook in 1901. Na 
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een ambtelijke carriere in Groningen en Den Haag, werd hij, 32 jaar oud, 
benoemd tot voorzitter van de directie der staatsmijnen, hetgeen hij bleef tot 
1942, toen hij, gepensioneerd, het bedrijf verliet. 

N. V. Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij te Maastricht 
De oprichting in 1909 van de Maatschappij tot Verkoop van den Electri

schen Stroom der Staatsmijnen in Limburg N. V., of weI de Stroomverkoop
maatschappij lOals deze onderneming in latere jaren werd genoemd, was een 
Twents initiatief"). Het ging uit van de Hengelose industrieel R. W. H. Hof
stede Crull, directeur van de in 1907 opgerichte N. V. Hengelosche Electrische 
en Mechanische Apparatenfabriek "Heemaf", een voortzetting van de firma 
Hofstede Crull & Willink, gelnteresseerd in electriciteitsdistributie op grote 
schaal. Hofstede Crull wist bij collega-industrieel en plaatsgenoot D. W. 
Stork, de oudste lOon van C. T. Stork, de stichter van de Machinefabriek 
Gebr. Stork & Co, belangstelling voor zijn Limburgs project, te weten het 
stichten van een onderneming die zich in deze provincie lOU bezig houden 
met de verkoop van electrische stroom over een groter gebied dan een ge
meente, te wekken. Beiden kenden goed A. Roelvink, directeur der Twent
sche Bankvereeniging B. W. Bleydenstein & Co te Amsterdam en wisten daar 
het nodige geld te vinden om de uitvoering der plannen mogelijk te maken. 
Daarbij werden toen tevens betrokken J . D. Schoon, directeur der Limburg
sche Credietvereeniging te Maastricht, en J. C. Loman, bankier te Bussum. 
Het Eerste Kamerlid jhr. A. H. J. H. Michiels van Kessenich lOrgde voor de 
politieke verbindingen. Ir. N. J. Singels was, als directeur van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf te 's-Gravenhage, de man met de technische inbreng. 
J. G. Bellaar Spruyt zou straks het nieuwe bedrijf moeten leiden. 

De laatste werd tevens belast met de vertegenwoordiging van Heemaf in 
Limburg, welke de nodige werken in regie zou uitvoeren. Behalve Bellaar 
Spruyt, die tot eerste directeur werd benoemd, en Hofstede Crull, die zijn be
langen in voldoende mate gewaarborgd zag, werden aile bovengenoemde 
commissaris van de opgerichte Stroomverkoopmaatschappij. Eenmaal opge
richt zijnde, gaven de contracten met de gemeenten Maastricht en de 
staatsmijnen aan deze het recht om een commissaris te benoemen, hetgeen 
gebeurde in de personen van P. C. H. Bauduin en R. de Kat. Bauduin, die 
hetzelfde jaar overleed, werd opgevolgd door mr. L. B. J. van Oppen. Voorts 
werd in 1910 A. Honigmann der Oranje-Nassau mijnen tot commissaris 
benoemd. Bellaar Spruyt voerde tot zijn overlijden in 1929 de directie van de 
inmiddels in 1917 door de provincie Limburg overgenomen Stroomverkoop-

") Gedenkboek uitgegeven door de N. V. Provinciale Limburgsche Electrici
teitsmaatschappij (Stroomverkoopmaatschappij) Maastricht ter gelegenheid van haar 
25-jarig bestaan 1909-1934, Maastricht 1934, ongepagineerd; Gedenkboek uitgegeven 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de N. V. Provinciale Limburgsche 
Electriciteits-Maatschappij te Maastricht 1909-1959, Maastricht 1959, ongepagineerd; 
G. A. A. Just de la Paisieres, Industrieel Nederland, dl. II, Haarlem 1921, p. 88-91; 
Tachtig jaar Stork, Hengelo 1948, p. 33, 49-58. 
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maatschappij, de huidige N. V. Provinciale Limburgse Electriciteits
Maatschappij. Bellaar Spruyt werd opgevolgd door de Venlonaar prof. dr. 
ir. H. C. J. H. Gelissen, later onder meer minister van Economische Zaken. 

N. V. Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) te Maastricht 

Een bijzonder interessant initiatief yond plaats na de Eerste Wereldoorlog 
toen te Maastricht een cementindustrie werd gesticht van grote productie
omvang '6). 

Op 5 maart 1925 vroeg een Belgisch-Zwitserse combinatie bij de gemeente 
Maastricht vergunning aan voor de bouw van een cementfabriek met een ge
projecteerde capaciteit van 300.000 ton portland cement per jaar. Ongeveer 
een jaar later passeerde de Maastrichtse notaris Ch. Haenen de acte van 
oprichting der N. V. Eerste Nederlandsche Cement Industrie (ENCI) . 

In de kring van oprichters speelde de energieke Belg Martin A. J. Verbeek, 
leidende figuur in de S.A. Cimenteries et Briquetteries Reunies, afgekort 
C.B.R., te Antwerpen, de hoofdrol. Verbeek was de motor in de sne1 groei
ende C.B.R.-groep, voortgekomen uit een samenvoeging van de cement
fabriek "La Bonne Esperance" te Turnhout en de Fabrique de Ciment Port
land Artificiel te Loen, die tussen 1922 en 1929 nog een viertal Belgische 
cementfabrieken overnam. 

Bij de oprichting waren voorts nog betrokken de Zwitser Ernst Schmidhei
ny sr., de Belg Max Lepersonne en tenslotte de Maastrichtenaar ir. P . W. H. 
Regout. 

Schmidheiny, die eerst werkzaam was geweest in het steenbakkersbedrijf 
van zijn vader, stichtte in 1906 een cementfabriek in het Zwitserse Ruthy; het 
bedrijf fuseerde in 1914 met het internationale Zwitserse cementconcern S.A. 
Fabrique Argovienne de Ciment Portland Holderbank-Wildegg. 

De Luikenaar Max Lepersonne was bestuurder van de S.A. Ciments 
Luxembourgeois, evenals van de Societe Generale de Ciment et de Materiaux 
(Gecima) S.A. te Brussel, - behorende tot het in 1911 ontstane A.R.B.E.D.
concern -, die onder patronage van de Banque de Bruxelles, met Verbeeck 
en Schmidheiny samenwerkte. 

De Maastrichtse industrieel ir. P. W. H. Regout werd erbij gehaald door 
zijn studievriend Lepersonne, ook al omdat zijn landgoed langs de Maas een 
struikelblok v~~r de te bouwen fabriek dreigde te vormen. 

Het maatschappelijk kapitaal werd gesteld op fl. 5.000.000,-, in 100 aan
delen, bij de oprichting verdeeld tussen C.B.R., Fabrique Argovienne en 
Gecima in de verhouding 52, 24 en 240/0; er werden 42 aandelen geplaatst. 
Ter extra financiering werd in Zwitserland een 7%-obligatielening van 
fl. 3.000.000,- uitgeschreven. 

Nadat door ontgraving aan de St. Pietersberg voldoende bouwruimte was 
verkregen, kon in januari 19271angs het kanaal van Maastricht naar Luik on-

16) A. Heerding, Cement in Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van veertig jaar 
Nederlands hoogovencement door de Cementfabriek IJmuiden (LEMIJ) N. V., IJmui
den 1971 , p. 103-105. 
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der leiding van de Zwitser Walter Frey, de latere technische directeur, met de 
eigenlijke fabrieksbouw worden begonnen. Op 7 september kon de eerste van 
de vier geprojecteerde draaiovens in bedrij f worden gesteld . 

Merkwaardig is dat men voor de levering van electriciteit was aangewezen 
op de Societe Intercommunale d'Electricite in het tussen Maastricht en Luik 
gelegen Belgisch plaatsje Bressoux. Pas in 1938 kon de ENCI van stroom 
worden voorzien door de P .L.E.M ., waarvan het bedrijf met een verbruik 
van 25 tot 30 miljoen kWh de grootste energie-afnemer werd . 

Natronchemie B. V. te Herten 

Een paar jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 1937, 
vond er een laatste, belangrijk buitenlands initiatief plaats J ' ) . Het nieuws van 
deze nieuwe industriele activiteit kwam naar buiten via de Limburger Koerier 
van 5 maart 1937, die vermeldde dat de N. V. Nederlandsche Patent- en 
Kristal Sodafabriek, voorheen Dury & Hammes, te Schiedam plannen had 
om een bedrijf te vestigen in Herten bij Roermond. De Schiedamse onderne
ming was in 1936 omgezet in een naamloze vennootschap met een kapitaal 
van fl. 50.000,- . Dit kapitaal werd een jaar later verhoogd tot 
fl. 2.000.000,- . Daarmee was de basis gelegd voor een opzienbarende uit
breiding van deze oude sodafabriek. Die grote kapitaalstoevoeging was te 
danken aan het feit dat het bedrijf was overgenomen door het Belgisch 
Solvay-concern, dat plannen had om haar activiteiten in Nederland op grote 
schaal te doen toenemen. 

Ernest Solvay - afkomstig uit Rebecq-Rognon in Waals Brabant, waar 
zijn vader zeepzieder was en daarbij tevens een steengroeve exploiteerde -, 
startle als industrieel in 1863 toen de firma Solvay & Cie werd opgericht, die 
zich zou gaan bezighouden met Ernest Solvay's eerste in 1861 verkregen 
patent voor industriele fabricatie van soda door middel van zeezout, ammo
niak en koolzuur. 

Het kapitaal bedroeg 136.000 Belgische francs, bijeengebracht door een 
aanta1 stille vennoten. Na aanvankelijke moeilijkheden kwam het succes snel: 
fabrieken werden gesticht in Engeland en Frankrijk . In 1881 volgden vest i
gingen in de Verenigde Staten en Rusland. Ook na 1918 zette de wereldwijde 
ontwikkeling van het Solvay-concern zich door. In het kader van deze mon
diale activiteiten van Solvay was de vestiging van een productiebedrijf te Her
ten slechts een bescheiden zet. Voor Herten en verre omgeving betekende het 
echter een uiterst belangrijke industrieel initiatief, dat aan velen in de loop 
der jaren de kans gaf om een uitstekende werkkring te vinden. 

Besluit 
Overziet men de invloed van de'vreemdeling in Limburg, zoals die zich, ge

schetst met een aantal voorbeelden, in de periode 1839-1939 afspeelde, dan 

") J . Bolle, Solvay, de uitvinding, de mens, de industrie1e onderneming, 1863-1963, 
Brussel 1963, p. 45-55, 62-68, 160-162, 22; Onze Kroniek, orgaan voor en door het 
personeel van de Nederlandsche Patent- en KristaI Sodafabriek, oktober-november 
1963, p. 10-14. 
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ontkomt men wellicht niet aan de indruk dat het met het autochtone particu
liere initiatief niet zo best was gesteld. In zekere zin is dit waar, zeker wanneer 
men daarbij de kolenmijnindustrie in ogenschouw neemt. Anderzijds moet 
men bedenken dat de aardewerkindustrie een Limburgse aangelegenheid was, 
evenals de baksteen- en dakpannenindustrie. Een groot bedrijf als Oce-van 
der Grinten is ongeveer 100 jaar geleden ontstaan uit een Venloos familiebe
drijf. Zo zijn er meer ondernemingen en bedrijfstakken op te noemen. 

Duidelijk mag echter zijn dat de invloed van de vreemdeling als gangmaker 
van de industriele ontwikkeling onmiskenbaar, en voor Limburg onmisbaar, 
is geweest. 



XXVI 

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS V AN DE BERGENSE SCHOOL 

door 

C. A. KOOPMAN 

Waf is de Bergense School? 

Het is met de Bergense School vreemd gesteld . De eerste merkwaardigheid 
is al dat een aantal kunsthistorici beweren dat er helemaal geen Bergense 
School is geweest. Hammacher vermeldt bij voorbeeld de Bergense School als 
een naam die men "meer gemakshalve dan waarheidsgetrouw" heeft ge
bruikt om de Hollandse expressionistische verschijnselen aan te duiden die 
tussen 19\0 en 1915 werden voorbereid om tussen 1917 en 1922 het duide
lijkst openbaar te worden '). 

Liever dan bij zijn woorden lOek ik aansluiting bij de inhoud van de voor
treffelijke tekst die Jaffe schreef voor de catalogus van de tentoonstelling 
"Gezicht op de Bergense School", die van 9 december 1967 tot en met 4 ja
nuari 1968 werd gehouden in het Noordhollands Kunstcentrum te Bergen. 
Weliswaar staan, om de betrekkelijkheid van een en ander uit te drukken, op 
het titelblad de woorden Bergense School tussen aanhalingstekens, maar de 
inhoud van het artikel laat geen twijfel bestaan ten aanzien van de mening 
van de auteur. 

"Toch is", zegt Jaffe, "het feit onbetwistbaar, dat het onderling verband 
tussen de werken der Bergense School (meer nog misschien dan tussen 
kunstenaars) voor een ieder zichtbaar is"'). Hij wijst erop dat deze school 
een aantal gelijkgestemde Nederlandse kunstenaars heeft samengebracht tot 
een samenklank, gebaseerd op een gemeenschappelijk levensgevoel dat in we
zen tragisch, in mineur gestemd was!). En eerder in het artikellezen wij: "Zo 
is in deze jaren voor het eerst weer in Nederland een schildersschool ontstaan, 
die onderwerp, vorm en kleur tot samenklank wist te brengen en die schilders 
van uiteenlopend temperament tot een haast collectief oeuvre wist te 
brengen'''). 

Niet aileen het eraan ten grondslag liggende levensgevoel was echter tra
gisch. Ook de geschiedenis van deze groep kunstenaars en hun werken heeft 
tragische dieptepunten gekend, waarover ik ter inleiding enkele opmerkingen 
wil maken. 

Jaffe, en in navolging van hem ook Venema'), laat de Bergense School be
ginnen in 19\0 als Amout Col not en Dirk Filarski zich in het tot dan toe wei-

') A. M. Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden: een halve eeuw schilder
kunst in Nederland, 1900-1950, Amsterdam 1955, p. 101. 

') H. L. Jaffe, Bergen 1910-1935, in de catalogus Gezicht op de Bergense School, 
Alkmaar 1967, p. 3. 

') Idem, p. 29. 
') Idem, p. 27 . 
' ) A. Venema, De Bergense School, Baarn 1976, p. 31 en 32. 
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nig bekende dorpje Bergen vestigen, kort daarna gevolgd door Leo Gestel en 
Matthieu Wiegman, terwijl later onder meer Harrie Kuyten, Mommie 
Schwarz, Else Berg, Charley Toorop en Germ de Jong er kwamen wonen. 
Maar het is zeer de vraag of er ooit van een Bergense School sprake zou zijn 
geweest als ook niet de kunstverzamelaar Piet Boendermaker in 1916 in Ber
gen was neergestreken. In het hoofdstuk dat Klomp aan hem wijdt wordt ver
teld dat hij van koper van een enkel stuk spoedig een verzamelaar werd die 
tens lotte geheel voor de kunst leefde. Zijn hartstocht voor kunst in het alge
meen en voor de Bergense School in het bijzonder bracht hem in grote 
financiele moeilijkheden, waar zijn vader hem meermalen uit moest halen. 
Hij kocht schilderijen bij dozijnen, zodat zijn collectie tenslotte enkele dui
zenden werken omvatte. In 1929 liet hij in Bergen voor zijn verzameling een 
kunstzaal bouwen, terwijl hij, dank zij zijn goede relaties met de directeur 
van het Stedelijk Museum in Amsterdam, de heer C. W. H. Baard, perma
nent over twee zalen in dit museum kon beschikken voor het exposeren van 
zijn collectie6

). 

Dat dit alles voor de opkomst en bloei van de Bergense School van grote 
betekenis is geweest staat vast. Het maandgeld dat Boendermaker aan tal van 
schilders betaalde voor de aankoop van een belangrijk deel van hun oeuvre 
heeft velen van hen tot schilderen in staat gesteld, althans de mogelijkheid 
daartoe aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Toen echter na de economische crisis van oktober 1929 een periode van de
pressie haar intrede deed raakte Boendermaker spoedig in financiele moei
Iijkheden. Moest hij aanvankelijk zijn aankopen beperken, later was hij zelfs 
genoodzaakt werken uit zijn collectie te verkopen. 

In 1946, een jaar voor zijn dood, is een deel van de verzameling in de 
warenhuizen van Vroom en Dreesmann te Amsterdam en Den Haag verkocht 
tegen lage prijzen. 

In een poging om over deze minder gebruikelijke manier van kunstverkoop 
een aantal exacte gegevens te verzamelen heb ik mij gewend tot prof. dr. A. 
C. R. Dreesmann, die onmiddelijk bereid was een onderzoek in te stellen. 
Helaas leverde dit onderzoek niet de aantallen kunstwerken en de prijzen van 
de verkoop in 1946 op, cijfers die ik graag tevoorschijn had zien komen . Om 
toch een indruk te krijgen van hetgeen zich toendertijd heeft afgespeeld 
ontving ik het ad vies eens te gaan praten met mevrouw Cornelisse
Boendermaker, een dochter van de verzamelaar Piet Boendermaker' ). Zij 
was zo vriendelijk mij te ontvangen en vertelde dat het haar lange tijd moei
Iijk was gevallen om over de bewuste gebeurtenissen te spreken omdat het in 
1946 ging om een gedwongen verkoop op last van een bank voor onroerend 
goed. Zij herinnerde zich dat de verkoop plaats yond op de bovenverdieping 
van Vroom en Dreesmann, terwijl de kunstwerken ook in de etalages werden 

6) D. A. Klomp, In en om de Bergense School, Amsterdam 1943, p. 17-24. 
' ) Mevrouw Cornelisse-Boendermaker is op 6 april 1981,79 jaar oud, te Amster

dam overleden. Haar schilderijen heeft zij aan de Gemeente Bergen vermaakt. 
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geexposeerd. Het ging volgens haar om enkele honderden schilderijen; de 
prijzen voor goed werk bedroegen in haar herinnering ongeveer fl. 300,-. 

Op mijn vraag hoe men op het idee was gekomen om via warenhuizen te 
verkopen moest zij het antwoord schuldig blijven. Van de aard van de relatie 
tussen V en D en de bank was zij niet op de hoogte. Wei vertelde zij als inte
ressante bijlOnderheid dat een poging om de verkoop te doen plaatsvinden 
via Arti et Amicitiae op heftige tegenstand van de leden was gestuit. Aileen 
Arnout Colnot had zich daar voorstander van getoond. 

Toen de verkoop bij V en D geen groot succes bleek te zijn gingen de 
kunstwerken weer terug naar de kunstzaal in Bergen, waar de heer Boender
maker door de directie van de Bank werd aangesteld als een soort conservator 
van de collectie, die ook degenen die de schilderijen wilden zien lOU ontvan
gen. Na zijn overlijden in 1947 werd zijn taak voortgezet door mevrouw 
Boendermaker-Schoenmaker. Toen ook zij in 1957 overleed besloot de bank 
tot algehele liquidatie van de verzameling, hetgeen leidde tot een reeks veilin
gen die ik uitvoerig zal bespreken. 

Tijdens het gesprek wees mevrouw Cornelisse-Boendermaker mij erop dat 
er ook werken uit de collectie van haar vader zijn geveild bij Paul Brandt, ge
Iijktijdig met de befaamde collectie Regnault. Het betrof schilderijen in 
bruikleen bij het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zij meende dat de veel 
bet ere resultaten die daar werden geboekt vooral te danken waren aan de 
bemoeiingen van de toenmalige directeur W. Sandberg en aan een goede 
voorbereiding en goede presentatie van het werk van de Bergense School. 

Voor wij de veilingen van de collectie Boendermaker in 1958, die ik aile 
heb bijgewoond en die een triest laagterecord opleverden, bespreken moet de 
vraag worden beantwoord wie tot de Bergense School behoren. Daartoe zet 
ik in het volgende overzicht de opvattingen van Klomp, Jaffe en Venema 
naast elkaar. (Zie pag. 270). 

Op grond van de betekenis van de kunstenaars, de kenmerken van hun 
werk en hun geografische gebondenheid meen ik mij bij de economische ana
lyse van de Bergense School te moeten beperken tot de tien door Venema ge
noemde namen met daarbij gevoegd als belangrijke buitenlandse grondlegger 
Henri Le Fauconnier. 

De veilingen van de collectie Boendermaker 

De in 1957 en 1958 gehouden veilingen stonden aile onder leiding van de 
veilinghouders G. Theod. Born & Zoon N. V. uit de Kerkstraat in Amsterdam 
en vonden plaats in het verkooplokaal Frascati in de Nes te Amsterdam. 
Twee veilingen hebben plaatsgevonden in 1957. Op de eerste, die ik niet heb 
bijgewoond, werden 127 nummers geveild, afkomstig van het atelier van Leo 
Gestel. De tweede veiling op 18 december van hetzelfde jaar omvatte, naast 
52 nummers die ook nog van het atelier van Gestel kwamen, een aantal 
werken uit de nalatenschap van mevrouw M. J . A. Boendermaker
Schoenmaker. Ook de werken verkocht op de zeven in 1958 gehouden veilin
gen waren afkomstig uit de collectie Boendermaker. 
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Klomp (1943) 

In de Bergense School: 

G. W. van Blaaderen 
Kees Boendermaker 
A. J. G. Colnot 
B. Essers 
D. H. W. Filarski 
Leo Gestel 

Harrie Kuyten 
Adriaan Lubbers 
Jan Ponstijn 

J elle Troelstra 
Matthieu Wiegman 
Piet Wiegman 

Om de Bergense School: 
o.m.: 
Germ de Jong 
Kaspar Niehaus 

Charley Toorop 
en jongeren 

SCHEMA 1 

Jaffe (1967) Venema (1976) 

In de Bergense School: In de Bergense School: 
Else Berg Else Berg 
G. W. van Blaaderen G. W. van Blaaderen 

A. J. G. Col not A. J. G. Colnot 

D. H. W. Filarski D. H. W. Filarski 
Leo Gestel Leo Gestel 
Germ de Jong Germ de Jong 
Harrie Kuyten Harrie Kuyten 

S. L. Schwarz S. L. Schwarz 

Matthieu Wiegman Matthieu Wiegman 
Piet Wiegman Piet Wiegman 

Buitenlandse grondlegger: Buitenlandse grondlegger: 
H. Le Fauconnier H. Le Fauconnier 

De Bergense School als 
uitgangspunt: 
Herman Kruyder 

Bergense School voort
gezet: 
Charley Toorop 

Buitenlanders door Ber
gense School aange
trokken: 
Bj!la Czobel 
Ortiz de Zarate 

Om een indruk te geven van hetgeen op deze veilingen met betrekking tot 
de Bergense School onder de hamer kwam voigt als schema 2 een overzicht 
van geveilde werken, waarbij ik mij beperk tot de door Venema genoemde 
namen (zie schema 1). 

Ais wij de afzonderlijke veilingresultaten wat aandachtiger bekijken dan 
blijkt dat de cijfers die Venema vermeldt op bladzijde 61 van zijn boek niet 
geheel juist zijn en kennelijk ontleend zijn aan slordige krantenverslagen uit 
die tijd'). 

Dat geldt onder andere voor de mededeling dat de prijzen voor het werk 
van Matthieu Wiegman niet boven de fl. 45,- uitkwamen. Weliswaar brach
ten op 15 januari 1958 een sepiatekening en een olieverf op triplex slechts 
fl. 50,- en fl. 45,- op, daar stond tegenover dat op 12 februari voor het 

') Zie onder andere het verslag in De Tijd van 16 januari 1958 getiteld: Tragedie van 
de Bergense School. Collectie Boendermaker onder de hamer. 

I 
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doek "Emmausgangers" fl. 240,- werd betaald, dat op 19 februari een 
aquarel en twee doeken werden verkocht voor fl. 45,-, fl. 100,- en 
fl. 80,-, terwijl op dezelfde datum een keukenstilleven van de hand ging 
voor fl. 210,-. Op 26 februari werd de prijs voor de fraaie aquarel "Rode 
tulpen in blauwe fles" fl. 100,-. Op 15 oktober leverden twee doeken, beide 
stillevens, fl. 110,- en fl. 150,- op. 

SCHEMA 2 

t: 
~ ... Q) 

~ "0 t: 
Q) 

'" '" '" 
t: ·0 

'" ~ 
OJ) t: ~ E '" t: 

iXi (5 t: E ] 0 Q) .c OJ) 0 

e? t: .., >. u Q) OJ) U 
t: 0 !:! V> rn Q) ::> ., 
'" 

., ., ::> ~ ~ '" c:l > u ti: Q "0 ~ .j ~ 

u.i 0 < ci .j 0 ::C en ::i p.; 
., 
..J 

Veiling atelier Gestel 127 

18-12-1957 0 2 I 
Nalatenschap mevr. B. + a 14 
2·ged. atelier Gestel t 2 70 

15-01-1958 0 2 18 44 2 
Bruikleen verenigings- a 4 2 
gebouwen Amsterdam t 16 

12-02-1958 0 2 10 46 6 2 4 
Bruikleen Stadhuis en ge- a 2 2 5 2 3 
meenlegebouwen A'dam I 4 10 I 9 5 3 I 

19-02-1958 0 2 18 34 3 
Depot Stedelijk Museum a I I 2 
I· gedeelte I 3 5 I 8 I 

26-03-1958 0 12 56 4 2 2 
Depot Sledelijk Museum a 
2· gedeelte I 4 7 10 3 

21-05-1958 0 2 10 36 
Depol Stedelijk Museum a I 
3' gedeelle I 2 I 4 7 10 

17-09-1958 0 2 2 18 54 
Depol Sledelijk Museum a 2 
4· gedeelte t 4 5 2 2 I 

15-10-1958 0 9 3 4 2 
Depot Stedelijk Museum a I 
5" gedeelte en Carll on I 11 
HOlel 

0 6 8 88 281 15 2 9 6 11 2 
Totalen a 8 5 20 4 7 

t 8 5 46 103 34 4 6 12 3 

Eindtotaal 14 21 139 282 138 2 43 10 21 14 10 
127 

265 

0= olieverf 
a=aquarel 
t = tekening enz. 
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Wat Arnout Colnot betreft ging het om grot ere aantallen werken, waarbij 
de uiterste prijzen meer verschilden dan de fl. 70,- en fl. 110,- die Venema 
noemt. Als wij de resultaten van 15 januari en 17 september wat nader bezien 
blijkt, als wij ons althans tot de olieverfschilderijen beperken, het volgende. 

Op 15 januari werden 18 doeken van Colnot geveild die in totaal 
fl. 1260,- opbrachten, wat gemiddeld fl . 70,- per doek betekent. De 
hoogste prijs van fl. 220,- werd geboden voor een berglandschap met huizen, 
groot 97 x 108 cm, terwijl op die datum fl. 30,- de laagste prijs was. 

Op 17 september bedroeg de totale opbrengst van 18 doeken fl. 1685,-
gemiddeld dus fl. 93,60 - en werd de hoogste prijs gemaakt voor een land
schap van IOOx 120 cm, namelijk fl. 180,-, terwijl een bosgezicht van 
175 x 200 cm slechts fl. 5,- opbracht. De grote maat van dit laatste doek zal 
mede een verklaring zijn voor deze minimale prijs. 

Op dezelfde data - op de andere data was het beeld niet wezenlijk anders 
- brachten de olieverfschilderijen van Dirk Filarski nog minder op. Het ver
haal dat deze schilder na de veiling van 15 januari huilend het Rokin opliep is 
juist en op grond van de volgende cijfers zeer begrijpelijk. Op 15 januari 
brachten 44 doeken in totaal fl. 1540,- op, dat is gemiddeld ruim fl. 48,-. 
De hoogste prijs werd genoteerd voor een dorpsgezicht in Groet, namelijk 
fl. 100,-, terwijl het gezicht op de brug bij Ceret niet hoger kwam dan 
fl. 15,-. 

Op 17 september daaraan volgend was het resultaat nog bedroevender. De 
54 toen geveilde doeken brachten fl. 1772,- op, dat is gemiddeld slechts 
fl. 32,80. De hoogste prijs was fl . 90,- voor een schilderij getiteld 
"Bomen", groot 65 x 85 cm; de laagste prijs was fl. 15,- voor een heuvel
landschap van 119x 160 cm, het laatste zonder Iijst. De meer dan eens door 
de veilingmeester gemaakte opmerking dat aileen de lijst al meer waard was 
sloeg dus niet op dit schilderij. Dat de veilingmeester echter weI ge1ijk had 
blijkt uit het feit dat aile door mij gekochte <;>lieverfschilderijen waren inge
lijst door de befaamde lijstenmakers H. Gonkel Jz en Zoon, Kerkstraat 217, 
Amsterdam"). 

Wat Colnot en Filarski betreft zijn de grote aantallen geveilde werken (zie 
schema 2) zonder twijfel een der oorzaken van de lage prijzen, al verklaren zij 
lang niet alles. Tal van stukken waaraan grote namen verbonden waren en 
waarvan het aanbod gering was brachten eveneens weinig op. Ik noem de 
volgende voorbeelden van 17 september 1958: 

Breitner: De koffiepikster (37 x 29 cm) fl . 240,
Kees van Dongen: Damesportret (23 x 32 cm) fl. 425,
Isaac lsraels: De jongleurs (80 x 53 cm) fl . 450,-

terwijl op 15 oktober drie kleurenlitho's van Picasso niet hoger kwamen dan 
fl. 250,-, fl. 130,- en fl. 150,-. WeI mo~ten wij deze prijzen en die ge-

') Zie M. G . Emeis, Hil Gonkel in de lijst van zijn tijd, in: Ons Amsterdam, jg. 29, 
januari 1977, bldz. 306-311. 
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bruikt bij de nog volgende analyse plaatsen binnen het kader van de toenma
Iige economische situatie. 

De aantallen werken van de andere Bergenaren op de veilingen van de 
collectie Boendermaker waren, als wij het atelier van Gestel even buiten 
beschouwing laten, zo klein dat er weinig conc1usies aan kunnen worden ver
bonden . Daarom vermelden we aileen de volgende bijzonderheden. 

De aquarellen van Le Fauconnier, stuk voor stuk representatief voor deze 
kunstenaar en van goede kwaliteit, brachten gemiddeld ongeveer fl. 240,
op. De meeste gingen naar musea. 

Voor twee bijzonder mooie landschappen (49x63 cm en 45x56 cm) van 
Leo Gestel werd respectievelijk fl. 340,- en fl. 325,- betaald. 

De gemiddelde prijzen voor doeken van Else Berg en Mommie Schwarz -
opvallend is dat Klomp deze Joodse kunstenaars in 1943 in het geheel niet 
noemt - waren fl. 28,40 en fl. 66,-. 

Tot besluit volgen nog enkele opmerkingen over een weinig op de voor
grond tredende maar niettemin typische representant van de Bergense 
School, die zich in 1918 in het dorp vestigde, Gerrit van Blaaderen. Zijn 
naam behoort tot de zeven die door Klomp, Jaffe en Venema eensgezind 
worden genoemd. Van hem werden 8 doeken en 8 aquarellen geveild, geen 
grote aantallen dus, die gemiddeld fl. 145,- en fl. 26,25 opbrachten. De 
hoogste prijs was fl. 260,- voor een schilderij dat een boerderij voorstelde, 
groot 130 x 150 cm. 

Hoe ging het verder met de Bergense School? 

Als wij de Bergense School in omvang beperken tot de elf in het voorgaan
de genoemde namen en wat de tijd betreft tot de periode van 1910 tot 1935 
dan kan de als titel van deze paragraaf gebruikte vraag ook als voigt worden 
geformuleerd: Hoe ging het met de waardering van de door deze elf kunste
naars in de aangeduide peri ode gemaakte werken na 1958? 

Laten wij proberen iets te weten te komen over de peri ode 1958-1968 door 
de prijzen van incidenteel geveilde werken - men kwam ze slechts mond
jesmaat op veilingen tegen - in een schema samen te vatten. Op een aantal 
veilingen bij Mak van Waay N.V. te Amsterdam heb ik het volgende geno
teerd. 

Hoewel schema 3 het bescheiden resultaat is van een aantal op zichzelf 
staande waarnemingen tijdens een aantal willekeurige veilingen dringt zich de 
conc1usie op dat van een fundamenteel herstel van de prijzen van de Bergense 
School tussen 1958 en 1968 geen sprake is geweest, vooral niet als wij de geld
ontwaarding en de toeneming van de reele inkomens in deze periode mede in 
de beschouwingen betrekken. 

Wellicht heeft het zin om voor dezelfde periode na te gaan welke ver
koopexposities van het werk van dezelfde schilders zijn gehouden en hoe het 
daarbij was gesteld met de vraagprijzen. 

Aanvankelijk komen wij dan de namen van Matthieu Wiegman en Arnout 
eolnot, die beiden een zeer hoge leeftijd bereikten, herhaaldelijk tegen. 



274 DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS V AN DE BERGENSE SCHOOL 

SCHEMA 3 
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TOlale aantallen 
olieverven = 0 3 4 7 4 2 2 
gouaches = g I 
aquarellen = a 12 9 3 
tekeningen = t 3 41 2 
maroufle = m 

* Op paneel geschilderd 
.. Hel belrefl drie sluks in map waarvan I houtsnede 

In 1958 organiseerde het KCB (Kunstenaars Centrum Bergen) in het kunst-
zaaltje van de Rustende Jager in Bergen een expositie van 32 aquarellen en 12 
tekeningen van Matthieu Wiegman. De eerste, in 1957 in de Provence ver-
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vaardigd, kostten gemiddeld fl. 235,-, de laatste, ontstaan in de winter van 
1957 op 1958 brachten gemiddeld fl. 366,- op. 

Op de 8 oktober tentoonstel\ing van 1959 in het Stedelijk Museum van 
Alkmaar is hij vertegenwoordigd met vier olieverfschilderijen (gemiddeld 
fl. 975,-) en een gouache (fl. 1200,-). 

In het bijzonder moet worden vermeld de van 9 december tot 7 januari 
1962 ter ere van zijn 75e verjaardag door het KCB gehouden tentoonstelling 
van werk ontstaan tussen 1939 en 1961. Te zien waren 12 olieverven (gem. 
fl. 1300,-),12 gouaches (gem. fl. 317,-),2 aquarellen (gem. fl. 300,-) en 
14 tekeningen (gem . fl. 375,-). In Het Parool van I juni 1961 wordt aan de
ze verjaardag aandacht besteed in verband met een hem namens de Gemeente 
Bergen uitgereikte erepenning. 

Tenslotte vermelden wij de zomerexpositie van het KCB ' in 1963 waar 20 
doeken (gem. fl. 812,50), 9 gouaches (gem. fl. 639,-), 2 aquarellen (gem. 
fl. 800,-) en 9 tekeningen (gem. fl. 389,-) van zijn hand te bewonderen 
zijn. 

Opgemerkt moet worden dat het bij deze exposities om recent of vrij recent 
werk ging, dat dus niet behoorde tot de typische periode van de Bergense 
School. 

In Het Parool van 25 januari 1962 wordt ook aandacht besteed aan de 75e 
verjaardag van Arnout Col not. Maar vooral aan zijn 90e verjaardag in 1977 
is uitvoerig aandacht besteed. Van 22 januari tot 18 februari van dat jaar or
ganiseerde het KCB een overzichtstentoonstelling van 42 werken ontstaan in 
de peri ode 1907-1972. In het cultureel supplement van NRC Handelsblad van 
28 januari 1977 wijdde Adriaan Venema een uitvoerig artikel aan deze 
verjaardag en de expositie. 

Het is opvallend dat het Stedelijk Museum van Alkmaar - welke rol spe
len persoonlijke voorkeuren hierbij? - veel aandacht besteedde aan de tij
dens zijn leven weinig op de voorgrond tredende Piet Wiegman. In 1960 or
ganiseerde het, ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, een tentoonstelling 
waarop 14 olieverfschilderijen, 6 aquarellen, een viltpentekening, een serie 
houtsneden en 12 stuks keramiek te zien waren. Dit laatste vormt het beslist 
niet minst interessante deel van zijn oeuvre. Piet Wiegman heeft deze exposi
tie zelf geopend. In 1979 wijdde hetzelfde museum van I tot 30 april opnieuw 
een tentoonstelling aan zijn werk. 

Opvallend is ook de toenemende belangstelling voor het werk van de in 
1952 over led en Harrie Kuyten. In 1959 organiseerde het KCB een ten
toonstelling van zijn nagelaten werk, die werd geopend door de toneelspeler 
en zondagschilder Albert van Dalsum. In 1962, tien jaar na zijn dood, hield 
het KCB een herdenkingstentoonstelling die een overzicht gaf van zijn levens
werk. 

Op recente verkoopexposities van het werk van de Bergense School, waar 
de prijzen niet buitennissig waren, deden zogenaamde "strandjes" van Kuy
ten fl. 7.000,- en fl. 12.000,-, prijzen waarin de toegenomen waardering 
voor deze kunstenaar duidelijk tot uitdrukking komt. 
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Niet onvermeld mag blijven dat de in 1960 door het KCB georganiseerde 
expositie onder de titel ,,50 jaar Bergense kunst", die zich gezien het tijdvak 
dat zij best reek niet beperkte tot de Bergense School zoals hiervoor gedefi
nieerd. Onder de 57 tentoongestelde werken waren er 1 Colnot, 1 Filarski, 2 
Gestels, 1 Germ de Jong, 2 Kuytens, 1 Matthieu Wiegman en 2 werken van 
Piet Wiegman, aile in bruikleen ontvangen. 

De grote doorbraak in de waardering voor de Bergense School moeten wij 
echter na 1968 dateren, het jaar waarin de door het KCB georganiseerde ten
toonstelling "Gezicht op de Bergense School", gehouden van 9 december 
1967 tot 4 januari 1968, eindigde. Op de in de catalogus voorkomende voor
treffelijke inleiding van Jaffe heb ik al gewezen. Het is zijn grote verdienste 
dat hij het werk van de meergenoemde kunstenaars plaatst in een internatio
naal kader van "fauves", kubisten, de "Brucke", de "Blaue Reiter" en de 
futuristen en dat hij de Bergense School aanduidt als de Nederlandse versie 
van deze internationale stroming, met als gemeenschappelijk kenmerk het 
verwaarlozen van het detail, het zich beperken tot de grote werking der vor
men , waarbij de kleurgeving zich aanpast '0) . Hiermee is de Bergense School 
eindelijk op een niveau geplaatst dat de belangstelling van verzamelaars 
geniet. 

Ook de kunsthandel krijgt dan weer belangstelling voor het werk van de 
Bergense schilders en op een expositie van kunsthandel Eis Noortmans- Van 
de Vliet uit Castricum, gehouden in april 1974 bij Liekeles Oebles B. V. in 
Alkmaar is veel moois te zien. In dit verband behoef ik slechts te verwijzen 
naar de reproduktie van een fraaie aquarel van Gestel op de uitnodiging voor 
de opening. 

Het werk van Leo Gestel werd in 1977 in de schij nwerpers geplaatst door 
de Culturele Raad Noord-Holland die 59 landschappen van zijn hand, ver
vaardigd tussen 1904 en 1939, opnam in de jaarlijkse Tour-in route. Gedu
rende de zomer was deze expositie te bewonderen in de Ursula-kerk in War
menhuizen. 

Maar de grote voorvechter voor erkenning van en stimulator van de be
langstelling voor de Bergense School is zonder twijfel Adriaan Venema die, 
zelf al heel jong verzamelaar, niet heeft opgehouden de Bergense schilders en 
hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen. In 1976 verscheen 
zijn boek "De Bergense School", gepresenteerd op een tentoonstelling van 4 
tot 16 september in de KCB-zaal te Bergen. 

Sedertdien verschijnt het werk van de Bergense School en daarmee verwan
te schilders geregeld op exposities. Op de van 16 september tot 21 oktober 
1978 gehouden najaarstentoonstelling bij Fijnaut in Amsterdam troffen wij 
werk aan van Else Berg, Dirk Filarski, Leo Gestel, Germ de Jong, Harrie 
Kuyten, Mommie Schwarz en Matthieu Wiegman. Aan deze expositie werd 
aandacht besteed in onder meer de Kunst- en Antiekrevue, in Kunstbeeld en 
in NRC Handelsblad"). 

10) H . L. C. Jaffe, idem, bldz. 27 . 
") Kunst- en Antiekrevue, sept. 1978, bldz. 56-57; Kunstbeeld , sept. 1978, bldz. 18-

19; NRC Handelsblad, 7okt. 1978. 



DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS V AN DE BERGENSE SCHOOL 277 

Ook kunsthandel Smithuis in Castricum en Van den Hoogen in Bergen 
houden exposities waarop het werk van de Bergense School ruimschoots is 
vertegenwoordigd. Hun uiterst verzorgde catalogi van de voorjaarsten
toonstellingen 1980 met tal van goede reprodukties leggen hiervan getuigenis 
af. 

Van vee I belang is ook de vestiging van kunsthandel Wending op het Rokin 
in Amsterdam door Adriaan Venema. Zijn expositie van 1 maart tot 13 april 
1980 was geheel gewijd aan de lang miskende Dirk Filarski en hij heeft aange
kondigd meer figuren van de Bergense School in solo-tentoonstellingen naar 
voren te wilen schuiven. 

In het kader van deze beschouwingen is het vooral van belang om op de 
prijzen te letten omdat voor het eerst sedert 1958 een grote hoeveelheid Fi
larski's tegelijkertijd te koop werd aangeboden. De expositie omvatte ruim 
veertig werken . De prijs van twee houtsneden, oplage 250 stuks, bedroeg 
fl. 250,-. De aquarellen die op een na van na 1935 dateerden en dus niet tot 
de peri ode van de echte Bergense School behoorden kostten gemiddeld 
fl. 2000,-. Bij de olieverfschilderijen was blijkbaar de grootte een belangrij
ke factor bij de prijsbepaling. Kleine exemplaren kostten fl. 2800,-, de mid
delgrote varieerden in prijs van fl. 3500,- tot fl. 8500,-, terwijl de grote 
doeken fl. 11.500,- tot fl. 13.500,- moesten opbrengen. De herwaardering 
die de Bergense School ten deel valt komt nu dus ook in de prijzen tot 
uitdrukking. De prijzen op de andere genoemde exposities liggen in dezelfde 
orde van grootte. 

Een opvallend geluid liet de dichter-schilder Lucebert in 1979 horen. In het 
Alkmaars Weekblad van 17 Oktober 1979 zegt hij in een interview onder an
dere dat er in Nederland gebrek is aan respect voor traditie. "AIs je nu kijkt 
naar de Bergense School, waar tref je die aan? Hier en daar, zo te hooi en te 
gras". Naar aanleiding van een uitlating van Den Uyl dat de kunst van zijn 
voetstuk moet afkomen vraagt Lucebert zich af: "Welk voetstuk? luist het 
feit dat er in Bergen geen museum is waar de Bergense School hangt is daar 
een voorbeeld van". 

De economie van de Bergense School 
In de economische wetenschap zijn theorieen ontwikkeld die verklaren 

waarom de prijs stijgt als de vraag in verhouding tot het aanbod toeneemt en 
daalt als bij gelijkblijvende vraag het aanbod groter wordt. Deze theorieen 
berusten op veronderstellingen met betrekking tot het gedrag van producen
ten en consumenten waarvan een der belangrijkste is dat beide groepen zich 
rationeel gedragen, waarmee wordt bedoeld dat zij er naar streven om bij 
een bepaalde opoffering van middelen een zo groot mogelijk voordeel te 
verwerven. 

Nu wees reeds de in 1946 overleden Enge\se econoom Keynes erop dat 
mensen niet zo rationeel handelen als in de economische wetenschap veelal 
wordt verondersteld, terwijl er thans economen zijn die proberen om wat 
meer genuanceerde, op recente psychoiogische inzichten gebaseerde, ideeen 
omtrent het gedrag van producenten en consumenten in de economische we-
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tenschap te introduceren. Een van hen is de Amerikaan Tibor Scitovsky die 
onderscheid maakt tussen defensieve produkten die onaangename gewaar
wordingen zoals honger, kou en pijn moeten wegnemen, en creatieve pro
dukten, die positieve gewaarwordingen moeten teweegbrengen. Hij meent 
dat men in onze welvaartsmaatschappij dit onderscheid heeft veronacht
zaamd en vee I te veel aandacht heeft besteed aan de eerste categorie, terwijl 
de behoefte aan de tweede categorie nu juist bepalend is voor het gevoel van 
welzijn en geluk dat de mensen ten deel vah "). 

Behalve het gedrag van producenten en consumenten zijn ook aard en 
structuur van de markt van betekenis voor de prijsvorming. De kunstmarkt is 
bij voorbeeld niet een grote markt waarop een homogeen - dat wit zeggen 
gelijkvormig - produkt wordt gevraagd en aangeboden maar bestaat uit tal 
van deelmarkten die aile hun eigen typische kenmerken vertonen en hun 
eigen verscheidenheid aan goederen als object hebben. 

Ook een deelmarkt als de schilderijenmarkt valt wat Nederland betreft uit
een in een markt voor bijvoorbeeld oude meesters, de romantische school, 
schilderkunst van de twintigste eeuw, die ook weer niet homogeen zijn. Strikt 
genomen is elk kunstwerk zo uniek dat vraag naar en aanbod van ieder indi
vidueel schilderij of ander kunstvoorwerp een aparte mini-markt vormt. 

Voor de prijsvorming van belang zijn ook de toegepaste verkooptechnie
ken lOals atelierverkoop, verkoop via algemeen georienteerde of gespeciali
seer de galeries, verkoopexposities van kunstenaarsverenigingen en veilingen. 
Hierbij is ook de eventuele "machtspositie" van koper of verkoper - denk 
bijvoorbeeld aan de galerie die het exclusieve recht heeft verworven om het 
werk van een bekend kunstenaar te verkopen - op een markt van grote 
invloed op de prijsvorming. . 

Maar laten wij beginnen met vast te stellen dat een aantal fundamentele 
economische waarheden die voor aile mark ten gelden ook op de kunstmarkt 
van toepassing zijn .. 

- In de eerste plaats zal duidelijk zijn dat ook bij een kunstwerk de kwali
teit in sterke mate bepalend is voor de waarde en prijs ervan, al is kwaliteit in 
de kunstwereld een moeilijk te normeren, uiterst subjectief begrip. Toch 
zullen wij ons ervan bewust moeten zijn dat we over de kunstsector weinig 
zinnige dingen kunnen zeggen als we niet de moed hebben ons een waarde
oordeel aan te matigen. 

- In de tweede plaats zuIlen, evenals in andere sectoren van het maat
schappelijk bestel, de produktiekosten een rol spelen, althans als het gaat om 
reproduceerbare goederen, dat zijn goederen die alsnog kunnen worden ver
vaardigd en dus vermeerderd. Gaat het daarentegen om niet reproduceerbare 
goederen, lOa Is een schilderij van Rembrandt of Vermeer, dan spelen de pro
duktiekosten uiteraard geen enkele rol meer. 

- In de derde plaats is schaarste een belangrijke factor bij de prijsbepa
ling, waarbij we moeten bedenken dat de economie een relatief schaarstebe-

12) Tibor Scitovsky, The joyless economy: an inquiry into human satisfaction and 
consumers dissatisfaction, Oxford 1976. 
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grip hanteert, hetgeen wil zeggen dat een bepaald goed in beperkte mate 
voorhanden is in verhouding tot de koopkrachtige vraag. Het zal duidelijk 
zijn dat dit op de kunstmarkt een belangrijk element is, niet aileen omdat het 
dikwijls gaat om niet reproduceerbare zaken zoals werken van overleden 
meesters, maar ook omdat kunstwerken niet mechanisch kunnen worden ver
meerderd, persoonlijke uitingen zijn van mensen aan wier werkkracht gren
zen zijn gesteld. 

- Vervolgens is er ook nog een trend of modeverschijnsel ten aanzien van 
de smaak van het publiek, waardoor de werken van een bepaalde kunstenaar, 
stroming of kunstrichting verguisd of juist sterk begeerd worden . 

- Ook op kunstmarkten zijn bovendien tal van irrationele factoren werk
zaam die het marktgebeuren in sterke mate kunnen beheersen. Het gedrag 
van tal van verzamelaars is voor niet ingewijden moeilijk te begrijpen . Gege
yens in de eerder vermelde Iiteratuur over de Bergense School met betrekking 
tot het gedrag van de verzamelaar Piet Boendermaker zijn er een duidelijke 
iIIustratie van. De bedoelde beschrijvingen roe pen beslist niet het beeld op 
van een efficiente belegger, ja zelfs niet van een efficiente verzamelaar lJ

) . 

Toch heeft zijn gedrag grote invloed gehad op de kunstmarkt voor de 
Bergense School. 

- Een factor die wij evenmin uit het oog mogen verliezen is de mate 
waarin koper en verkoper over informatie beschikken ten aanzien van het 
marktgebeuren. Wie de markt overziet en weet wat er nationaal en internatio
naal aan de hand is kan op grond daarvan vermoeden wat er in de naaste toe
komst gaat gebeuren en zijn gedrag daarop afstemmen. Hij neemt op die wij
ze een sterkere positie in dan wie zich onwetend in het marktgebeuren stort. 
Niet voor niets beschikken grote kunsthandelaars over uitgebreide kaart
systemen, tegenwoordig zelfs computersystemen, waarin de informatie syste
matisch wordt vastgelegd en verwerkt. 

- Tenslotte moeten wij eraan den ken dat de kunstmarkt geen gelsoleerde 
markt is maar in sterke mate wordt belnvloed door de algemeen economische 
situatie in binnnen- en buitenland. De hoogte van het nationaal inkomen, de 
verdeling ervan, de rentestand en tal van andere omstandigheden zijn faeto
ren die de kunstmarkt niet onberoerd laten. 

Ik ga nu een poging doen een aantal eeonomisehe overwegingen toe te pas
sen op de na-oorlogse geschiedenis van de Bergense School. Maar vooraf 
moeten wij nog een zeer belangrijke vraag beantwoorden: Zijn prijzen uit 
verschillende period en zonder meer met elkaar vergelijkbaar? 

Het is niet verantwoord om prijzen uit een wat verder verleden zonder en i
ge bewerking naast de huidige prijzen te leggen omdat ons besef omtrent de 
koopkracht van een bepaald bed rag in het verleden snel blijkt te vervagen. 
Het gaat dus met name om de vraag wat een bed rag van bijvoorbeeld 
fl. 100,- betekende in 1958, het jaar van de veilingen van de colleetie 
Boendermaker. 

") Voorbeelden van irrationeel verzamelaarsgedrag zijn in de literatuur niet moei
lijk te vinden. Zie bijvoorbeeld S. N. Behrman, Duveen, koopman in onsterfelijkheid, 
Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon N.V. 
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Vergelijken wij het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor het jaar 
1958 met dat van 1978 dan moeten wij concluderen dat fl . 100,- in 1958 in 
koopkracht gelijk stond met ongeveer fl . 288,- in 1978 ") zodat wij op 
grond van de geldontwaarding de veilingprijzen van toen met ongeveer drie 
moeten vermenigvuldigen om ze met de huidige prijzen te kunnen vergelij
ken. Maar ook dan hebben we een nog niet helemaal aanvaardbare vergelij
king gemaakt. Wij mogen namelijk ·niet vergeten dat ook de algemeen econo
mische situatie ingrijpend is gewijzigd en dat het reeel besteedbaar inkomen 
zodanig is toegenomen dat men in 1978 een relatief groter deel van het inko
men aan luxe-goederen kon besteden dan in 1958. Helaas zij n er wat dit 
aspect betreft geen latere cijfers beschikbaar dan voor 1975, maar de trend is 
uit het gepubliceerde materiaal toch wei af te leiden. Wij vermelden daartoe 
de volgende getallen "). 

1958 

1975 

Inkomen gemeten in guldens 

Per inkomens- Per inwoner 
trekker 

fl. 5154,-

fl. 21 .384,-

fl. 2123,

fl . 10.275,-

Inkomen in guldens met koop
kracht van 1975 

Per inkomens- Per inwoner 
trekker 

fl . 13.930,- fl. 5738,

fl . 21.384,- fl. 10.275,-

Wij constateren dat per inwoner en gemeten in guldens met gelijkblijvende 
koopkracht het inkomen zich van 1958 tot 1975 vrijwel heeft verdubbeld. De 
genoemde cijfers stellen ons in staat de prijzen van 1958 te zien in het kader 
van de toenmalige economische omstandigheden en dus te relativeren. Maar 
niettemin blijven de prijzen van de veilingen van 1958 aan de lage tot zeer la
ge kant hetgeen in het bijzonder geldt voor het werk van Filarski. 

Wij zullen nu een poging doen deze situatie en de peri ode van herstel na 
1968 te verklaren. 

Omdat alles wat diegenen van de elf behandelde kunstenaars die in 1958 
nog in leven waren na de tweede wereldoorlog hebben gemaakt niet meer be
schouwd kan worden als werk van de Bergense School in enge zin - al zal dit 
latere werk niet geheel buiten beschouwing kunnen blijven - gaat het in onze 
analyse vooral om het werk vervaardigd tussen 1910 en 1935, wat betekent 
dat de produktiekosten geen rol mogen spelen bij het interpreteren van de 
cijfers van de veilingen van 1958. 

Was het wellicht gebrek aan kwaliteit dat de prijzen zo heeft gedrukt? Wie 
nu, in het voorjaar van 1980, galeries bezoekt en daar het werk van de Ber
gense School onbevooroordeeld beziet, wie catalogi, zoals die van kunsthan-

") Centraal Bureau voor de Statistiek: Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen, 1899-
1979, Den Haag 1979, p. 174. 

" ) Centraal Bureau voor de Statistiek, idem, p. 164. 
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del Smithuizen in Castricum en Van Den Hoogen te Bergen, doorbladert en 
vooral wie in de gelegenheid is het werk in zijn eigen collectie rustig te be
schouwen komt tot de slotsom dat, hoewel onder de naam Bergense School 
werk van sterk uiteenlopende kwaliteit is gemaakt, genoemde schilders tal 
van goede tot zeer goede stukken hebben vervaardigd en dat dit kwalitatief 
hoogstaande werk op de Boendermaker-veilingen niet heeft ontbroken. Het 
vele werk dat ik in 1958 heb zien veilen en dat ik in de afgelopen twintig jaar 
op de een of andere wijze heb teruggezien heeft mij daarvan steeds weer 
overtuigd. 

Is het dan het grote aantal werken dat de markt van 1958 heeft bedorven? 
Dikwijls heb ik gelezen of horen beweren dat het grote aantal schilderijen en 
tekeningen van de Bergense School dat in 1958 werd aangeboden zodanig 
verstorend heeft gewerkt op de markt dat de invloed ervan nog jaren, ruwweg 
gezegd tot 1968, merkbaar is gebleven. Is deze opvatting juist of is het een 
misvatting met een taai leven? 

Ais we schema 2 nog eens aandachtig bekijken valt op dat de aangeboden 
aantallen werken, behalve die van Filarski, helemaal niet zo bijzonder groot 
waren, zeker niet als wij in aanmerking nemen dat het aanbod in de tijd was 
gespreid over acht maanden. De omvang van het aanbod aileen biedt mijns 
inziens dan ook geen voldoende verklaring voor de lage prijzen, al heeft het 
natuurlijk , als op elke markt, de nodige invloed uitgeoefend. Die invloed 
blijkt als we de aantallen en prijzen van olieverfschilderijen van Filarski, 
Colnot en Gestel naast elkaar zetten en vergelijken. 

Filarski 
Colnot 
Gestel 

281 stuks 
88 stuks 
15 stuks 

gemiddelde prijs ± fl. 43,
gemiddelde prijs ± fl . 72,
gemiddelde prijs ± fl. 222,50. 

Het geringe aanbod van olieverfschilderijen van Geste! was een gevolg van 
een brand op zijn atelier die een groot gedeelte van zijn oeuvre verloren deed 
gaan. 

Toch blijven de hierboven geconstateerde prijsverschillen slechts nuances 
binnen een over het algemeen laag niveau, voor welk niveau dus een andere 
verklaring moet worden gezocht. Wij wilen die trachten te vinden door de 
veilingresultaten van schilderijen in het algemeen tussen 1958 en 1971 nader 
te bezien. 

Op veilingen heb ik de gewoonte de tot stand gekomen prijzen in mijn ca
talogus te noteren . Het later doorbladeren of zelfs bestuderen van de notities 
is een boeiende bezigheid die een schat van informatie kan verschaffen over' 
de prijsontwikkeling in het algemeen en over bepaalde details ervan. Zo'n de
tail is bijvoorbeeld dat in de catalogus afgebeelde werken over het algemeen 
aanzienlijk hogere prijzen scoren dan vergelijkbare werken van dezelfde 
schilder. Is hieruit een pleidooi voor meer reclame in de kunst af te leiden? 

Ais wij met betrekking tot de algemene aspecten van de prijsontwikkeling 
een indeling maken in de categorieen oude meesters (waarbij wij dan vooral 
het oog hebben op de zogenaamde kleine meesters), romantici en impressio-
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nisten (waartoe wij vooral de Haagse en de Amsterdamse School rekenen), 
dan vah op dat de prijsontwikkeling voor de onderscheiden categorieen in de 
tijd niet parallel verloopt maar met zekere vertragingen optreedt. 

Na de tweede wereldoorlog stijgen aanvankelijk de oude meesters in prijs, 
terwijl de waarde van romantici en impressionisten tamelijk constant is. Na 
1967 zet dan een forse prijsstijging in voor het werk van de romantische 
school. Werden in 1967 nog prijzen van enke\e duizenden guldens genoteerd, 
in 1971 werd een Leickert geveild voor fl. 15.000,-, een Jan H . B. Koek
koek voor fl. 21.500,- en een W . Koekkoek zelfs voor fl. 35 .000,-. 

Omstreeks 1970 neemt de belangstelling voor de impressionisten toe en be
ginnen de prijzen voor bijvoorbeeld de Haagse School omhoog te gaan. In 
1970 is een topprijs voor een aquarel van J. H . Weissenbruch al fl . 13.000,-. 
Nog later herleeft de belangstelling voor tal van kunstenaars die hun belang
rijkste werk maakten tussen 1910 en 1940, waartoe wij ook de schilders van 
de Bergense School moeten rekenen . Deze per categorie en in golven optre
dende prijsontwikkeling is naar mijn mening als voIgt te verklaren. Een 
belangrijk deel van de kunstkopers kan geen topprijzen voor schilderijen 
betalen, waagt zich ook niet op het glibberig pad van de actuele kunst en 
koopt bij voorkeur iets dat van goede tot rede\ijke kwaliteit is en een zekere 
toetsing door de tijd heeft doorstaan. 

Als nu een bepaalde, goed in de markt liggende categorie schilderijen zo 
schaars en duur is geworden dat aileen nog grote musea en kapitaalkrachtige 
beleggers of verzamelaars als kopers op de markt verschijnen, dan zoekt de 
kunsthandel voor de zoeven beschreven groep belangstellenden een nieuwe 
categorie die een aantal mode- en stijlwisselingen heeft getrotseerd en nog 
redelijk betaalbaar is. Als deze op haar beurt uitgeput raakt herhaalt het 
proces zich. 

Wij constateren dan ook dat pas na het achtereenvolgens duur tot zeer 
duur worden van oude meesters, romantici en impressionisten de belangstel
ling groeit voor het werk van een aantal schilders die tussen 1900 en 1940 
kwalitatief aantrekkelijk werk hebben gemaakt, maar om de een of andere 
reden op het tweede plan zijn gebleven of geraakt. Daartoe behoren de reeds 
genoemde kunstenaars van de Bergense School, maar ook schilders als Jacob 
Nieweg (1877-1955), Adriaan Lubbers (1892-1954), Kees Maks (1876-1967), 
Harmen Meurs (1891-1964) en Roe\ant Koning (geb. 1898). 

Een overeenkomstig verschijnse\ treffen wij aan met betrekking tot de ex
pressionisten van de COBRA-beweging. Nu de grot en van deze richting duur 
zijn geworden ontstaat belangstelling voor schilders die dikwijls kwalitatief 
·gelijk of niet vee I minder werk hebben geleverd maar die minder aan de weg 
hebben getimmerd. In dit verband verwijs ik naar de kunsthandel Joh. Lee
mans te Toldijk bij Zutphen waar van 15 april tot 10 mei 1980 mooi werk te 
zien was van Sinemus, Jan Roede, Jan Jordens, Theo Wolvenkamp, Eugene 
Brands, Will Leeuwens, Wit Bouthoorn, Ger Gerrits en anderen. 

De huidige interesse voor kunstenaars die hun be\angrijkste werk maakten 
tussen beide wereldoorlogen heeft naar mijn overtuiging nog een andere oor
zaak. In het begin van dit artikel heb ik Jaffe geciteerd die wijst op het tragi-



DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS V AN DE BERGENSE SCHOOL 283 

sche levensgevoel dat een gemeenschappelijk kenmerk is van het werk van de 
leden der Bergense School en dat zich vooral uit in de veelal zware vormen en 
kleuren van hun schilderijen. Het is begrijpelijk dat dit nogal sombere werk 
geen weerklank yond in de naoorlogse periode van wederopbouw en econo
mische vooruitgang waarin optimistische toekomstverwachtingen de boven
toon voerden. Het levensgevoel van de jaren 'zeventig, waarin pessimisme, 
gebrek aan uitzicht en onzekerheid op de voorgrond treden, vindt echter vol
ledig aansluiting bij de min of meer sombere instelling van de Bergense 
School. Oit betekent dat de "mode" in de kunst mede wordt bepaald door de 
sfeer van het werk dat de mensen in een bepaalde periode aanspreekt. 

Als wij ons tenslotte weer tot de Bergense School beperken dan constateren 
wij samenvattend dat de prijzen (in het voorjaar van 1980) v~~r werken van 
deze groep schilders, die v~~r kwalitatief goed werk tussen fl. 2.000,- en 
fl . 15.000,- Iiggen, kunnen worden verklaard met behulp van de volgende 
factoren. 

- Oudere categorieen schilderijen zijn schaars en duur geworden zodat 
slechts een betrekkelijk kleine groep kopers overblijft. 

-Kunsthandel en experts (zoals Jaffe) vestigen de aandacht op schilders of 
groepen schilders die tot nu toe op de achtergrond zijn gebleven maar die weI 
aantrekkelijk werk hebben gemaakt dat bovendien goed aansluit bij de geest 
van de tijd . 

- Kunstrecensenten rich ten vanuit hun persoonlijke belangstellingssfeer 
de aandacht van het publiek op de vergeten categorieen. 

- Het publiek toont belangstelling voor deze kunst en de kunsthandel 
haakt erop in. Nu is dit laatste slechts ten dele waar, want er is een groep han
delaars die een voortrekkersfunctie vervult en op grond van eigen belangstel
ling en ontdekkingen een klantenkring belnvloedt. 

In het geval van de Bergense School speelt dit hele scala van factoren een 
rol. Hierbij is een opvallend verschijnsel dat tal van factoren zich hebben ver
enigd in enkele figuren, lOals Piet Boendermaker en vooral ook Adriaan Ve
nema, die bij de "herontdekking" van de Bergense School een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Oe laatste is begonnen als jeugdig verzamelaar, werd later 
recensent voor kunstzaken, onder meer bij NRC-Handelsblad, schreef ver
volgens een aantal boeken over schilderkunst, onder andere over de Bergense 
School, en werd tenslotte ook nog een kunsthandelaar die het werk van de 
Bergenaren kan pousseren. 

Wij hebben hier te maken met een duidelijk voorbeeld hoe - uiteraard 
binnen de kaders van economische randvoorwaarden en de geest van de tijd 
- enthousiaste enkelingen de kunstmarkt diepgaand kunnen belnvloeden. 
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JOHANNES HERMAN(N) KERNKAMP* 

Utrecht 15 augustus 1904 - Bilthoven 10 oktober 1980 

Hans Kernkamp is als enig kind geboren uit het huwelijk van Hermann 
Friedrich Kernkamp (1872-1949) en Christina Johanna Colenbrander (1879-
1970). Het eerste, wat bij de voornamen der Kernkampen 9pvalt is hun Duit
se vorm. De reden daarvan is het feit dat Hans "grootvader" Johann Her
mann Bernhard in 1825 te Menslage in Hannover geboren is. Als zovele Duit
sers is hij naar Nederland geemigreerd . Zijn oudere broer was hem al voorge
gaan : deze vestigde zich in Edam, waar Johann Hermann Bernhard zich bij 
hem voegde. Later is deze laatste zich als handelaar in manufacturen in 
Hoorn gaan vestigen (over!. 1911). Vandaar dat er twee takken van de familie 
Kernkamp in Nederland worden onderscheiden: de oudste van Edam, de 
jongste van Hoorn. Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd, dat G. 
W. Kernkamp later heeft kunnen vaststellen - tot grote voldoening van de 
zich volop Nederlanders voelende Kernkampen - dat een 16e-eeuwse voor
vader" Van de Karrekamp", woonachtig in Brabant, tijdens de Opstand een 
paar schuren met Spaanse soldaten in brand heeft gestoken en daarna naar 
het Oosten is uitgeweken. De Hoornse Kernkamp is blijkbaar in Holland ge
trouwd, uit zijn huwelijk zijn een paar meisjes en twee zoons geboren. De 
jongste was de vader van Hans, een nakomertje in dat huwelijk, zijn broer, 
op wie hij volgde, was 8 jaar ouder. Die oudere broer gold als de coryfee van 
het gezin, het was Gerhard Wilhelm (1864-1943) : hij doorliep enkele klassen 
van de R.H .B.S., ging daarna het Gymnasium in Haarlem en Utrecht, om 
vervolgens aldaar te studeren. Hij werd daar ook corpslid en werd in 1901 
hoogleraar in de Geschiedenis te Amsterdam - de student Posthumus recen
seerde indertijd in de P.c. zijn oratie -, maar hij verwisselde spoedig 
Amsterdam voor Utrecht (1903-1935). Zijn jongere broer kreeg niet dezelfde 
kans. In strijd met het advies van Directeur en leraren van de R.H.B.S . 
mocht hij zelfs zijn einddiploma niet halen. Hij werd voordien van school ge
nomen en voor de ijzerhandel bestemd. Dit was een bezigheid, waarvoor hij 
elk talent miste. WeI was hij zeer muzikaal- evenals later zijn zoon - en hij 
kon zich schriftelijk vlot uitdrukken . Ten slotte heeft hij het gebracht tot 
hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad. Aldus is Hans als zoon van H. 
F. Kernkamp en Christina J. Colenbrander - kan het historischer? - op 15 
aug. 1904 in Utrecht geboren . Al spoedig bleek dat hij een zwakke gezond
heid had en veel te lijden had van asthmatische bronchitis. Dat was de reden, 
waarom het gezin naar het gezonder geoordeelde Hilversum is verhuisd: daar 
heeft Hans zijn schooljaren, lagere school en gymnasium, doorgebracht. 

Reeds in de 4e klas van de lagere school, op 9-jarige leeftijd, stond voor 
hem vast, dat hij geschiedenis wilde studeren. Misschien valt daarbij te den-

0) Voor velerlei hulp ben ik Mevrouw H. L. Kernkamp-van Ameyden van Duym Ie 
Bilthoven zeer erkentelijk . De Heer C. B. Wels Ie Harmelen gaf mij een indruk van de 
betekenis van Kernkamp v~~r het H.G. 
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ken aan de invloed van een onderwijzer, maar stellig heeft het voorbeeld van 
zijn gevierde "Oom Willem" daarbij een krachtige stimulans gevormd. Toen 
het eenmaal zover was, koos hij voor de historische studie de Utrechtse Uni
versiteit, stellig niet aileen omdat zijn naamgenoot daar de Nieuwe Geschie
denis doceerde, maar toch ook wei, omdat, door de aanwezigheid van Op
permann voor de Middeleeuwen en Bolkestein voor de Oude Geschiedenis, 
Utrecht voor deze studie toen het beste toegerust was. Zijn studie verliep met 
de hoogste lof, zowel voor het candidaats - als voor het doctoraal-examen 
behaalde hij het praedicaat cum laude. Spoedig werd hij volontair
wetenschappelijk ambtenaar aan de Utrechtse U.B. (1928), gevolgd door een 
(evenzeer onbezoldigd) assistentschap aan de K.B. in Den Haag. In 1931 
werd hij als wetenschappelijk assistent 2e klasse aan de K.B. verbonden. 
Daar, in den Haag, kon hij in de praktijk het bibliotheekvak grondig leren. 
Zijn chef, tot 1937, was een zeer deskundig leidsman, tevens eminent geleer
de, maar hij was tegelijk een vaak hoogst onaangenaam gehumeurd man, zo
als (vooral het wetenschappelijk) personeel en bezoekers aan den lijve kon
den ondervinden. Ook Kernkamp heeft daaronder wei te lijden gehad, maar 
gelukkig werd hij, ook sinds 1931, bijgestaan door zijn vrouw Hedda van 
Ameyden van Duym, die hem, zowel door haar zorg voor zijn gezondheid als 
door haar hulp bij zijn wetenschappelijk werk, altijd trouw heeft terzijde 
gestaan. Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren . 

Dat jaar 1931 was nog in ander opzicht een memorabel jaar: Kernkamp 
sloot zijn studie af met het nog steeds veel gebruikte proefschrift: "De handel 
op den vijand, 1572-1609", deel I. Ook voor deze prestatie viel hem het 
"cum laude" ten dee!. Reeds in 1934 verscheen ook het tweede deel van dit 
opus magnum. Het boek schetst de wijze, waarop de rebellerende gewesten, 
voornamelijk Holland en Zeeland, ondanks de oorlog, met speciale licenten 
zijn blijven handeldrijven op de gehoorzame Zuidelijke Nederlanden en zelfs 
op Spanje, zelfs van tijd tot tijd in oorlogs-contrabande. Hiermede heeft 
Kernkamp zijn eerste - althans in druk verschenen - schreden gezet op het 
terrein der economische politiek en economische geschiedenis. 

Maar wij vervolgen zijn ambtelijke loopbaan op de K.B., die hem ten slot
te tot de betrekking van onder-bibliothecaris zou voeren. Sinds 1937 was deze 
instelling aan Brummel als directeur toevertrouwd en met hem heeft Kern
kamp steeds een uitstekende relatie gehad. Die bibliotheek-Ioopbaan heef! 
hij nog jareniang voortgezet en zij valt samen met precies de helft van zijn 
ambtelijk carriere, 20 jaar lang. Des te groter is zijn prestatie, dat zijn biblio
grafie al deze jaren een groot aantal historische publicaties bevat, naast bij
dragen, meest op het gebied van bibliotheekgeschiedenis. Het zijn vooral 
twee historische themata, die als rode draden door zijn gehele wetenschappe
lijke loopbaan kunnen worden gevolgd. Het eerste concentreert zich om de 
Leidse lakenreder Pieter de la Court. Daarbij zal aanvankelijk de bekende 
kwestie op de voorgrond hebben gestaan van het auteurschap van twee 
hoofdstukken van De la Courts "Interest van Holland" (1661), die toege
schreven werden aan J ohan de Witt. In de 1ge eeuw hadden onder meer Otto 
van Rees en Robert Fruin over deze zaak geschreven. Fruin was tot een nega-
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tief resultaat gekomen. Hans Kernkamp moet reeds voor zijn doctoraal
examen een scriptie aan het onderwerp gewijd hebben. 

In druk tref ik als eerste vermelding in zijn bibliografie aan een kort artikel 
over "Pieter de la Court en zijn aansprakelijkheid v~~r het Interest van HoI
land en Politieke discoursen", in het voor een bibliotheekman karakteristie
ke tijdschrift "Het Boek"; de laatste maal, dat hij over een detail van dit on
derwerp handelde, was een artikel over portretlen van Pieter de la Court 
(1977) . 

Het tweede thema raakt het uiterst belangrijke koopmansarchief van 
Daniel van der Meulen, een uit de Zuidelijke Nederlanden uitgeweken hande
laar, die na een kort verblijf in Haarlem en Delft naar Bremen verhuisde, om 
in 1591 naar Holland terug te keren en zich in Leiden te vestigen. Hij overleed 
in 1600. In 1929 is een (niet gedrukte) inventaris van dit zeer rijke te Leiden 
gedeponeerde archief samengesteld en sindsdien hebben verschillende histori
ci zich ermee bemoeid en enkele publicaties over onderwerpen, waarvoor 
bouwstoffen in dit archief voorhanden waren, zijn in de loop der jaren dertig 
in het Iicht gegeven. AI spoedig is de vraag onder het oog gezien, of althans 
een deel van dit enorme archief kon worden gepubliceerd . 

Bij die overwegingen is Kernkamp al spoedig de belangrijkste rol gaan spe
len. Geruime tijd is gedacht aan het Historisch Genootschap, waarbij men 
zich tot de handelsbrieven van het archief dacht te kunnen beperken, maar er 
bleek, dat zakelijke en particuliere correspondentie niet te scheiden vielen. 
Bovendien dienden de archieven der correspondenten en geadresseerden in 
het onderzoek te worden betrokken. De als zodanig in aanmerking komende 
verzamelingen berustlen in Antwerpen, Brussel en Utrecht. Ook de Leidse 
Bibliotheca Thysiana bevatte rekeningen, die belangrijk geoordeeld werden. 
Niet aileen hebben Sneller en Kernkamp in bijdragen over het begin van de 
Hollandse handel op de Middellandse zee archivalia uit dit archief gebruikt, 
maar reeds in 1936 bevat BMHG 57 een kleine bronnenuitgave, bezorgd door 
Kernkamp, n.1. een "Verbael ofte journael van 't gepasseerde in Brabant ad 
1598", waarvan het origineel in dit archief wordt bewaard. De hele geschie
den is van de jarenlange pogingen tot publicatie van dit enorme archief en van 
verwante archivalia elders heeft Kernkamp zelf uiteengezet in zijn afscheids
college te Utrecht in 1969. 

Doch voorlopig spreken wij van Kernkamps bibliotheek-ioopbaan: tot 
1946 bleef hij aan de K.B. verbonden, terwijl hij tegelijk, van 1940-1947, als 
custos huisde op de Prinsengracht in het Museum Meermanno
Westreenianum. Van zijn nauwe banden met dit museum getuigt zijn in 1948 
verschenen "Inventaris der familie-papieren Meerman van Westreenen 
Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno
Westreenianum". In de jaren 1946-1949 werd hij bibliothecaris van de 
Utrechtse U. B. 

Met het jaar 1949 ving de tweede 20-jarige periode aan in Kernkamps amb
telijk leven. In dat jaar volgde hij Sneller op als hoogleraar in de Economi
sche Geschiedenis aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotter
dam, sinds 1951 werd hij tevens bijzonder hoogieraar te Leiden, later omge-
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zet in een extra-ordinariaat. In 1954 verruilde hij Rotterdam voor Utrecht 
(1954-1969). 

Kernkamp heeft als hoogleraar met studenten van velerlei pluimage te ma
ken gehad: P. W. Klein heeft in zijn inleiding op de hem in 1949 aangeboden 
"BibJiografie van J. H. Kernkamp" daar terecht op gewezen: economen, 
historici, sociologen en sociaal-geografen hebben aan hun leermeester ten 
aanzien van de stof, die aan hun uiteenlopende belangstelling en specialiteit 
beantwoordde, zware eisen gesteld. Stellig is hij daaraan tegemoetgekomen, 
zowel wat betreft colleges als in onderwerpen van onder zijn leiding bewerkte 
proefschriften, elf in totaal, die in ieder geval varieren naar de tijd tussen de 
16e en 1ge eeuw. Intussen blijft er continu'iteit t.a.v. de eigen wetenschappe
Jijke activiteit gedurende zijn voorafgaande bibliotheek-Ioopbaan: met kleine 
groepen candidaten laat hij brieven uit het archief van Pieter de La Court en 
dat van Daniel van der Meulen transcriberen en annoteren, om op die manier 
bij te dragen tot de verwezenlijking van speciaal de bronnenuitgave, die hij 
jarenlang heeft gepousseerd en in dat verband valt opnieuw te vermelden zijn 
afscheidsrede te Utrecht "Het van der Meulen Archief c.a." (BMHG 35, 
1970). 

Het professoraat te Rotterdam (later Utrecht), gecombineerd met een 
extra-ordinariaat te Leiden garandeerde uiteraard een drukke werkkring. 
Daarbij komen het af- en aanreizen, omdat Kernkamp sinds zijn Utrechts bi
bliothecariaat in Bilthoven is blijven wonen. 

Doch daarmee is niet alles gezegd. Hulpvaardig als hij was yond men hem 
bereid op verzoeken in te gaan om als voorzitter of althans als bestuurslid 
voor tal van zich met de historie bezighoudende verenigingen op te treden. 
Het N.E.H.A. staat daarbij niet op de voorgrond: hij is er een reeks van ja
ren lid van de Raad van Advies geweest, maar wei geldt dat b.v. voor het 
Utrechtse Historisch Genootschap en de Linschoten-Vereniging. Bij het 
H.G. is hij al vrij vroeg bestuurslid geworden, eerst jarenlang als 1 e secreta
ris, later, na de dood van Brandt, als voorzitter (1966-1969). Zijn grote ken
nis op het gebied der editie-techniek is ongetwijfeld veel verzorgers van bron
nenedities tot steun geweest. Met Brandt verpersoonlijkte hij in het bijzonder 
de lange reeks der Bijdragen en Mededelingen, die hij tot het einde in die 
vorm, bij de fusie die leidde tot het ontstaan van de "Bijdragen en Mededelin
gen tot de Geschiedenis der Nederlanden", heeft begeleid en van vele eigen 
bijdragen heeft voorzien. 

In het bestuur van het H.G. speelde vanzelfsprekend ook de moeilijke zaak 
van het Van der Meulen-archief. Nog afgezien van de technische problem en 
verb on den aan de uitgave van dit grote complex van handschriften, proble
men, die niet aileen op palaeografisch maar ook op economisch-historisch 
terrein lagen, werd het steeds duidelijker, dat de kosten van zulk een uitgave 
en in dat opzicht gold hetzelfde voor het Thorbecke-archief, de krachten zo
wei van het oude H.G. als van het nieuwe Nederlands Historisch Genoot
schap, verre te boven gingen. Voor het Thorbecke-archief eerst, voor het Van 
der Meulen-archief later, is daarom de regeling getroffen, dat de Rijkscom
missie voor Vaderlandse Geschiedenis de uitgave van het Nederlandse Histo-
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risch Genootschap voor publicatie in de R.G.P. heeft overgenomen. Het is 
spijtig dat, ondanks het feit, dat de bronnen voor een eerstc deel van het Van 
der Meulen-archief (als het gelukt, zal het gehele werk een reeks van delen 
beslaan) zijn afgedrukt, Kernkamp zelfs de verschijn ing van dat eerste deel 
niet heeft mogen beleven. 

Hoe was - onze laatste vraag - Hans Kernkamp als mens en als man van 
wetenschap. Hij heeft de sociaal-economische geschiedenis beoefend, een 
terrein, dat tussen de economische en historische wetenschappen gelegen is. 
Op dit terrein treft men als werkers economisten en historici aan . Voor Kern
kamp mag gelden - ook al besefte hij zeer weI de betekenis van de economie 
voor dit yak - dat hij voor en na een pur sang historicus is gebleven. De 
"Cliometrie" is zijn terrein niet, misschien ook door zijn sterke visuele ban
den met het door hem bestudeerde verleden . Vandaar wellicht ook een zekere 
voorkeur voor document en, die hem in nauw persoonlijk contact konden 
brengen met de figuranten van dat verleden . Juist uit de particuliere brieven 
- "ego-document en" in de terminologie van Presser - zoals die in menigte 
voorkomen in het Van der Meulen-archief en ook in dat van Pieter de la 
Court - krijgt de historicus een uitzonderlijke gelegenheid briefschrijver en 
geadresseerde intiem te leren kennen en zij geven Kernkamp de gelegenheid 
met welgekozen citaten die "historische sensatie", het a.h . w. in directe aan
raking met dat verleden treden, bij zijn lezer te bewerkstelligen. Zijn gevoel 
voor humor kon daarbij tevens aan zijn trekken komen. 

Hans Kernkamp was als mens een volstrekt betrouwbare persoonlijkheid, 
hij was bij uitstek de goede vriend, waarop men zich kon verlaten. Velen heb
ben zijn plotseling heengaan als een gevoelig verlies ervaren. Na zulk een 
werkzaam leven moge hij thans de rust gevonden hebben. 

T. S. Jansma 



HARM VAN RIEL 

Hoofddorp 8 februari 1907 - 's-Gravenhage 13 december 1980 

I n de jaarvergadering van 1951 benoemde het Nederlandsch Economisch
Historisch Archief de heer mr. H. van Riel tot lid van de Raad van Advies: in 
de brief waarin de pasbenoemde dit Iidmaatschap aanvaardde, meldde hij 
zich tevens aan als lid der vereniging. Een jaar later volgde zijn benoeming 
tot lid van het Dagelijks Bestuur. In 1960 werd hij gekozen tot voorzitter der 
vereniging na het overlijden van prof. dr. N. W. Posthumus, eens de oprich
ter van het N.E.H.A. Na zeventien jaar - in 1977 - gaf hij de in geheel ei
gen stijl gehanteerde voorzittershamer uit handen, bij welke gelegenheid de 
vereniging hem een afscheidsbundel aanbood, bestaande uit oorspronkelijke 
bijdragen van oudere en jongere leden. Reeds hieruit blijkt welk een bloeien
de vereniging hij achter liet. 

Deze chronologische gegevens vormen het raamwerk van dit bericht over 
de over1eden oud-voorzitter. De schrijver zal zich, op verzoek van de redac
tie, beperken tot het schetsen van de verdiensten van Van Riel voor de neder-
1andse geschiedschrijving in het algemeen en voor het N.E.H.A. in het bij
zonder. Dat is voor deze schrijver ook niet anders mogelijk, daar hij wei het 
voorrecht had gedurende twaalf jaar met Van Riel als voorzitter lid van het 
dagelijks bestuur te zijn, doch ten aanzien van diens vele andersoortige activi
teiten op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk terrein zijn kennis en erva
ring te kort schieten. 

Waarschijnlijk is de vooraanstaande positie van Van Riel op die gebieden 
echter wei van invloed geweest op diens gang van lid van de Raad van Advies 
via Dagelijks Bestuur tot voorzitter. De Raad van Advies immers was toen
tertijd het reservoir, waartoe personen uitgenodigd werden dieeen invloedrij
ke plaats in het maatschappelijk leven paarden aan een gebleken of vermoede 
belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging. Uit deze groep, aan
gevuld met hen die in de wetenschappelijke wereld de hoge posten bij de uit
oefening van de economische of sociale geschiedenis bekleedden, werd het 
bestuur aangevuld. Na een oefenschool van negen jaar werd Van Riel de 
voorzitter der vereniging, volgens een mededeling tijdens zijn afscheid op de 
wens van zijn voorganger. Ais vijfde voorzitter na vier hoogleraren in de ge
schiedenis was Van Riel de eerste uit niet-universitaire kring, doch niemand 
heeft dit als een verschraling aangemerkt. Bij het leiding geven aan de vereni
ging stond hem eerst Brugmans ter zijde en na diens aftreden in 1970 Van 
Stuijvenberg. De wijze, waarop Van Riel zich kweet van zijn voorzitterstaak, 
bepaalt ook zijn betekenis voor het N.E.H.A. in het byzonder. Daar zal het 
dan ook eerst over gaan. Een der eerste zaken, waarmee de nieuw benoemde 
voorzitter werd geconfronteerd, was de voorbereiding tot de viering van het 
50-jarig bestaan der vereniging in 1964. Naast de heruitgave van een aantal 
studies op het gebied der economische geschiedenis en een tentoonstelling in 
het toenmalige archiefgebouw der vereniging te 's-Gravenhage werd dit jubi
leum gevierd in een buitengewone ledenvergadering te Hoorn. Hier hield van 
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Riel een rede over de ontwikkeling der economische geschiedenis sinds circa 
1860; op dit eerste optreden zal ik later nog terugkomen. Toen eenmaal de le
den met de jubileumbijeenkomst buiten de Haagse v~ste hadden vergaderd, 
was het hek van de dam en werd dit op initiatief van de voorzitter een jaar
lijkse gebruik. Bij voorkeur worden steden als plaats van samenkomst geko
zen, die in de economische geschiedenis van ons land een vooraanstaande 
plaats hebben vervuld, waarbij het programma gaandeweg door de traditie 
werd geijkt. Vast punt daarin was de ontvangst ten stadhuize door het ge
meentebestuur, bij welke gelegenheid Van Riel, het stadsbestuur dankend en 
zijn vereniging voorstellend, op hoofse wijze en puttend uit zijn - voor de 
gelegenheid waarschijnlijk op peil gebrachte - uitgebreide en gedetailleerde 
kennis de grote betekenis in het verleden van de betrokken stad wist toe te 
lichten. Ais dit kunststuk dan, doorspekt met persoonlijke kantlekeningen, 
met veel verve was volbracht genoot de spreker met zichtbaar plezier van het 
resultaat en van zijn sigaar. 

Kan men deze rondgang langs de belangrijke historische handelssteden re
kenen tot de bevordering van de externe betrekkingen, meer intern gericht 
was de verwerving en het beheer van bedrijfs-archieven. De steeds wassende 
stroom hiervan maakte het noodzakelijk te zoeken naar een oplossing van het 
probleem der depot-ruimte, daar de door de gemeente 's-Gravenhage ter be
schikking gestelde oude schoolgebouwen en wat toegankelijkheid en wat wer
komstandigheden betreft niet meer aan de eisen van modern archiefbeheer 
beantwoordden. Het besluit, tijdens Van Riel's voorzilterschap genomen, 
om de bedrijfs-archieven in bruikleen te geven aan de daarvoor het meest in 
aanmerking komende archiefdepots van de rijks- of gemeentelijke overheid is 
dan ook zeer gelukkig. Dank zij de bereidwilligheid van de ontvangende in
stellingen verliep deze operatie nagenoeg zonder schokken. Wei was concen
tratie van aile verenigings-activiteiten er het gevolg van. De inpassing in 1969 
van het bij de vereniging in dienst zijnde personeel in de formatie van de Uni
versiteit van Amsterdam was een andere be1angrijke ontwikkeling. 

In het voorgaande zijn enkele uit het normale patroon springende gebeur
tenissen gememoreerd. Belangrijker voor de continu'iteit der vereniging is dat 
de financien geen aanleiding tot byzondere zorg gaven, het boekenbezit gere
geld werd uitgebreid, het ledental steeg van 278 in 1960 tot 323 in 1977 en de 
publicaties geregeld verschenen. In 1970 werd een nieuwe opzet voor het 
Jaarboek, dat nu werkelijk jaarlijks ging verschijnen, ingevoerd. Bij die ge1e
genheid werden de bakens wijder gezet in zoverre dat de bijdragen ook be
trekking hadden op de sociale geschiedenis en de naam op grond hiervan ge
wijzigd werd in Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek. Wanneer men 
bij dit alles bedenkt dat Van Riel naast de officiele werkzaamheden als voor
zitter zijn vele terreinen benutte om waar mogelijk aandacht te vragen voor 
de betekenis en het belang van het N.E.H.A., dan mogen wij concluderen dat 
de vereniging aan deze voorzitter dank is verschuldigd. 

Voor de nederlandse geschiedschrijving in het algemeen is de betekenis van 
Van Riel in de eerste plaats en vooral- gezien het voorgaande - een afgelei
de. Uit de doelstelling van het N.E.H.A. mag geconcludeerd worden dat een 
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goed functionerende vereniging een zekere betekenis heeft voor de neder: 
landse geschiedschrijving en weI in het bYlOnder op economisch-historisch 
gebied. Op die gronden heeft het voorzitterschap van Van Riel zijn waarde. 
Maar bij een beantwoording van de vraag over die betekenis mogen wij ook 
de eigen geschiedwetenschappelijke productie van Van Riel betrekken en die 
was meer dan van "slechts een belangstellende leek", lOals Van Riel zichzelf 
annonceerde als spreker tijdens de jubileumbijeenkomst van 1964. Hij moge 
al behoord hebben tot de buitenleden van de geschiedwetenschappelijke so
cieteit, om een typering van Kernkamp sr. te hanteren, maar nam in hun rij 
een vooraanstaande plaats in. Sij het bezien van zijn geschriften vah het op 
dat hij eerst na die rede over "de ontwikkeling van de economische geschie
denis sinds circa 1850" zelf met publiceren begon . Naast enkele levensberich
ten liggen zijn activiteiten als schrijver echter meer op het gebied van de pol i
tieke geschiedenis dan van de economische of sociale geschiedenis in engere 
zin. Het magnum opus over de geschiedenis der provinciale staten van Zuid
Holland verscheen pas nadat hij in 1977 als voorzitter was afgetreden. 

Enkele van zijn geschriften zijn zeer verhelderend over de wijze, waarop 
Van Riel zijn uitgebreide en diepgaande historische kennis hanteerde; een ie
der, die hem in een persoonlijk gesprek of bij een meer officiele redevoering 
beluisterde bewaart daaraan een diepe indruk. In de bovengenoemde rede be
kent van Riel dat de geschiedschrijving zelve als object van historisch onder
lOek hem persoonlijk bYlOnder heeft aangetrokken. Aan de hand van een 
groot aantal voorbeelden uit de economisch-historische literatuur, lOwe I 1ge 
eeuwse als zeer recente, bouwt hij zijn betoog op en doet daarin een aantal 
aansporingen voor verder onderzoek . Als eersteling is deze rede vooral van 
waarde voor de kennis van Van Riel's opvattingen over geschiedschrijving en 
de eisen, die hij daaraan inhoudelijk stelde; hij stak daarbij zijn eigen inzich
ten , meningen en overtuiging allerminst onder stoelen of banken en dit is een 
karakteristiek in al zijn pennevruchten, lOals het ook een kenmerk was van 
zijn optreden in politicis. Vergelijkbare trekken zijn ook te onderkennen in 
de rede uit 1972 ter gelegenheid van de gecombineerde Statenvergadering van 
de beide Hollanden in Dordrecht. Misschien was Van Riel boeiender als spre
ker dan als schrijver, daar hij vooral als spreker gelegenheid yond de geschie
den is op grond van eigen inzichten en op creatieve wijze te actualiseren . 

Het duidelijkst komt deze eigenschap m. i. naar voren in Van Riel's aante
keningen naar aanleiding van de eerste acht delen van L. de Jong's "Het ko
ninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog", dat naar formulering 
en compositie meer de indruk maakt gedicteerd dan geschreven te zijn. Hier 
en daar krijgt het stuk het karakter van een egodocument, vooral wat betreft 
eigen ervaringen uit de tijd voor en tijdens de oorlogsjaren, en er blijkt een 
grote deskundige belangstelling uit voor militaire zaken. Uit zijn gesprekken 
met Joop van Tijn kan men opmaken dat deze belangstelling reeds stamt uit 
de vroege kinderjaren . Naast deze persoonlijke herinneringen zijn de aante
keningen doorspekt met opmerkingen over de Nederlandse politiek van de 
jaren dertig en impliciet met Van Riel's inzichten over de politiek van de ja-
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ren zeventig. Ook spaart hij hier en daar enkele tijdgenoten zijn al of niet 
waarderend oordeel niet. 

Zo bevatten deze aantekeningen zelf ook weer bronnenmateriaal v~~r een 
geschiedenis van het koninkrijk gedurende de tweede wereldoorlog. 

Van Riel had zich met boeken omringd en wist op erudiete wijze zijn ken
nis Ie operationaliseren. Na een drukke dagtaak was het lezen van historische 
vakliteratuur niel louter ontspanning, maar ook toerusting tot zijn maat
schappelijke taak. "Twee dikke boeken van de Amerikaanse historicus Th . 
S. Hamerow - The social foundations of German unification - leerden mij 
opnieuw hoe beperkt mijn kennis van het continentale niet-Nederlandse libe
ralisme in de 1ge eeuw blijft. Misschien krijg ik nog even tijd om mijn schade 
in Ie halen. In elk geval is het doornemen noodzakelijk v66r het laatste ka
derweekend begin April. Prettig. " Zijn "Hollands Dagboek" bevat meer 
van dergelijke uitspraken en die wilen weI niet "pour epater les bourgeois" 
zijn opgenomen. De omvang en schakering van Van Riel's boekenschat, 
maar dan wei gespecialiseerd op het terrein van de staatkundige, politieke en 
rechtsgeschiedenis, blijkt bij het doorbladeren van de veilingcatalogus van 
zijn bibliotheek. Hij wist dan ook veel meer dan bij het lezen van zijn publi
caties of na een gesprek aan de oppervlakte kwam. Maar dat is waarschijnlijk 
geen verrassing v~~r hen , die geregeld met hem verkeerden. De bestuursleden 
van het N.E. H.A. genoten ook van deze kennis. Wanneer er tussen de zake
lijke besprekingen - die hij op grond van een grote bestuurservaring schijn
baar zonder veel moeite leidde - tussen vakgenoten zich een discussie ont
wikkelde, werd hij als een competente gesprekspartner ervaren en gewaar
deerd . Ook dit is een aspect van Van Riel' s betekenis voor de nederlandse ge
schiedschrijving in het algemeen. 

A. L. van Schelven 

Publicaties van mr. H . van Riel: 

Rede, gehouden tijdens de buitengewone ledenvergadering te Hoorn op 30 mei 1964; 
Econ.Hist.Jaarboek 30 (1965). 

H . C. Hintzen ; Econ.Hist.Jaarboek 30 (1965) . 
Mr. Herman Carel Hintzen, 1892-1964; Rotterdams Jaarboekje (1965). 
Beschouwingen naar aanleiding van de kinderwet- Van Houten in de Eerste Kamer 

1874; Bedrijf en Samenleving, bundel aangeboden aan prof. dr . I. J. Brugmans, 
Alphen aan den Rijn 1967. 

Rondom de eerste statenvergadering van 1572; Notulen van de vergadering van Pro
vinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland te Dordrecht 28 juni 1972, 
's-Gravenhage 1972. 

Bespreking van Groen van Prinsterer's Handboek der Geschiedenis van het Vader
land; Tot Vrijheid Geroepen 22 (1976) . 

Dr. Isabella van Eeghen, persoon en wetenschappelijke betekenis; laarboek Amstel
odamum 70 (1978). 

lets over de wordingsgeschiedenis van Amsterdam; laarboek Amstelodamum 70 
(1978) . 

Herdenking van de slag bij Ane 1227, lOespraak or 30 juni 1977 te Gramsbergen; 
Nieuwe Drentse Volksalmanak 95 (1978). 
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Aantekeningen naar aanleiding van L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog; Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden 93 (1978). 

Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1815-1914, Z.P. , Z.J . 

Literatuur over mr. H. van Riel: 

Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, Amsterdam 1970. 
Hollands Dagboek: Mr. H . van Riel; N.R.C. 29 maart 1975. 
Joh . de Vries, Woord vooraf; Ondernemende geschiedenis, 22 opstellen geschreven 

bij he! afscheid van mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging Het Neder
lands Economisch-Historisch Archief, 's-Gravenhage 1977. 

Veilingcatalogus Van Stockum's Antiquariaat B.V. 's-Gravenhage 17-19 juni 1980. 



DE SCHRIJVERS 

H. F. 1. M. van den Eerenbeemt werd in 1930 gehoren. Hij stlldeerde geschiedenis Ie 
Nijmegen, Miinchen, Lellven en Parijs . Promoveerde in 1955 te Nijmegen . In 1956 
lector en seder! 1961 gewoon hoogleraar in de socia Ie, cconomische en politieke ge
schiedenis aan de Hogeschool in Tilhurg. PlIhliceerde een aantal studies met name op 
het terrein van de ontwikkeling van de sociale ideeen, over pauperisme, over aspekten 
uit de bedrijfsgeschiedenis en llit de regionalc historic . 

G. 1. Mentink. in 1932 te Culemborg geboren, studeerde geschiedenis aan de RU te 
Utrecht en te Gent (B). Volgde de opleiding tot hoger an:hiefamhtenaar en wa~ wcrk
zaam bij het algemeen rijksarchief te 's-Gravcnhage en de gemeentelijk archiefdienst 
van Rotterdam . Sinds 1966 is hij verbonden aan het rijksarchicf in Gelderland te Arn
hem . Thans Rijksarchivaris in Gelderland. 

1. de Visser, licentiaat in de geschiedenis in 1977; sinds 197R aspirant navorser bij het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek . 

C. A. Mandemakers, geboren in 1953, sllldeerde economische en sociale geschiedenis 
aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Hij werkt als wetenschappelijk assistent hij de 
subfaculteit maatschappijgeschiedenis i.o. te Rotterdam (vakgroep: geschiedenis van 
de industriele samenlevingen) waar hij een dissertatie voorbereidt met als onderwerp 
onderwijs en sociale mobiliteit, I R50-1950. 

P. M. M. Klep, geboren in 194R te Breda, sllldeerde sociaal-economische geschiedenis 
in Nijmtgen, Wageningen en Lellven. Promoveerde in 197R bij prof. dr. H. van der 
Wee in Lellven. Is thans hoogleraar in de economische en sociale gcschicdenis te Nij
megen. Pllbliceerde vooral betrdfende de overgang van de pre-indllstriele naar de 
indllstriele samenleving. 

Th . F. Wijsenbeek-Olthuis (geb. 1946) stlldeerde geschiedenis te Leiden. Van 1969-
1970 studie aan de University of North Carolina te Chapel Hill in de V.S. Thans werk
zaam als wetenschappelijk medewerkster bij de vakgroep Economische en Sociale Ge
schiedenis aan de Universiteit van Amsterdam; is bezig met een dissertatie over 
materiele cllltllllr en consumptiepatronen te Delft in de 18de eeuw. 

K. Degryse werd geboren in 1950 en stlldeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te 
Gent. Van 1972 tot 1978 was hij verbonden aan het Nationaal Fonds voor Wet en
schappelijk Onderzoek. Sinds 1980 is hij werkzaam bij het Rijksarchief te Gent. 

K. E. Sluyter man (Amsterdam 1949) stlldeerde van 1968-1974 geschiedenis te Leiden 
met als hoofdvak socia le en economische geschiedenis . Zij was enkele jaren werkzaam 
als wetenschappelijk medewerker economische geschiedenis aan de R.U .Leiden. Is 
thans bezig met een proefschrift over het bedrijfsbeleid in de Nederlandse sigarenin
dustrie. 

G. G . J . Rensen (geboren 1957) studeert sinds 1976 geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen, met als specialisatie Ekonomische en Sociale Geschiedenis. 
Zijn aandacht gaat vooral uit naar het maatschappelijke transformatieproces in de IRe 
en 1ge eeuw . 

L. Noordegraaf, geboren in 1949, studeerde filosofie en geschiedenis 'Ian de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en is thans verbonden aan het Economisch-Historisch Se
minarium van de Universiteit van Amsterdam. 

D. Damsma, geboren in 1949, studeerde geschiedenis en sociale geografie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en is thans verbonden aan het Documentatiecentrllm voor 
Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. 
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H. A. Diederiks (geb. 1937) is verbonden als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan 
de afdeling Socialc Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij studeerde eco
nomische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde 
over aspecten van stadsgeschiedenis (I.eiden. Amsterdam) en van strafrechtsgeschiede
nis en criminaliteil. Hij werkt aan een proefschrirt over Amsterdam in de Franse Tijd. 

M. A. P . Meilink-Roelofsz. emeritus bij70nder hooglcraar van de Rijksuniversiteit te 
Leiden en oud-Rijksarchivaris van het Aigemeen Rijksarchicf te 's-Gravenhage, pro
moveerde aan de Universiteit van Amsterdam . Haar voornaamste studieterrein is de 
West-Europese expansiege~chiedenis. Naast vele tijdschrirt artikelen publiceerde zij in 
boekvorm o.a. De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar. V.K .1. 4. 1943 en 
haar dissertatie. Asian Trade and European innuence in the Indonesian Archipelago 
between 1500 and about 1630, 1962. 

M. J . Wintle . Born 1953. B.A. degree Cambridge (England) 1974. M. A. degree Cam
bridge (England) 1978. Leverhulme Research Student, Hull, 1977-80. Lecturer in Mo
dern Dutch Studies, University of Hull, from 1980 (wetenschappelijk medewerker). 






	neha-jaarboek_44_0001
	neha-jaarboek_44_0002
	neha-jaarboek_44_0003
	neha-jaarboek_44_0004
	neha-jaarboek_44_0005
	neha-jaarboek_44_0006
	neha-jaarboek_44_0007
	neha-jaarboek_44_0008
	neha-jaarboek_44_0009
	neha-jaarboek_44_0010
	neha-jaarboek_44_0011
	neha-jaarboek_44_0012
	neha-jaarboek_44_0013
	neha-jaarboek_44_0014
	neha-jaarboek_44_0015
	neha-jaarboek_44_0016
	neha-jaarboek_44_0017
	neha-jaarboek_44_0018
	neha-jaarboek_44_0019
	neha-jaarboek_44_0020
	neha-jaarboek_44_0021
	neha-jaarboek_44_0022
	neha-jaarboek_44_0023
	neha-jaarboek_44_0024
	neha-jaarboek_44_0025
	neha-jaarboek_44_0026
	neha-jaarboek_44_0027
	neha-jaarboek_44_0028
	neha-jaarboek_44_0029
	neha-jaarboek_44_0030
	neha-jaarboek_44_0031
	neha-jaarboek_44_0032
	neha-jaarboek_44_0033
	neha-jaarboek_44_0034
	neha-jaarboek_44_0035
	neha-jaarboek_44_0036
	neha-jaarboek_44_0037
	neha-jaarboek_44_0038
	neha-jaarboek_44_0039
	neha-jaarboek_44_0040
	neha-jaarboek_44_0041
	neha-jaarboek_44_0042
	neha-jaarboek_44_0043
	neha-jaarboek_44_0044
	neha-jaarboek_44_0045
	neha-jaarboek_44_0046
	neha-jaarboek_44_0047
	neha-jaarboek_44_0048
	neha-jaarboek_44_0049
	neha-jaarboek_44_0050
	neha-jaarboek_44_0051
	neha-jaarboek_44_0052
	neha-jaarboek_44_0053
	neha-jaarboek_44_0054
	neha-jaarboek_44_0055
	neha-jaarboek_44_0056
	neha-jaarboek_44_0057
	neha-jaarboek_44_0058
	neha-jaarboek_44_0059
	neha-jaarboek_44_0060
	neha-jaarboek_44_0061
	neha-jaarboek_44_0062
	neha-jaarboek_44_0063
	neha-jaarboek_44_0064
	neha-jaarboek_44_0065
	neha-jaarboek_44_0066
	neha-jaarboek_44_0067
	neha-jaarboek_44_0068
	neha-jaarboek_44_0069
	neha-jaarboek_44_0070
	neha-jaarboek_44_0071
	neha-jaarboek_44_0072
	neha-jaarboek_44_0073
	neha-jaarboek_44_0074
	neha-jaarboek_44_0075
	neha-jaarboek_44_0076
	neha-jaarboek_44_0077
	neha-jaarboek_44_0078
	neha-jaarboek_44_0079
	neha-jaarboek_44_0080
	neha-jaarboek_44_0081
	neha-jaarboek_44_0082
	neha-jaarboek_44_0083
	neha-jaarboek_44_0084
	neha-jaarboek_44_0085
	neha-jaarboek_44_0086
	neha-jaarboek_44_0087
	neha-jaarboek_44_0088
	neha-jaarboek_44_0089
	neha-jaarboek_44_0090
	neha-jaarboek_44_0091
	neha-jaarboek_44_0092
	neha-jaarboek_44_0093
	neha-jaarboek_44_0094
	neha-jaarboek_44_0095
	neha-jaarboek_44_0096
	neha-jaarboek_44_0097
	neha-jaarboek_44_0098
	neha-jaarboek_44_0099
	neha-jaarboek_44_0100
	neha-jaarboek_44_0101
	neha-jaarboek_44_0102
	neha-jaarboek_44_0103
	neha-jaarboek_44_0104
	neha-jaarboek_44_0105
	neha-jaarboek_44_0106
	neha-jaarboek_44_0107
	neha-jaarboek_44_0108
	neha-jaarboek_44_0109
	neha-jaarboek_44_0110
	neha-jaarboek_44_0111
	neha-jaarboek_44_0112
	neha-jaarboek_44_0113
	neha-jaarboek_44_0114
	neha-jaarboek_44_0115
	neha-jaarboek_44_0116
	neha-jaarboek_44_0117
	neha-jaarboek_44_0118
	neha-jaarboek_44_0119
	neha-jaarboek_44_0120
	neha-jaarboek_44_0121
	neha-jaarboek_44_0122
	neha-jaarboek_44_0123
	neha-jaarboek_44_0124
	neha-jaarboek_44_0125
	neha-jaarboek_44_0126
	neha-jaarboek_44_0127
	neha-jaarboek_44_0128
	neha-jaarboek_44_0129
	neha-jaarboek_44_0130
	neha-jaarboek_44_0131
	neha-jaarboek_44_0132
	neha-jaarboek_44_0133
	neha-jaarboek_44_0134
	neha-jaarboek_44_0135
	neha-jaarboek_44_0136
	neha-jaarboek_44_0137
	neha-jaarboek_44_0138
	neha-jaarboek_44_0139
	neha-jaarboek_44_0140
	neha-jaarboek_44_0141
	neha-jaarboek_44_0142
	neha-jaarboek_44_0143
	neha-jaarboek_44_0144
	neha-jaarboek_44_0145
	neha-jaarboek_44_0146
	neha-jaarboek_44_0147
	neha-jaarboek_44_0148
	neha-jaarboek_44_0149
	neha-jaarboek_44_0150
	neha-jaarboek_44_0151
	neha-jaarboek_44_0152
	neha-jaarboek_44_0153
	neha-jaarboek_44_0154
	neha-jaarboek_44_0155
	neha-jaarboek_44_0156
	neha-jaarboek_44_0157
	neha-jaarboek_44_0158
	neha-jaarboek_44_0159
	neha-jaarboek_44_0160
	neha-jaarboek_44_0161
	neha-jaarboek_44_0162
	neha-jaarboek_44_0163
	neha-jaarboek_44_0164
	neha-jaarboek_44_0165
	neha-jaarboek_44_0166
	neha-jaarboek_44_0167
	neha-jaarboek_44_0168
	neha-jaarboek_44_0169
	neha-jaarboek_44_0170
	neha-jaarboek_44_0171
	neha-jaarboek_44_0172
	neha-jaarboek_44_0173
	neha-jaarboek_44_0174
	neha-jaarboek_44_0175
	neha-jaarboek_44_0176
	neha-jaarboek_44_0177
	neha-jaarboek_44_0178
	neha-jaarboek_44_0179
	neha-jaarboek_44_0180
	neha-jaarboek_44_0181
	neha-jaarboek_44_0182
	neha-jaarboek_44_0183
	neha-jaarboek_44_0184
	neha-jaarboek_44_0185
	neha-jaarboek_44_0186
	neha-jaarboek_44_0187
	neha-jaarboek_44_0188
	neha-jaarboek_44_0189
	neha-jaarboek_44_0190
	neha-jaarboek_44_0191
	neha-jaarboek_44_0192
	neha-jaarboek_44_0193
	neha-jaarboek_44_0194
	neha-jaarboek_44_0195
	neha-jaarboek_44_0196
	neha-jaarboek_44_0197
	neha-jaarboek_44_0198
	neha-jaarboek_44_0199
	neha-jaarboek_44_0200
	neha-jaarboek_44_0201
	neha-jaarboek_44_0202
	neha-jaarboek_44_0203
	neha-jaarboek_44_0204
	neha-jaarboek_44_0205
	neha-jaarboek_44_0206
	neha-jaarboek_44_0207
	neha-jaarboek_44_0208
	neha-jaarboek_44_0209
	neha-jaarboek_44_0210
	neha-jaarboek_44_0211
	neha-jaarboek_44_0212
	neha-jaarboek_44_0213
	neha-jaarboek_44_0214
	neha-jaarboek_44_0215
	neha-jaarboek_44_0216
	neha-jaarboek_44_0217
	neha-jaarboek_44_0218
	neha-jaarboek_44_0219
	neha-jaarboek_44_0220
	neha-jaarboek_44_0221
	neha-jaarboek_44_0222
	neha-jaarboek_44_0223
	neha-jaarboek_44_0224
	neha-jaarboek_44_0225
	neha-jaarboek_44_0226
	neha-jaarboek_44_0227
	neha-jaarboek_44_0228
	neha-jaarboek_44_0229
	neha-jaarboek_44_0230
	neha-jaarboek_44_0231
	neha-jaarboek_44_0232
	neha-jaarboek_44_0233
	neha-jaarboek_44_0234
	neha-jaarboek_44_0235
	neha-jaarboek_44_0236
	neha-jaarboek_44_0237
	neha-jaarboek_44_0238
	neha-jaarboek_44_0239
	neha-jaarboek_44_0240
	neha-jaarboek_44_0241
	neha-jaarboek_44_0242
	neha-jaarboek_44_0243
	neha-jaarboek_44_0244
	neha-jaarboek_44_0245
	neha-jaarboek_44_0246
	neha-jaarboek_44_0247
	neha-jaarboek_44_0248
	neha-jaarboek_44_0249
	neha-jaarboek_44_0250
	neha-jaarboek_44_0251
	neha-jaarboek_44_0252
	neha-jaarboek_44_0253
	neha-jaarboek_44_0254
	neha-jaarboek_44_0255
	neha-jaarboek_44_0256
	neha-jaarboek_44_0257
	neha-jaarboek_44_0258
	neha-jaarboek_44_0259
	neha-jaarboek_44_0260
	neha-jaarboek_44_0261
	neha-jaarboek_44_0262
	neha-jaarboek_44_0263
	neha-jaarboek_44_0264
	neha-jaarboek_44_0265
	neha-jaarboek_44_0266
	neha-jaarboek_44_0267
	neha-jaarboek_44_0268
	neha-jaarboek_44_0269
	neha-jaarboek_44_0270
	neha-jaarboek_44_0271
	neha-jaarboek_44_0272
	neha-jaarboek_44_0273
	neha-jaarboek_44_0274
	neha-jaarboek_44_0275
	neha-jaarboek_44_0276
	neha-jaarboek_44_0277
	neha-jaarboek_44_0278
	neha-jaarboek_44_0279
	neha-jaarboek_44_0280
	neha-jaarboek_44_0281
	neha-jaarboek_44_0282
	neha-jaarboek_44_0283
	neha-jaarboek_44_0284
	neha-jaarboek_44_0285
	neha-jaarboek_44_0286
	neha-jaarboek_44_0287
	neha-jaarboek_44_0288
	neha-jaarboek_44_0289
	neha-jaarboek_44_0290
	neha-jaarboek_44_0291
	neha-jaarboek_44_0292
	neha-jaarboek_44_0293
	neha-jaarboek_44_0294
	neha-jaarboek_44_0295
	neha-jaarboek_44_0296
	neha-jaarboek_44_0297
	neha-jaarboek_44_0298
	neha-jaarboek_44_0299
	neha-jaarboek_44_0300
	neha-jaarboek_44_0301
	neha-jaarboek_44_0302
	neha-jaarboek_44_0303
	neha-jaarboek_44_0304
	neha-jaarboek_44_0305
	neha-jaarboek_44_0306
	neha-jaarboek_44_0307
	neha-jaarboek_44_0308
	neha-jaarboek_44_0309
	neha-jaarboek_44_0310

