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MEDEDELING
Met genoegen stelt de Commissie van Redactie plaatsruimte beschikbaar
voor de publicatie van zeven artikelen, die gebaseerd zijn op referaten, gehouden voor de Conferentie van de Stichting Maatschappijgeschiedenis; deze
vond op 8 en 9 april 1983 plaats. Het betreft de eerste zeven artikelen. De inleidende beschouwing van Dr. E. J. Fischer heeft betrekking op de artikelen
II tim V.
De Redactiecommissie is ieder, die meegewerkt heeft tot de publicatiemogelijkheid van de genoemde artikelen, daarvoor erkentelijk.
De Directeur-Secretaris
Prof. Dr. J. H. VAN STUUVENBERG

ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE OMWENTELING IN HET VERKEERS- EN VERVOERSWEZEN
door
E. J. FISCHER
Het eerste thema van deze conferentie luidt, in zeer algemene bewoordingen geformuleerd: "Economisch-technologische aspecten van de omwenteling in het verkeers- en vervoerswezen". Het thema is naar plaats en tijd begrensd tot Nederland in de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw. Zelfs binnen deze beperkingen blijft het een zeer ruim thema en
er mag worden aangenomen dat er (ook na lezing van de v~~r u liggende bijdragen) nog vragen onbeantwoord moeten blijven. Het is rnijn bedoeling in
deze inleiding duidelijk te maken dat de problemen die in deze bijdragen worden aangsneden, hun wortels vinden in de historiografie over de econornische
en (meer in het bijzonder) de nijverheidsgeschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw. Het gemeenschappelijke element in de bijdragen is, zo men
wil, dat de onderwerpen die aan de orde worden gesteld, bijna alle gerekend
kunnen worden tot de categorie "controversieel".
Zoals ook in het buitenland, waar auteurs als Phylis Deane, Fogel en
North expliciet aandacht hebben gegeven aan de transportrevolutie in Groot
Brittannie en in de Verenigde Staten, zo zijn er ook in Nederland belangrijke
werken verschenen die een goede indruk geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het verkeers- en vervoerswezen in Nederland. In de eerste plaats
valt te denken aan het werk van Jonkers Nieboer, dat een goed overzicht
geeft van de ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnet. In een adem
hiermee kunnen de dissertaties van Kuiler en Nusteling worden genoemd. In
de eerstegenoemde stu die wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van
het verkeers- en vervoerswezen in Nederland sedert 1815; in het werk van
Nusteling staat de Rijnvaart centraal.
Daarnaast kan men bogen op de vele artikelen die zijn verschenen in het
Tijdschrift voor Econornische (en Sociale) Geografie, de gedenkboeken van
stoomvaartmaatschappijen en fabrieken van rollend materieel, de Staatkundig en Staathuishoudkundige Jaarboekjes en de Verslagen van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten, waarin goede overzichten zijn te vinden van de
aantallen "kunstwegen" en de staat waarin deze verkeerden, de toestand der
waterwegen en de bevaarbaarheid daarvan gedurende de verschillende jaargetijden. Tevens zijn er vele econornisch-historische studies aan te wijzen,
waarin een belangrijk deel werd ingeruimd v~~r de beschrijving van bepaalde
aspecten van verkeer en vervoer in bepaalde tijdvakken of bepaalde regio's,
zoals in de dissertaties van Boot en Griffiths het geval is.
Deze opsomrning, die zeker niet voJledig is, dient om aan te geven dat het
zeker geen braakliggend terrein is waarop wij ons op deze conferentie bege-
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yen. Als echter de vraag wordt gesteld of men op basis van deze studies tot
grote overeenstemming is gekomen over aile belangrijke aspecten van het
verkeers- en vervoerswezim, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Zo
worden voor de verklaring van het achterblijven van Nederland op het gebied
van de aanleg van spoorwegen allerhande argumenten naar voren gebracht.
Nu eens wordt de nadruk gelegd op de ongelnteresseerdheid van de haute
finance die, geheel passend in het traditionele beeld dat bestaat over de eerste
helft van de negentiende eeuw, liever hun vermogens belegden in risicomijdende fondsen zoals buitenlandse schuldpapieren en staatsobligaties. Dan
weer wordt de deplorabele staat van's lands financien daarvoor verantwoordelijk gesteld, de grote technische moeilijkheden die moesten worden overwonnen of de juridische moeilijkheden die met de noodzakelijke onteigeningen gepaard gingen.
Dit ontbreken van eensgezindheid bestaat eveneens ten aanzien van het
antwoord op de vraag in hoeverre de beroerde toestand der verkeersverbindingen in Nederland als verklarende factor kan worden genoemd voor de relatief trage ontwikkeling van de Nederlandse nijverheid in de negentiende
eeuw. De meeste auteurs zijn van mening dat het gebrekkige transportsysteem inderdaad een vroegere ontplooiing van het fabriekssysteem in de
weg heeft gestaan. Daar staat tegenover dat er andere historici zijn, die menen dat het met de infrastructuur in Nederland wei meeviel en dat de kosten
van transport nooit een remmende factor kunnen zijn geweest, of in ieder geval een dusdanig geringe invloed hadden op de kostprijs der voortgebrachte
producten, dat deze nooit de concurrentiekracht der Nederlandse ondernemers sterk kunnen hebben benadeeld.
Voor een deel is deze tegenstrijdigheid van mening terug te voeren op de
verschillende regio's die de auteurs op het oog hebben. Zo zal het natuurlijk
een groot verschil uitmaken of de een het heeft over de verkeersgeografische
situatie in het oostelijk deel van Nederland, terwijl de ander de verkeersgeografische ligging behandelt van Rotterdam, aan een relatief goed bevaarbaar
water dat naar een belangrijk achterlanct voert. In dit verb and moet worden
opgemerkt dat het vanuit economische optiek niet zo zinvol is de kosten van
transport geisoleerd te behandelen. De ondernemers trachten winst te maken,
dat wi! zeggen dat zij uiteindelijk sleChts gelnteresseerd zijn in de confrontatie
van integrale opbrengsten en integrale kosten. Zo is het zeer goed denkbaar
dat een ondernemer een vestigingsplaats kiest die weliswaar over zeer slechte
verkeersverbindingen beschikt, maar waar bijvoorbeeld de kosten voor arbeid aanmerkelijk lager liggeQ. dan elders, of waar de lage kosten van gronden hulpstoffen de hoge transportkosten compenseren.
In de economische geografie, het overlappingsgebied tussen de economie
en de sociale geografie, is aI veel onderzoek gedaan naar de invloed die uitgaat van de verkeersgeografische situatie op de vestigingsplaats van ondernemingen. Ook wat betreft theorievorming kan men hier reeds bogen op een rijke geschiedenis. Hoewel in de oudere vestigingsplaatstheorieen de kosten van
transport een betrekkelijk centrale rol kregen toebedee1d, blijkt dat in de
recentere theorieen meer aandacht wordt besteed aan de integrale kosten en
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opbrengsten. In het werk van R. W. J. M. Bos en dat van R. T. Griffiths
wordt impliciet uitgegaan van de principes die in deze theorie geformuleerd
zijn.
Veel van wat in de historische literatuur tegenstrijdigheden lijken te zijn,
blijken bij nader inzien slechts paradoxen genoemd te mogen worden, dus aIleen schijnbaar tegenstrijdig te zijn . Zo blijkt uit het werk van de Jonge dat
transportkosten voor enorme prijsverschillen zorgden in oostelijk Nederland.
Plaatsen die slechts enkele tientallen kilometers van elkaar verwijderd lagen,
gaven een prijsverschil te zien van circa 800/0; deze verschillen waren toe te
schrijven aan de kosten van vervoer. Uit een ander studie blijkt dat de transportkosten in hetzelfde gebied een uiterst marginale invloed hebben uitgeoefend op de prijs van het eindproduct, narnelijk slechts 1 a 2%. De paradox
wordt opgelost als men weet dat het eerste voorbeeld betrekking heeft op tarwe, een product waar de waarde-gewichtsratio erg laag ligt, terwijl het tweede
voorbeeld betrekking heeft op de zogenaarnde calicots, katoenen weefsels die
veel in Twente werden geweven. Deze laatste producten kenden een zeer hoge
waarde-gewichtsratio, waardoor transportkosten een betrekkelijk geringe
invloed uitoefenden op de totale kosten van de voortbrenging.
Welke les valt er uit dergelijke voorbeelden te trekken? In de eerste plaats
dat men zeer voorzichtig moet zijn met generalisaties. Uitspraken over de invloed van de verkeersverbindingen op de ontwikkeling van de Nederlandse
nijverheid, hebben weinig zin en zijn in hun algemeenheid dikwijls ook niet
juist. Niet aIleen dienen hier nuanceringen te worden aangebracht naar tijd
en naar geografisch gebied, maar bovendien naar sector van bedrijvigheid. In
de tweede plaats, dat het niet onverstandig lijkt bij historisch onderzoek
naar, bijvoorbeeld, de omwenteling in het verkeers- en vervoerswezen, aansluiting te zoe ken bij bestaande theorieen, ook al zijn deze in een andere wetenschappelijke discipline dan de historische ontwikkeld. In de derde plaats,
en daarmee kom ik tot de bijdragen die hier ter bespreking liggen, dat er een
grote behoefte bestaat aan historische case-studies, juist ter toetsing van die
theorieen en ter onderbouwing of ter verwerping van min of meer algemeen
geaccepteerde, maar slecht onderbouwde stellingen.
Hoe passen de hier gepresenteerde papers in de vraagstukken die de historiografie heeft opgeworpen? Het artikel van Boom en Saal, dat handelt over
de spoorwegaanleg in de eerste helft van de negentiende eeuw, gaat in op de
vraag of het inderdaad zo is, zoals veel historici ons willen doen geloven, dat
het achterblijven van Nederland op het gebied van spoorwegaanleg op het
conto kan worden geschreven van de alom heersende Jan Saliegeest. lets dergelijks vraagt ook Van den Broeke zich af in zijn bijdrage over de financiering van de spoorwegen in Nederland: moet het aan de weinig inspirerende
houding van de Nederlandse haute finance worden toegeschreven dat het zo
lastig is kapitaal voor de aanleg van de Nederlandse spoorwegen te vinden?
Of is het zo, en dit in tegenstelling tot wat doorgaans wordt beweerd, dat de
Nederlandse kapitaalbezitter wei degelijk in risicodragende fondsen wenste te
beleggen, maar dat er daarvoor in Nederland onvoldoende mogelijkheden
waren, of dat er onvoldoende vooruitzicht bestond op een behoorlijk rende-
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ment? In het artikel van Van de Ven wordt aandacht gevraagd voor een tot
dusverre nagenoeg vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van verkeer en vervoer in de negentiende eeuw en wei de verbetering van de Rijntakken in de
periode 1850-1920. In deze bijdrage wordt het aannemelijk gemaakt dat het
niet aan de laksheid van de verschillende overheden kan worden toegeschreyen dat deze verbeteringen pas na 1850 tot stand werden gebracht. Het was
eerder een complex van oorzaken, zoals de deplorabele staat waarin de
overheidsfinancien sedert de Franse Tijd verkeerden, de geringe financiele
middelen waarover de waterschappen beschikten, de gebrekkige opleiding
van ingenieurs en de vele reorganisaties die binnen Waterstaat werden doorgevoerd. Toen er in het midden van de eeuw in aI deze factoren wijzigingen
ten gunste waren opgetreden, konden ook de rivierverbeteringen ter hand
worden genomen. Bij deze verbeteringen kon men voortbouwen op ervaringen die men in het buitenland (en voornamelijk in Duitsland) al had opgedaan. In het laatste artikel, dat van Sepp, wordt stilgestaan bij de overgang
van .zeil naar motor in de binneniandse scheepvaart in de eerste decennia van
de twintigste eeuw. Op basis van de resultaten van deze studie mag worden
aangenomen dat deze overgang niet aileen kan worden verklaard uit de 'moderne mentaliteit' van bepaald groepen schippers, maar dat het tevens en
voornameJijk technische en economische factoren waren die deze overgang
hebben bevorderd.
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1. Inleiding en probleemstelling
In dit artikel wordt een onderwerp aangesneden, dat volgens ons te lang
onderbelicht is gebleven: de eerste fase van de aanleg van spoorwegen in
Nederland, die rond 1860 eindigde.
Over een mogelijke invoering van dit nieuwe transportmiddel is tussen
1830 en 1839 een uitgebreide diskussie gevoerd. Als de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij (de HSM in 1839 haar eerste baanvak opent (het
trajekt Amsterdam - Haarlem), zijn de gevolgen van die diskussie merkbaar
in het beleid van de maatschappij ten opzichte van de keuze van het trajekt,
de exploitatie, de tarief- en vervoerspolitiek. Ook in het beleid van de op een
na oudste spoorwegmaatschappij van Nederland (de NRS) horen we de
echo's van deze diskussie doorklinken.
De argumenten van tegenstanders van spoorwegaanleg die in deze polemiek naar voren kwamen, waren voor binnenlandse investeerders in dit nieuwe transportmiddel belangrijk genoeg om slechts zeer schoorvoetend hun
kapitaal in spoorwegaandelen te beleggen. Als de HSM en de NRS met de
exploitatie van hun spoorwegen beginnen, laten de resuitaten van deze twee
maatschappijen zien, dat de schroom van de Nederlandse investeerder gerechtvaardigd te noemen is. Het beeld dat historici doorgaans schetsen van de
ekonomische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden in de eerste helft
van de negentiende eeuw is nogal somber: er zou een sfeer van larnlendigheid
geheerst hebben (het etiket Jan Salie wordt te pas en te onpas gebruikt) en, op
enkele markante uitzonderingen na, zou er geen sprake van enig aktief en dynamisch ondernemerschap zijn geweest. De besturing van het aanlegstadium
van spoorwegen in Nederland, met name de periode 1830-1860, is door deze
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opvatting sterk gekleurd. De groei van het Nederlandse spoorwegnet wordt
bestempeld als traag en achterblijvend bij de ontwikkelingen in het buitenland. De grafische weergave van de groei van het Nederlandse spoorwegnet,
in vergelijking met die groei in Groot Brittannie, Belgie, Frankrijk en Duitsland (het gebied van het latere Keizerrijk met uitsluiting van ElzasLotharingen) tussen 1830 en 1860, lijkt dit beeld te bevestigen (Zie Grafiek I).
De hiervoor weergegeven opvatting over de trage spoorwegaanleg in Nederland past in de "grote controverse" over de negentiende eeuwse ekonornische geschiedenis. die controverse draait om de vraag: waarom kwam in
Nederland de industralisatie zo laat op gang?
m. spoorweg

10.000

5.000

.....................
.....
~ ../

......

1.000

500

Groot Brl ttanni!:f
Dui tsland (grenzen

kelzerr ljk zander

Elzas)
Prankrijk

..../

BelgU
Nederland

30

' 40

' 45

, 50

, 5

' 60

GRAFIEK I
Spoorwegaanleg iI} Groot Brittanie, Belgie, Frankrijk, Duitsland en
Nederland, 1830-1860.
(in km serni-logarithrnische schaal)
Bron: Mitchell, B. R. : European historical statistics. London, 1975. pp. 581-582
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De verschillende antwoorden die op die vraag gegeven zijn; mogen we bekend veronderstellen: de materiele omstandigheden die Van Dillen opvoert
als voornaamste belemmering, de psychische faktoren die volgens Wieringa
de ontwikkeling belemmerden, het tussenstandpunt van Van Stuijvenberg en
Brugmans 2). Hoewel recenter onderzoek dit beeld heeft genuanceerd, blijven
de opmerkingen die over spoorwegaanleg gemaakt worden sterk gekleurd.
Zo constateert Brugmans: " ... dat de overtuiging omtrent de noodzakelijkheid der spoorwegen zwak bleef" ). Zappey merkt op: "Vele bezadigde Nederlanders schudden hun hoofd over wat ze als een verfoeilijke en gevaarlijke
nieuwigheid beschouwen; ook in handelskringen werden allerhand bezwaren
opgeworpen" f84) . Ook Griffith besteedt enige aandacht aan de trage groei
van het spoorwegnet in Nederland. Hij wijt dit aan een belangrijke oorzaak:
de veel hogere aanlegkosten dan aanvankelijk begroot. Deze hoge kosten
worden op hun beurt weer veroorzaakt door een aantal faktoren; de gebrekkige onteigeningswetgeving en de daardoor te veeleisende grondeigenaren en
gemeentebesturen, die de spoorwegbouwers danig frustreerden, en de drassige ondergrond ' ). Al deze auteurs baseren zich voornamelijk op twee bronnen. De eerste is een gedenkboek dat de HSM uitgaf ter viering van het vijftigjarig bestaan van de eerste spoorlijn in Nederland, in 1889 6 ). De tweede
bron is een studie van J. H. Jonckers Nieboer uit 1907 en herzien in 1939 7).
In deze twee boeken wordt de spoorwegaanleg uitsluitend bezien vanuit het
stand punt van de spoorwegbouwers. Iedere hindernis wordt gezien als een ergernis, en "Terwijl in aile andere landen het spinneweb der spoorweglijnen
zich uitbreidde en de grote betekenis daarvan voor handel en industrie werd
begrepen, trok men in ons land de slaapmuts nog wat dieper over de oren en
bleef men in de trekschuit zitten dutten" '). Het bestaande beeld van het
"achterlijke" Nederland, en het onkritische gebruik van deze twee bronnen
leveren, samengevoegd in opmerkingen over het aanlegstadium van spoorwegen in Nederland, een te ongenuanceerd beeld van de ontwikkeling op.
Het is opvallend dat een auteur die de eerste helft van de negentiende eeuw
benadert vanuit een studie van de voorafgaande periode, tot een volstrekt andere conclusie komt als het gaat om een oordeel over de ontwikkeling van het
Nederlandse spoorwegnet. Jan de Vries laat in zijn "Barges and Capitalism"
zien dat de Republiek in de zestiende en zeventiende eeuw een zeer goed
transportsysteem bezat in een verfijnd, goed georganiseerd netwerk van
trekschuitdiensten 9). Als hij, vanuit die optiek, tot de slotsom komt dat de
investering in de spoorweg van de HSM in 1848 nauwe1ijks iets bijdraagt aan
de ekonornische ontwikkeling van Holland, dan is het beeld volkomen omgedraaid. Nederland is niet "achterlijk", maar heeft in de eerste helft van de
negentiende eeuw eerder last van de "wet van de remmende voorsprong", de
tol van de pionier!
De hierboven aangegeven overwegingen boden ons voldoende aanleiding
de introduktie van spoorwegen in Nederland aan een nader onderzoek te onderwerpen. In onze doctoraalscriptie zijn de resultaten van dat onderzoek
neergelegd 10). Wij hebben daarin de spoorwegaanleg niet bestudeerd als een
symptoom van een trage industrieIe ontwikkeling, want deze benadering leidt
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tot de hiervoor aangestipte vertekeningen. Wij zochten de oorzaken van de
trage groei van het spoorwegnet niet in een proces dat (nog) niet had plaatsgevonden, - industrialisatie -, maar zochten deze tegen de achtergrond van
de bestaande struktuur van handel en (water)transport. Vooral de argumenten van tegenstanders van spoorwegaanleg hebben wij daartoe nader onderzocht, zonder ze af te doen met het etiket " achterlijk" .
De hoofdvraag die voor dit artikel het uitgangspunt vormt, is: Kan, als wij
de spoorwegaanleg plaatsen in de ontwikkeling van de infrastruktuur van de
eerste helft van de negentiende eeuw, geconstateerd worden, dat Nederland
(in vergelijking met het buitenland) traag (of achter) was met de introduktie
van dit nieuwe transportmiddel? De volgende deelvragen komen daarbij aan
de orde:
- Hoe ontwikkelde zich het spoorwegnet in West Europa (tot 1860), meer
in het bijzonder in Groot Brittannie, Belgie, Frankrijk en Duitsland.
- Hoe verliep de aanleg van spoorwegen in Nederland?
- Welke argumenten speelden in de diskussie over spoorwegaanleg een rol?
Wij concentreren ons hierbij op de polemiek over het voor en tegen van de
spoorwegaanleg, die rond 1834 losbarstte betreffende de eerste twee spoorwegprojekten in Nederland, het ontwerp van W. A. Bake voor een spoorweg
van Amsterdam naar KeuJen en het ontwerp van W. C. Brade voor een
spoorwegverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam.
- Hoe moeten wij de argumenten die in de diskussie naar voren kwamen beoordelen? Welke achtergronden gingen er schuil achter de aangevoerde argumen ten?
- Welke resultaten boekten de eerste spoorwegmaatschappijen van Nederland?
Tot slot komen wij tot een afweging van de steekhoudendheid der argumen ten uit de diskussie.

2. Spoorwegaanleg in West-Europa tot 1860")
De aanleg van spoorwegen in West-Europa verloopt via een aantal elkaar
opvolgende fasen. Tussen circa 1800 en 1860 ontwikkelde zich vanuit een
aantal mijnspoorweggetjes een netwerk van spoorwegverbindingen.
In de beginfase werden er in mijnstreken door partikulieren "ijzerbanen"
aangelegd waarop de wagons door paarden werden voortgetrokken. Vervoerd werden zware delfstoffen als steenkool en ijzererts, van de mijn naar
een kanaal, over een kort, bergachtig, trajekt. Rond 1800 vinden we dit soort
ijzeren wegen in de belangrijkste mijngebieden van Groot Brittannie, Belgie,
Frankrijk en Duitsland. In de daarop volgende fase, tussen 1830 en 1840,
werden de spoorwegen voor iedereen toegankelijk ("openbaar"), kwam er
passagiervervoer en werden de paarden vervangen door stoomlokomotieven.
Deze spoorwegen werden aangelegd tussen bevolkingsconcentraties of korte
afstand van elkaar, zoals Liverpool-Manchester, Parijs-St. Germain,
Niirnberg-Furth en Amsterdam-Haarlem. Door hun sterke propagandistische effekt raakte de bevolking, en - nog belangrijker - de kapitaalverschaffers, vertrouwd met het nieuwe transportmiddel.
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De vo!gende fasen vo!gden e!kaar zeer sne! op. Aan het eind van de jaren
veertig en het begin van de jaren vijftig werden handels- en reizigersspoorwegen over grote afstand aangelegd, en kwamen de eerste internationale verbindingen tot stand. Vervolgens werden onder toenemende staatsinvloed de minder belangrijke lijnen aangelegd en werden de eindpunten in d~ grote steden
kortges!oten. Rond 1860 was er zo in West-Europa een spoorwegnetwc:;rk tot
stand gekomen.
In de hier geschetste fasen nemen Groot Brittannie en Be!gie een aparte
plaats in. In Groot Brittannie hoefde de staat aileen regulerend op te treden
en geen initiatieven te ontplooien om tot een spoorwegstelsel te komen. In
Belgie gebeurde het omgekeerde. AI in 18341iet de Belgische staat een stelsel
van aaneengesloten hoofdspoorwegen ontwerpen. Gezocht werd naar een
alternatief voor de over vijandelijk (Nederlands) gebied lopende Rijn: de
"IJzeren Rijn", de spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Keulen kwam
tot stand (1843).
Op Kaart I is zichtbaar dat de belangrijkste Noordzeehavens in 1863 een
aansluiting hadden op een spoorwegnet dat bestond uit doorgaande hoofdspoorwegen en een stelsel van aanvoerlijnen. Grafiek I (zie Inleiding) en
Kaart I brengen de groei en de kwaliteit van het West-Europese spoorwegnet
in beeld.

_ _ Hoot'dspoontegen
_ _ Verblndingesooorwegen

KAART I
HET EUROPESE SPOORWEGNET IN 1863
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In Grafiek I geeft Groot Brittannie de toon aan. De "railway manias" van
1836-'38 en 1844-'48 zijn duidelijke topjaren (met een geringe naijling) in de
grafiek. Het enorme aimbod van Brits kapitaal en de vraag naar spoorwegaandelen vinden we ook terug in de groeicurves op het Continent.
De groei van het Duitse spoorwegnet verliep opmerkelijk snel, zelfs sneller
dan het Britse tot 1846. In Frankrijk zien we pas na dat jaar een vergelijkbare
groei. Na de railway manias is er telkens een terugval in de uitbreiding te zien.
De spoorwegaanleg in Nede,r land viel buiten het algemene beeld. Tot 1860
was ze van zo 'n marginale 'betekenis dat de groeicurve schoksgewijs verloopt
en er van een gestage groei geen sprake is. Bovendien werden er van de 350 kilometer spoorweg die Nederland in 1860 telde 91 geexploiteerd door gedeeltelijk buitenlandse maatschappijen (de Aken-Maastrichtse en de AntwerpenRotterdamse) .
Voor Nederland waren de spoorwegaansluitingen van Keulen van groot belang. AI in 1847 beschikte deze stad over doorgaande railverbindingen met
Bremen, Hamburg, Leipzig, Maagdenburg en Berlijn, en Antwerpen en Parijs. Maar tot 1857, als er een verbinding parallel aan de Rijn (op de linkeroe·
ver, in 1861 aangevuld met een lijn op de rechteroever tot aan Bazel) tot stand
komt, bleef de stad een overslagplaats voor Rijnschepen.
Slechts Le Havre en Antwerpen hadden in 1852 een direkte spoorwegverbinding met Straatsburg en Zwitseriand; Hamburg en Bremen kregen hun
doorvoerlijnen aan het eind van de jaren vijtig. Rotterdam en Amsterdam
waren in 1856 dan ook juist op tijd met hun aansluiting op het Duitse spoorwegnet.

3. De discussie over aanleg van spoorwegen in Nederland, 1830-1860
a. Een kort overzicht
Het aanleggen van een spoorweg is een gecompliceerde zaak. Als er een
spoorwegverbinding tussen twee plaatsen geprojecteerd is, moet er nog hed
wat gebeuren voordat de eerste trein kan gaan rijden. Er moeten opmetingen
worden verricht, er moet kapitaal bijeengebracht worden, het traject moet
worden uitgezet en er moet grond worden aangekocht. Voordat er een begin
met de werkzaamheden kan worden gemaakt, moet echter van de <;>verheid
een concessie verkregen zijn waardoor een spoorwegmaatschappij het recht
verwerft een bepaald traject aan te leggen en in exploitatie te nemen. De hoevee!heid verleende concessies vormt daardoor een indicatie voor het bestaan
van spoorwegplannen, die het stadium van een mogelijke uitvoering redelijk
dicht genaderd zijn.
In de onderstaande tab!!l gerrt;;n wij weer, voor welke hoeveelheden kilometers er concessies zijn verleend en hoeveel kilometer spoorweg er is aangelegd
in Nederland tussen 1830 en 1860.
Vit deze cijfers valt te concluderen, dat er in Nederland een flink aantal
plannen voor spoorwegverbindingen ontworpen is, dat het tot het aanvragen
van een concessie heeft gebracht. Daarvan is echter een gering dee! werkelijk
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Tabel I
Jaarlijks verleende concessies; jaarlijks geopende spoorlijnen (in km)
Nederland 1836-1860
Jaar
1836
1838
1839
1840
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1852
1853
1854
1855
1856
1858
1860

Verleend voor

Geopend

16
92
16
68,5

348
295-313·

14,7
66,4
11
45
23,4

55
4
212
97
45
23

'.

1255,5-1273,5

10

38
69
42,4

+

334,9

• Atbankelijk van een aantal voorwaarden, was er een concessie waarin het aantal
toegestane kilometers varieerde tussen 50 en 68.
Bron: Boom, S. en P . Saal: Tussen
p. 132.

uitgevoerd (26070). Vergeiijken we deze gegevens met die van Belgit!, dan zien
we dat daar van de 1422 km waarvoor tussen 1842 en 1862 een concessie werd
verleend, 1238 km is aangeiegd (88070) 12). Het totaal aantal geprojekteerde
kilometer spoorweg verschilde niet zoveel met Belgit!, maar in Nederland
werd daarvan slechts een zeer gering deel uitgevoerd. Pas na 1860, toen de
staat de aanleg ter hand nam, wat in Belgit! al in 1835 gebeurde, zien we dat
de geprojecteerde spoorwegen ook werkelijkheid werden. De verwikkelingen
rond een aantal spoorwegplannen is door M. Hartgerink-Koomans in een
drietal artikelen beschreven 13). Voor ons doel was dit met betrekking tot de
eerste spoorwegplannen niet uitgebreid genoeg zodat wij deze, het ontwerp
van W. A. Bake uit 1830 en het ontwerp van W. C. Brade uit 1834, aan een
nader onderzoek onderwierpen.
In 1830 dient de luitenant-kolonel der artillerie W. A. Bake bij zijn superieuren een ontwerp in voor een spoorwegverbinding tussen Amsterdam en
Keulen. Na een dienstreis naar Groot Brittannit! was Bake enthousiast geworden voor spoorwegaanleg. Hij zag daarin een goede oplossing voor de slechte
verbindingen van Amsterdam met het Duitse achterland (zie par. 3d). Zijn
plan yond aanvankelijk een goed onthaal. Willem I gaf toestemming tot opmeting van het traject, er werden van alle kanten adviezen ingewonnen en er
kwam een begroting van de aanlegkosten (circa 6 miljoen gulden voor een
enkelsporig traject tot aan de Duitse grens, 12 rniljoen gulden voor dub-
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belspoor). Om dit enorme bedrag bijeen te krijgen moest Bake een beroep
doen op de kapitaalmarkt. Een door hem opgerichte IJzeren Spoorweg
Maatschappij moest in 1834 via een openbare inschrijving dit bedrag bijeen
zien te krijgen 14).
AI in 1832 verschijnt er een anoniem boekwerkje over de transportproblemen in Nederland, getiteld: Gedachten over den Handel, onder anderen met
betrekking tot den geprojecteerden IJzeren Spoorweg naar Keulen IS). De auteur ging in op de problemen die de Rijnvaart opleverde. Volgens hem was
het spoorwegplan van Bake een uitstekende oplossing.
In het AIgemeen Handelsblad wordt in oktober 1833 ruime aandacht aan
dit boekje besteed. De krant plaatste een uitgebreide recensie waarin met de
strekking van de "Gedachten ... " volledig werd afgerekend. De schrijver van
deze artikelen was de directeur en stichter van de nog jonge, in 1824 opgerichte, Nederlandsche Stoom Boot Maatschappij (de NSM) uit Rotterdam, C.
M. Roentgen. Een week voordat de inschrijving op het aandelenkapitaal van
Bake's IJzeren Spoorweg Maatschappij gesloten zou worden, stelde het Algemeen Handelsblad haar kolommen open voor een discussie over de invoering
van spoorwegen in Nederland. Het blad gaf hiervoor een duidelijke motivatie. Een discussie was nodig door" ... de rijpheid der spoorwegplannen ... " ,
en " ... het aannemen van het stelsel der Spoorwegen in Belgie ... " (bij de
spoorwegnet van 1834) '6). In een tiental artikelen van voor- en tegenstanders
van spoorwegaanleg kwamen verschillende argumenten naar voren. Deze polemiek had belangrijke gevolgen, het meest direct voor het ontwerp van
Bake. Zijn spoorwegmaatschappij bleek niet voldoende kapitaal te kunnen
aantrekken om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Bake trok zich
teleurgesteld terug en wilde niets meer met spoorwegprojecten te maken
hebben.
Zijn rol werd overgenomen door W. C. Brade, een voormalig kapiteiningenieur bij de Genie. Deze vraagt in september 1834 een concessie aan voor
een spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam. Hij borduurde voort op het
ontwerp van zijn voorganger, want hij presenteerde zijn plan als proeftraject
v~~r de spoorlijn naar Keulen 17). Brade kreeg veel minder met verzet tegen
zijn plannen te maken. Op 20 september 1839 opende de HSM het eerste
baanvak van haar spoorweg, het traject Amsterdam-Haarlem.
In het hierboven geschetste verloop van de discussie zijn we nog niet ingegaan op de gehanteerde argumenten. Die komen nu aan de orde.
b. De argumenten van voorstanders van spoorwegaanleg
Het plan van Bake voorzag in een verbetering van de verbindingen tussen
Amsterdam en het Duitse achterland (Keulen). Reders en kooplieden uit de
hoofdstad met belangen in de handel op Duitsland steunden hem daarin. Het
is daarom niet verwonderlijk dat men zich in de hieropvolgende discussie in
de eerste plaats richtte op de taak van spoorwegen als vervoerders van goedereno Over het vervoer van personen werd nauwelijks gerept.
Brade koos na de mislukking van het project van Bake voor een ander traject: van Amsterdam naar Rotterdam. In de hoofdstedelijke handelskringen
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werd daar lauw op gereageerd. Een verbinding met Rotterdam zou de concurrentiepositie van Amsterdam nog verder verslechteren, vanwege de betere
scheepvaartverbindingen vail de Rotterdamse haven met het Duitse achterland en de zee. Medestanders yond Brade aileen bij een klein aantal fabrikanten met vestigingen langs de geplande spoorlijn. Een aantai van hen, waaronder Thomas Wilson, Paul van Vlissingen en Dudok van Heel richtten zich
zelfs met een adres tot de koning om voor Brade's plan steun te vragen 18).
Uit de discussie in het Algemeen Handelsblad kwamen nog meer
categorieen voorstanders te voorschijn.
Ten eerste een groep "theoretici", die zich bezighield met de voordelen
van landtransport boven watertransport in het aigemeen en de extra voordelen van de spoorweg naar Keulen in het bijzonder. De schrijver van de
"Gedachten ... " behoorde tot deze groep. De genoemde argumenten waren
(1834) nog niet in de praktijk getoetst. Zij omvatten de volgende punten:
spoorwegen zouden rninder afhankelijk van seizoensinvloeden zijn (te hoge
of te lage waterstand, ijsgang) dan watertransport; de tarieven van spoorwegen zouden lager zijn; de reistijd van de goederen zou aanzienlijk bekort
worden, wat scheelde in de rentekosten; spoorwegen zouden veiliger zijn,
waardoor de assurantiekosten lager zouden worden; er zou minder onderhoud aan de baan en het materieel nodig zijn, dan bij de scheepsvaart het
gevai was.
Ten tweede was er een groep "nationalisten", die hoopte door de aanleg
van een spoorweg de Belgische concurrentie (versterkt doordat de plannen
voor de aanleg van de "IJzeren Rijn" in een vergevorderd stadium waren gekomen) te bestrijden (dat " .. . onnatuurlijke bewind in Belgie" 19).
Ten derde kwam een groep investeerders en speculanten aan bod, die in
spoorwegaanleg geinteresseerd was vanwege dividenden en aandelenkoersen.
De hoge dividenden in Groot Brittannie en hoge aandelenkoersen tijdens de
daar woedende "railway-mania" gaven hoop op interessante mogelijkheden.
Over de omvang van deze verschillende groepen en hun verhouding tot elkaar
is weinig bekend. Wei zien we representanten van de derde groep terug ais
aandeelhouders van de HSM en de NRS. Uit een lijst van aandeelhouders van
de HSM uit 1837 blijkt dat van de aandeelhouders waarvan het beroep te achterhalen is (70070 van het aandelenkapitaai) 47% in handen was van comrnissionairs en makelaars in effecten, 12% in handen van kooplieden, assuradeurs e.d. en 6% in handen van Tabrikanten. Het merendeel van deze aandeelhouders woonde of was gevestigd in Amsterdam. Voor de NRS lag deze
verhouding anders. In 1845 was 28% van het aandelenkapitaai in handen van
fabrikanten en 71 % in handen van kooplieden, commissionairs en makelaars
in effecten 20).
c. De argumenten van tegenstanders van spoorwegaanleg
De tegenstanders lieten zich bij de discussie in het Algemeen Handelsblad
niet onbetuigd. Eerder verwezen we ai naar de kritiek van Roentgen op de
"Gedachten ... " . Ook in latere artikelen liet hij zijn afkeuring duidelijk merken. Aile door de theoretici aangevoerde argumenten trachtte hij te ont-
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zenuwen. Zijn voornaamste punt was: spoorwegen waren een onzeker alternatief, dat nog nergens op het continent in de praktijk was getest. De geleverde kritiek on de Rijnvaart en de problemen met zeilschepen erkende hij wei,
maar de oplossing daarvoor moest volgens hem niet gezocht worden in de
aanleg van een kostbare spoorweg, maar in een veel meer bij de Nederlandse
trapitie passende technologische vernieuwing, namelijk stoomschepen.
Stoomslepers en stoompakketboten zouden net zo goed en zeker zo goedkoop kunnen zorgen voor sneller en regelmatiger vervoer op de Rijn.
Potentiele investeerders in spoorwegprojecten werden door hem bepaald niet
gerust gesteld. Investeren in spoofwegen zou volgens Roentgen niet alleen
geldverspillend maar ook nog onvaderlandslievend zijn, want: "Geheel Europa zoude, zoodra de Spoorweg beeindigd is, en spoedig bijna ongebruikt
blijft liggen, spottend op Holland neerzien, en vragen, waarom wij toch (... )
een Spoorweg (... ) langs het bevaarbaarste gedeeite van de bevaarbaarste
rivier van Europa aanleggen"21). Na de zekere mislukking zouden de
investeerders blijven zitten met een hoop aarde en wat roestig ijzer ...
De transportproblemen van Amsterdam moesten volgens Roentgen opgelost worden door aanpassing van de kanalen naar de Rijn voor het gebruik
van stoomschepen. Andere tegenstanders van spoorwegaanleg sloten zich in
de discussie over het plan van Bake in hoofdzaak bij de argumentatie van
Roentgen aan.
Over het plan van Brade was geen uitgebreide discussie nodig. De opzet
daarvan was veel kleiner en daardoor waren er rninder belangen in het geding. In tegenstelling tot het vriendelijk onthaal van Bake's plan in Amsterdam, waren de Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken en het
Amsterdamse stadsbestuur geen voorstanders van Brade's ontwerp. De
Kamer zag geen heil in een verbinding met de concurrent Rotterdam en het
stadsbestuur vreesde een uittocht van welvarende stedelingen naar het nabije
Haarlem.
De beurtschippers van het veer naar Haarlem protesteerden in een adres
aan de koning tegen de aanleg van de spoorlijn. Willem I raadde hen aan
voor een eventuele schadeloosstelling contact te zoe ken met de HSM en legde
het verzoekschrift naast zich neer.
Na 1839, toen bleek dat de invoering van spoorwegen een slepende zaak
werd, waren er nauwelijks "echte" spoorwegtegenstanders over. De enige,
die op deze titel aanspraak zou kunnen maken was de asphaltfabrikant
C. Soetens, die een paardentram op asphaitsporen propageerde. De spoorwegdiscussie richtte zich na 1840 meer op de rol van de staat bij de aanleg en
exploitatie en op de trajectkeus in nieuwe ontwerpen. Bij dat laatste speelden
lokale belangen veelal de hoofdrol.
d. Een beoordeling van de argumenten
Om de hiervoor aangegeven argumenten enigszins te kunnen waarderen is
het nodig iets meer te zeggen over de achtergronden van een aantal belangengroepen. Er is al opgemerkt, dat Amsterdam met grote vervoersproblemen te
kampen had. Als we tabel II bekijken, zien we dat de concurrentiepositie van
Amsterdam onder sterke druk stond.
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TABEL II
Procentuele verdeling van de Nederlandse Rijnhandel
Gemiddelden 1823-1827 en 1852-1854

Amsterdam
Rotterdam
Dordrecht
andere Nederlandse havens
Belgische havens (Antwerpen)

1823-1827

1852-1854

Aandeel in aanvoer
Keulen (stroomop)

Aandeel in aanvoer
Lobith (stroomop)

30

24
57

26

14

4

13

10
5
+

17
+
100

100

Bron: Boom, S. en P . Saal: Tussen Amsterdam .... , p. 217

Men dacht na de Belgische afscheiding van een lastige concurrent verlost te
zijn. Ben spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Keulen riep daarom in
Amsterdam grote bezorgdheid op.
Sinds de studie van Johan de Vries over de economische achteruitgang van
de Republiek in de achttiende eeuw is duidelijk geworden hoezeer de positie
van Amsterdam sinds de Gouden Eeuw was veranderd 22). De overzeese handel vormde niet meer het zwaartepunt van de Amsterdamse belangen, maar
de handel via de Rijn. Daardoor werden de verbindingen tussen de haven van
Amsterdam en de Rijn steeds belangrijker voor de concurrentiepositie van de
hoofdstad.
In tegenstelling tot de havens van Rotterdam, waarvoor de Waal een goede
af- en aanvoerroute vormde, was de Amsterdamse Rijnverbinding zeer
gebrekkig. Rond 1830 konden de schippers kiezen uit drie routes:
1. De Keulsche Vaart, de hoofdroute die verbeterd was tussen 1822 en 1824;
deze liep via de Amstel, de Weespertrekvaart, Gaasp, Sma! Weesp (of via de
Zuiderzee, zeesluizen bij Muiden, Vecht), Vecht, Vaartsche Rijn en de Lek.
Omdat deze slecht bevaarbaar was, werd de Keulsche Vaart in 1826 aangevuld met het Zederikkanaal van Vianen naar Gorinchem, waardoor de Waal
bereikbaar werd.
2. Minder belangrijk, want via een omweg, was de Amstel-Gouwe Vaart, die
liep via de Amstel, de Drecht, de Aar, de Gouwe en de Hollandsche Use!.
Hieraan werden tussen 1824 en 1825 ook verbeteringen aangebracht.
3. Tenslotte was er nog de vaart via de Zuiderzee en de Ussel. Het meest gebruikt werd de Keulsche Vaart, hoewel hierbij 7 schutsluizen en 30 bruggen
gepasseerd moesten worden, hetgeen grote vertragingen en hoge kosten meebracht. Het Zederikkanaal was zo smal, met sluizen van 8 a 8 Y:! meter, en zo
ondiep, van 1,60 tot 2,40 meter, dat een stoomsleepdienst onmogelijk was.
Desalniettemin betekende het nieuwe kanaal een verbetering; Keulen was nu
in 2 weken te bereiken! Ook op de Amstel-Gouwe Vaart was stoomvaart onmogelijk. De Zuiderzee-Usselroute was voor de kwetsbare rijnschepen niet
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zQnder gevaar en de stoomslepers van de in 1837 opgerichte Rijn-IJssel
Stoomvaartmaatschappij konden Amsterdam niet uit de problemen helpen
omdat ook de IJssel voor de stoomboten geen geschikt vaarwater was. Ook
de Amsterdamse Rijnsleepboot Maatschappij (uit 1839) moest na enige experimenten haar diensten tot de Lek en de Rijn beperken. Kaart II brengt de
belangrijkste scheepvaartroutes van Amsterdam en Rotterdam in beeld.

KAART II
Vaarwegen tussen Amsterdam, Rotterdam en Duitsland
Van links naar rechts zijn ingetekend: de trekvaart Amsterdam-Rotterdam via Den
Haag; de Amstel-Gouwe Vaart; de Keulsche Vaart en de vaart via de Zuiderzee en de
IJssel. Ook is de verbinding van Rotterdam met de Waal via de Noord, Beneden Merwede en Merwede aangegeven. De stippellijnen geven de verbindingen van Amsterdam
en Rotterdam met de zee aan.

Rotterdam kon profiteren van de mogelijkheid om stoomslepers te gebruiken. Voor Amsterdam was dit onmogelijk, waardoor de concurrentiepositie van de hoofdstad in snel tempo verslechterde. Het is da~rom ni"et verwonderlijk dat het ontwerp van Bake in Amsterdamse handelskringen op
grote bijval kon rekenen.
De tegenargumenten van de door Roentgen gepersonifieerde (Rotterdamse) stoomvaartlobby maakten in Amsterdam weinig indruk. Zijn alternatief bood voor Amsterdam geen oplossing van de problemen. Toch moeten
wij de argumentatie van Roentgen als ter zake kundig beoordelen. Spoorwegen vormden in 1834 nog een te onzeker alternatief. Er bestond nog geen
mogelijkheid aan te sluiten op een redelijk ontwikkeld spoorwegnet.
Waarom zou de Rijnvaart, die zich net in opgaande lijn ontwikkelde na een
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moeizaam proces van herstructurering na de Conventie van Mainz (1831),
concurrentie aangedaan moeten worden? Waren de belangen van de Rotterdamse handel niet even zwaarwegend als die van Amsterdam?
In de volgende paragraaf laten we zien dat de resultaten van de eerste twee
spoorwegmaatschappijen niet voldeden aan de in de discussie gewekte verwachtingen. Een voorlopige, tentatieve, conclusie kan wei zijn dat de beZWaren tegen de aanleg van een kostbare spoorweg 'naar Keulen niet voortkwamen uit een voorzichtige "Jan Salie-mentaliteit" , maar voortsproten uit
een dosis gezond verstand, gecombineerd met een redelijke mate van eigenbelang.
4. De eerste spoorwegmaatschappijen in Nederland: de HSMeft de NRS 23 )
a. De aanlegkosten
Ter verklaring van de relatief trage spoorwegaanleg in Nederland wordt
door historici vaak gewezen op de hoge aanlegkosten. De Nederlandse
bodem is week en daardoor zou het moeilijk zijn spoorbanen aan te leggen.
Het zou daarom tevens extra moeilijk zijn de werkelijke aanlegkosten te
schatten. Zoals al opgemerkt wijst Griffith op dit probleem. Deze moeilijkheden zouden de spoorwegaanleg in Nederland hebben belemmerd. Ons insziens was dit echter niet het geval. Spoorwegaanleg in Groot Brittannie en
Belgie was veel duurder dan in Nederland. Bovendien waren de kostenschattingen in beide landen veel te laag geweest. Toch groeide het net in deze
landen sneller dan in Nederland.
In Belgie kwamen de ingenieurs Simons en De Ridder in 1833 tot de slotsom dat het door de Belgische staat geprojecteerde spoorwegnet (296,4 km)
voor f 10.494.000 oftewel f 35.400 per km kon worden aangelegd. Uiteindelijk kostte het hele project f 133.200 per km, een bedrag waar het rollend
materieel nog niet eens in was opgenomen 24) . Simons en De Ridder hadden
de grootste misrekeningen gemaakt bij het schatten van: de aankoop van
gronden (f2.5640.ooo werd f 6.300.(00); de constructie van kunstwerkenhet ontwerp werd gekenmerkt door talloze viaducten en doorgravingen (f3 .150.ooo werdf 19.000.(00); en de bouw van stations (f354.ooo werd
f 6.255.ooo!). Spoorwegtegenstanders in Nederland konden naar deze misrekeningen verwijzen om de prognoses van de ontwerpers in twijfel te
trekken.
De kosten in Groot Brittannie spanden echter de kroon. In de beginjaren
kostte daar een kilometer spoorweg niet zelden f 300.000. In dit experimentele stadium betaalde het land zijn tol als pionier op het gebied van
spoorwegaanleg. In een later stadium kon echter weer van de opgedane kennis geprofiteerd worden door deze naar het Europese vasteland en de Verenigde Staten te exporteren en later vooral naar Latijns Amerika en de Britse
kolonieen.
Bake begrootte de kosten van de spoorweg Amsterdam-Keulen tot aan de
Duitse grens ruwweg op f 12.000.000 voor dubbelspoor. Dat kwam overeen
f 6.000.000 voor enkel spoor. Tot Arnhem zou een enkelsporig traject
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j 4.500.000 kosten of j 49.000 per km. Toen de Rhijnspoorweg in 1845 tot
Arnhem gereed was, had de aanlegj 12.717.000 gekost of j 136.700 per km,

inclusief het rollend materieel. Zonder deze laatste post was de prijsj 107.000
per km. De schatting van Bake was dus beter dan die van zijn Belgische collega's. Ook vielen de werkelijke aanlegkosten ten opzichte van de Belgische
spoorwegen mee: J 25.800 per km lager.
Brade, de constructeur van de HSM, had evenmin een juiste schatting van
de aanlegkosten kunnen maken. Met name de aankoop van gronden was
door hem te laag geschat. Hij ging uit van een grondprijs vanj2.174 per km
spoorweg voor het traject Den Haag-Rotterdam, terwijl uiteindelijkJ 39.188
per km werd betaaId (ter vergelijking: de NRS betaaIde per kmJ 14.934)").
Daarnaast leverde de drassige grond van het traject Haarlem-Rotterdam de
nodige onvoorziene kosten op. Brade schatte de kilometerprijs van de spoorweg op J 45.928. De werkelijke kosten kwamen op j 128.542 per km, inclusief rollend materiee1'6).
Het verschil tussen geschatte en werkelijke kosten was dus in Nederland
minder groot dan in Belgie. Zaten Simons en De Ridder 73!TJo te laag, Bake en
Brade schatten 64!TJo te laag in hun prospectussen. Moeilijke terreinomstandigheden kwamen niet aileen in Nederland voor.
Het is daarom niet juist de oorzaak van de trage spoorwegaanleg in Nederland te zoeken bij te lage begrotingen of te hoge aanlegkosten bij de HSM en
de NRS. De wanverhoudingen tussen beramingen en werkelijke kosten en de
hoogte van de aanlegkosten in het buitenland hebben de Nederlandse investeerders er veel meer van weerhouden om hun geld in binnenlandse spoorwegen te beleggen. Hoewel de schattingen in Nederland tamelijk juist en de
aanlegkosten relatief laag waren leidde dit evenrnin tot een Nederlandse
"railway-mania". De oorzaak van de trage spoorwegaanleg moet dan ook
veeleer gezocht worden in de huiver voor een te geringe ornzet en in de te lage
exploitatieresultaten van de beide spoorwegmaatschappijen.
b. Verschillen in beleid tussen beide maatschappijen
Het karakter van de HSM en de NRS verschilde op een aantal belangrijke
punten. De HSM, die het traject Amsterdam-Haarlem-Leiden-Den HaagDelft-Rotterdam exploiteerde, richtte zich, in dit betrekkelijk dicht bevolkte
gebied, volledig op het personenvervoer. Tot 1847 hield men zich zelfs afzijdig van het goederenvervoer. Toen eerst werd een koopmansgoederentarief vastgesteld •. Slechts tijdens strenge winters trachtte de maatschappij
haar monopoliepositie op het gebied van goederenvervoer uit te buiten. In dit
licht moet ook de situering van de spoorbaan en de stations gezien worden.
Bij de aanleg negeerde men de Amsterdamse en de Rotterdamse havens en de
overslagplaatsen bij kanaIen zo duidelijk, dat tijdgenoten van "watervrees"
spraken. Opmerkelijk is echter, dat de HSM-stations direct van een
• Koopmansgoederen waren voor de HSM verzendingen van 4000 kg en meer. De
NRS hanteerde 4500 kg als minimum. Deze maten waren bepaald door de maximale
vervoerscapaciteit van een goederenwagon bij de beide maatschappijen.
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goederenkantoor werden voorzien, waarschijnlijk een ontwerpuitgangspunt
dat direct van buitenlandse stations was overgenomen 21).
Geheel anders was de houding van de NRS, die zich voornamelijk op het
goederentransport richtte. De noodzaak tot de aanleg van het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem lag immers in de gebrekkige verbinding tussen Amsterdam en de Rijn voor het goederenvervoer. Bovendien leek de geringe bevolkingsdichtheid langs het traject een dergelijke opstelling te rechtvaardigen.
Het duurde echter tot 1849 voordat een verbinding tussen het eindpunt van
de spoorweg in Amsterdam en het Amsterdamse Entrepot tot stand kwam,
maar ook daarna werd van deze aansluiting op de havens nauwelijks gebruik
gemaakt omdat de uitvoering van de belangi'ijkste schakel in de verbinding,
Arnhem-Oberhausen, nog lange tijd op zich liet wachten. De onderhandelingen over deze verbinding waren een slepende zaak geworden. Aanvankelijk stond de Pruisische regering er welwillend tegenover, maar wees de
Nederlandse regering doortrekking van de lijn vanwege de grote Rijnvaartbelangen af. Nadat de Nederlandse regering rond 1848 van de noodzaak van de
aansluiting was doordrongen (de NRS bleek in de bestaande, te beperkte opzet niet levensvatbaar) was de houding van de Pruisische regering omgeslagen: Keulen bezat toen al een verbinding met Antwerpen en met Bremen en
Hamburg. Het breedspoor van de NRS (Pruisen kende slechts normaalspoor)
werd nu opgevoerd als struikelblok. Pas in 1852 kwam er een verdrag en in
1856 kwam de verbinding tot stand.
Het ogenschijnlijk grote verschil in de houding van beide maatschappijen
tegenover de twee vervoerscategorieen komt echter niet tot uitdrukking in de
inkomstenverdeling die in grafiek II is weergegeven. Beide ondernemingen
zijn in bijna dezelfde mate afuankelijk van de inkomsten uit het personenvervoer. Pas in 1856 trad er voor de NRS een merkbare verschuiving op ten
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GRAFIEK II

De inkomsten uit het personenvervoer als percentage van de totale inkomsten bij:
HSM, NRS, Belgische staatsspoorwegen en Pruisische spoorwegen, 1847-1840
Bron: Statistisch laarboek en Staathuishoudkundig en Statistisch laarboek, diverse
jaargangen; laarverslagen HSM; Fremdling, R.: Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum, 1840-1879, Dortmund 1975, p. 161; Nicolai, E: Les chemins de fer
de I'etat en Belgique, 1834-1884, Bruxelles 1885, p. 70.
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gunste van de inkomsten uit het goederenvervoer. Een vergelijking met de
gezamelijke Pruisische spoorwegen en de Belgische staatsspoorwegen laat
zien dat de Nederlandse spoorwegmaatschappijen veel meer afhankelijk
waren van de inkomsten uit het personenvervoer, een aspect dat in de discussie nergens naar voren kwam. Een treinreis werd gezien als een luxe, als een
plezierige bijkomstigheid voor de spoorwegmaatschappijen. Een aanzienlijke
groei van het personenvervoer ~erd niet verwacht en nauwelijks als zinvol
beoordeeld . .
Tabel III laat het verschil zien tussen de door de spoorwegmaatschappijen
vervoerde hoeveelheden koopmansgoederen. Duidelijk is de progressie in
deze categorie bij de NRS te zien na 1856, toen de aansluiting op Keulen in
gebruik was. De vergelijking met de bijEmmerik geregistreerde hoeveelheid
goederen die per rijnschip de grens passeerden toont het marginale karakter
van spoorweggoederenvervoer in deze periode. De NRS vervoert in de periode 1853-1859 slechts 3070 van de per rijnschip bij Emmerik gepasseerde
hoeveelheid 21).
Het aandeel van de stoomvaart in het totale grensoverschrijdende scheepvaartverkeer is van een zo grote omvang, dat de argumenten van de stoomvaartlobby tegen spoorwegaanleg in de discussie daardoor als steekhoudend
kunnen worden aangemerkt. Van 1853 tot 1860 is 43% van het totaal bij
Emmerik geregistreerde scheepvaartverkeer in handen van de stoomboten.
We moeten daarbij bedenken, dat het vervoer stroomafwaarts nog grotendeels in handen van zeilschepen is. Stroomopwaarts neemt de stoomvaart
echter 87% van het vervoer voor haar rekening.
TABEL III
Door de HSM en de NRs vervoerde hoeveelheid koopmangoederen en de bij Emmerik
geregistreerde hoeveelheid goederen, totaal, per stoomschip stroomop en per stoomschip stroomaf, 1853-1859 ( x tOOO kg)
Jaar

HSM

Emmerik
totaal

Emmerik
stoomschip
stroomop

Emmerik
stoomschip
stroomaf

Jaar

NRS

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

6.144
5.941
10.468
3.193
4.029
8.913
4.423

13 24.000
1690.000
1616.000
1782.000
1542.000
1814.000
1704.000

424.000
501.000
464.000
517.000
584.000
no. 000
498.000

150.000
199.000
155.000
235.000
173 .000
170.000
206.000

'53 / '54
'54/'55
'551'56
' 56/' 57
'57 / '58
'58 /' 59
'59/'60

17.157
16.685
19.732
41.179
88.824
73.904
98.171

Bron: Jaarverslagen HSM , Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1850;
Statistisch Jaarboek 1856 tim 1860; Eckert, C.: Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert , Leipzig 1900; Boom, S. en P. Saal : Tussen Amsterdam ....

c. Het financiele resultaat van spoorwegexploitatie
De eerste brochures en prospectus sen die de spoorwegdiscussie aanzwengelden boden de aspirant-financiers een rooskleurig perspectief. Bake voor-
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spelde voor de spoorweg op Keulen een dividend, dat nooit onder de 5OJo zou
komen en dat bijna zeker 9% zou bedragen. Het was volgens hem waarschijnlijk, dat het dividend in de toekomst tot 18% zou oplopen 29). Brade
baseerde zich voor zijn visie op de spoorweg Amsterdam-Rotterdam op
Bake's prospectus. Hij voorzag dezelfde dividenden voor zijn spoorweg en
hij ging er van uit, dat de aandelenkoers wei eens tot 300% zou kunnen
oplopen 30).
Deze optirnistische kijk op de toekomst werd ingegeven door de hoge dividenden en de hoge aandelenkoersen in Groot Brittannie en Duitsland. Spoorwegen waren daar al snel een gewild investerings- en speculatieobject. De
Liverpool & Manchester Railway kende gedurende de periode 1831-1845 een
gerniddeld dividend van 9% per jaar en het dividend dat de NtirnbergFtirther-Ludwigsbahngesellschaft aan haar aandeelhouders uitkeerde schommelde (vanaf de opening in 1835 tot 1860) rond de 14% 31). Ook de aandelenkoersen van spoorwegmaatschappijen in beide landen stegen in de beginjaren
tot de ongekende hoogte van 200% en meer. Voor de HSM en de NRS bleken
deze getallen, zoals in grafiek III zichtbaar is, niet haalbaar. Bij de HSM
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GRAFIEK III
Aandelenkoersen Gaarlijk laagste en hoogste stand) van de HSM en de NRS,
1843-1860

Bron: Jonckers Nieboer, bijl. K
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kwam in de periode 1843-1860 de koers slechts in '45 en '46 boven pari. Dit
werd veroorzaakt door de aankoop van aandelen door Duitse investeerders,
die daardoor driekwart van het aandelenkapitaal in handen kregen. De
tweede "railway-mania", die ook op het continent merkbaar was, zal tot de
verhoging hebben bijgedragen.
De aandelenkoers van de NRS laat geen gunstiger beeld zien. In de periode
1845-1860 kwam de koers slechts in het aanvangsjaar en in het jaar voor de
verlenging naar Duitsland (1855) boven pari.
De door de maatschappijen uitgekeerde dividenden laten zo mogeJijk een
nog somberder beeld zien. De HSM komt in de periode 1840-1860 niet boven
een gerniddelde van 3,4070 per jaar (laagste: 1848, 1,3%; hoogste: 1858,5%).
Om deze dividenden te kunnen uitkeren moest de maatschappij een aantal
keren zelfs geld lenen, zodat de dividenden beslist geen juiste afspiegeJing van
de financiele positie van de HSM vormden.
Omdat gegevens over door de NRS uitgekeerde dividenden (zo er al dividend werd uitgekeerd) tot 1857 sporadisch bekend zijn (er werden in de jaarverslagen weI voorsteIlen tot dividenduitkering vermeld, maar het komt ze!den tot een vermelding van werkelijk uitgekeerde dividenden) is hiervan geen
duidelijk beeld te schetsen. In 1848 werd een dividend van 2,6% genoteerd en
het is waarschijnlijk dat tot 1857 de aandeelhouders op niet veel meer dan
2,5% konden rekenen. Pas na de aansluiting op Duitsland en een wisseling
van directie en wanneer de exploitatie gunstiger ging verlopen, stegen de dividenden (1859: 4%).
.
Beide maatschappijen kunnen in de periode tot 1860 nauwelijks interessante investeringsobjecten geweest zijn. Bij veel meer zekerheid biedende
objecten als staatspapieren was men al verzekerd van 4,5% 's jaars. Uit grafiek III blijkt, dat aandelen HSM en NRS op langere terrnijn voor speculanten niet aantrekkelijk geweest zuIlen zijn.
Om een reeeIe vergeJijking te maken van de financieIe resultaten van beide
maatschappijen hebben we in tabel IV de winst als percentage van het aanlegkapitaal van de HSM en de NRS naast elkaar gezet. De HSM had vanaf 1854
de mogelijkheid om 4% dividend uit te keren. Voor de NRS deed deze mogelijk zieh pas in het boekjaar '58/'59 voor (we zien nu dat de NRS voor het
dividend dat ze in 1848 uitkeerde waarschijnlijk geld heeft moeten lenen).
Tot aan deze tijdstippen leidden beide maatschappijen een noodlijdend
bestaan, al stond de HSM er over het algemeen iets beter voor dan de NRS.
De grote aantaIlen personen die deze maatschappij vervoerde in het dieht
bevolkte gebied van de Hollandse provincies stonden borg voor een beter
exploitatieresultaat. In de periode 1847-1860 vervoerde de HSM gerniddeld
per jaar 1.350.000 personen. Voor de NRS was dat cijfer 573.000.
De beide maatschappijen hadden te kampen met hoge exploitatiekosten
(rond de 40% daarvan was nodig voor de aanschaf van kolen) en achterbJijvende ornzetcijfers, waardoor de aanlegkosten enorm zwaar op de
exploitatie drukten. Vanwege het gebrek aan aansluitingen was de top van de
ornzet al vrij sne! na de opening van het hele traject bereikt. Voor de NRS
komt er na 1856 een gunstige verandering in deze situatie. Pas na de opname
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in het door de staat na 1860 aangelegde spoorwegnet gaan de beide spoorwegmaatschappijen beter renderen.
TABEL IV
Winst als percentage van het aanlegkapitaal van HSM en NRS, 1847-1860
(boekjaar NRS begint op 1 juni)
Jaar

HSM

Jaar

NRS

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

2,80
3,01
2,83
3,50
3,85
4,12
3,77
4,16
4,51
3,95
4,35
5,02
5,34
5,83

'46/ '47
'47/ '48
'48/ '49
'49/ '50
'50/ '51
'51 / '52
'52/ '53
'53/ '54
'54/ '55
' 55/ '56
'56/'57
'57/ '58
' 58/ '59
'59/ '60

2,5
2,5
2,2
1,9
2,8
3,3
3,3
3,5
3,5
2,9
2,5
3,5
4,6
5,0

Bron: Jaarvers1agen NRS 1847-1860; Jaarvers1agen HSM 1847-1860; Gedenkboek
HSM; S.S.J . 1864.

Conc/usie

Ter afronding van dit artikel moeten we nog terugkomen op de in de Inleiding geformuleerde vraagstelling. Nederland was, als wij de ontwikkelingen vergelijken met die in het ons omringende buitenland, niet traag of achter
bij het invoeren van spoorwegen.
De verwachtingen die in de diskussie rond 1834 over spoorwegaanleg
waren gewekt konden door de NRS en de HSM niet waar gemaakt worden.
Het rendement van beide maatschappijen bleek zeer bescheiden, als
beleggings- en spekulatieobjekt hadden ze weinig te bieden. Goederenvervoer
yond nauwelijks plaats; vooral de HSM richtte zich vrijwel uitsluitend op het
vervoer van personen.
Een be1angrijk argument v66r de aanleg van een spoorweg was de slechte
verbinding van Amsterdam met het Duitse achterland. Een spoorweg tot
Keulen bleek niet haalbaar, de lijn tot Arnhem bleek weinig zinvoJ. Daarbij
kwam, dat er voor 1860 nog geen sprake was van een Europees spoorwegnet,
waar de Nederlandse havensteden bij zouden moeten aansluiten om hun concurrentiepositie te handhaven. Als die verbinding er in 1856 komt, is die juist
op tijd, niet vroeg, maar zeker niet te laat.
Voor Rotterdam gold het argument van een hopeloos slechte scheepvaartverbinding met Keulen in veel rnindere mate. Daar kwam voor de eerste
spoorwegplannen dan ook geen steun vandaan. Integendeel, een spoorweg
zou de dan net redelijk succesvoJle jonge stoomvaart op de Rijn ernstig kun-
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nen schaden. Deze oplossing van de vervoersproblemen sloot bovendien veel
meer aan bij de Nederlandse traditie, en door het werk van G. M. Roentgen
(de ijzeren rijnaak en de dubbel compound stoommachine) had Nederland
een technologische voorsprong op het buitenland. Uiteraard is achteraf gebleken dat de spoorweg voor de tweede heift van de negentiende eeuw onontbeerlijk was voor een modernisering van de ekonomie. Toch blijkt ook dan,
vooral na 1870, dat het stoomschip een zeer belangrijke rol in het vervoer van
transitogoederen via Rotterdam gaat innemen 32).
Volgens onze gegevens is de keuze voor uitstel van grootschalige spoorwegprojecten niet anders dan als verstandig en juist te beoordelen. Hoezeer dat
latere geschiedschrijvers ook mag spijten ...
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1. Inleiding en probleemstelling

In de recente literatuur met betrekking tot de verklaring van uitblijvende
industrialisatie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn
regionale vestigingsfactoren steeds meer een belangrijke rol gaan speien 1).
Onder vestigingsfactoren verstaan wij de aanwezigheid resp. bereikbaarheid
van diverse produktiefactoren: arbeid, kapitaal, grondstoffen en ondernemersactiviteit, alsmede een gunstig (door de overheid te scheppen) investeringsklimaat '). Ten aanzien van de bereikbaarheid van de diverse produktiefactoren (maar vooral wanneer het grond- en hulpstoffen betreft) speelt het
transportwezen of de infrastructuur in het algemeen een beslissende ro!.
Afwezigheid van grond- en hulpstoffen, arbeid en kapitaal behoeven op
zichzeif geen belemmerende factor te vormen voor industrialisatie, mits deze
productiefactoren door middei van een goed ontwikkeld transportsysteem en
een optimaal functionerende kapitaal- en arbeidsmarkt op gemakkelijke en
goedkope wijze verkrijgbaar zijn. Daaraan heeft het in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw ontbroken: eerst in de tweede helft van de
jaren zestig van de vorige eeuw yond een aanzieniijke uitbreiding van het
spoorwegnet plaats ' ); kapitaai- en arbeidsmarkten in Europa waren imperfect tot tegen het einde van de negentiende eeuw4).
Met betrekking tot een goed functionerend transportsysteem (of de infrastructuur in het algemeen) deed zich nog een bijzonder probleem voor namelijk de kapitaalintensiteit van de noodzakelijke investeringen in deze
sector'). Ook de tijdgenoot zag dit alles en "begreep dat er verandering
moest komen, maar het bleef bij plannen maken, die aile door gemis aan
kapitaai zonder gevolg bleven" 6). De investeringen in de infrastructuur dra-
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gen een zeer bijzonder karakter vanwege de lange economische levensduur
van kapitaalgoederen, die in deze sector worden gebezigd '). Daardoor is de
vermogensbehoefte in deze sector specifiek bepaald: slechts permanent en
langdurig tijdelijk vermogen komen in aanmerking als financieringsbronnen
voor deze investeringen. De te verwachten rendementen in deze sector zijn op
korte termijn gering. Daarom is het de vraag of particulier initiatief (zonder
garanties van overheidswege) toereikend zal zijn om in deze specifieke vorm
van kapitaalaccumulatie te voorzien. 10nckers Nieboer was daar zeer duidelijk over: "Het kapitaal bleef achterwege, omdat de Regeering, in tegenstelling met bijna alle landen, waar door deelneming in het aandelenkapitaal of
rentegarantie de particuliere ondernemingen ondersteund werden, in geen enkel opzicht haar medewerking verleende en daardoor de zekerheid aan den
geldschieter ontnam, dat althans in de eerste jaren een behoorlijke rente van
het kapitaal verzekerd zou zijn. "')
In de navolgende studie wor-dt nagegaan op welke wijze de Maatschappij
tot exploitatie van staatsspoorwegen in haar vermogensbehoefte voorzag.
Welke moeilijkheden zij daarbij ondervond en welke vermogensbezitters
participeerden in het maatschappelijk kapitaal. Daarmee wordt een poging
gedaan een bijdrage te leveren aan de discussie, die in de Nederlandse economisch historische literatuur is gevoerd met betrekking tot de rol die de Nederlandse kapitaalbezitter zou hebben gespeeld in de financiering van het economisch groeiproces in Nederland in de tweede helft van de 1ge eeuw. In die discussie werden de volgende vragen aan de orde gesteld: is de Nederlandse
kapitaalbezitter niet bereid geweest te participeren in het op gang komende
industrialisatieproces omdat hij niet-risicodragend wenste te beleggen 9).
Vormden de problemen, die zich voor innoverende ondernemers voordeden
met betrekking tot kapitaalverkrijging de "bottle-neck" voor economische
groei '0)? Of was het wellicht juist zo dat de Nederlandse kapitalist weI risicodragend wenste te beleggen, maar dat zich daartoe in Nederland onvoldoende
mogelijkheden aanboden en hij gedwongen was voor een dergelijke belegging
naar het buitenland uit te wijken? Een belegging die weI de nodige risico's
met zich bracht, maar die ook bij het welslagen van de onderneming uitzicht
gaf op aantrekkelijk rendement ")? In beide gevallen echter zou kapitaalschaarste belemmerend hebben kunnen werken op het op gang komende industrialisatieproces. Sommigen hebben gewezen op de inventiviteit van de
ondernemer die zich kapitaal wist te verschaffen door in te spelen op bestaande wijzen van financieren: gebruikmaking van de firma als ondernemingsvorm waardoor men kapitaalkrachtige verwanten in de onderneming wist te
interesseren; hypothecair krediet verkregen door de tussenkomst van een
notaris; interne financiering als een laatste redmiddel 12 ).
Anderen hebben erop gewezen dat de eerste fase van het industrialisatieproces wellicht zo weinig kapitaalintensief was, dat een beroep op de kapitaalmarkt (in welke vorm dan ook) overbodig was 13).
Deze laatste opvatting moge geldigheid bezitten met betrekking tot bepaalde bedrijfstakken (zoals de textiel en sigarenindustrie), bij de spoorwegaanleg
is dat niet het geval. De spoorwegaanleg is per definitie kapitaalintensief: zo-
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wei de aanleg van de "aarden baan" als de aanschaf van "rollend materieel"
vergt omvangrijke investeringen.
Nu bestaat ook in de literatuur een bepaald beeld over de wijze waarop de
kapitaalvoorziening van de spoorwegaanleg in Nederland heeft plaats gevonden. Het weigeren van de Nederlandse kapitaalbezitter om te beleggen in binnenlandse spoorwegfondsen zou geleid hebben tot de noodzaak van een beroep van Nederlandse spoorwegmaatschappijen op de buitenlandse kapitaalmarkt. Geleidelijk aan zou daarin verandering zijn opgetreden; naarmate de
belegging in Nederlandse spoorwegaandelen winstgevender werd, nam de
belangstelling van de Nederlandse kapitaalbezitter toe. Omstreeks het begin
van de jaren '60 zou de belangstelling voor de aandelen van de Nederlandse
spoorwegmaatschappijen groeiende zijn geweest, "wellicht omdat bij de begonnen uitbouw van ons spoorwegnet grotere opbrengsten verwacht konden
worden" "). In 1862 vermeldt het verslag van de Kamer van Koophandel van
Amsterdam, dat de aandelen van de Nederlandsche RhijnspoorwegMaatschappij, als een goede belegging gingen gelden en dat grotere posten
daarvan uit Engeland waren overgebracht "). "De hoofdmarkt van aandelen
der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bleef nog te Berlijn, toch
was de handel daarin te Amsterdam zeer toegenomen." 16) Eenzelfde opvatting treft men aan bij 10nckers Nieboer. Met betrekking tot de kapitaalvoorziening bij de oprichting van de Rhijnspoorweg-Maatschappij merkt hij op:
"Wat de Nederlandsche Regeering en het Nederiandsche kapitaal aarzelden
op zich te nemen, werd door de buitenlanders (van de 100.000 aandelen
waren er 67.000 in handen van Engelschen) aanvaard onder voorwaarden,
die althans in de eerste jaren de kans op winst zeer onzeker maakten" "). Op
gond van dit beknopte overzicht van meningen met betrekking tot de financiering van het industrialisatieproces in Nederland in de tweede helft van de
1ge eeuw in het algemeen en de financiering van de spoorwegaanleg in dezelfde periode in het bijzonder, lijken de hierboven geformuleerde vragen met
betrekking tot de financiering van de Maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen voldoende relevant.
2. De plaatsing van het aandelenkapitaal

a. De plaatsing en volstorting van de eerste serie groot f 6 miljoen (18631866).
Uit art. 6 van de bij Koninklijk Besluit van 7 september no. 67 goedgekeurde statuten van de maatschappij, bleek dat "het (maatschappelijk) kapitaal is vastgesteld op 12 millioen gulden, vertegenwoordigd door 48.000
aandeelen elk van f 250,-. Deze aandeelen worden in serien uitgegeven.
Aanvankelijk wordt eene serie ten bedrage van 6 rnillioen gulden of 24.000
aandeelen uitgegeven. De verdere serien zullen uiterlijk binnen tien jaren, te
rekenen van heden, worden uitgegeven naar gelang van de behoeften der
maatschappij, krachtens een besluit van den Raad van Bestuur en Toezigt,
doch niet beneden pari. De maatschappij is echter bevoegd in plaats van 4
millioen gulden in aandeJen, uit te geven een geJijk bedrag in obligatien, geen
hoogere rente dragende dan 5 pet" IS).
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Het , ,verslag der Directie over den financieelen toestand der
Maatschappij" van 17-02-1864 maakte melding van een geopende inschrijving op de eerste serie van / 6.000.000,-, verdeeld in 24.000 aandelen elk
groot/250.-. De inschrijving slaagde volledig en de eerste twee stortingen
van elk 20070 vonden in de loop van 1864 plaats (d.i.j2.400.000,-). Een 140tal aandeelhouders liep vooruit op de overige nog te verrichten stortingen en
stortten hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal direct volledig vol.
Daardoor kreeg de maatschappij de beschikking over / 2.421.000,-.
Dit bedrag werd niet volledig gestort, want een belangrijk deel van de uitgegeven aandelen werd aangewend ter betaling van de schuld aan de ontbonden Nederiandsche Maatschappij voor Spoorweg Materieel te Utrecht en de
overige concessionarissen 19). Het betrof hier niet minder dan 5.338 aandelen,
die voor 40% van de nominale waarde waren vrijgesteld van storting.
Voor de plaatsing van de overige aandelen stelde de Aigemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid zich garant. De vergoeding, die deze
maatschappij voor de zekerheidsstelling ontving, rekende men tot de kosten
van oprichting.
Naar de mening van de directie woog deze financiele tegemoetkoming
ruimschoots op tegen "het groote voorregt om in eens zes millioen geplaatst
te zien" 20).
"Een ieder toch die onze geldmarkt kent, weet met hoe vele bezwaren eene
plaatsing van 24.000 aandeelen, wanneer het geene Staatsfondsen, maar eene
onderneming van industrielen aard geldt, en wanneer die aandeelen in zeer
korte tijdruimte door bijzondere personen geheel hadden moeten genomen
worden, zou te kampen hebben gehad, om niet te zeggen, zoo als men bijna
geneigd zou zijn, dat zulks eene bepaalde onmogelijkheid zou geweest
zijn" 21). In de loop van het boekjaar 1864 werden nog een l70-tal aandelen
volgestort, zodat het beschikbaar kapitaal aan het eind van dat jaar /
2.446.500,- bedroeg ZZ ). Dit bedrag was voldoende om in 1864 de kosten van
oprichting, aanschaf van rollend en vast materieel e.d. te voldoen. Eerst in de
loop van het volgende jaar werden de aandeelhouders opgeroepen tot nieuwe
"fournissementen" (drie maal 10%). Eind december 1865 bedroeg het
gestorte kapitaal - inclusief de geanticipeerde stortingen op 523 aandelen /4.159.600.-"). De laatste stortingen vonden in de loop van 1866 zonder
noemenswaardige problemen plaats: het geplaatste en gestorte bedrag van
het aandelenkapitaal bedroeg nu /6.000.000.- 24).
b. De eerste pogingen tot plaatsing van de tweede serie groot f 6 miljoen:
1866.
Inmiddels deed de uitbreiding van het spoorwegnet de dringende behoefte
ontstaan aan plaatsing van de tweede helft van het aandelenkapitaal. "Ondertussen was (echter ,v.d.B.) het tijdstip om nieuwe gelden te negotieren
zeer ongustig geworden. Behalve dat de opbrengsten gedrukt waren, kwam
nog de geduchte broederkrijg in Duitschland uitbarsten, en vroeg ieder zich
beangst af, of die ooriogsvlam zich niet over geheel Europa zou uitbreiden.
Het vertrouwen week dus van alle geldmarkten, de rentestand rees in onge-
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kende mate en in deze noodlottigen zamenloop van omstandigheden, zag
onze maatschappij zich gedwongen pogingen aan te wenden om geld op te
nemen. Die pogingen moesten uit den aard der zaak nog bemoeijelijkt worden door de beperkende voorschriften van art. 6 der statuten, waardoor geene aandeelen beneden pari en geene obligatien, eene hoogere rente dan 50/0
dragende, kunnen uitgegeven worden" H). Ten einde uit deze financiele problemen te geraken, was reeds in de vergadering van de Raad van Bestuur en
Toezigt van 9 december 1865 een commissie ingesteld "tot overweging der
voorstellen tot plaatsing van de tweede zes millioen" 26). De commissie
bestond uit twee leden: F. van Heukelom en A. L. Wurfbain. In de vergadering van de Raad van Bestuur en Toezigt van 14 Juli 1866 kwam de commissie
met een pre-advies. Zij overwoog daarbij dat de maatschappij van vele zijden
sympathie ondervond, maar dat kon niet voorkomen, dat de aandelen tot
80% van de nominale waarde waren gedaald. De commissie kwam dan ook
tot de conclusie dat er noch aan het emiteren van aandelen, noch aan het uitgeven van 5% obligaties a pari viel te denken. Daarom hadden beide heren
contact opgenomen met diverse Nederlandse bankiershuizen, maar het was
niet gelukt een acceptabel aanbod te verkrijgen. Het kwam de commissie derhalve gewenst voor dat de directie zou trachten van de regering een rentegarantie los te krijgen. Een dergelijke waarborg zou de waarde van de aandelen
verhogen, maar aan het verkrijgen van een dergelijke garantie waren zoveel
bezwaren verbonden dat de commissie de vergadering adviseerde geen stappen met dat doel bij de minister te ondernemen, hoewel de wenselijkheid
overduidelijk was.
Ten einde raad had de commissie zich gewend tot "den gunstig bekenden
Amsterdamschen regtsgeleerde, den heer Aug. Philips" ten einde advies in te
winnen met betrekking tot de interpretatie van art. 6 van de statuten (zie noot
18). Dit artikelliet naar zijn mening niet toe in plaats van 4 min gulden in
aandelen uit te geven, over te gaan tot de emissie van een even groot bedrag
aan obligaties beneden pari tegen een rente van 5% over het nominale bedrag. De toevoeging "geene hoogere rente dragende dan vijf percent" had
klaarblijkelijk de bedoeling de mogelijkheid geld te lenen te beperken; de
voorwaarden van de lening mochten niet te bezwarend zijn voor de maatschappij; het op te nemen geld mocht geen hogere rente doen dan 5%. Plaatsing van de obligaties beneden pari zou betekenen dat de rentelast de facto
hoger zou uitvallen.
Bovendien stond art. 6 de uitgifte van! 4 miljoen in obligaties alleen toe
met het doel de maatschappij een werkkapitaal te verschaffen van! 12 miljoen. "Derhalve moeten ook de obligatien worden geplaatst a pari: anders
kan de uitgifte van! 4 millioen nominaal niet strekken om te vervangen een
gelijk bedrag in aandeelen. De obligatien uit te geven tot een bedrag van! 4
millioen, in plaats van 14 millioen aandeelen, moeten derhalve tegen 5% a
pari worden geplaatst" "). Maar daaruit volgde niet dat de maatschappij onbevoegd zou zijn op andere wijze leningen te sluiten. "De bevoegdheid om
geld te leenen behoeft niet uitdrukkelijk in de statuten te zijn gegeven; genoeg
is het zoo die bevoegdheid bij de statuten niet is ontzegd. Dit laatste nu is het
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geval niet bij deze maatschappij. Zij is alleen dan beperkt in de voorwaarden
der leening, wanneer de uittegeven obligatien vervangen het gelijk bedrag in
aandeelen: wanneer de uitgifte van obligatien geschiedt in plaats van eene
uitgifte in aandeelen" " ).
De heer Philips was van mening dat een algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd was te besluiten tot het aangaan van een lening door de
uitgifte van obligaties op door haar te bepalen voorwaarden. Aileen kon de
uitgifte van deze obligaties niet de plaatsing van een deel van het maatschappelijk kapitaal vervangen.
De commissie stelde (in overeenstemming met dit advies) voor een obligatielening uit te geven groot/5 millioen, verdeeld in 5.000 obligaties aan toonder, ieder groot/l.OOO,- rentende 4070. De emissiekoers zou 80% bedragen
en de afiossing zou bij uitloting plaatsvinden, aanvangende in 1870 gedurende 52 jaar.
De stortingen zouden moeten plaatsvinden (steeds voor 25% of /250.-)
op de datum van toewijzing en vervolgens op 1 oktober 1866, 1 december
1866 en tenslotte op 15 januari 1867. Gelegenheid tot inschrijving werd geboden op 15 en 16 augustus 1866 te 's-Gravenhage ten kantore van de maatschappij; te Amsterdam ten kantore van de Associatie-Cassa; te Londen ten
kantore van Finlay Hodgson & Co; te Parijs ten kantore van Hottinguer & Co
en te Brusse1 bij Bisschoffsheirn & De Hirsch.
Aan de houders van eerst uitgegeven aandelen en aan de oprichters van de
vennootschap werd een voorkeursrecht verleend met betrekking tot deelneming in de ge1dlening.
Bij de behandeling van dit voorstel in de raad bracht H . A. van den Wall
Bake naar voren, dat naar zijn mening statutenwijziging noodzakelijk was.
B. A. Fokker sloot zich hierbij aan; F. s' Jacob wenste dat de maatschappij
door de staat werd geholpen. De voorzitter, F. van Heukelom deelde mee,
dat de regering van alles op de hoogte werd gehouden en dat zij verlangde dat
de maatschappij eerst op eigen kracht aan de benodigde midde1en moest zien
te komen aleer bij haar om hulp kon worden gevraagd.'
De Rijkscommissaris bevestigde dit standpunt van de regering. Fokker
bleef zich verzetten tegen de uitgifte van obligaties beneden pari, bovendien
was hij van mening dat de uit te geven obligaties te zeer lOuden lijken op de
verboden obligaties. Hij stelde voor een tijdelijke lening aan te gaan met het
materieel van de maatschappij als onderpand. De voorzitter bracht het voorstel van de commissie uiteindelijk in stemming; aileen Fokker stemde tegen.
In de vergadering van 18 augustus 1866 moest de voorzitter meedelen dat
de plaatsing van de obligatielening was mislukt. Er was slechts voor 714 obligaties ingeschreven. De voorzitter was van mening dat men, gezien de moeilijke omstandigheden, geen nieuwe pogingen moest ondernemen een geldlening bij partikulieren te plaatsen. H. Luden en A. L. Wurfbain ondersteunden deze visie van de voorzitter: "Het exeptioneele van de geldmarkt, niet het
discrediet der Maatschappij, zou toch een nieuwe leening doen
mislukken" 29). De voorzitter was van mening dat de raad nu niets anders
meer overbleef dan zich tot de regering te wenden.
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Dr. A. Vrolik dee Ide mee dat hij deze gang van zaken had voorzien en dat
hij de regering steeds op de hoogte had gehouden van de gang van zaken. Hij
kon tot zijn genoegen meedelen dat de regering geneigd was een voorschot te
geven van 2 Y2 miljoen gulden. Hoewel sommigen (o.a. E. A. Haitink) van
mening waren dat het voorschot ontoereikend zou zijn om de financiele problemen het hoofd te bieden, besloot de Raad de directie te machtigen een
overeenkomst met de regering te sluiten tot het verkrijgen van een voorschot
van ten hoogste 2 Y2 miljoen gulden .
Uit het ontwerp van wet 30) bleek dat de staat de maatschappij een lening
zou verstrekken op onderpand van het haar toebehorende materieel. Het bedrag van de lening zou 650/0 bedragen van de waarde van het materieel, echter
tot een maximum van 2 Y2 miljoen Jl ).
Met betrekking tot de waardebepaling van het materieel hanteerde men de
historische uitgaafprijs, verminderd met 10% . De looptijd van de lening
bedroeg maximaal 3 jaar tegen een rente van 5%. De regering legde er de
nadruk op, dat de lening moest worden gezien als tijdelijke hulp. Deze vorm
van hulpveriening werd door de regering geprefereerd boven twee andere mogelijkheden: staatsexploitatie, dan wel een lening van 4 miljoen tot het einde
der concessie of tot het tijdstip van naasting.
De realisatie van deze kredietverlening liet door de ontbinding van de
Kamer nog geruime tijd op zich wachten.
In december van 1866 werd in de Tweede en Eerste Kamer alsnog de wet
aangenomen, die de kredietverlening moest regelen van de regering aan de
maatschappij voor een bedrag van 2 Y2 miljoen gulden . Met dit bedrag werden eerst en vooral afgelost de gelden die door een aantalleden van de directie en de Raad van Bestuur en Toezigt waren voorgeschoten, alsmede de
schuld aan de Luik-Limburgse Spoorweg Maatschappij.
c. Verdere pogingen tot plaatsing van de tweede serie groot f 6 miljoen:
1867-1870

Het zou in dit verband te ver voeren alle pogingen, die ondernomen werden de tweede serie vanf6 miljoen te plaatsen, op de voet te volgen. Pogingen de aandelen in Duitsland te plaatsen strandden op te stringente voorwaarden: 6% prioriteitsaandelen die niet aileen prioriteit genoten met betrekking tot de winstverdeling, maar ook met betrekking tot de participatie in de
eventuele overwinst en het eventuele liquidatie-overschot. Ook op de Amsterdamse kapitaalmarkt was het niet gelukt voldoende ge"interesseerden te vinden. Tenslotte kwam de directie met het voorstel in te gaan op het aanbod
van een aantal Belgische bankiers, Bisschofsheim & De Hirsch in samenwerking met E. H. Brugmann. Ook de voorwaarden van deze bankiers achtte de
Raad te belastend voor de onderneming. Daarom werd een commissie in het
leven geroepen onder voorzitterschap van A. C. Wertheim, die een drietal
vragen moest beantwoorden.
" 1. Heeft de Maatschappij levensvatbaarheid?
2. Zoo ja, moet de commissie dan de aanneming der voorstelling van de directie adviseren?
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3. Zoo neen, welke middelen kunnen dan strekken tot behoud der Maatschappij?" 32).
Volgens de commissie had de maatschappij wei degelijk levensvatbaarheid
mits voldaan was aan een aantal voorwaarden, zoals voldoende vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal, verlichting van de rente-Iasten zolang
het spoorwegnet nog niet volledig voltooid was en wijziging van de exploitatiecontracten met de lijnen Luik-Limburg en Almelo-Salzbergen. Op de
ontoereikendheid van het kapitaal werd reeds gewezen. Dat had echter ook
gevolgen voor het tempo waarmee men in staat was het net uit te breiden.
Vertraging daarin ontstond vanwege het gebrek aan voldoende kapitaal voor
uitbreiding. Exploitatie van geisoleerde lijnen en lijntjes bracht extra kosten
met zich mee.
Indien men van het begin af aan over /12 miljoen had kunnen beschikken,
had men gestaag en zonder onderbreking kunnen uitbouwen. Ook andere
lasten vielen de jonge onderneming zwaar, zoals de staatslening van 2 Y2 miljoen rentende 5% per jaar d.i. een jaarlijkse extra rentelast van/ 125.000,-.
Het volgende punt dat de commissie moest bezien, had betrekking op de
ontwerp-voorstellen van het bestuur in verband met de plaatsing van 5070 prioriteitsaandelen ad.j3.000.000,-, waarvoor (op zeer bezwarende voorwaarden) het Brusselse Bankiershuis Bisschoffsheim & De Hirsch garant zou
staan. De commissie ried de aanvaarding van deze overeenkomst ten stelligste
af. De prioriteitsaandelen zouden niet alleen vooraf 5% ontvangen, maar later gelijk opdelen met de oorspronkelijke aandeelhouders en dat wei onverschillig of de prioriteitsaandelen al dan niet volgestort zouden zijn. Daarnaast
bevatte het voorste1 de plaatsing van een 5% obligatielening aan toonder ad.
/4 miljoen. Verder werd bepaald dat, wanneer het eerste dividend van 5070
voor de prioriteitsaandelen niet volledig kon worden uitgekeerd, het over de
volgende jaren moest worden aangezuiverd v66r de overige aandeelhouders
enige winst zouden genieten.
De consekwenties van deze regeling werd de aandeelhouders voorgerekend
in het verslag van de commissie Wertheim c.s.:
zuivere winst
5% over prioriteitsaandelen ad.
/3.000.000,- waarop 25% gestort
5% over 2 Y2 miljoen lening van de
staat
5% rente + 1% aflossing obligatielening / 4.000.000,-

/ 600.000,/

37.500,-

/125.000,/240 .000,Overwinst

/402.500,/197.500,-

evenredig te verdelen over /9.000.000,- dit is 2'/,% voor de gewone aandeelhouders. Het rendement voor de houders van prioriteitsaandelen daarentegen bedroeg 5% + 4 x 2' /, = 13 4 / ,% (ofwei 1:6'/.). De situatie zou nog ongunstiger worden indien de volledige / 6.000.000,- in de vorm van prioriteitsaandelen zou worden geemiteerd. Bij een winst van minder dan
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1402.500,- zou in het bovenstaande voorbeeld geen dividend aan de
oorspronkelijke aandeelhouders worden uitgekeerd.
Tenslotte moest dan antwoord worden gegeven op de laatste vraag: Indien
de conventie werd verworpen op welke wijze moest de maatschappij dan in
haar vermogensbehoefte voorzien? Het verslag van de commissie stelde vast:
"de maatschappij is haar crediet kwijt en de lage stand der aandeelen ter
beurze maken het publiek afkeerig van financiele verbindtenissen met de
maatschappij aan te gaan" "). De enige die hulp kon verlenen was naar oordeel van de commissie de Regering.
De commissie had zich, nadat zij tot de in het voorafgaande vermelde conclusie was gekomen, tot de regering gewend met het verzoek een voorschot
van I 6.000.000,- te verlenen, waaruit de geleende 2 Y2 miljoen terugbetaald
zou kunnen worden. Dit voorschot zou verleend moeten worden tegen een
rente van 3OJo (eventueel 5OJo). Tot conditio sine qua non van de overeenkomst werd gemaakt de ontbinding, dan weI de wijziging van de contracten
met Luik-Limburg en Almeio-Salzbergen. Reeds op 13 december 1867 ontving de commissie een negatieve reactie van de minister van binnenlandse zaken op haar voorstel. Ihr. Van Panhuys, rijkscommissaris voor de
staatsspoorwegen, bracht het op de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19-12-1867 als voigt onder woorden: "de Staat kan niet aannemen
de houding van te zijn bankier der Maatschappij" 34). De commissie stelde in
dezeifde vergadering voor de commissie te continueren en opdracht te geven
naar verdere mogelijkheden te zoeken.
In de voorjaarsvergadering van 1868 van de Raad van Bestuur en Toezigt
kwam de commissie met een nieuw voorstel. "De Regeering kon noch mogt
zijn de bankier der Maatschappij, maar zij kon wei zoodanige wijzigingen in
de concessie brengen dat anderen genegen zouden zijn op dien voet bankiers
der maatschappij te worden" ").
De centrale vraag bleef derhalve op welke wijze men zich de benodigde
112.000.000,- zou kunnen verschaffen. Aan een verhoging van het voorschot vanwege de overheid verstrekt, viet niet te denken. Evenmin trouwens
aan de reguliere plaatsing van de tweede serie van I 6.000.000,- aandelen,
die nog in portefeuille waren. De aandelen stonden immers tegen 20 a 30%
ter beurze genoteerd. Er resteerde dus slechts het bij spoorwegmaatschappijen zeer gewone middel, ter financiering van de vermogensbehoefte, namelijk het uitgeven van een lening. Maar bestond er kans van
weislagen op voorwaarden, die voor de maatschappij niet te bezwarend zouden zijn 36)? Na ingewonnen advies bij de financieIe autoriteiten, kwam de
commissie met het volgende plan: "Er wordt gecreeerd eene leening van 6 pct
obligatien ten bedrage van I 6.000.000,-, waarvan echter 12.500.000,- onuitgegeven blijven en tot zekerheid moeten dienen voor den Staat tot terugbetaling van het voorschot van gelijk bedrag" 37). Aanvankelijk zou een bedrag
van 13.000.000,- geplaatst worden, zodat de maatschappij 1500.000,voor besteding ter beschikking zou krijgen ..
Behalve de 6% rente zouden de obligatiehouders recht hebben op 2% extra
rente, nadat de aandeelhouders 4% dividend hadden ontvangen. De aandeel-
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houders hadden het recht van voorkeur bij de inschrijving op de geldlening
bedongen. De vraag bleef of deze voorwaarden voor de maatschappij niet te
bezwarend en voor de kapitaalverschaffers voldoende aantrekkelijk waren.
De commissie was van oordeel dat de maatschappij de lasten kon dragen.
Wijziging van art. 53 van de concessie moest het kapitaalverschaffers aantrekkelijker maken te participeren in de geldlening: in de beginjaren zou de
maatschappij krachtens een nieuwe regeling een groter aandeel verkrijgen in
de zuivere opbrengst. Bovendien zou de restitutie van de lening van 2 Y2 miljoen worden opgeschort tot 31-12-1877.
De regering stelde de voorgestelde wijziging van de statuten afhanke1ijk
van plaatsing van de geldlening en wijziging in de exploitatie-contracten van
de lijnen Luik-Limburg en Almelo-Salzbergen.
Naast deze noodzakelijke maatregelen achtte Qe commissie tenslotte een
reorganisatie noodzakelijk van het bestuur. De meerhoofdige directie moest
vervangen worden door een eenhoofdig bestuur, bijgestaan door een raadgevende comrnissie bestaande uit 3 leden te kiezen uit de commissarissen. "Niet
aileen dat de organisatie der Maatschappij daardoor aanzienlijk,zal winnen,
maar de onkosten der hoofdadministratie zullen evenzeer eene belangrijke
verrnindering ondergaan" 38).
In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 juni
1868 werd dit voorstel aangenomen, resulter~nd in de voorgestelde wijziging
van art. 6 van de statuten: "Het kapitaal is vastgesteld op 6 rnillioen gulden,
vertegenwoordigd door 24.000 uitgegeven aandelen ad. /250,-.
De Maatschappij is bevoegd een gelijk bedrag van prioriteitsobligatien,
rentende hoogstens 6 pct, op voorwaarden door de Algemeene Vergadering
goedgekeurd uittegeven in twee serien elk van 3 rnillioen. Van eene dier
Serien wordt een bedrag van 2 Y2 rnillioen bestemd tot afiossing der schuld
van gelijk bedrag aan den Staat. Aan de andere Serie van 3 rnillioen kan verbonden worden eene verhooging van rente, in den vorm van certificaten van
extra rente ten bedrage van 2 pct na uitdeling van 4 pct aan de aandeelhouders, overeenkomstig een bepaling van art. 47" 39).
Artikel 7 regelde het voorkeursrecht van de oude aandeelhouders en
oprichters met betrekking tot het nemen van de uit te geven prioriteitsobligaties en weI de aandeelhouders voor de helft en de oprichters voor de andere
helft. In de volgende buitengewone aandeelhoudersvergadering was de
inrniddels benoemde directeur-generaal genoodzaakt mee te delen dat de
plaatsing van de eerste serie van prioriteitsobligaties was rnislukt.
s' Jacob was van mening dat de lage koersnotering van de aandelen van de
eerste serie en de slechte exploitatieresultaten gedurende de eerste jaren van
bedrijfsvoering de belangrijkste oorzaken vormden van het rnislukken van de
lening. Sinds de publikatie van de balans over het dienstjaar 1868 scheen er
sprake te zijn van enige verbetering in de notering van de aandelenkoersen ter
beurze. De beurswaarde van de aandelen was teruggekomen op een niveau
van ruim 700/0. Daarin zag de Raad van Commissarissen echter geen aanleiding de vergadering voor te stellen de directie alsnog te machtigen tot het
aangaan van een nieuwe lening. Een tweede echec zou zeer nadelig zijn voor
de credietwaardigheid van de onderneming 4 0 ).
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Intussen naderde echter de fatale datum van 31 december 1869 steeds
meer. Het in het vooruitzicht gestelde uitstel van restitutie tot 31 december
1877 kon niet worden gerealiseerd. Immers, aan de gestelde voorwaarden
(onder andere plaatsing van de lening) was niet voldaan. Teneinde deze dreiging het hoofd te bieden, hadden een aantal commissarissen zich reeds tot de
regering gewend met het verzoek om uitstei van terugbetaling van het voorschot van 212 miljoen tot 1 juli 1870 en een nieuw voorschot vanj 1.5 miljoen. In de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 23 maart 1870
werd meegedeeld dat de regering zich opnieuw bereid toonde de helpende
hand te bieden in de vorm van uitstel van terugbetaling van het voorschot van
j 2.5 miljoen tot 31 december 1870 en een nieuw voorschot vanj 1.5 miljoen.
Het verbaal van deze vergadering constateerde bovendien een kentering ten
goede in de kredietwaardigheid van de maatschappij: "inmiddels mocht de
Maatschappij ondervinden dat eene gunstigere meening over de waarde harer
concessie en den vooruitgang der onderneming ontstond, zoodat een consortium van eenige bankiers aan den Raad van Commissarissen voorstellen
deed, die haar niet onaannemelijk voorkwamen"41).
De raad van commissarissen stelde op grond hiervan voor de onderhandelingen met de regering op te schorten en de directeur-generaal te machtigen
een lening vanj 7 miljoen aan te gaan in de vorm van 5OJo rentende obligaties.
"De houders van obligatien dier leening zouden ten aile tijde ... het regt hebben hunne Obligatien tegen aandeelen in de maatschappij in te wisselen" 42).
Jaarlijks zou door de maatschappijj 371.000,- besteed worden aan rente en
aflossing. De Nederlandse Bank zou zich belasten met de bewaring van de
aandelen "welke gecreeerd zullen worden en volgens boven-medegedeelde
voorwaarden ter beschikking van de obligatiehouders moeten zijn". Hiermee
was een einde gekomen aan wat Quack noemde "een dwalende, harde reis,
trappen op trappen af" langs diverse bankiershuizen in binnen- en
buitenland 43). Leden van de directie, leden van de raad van Bestuur en Toezigt en commissarissen moesten zich veel moeite getroosten om uiteindelijk
de tweedej 6 miljoen aandelen te plaatsen. Het aantal varianten dat men bedacht was even vernuftig als weinig succesvol en in de loop van dit tijdsbestek
schier eindeloos: van prioriteitsaandelen tot prioriteitsobligaties. Geen van
die varianten slaagde uiteindelijk.
Tenslotte moest men zijn toevlucht nemen tot converteerbare obligaties. In
ieder geval verliep de verkrijging van kapitaal in deze periode zeer moeizaam.
d. De plaatsing van de 5% Prioriteitslening groot j 6.667.000,-: 1870
Van de aanvang van de maatschappij af, lag het in de bedoeling een deel
van het totaal benodigde kapitaal aan te trekken in de vorm van langdurig
vreemd vermogen. De eerste versie van artikel 6 van de statuten, handelend
over de omvang van het maatschappelijk kapitaal, opende namelijk de mogelijkheid j 4 miljoen aan te trek ken in de vorm van obligaties, die eenzelfde
bedrag aan aandelen zouden moeten vervangen. Gebruikmaking van deze in
de statuten vastgelegde bevoegdheid van bestuur en raad van toezicht zou
geresulteerd hebben in de volgende vermogensstructuur:
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Bedrijfskapitaa1:! 12 miljoen, waarvan! 8 miljoen in aandelen en! 4 miljoen in de vorm van obligaties. Het vreemde vermogen vormde op die manier
een derde van het totaie bedrijfskapitaai en de helft van het eigen
vermogen 44).
Door Van Kerkwijk werd deze verhouding tussen eigen en vreemd vermogen ais een gewenste vermogensstructuur gezien voor spoorwegmaatschappijen in het aigemeen 4l ).
In het voorafgaande werd een poging gedaan te schetsen met hoeveel
kunst- en vliegwerk men er uiteindelijk in slaagde het overgrote deel van de
tweede serie aandelen te plaatsen namelijk met tussenkomst van de 50/0
prioriteitsobligatielening. Pas in 1870 werd deze regeling (daadwerkelijk) gereaiiseerd; tot dan toe vormde een voorschot van I 2.5 miljoen vanwege de
regering voor de tijd van twee jaar verstrekt de enige vorm van vreemd vermogen met een looptijd langer dan een jaar.
Krachtens de bij Koninklijk Besluit van 1 april 1870 goedgekeurde statutenwijziging en de aan de Directeur-Generaai door de aigemene vergadering
van aandeelhouders verleende machtiging, werd een overeenkomst gesloten
met een vereniging van de bankiers "aan wier hoofd staan H. H. Lippmann
Rosenthal & Co en Wertheim & Gompertz en de Bank voor Handel en Industrie te Darmstadt; eene overeenkomst waarbij door die vereeniging de
plaatsing van drie vierde gedeelte eener 5% Prioriteitsleening groot
!6.667.()(x),- aflosbaar in 47 jaren is gewaarborgd"··). De uitgiftekoers
werd vastgesteld op 94 Y2 %; de inschrijving werd opengesteld voor het gehele
bedrag en op 31 december zou het bankconsortium bepaien "of zij ai of niet
het geheel of een deel van het niet gegarandeerde Y4 voor zich zal
behouden" ").
Het bestuur prees zich gelukkig dat het eindelijk na zoveel vergeefse en met
de meeste zorg en inspanning ondernomen pogingen gelukt was de Maatschappij van het benodigde kapitaai te voorzien. Thans kon het bestuur zich
gaan wijden aan een effectief be1eid gericht op de uitbreiding van het spoorwegnet en het belang van de aandeelhouders.
De verbeterde toestand scheen ook door het publiek onderkend te worden.
Nog kort v66r de buitengewone vergadering van 23 maart 1870 werden de
aandelen van de eerste serie verkocht tegen 72 a75%. In mei 1870 werd voor
de aandelen meermaien 85% betaaid. Daartoe droeg zeker bij de wetenschap
dat het dividend over 1869 4 % zou bedragen. Het bestuur achtte zich dan
ook gelukkig, dat het op de gewone vergadering van aandeelhouders d.d. 24
mei 1870 kon meedelen dat "de finantiet:le moeijelijkheden voorbij zijn en
het vertrouwen in de zaak, zoo niet geheel, dan toch grootendeels en wei op
in het oog springende wijze is teruggekeerd""). In de gewone zitting van de
raad van commissarissen van 10 september 1870 kon de Directeur-Generaai
meedelen dat de storting op de 5% prioriteitslening had plaats gehad en dat
26.667 aandelen van de tweede serie bij de Nederlandsche Bank waren gedeponeerd. De obligaties waren verdeeld in 5.()(X) stukken al 1.()(X),- en 3.334
stukken al 500,-. De 1.332 aandelen, die het verschil uitmaakten tussen het
bedrag van de prioriteitslening en dat van de tweede serie aandelen verschenen op de baians ais "Onuitgegeven Aandeelen in Portefeuille" '9).
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In de gewone vergadering van de aandeelhouders van 30 mei 1871 kon worden meegedeeld dat het jaar 1870 "in onze geschiedenis steeds eene schone
bladzijde (za! ,v.d.B.) innemen, omdat het sinds jaren ontbrekende kapitaal
gevonden werd. De zorg daarvoor drukte ons niet meer. De leening werd met
graagte genomen, ons crediet hersteld en de schuld aan den Staat terugbetaald. Het laatste deel der leening werd in het voorjaar van het lopende jaar
(1871 ,v.d.B.) geplaatst" '0).

3. De initiele aandeelhouders
Het initiele aandelenkapitaal bedroeg zoals we reeds zagen f 6.000.000,-.
Dit aandelenkapitaal was verdeeld in coupures van f 250,-. Het aantal te
plaatsen aandelen bedroeg derhalve 24.000. De onderstaande tabellen laten
de geografische spreiding van het aandelenbestand zien, alsmede de spreiding
over de verschillende sectoren van het ekonomisch, bestuurlijk en financiele
leven. Het aanta! primaire inschrijvers bedroeg 244. Uit de oprichtingsakte
blijkt dat een groot aantal aandeelhouders zich liet vertegenwoordigen door
een lasthebber. Een groot aantal van de Amsterdamse aandeelhouders werd
vertegenwoordigd door Alexander Mendel; een groot aantal van de Haagse
aandeelhouders door Willem Poolman. De verdeling van de primaire
inschrijvers naar woonplaats was als voigt:
TABEL 1
Aantal initil!le aandeelhouders en aantal aandelen gerubriceerd naar woonplaats
Woonplaats
Den Haag
Amsterdam
Utrecht
Rotterdam
Overig Nederland
Ned. Indie
Buitenland
Onbekend
Totaal

aantal
aandeelhouders

1170

aantal
aandelen

%

11

25 .8
34.8
11.9
4.9
12.7
0.5
4.9
4.5

1.579
10.791
1.943
264
683
10
8.455
275

6.6
45 .0
8. 1
1.1
2.8
0.0
35.2
1.1

244

100.0

24.000

100.0

63
85
29
12
31
1
12

Uit deze tabel blijkt dat ruim 60070 van het aantal aandeelhouders uit Den
Haag en Amsterdam afkomstig was. Het aandeel van de Amsterdamse aandeelhouders in het aandelenkapitaal was echter ongeveer zeven maal zo groot
als dat van de Haagse aandeelhouders. Daaruit voigt echter niet zonder meer,
dat derhalve de Amsterdamse aandeelhouders gemiddeld een groter pakket
aandelen hadden dan de Haagse aandeelhouders. Onder de Amsterdamse
aandeelhouders bevonden zich enkele aandeelhouders met zeer veel aandelen: de Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid participeerde in
het bestand van aandelen voor 2.000 stuks; het bankiershuis Lippmann Rosenthal & Co nam voor 1730 aandelen deel in het maatschappelijk kapitaal en
de firma Wurfbain en Zoon (commissionairs in effecten) voor 2765 aandelen.
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Opvallend was verder de deeineming van een aantal buitenlandse banken.
Het aantal buitenlandse deelnemers was gering, maar de participatie in het
aandelenkapitaal omvangrijk (35.2070). Het ging hier met name om de participatie van Parijse, Brusselse en Londense bankiers. Daarnaast namen ook nog
een Duitse en een Zwitserse bankinstelling deel in het maatschappelijk
kapitaal "). De volgende tabel geeft inzicht in de spreiding van de aandeelhouders en aandelen over de verschillende sectoren van de maatschappij.
TABEL 2
Aantal initiele aandeelhouders en aantal aandelen gerubriceerd naar maatschappelijke
sector
MaatschappeJij ke sector
Bestuur en rechtspraak
Bank - en financiewezen
Ambacht en industrie
Handel, scheepvaart en
verkeer
Renteniers
Diversen
Onbekend
Totaal

aantal
aandeelhouders

070

aantal
aandelen

%

44
97
21

18.0
39.8
8.6

1.071
17.886
2.200

4.5
74.5
9.2

22
47
12
I

9.0
19.3
4.9
0.4

1.514
1.081
198
50

6.3
4.5
0.8
0.2

244

100.0

24.000

100.0

De grootste groep van aandeelhouders bestond uit instellingen en personen
afkomstig uit financiele kring zoals bankiers, assuradeurs en commissionairs
in effecten.
Van het aantal aandeelhouders maakten zij bijna 40% uit, terwijl zij bijna
van het aandelenkapitaal voor hun rekening namen. Wat het aantal aandeelhouders betreft, vormden de sectoren van bestuur en rechtspraak en de
renteniers niet te verwaarlozen groepen met respectievelijk 18 en 19.3% van
het aantal aandeelhouders; aan het totale maatschappelijk kapitaal droegen
zij slechts in geringe mate bij: beide groepen 4.5%.
Tenslotte kon per categorie worden nagegaan hoe de spreiding van aandeelhouders en aandelen gelegen was naar woonplaats en omgekeerd. Allereerst de spreiding binnen de verschillende maatschappelijke groeperingen
naar regio. In de sector bestuur en rechtspraak was bijna '/3 van het aandelenkapitaal in Den Haag geplaatst. Het betrof hier Koning Willem III en zijn
directe omgeving met 300 aandelen, een aantal kamerleden, ambtenaren van
diverse ministeries met 193 aandelen en leden van de zittende en staande
magistratuur met 199 aandelen. Tot deze laatste categorie behoorde ook het
overgrote deel van de Utrechtse deelhebbers uit de sector van bestuur en
rechtspraak.
De groep van het bank- en financiewezen was (voor wat betreft het aantal
aandeelhouders) voor meer dan 70% in Amsterdam geconcentreerd. Het betrof hier voornamelijk commissionairs in effecten, die voor eigen rekening of
in opdracht van derden in het maatschappelijk kapitaal participeerden. De
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participatie in het totale aandelenkapitaal was beduidend geringer dan het
aantal aandeelhouders deed vermoeden namelijk slechts ±58OJo. Ongeveer
39% van het aandelenkapitaal door de sector bank- en financiewezen verstrekt, was afkomstig van buitenlandse bankinstellingen '2) .
In de categorie van ambacht en industrie was er geen sprake van een duidelijke concentratie van aandeelhouders in een bepaalde regio. Dat was weI het
geval wanneer men keek naar de locatie van het aantal aandelen: 1400 aandelen werden genomen door Willem Poolman als vertegenwoordiger van de
Utrechtse maatschappij van Spoorwegmateriaal. De 360 in het buitenland
geplaatste aandelen kwamen voor rekening van de Aigemeene Maatschappij
voor Spoorwegmaterieel te Brussel, die vertegenwoordigd werd door E. H.
Brugmann te Brussel en F. Pauwels te Molenbeek (Belgie).
Hoewel betrekkelijk gering in aantal (4) droegen Londense kooplieden in
belangrijke mate bij (voor 68.3%) in de participatie van de sector handel,
scheepvaart en verkeer in het maatschappelijk kapitaal. Een aantal Rotterdamse en Amsterdarnse reders participeerde op bescheiden schaal. Ook onder de deelnemers, die afkomstig waren uit "overig Nederland" bevond zich
een reder die een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de
Zeeuwse lijn: B. A. Fokker te Middelburg. Fokker was directeur van de
stoomvaartmaatschappij "Zeeland" en exploiteerde een lijndienst op
Queensborough (Engeland) en had derhalve veel belang bij de realisatie van
een doorgaande treinverbinding van Vlissingen met Roosendaal.
Renteniers tenslotte, trof men voor bijna de helft van het aantal deelhebbers in deze sector te Den Haag aan. Hun bijdrage aan het aandelenkapitaal,
afkomstig uit deze sector bedroeg zelfs meer dan de helft. Verder speelden
ook Utrechtse renteniers qua aantal en qua participatie in het aandelenkapitaal geen onbelangrijke roi.
Wanneer men tenslotte kijkt naar de verdeling van het aantal aandeelhouders en hun participatie in het aandelenkapitaal over de diverse regio's, ziet
men dat Den Haag vooral vertegenwoordigd was door renteniers en deelhebbers afkomstig uit de sector van bestuur en rechtspraak. De Amsterdamse
lokatie werd volledig beheerst door bankiers en (vooral) commissionairs in
effecten. In Utrecht overheerste de deelneming van de fabriek van spoorwegmaterieel het beeld. Voor "overig Nederland" ziet men een min of meer
gelijkmatige spreiding over de diverse sectoren, zowel naar aantallen aandeelhouders als naar omvang van de participatie in het aandelenkapitaal. Het
beeld van de sector buitenland werd beheerst door de dee1neming van bankiers en kooplieden.
4. Samenvatting en conclusie
In § 1 "Inleiding en probleemstelling" werden de volgende drie vragen aan
de orde gesteld: a) op welke wijze voorzag de Maatschappij tot exploitatie
van staatsspoorwegen in haar vermogensbehoefte; b) welke moeilijkheden
ondervond zij daarbij en c) welke vermogensbezitters participeerden in het
maatschappelijk kapitaal? Deze vragen werden geforrnuieerd tegen de ach-
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tergrond van de discussie, die door economisch historici wordt gevoerd met
betrekking tot de financiering van het industrialisatieproces in Nederland in
de tweede helft van de 1ge eeuw.
Wat de beantwoording van de eerste vraag betreft kan gesteld worden, dat
de Maatschappij in eerste instantiel 12 miljoen eigen vermogen wenste aan te
trek ken door middel van twee aandelenemissies, ieder groot I 6 miljoen. De
statuten openden de mogelijkheid van diel 12 miljoen een dee! if 4 miljoen)
uit te geven in de vorm van obligaties (langdurig vreemd vermogen). Daarmee
was in principe een keus gedaan voor de volgende vermogensstructuur: een
derde van het maatschappelijk kapitaal zou bestaan uit langdurig vreemd
vermogen if 4 miljoen), dat op haar beurt weer de helft bedroeg van het eigen
vermogen if 8 miljoen). Deze financieringsvorm was gebaseerd op het voorbeeld van de "credit mobilier" -instellingen, zoals de Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid.
De moeilijkheden, die de Maatschappij ondervond bij het plaatsen van
met name de tweede serie aandelen vanl 6 miljoen werden in het voorafgaande uitvoerig beschreven. Daarbij hebben een tweetal factoren een belangrijke
rol gespeeld. In de eerste plaats waren daar de stringente voorwaarden, verbonden aan de plaatsing van de tweede serie aandelen. De koersnotering van
de eerste serie (ver beneden pari) maakte het onmogelijk aan de eerste voorwaarde te voldoen: emissie van de aandelen it pari. De tweede mogelijkheid,
die de Maatschappij ter dekking van haar vermogensbehoefte ter beschikking
stond, bood even weinig kans op succes. De voorwaarden, die verbonden waren aan de plaatsing van 14 miljoen obligaties konden onmogelijk vervuld
worden: uitgifte van de obligaties apari, tegen een rente, die niet meer mocht
bedragen dan 5"70. In een tijd van politieke en economische crisis (1870) was
deze opgave te zwaar.
Het antwoord op de derde vraag kon slechts worden gegeven met betrekking tot de vermogensverschaffers van de eerste serie aandelen van I 6 miljoen. Uit de rubricering van de initiele aandeelhouders en het aantal aandelen
naar woonplaats bleek dat ruim 60% van de aandeelhouders afkomstig was
uit Amsterdam en Den Haag; terwijl45% van de aandelen afkomstig was uit
Amsterdam en slechts 6.6% uit Den Haag. Het aantal buitenlandse deelnemers was gering (4.9%), maar hun participatie in het aandelenkapitaal omvangrijk (35.2%).
Uit de rubricering naar maatschappe!ijke sector bleek, dat de grootste
groep van aandeelhouders bestond uit bankiers, commissionairs in effecten
en assuradeurs. Van het aantal aandee!houders maakten zij bijna 40% uit,
terwijl zij bijna 75% van het aandelenkapitaal voor hun rekening namen.
Renteniers en leden van de rechterlijke macht vormden een niet te verwaarlozen groep aandee!houders, maar droegen slechts in geringe mate bij aan het
totale maatschappelijke kapitaal.
Geconstateerd kan worden, dat (hoewel de plaatsing van de eerste seriel 6
miljoen aandelen weinig problemen opleverde) vermogensuitbreiding bij de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen op grote problemen
stuitte. Bodendien kon worden vastgesteld, dat van het begin af aan de bui-
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tenlandse component in de vermogensverschaffing duidelijk aanwezig is
geweest. In de loop van de jaren zestig werd dat buitenlandse accent aileen
maar sterker.

BlJLAGE I
Ontwikkeling van het aandelenkapitaal en het bedrag der geldleningen 1863-1870
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1863-1870
Ontwikkeling van het aandelenkapitaal, 1863-1870

1863 *)
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Maatschappelij k
kapitaal

Geplaatst
kapitaal

Gestort
kapitaal

/12.000.000
- 12.000.000
- 12.000.000
- 12.000.000
- 12.000.000
- 12.000.000
- 13.000.000

/ 6.000.000

/2.446.500
- 4.159.600
- 6.000.000
- 6.000.000
- 6.000.000
- 6.000.000
- 6.000.000

6.000.000
6.000.000
- 6.000.000
- 6.000.000
- 6.000.000
- 12.629.000**)

*) niet beschikbaar.
**) /371.000 in portefeuille; /6.629.000 gedeponeerd bij de Nederlandse Bank ter
eventuele omwisseling tegen obligaties (een obligatie van/ 1000.- geeft recht op
4 aandelen van / 250.-). Zie ook hieronder.

Ontwikkeling van het bedrag der geldleningen, 1863-1870

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Nominaal

Geplaatst

Gestort

/2.500.000
- 2.500.000
- 2.500.000
- 6.667.000

/2.500.000
- 2.500.000
- 2.500.000
- 5.000.000

/2.500.000
- 2.500.000
- 2.500.000
- 4.500.000

Beschikbaar

/2.500.000*)
- 2.500.000*)
,- 2.500.000*)
- 4.473.000**)

*) Voorschot van de staat.

In 1870 afgelost uit opbrengst nieuwe lening (zie hieronder).
**) 5070 prioriteitslening. Opbrengst 94 liz %-4 liz provisie = 90% (disagio 10% van
/5.000.000 = /500.000 = verschil tussen geplaatst en gestort kapitaal). Te allen
tijde converteerbaar in aandelen (zie ook hierboven).
Het verschil tussen het gestort en beschikbaar bedrag wordt gevormd door de
eerste aflossing van / 27.000 in 1870. Deze / 27.000 aan uitgelote obligaties moet
gevoegd worden bij de obligaties in portefeuille.
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1. Inleiding
Vanaf 1850 zijn er op een systematische wijze grote verbeteringswerken in
de Nederlandse rivieren uitgevoerd. Deze werken hadden zowel tot doeJ de
rivieren geschikt te maken voor de afvoer van hoogwater en ijs als om de
rivieren te herscheppen tot goede scheepvaartwegen.
Tot op heden heerst er grote onbekendheid over deze grootschalige openbare werken. Bij overstromingen wordt vooral gedacht aan de kuststreken.
De rampen die de dijkdoorbraken langs de rivieren veroorzaakten zijn bij
velen onbekend. Rivieroverstromingen krijgen dan ook in de historische literatuur weinig aandacht 1).
Ook aan de rivierverbetering ten behoeve van de scheepvaart wordt weinig
aandacht geschonken. Over de aanleg van de spoorwegen bestaat veelliteratuur en ook de aanleg van vele kanalen is goed gedocumenteerd, maar over
de herschepping van Rijn en Waal tot goede scheepvaartwegen is weinig
gepubliceerd 2).
Dit is merkwaardig omdat er over de rivierverbetering vele gedrukte bronnen bestaan. Het betreft hier rapporten waarin plannen voor rivierverbetering ontwikkeld werden en gedenkboeken, die uitgegeven werden ter gelegenheid van de voltooi"ing van bepaalde rivierverbeteringswerken. In deze bijdrage wil ik aan de hand van dit soort bronnen een beschrijving geven van de
verbetering van de Rijntakken, de Waal en de Nederrijn. Ik heb me tot deze
rivieren beperkt omdat deze zeer belangrijk waren en zijn voor de internationale scheepvaartverkeer. Aileen de rivieren stroomopwaarts van Rotterdam
worden aan de orde gestel~ Over de aanleg van de Nieuwe Waterweg bestaat
er immers voldoende literatuur').
Bij de beschrijving van de rivierverbeteringswerken zal aandacht worden
besteed aan de toen heersende moeilijkheden dat men niet tot verbetering van
de rivieren ten behoeve van de scheepvaart kon overgaan alvorens de rivieren
geschikt waren gemaakt voor de afvoer van hoog opperwater en ijs. Tevens
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zal er enige aandacht worden besteed aan de aspecten in de Nederlandse samenleving die de rivierenverbetering beInvloed hebben. Dit zijn de stabiele
staatkundige verhoudingen na 1850, de toeneming van de staatsinkornsten,
de modernisering van de economie, de stijging van de landbouw-welvaart en
het verhoogde opleidingsniveau van de ingenieurs. Hiernaast worden de ontwikkelingen in het buitenland in de beschouwing betrokken. Rivierverbetering elders in Europa was een voorbeeld voor onze waterbouwkundigen.
Vanuit het zich moderniserende Duitsland werd druk uitgeoefend ook het
Nederlandse deel van de Rijn geschikt te maken voor massa-vervoer.
Deze bijdrage zal als voIgt worden opgebouwd:
In paragraaf 2 zal aandacht worden geschonken aan de onvolkomenheden
in de rivieren die hen ongeschikt maakten voor de afvoer van hoog opperwater en ijs. In paragraaf 3 komen de plannen ter sprake om rivieroverstromingen te voorkomen die leidden tot een toeneming van de waterbouwkundige kennis der rivieren. Vervolgens komen in paragraaf 4 de gunstige ontwikkelingen aan de orde die hebben geleid tot rivierverbetering. In paragraaf 5
wordt de uitvoering van de verschillende werken besproken, waarbij wordt
gepoogd de verbetering te schetsen in het kader van andere ontwikkelingen in
Nederland. Tenslotte worden suggesties voor verder onderzoek gedaan en
enige conclusies getrokken. '

2. Overstromingen en hun oorzaken
Tot laat in de 1ge eeuw was in Nederland de aandacht vooral gericht op het
voorkomen van rivieroverstromingen. In de jaren 1809, 1820, 1855 en 1861
kwamen grote gedeelten van het rivierengebied onder water te staan. Deze
overstromingen maakten veel los in de Nederlandse samenleving. Aan de
overstromingen werden boekwerken gewijd waarin hun gevolgen breed werden uitgemeten. Er werden nation ale hulpacties georganiseerd voor de
getroffenen van deze rampen.
De overstrorningen werden veroorzaakt door twee onvolkomenheden in de
rivieren 4 ) . De rivierbeddingen waren in slechte staat en er waren te weinig
riviermonden. Door de slechte toestand van de rivierbeddingen was het onmogelijk om grote hoeveelheden water en ijs naar zee te voeren. Zo lagen de
dijken op sommige punten zeer dicht bij elkaar. Ook vertoonden zij vaak
sterk in- en uitspringende hoeken. In de loop van de tijd werd het verloop van
de dijken steeds onregelmatiger, omdat bij dijkdoorbraken diep uitgeschuurde wielen ontstonden en bij herstel de dijk noodzakelijkerwijs om zo'n wiel
heengelegd moest worden. Binnen de winterbeddingen bevonden zich bovendien veel obstakels, die regelmatig afvloeien van het water verhinderen. De
zomerkaden waren onverantwoord hoog aangelegd om de uiterwaarden zo
lang mogelijk tegen wateroverlast te beschermen. Ook waren de uiterwaarden met houtgewas en riet beplant. Zelfs in het eigenlijke zomerbed ontmoette de stroom allerlei hindernissen. Er kwamen veel eilanden en zandplaten in
het rivierbed voor.
De eerste zorg was dan ook het reguleren van de rivier. Onder regulering
van het rivierbed wordt verstaan het geven van de gewenste regelmatige vorm
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van het laag- of hoogwaterbed in verticale of horizontale richting over korte
of lange afstand. Bij regulering kan de rivier, afhankelijk van afvoer en
kromming, nog zijn eigen breedte en diepte bepalen. Het geschikt maken
voor de scheepvaart, een tweede proces in de rivierverbetering, heet normalisereno Dit geschiedt door het vernauwen van het geulprofiel door de aanleg
van kribben en strekdammen teneinde een bepaalde waterdiepte te krijgen.
De tweede tekortkorning in ons riviersysteem was dat er te weinig riviermondingen waren on het water goed naar zee af te voeren (zie Afb. 1). De
hoofdarm van de Rijn, de Waal, vloeide met de Maas samen bij Loevestein.
Doordat tot in juni de Waal zelf veel water afvoerde, was het voor de Maas in
de lentemaanden onmogelijk op de Waal water te lozen. Abnormaallangdurig hoge waterstanden doorweekten de Maasdijken die dan ook herhaaldelijk
be;zweken. In de winter had die samenvloeiing nog ernstiger gevolgen: bij
Loevestein vormden zich geregeld ijsdammen, waardoor het water werd opgestuwd, de dijkstukken overliepen en vervolgens werden weggespoeld. Fnuikend was ook de Gemeenschap van Maas en Waal bij Heerewaarden. Hier
ontbrak een bedijking zodat bij hoog water veel Waal-water de Maas instroomde. De smalle Maasbedding kon dit water dikwijls niet verwerken zodat er zowel aan de zijde van de Bommelerwaard als aan de Brabantse zijde
dijkbreuken ontstonden. Bovendien was er bij Heerewaarden een open verbinding van de Waal en de Maas via het Kanaal van Sint Andries, waardoor
er zelfs bij een lage waterstand water van de Waal in de Maas stroomde. De
Waalbedding benedenstrooms van Sint Andries werd hierdoor niet uitgeschuurd, zodat deze voor de scheepvaart steeds rninder geschikt werd.
Ook de uitstrorning naar zee van het bij Loevestein verenigde Maas- en
Waalwater was miserabel. De linkeroever tussen Gorcum en het eiland van
Dordrecht was niet bedijkt, eenvoudig omdat men het niet nodig yond de
Biesbosch, die zich links van de Merwede uitstrekte, tegen wateroverlast te
beschermen. De Killen van de Biesbosch zogen heel wat water naar het Hollandsch Diep af met als gevolg dat de rivier zelf te weinig water behield en
steeds meer verzandde. Vooral in de winter was dat rampzalig en dan vormde
de Merwede, in wat voor jammerlijke toestand zij zich ook beyond, weer de
enige afvoer naar zee.
Naast de tekortkomingen in het rivierensysteem zelf moet men in aanmerking nemen dat ook de rivierdijken in slechte staat verkeerden. Ze waren
laag, de breedte op de kruin was niet groot en de dijksglooiingen waren te
steil. Vooral de Noorder Lekdijk beneden Wijk bij Duurstede (de Lekdijk
bovendams) baarde vee! zorgen. Deze dijk was van slechte kwaliteit, hij lag
op een slappe ondergrond van veen en drijfzand.
Aangezien er een groot hoogteverschil in de richting van Centraal Holland
was, betekende het doorbreken van deze dijk dat grote delen van Utrecht en
Holland onder water zouden komen te staan.
3. Plannen fer voorkoming van oversfromingen

Het tegengaan van rivieroverstromingen was in de eerste helft van de 1ge
eeuw de belangrijkste zorg op waterstaatkundig gebied. Meermalen werden
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er breed samengestelde commissies gevormd die moesten onderzoeken hoe
dergelijke rampen voorkomen zouden kunnen worden. Het zou blijken dat
deze comrnissies niet de stoot gaven tot daadwerkelijke rivierverbeteringen.
Rivierverbetering is een zaak van lange termijn en de turbulente staatkundige
gebeurtenissen in de eerste helft van de 1ge eeuw, te denken valt aan de periode 1800-1815, maar ook aan de Belgische opstand en zijn nasleep, verhinderen dergelijke langdurige werkzaamheden. Tevens was de toestand van 'slands financien niet van dien aard dat er aan de uitvoering van omvangrijke
openbare werken gedacht kon worden. De comrnissies hebben er wei toe bijgedragen om de discussie over de rivierverbetering te bevorderen. In de commissies zijn ook de plannen voor de rivierverbetering ontstaan dje in de tweede helft van de 1ge eeuw zijn uitgevoerd.
Naar aanleiding van de watersnood van 1809 werd het Comite Central du
Waterstaat, een commissie waarin belangrijke waterbouwkundigen vertegenwoordigd waren, ingesteld '). In deze commissie is zeer uitvoerig gesproken
over maatregelen ter voorkoming van dijkbreuken, waarbij vooral gedacht
werd aan het maken van talrijke overlaten, kunstmatig verlaagde dijkvakken, waarlangs het water zijdelings kon afvloeien. Tevens werd er voorgesteld de Nederrijn en Lek af te sluiten, waardoor het overstromingsgevaar
voor de Lek bovendams zou zijn geweken. Waal en IJssel zouden dan het
Rijnwater moeten afvoeren. Deze commissie is niet met een afsluitend
rapport gekomen.
De discussie over de rivierverbetering werd na de Franse tijd voortgezet. In
1808 was reeds door F. W. Conrad (1769-1808), Inspecteur-Oeneraal voor de
Waterstaat, een plan ontwikkeld om een nieuwe uitmonding van het bij Oorcum verenigde Maas- en Waalwater door een Nieuwe Merwede dwars door
de Biesbosch te maken 6). De bestaande Merwede moest in dit plan afgesloten
worden. De Inspecteur-Oeneraal J. Blanken (1750-1838) ontwikkelde dit
plan verder'). Het is in 1818 bediscussieerd in het Koninklijk-Nederlandsch
Instituut van Wetenschappen. Kraayenhof, die lid was geweest van het Comite Central, werkte de afsluiting van de Nederrijn en Lek verder uit 8). Een gevolg van de afsluiting van de Nederrijn zou echter zijn dat de Waal meer
water te verwerken zou krijgen. Om dit mogelijk te maken ontwikkelde
Kraayenhof een plan om de Maas een eigen uitmonding naar zee, i.c. het
Hollandsch Diep te geven. Dit moest gerealiseerd worden door een nieuwe
rivierarm te graven van Heusden tot in de Amer 9 ).
Naar aanleiding van de grote overstromingen van 1820 werd door Willem I
in 1821 een comrnissie ingesteld die een verbeteringsplan voor de rivieren
moest ontwerpen. In 1825 werd door deze comrnissie een omvangrijk rapport
gepubliceerd 10). Een groot gedeelte van de voorstellen bestond uit het maken
van overlaten. Deze voorstellen hebben aileen geresulteerd in de verruiming
van de Beerse Maas en de verbreding van de Baartwijkse overlaat. Verder
werd het aanleggen van de Nieuwe Merwede sterk aanbevolen. Het rapport
dat in 1825 verscheen, maakte veel reacties los. Vele van deze reacties verschenen in druk, waardoor de kennis over de Nederlandse rivieren vergroot
werd.
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Het voornaamste resultaat van het rapport van 1825 was echter dat voorgesteld werd een rivierkaart te maken op schaal 1:10.000"). Dit voorstel
kwam tot uitvoering. De kaart had tot doel de bestaande toestand langs de rivieren vast te leggen. Om deze reden werden, anders dan bij de latere rivierkaarten, de oeverlanden nauwkeurig in kaart gebracht. Hierdoor konden
illegale werken, bouwsels e.d. van particulieren gemakkelijk gelocaliseerd
worden. In 1806 was namelijk onder de Bataafse Republiek een algemeen waterrecht voor de rivieren ingesteld, dat verbood binnen de bandijken werken
uit te voeren zoals het verhogen van zomerkaden en het bouwen van steenovens, zonder toestemming van de Staatsoverheid. Hoewel dit waterrecht
nog steeds geldig was werd er zeer slecht de hand aan gehouden omdat het
zonder kartering onmogelijk was aan te tonen dat er overtredingen hadden
plaatsgevonden. Het laatste blad van de rivierkaart was in 1864 voltooid, de
kaarten van de voornaamste Rijntakken, de Waal en de Rijn, waren echter al
in 1835 respectievelijk 1842 gereed 12).
Met de rivierkaart was een noodzakelijk instrument geschapen voor het
ontwerpen van rivierverbeteringen. Men komt dan ook herhaaldelijk kaarten
tegen waarop allerlei ontwerpen voor rivierverbetering zijn ingetekend, vermoedelijk werkkaarten van waterstaats-ingenieurs. Met het vervaardigen van
de rivierkaart was er tevens een dienst geschapen, die ervaring had met opmetingen op de rivieren. Het nut van de rivierkaarten blijkt ook uit het verderop
in deze bijdrage te bespreken rapport van Ferrand en Van de Kun 13). Het
vaststellen van de normaalbreedten noopte tot een hermeting van de rivieroeverso Over de duur van deze hermeting stelden de twee rapporteurs: "Bij het
thans bestaande bezit van goede kaarten is dit een betrekkelijk een gering
werk, dat in eenige maanden kan worden verrigt" 14).
De reacties die het rapport van 1825 teweeg bracht, hadden tot gevolg dat
er in 1828 wederom een riviercommissie werd ingesteld, die zowel de voorstellen van het vorige rapport als de ingediende bezwaren moest bestuderen. De
Belgische opstand met zijn nasleep, en het overlijden van leden tijdens het
bestaan van de commissie, veroorzaakten een grote vertraging in de rapportage: pas in 1849 kwam een rapport gereed "). Wat betreft de rivierverbetering was het belangrijkste voorstel uit het rapport dat naast het aanleggen van
de Nieuwe Merwede, ook de Merwede zelf open moest blijven in het belang
van de scheepvaart. Ook buiten de werkzaarnheden van de riviercommissies
werd er vee1vuldig gediscussieerd en gepubliceerd over het overstrorningsgevaar '6).
In 1849 kregen de beide Inspecteurs van den Waterstaat J. H. Ferrand en
L. J. A. van der Kun opdracht de voorstellen van de beide riviercommissies
en de zeer uitgebreide literatuur van de afgelopen tientallen jaren over dit onderwerp te bestuderen. Na overleg met de Hoofd-Ingenieurs van de daarbij
betrokken provincies moesten ze nadere voorstellen doen. Ferrand en Van
der Kun slaagden en in een kort en helder betoog van een 25-tal pagina's
voorstellen te formuleren.
Kern van hun voorstellen was dat iedere rivier in een zodanige staat gebracht moest worden dat ze zelfstandig het van boven komende water en ijs
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kan afvoeren. Deze toestand kon niet in een keer worden verwerkelijkt, maar
moest in de loop van de jaren bereikt worden door een reeks werkzaamheden. Tot dat doel steiden zij zogenaamde normaaIbreedten voor de rivieren
voor. Zij bepaaIden de optimale breedte waaraan de rivier moest voldoen.
Deze breedte nam naar de monding toe. Zo moest de WaaI aan het boveneinde bij Pannerden 360 meter worden en aan het benedeneinde 600 meter. Deze
normaaIbreedten waren niet wetenschappeIijk na langdurig onderzoek vastgesteld. Vit enkele riviertakken die in redelijke staat verkeerden werd afgeleid
"welke maten denkelijk aan de eisschen zou voldoen" "). Men had een veiligheidsmarge ingebouwd door de normaaIbreedten wat te groot te kiezen.
De werken die in de riviervakken zouden moeten worden uitgevoerd,
moesten ook dienen om de eilanden en zandplaten weg te laten schuren. In
het kort gezegd moest iedere rivier op normaalbreedte gebracht worden en
mocht slechts een dooriopende bedding hebben. Tevens steiden Ferrand en
Van der Kun voor een Nieuwe Merwede te maken; weI stellen zij uitdrukkelijk dat de Merwede zelf open moest blijven omdat er ook nog andere belangen waren dan de afvoer van water en ijs aileen. "Wij noemen hoofdzakelijk
die van Rotterdam en Dordrecht" IS).
Ondanks de aandacht voor de oude Merwede en nog enkele kleine passages
waar de belangen van de scheepvaart ter sprake kwamen, was het rapport van
Ferrand en Van der Kun aileen geschreven uit het oogpunt van het voorkomen van rivieroverstromingen. Hoewel er vooraI vanuit Pruisen sterk werd
aangedrongen op de verbetering van de rivieren ten behoeve van de scheepvaart was het in de Nederlandse situatie onmogelijk hieraan te voldoen. Het
voorkomen van overstrorningsrampen had de eerste prioriteit. Ferrand en
Van der Kun gaven dit ook wei toe toen zij aan het eind van hun rapport stelden: "Evenzoo aIs de opheffing van de bezwarende scheepvaartregten in het
buiteniand een goeden indruk heeft g.emaakt, evenzoo zullen de door ons
voorgestelde werken niet aileen tot bevordering eener betere afwering van
dijkbreuken strekken, maar zij zullen ook kunnen leiden tot voidoening aan
de wei eenigszins overdrevene, maar niet ten eenen maaIe ongegronde eisschen van de handel en van het buitenland ten aanzien van de verbetering van
het vaarwater op de rivieren" 19).
Zo was er door hen een consistent en eenvoudig plan ontwikkeld om de
rivieren geschikt te maken voor grote afvoeren van water en ijs. Dit plan
was een waardig sluitstuk van de intensieve discussie over de verbetering van
de rivieren in de eerste helft van de 1ge eeuw. Nadat de rivieren geschikt
waren gemaakt voor grote afvoeren, konden ze pas worden aangepast aan de
eisen van het moderne scheepvaartverkeer.
Een tweede reden waarom aan het scheepvaartverkeer niet de eerste prioriteit kon worden gegeven, was dat het gehele rivierengebied via weteringen op
de rivieren moest uitwateren. Er bestond nog geen kunstmatige bemaIing via
stoomgemalen zodat er allen kon worden afgewaterd door de sluizen open te
zetten bij lage rivierstanden. Wanneer men de rivieren te zeer zou versmaIlen
teneinde een goede vaargeul te verkrijgen zou de rivier in de zomer een te
hoge waterstand krijgen zodat afwatering bemoeilijkt werd.
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4. Gunstige omstandigheden voor de rivierverbetering in Nederland
De noodzaak van rivierverbetering, zowel uit het oogpunt van voorkoming
van overstromingen als uit het oogpunt van internationale scheepvaartbelangen, werd na 1850 algemeen erkend. De uitvoering van de rivierverbeteringswerken werd begunstigd doordat in de tweede helft van de 1ge eeuw de
algemene situatie in Nederland ten goede was gekeerd.
Na 1848 brak er een stabiele periode aan in de Nederlandse politieke verhoudingen. Hierdoor werd het mogelijk om gedurende een zeer lange periode
ononderbroken aan de rivierverbetering te werken. Bovendien waren de
staatsfinancien gesaneerd en kwam er voldoende financiele armslag om deze
kostbare werken aan te pakken. Tussen 1850 en 1870 vertoonden de kapitaaluitgaven van de Rijksoverheid een groei van drie miljoen gulden tot vijftien miljoen gulden 20). Hoewel van dit bed rag het overgrote deel in de aanleg
van spoorwegen gestoken werd, waren ook de somen die werden uitgetrokken voor de rivierverbetering niet onaanzienlijk. De kosten voor nieuwe
rivierwerken, buiten de Nieuwe Waterweg, bedroegen in 1870 ruim 1,2 miljoen gulden 2l ). De verbetering van de rivieren vergde in het geheel aanzienlijke bedragen. Zo beliepen de kosten van de normalisatie van de Rijntakken
tussen 1850-1890 30 rniljoen gulden (in guldens van 1970: 125 miljoen); de
aanleg van de Nieuwe Merwede tussen 1850-1885 10 miljoen (in guldens van
1970: 38 miljoen). Ter vergelijking: de droogmaking van de Haarlemmermeer (1843-1854) kostte 9 miljoen gulden (in guldens van 1970: 45
miljoen)"). De investeringen ten behoeve van de rivieren waren een bewuste
keuze geweest. Een aanwijzing hiervoor vormt de aanhef van het Eerste Verslag Openbare Werken in 1853 van de minister van Binnenlandse Zaken,
Thorbecke, die meedeelde: "Vooraan plaats ik de werken der algemeene
rivierverbetering, in 1851, toen voor het eerst daarvoor eene som van
f 200.000 werd toegestaan, aangevangen, en sedert met kracht
voortgezet" 23).
De stijging van de welvaart op het platteland maakte het mogelijk dat de
dijken verstevigd werden. Door de welvaart in de landbouw was er een stijging opgetreden van de waarde van de grond, waardoor de inkornsten van de
waterschappen opliepen. Deze inkomsten werden gebruikt voor de versteviging en verhoging van de dijken 24). Het was nu mogelijk rivierverbeteringswerken uit te voeren, omdat een tijdelijke verhoging van de waterstanden, die
met rivierverbetering gepaard kon gaan, door de stevige dijk gekeerd kon
worden.
Gunstig voor de uitvoering van de rivierwerken was eveneens de uitbouw
en professionalisering van het corps ingenieurs van Rijkswaterstaat. De ingenieurs waren in het begin van de eeuw afkomstig uit kringen van waterschapsambtenaren en hadden hun opleiding in de praktijk ontvangen. Onder
hen waren zeer bekwame lieden; wij noemen hier de namen van Chr. Brunings (1736-1805); F. 1. Conrad (1769-1808); 1. Blanken (1755-1838). Later
werden aan het corps ingenieurs toegevoegd, die een wetenschappelijke opleiding hadden genoten aan de Militaire Scholen van Delft en later die van Bre-
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da. Er ontstond wrijving tussen beide groepen ingenieurs"). In 1849 yond er
een herstructurering van het corps plaats, waarbij de wetenschappelijke
opgeleide ingenieurs de leiding krijgen '6). Het corps was na de reorganisatie
beter op de nieuwe taken voorbereid.
De organisatie van Rijkswaterstaat en de bemanning van het corps ingenieurs hebben ook in de rest van de 1ge eeuw invloed gehad op de versnelling
of vertraging van de uitvoering van rivierwerken. Door tijdgenoten wordt
bijvoorbee1d erkend dat de normalisatie van de Waal na 1875 zo'n grote
vlucht heeft kunnen nemen omdat op 1 januari 1875 het rivierbeheer in een
afzonderlijke dienst werd ondergebracht. Deze dienst kwam onder leiding te
staan van de bekwame ingenieur H . S. J. Rose, die zijn eigen staf mocht kiezen. Ingenieurs bij de rivieren hadden betere secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals vergoeding van de dienstreizen, dan de andere ingenieurs bij Rijkswaterstaat. Toen in de laatste levensjaren van Rose bleek dat de onder zijn
leiding uitgevoerde normaliseringswerken wei veel verbetering teweeg hadden
gebracht, maar toch nog niet overal het gewenste resultaat hadden opgeleverd, was het dezelfde Rose die de toepassing van nieuwe inzichten in de rivierverbetering tegenhield. Het was aan zijn opvolger, de meer wetenschappelijk ingestelde G. van der Diesen, te danken dat nieuwe waterbouwkundige
ideeen bij de verdere normalisering van de Waal werden toegepast ").
Ook de opleiding van de ingenieur werd eveneens verbeterd, doordat in
1842 de voorloper van de Technische HogeschooL te Delft werd opgericht. De
oprichting van de beroepsvereniging het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
in 1847 bevorderde de deskundigheid van de waterstaatingenieurs.
5. Rivierenverbeteringen in Nederland 1850-1916

a. De werkzaamheden aan de Merwede-takken 28)
In 1850 werd daarmede aangevangen, waarbij het de bedoeling was de killen af te sluiten en door de verbreding en uitschuring van een aantal in elkaars
verlengde gelegen killen een nieuw riviervak te vormen. Dit nieuwe riviervak

Afb. I.: De grote rivieren tussen Heerenwaarden en Dordrecht. Op deze kaart zijn De
Nieuwe Merwede en de Nieuwe Maasmond (Bergse Maas), ingetekend .
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kreeg de haam Nieuwe Merwede, het riviervak van Goreum tot de aftakking
van de Nieuwe Merwede ging de naam Boven Merwede dragen, het riviervak
vanaf de aftakking tot Dordreeht kreeg de naam Beneden Merwede.
Met het begin van de werkzaamheden voor de Nieuwe Merwede ving men
tevens aan met het gesehikt maken voor de seheepvaart van de Beneden Merwede. Bij de Beneden Merwede kon men de belangen van de seheepvaart
prioriteit geven omdat de Nieuwe Merwede irnmers de afvoer van water en ijs
naar zee verzorgde. De werkzaamheden aan de Beneden Merwede bewijzen
dat men van begin af aan weI aandaeht sehonk aan de belangen van de
seheepvaart, maar door de bijzondere situatie in verband met het overstromingsgevaar gedwongen was eerst de reguleringswerkzaamheden te voltoo'ien
Bij de aanpak van de beide Merwede-takken in 1850 werd besloten dat de
Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede een normaalbreedte van respeetievelijk 200 en 400 meter zouden krijgen.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat de uitsehuring van
de nieuwe rivier niet plaats yond waar klei en veen in de bodem aanwezig waren. Omdat de Nieuwe Merwede hierdoor rninder snel gereed kwam en men
al was begonnen met het vernauwen van de oude rivier, onderging de
waterspiegel op de Merwede een verhoging. Hierdoor werd de lozing van het
water van de Linge, waarlangs het gehele rivierengebied tussen Rijn en Waal
van Doornenburg tot Goreum afwaterde, sterk bemoeilijkt. Om de desbetreffende bezwaren te onderzoeken werd bij Koninklijk Besluit in 1856 een
eomrnissie ingesteld. Inderdaad eonstateerde deze eomrnissie, dat de
waterspiegel bij de uitmonding van het Kanaal van Steenenhoek met 40 em
verhoogd was.
Besloten werd dat naast de verbetering van de uitwatering van de Linge de
werken tot vorming van de Nieuwe Merwede versneld zouden kunnen uitgevoerd. Ter verwijdering van de klei en het veen werd daartoe in 1861 een
stoombaggervaartuig ingezet. In 1867 werd ook besloten dat de Merwede aan
de benedenmond verbreed zou worden tot 600 meter; de rivier zou dus aan de
bovenmond 400 meter blijven en langzaam naar beneden toe verbreed
worden tot 600 meter.
De klaehten over de verhoging van de waterspiegel bleven aanhouden. In
1869 werd er weer een nieuwe staatseomrnissie ingesteld. Er werd toen besloten op de linkeroever een watervrije dijk te maken. Hierdoor zou bij hoog
water de nieuwe rivier gedwongen zijn zelf zijn water naar zee af te voeren,
waardoor hij op diepte zou blijven. In 1875 werd voorts besloten dat de bovenmond nog verder verbreed zou worden en weI tot 450 meter. Omstreeks
1900 kon men de Nieuwe Merwede als voltooid besehouwen. De nieuwe Merwede was toen ruimsehoots in staat het bij Goreum verenigde Waal- en Maaswater naar zee te voeren. De oplossing van dit kernprobleem opende de
mogelijkheid om daarna systematiseh te werken aan een verdere rivierverbetering. Ook de normalisering van de Beneden Merwede kon met kraeht worden voortgezet. In 1861, bij de tweede stroombevaring, was de eomrnissie, inc1usief de Nederlandse afgevaardigden, van oordeel dat de rivier spoedig
door normalisering in goede staat gebraeht kon worden. In 1874, bij de derde
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stroombevaring, toonde de commissie zich zeer tevreden over de genoemde
werkzaarnheden. In 1885 was de diepte bij laag water al meer dan 3 meter.
De Boven Merwede (het riviervak, van Gorcum tot het splitsingspunt van
de beide Merweden) kon echter niet in goede staat voor de scheepvaart gebracht worden. Het verenigde Maas- en Waal-water vereiste dat dit riviervak
een breedte van 600 meter zou hebben. Er werden weI heel wat werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verbinden van zandplaten met de oevers en het weggraven van ondiepten, maar toch bleef de toestand onbevredigend. Herhaalde1ijk werd de slechte toestand van de Boven Merwede door de Duitsers via
diplomatieke kanalen aan de orde gesteld. In 1874 werd door hen nog op gewezen dat de breedte van de rivier beneden Gorcum te groot was om een voor
de scheepvaart geschikte rivier te verkrijgen. Omstreeks 188·0 moest men
vaststellen dat het vaarwater in het korte gedeelte tussen Hardinxveld en Loevestein niet rninder dan zeven maal van de ene naar de andere oever
overliep 29) Aan vernauwing van de Boven Merwede kon echter pas gedacht
worden als de ,rivier niet meer belast zou worden met Maaswater. Hierop
werd uitzicht geboden toen de Wet tot Scheiding van Maas en Waal, die
voorzag in het graven van de Bergse Maas als nieuwe Maasmond, werd aangenomen. De scheiding van Maas en Waal werd in 1904 voltooid en dit
bracht de mogelijkheid naderbij om de Boven Merwede afdoende te normalisereno In 1911 werd hiervoor voor het eerst geld uitgetrokken.
In 1916 waren de werken voltooid. In hetzelfde jaar werd aan de normalisatie van de Waal de laatste hand gelegd zodat nu een goede dooriopende
scheepvaartweg was ontstaan.
b. De verbetering van de Boven-Rijn en Waal
Vanaf de Pruisische grens vormden de Boven-Rijn, het riviervak tot
Pannerden en de Waal de voornaamste scheepvaartroute. Hoewel ook de
Nederrijn en Lek internationale scheepsvaartwegen waren was aile aandacht
op de verbetering van de Waal gericht. In 1861 werd door de Duitse Rijnoeverstaten uitdrukkelijk de wens naar voren gebracht om geen gelden voor
verbetering van Nederrijn en Lek ter beschikking te stellen als deze aan de
verbetering van de hoofdwaterweg, de Boven-Rijn en de Waal, onttrokken
zouden moeten worden 30).
De verbetering van de Waal kan met tot 1875 niet anders dan als een regulering van deze rivier bescho~wen 3l ). Ferrand en Van der Kun hadden in hun
rapport een groot aantal zandplaten en eilanden genoemd die met de oever
verbonden en gedeeltelijk weggeschuurd zouden moeten worden. Men ging
er stilzwijgend vanuit dat verbetering van de water- en ijsafvoer ook gunstig
zou zijn voor de scheepvaart "). De belangrijkste verbetering was de afsluiting van het Kanaal van Sint Andries met een sluis, waardoor in de zomer de
gemeenschap van Maas en Waal bij Heerewaarden verbroken werd. De Waal
beneden Heerewaarden kon zich hierdoor beter op diepte houden. In het geheel is aan de Waal tussen 1850 en 1875 een bedrag van ruimj3,6 rniljoen
besteed; aan de Boven-Rijn werd in ditzelfde tijdvak een bedrag vanj % rniljoen uitgegeven ").
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Afb. 2.: Verbetering van een riviervak van de Waal ten westen van Nijmegen. Tussen
1830 en 1872 had er regulering plaatsgevonden. In 1888 was de Waal gedeeJteJijk genormaliseerd . In 1890 werd het werk met kracht voortgezet. Men ziet dat er langzamerhand een vaargeul gevormd werd .
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Van 1875 af begon de dienst voor de rivieren onder leiding van Rose aan
een systematische normalisering van de Waal . Er was voorzien in een normaalbreedte boven Zaltbommel van 360 meter, benedenwaarts in een normaalbreedte van 400 meter. Tussen 1875 en 1889 hebben de totale kosten
besteed aan de Waalf 5,3 miljoen bedragen, voor de Boven-Rijn was in deze
periode een bedrag van een kleine f 0,3 miljoen uitgetrokken.
De verbetering van de rivier bleek niet voldoende. De druk vanuit Duitsland om de Waal verder te normaliseren, bleef dan ook sterk 34). Hoewel in
Nederland regering en publieke opinie niet direct de noodzaak van nieuwe
werkzaamheden inzagen, moest de regering om aan de Duitse verlangens tegemoet te komen verdere verbeteringswerken in gang zetten. Besloten werd
de normaalbreedte boven Hurwenen (5 km bovenstrooms Zaltbommel) te
versmallen tot 360 meter; beneden Hurwenen zou de rivier langzaam verbreed worden tot 400 meter. De dienst van de rivieren kwam onder nieuwe
leiding te staan, die nieuwe wetenschappelijke ideeen van de Fransman
Fargue") bij de rivierverbetering wilde toepassen. Dit betekende dat de rivier
licht zou meanderen om zo zichzelf op diepte te kunnen houden. De daartoe
nodige werkzaamheden waren in 1896 voltooid. In het totaal bedroegen de
kosten aan de Waal in de periode 1889-1906 ruimf 4,1 miljoen.
Rond 1900 bleek echter dat deze normalisatie niet voldoende was, aangezien het rivierverkeer hogere eisen was gaan stellen; de rivierschepen waren
groter geworden en hadden meer diepgang gekregen. Ook het Nederlandse
aandeel in de vloot van modeme rivierschepen was toegenomen. De publieke
opinie drong nu sterk aan op een verdere verbetering van de vaarweg. In 1909
werd tenslotte besloten tot een verdere normalisatie. Boven Sint Andries zou
de rivier nu een normaalbreedte krijgen van 260 meter, beneden Sint Andries
zou deze breedte tot Gorcum toenemen tot 350 meter. Deze versmalling van
de normaalbreedte was mogelijk geworden omdat door het totstandkomen
van de Bergse Maas in 1904 en de watervrije afsluiting van de Heerenwaardense overlaten in 1899, Waal en Maas nu twee gescheiden rivieren waren geworden. De genoemde werkzaamheden waren in 1916 voltooid. Met de voltooide normalisatie van de Boven-Merwede was er nu tevens een doorgaande
vaargeul ontstaan van de Duitse grens tot aan Dordrecht. Deze vaargeul was
meer dan 3 meter diep en was zo aangeiegd dat hij zichzeif op diepte kon
houden.
c. De Neder-Rijn en Lek
Ook het riviervak van Pannerden tot Krimpen werd na 1850 flink verbeterd. Tussen 1850 en 1896 werden er meer dan 62 km kribwerken aangelegd,
wat eenf 2,7 miljoen kostte 36). Verder yond afsnijding van twee sterke bochten plaats, een bij Wijk bij Duurstede in de jaren 1865-1874 en een bij Jaarsveld tussen 1853 en 1865. De afsnijding van deze bochten had circaf 0,6 miljoen gekost.
Op het eind van de 1ge eeuw was voor dit riviervak een doorgaande vaardiepte van meer dan 2 meter bereikt.
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d. Vaarweg van Dordrecht naar Rotterdam
Het riviervak van Dordrecht tot Krirnpen, de Noord geheten, had geen
stroming en kon dus niet door riviervernauwing in goede staat gebracht worden. Dit riviervak is omstreeks 1880 door uitbaggering op een diepte van
meer dan 3.50 meter gebracht 37). In 1882-1883 zij n er maatregelen genomen
die de invaart in de Noord vanuit de Merwede sterk verbeterden. Het rivieryak van Krimpen tot Rotterdam is gelijk met de aanleg van de Nieuwe Waterweg verbeterd 38). Dit riviervak viel ook onder een dienst met de Nieuwe
Waterweg. De normaalbreedte werd vastgesteld van 250 meter bij Krimpen
tot 340 meter te Rotterdam.

6. Conclusies
In deze bijdrage kon slechts een summiere beschrijving worden gegeven
van de rivierverbetering. Zij is, ook wat betreft de gebruikte bronnen, een
inleidende studie. Het blijkt dat de rivierverbetering een werk van grote omyang is geweest en aanrakingspunten heeft met allerlei facetten van de samenleving in de 1ge eeuw.
Deze studie heeft aangetoond dat men de rivierverbetering na 1850 niet
gelsoleerd moet beschouwen. De algehele modernisering leidde er toe dat ook
de rivieren werden herschapen tot vaarwegen voor massatransport. In Nederland was de situatie in zoverre uitzonderlijk dat de belangen van de scheepvaart afgewogen dienden te worden tegen die van bescherming tegen overstromingen. Dit leidde er toe dat de rivieren eerst gereguleerd werden. Daarin
lag de voornaamste reden dat de Nederlandse Rijntakken later genormaliseerd zijn dan de Duitse Rijn. Het gevaar voor overstromingen had echter wei
het gevolg dat reeds in de eerste helft van de 1ge eeuw diepgaand was gediscussieerd over de rivierverbetering. De daarvoor benodigde kennis was dan
ook in belangrijke mate aanwezig, toen de tijd daarvoor, na 1850, rijp was.
Door het aspect van de strijd tegen het water past de rivierverbetering in
een lange traditie. Om een gecoordineerde aanpak van de Nederlandse
waterstaat mogelijk te maken werd reeds in de Bataafse tijd een centrale
dienst opgericht, die bemand werd door personen die van te voren leidinggevende functies hadden bekleed in de waterschappen. Deze "ingenieurs"
namen in het begin van de 1ge eeuw deel aan de discussies over de rivierverbetering. De na 1850 sterk gegroeide dienst van Rijkswaterstaat heeft ook de
rivierverbetering uitgevoerd. Deze dient men dan ook te bestuderen binnen
het geheel van de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV
') Aleen in S. Schama, Patriots an Liberators, Revolution in the Netherlands 17801813, New York 1977 wordt op p. 555 expliciet aandacht geschonken aan de rivieroverstromingen.
') H. P. H. Nusteling, De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool, 18311914, Academisch Proefschrift Nijmegen, Amsterdam 1974 behandelt in hoofdstuk 6,
De Waterwegen, p. 219 e.v. de rivierverbetering. Hij beschrijft de verbetering aileen in
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') De instructie voor het Comite Central is als bijlage integraal opgenomen in C. R.
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6) J. C. Ramaer, Frederick Willem Conrad (1769-1808), NBW, II, kolom 313,314.
') J. Blanken, Beschouwing over de Uitstroming der Opper Rijn- en Maaswateren
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I. Inleiding

De binnenvaart is sterk beinvloed door de omwenteling in het Nederlandse
verkeers- en vervoerswezen. De structuur van de bedrijfstak veranderde er
grondig door. De overgang van zeil- naar motorvaart was slechts een onderdeel van deze structuurwijziging en begon vrij laat: de eerste scheepsmotor
dateert uit 1893. Maar het tempo van deze verandering lag hoog: al in 1940
werd veruit het grootste deel van de binnenvloot op modeme wijze
voortbewogen 2).
In deze bijdrage zullen een aantal factoren die dat tempo mee bepaald hebben de revue passeren. Centraal daarbij zal de vraag staan onder welke voorwaarden de motorisering snel, onder welke ze traag verliep.
De opbouw van deze bijdrage is als voigt: in de rest van deze paragraaf zullen allereerst enkele begrippen nader omschreven worden (l.a). Vervolgens
zal ik wat dieper ingaan op de gebruikte bron (l.b).
De tweede paragraaf bevat een zeer korte omschrijving van de structuurveranderingen in de bedrijfstak, zodat de lezer enige inzicht in de achtergronden verwerft. De derde paragraaf is gewijd aan de bespreking van de conjunctuur (3 .a) en aan die van een drietal ontwikkelingen die mede bepalend
zijn geweest voor de snelheid van de motorisering (3.b-3.d).
In de vierde paragraaf wordt een vijftal stellingen geponeerd die ieder iets
zeggen over de invloed van bovengenoemde ontwikkelingen op de snelheid
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'" worden
van de overgang van zeil- naar motorvaart. In de vijfde paragraaf
deze stellingen getoetst aan steekproeven over de nieuw in de "scheepsboekhouding" ingeschreven schepen. In paragraaf 6 voigt ten slotte een samenvatting van het geheel.
a. Begrippen
Niet aile vormen van binnenvaart zullen aan de orde komen. De nadruk
ligt op de overgang van zeil naar motor in de wilde binnenvaart, en op de
driesprong zeil-stoom-motor in de beurtvaart. Deze beide categoriecn zijn
gekozen omdat de wilde vaart veruit de grootste groep was (en is) binnen de
totale bedrijfstak; de beurtvaart die, welke het meest veranderde.
Wilde vaart is de vorm van bedrijf waarin men in principe aile soorten van
vracht aanneemt en in principe overal naar toe vaart. Beurtvaart is de vorm
waarbij stukgoedvracht en passagiers over vastgestelde trajecten tegen vastgestelde tarieven worden vervoerd.
Beide waren aan prijsschommelingen onderhevig: de vrachtprijzen in de
wilde vaart waren direct afhankelijk van de vraag naar vrachtruimte en de
prijzen kwamen op de vrachten'markt' tot stand. De beurtvaarttarieven volgden de schommelingen op die markt in een wat bedaarder tempo.
In de wilde vaart kwam stoomvaart niet voor. Stoommachines waren omvangrijk en vergden een extra man voor de bediening. Daar de wilde vaartschipper volgens bovenstaande definitie "overal" moest kunnen komen was
de vergroting van het schip - het alternatief was verlies van laadruimte benodigd voor een stoommachine onaanvaardbaar. In de beurtvaart werd op
de trajecten over "ruime" vaarwaters (de grote rivieren, de Zuiderzee en
Zeeland) wei stoom toegepast. Ik ga er echter vanuit dat zodra een motor met
vergelijkbare prestaties als een stoommachine van een bepaalde sterkte op de
markt verscheen, de stoommachine van die sterkte verouderd was. Stoommachines waren namelijk altijd omvangrijker en zwaarder dan motoren, en
vergden een man meer voor de bediening. Vanaf 1929 was bovendien de
brandstof voor stoommachines duurder').
Binnen deze bedrijfstakken beperk ik mij verder zo veel mogelijk tot de
zuiver binnenlandse vaart. Dit in hoofdzaak omdat de sleepvaart (waarbij
sleepboten sleepschepen voorttrokken) dan buiten beschouwing kan blijven.
Sleepvaart kwam namelijk hoofdzakelijk voor op lange trajecten met massatransporten, zoals de Rijnvaart en de vaart op Belgic en noord-Frankrijk. Op
deze manier kan ik mij concentreren op de overgang van zeil- naar motorvaart. Daar, waar de sleepvaart toch in beeld komt zal ik haar beschouwen
als een deel van de moderne sector in de binnenvaart.
b. De scheepsboekhouding
Als belangrijkste bron voor deze bijdrage is de "boekhouding van de
hoofdbewaring der scheepsbewijzen" (kortweg: de scheepsboekhouding) gebruikt. Zoals transacties met onroerend goed in het kadaster bijgehouden
worden, worden transacties met betrekking tot schepen in deze boekhouding
bijgehouden. (De bewaring der scheepsbewijzen valt dan ook onder de dienst
der kadasters.)
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Er kleeft"aan deze bron echter een nadeel: de inschrijving was, tot 1956, in
niet aIle gevallen verplicht. Slechts als een notariele akte met betrekking tot
een schip opgemaakt werd (bij voorbeeld bij hypotheek geven, verkoop of
onderbrenging ·in een rederij) bestond die verplichting. Daarnaast was het
toegestaan het schip onderhands in de boekhouding op te laten nemen, dus
zonder notaril'!le akte.
Hoewel dus ongetwijfeld een percentage schepen niet of pas na enkele jaren werd ingeschreven, is dit percentage in de periode 1900-1940 op het geheel
bezien waarschijnlijk betrekkelijk gering. Niet alleen vanwege het grote percentage binnenschepen dat in die periode al institutioneel gefinancierd werd
(zie paragraaf 3.d), maar ook omdat inschrijving in de scheepsboekhouding
het enige juridisch aanvaarde eigendomsbewijs gaf. Vergelijking met statistieken omtrent nieuwbouw, opgemaakt na de invoering van de wet op de
evenredige vrachtverdeling (1933), geeft aan dat van de schepen groter dan 20
ton, minder dan 5"70 niet in de scheepsboekhouding werd opgenomen 4).
Voor dit onderzoek zijn vanaf 1900 om de 5 jaar alle in de scheepsboekhouding opgenomen nieuwe vracht- en passagiersschepen voor de binnenlandse vaart verzameld '). Twee keer is van dit strarnien afgeweken: in plaats
van 1915 en 1940 zijn, wegens de politieke omstandigheden in die jaren, 1914
en 1939 als steekproefjaar gekozen. De beperking tot nieuw ingeschreven
schepen heeft een nadeel: uitsluitend de verhouding in de nieuwbouw tussen
zeil-, motor-, stoom- en sleepschepen komt aan bod, de schepen die tijdens
hun leven zijn verbouwd zijn niet meegeteld in deze steekproeven. Dit is echter niet zo'n groot nadeel als het bij eerste beschouwing lijkt: ervan uitgaand
dat cascokosten en afschrijvingsduur voor zeil- en motorschepen van gelijke
grootte op een niveau lagen, kan gesteld worden dat een steekproef over
nieuwgebouwde schepen geen verschillen zal vertonen met een waar zowel
nieuw- als verbouw in zouden zijn opgenomen 6).

2. Structuur
De structuurveranderingen in de binnenvaart in de 1ge eeuw vallen nauw
samen met die, welke ons land van een agrarische in een industril'!le natie veranderden. Het is niet nodig de structurele ontwikkeling in de binnenvaart in
zijn geheel te beschrijven - ik zal eruit lichten wat voor het verdere betoog
noodzakelijk is.
Een gevolg van de landelijke ontwikkelingen was dat het vrachtaanbod
steeds rninder uit stukgoed en passagiers bestond en steeds meer uit massagoederen. Dit leidde ertoe dat de belangrijkste vrachtstromen zich van de
beurtvaart verlegden naar de wilde vaart.
Een ander gevolg was de aaneensluiting en capaciteitsvergroting van de
vaarwegennetten. In 1850 werden in Nederland nog een groot aantal naar
moderne begrippen nauwe en bochtige, niet of nauwelijks met elkaar in verbinding staande, vaarwegennetten gevonden. In 1900 waren deze opgenomen
in een landelijk net en konden vrijwel overal schepen tot 300 ton (1 ton = 1 ml
laadvermogen) komen '). Slechts de drie noordelijke provincies waren niet zo
ver ontwikkeld ').
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Overigens was dit proces niet sarnengegaan met unificatie van de scheepvaartlasten. Iedere overheidsinstelling, van het Rijk tot het rninste waterschap, had eigen tarieven en eigen methodes van berekening en inning').
Paradoxaal genoeg waren na de afschaffing van de rijkstollen op 1 juli 1900
de modernste vaarwaters (die van het Rijk) tolvrij, terwijl op minder goede
wateren vaak nog hoge tollen rustten. Ook hier stak het noorden in ongunstige zin af.
De belangrijkste structurele ontwikkeling was de overgang van hout- naar
ijzerbouw (later: staal). Gevoegd bij de schaalvergroting van het kanalennet
maakte deze overgang een verhoging van het gemiddelde tonnage mogelijk.
Een tweede gevolg was rationalisatie: scheepstypen die tot dan gebouwd werden voor een bepaalde regio verdwenen, evenals typen die niet in ijzer
gebouwd konden worden.
De vergroting van het gerniddelde tonnage leidde vanaf 1870 tot een toenemende overcapaciteit 10). Niet alleen kwarnen er grotere schepen, er kwamen er ook meer. Overcapaciteit is tot op heden in de binnenvaart endernisch
gebleven, een van de oorzaken dat crises in deze bedrijfstak extra hard aankomen.
Uzerbouw en vergroting leidden er ook toe dat schepen duurder werden.
De tot dan toe gebruike1ijke financieringsvormen met geld van de farnilie, de
werfbaas of een "rijke mijnheer" werden vanaf de jaren '90 meer en meer
vervangen door financiering via de scheepshypotheek-, of beter: scheepsverbandbanken II). Tot aan de Eerste Wereldoorlog verstrekten deze vee1al
niet meer dan 60070 van het benodigde kapitaal, in de jaren '20 vee1all00%,
om in de jaren '30 weer wat voorzichtiger te worden.
Een zeer belangrijke wijziging was die op sociaal gebied. Van nevenberoep
werd de schipperij voor velen hoofdberoep. De komst van een kanalennet
leidde ertoe dat de reizen meer en meer buiten de eigen regio voerden:
binnenschipper veranderde van een sedentair tot een trekkend beroep. Deze
veranderingen en een vanaf circa 1870 inzettende econornische teruggang
leidden ten slotte tot een vrij sterke achteruitgang van het aanzien van het
schippersberoep.
3. Economische en Technische ontwikkelingen
Bij deze stand van zaken werd in 1893 de scheepsmotor geintroduceerd.
Wat bewoog de binnenschipper (als ondernemer) de vertrouwde, nog immer
in ontwikkeling zijnde, technologie van het zeilschip te verlaten ten gunste
van de onzekere technologie van het motorschip? Er vooralsnog vanuitgaand
dat de binnenvaartondernemer economisch rationeel handelde (dat wi! zeggen dat hij naar winstmaximalisatie streefde) moet het antwoord luiden: economische motieven en technische ontwikkelingen. Bij het laatste denke men
allereerst aan de toepassing en vervolmaking van de scheepsmotor, maar
daarnaast moest de motor ook toepasbaar zijn: het kanalennet moest aangepast aan de hogere snelheden en de grotere waterverplaatsing van motorschepen, en de financieringsmogelijkheden moesten vergroot worden.
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De economische motieven hielden hiermee verband: met het zuiniger worden van motoren bijvoorbeeld, werd het overschakelen van zeil op motorvaart voor de schipper aantrekkelijker. Een factor werd niet door die ontwikkeling beinvloed, maar was toch van belang voor de investeringsbeslissing: de
binnenvaartconjunctuur. Het is aannemelijk dat wanneer schippers een
periode van hoogconjunctuur verwachtten ze gemakkelijker tot investeren
overgingen dan in het tegengestelde geval.
Deze faktoren tesamen zijn, bij gelijkblijvende overige omstandigheden,
bepalend voor het voordeel dat de ene investering boven de andere oplevert.
In deze paragraaf (3) zullen ze nader onderzocht worden. Achtereenvolgens
zullen aan de orde komen: de conjuncturele ontwikkeling (3.a), de ontwikkeling van de scheepsmotor (3.b), de aanpassing van de infrastructuur (3.c) en
de opkomst van de moderne financieringsmethoden (3.d) .
a. De conjunctuur
De binnenvaartconjunctuur werd bepaald door de landbouw- en door de
handelsconjunctuur. De eerste in voortdurend afnemende, de tweede in
voortdurend toenemende mate: vanaf de periode 1915-1919 reageerde de binnenlandse vaart meer op verstoringen in de handels- en industrieconjunctuur
dan op goede of slechte tijden voor de landbouw. Wei bleef de herfstcampagne lange tijd (in feite tot op heden) de "zwemgordel waar de binnenvaart
op drijft" 12). Transport van suikerbieten van het noorden naar westBrabant, granen, aardappels, vias en de winteropslag van brandstoffen zorgden in de beste jaren voor volledige inzet van het totale tonnage gedurende
twee a drie maanden.
Een goede graadmeter voor de binnenvaartconjunctuur is niet voorhanden. De "Statistiek van de Scheepvaartbeweging" 13) geeft een indicatie,
maar het beeld wordt versluierd door de voortdurende groei van het aantal
schepen en de wisselende beladingsgraad van de scheepvaart. Toch maakt
deze statistiek ons iets wijzer omtrent de conjunctuur. Er vanuitgaand dat in
slechte tijden schepen langer op vracht moeten wachten en dus minder zullen
varen duidt een daling in het geteld aantal schepen op een neergang, een
opgaande lijn op een stijgende conjunctuur.
In bijgaande grafiek is een bewerking van de cijfers van de Statistiek van
de Scheepvaartbeweging door Kuiler (als beste conjunctuurindicator die
voorhanden is) uitgezet naast een lijn die de groei van het nationaal inkomen
per hoofd weergeeft 14). Kuiler's cijfers aileen bieden echter geen duidelijk
overzicht van de binnenvaartconjunctuur: niet aileen wisselde de beladingsgraad meer dan door Kuiler beredeneerd wordt, maar (veel belangrijker) de
vrachtprijzen schommelden ook sterk. De ruimte ontbreekt hier om daar uitgebreid op in te gaan, ik zal die schommelingen slechts in grove trek ken
schetsen 15).
Het komt erop neer dat de vrachtprijzen in de periode 1890-1916 en 19221933 voortdurend daalden of, op z'n best, gelijkbleven. In en na de Eerste
Wereldoorlog stonden ze enige tijd zeer hoog en vanaf 1933 werden ze, dank
zij de "wet op de evenredige vrachtverdeling", kunstmatig op een redelijk
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peil gebracht. Tabel 1 geeft een wat gedetailleerder overzicht van deze
ontwikkelingen 16).
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Netto nat. ink.lhoofd: Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen. Den Haag, 1970.
Tabel P6 (pag. 119). Bewerkt door de auteur.
TABEL 1
Conjunctuurverloop 1890-1939
periode

vrachtaanbod

prijzen

1890-1895
1896-1912
1913-1915
1916-1921
1922-1923
1924-1928
1929-1933
1934-1936
1937-1939

neergang
gestage groei
gestage groei
gering, later meer
neergang
groei
snelle neergang
stabiel laag
iets aantrekkend

?
stabiel
iets dalend
zeer hoog
dalend
stabiel
zeer laag
(kunstm.) redeJijk
(kunstm.) redelijk
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b. Technische ontwikkelingen
Als tweede bepalende factor voor het voordeel van de ene investering boyen de andere is de stand der techniek genoemd. Daarbij mag dan niet alleen
aan de nieuwe, opkomende technologie gedacht worden (in dit geval de
scheepsmotor) maar moet die worden afgezet tegen de oude. Bovendien gaat
het niet aIleen om de nieuwe technologie, maar moet ook bekeken in hoeverre de infrastructuur daaraan werd aangepast.
Om te beginnen de traditionele techniek: zeilen. De ontwikkeling van het
zeilschip was in 1900 geen afgesloten hoofdstuk. Met de structuurverandering veranderden ook vorm en gebruik van het zeilschip: de bediening werd
vereenvoudigd, de potentiele laadruimte werd beter benut en het aantal types
verrninderde. Er kan op een groot aantal vernieuwingen tussen circa 1890 en
1914 gewezen worden: lieren, staaldraadvallen, strijkbare masten en relatieve
vergroting van het zeiloppervlak. In die tijd kwam zelfs een nieuw type in gebruik, zeer geschikt voor de vaart op rniddelgroot water: de binnenvaartklipper. Hoewel deze alleen de naam en de vormen van kop en kont met haar zeegaande zuster gemeen heeft, had men in binnen- en zeevaart hetzelfde doel
voor ogen: het optimaliseren van een oude, versleten technologie als
antwoord op een nieuwe.
Die nieuwe technologie was echter niet in een slag volmaakt. Hoewel de
eerste commercieel succesvolle stationaire motor (de Ottomotor) al in 1867
op de markt kwam duurde het tot 1893 tot de eerste werkende scheepsmotor
op het Nederlandse vaarwater verscheen: de petroleummotor van Van Rennes. Hier kleefden vanzelfsprekend nogal wat nadelen aan, zoals het ontbreken van een betrouwbare omkeerbeweging, het starten met de hand en de
hoge brandstofkosten 17). Voor velen waren dit redenen om niet op de motor
over te gaan. Het schijnen in deze eerste periode vooral beurtschippers geweest te zijn die de voordelen (op "schema" varen, en daarmee het herwinnen van concurrentiekracht op trein en stoomboot) tegen bovengenoemde
nade!en vonden opwegen ").
De komst van een betrouwbaar omkeermechanisme (1902) en het starten
met lucht (circa 1905) deden de eerste twee nadelen teniet. Maar de hoge
brandstofkosten bleven, tot de komst van de gasolie-motoren van de Groninger ingenieur Jan Brons (1906) . Deze motoren gebruikten in plaats van petroleum de veel goedkopere dieselolie (de vakterm is: gasolie), en brachten dus
de variabele lasten ornlaag. Korte tijd later verschenen de eerste "gloeikop"motoren op de markt, die eveneens op gasolie liepen, maar door een eenvoudiger constructie vee! goedkoper in de aanschaf waren dan de bronsmotoren
en zo de vaste lasten ornlaagbrachten. Hoewel dit type al in 1908 geintroduceerd werd waren de aanloopmoeilijkheden zo groot dat pas vanaf 1914 de
gloeikopmotor werkelijk bruikbaar was 19). Erg sterk waren de motoren in
die periode nog niet: de handgestarte petroleummotoren kwamen zelden
boven de 25 PK en bij de vroege brons- en gloeikopmotoren lagen de optimaIe vermogens rond de 50 PK'O). Pas vanaf 1914 werden ook grotere motoren
betrouwbaar 21).
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De volgende periode gaf een groot aantal geringe verbeteringen te zien,
maar een echte omwenteling kwam pas weer in 1927, met de introductie van
de hogedruk-brandstofpomp. De dieselmotor was tot dan toe, vanwege de
omvangrijke installaties die benodigd waren om de brandstof onder voldoende druk in te spuiten, in de binnenvaart niet toepasbaar gebleken - de reden
voor de gescheiden ontwikkeling van de motorisering in de zee- en binnenvaart. Door de vollediger verbranding waren dieselmotoren weer veel zuiniger dan de tot dan toe gebruikte typen. De aanschafkosten lagen weliswaar
wat hoger maar vanaf circa 1930 waren dieselmotoren in de binnenvaart
voordeliger dan brons- of gloeikopmotoren 22).
Hoewel de verschillende types motoren voor de binnenvaart elkaar in
prijs/prestatie-verhouding altijd gedurende enige tijd overlapten, kan men al
met al toch tot een grove periodisering komen: tot en met 1905 was de petroleummotor de beste koop, van 1906 tot en met 1913 de brons-motor, van
1914 tot en met 1929 de gloeikopmotor en vanaf 1930 de dieselmotor.
c. Infrastructuur
De infrastructuur was in lang niet alle gevallen op de schaalvergroting, intensivering van het vervoer en motorvaart berekend. De rijkswateren voldeden over het algemeen goed, zij het dat een aantal sluizen en bruggen (met
name de Koninginnesluis bij Vreeswijk en de spoorbrug bij Dordrecht) voor
veel oponthoud zorgden bij de zeilende binnenvaart. De motorvaart profiteerde vaak van de "wegbereiding" door de stoomvaart: op veel plaatsen was
in infrastructuur al aan mechanische vaart aangepast. Dat gold niet alleen
voor bruggen of sluizen maar ook voor versterking van oevers, aanpassing
van reglementen etc.
Elders was de infrastructuur veel rninder goed. In Friesland, Groningen en
Drenthe was het waterwegennet niet met de schaalvergroting meegegroeid: de
kanalen bleven smal, ondiep en bochtig; de sluizen waren vervallen en hadden een te geringe capaciteit. In Friesland werd het water allereerst voor bevloeiing en als boezem gebruikt. In droge tijden leidde dat tot zeer lage
waterstanden 23), in natte tijden werd door spuien en de daarmee gepaard
gaande strorning het varen op veel wateren onmogelijk 24 ).
De wateren in Groningen en Drenthe waren verouderd (de laatste aanpassing in de vaarweg Holland-Groningen was uit de jaren '70) maar wat hier het
meest stak waren de tollen. In het bijzonder de kanalen die in de vorige eeuw
door de stad Groningen gegraven waren ter openlegging van de venen, de
Stadskanalen, waren bijzonder duur. Stoom- en motorschepen betaalden
bovendien het dubbele van gezeilde of gejaagde schepen. Ook elders in de
noordelijke provincies kwamen veel en hoge tollen voor21).
Hierbij kwam een groot aantal reglementen, per waterschap, stad of zelfs
van sluis tot sluis verschillend 26). De binnenvaart in dit gebied raakte door dit
alles achter op de zich ontwikkelende nationale vaart. Waar een van de
belangrijkste structurele ontwikkelingen in de 1ge eeuwse binnenvaart de ontwikkeling van regionale naar nationale vaart was, bleef in het noorden een
aanzienlijke groep schippers bestaan die met kleine, aan de kanalen in
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Groningen en Drenthe (bolpramen) of Friesland (Friesche-maat-schepen)
aangepaste schepen korte reizen maakten: de "provinciale vaart" . Deze werd
beschermd tegen concurrentie van buiten door de hoge tollen en de geringe
capaciteit van de vaarwaters. Dit maakte de provinciale vaart echter ook bijzonder gevoeJig voor de concurrentie van de vrachtauto, die vanaf circa 1925
dezelfde markt sneller en, door het ontbreken van tollen, goedkoper kon
bedienen. Deze tak van vaart profiteerde dan ook niet van de hausse in de
binnenvaartconjunctuur van 1925-1929.
Ook elders liet de modemisering van de infrastructuur te wensen over, in
het bijzonder in het Noord-Hollandse weidegebied en in het Westland. In het
laatste gebied ontstond (op veel kleinere schaal) dezelfde scheepvaart-situatie
als in het noorden 2'), omtrent Noord-Holland is iets dergeJijks mij niet
bekend. Opmerkelijk is dat het ook in deze beide gevallen wateren betrof die
primair als boezem en pas in de tweede plaats als verkeersader beschouwd
werden!
d. Financiering
Een laatste "technische" ontwikkeling was de opkomst van modeme
fmancieringsmethoden: de Naamloze Vennootschap en de scheepshypotheek. De eerste was in ons land al bekend sinds de Frimse tijd, maar de
hypotheekbank stamt pas uit de jaren '90 van de vorige eeuw. Tot die tijd
was de kapitaalbehoefte kennelijk gering: de NV-vorm kwam men in de binnenlandse vaart slechts in de (kapitaalintensieve) stoomvaart tegen 21). Het
was vooral het bouwen in ijzer dat de kleine ondernemer dwong naar geinstitutionaliseerde financiering om te zien. De NV -vorm werd desalniettemin
nooit erg populair: men bleef "particuiier" financieren, met behulp van de
hypotheekbanken. Tot aan de Eerste Wereldoorlog verstrekten dezen zelden
meer dan 60070 van de waarde van het schip, maar in de hoogconjunctuur die
daar op volgde werd 100% hypotheek normaal. Dit brak de banken (im de
schippers) op in de neergang van de jaren '30 met de daaraan gepaard gaande
scheepsontwaarding: in een poging het nieuwbouwvolume te beperken (en
daarmee de ontwaarding van bestaande schepen) werd in 1932 zelfs enige
maanden de kredietverlening geheel gestaakt 29)!
e. Samenvatting
Bovenstaande uitwijdingen op het gebied van conjunctuur, voortbeweging, infrastructuur en financiering waren bedoeld om enig inzicht te verweryen in het voordeel van de ene investering boven de andere. Het zal intussen
duidelijk geworden zijn dat ook de grootte van het schip en de regio daar een
rol in speelden. Daarmee rekening houdend kan echter toch de volgende
periodisering aangebracht worden:
Tot 1902 was de motor (wegens het ontbreken van omkeerbeweging en
startmechanisme) nauwelijks bruikbaar. Aileen beurtschippers die op hun
traject veel concurrentie ondervonden van stoomboten of spoorwegen hebben wellicht met enige vrucht gemotoriseerd: de tijdwinst en regelmaat wogen
tegen de nadelen op.
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Tussen 1902 en 1906 werd de motor, dankzij keerkoppeling en starten met
lucht, eenvoudiger te bedienen. De kracht bleef echter gering, zodat slechts
de eigenaars van kleine schepen profiteerden: beurtschippers en, misschien,
schippers in de provinciaIe vaart. (De laatsten werden echter gehinderd door
hogere tollen voor motorschepen.) De vrachtenmarkt was willig genoeg: de
vrij hoge kosten van de petroleummotor werden aIlicht gecompenseerd door
de hogere inkomsten uit meer reizen en door een vroege vorm van "motortoeslag": een premie voor snelle reizen.
De brons-motor bracht de overgang naar de gasolie-motoren. Lagere
variabele kosten compenseerden de hogere aanschafkosten in vergelijking
met een petroleummotor. Grotere vermogens, gekoppeld aan de nog immer
willige vrachtenmarkt moeten deze motoren ook voor wilde-vaart schippers
aantrekkelijk gemaakt hebben. Dat za1 zeker gegolden hebben voor de gloeikopmotoren, die rond 1914 betrouwbaar werden.
De periode 1916-1919 bracht de motorschippers grote problemen door
brandstofgebrek. Zeilschippers profiteerden van de alom stilstaande en
-liggende concurrenten en zullen met een klein kapitaaItje uit de oorlog gekomen zijn, daar ze hun geld niet direct in een nieuw schip beleggen konden.
Rond 1920 echter braken voor de motorscheepvaart jaren van groei aan: het
aantaI reizen van de zeilschipper, en daarmee diens ornzet, was te klein geworden om het hogere niveau van vaste en personeelslasten te haIen. Het was
echter vrij eenvoudig geworden over te gaan op een motor, dank zij het sinds
de jaren '90 gegroeid stelsel van scheepshypotheekbanken. Juist in deze
periode van groei was het mogelijk geworden nieuwe schepen voor 1000/0
gefinancierd te krijgen.
De invoering van de "echte" dieselmotoren (nog zuiniger dan de gloeikopof brons-motoren) zou dan vermoedelijk ook probleemloos verlopen zijn
ware het niet dat het economisch getij keerde. Ai vanaf 1928 liepen de
bedrijfsuitkomsten terug'O). De hypotheekbanken werden weer voorzichtiger: enige maanden in 1932 werden zelfs helemaaI geen hypotheken genomen. Het waren vooraI degenen die nog met een zeilschip voeren die in de
problemen raakten: voor vele soorten goederen werden aileen nog motorschepen gevraagd. Ook na de invoering van de wet evenredige vrachtverdeling (1933) bleven de wachttijden voor zeilschepen gemiddeld langer dan die
voor motorschepen ").
4. Vraagstelling

Uit het voorgaande blijkt ai, dat het optimaIe punt van overgang van zeilnaar motorvaart niet voor iedere ondernemer gelijk lag. Ailereerst speelde de
grootte van het schip een rol: schepen tot 50 ton konden tussen 1902 en 1906
aI met vrucht gemotoriseerd worden, grotere schepen pas later. De grootte
van het schip werd echter veelaI weer bepaald door de aard van de ondernerning en de regio. In de noordelijke provincies werd de provinciaIe vaart
gedwongen om met kleine schepen te varen. In de beurtvaart, waar regelmatig (ietterlijk!) korte diensten uitgevoerd werden za! een klein schip vaak beter voldaan hebben dan een groot.
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Vanzelfsprekend speelden ook ondernemerskwaliteiten een roi. Het is
moeilijk de goede van de slechte ondernemers te scheiden. In de binnenvaartsituatie van de eerste helft van deze eeuw kan beter gesproken worden van
"moderne" versus "traditionele" ondernemers. De moderne ondernemer
valt in dit verband te classificeren als iemand die hypotheeklasten op z'n
schip durfde te nemen en eventueel het risico beperkte door zijn schip (of
schepen) in een naamloze vennootschap onder te brengen.
Met deze kennis in gedachten kan de oorspronkelijke vraagstelling (onder
welke voorwaarden verliep de motorisering snel, onder welke traag) worden
omgezet in een aantal stellingen. Ik heb deze als voIgt geformuleerd:
I) Voor schepen rond de 50 ton lag het optimum bij motorisering tussen
1900 en 1910.
2) Voor grotere schepen lag het optimum tussen 1914 en 1925 - ervan uitgaand dat in 1914 de gevolgen van W.O. I wat betreft schaarste en duurte niet
te overzien waren.
3) Beurtschippers zuHen vroeg gemotoriseerd hebben; de mogelijkheid
"op tijd" te varen hield voor hen een extra aansporing in.
4) Schippers in de provinciale vaart motoriseerden laat: toHen en de krapper wordende vrachtenmarkt in hun regio maakten dat zij minder rendement
van hun investering konden verwachten.
5) Moderne ondernemers (financierend via hypotheek of NY) investeerden
rond het optimale punt, anderen waren later.

5. Toetsing
De toetsing van deze stellingen zal, zoals al eerder werd vermeld, geschieden aan de hand van gegevens uit de scheepsboekhouding.
Laat ons aHereerst het aantal inschrijvingen en het percentage zeil-, sleepen motorschepen daarvan beschouwen.
TABEL 2
Nieuw teboekgestelde binnenschepen naar voortbeweging
waarvan "70
jaar

aantal
inschr.

zeil

sleep

motor

overig/onbk.

1900
1905
1910
1914
1920
1925
1930
1935
1939

245
529
475
434
414
525
709
99
151

64,5
66,8
57,0
52,4
48,5
22,1
19,5
26,3
19,9

11,8
15,9
19,3
22,0
17,2
34,9
40,4
29,3
31,1

7,3
9,7
13,8
16,9
23,5
35,1
37,9
37,4
47,4

16,3
7,6
9,9
8,6
10,7
7,9
2,2
7,1
1,3

Wat onmiddelijk opvalt is de enorme val in inschrijvingen tussen 1930 en
1935: ook met de hervatte geldverschaffing door de hypotheekbanken! Op-
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merkelijk is het dat juist toen het percentage zeilschepen weer toenam, ten
koste van de toename van het percentage motorschepen. Dit is zeker voor een
deel te wijten aan de statistische fout die bij een dergelijk betrekkelijk gering
aantal gevallen optreedt, maar wellicht schrok een deel der ondernemers terug voor de hogere (vaste en variabele) lasten die een motorschip met zich
meebrengt. Zij achtten dit nadeel dan kennelijk groter dan het voordeel dat
te verkrijgen was door meer reizen per jaar en motortoeslagen. Gezien de lange wachttijden tussen bevrachtingen was dat niet zo'n gekke veronderstelling,
maar de statistiek van de bevrachtingen toont aan dat motorschippers over
het algemeen toch beter voeren 32).
Opvallend is ook dat de categorie sleepschepen (niet te verwarren met
sleepboten: de laatste zijn trekkers, de eerste de getrokkenen) veel meer met
hollen en stilstaan groeide dan de motorschepen. Dit is een gevolg van het feit
dat de sleepvaart internationale vaart was. Dat maakte haar onderhevig aan
veel sterkere conjunctuurschommelingen dan de binnenlandse vaart.
Ais men sleep- en motorvaart, als moderne sectoren, tegenover zeilvaart
als traditionele sector zet, dan blijkt dat in het tijdvak 1920-1925 de moderne
sector de overhand kreeg. Dat is wat later dan op puur bedrijfseconornische
gronden mocht worden aangenomen: reeds in 1914 was de theoretische
prijs/prestatieverhouding van het motorschip gunstiger dan die van het zeilschip. In de internationale vaart gold iets dergelijks vermoedelijk al eerder
voor sleepschepen - de sleeplonen waren vanaf 1906 constant dalend "). Het
beeld wordt echter vertroebeld door de Eerste Wereldoorlog met de daarmee
gepaard gaande duurte, brandstoftekorten en hoge vrachtprijzen voor zeilschepen. Het reele optimum zal inderdaad rond 1920-1925 gelegen hebben.
Maar ook na 1925 blijft er een rninderheid van zo'n 200/0 over die liever
zeilde dan motorde of zich liet slepen. Aan de andere kant was er al voor dit
optimale tijdvak een groot aantal binnenschippers die motoriseerden. De
vragen wie dat waren en waarom zij, vallen wellicht aan de hand van de stellingen te beantwoorden.
a. Grootte en voortbeweging
De eerste twee stellingen hebben de relatie scheepsgrootte-voortbeweging
tot onderwerp. Tabel 3 kan hier enig licht over laten schijnen. Motor- en zeilschepen zijn daarin naar grootte en steekproefjaar gerangschikt.
Ook hierin blijkt de periode 1920-1925 weer een waterscheiding. Vooral
het jaar 1920 verdient extra aandacht: de oorlog heeft kennelijk een sterk toenemende vraag naar kleine schepen teweeggebracht! De meerderheid der zeilschepen bleef beneden de 100 ton. Bij de motorschepen was de verwachting
dat tot en met 1905 de kleinste klasse zou overheersen, daarna de grotere en
pas vanaf 1914 zouden aIle tonnages met vrucht gemotoriseerd worden. Opmerkelijk is daarom dat blijkt dat in vrijwel alle steekproefjaren, uitgezonderd juist 1914 en 1920, de klasse kleiner dan 50 ton relatief van geringere
omvang was dan die tussen de 50 en 100 ton! Het was ' echter vooral de
scheepvaart in de westelijke provincies die vroeg motoriseerde. Van de 18
motorschepen die in 1900 ingeschreven zijn kwamer er 12, met een gemiddel-
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TABEL 3
Percentages zeil/motorschepen naar jaar en grootte
O?o totaal in de scheepsboekhouding ingeschr. schepen

< 50 ton

< 100 ton

< 200 ton

< 500 ton

jaar

zei1

motor

zeil

motor

zeil

motor

zeil

1900

22,8
21,9
19,3
16,4
33,7
25,2
16,7
19,2
3,3

16,7
41,2
32,3
36,6
61,9
25,1
17,4
29,0
7,0

69,0
65,9
60,2
56,2
80,9
71,3
69,6
69,2
46,6

83,4
90,2
84,6
69,0
80,5
62,2
36
28,6
23,9

92,4
96,0
93
93,8
96,5
97,3
95,7
100
93,3

100
97,9
98,5
94,4
96
94,2
60,6
68,6
37,8

98,1
100
100
100
98,5
99,1
99,3

1905
1910
1914
1920
1925
1930
1935
1939

100

motor
100
100
98,6
100
100
95,1
91,4
81,7

de grootte van 64 ton, uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Wellicht dat de over het algemeen ruime vaarwaters daar de motorschippers konden verleiden tot de aanschaf van een krachtiger motor dan optimaal was.
Overigens werden ook bijzonder grote schepen al vroeg van een motor voorzien: het in 1903 gebouwde motorschip "Dortmund" was een Rijnschip van
800 ton voorzien van ... 2 x 26 PKP4).
Des te opmerkelijker zijn daarom de cijfers uit 1914 en 1920. In dat laatste
jaar trad ze1fs een verdubbeling van het aantal zeer kleine motorschepen op.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de hoge metaalprijzen ondememers dwongen kleine schepen te laten bouwen. Misschien ook dat het toenmalige beurssysteem kleirie schepen bevoordeelde boven grote. Vooralsnog
moet ik het juiste antwoord schuldig blijven.
Na 1920 bleven de nieuwe zeilschepen merendeels kleiner dan 100 ton, in
de motorscheepvaart zette een trend naar vergroting in, overeenkomstig de
verwachtingen: de motor was in alle PK-klassen betrouwbaar geworden.
Opmerkelijk is, dat er met de invoering van de dieselmotor (1930) blijkens
tabel 2 relatief niet noemenswaard veel meer nieuwe motorschepen op het
water verschenen, maar dat vooral de gemiddelde grootte toenam: in 1930
was vrijwel 40070 van de nieuwe motorschepen groter dan 200 ton, tegen
slechts 6% in 1925! (zie tabel 3). De terugval naar 30% motorschepen van
meer dan 200 ton in 1935 werd waarschijnlijk veroorzaakt door de econornische neergang: in 1939, toen de binnenvaartconjunctuur weer wat aangetrokken was, was zelfs 60% groter dan 200 ton.
Al met al blijken beide stellingen die motorisering in direct verband brengen met scheepsgrootte, niet houdbaar. Wellicht dat via de omweg van beurten provinciale vaart meer bereikt kan worden.
b. Beurtvaart
De derde stelling luidt dat de beurtvaart vroeg zou motoriseren: tussen
1905 en 19lO. Tabel 4 geeft aantallen zeil-, stoom- en motorschepen in de
beurtvaart weer.
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TABEL 4
Aantallen beurtschepen vlgs. scheepboekhouding
(opgave eigenaar)
waarvan
jaar

aantal
schepen

1900
1905

15
15

1910
1914
1920
1925
1930
1935
1939

19
15
9
18
29
3
1

zeil

stoom

motor

2
3
2
1
I
4
3

7

5
10

4
1

8
12
6
14
18
3
I

3

Deze stelling lijkt op te gaan. Wat hier opvalt is dat stoomschepen nog zo
lang, tot in 1930, gebouwd werden. Dit waren rederij-schepen: over het algemeen kan gezegd (ook elders in de binnenvaart) dat de rederijen langer vasthielden aan stoom dan particulieren. Dit is opmerkelijk omdat men van
rederijen een betere kosten-baten analyse had mogen verwachten. Maar
omdat de overgang stoom-motor minder voordelig was dan die van zeil naar
motor is men, wellicht ook uit oogpunt van personeelsbe1eid, langer aan
stoom blijven vasthouden.
De conclusie dat de beurtvaart voorliep met motoriseren dient, gezien het
geringe aantal schepen waar het om handelt, met voorzichtigheid getrokken
te worden. In een eerdere publikatie heb ik de definitie van beurtvaart wat
ruimer genomen, zodat meer schepen in de steekproef meetelden. De uitkomsten bleven echter ongeveer gelijk H). AI met al kan gezegd worden dat
stelling 3 niet verworpen hoeft te worden.
c. Provinciale vaart
De vierde stelling behande1t de provinciale vaart: deze lOU laat gemotoriseerd hebben onder invloed van de slechte infrastructuur. Tabel 5 toont dat
de provinciale vaart niet slechts achter liep, maar zelfs vrijwel niet motoriseerde.
Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de slagvaardige ondernemer zich
uit de provinciale vaart terugtrok. Daarom is gekeken naar allen die in de
regio gedomicilieerd waren en dus vandaaruit misschien een andere regio met
een groter schip bevoeren. In praktijk bleek echter dat wie in de regio woonde, ook vrijwel altijd een klein schip bevoer. In 1930 was de gemiddelde
grootte van nieuw ingeschreven schepen in de provinciale vaart: 138 ton.
Over heel Nederland, exclusief de provinciale vaart, bedroeg dat: 479 ton.
De eigenaar van een schip in de provinciale vaart zat "opgesloten": zijn
schip was niet voldoende zeewaardig om buiten de regio te komen en hij kon
geen zeewaardiger schip laten bouwen omdat dat in de ondiepe wateren niet
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TABEL 5
Binnensehepen waarvan de eigenaar in Groningen, Friesland (exe!. Waddenei!.) of
N-Drenthe resideert " )
jaar

aantal

zeil

motor

1900
1905
1910
1914
1920
1925
1930
1935
1939

60
199
157
135
128
129
118
22
33

52
176
131
118
106
76
75
16
23

I
2
4
9
3
34
23
4
6

rendabel gemaakt kon worden. "Emigratie" naar het westen van het land,
met aile nadelen van onbekend vaarwater, was het enige wat erop zat. Na
circa 1925 ontviel zelfs die mogelijkheid, omdat in vele gevallen de schuldenlast op het schip groter was geworden dan de restwaarde. Zo raakte de schipper in de provinciale vaart in de knel, en werd hij ten slotte het slachtoffer
van de vrachtauto.
d. Financieringsvormen
De laatste stelling behandelt de re1atie tussen hypotheek of NV (als uiting
van modern ondernemerschap) en het dieht bij het optimum motoriseren.
Omdat de periode 1916-1919 werd gekenmerkt door schaarste en duurte, kan
de duur van dit optimum worden beperkt tot de periode 1920-1925. Tabel6
geeft de relatie tussen financieringsvorm en motorisering 37 ).
TABEL 6
Ingesehreven binnenschepen naar financieringsvorm en type
NV's en/ of hypotheek
070 motor
aantal 070 zeil
1900
1905
1910
1914
1920
1925
1930
1935
1939

161
370
288
261
198
258
267
36
70

90
87
81
80
62
38
18
33
20

10
13
19
20
38
62
82
67
80

onder hands gefinancierd
070 motor
aantal 070 zeil
14
33
31
36
98
32
85
25
31

93
91
60
50
78
50
47
56
52

7
9
33
50
22
50
53
44
48

Jammer genoeg treedt juist hier een eigenaardigheid van de inschrijving in
de scheepsboekhouding naar voren, namelijk dat die pas verplicht was bij een
juridische handeling, als het nemen van een hypotheek of het oprichten van
een NY. Tot 1914 zal zo vermoedelijk een te klein aantal schepen en een te
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klein aantal zeJffinanciers ingeschreven zijn . Hier zullen de percentages ons
meer moeten vertellen dan de absolute aantallen.
Een verklaring behoeft de grote stijging van het percentage zelffinanciers
in 1920. De brandstofprijzen waren in de tweede helft van de Eerste Wereldoorlog ZQ hoog opgelopen dat het voor motor- en sleepschippers vrijwel onmogelijk geworden was iets te verdienen. Zij bleven vanaf 1916 meestal stilliggen, of trachtten met een noodmast te zeilen 38). Door het uitvallen van de
mechanische vaart stegen de vrachtprijzen enorm 39). De zeilschippers, die gewoon door konden varen, profiteerden hiervan en maakten grote winsten.
Met die winsten uit de ooriog was het kennelijk mogelijk, zelfs tegen prijzen
uit die tijd, onderhands een schip uit te reden! Dat dat in de meeste gevallen
een zeilschip werd is begrijpelijk: de winst was irnrners met zo'n schip geboekt. lets soortgelijks gebeurde in 1930. Na de zeven vette jaren 1923-1929
was het kennelijk vrij eenvoudig geworden onderhands een schip uit te reden.
Deze zelffinanciers hadden geen econornische redenen om het zeilschip boven
het (toen al veel voordeliger) motorschip te verkiezen, maar ze deden het
toch.
Hoewel de aantallen zelffinanciers niet overweldigend zijn is er geen reden
om aan te nemen dat de cijfers niet representatief zijn. In de cijfers van degenen die wei institutioneel financierden is inderdaad een massale overgang van
zeil naar motor te zien tussen 1920 en 1925: de verhoudingen wijzigden zich.
Degenen die onderhands financierden bleven echter rond de 50% zeil-50OJo
motor zitten. Juist in deze laatste categorie en in de 20% hypotheekgevende
zeilschippers uit 1939 vindt men veel schippers uit de provinciale vaart.
Op grond van deze gegevens blijkt dat de laatste stelling zeker niet verworpen hoeft te worden. Desalniettemin is het te simpel om dit nu uitsluitend aan
een verschil in houding tussen modern en traditioneel financierende schippers
toe te schrijven. Het is heel wei mogelijk dat het niet zo zeer de moderne
schippers zelf waren die voor een motorschip kozen, maar dat ze daarbij
geassisteerd werden, bij voorbeeld door de hypotheeknemer. Maar, hoe dan
ook, de moderne binnenvaartondernemers waren in meerderheid "op tijd"
met vernieuwen, bij de traditioneel financierende ondernemers viel een dergelijk verband niet aan te tonen.

6. Samenvatting en conclusies
Hoewel nu enige variabelen de revue zijn gepasseerd, zal een groot deel van
de ware motieven om in een zeil- dan wei een motorschip te investeren ons
weI ontgaan zijn. Irnrners, er is uitsluitend naar econornisch rationele afwegingen gekeken, en dat nog slechts op bedrijfstakniveau. Voor veel individueJe ondernemers zal de afweging vermoedelijk anders gelopen zijn dan
langs de weg van conjunctuur en technische ontwikkeling zoals in deze bijdrage geschetst: farniliebanden speelden wellicht een belangrijke rol, of
statusoverwegingen. Ik heb slechts getracht een aantal factoren die bij die
beslissing een rol konden spelen nader te belichten.
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Samengevat: de overgang van zeil- naar motorvoortbeweging in de binnenvaart hangt samen met de vooruitgang van de techniek (in de ruimste zin van
het woord) en de verwachte conjunctuurontwikkeling in de bedrijfstak.
Uit dit technisch-economische krachtenspel zijn in deze bijdrage een vijftal
factoren gelicht. Het bleek dat het niet mogelijk was een direete relatie te leggen tussen scheepsgrootte en motorisering. Hoewel de motoren in de beginperiode (ruwweg tot aan de Eerste Wereldoorlog) nog niet erg sterk waren,
werden veel relatief grote schepen toch van een motor voorzien. De ondernemers vonden kennelijk het ongemak van een te gering vermogen opwegen
tegenover het gemak van een groter schip.
Een specifieke groep binnen de bedrijfstak, de beurtsehipperij, was zeer
snel met motoriseren. Dit valt te verklaren uit de bijzondere struetuur van het
bedrijf van deze groep, waarin "op tijd" varen, veel meer dan in de rest van
de bedrijfstak, een belangrijke rol speelt.
De subgroep die uitsluitend in de noordelijke provincies voer daarentegen,
werd in de overgang naar de motor geremd door de achtergebleven infrastructuur en de hoge extra lasten die juist daar op de motorvaart rustten.
In deze regio yond de overgang daardoor vrijwel niet plaats. De noordelijke
binnenschippers kwamen ten slotte zo zwak te staan dat zij de concurrentieslag met de nieuwe vervoermiddelen verloren: de "provinciale vaart" ging
in z'n geheel ten onder.
Ten slotte bleek dat er een duidelijk verband is aan te tonen tussen financieringsvorm en tijdstip van de overgang. Ondernemers die op moderne wijze
financierden gingen in het algemeen dichter bij het optimale punt over op
motoren dan de op traditionele wijzc financierende ondernemers. Oit hoeft
geen rechtstreeks verband te zijn, het is bij voorbeeid mogelijk dat de hypotheekbanken hun clienten adviseerden bij de keuze van een nieuw te bouwen
schip.
Aan deze conclusies kan op basis van dit ene onderzoek geen grote betekenis gehecht worden. De bedrijfstak binnenvaart wijkt daarvoor ook te veel af
van het bedrijfsleven als geheel. Toch zou het interessant zijn te bezien of in
soortgelijke bedrijfstakken soortgelijke conclusies vallen te trekken. Ik denk
daarbij niet aIleen aan andere vervoerstakken (bij voorbeeld eigen vrachtrijders) maar ook aan de Nederlandse landbouw-situatie. De binnenvaart en de
Iandbouw hebben nameIijk, mijns inziens, uit bedrijfseconomisch standpunt
nogal wat gemeen: beide bedrijfstakken kennen een vrij hoge
kapitaal/ arbeid-ratio, beide werden ook pas vrij laat gemechaniseerd. De
studie naar het ondernemersgedrag in dit soort bedrijven is nog niet ver ontwikkeid en de motieven voor innovatief gedrag zijn nog vrijwel niet
bestudeerd 40 ) . Dat is des te verrassender omdat de rol van de kieine ondernemer bij industriele innovatie weI vaak benadrukt is4l). Ik hoop dat ik met
deze bijdrage een stapje in de goede riehting heb helpen zetten.
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1. De beheersing van het water als organisatorisch en technologisch probleem
Nederland is een water-land. Het ligt in het gebied waar de grote rivieren
Rijn, Maas en Schelde in de Noordzee uitmonden. De cultuur en het leven in
deze delta worden mede beheerst door het complexe probleem van de afwatering van de rivieren en de getijbeweging van de zee. Wanneer Nederland niet
omringd was door dijken, zou ruwweg driekwart van het land onder water
lopeno Hoewel het in haar beschavingsgeschiedenis nimmer zover is
gekomen, hebben grote overstromingen regelmatig het land geteisterd. De
strijd tegen het water ("erfvijand nummer een" ) is voor de Nederlanders een
levensvraagstuk met vele facetten.
De beheersing van het water is op z'n minst een technologisch en organisatorisch vraagstuk. Zo moeten er dijken worden opgeworpen, duinen onderhouden, afwateringskanaien gegraven, polders drooggemaien, waterstaatswerken geinspecteerd, rivierstanden geregistreerd, technici opgeleid en de
duizenden mensen georganiseerd die zich met de waterstaatszorg bezighouden. De techniek en de organisatie van de waterstaatszorg zijn in de loop
van de Nederlandse geschiedenis enkele maien ingrijpend veranderd. Wij beperken ons in dit artikel tot de veranderingen die zich in de eerste helft van de
19: eeuw hebben voltrokken.
De zorg voor de 10kaie waterstaat geschiedde in het verleden hoofdzakelijk
door de waterschappen. Een waterschap is een publiekrechtelijk lichaam,
wiens taak zich uitsluitend bepaait tot de waterstaat. Waterschappen waren
vroeger zelfstandig en hebben nu nog een grote mate van autonomie. Ieder
kent een eigen traditie en heeft zijn eigen organisatievorm en taken. Een streyen naar centralisatie was reeds in de 18e eeuw aanwezig. Het duurde echter
tot 1798 vooraieer een nationaie organisatie voor de waterstaatswerken van
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algemeen belang werd opgericht. Dit gebeurde als onderdeel van een breder
staatkundig centralisatieproces in Nederland rond 1800, mede beInvloed en
gestimuleerd door het revolutionaire en Napoleontische Frankrijk. De nationale waterstaatsorganisatie legde eveneens de basis voor het corps ingenieurs
van de waterstaat en daarmee voor het civiele ingenieursberoep in Nederland.
De waterstaatsingenieurs vormden namelijk de eerste en (gedurende de gehele
1~ eeuw) de belangrijkste ingenieursgroepering in Nederland .
De ontwikkeling getuigde van een voor Nederland moderne organisatorische benadering van de waterstaatszorg. Ging deze ontwikkeling ook gepaard
met nieuwe ideeen in de waterbouwkundige technologie? Aanvankelijk
waren er inderdaad enkele aanzetten tot innovatie. Echter in de jaren dertig
en veertig van de 1ge eeuw traden traditionele tendenzen op en bleef een stijl
van den ken gehandhaafd zoals die reeds lange tijd gold. Rond 1850 kwam
hierin een plotselinge ommekeer. Een vooruitstrevende koers werd ingeslagen
en verschillende waterbouwkundige innovaties werden door waterstaatsingenieurs gerealiseerd. Het duidelijkst kwam dit tot uiting in een tweetal zeer belangrijke zaken van de waterstaatszorg, en weI het droogmalen van de laag
gelegen gebieden en het beheer van de grote rivieren in Nederland. In het
eerste geval was het centrale vraagstuk of de stoommachine een alternatief
was voor de windmolen die eeuwenlang de polderbemaling in Nederland verzorgde. In het tweede geval was de centrale vraag: Hoe moet opperwater en
ijsverstopping in de rivieren bestreden worden? Vormde de zogenaamde normalisatie van de rivieren een bruikbaar alternatief voor de aloude methode
van de zijdelingse afleidingen?
De doorbraak in de waterbouwkundige technologie had rechtstreeks te
maken met de organisatorische en sociale veranderingen in het waterstaatscorps tussen 1800 en 1850. De oprichting van Rijkswaterstaat had immers tot
gevolg dat zich in deze peri ode een nieuw type waterstaatsambtenaar vormde.
Deze jonge generatie was opgeleid aan de militaire school en bezat doorgaans
meer theoretische bagage dan de oude generatie waterstaatsambtenaren die
haar vorming in de praktijk had gehad. Rond 1850 wisten de ingenieurs opgeleid aan de militaire school de technische traditie op waterbouwkundig gebied
te doorbreken.
De stelling van dit artikel luidt: segmentatie van de groepering van
waterstaatsingenieurs heeft mede geleid tot veranderingen in de waterbouwkundige technologie. Mogelijk is in deze case sprake van een verbijzondering
van een algemenere thesis, dat segmentatie van het ingenieursberoep een van
de oorzaken is van het technisch innovatieproces. Onder segmentatie wordt
hier verstaan de vorming van facties binnen een professionele groepering die
in concurrentie en conflict zijn met elkaar en die verschillen in beroepswaarden en -normen I). Calvert') heeft gewezen op het belang van de segmentvormingo Hij beschrijft de geschiedenis van de werktuigkundig ingenieur in
Amerika als de ontwikkeling van twee segmenten: het "shop" -segment,
hoofdzakelijk bestaande uit werktuigkundigen gevormd in de praktijk en
werkzaam in (en veelal eigenaar van) de machinefabrieken, en het " school" segment, vooral bestaande uit de werktuigkundigen die zijn opgeleid aan een
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technische hogeschool en in dienst zijn van de grote bureaucratische
industrieen. In deze studie is er sprake van een "ambachtelijk" en een "militair" segment, die beide op eigen wijze invloed uitoefenden op de technische
ontwikkeling.

2. Segmentering in het waterstaatscorps: "ambachtelijke" en "militaire"
ingenieurs')
Na een aantal reorganisaties ontwikkelde het corps ingenieurs van de waterstaat zich tot een bureaucratische organisatie naar militair model. Een formele structuur, een verregaande arbeidsverdeling, een uitgebreide hierarchie,
een strenge discipline en het dragen van een uniform kenmerkten het corps in
1820. Ook had men besloten een opleiding tot waterstaatsingenieur aan de
militaire school te verbinden.
Aanvankelijk was een ambachtelijke wijze van opleiden bij de algemene
waterstaat gebruikelijk, waarbij de nadruk lag op de praktijkkennis, de praktische ervaring en de persoonlijke relatie tussen meester en leerling. Nieuwelingen in het corps voegde men toe aan een hogere waterstaatsambtenaar. Bij
hem moesten zij het vak leren. Daarnaast bereidden zij zich door zelfstudie
voor op het landmetersexamen. De formele vakopleiding aan de rnilitaire
school deed in 1806 zijn intreden en al spoedig vormde zij nagenoeg de enige
mogelijkheid om toegang te krijgen tot het corps. De opleiding aan de militaire school was allereerst een theoretische opleiding, met ruime aandacht
voor wiskunde en natuurwetenschappen. De militaire school richtte zich verder op de vorrning van een corps. Zij kende de talrijke voorschriften voor de
reguiering van het gedrag, de nadruk op de discipline, het kweken van een
"esprit de corps" en de hierarchie tussen kadetten en leraren en tussen de kadetten onderling. Het systeem werd eerst volledig, toen men de kadetten isoleerde van de buitenwereld en onderbracht in een internaat. Dit geschiedde
bij de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie te Breda in 1829.
Een organisatie reguleerde en controleerde sedert dat jaar opleiding, eten,
recreatie en slapen.
Hoe lag nu de verhouding tussen de ambachtelijk en de rnilitair opgeleide
ingenieurs en hoe verliep deze in de loop van de tijd? Tabel 1 geeft de opleiding van de Nederlandse 4 ) waterstaatsingenieurs in 1818 en 1846 weer.
TABEL I
De opleiding van de Nederlandse waterstaatsingenieurs (inc!. de aspiranten) in 1818 en
1846
1818
Formele opleiding
waarvan militaire school

12 p.

Ambachtelijke opleiding
waarvan landmetersexamen

37 p.

TOTAAL

49 p.

1846
24,5"70

42 p.

10 p .

73,7"70
41 p.

75 ,5"70

15 p.

25 p.

26,3"70
10 p.

100"70

57 p.

100"70
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Vit deze cijferopstelling komt duidelijk naar voren, dat de militair opgeleide ingenieurs tussen 1820 en 1850 absoluut en relatief sterk toenamen in het
corps. Het verschil in opleiding had waarschijnlijk ook een verschil in sociale
afkomst tot oorzaak. De kosten voor de opleiding aan de militaire school en
de kosten voor het levensonderhoud waren in die tijd alleen voor de kinderen
uit de hogere sociale klassen te betalen. Studiebeurzen kende men in die tijd
niet. Bovendien moest voor de militaire school een toelatingsexamen gedaan
worden; de eisen van dit examen waren dusdanig dat alleen mensen die het,
voor die tijd exclusieve, voortgezette onderwijs hadden gevolgd, kans hadden
om te slagen. Een verschil in sociale afkomst kan echter met de geringe
beschikbare biografische gegevens niet bevestigd worden.
Aanvankelijk hadden de verschillen tussen de rnilitair en de ambachtelijk
opgeleide ingenieurs weinig merkbare gevolgen voor de sociale processen in
het corps. In de jaren dertig, maar vooral in de jaren veertig kwam hierin verandering. De verschillen vormden een basis voor segmentering binnen het
corps en weI voor een "ambachtelijk" en een "militair" ingenieurssegment.
Het "ambachtelijke" segment bestond vooral uit de oudere ingenieurs met
een opleiding in de praktijk en behorende tot de hogere rangen van het corps;
het "militaire" segment bestond vooral uit jongere ingenieurs die opgeleid
waren aan de rnilitaire scholen en die tot 1850 het lagere- en middenkader van
het corps uitmaakten. Opleiding, positie, leeftijd en vermoedelijk sociale
afkomst waren de oorzaken van de segmentering.
Het "ambachtelijke" segment, zoals zich dat na het vertrek van de eerste
grote leiders van het corps manifesteerde, was tussen 1830 en 1850 dominant.
Het segment stemde in grote lijnen in met de structuur van het corps en de
positie binnen de overheidsbureaucratie. Het had geen onvrede met de gang
van zaken in het corps en streefde geen ingrijpende veranderingen na. Het
segment vormde een stabiliserende factor in de ontwikkeling van het
ingenieursberoep.
Dat lag geheel anders met het "militaire" segment. Volgens dit segment
was het corps volledig in verval geraakt. De oorzaak lag voor een deel in het
corps. Conflicten en tegenstellingen hadden het corps verscheurd en haar
aanzien verlaagd. Een aantal oudere waterstaatsingenieurs was onbekwaam,
weinig creatief en niet voor zijn taak berekend. Zij zaten met name in de leiding. Daarentegen werd wetenschappelijke vorming onvoldoende gewaardeerd en kreeg het talent van de jonge ingenieur weinig kans om zich te
ontplooien. Het onbrak het corps verder aan een leider met gezaghebbende
en stimulerende invloed op de leden. Een andere oorzaak van het verval was
volgens de "militaire" ingenieurs de geringe steun en waardering van de staat
en de provincies voor het corps. Dit kwam o.a. tot uiting in de slechte vertegenwoordiging van het corps in overheidscomrnissies voor waterstaatsaangeiegenheden, de lagere positie van het corps ten opzichte van de militaire genie
en het niet meer bezetten van de invloedrijke functie van inspecteur-generaal
na 1830. Het "rnilitaire" segment wenste een groot aantal maatregelen om
het corps uit de malaise te halen, zoals de invoering van meer rangen - om
de ambities van de leden te bevorderen - en een promotiebeleid op basis van
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kunde en ijver en niet meer volgens ancienniteit. Ook moest het corps weer
een eenhoofdige leiding krijgen en in rang en salaris gelijkgesteld worden aan
de militaire ingenieurs.
Maar het segment wenste meer. Zij was op zoek naar een brede legitimatiebasis voor het ingenieursberoep. Twee "militaire" ingenieurs, L. 1. A. van
der Kun en F. W. Conrad, richtten in 1847 samen met G. Simons, de directeur van de enkele jaren daarvoor gestichtte ingenieursschool in Delft, het
Koninklijk Instituut van IngenieiJrs (het KIvI) op, in navolging van het Engelse "Institution of Civil Engineers" en het Franse Institut des Ingenieurs
Civils". Doel van de vereniging was "de bevordering van de kunst der ingenieurs, in de uitgestreksten zin". De "ambachtelijke" ingenieurs speelden in
deze vereniging in absolute en relatieve zin een ondergeschikte rol. De vereniging was een broederlijke samenwerking tussen de militaire ingenieurs en de
aan de rnilitaire school opgeleide waterstaatsingenieurs.
Verder zien wij de "rnilitaire" ingenieurs op zoek naar uitbreiding van het
corpsdomein en naar nieuwe taken voor het ingenieursberoep. Het "ambachtelijke" segment wenste zich te beperken tot de traditionele taken van de
waterstaatszorg. De "militaire" ingenieurs waren veel ambitieuzer en ontdekten een nieuw werkterrein in de spoorwegen '). Zij ontpopten zich als
voorstanders en propagandisten van de spoorwegen in een tijd dat het belang
van de spoorwegen in Nederland nog niet algemeen geaccepteerd was. Ook
hadden zij praktische bemoeiingen met spoorwegzaken, zowel in de overheidssfeer (o.a. beoordeling van concessie-aanvragen, ontwerpen van spoorwegtrajecten) als daarbuiten (o.a. adviseur en tijdelijk werknemer van spoorwegmaatschappijen).
Het "ambachtelijke" en het "rnilitaire" ingenieurssegment in het
waterstaatscorps verschilden in doeleinden, houdingen, orientaties, waarden
en normen 6). Het "ambachtelijke" segment was jarenlang sterk overheersend. Het " rnilitaire" segment kreeg aanvankelijk binnen de strakke
corpsstructuur weinig kans om zich te ontplooien. Pas aan het einde van de
jaren veertig wist zij een eigen identiteit naar buiten te brengen. Daarbij bleken er 66k verschillen in opvattingen te bestaan over de wijze waarop de technische problemen op het waterstaatsdomein moesten worden aangepakt.
Hierover gaat het volgende deel van dit artikel.

3. De toepassing van de stoommachine in de waterstaatszorg 7
De verbreiding van de stoommachine verliep in Nederland in vergelijking
met de meeste van de haar omringende landen zeer langzaam. Nederland telde in 1853 slechts 364 stoommachines met een capaciteit van ca. 6.500 pk,
terwijl in de Belgische industrie in 1850 ongeveer 51.000 pk opgesteld stond
en in Groot-Britannie ongeveer 500.000 pk. Rekening houdend met de verschillen in inwoneraantal betekende dit een aanzienlijke achterstand . Een van
de belangrijkste redenen voor deze achterstand was het kostennadeel dat Nederland bezat bij de toepassing van stoom ' ). Niet alleen waren de kosten van
de machines, die uit het buitenland geimporteerd werden, hoger, maar men
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had ook het nadeel van de hogere brandstofkosten. Steenkool werd in Nederland niet gedolven, moest worden geimporteerd en met behulp van een slechte infrastructuur worden gedistribueerd, zodat ook de vervoerskosten
aanzienlijk konden oplopen.
Deze kostenfactoren speelden eveneens een rol bij de toepassing van de
stoommachine in de waterstaatszorg. Een economische vergelijking met de
windmolen leek daarmee nog lange tijd in het voordeel van de laatste uit te
vallen. Daarentegen waren de voordelen van stoomkracht ook bekend. Zij
werkte overal en onder alle weersomstandigheden, terwijl de flexibiliteit in
vermogen en te leveren arbeid groter was dan bij de windmolen. Een ander
aspect bij de toepassing van de stoommachine betrof de verandering in de
werktuigen waarmee het water werd opgevoerd. In sommige gevallen
volstond men met een aanpassing van de traditionele werktuigen, zoals
schepraderen en vijzels, aan het gebruik van de stoomkracht. In andere gevallen paste men nieuwe opvoerwerktuigen toe, i.h.b. zuig- en perspompen.
De stoommachine zorgde dan voor een verandering in het gehele technische
bemalingssysteem. AI deze factoren maakten een vergelijking tussen het
systeem met wind of stoom in een aantal opzichten onzeker. Hoe zouden zich
de efficiency, de bedrijfszekerheid en het bedieningsgemak van beide systemen verhouden? Daarmee was het eveneens onduidelijk hoe nu precies de
kosten van investeringen, afschrijving en exploitatie van beide systemen vergeleken moesten worden. Bovendien verschoof het antwoord op deze vragen
door de ontwikkeling in stoomtechniek en pompwerktuigen en door de
veranderingen in de econornische omstandighcden en infrastructuur.
Wanneer was nu het omslagpunt bereikt, dat stoombemaling in bepaalde
situaties voordeliger werd dan wind? Om een antwoord te krijgen op dergelijke vragen, was het onder meer nodig om te experimenteren en ervaringen op
te doen met het nieuwe technische systeem. Onze aandacht gaat dan ook uit
naar de experimentele fase die tot 1850 blijkt te duren. Welke experimenten
werden in het waterstaatscorps ondernomen en door wie? Welke personen of
groepen doorbraken uiteindelijk de traditie om met windmolens te bemalen?
De eerste experimenten vonden plaats in de 18e eeuw, nog voor de oprichting van Rijkswaterstaat. De resultaten waren wisselend: in een geval faalde
het technische systeem, in een ander geval staakte men het experiment vanwege de hoge exploitatiekosten, in een derde geval was het experiment met
name in technisch opzicht een succes 9 ). Het eerste experiment 10) in het waterstaatscorps geschiedde in 1824 en betrof de bemaling met een stoommachine
bij de Arkelse dam, waar de uitlozing van het overtollige water van enkele
polders onvoldoende was. De toenmalige inspecteur-generaal, Jan Blanken
Jsz., stelde voor om stoomwerktuigen te gebruiken. Blanken was de zoon van
een timmerman. Aanvankelijk als waterbouwkundige in Holland werkzaam,
werkte hij van 1780 tot 1800 in het leger. Daarna doorliep hij een carriere in
het waterstaatscorps. Blanken werd bij de bouw van het stoomgemaal bijgestaan door twee jonge waterstaatsingenieurs, te weten F. W. Conrad en
D. Bhadon Ghijben, die beiden waren opgeleid aan een militaire school. Bij
het experiment maakten zij voor de eerste maal gebruik van dubbelwerkende
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stoommachines, die schepraderen aandreven. Conrad paste zijn ervaring
ongeveer 20 jaar later nog een keer toe. In 1847 verving hij twee windwatermolens van de polders Cool, Schoonderloo en Beugelsdijk door een stoomschepgemaal die in hoofdtrekken leek op die van de Arkelse dam.
Een ander belangrijk experiment was de stoombemaling van de molenpolder Wamel, Dreumel en Alphen in 1836. Hierbij was H. F. Fijnje de inventor
en innovator. Ook hij had een opleiding aan een militaire school genoten. Hij
slaagde er als eerste in om een stoomgemaal zowel geschikt te maken voor bemaling bij grote, constante als bij lage, veranderlijke opvoerhoogten. Tot die
tijd gebruikte men daar twee verschillende typen stoomgemalen voor. Fijnje
ontwikkelde een nieuwe, dubbelwerkende perspomp die - geheel beneden
het polderpeil gelegen - het water opvoerde tot de veranderlijke waterhoogte in de rivier. De eerste proeven waren in technisch opzicht niet gunstig,
maar na enkele verbeteringen aan de pompinrichting bereikte men in 1847
uitstekende resultaten.
Opmerke1ijk was dat de activiteiten van Fijnje niet door zijn superieuren,
de inspecteur A. Goekoop en de hoofdingenieur J. H. Ferrand, in dank werden afgenomen . Zij meenden dat Fijnje zijn dienst ernstig verwaarloosde
"door zich te veel in te laten met en dus te veel tijd te besteden aan werkzaarnheden die niet tot zijne eigenlijke dienst behoorden, zoo als: het stoomgemaal in den Molenpolder van Warnel, Dreurnel en Alphen .. . " "). Nu
bestonden er al geruime tijd wrijvingen tussen Fijnje en zijn chefs, die beide
landmeter waren en een praktijkopleiding hadden genoten. In 1847 schreef
hij de minister: "Ik ... kan de spanning met mijne superieuren, die ik nu
reeds ongeveer 10 jaar ondergaan heb, niet volhouden en moet eenmaal een
einde nemen, daar zulks op den duur mijne gezondheid geheel zou ondermijnen." "). Fijnje yond ondermeer dat hij door zijn militair-technische opleiding ondergewaardeerd en achtergesteld werd in· het corps.
Ook in de praktijk opgeleide waterstaatsingenieurs waagden zich aan een
experiment, zij het in zeer bescheiden mate. In 1825 besloot de regering de
Zuidplas die door vervening was ontstaan en zich voortdurend uitbreidde,
droog te maken. Verscheidene ambachtelijk gevormde ingenieurs zoals D.
Mentz en M. R. Beyerinck, waren bij het ontwerp en de uitvoering van het
bemalingssysteem betrokken. De droogmaking geschiedde tussen 1836 en
1839. Het systeem was gemengd: 18 windvijzelmolens maalden het water op
een ringvaart, 12 windschepradmolens loosden het water op de IJssel. Slechts
twee stoommachines gebruikte men om twee vijzels aan te drijven. De wind
vormde bij de droogmaking van de Zuidplas verreweg de belangrijkste
krachtbron. En bij de drooghouding bleek, dat slechts bij uitzonderlijke
omstandigheden de hulp van de stoomgemalen noodzakelijk was.
De doorbraak van de stoommachine in de waterstaatszorg kwarn bij de
droogrnaking van de Haarlemmermeer. Zij is de eerste polder waarbij stoom
uitsluitend en blijvend werd toegepast tot droogmaking en drooghouding.
Het grote succes van de onderneming betekende de afsluiting van de experimentele fase van de toepassing van de stoommachine in de waterstaatszorg.
Opvallend was dat hierbij geen eer was weggelegd voor de waterstaatsinge-
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nieur. Integendeel: de droogmaking van de Haarlemmermeer betekende voor
het waterstaatscorps een blamage.
Sinds de 17e eeuw waren er plannen geweest tot droogmaking van dit omvangrijke meer, dat zich voortdurend uitbreidde en een bedreiging vormde
voor de ornliggende landbouwgebieden, dorpen en steden. Eindelijk, na een
tweetal stormen in het najaar van 1836 waarbij een groot gebied overstroomde, besloot men het meer droog te leggen. Koning Willem I benoemde een 9
leden tellende commissie, waarin het waterstaatscorps vertegenwoordigd was
met zijn inspecteur D. Mentz en de ingenieurs M. E. Beyerinck en P . T. Grinwis. Mentz en Beyerinck waren ambachtelijk opgeleide ingenieurs, Grinwis
had een opleiding genoten aan de rnilitaire school. De comrnissie stelde voor
om de Haarlemmermeer met wind en stoom droog te malen, waarbij de
meeste nadruk op de windbemaling lag. Tachtig windmolens en 3 stoomvijzelgemalen als hulpvermogen moesten het karwei klaren.
De uitspraak van de commissie was aanleiding tot een hevige strijd omtrent
de vraag stoom of wind? Een eerste commissie die zich met de kwestie ging
bezig houden formeerde men in 1838. Leden waren de ingenieurs D. Mentz
en M. G. Beyerinck, de machinefabrikant G. M. Roentgen en de regeringsadviseur (later directeur van de Koninklijke Acadernie van Burgerlijke Ingenieurs, voorloper van de TH Delft) G. Simons. De laatste was als enige sterk
voorstander van bemaling uitsluitend met behulp van stoomwerktuigen.
Simons had een universitaire studie met wis- en natuurkunde genoten en was
gepromoveerd op een onderzoek naar de uitzetting van vloeistoffen door
warmte.
De nota die Simons bij de commissie indiende was een uitvoerige studie
waarbij droogmaking en drooghouding van de Haarlemmermeer door wind
en stoom in technisch en economisch opzicht met elkaar vergeleken werden.
De conclusie viel volledig in het voordeel van stoom uit. De andere commissieleden bleken echter niet erg onder de indruk van de nota te zijn. Zij bleven
tegenstanders. De impasse werd doorbroken door het persoonlijk ingrijpen
van de koning. Hij benoemde een nieuwe comrnissie, die bestond uit Simons,
Beyerinck en de regeringsadviseur A. Lipkens. In Lipkins yond Simons een
medestander. Samen brachten zij een bezoek aan Engeland, waar zij ondermeer de beroemde fabrieken van Harvey in Hayle en Fox in Falmouth (Cornwall) bezochten. De comrnissie koos voor stoom waarbij Beyerinck zich neutraal opstelde. Men beval de Cornwallse enkelwerkende stoomwerktuigen
aan in combinatie met speciale, door Lipkens ontworpen pompen. Drie grote
stoomgemalen, "De Leeghwater", "De Cruquius" en "De Lijnden", pompten het meer tussen 1848 en 1852 droog en ook het drooghouden leverde geen
problemen op. Het project zou tientallen jaren het voorbeeld zijn voor de
toepassing van stoom in de waterstaatszorg. In de kwestie rond stoom of
wind volgde de koning niet het oordeel van de betrokken waterstaatsingenieurs die het traditionele standpunt innamen. Er ging in dit voor de toekomst van stoom essentit!le experiment van het corps geen stimulans uit. Het
waren buitenstaanders die het risico durfden te nemen om stoom op grote
schaal toe te passen, zij het na een degelijk onderzoek.
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Dat wil niet zeggen dat het gehele corps een traditionele houding innam.
De "militaire" ingenieurs waren diep ontgoocheld over de ondergeschikte rol
van het corps bij de droogmaking van de Haarlemmermeer. Onder hen waren
er enkelen, zoals de "rnilitaire" ingenieurs F. W. Conrad en H. F. Fijnje, die
gezien hun ervaring met stoomkracht zeer waarschijnlijk een andere houding
in de kwestie hadden ingenomen. Zij kregen bij de Haarlemmermeer echter
geen kans om hun ervaring' en kennis in te brengen. Het meer behoorde niet
tot hun werkterrein en zij waren nog onvoldoende in de corpshierarchie
gestegen om invloed uit te oefenen.
Na 1850 nam de toepassing van stoom in de waterstaatszorg een hoge
vlucht. In 1845 werkten slechts de gemalen aan de Arkelse dam en aan de
Zuidplas, in 1881 waren er 403 stoommachines uitsluitend bestemd voor de
polderbemaling met in totaal 14.972 pk. De waterstaatsingenieurs waren bij
deze ontwikkeling nauw betrokken. Zij maakten van de stoommachine gebruik in hun eigen ontwerpen en werden door provincies en waterschappen
regelmatig gevraagd om over de toepassing van stoom te adviseren.
Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van het succes van de Haarlemmermeer. Ook de verbetering van de infrastructuur en' de economische omstandigheden veranderden ten gunste van de toepassing van de stoommachine. Met name de aanleg van de spoorwegen, waarmee na 1860 op grote
schaal werd begonnen, maakte lagere vervoerskosten van kolen mogelijk. Er
waren echter eveneens veranderingen in het waterstaatscorps die het gebruik
van stoomkracht stimuleerden. Het betrof een wisseling van personen in de
leiding van het corps in 1849. Voordat ik hier verder op in ga, zal ik nog een
andere doorbraak op het terrein van de waterbouwkundige technologie rond
1850 behandelen.

4. Het rivierbeheer\3)
Het was niet aileen de zee die een bedreiging vormde voor de laag gelegen
delen van Nederland; hetzelfde gold ook voor de grote rivieren die het grondgebied doorsneden. Hoog water en ijsverstoppingen leidden regelmatig tot
overstrorningen, dijkbreuken en rampen. De bescherming tegen de grote rivieren betekende voor Nederland een even groot probleem als de bescherrning tegen de zee. Naast de veiligheid speelde bij het rivierbeheer eveneens de
bevaarbaarheid een rol. Met name de Rijnvaart was voor de Nederlandse
handel van uitermate groot belang.
Tot 1850 lOcht men de oplossing van het riviervraagstuk hoofdzakelijk in
een drietal maatregelen: het vastieggen van de waterverdeling voor Waal,
Rijn en IJssel, de verhoging van de dijken en de zijdelingse afieidingen. Een
stabiele en gunstige waterverdeling bereikte men reeds aan het einde van de
18e eeuw. Het had vooral positieve gevolgen voor de verbetering van de bevaarbaarheid van Rijn en IJssel. De maatregel was, evenals de twee andere
maatregelen, weinig effectief voor de veiligheid. Bij zijdelingse afieidingen of
groene rivieren gebruikte men vooral overlaten, om lOdoende overstrorningen te reguleren. Een overlaat trad in werking wanneer de waterstand van de
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rivier een bepaalde hoogte bereikte. Een deel van het water kon dan mede via
andere wegen dan de oorspronkelijke rivierbedding afgevoerd worden, zodat
de druk op de dijken niet hoger werd en de waterstand niet boven het peil van
de dijken uit kon stijgen. Zijdelingse afleidingen en dijkverhogingen bestreden de gevolgen, niet de oorzaak van de overstromingen. Oorzaak was een
slechte afvoer van het water en ijs door een gebrekkige rivierbedding.
Een commissie door Koning Willem I in 1821 ingesteld ontwikkelde geen
nieuwe visie omtrent het riviervraagstuk. Onder de tien led en van de comrnissie treffen we twee waterstaatsingenieurs aan, de inspecteur A. van Ommeren
en de hoofdingenieur A. Goekoop, beiden landmeter en in de praktijk opgeleid. De comrnissie was een groot voorstander van een uitgebreid stelsel van
overlaten. De voorstellen, waarin ook dijkversterkingen waren opgenomen,
ontlokten in het land een fel protest. Het kwam er vooral op neer, dat men
niet grote delen van Nederland in een modderpoel wenste te veranderen, aIleen om Holland en Utrecht tegen overstromingsgevaar te beschermen. De
koning zag zich genoodzaakt in 1828 een tweede commissie te benoemen.
Hierin hadden zitting: de waterstaatsingenieurs J. Blanken, A. Goekoop, J .
Vifquain en A. F. Goudriaan. Goudriaan, een beroemd ingenieur in zijn tijd,
was landmeter met een ambachtelijke waterbouwkundige scholing. Hij was
evenals Blanken inspecteur-generaal van het corps. De vier ingenieurs waren
van mening dat zijdelingse afleidingen de oplossing van het riviervraagstuk
vormden. Ook deze comrnissie sprak zich in dezelfde geest uit als de eerste,
hoewel zij het aantal overlaten beperkt wenste te zien.
Inmiddels waren door sommigen nieuwe ideeen geopperd. De befaamde
waterbouwkundige Christiaan Brunings en zijn tijdgenoot Willem Beyerinck
zochten rond 1800 nog voorzichtig de oplossing in een verbetering van de
rivierbedding. Het was echter luitenant-generaal C. R. T. Krayenhoff die in
1823 als eerste met een totaal nieuwe waterbouwkundige conceptie kwam.
ledere rivier diende een eigen bedding te hebben en niet via allerlei overlaten
met andere rivieren in verbinding te staan. De rivierbeddingen zelf moest men
verbeteren, zodat een vlottere afvoer van het opperwater werd bereikt. De
inzichten vonden vooralsnog weinig gehoor. De eerste riviercomrnissie van
1821 distantieerde zich hiervan: de plannen zouden te duur zijn en het effect
nihil.
Een doorbraak in het rivierbeheer yond plaats in het midden van de 1ge
eeuw, toen er nieuw bloed in de leiding van het waterstaatscorps stroomde.
Een rapport van de "militaire" ingenieur L. J . A. van der Kun en de "ambachtelijke" ingenieur J . H. Ferrand in 1850 aan Koning Willem II verzonden en in 1854 gepubliceerd, gaf nieuwe uitgangspunten aan v~~r het rivierbeheer14). Beiden waren in 1849 tot inspecteur benoemd. Zij gaven, daarbij
gebruik makend van de ideeen van Krayenhoff en ervaringen in het buitenland, hoge prioriteit aan de normalisatie van de rivieren en de verbetering van
de riviermonden.
Normalisatie van de rivieren beoogde het geven van een zoveel mogelijk
gestrekte loop aan de rivieren met een enkele diepe geul, die zo weinig mogelijk van de ene naar de andere oever overging. De eisen die men stelde waren
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een gelijianatige breedte en een minimumdiepte voor de scheepvaart als deze
van de rivier gebruik maakte. Van der Kun en Ferrand ste!den voor om te beginnen met het verbinden van de vele platen en eilanden in de rivieren met de
oever door middel van kribben, zodat stroomsplitsingen verdwenen. Normalisatie voorkwam volgens hen in grote mate de vorming van zandbanken en
het zetten van ijsdammen, oorzaak van dijkdoorbraken. Hoewel niet geheel
consequent doorgevoerd, volgden zij het principe van Krayenhoff: iedere
rivier zijn eigen bedding geven. Bovendien vonden de inspecteurs het noodzakelijk de stromen te verbeteren bij het naderen van de zee. De krachtige inen uitloop van vloed en eb moesten de riviermonden zover mogelijk landinwaarts diep houden, zodat ook hier het zetten van ijsdammen bemoeilijkt
werd.
De rivierverbetering volgde na 1854 de lijn van het rapport. Een evaluatie
van de ervaringen in 1861 door de "militaire" ingenieurs L. J. A. van der
Kun, F. W. Conrad en H. F. Fijnje, gaf een gunstige uitslag en kwam tot de
conclusie dat de ingeslagen weg vervolgd moest worden IS) . Men stelde tevens
meerdere maatregelen voor om een regelmatiger stroomgeul mogelijk te maken: het opruimen van ongunstig gelegen dijken, het afsnijden van scherpe
bochten, het verlagen van te hoge zomerkaden en het wegwerken van hinderlijke kribben of steenstortingen. Ook stelden zij voor Maas en Waal te scheiden en de Maasmond te verleggen naar de Arner.
De bemoeienis van de overheid met de rivieren nam na 1850 aanzienlijk
toe. In 1851 besteedde het rijk een half miljoen gulden aan de rivierverbetering, in 1860 een miljoen. Tot 1875 bleven de jaarlijkse uitgaven op dit niveau
staan, waarna een verdere stijging volgde.

5. Segmentatie en innovatie
Het jaar 18491ijkt voor het corps en de waterbouwkundige technologie van
cruciaal belang. Wat is er in dat jaar precies gebeurd? In de jaren veertig was
de controverse tussen het "ambachtelijke" en het "militaire" segment in het
waterstaatscorps via anonieme brochures en interne nota's verhevigd en
openbaar geworden. Het "militaire" segment onder Idding van de ingenieur
Van der Kun drong bij de minister op een ingrijpende reorganisatie van het
corps aan. De minister ging hierop in 1849 in, mede uit bezuinigingsoverwegingen. De zaak pakte voor dee! echter teleurstellend uit. Veel maatregelen
die de "militaire" ingenieurs doorgevoerd wilden zien, nam de minister niet
over. In een opzicht bereikte men wei succes. De positie van het "militaire"
segment in de top van het corps werd aanzienlijk verstevigd. De reorganisatie
ging namelijk gepaard met de pensionering van de "ambachtelijke" inspecteur A. Goekoop en de "ambachtelijke" hoofdingenieurs S. Tierens, A.
Kommers en K. Schraver. De collega van Goekoop, de "ambachtelijke" inspecteur D. Mentz was toen reeds uit het corps verdwenen: hij was in 1847
overleden. De minister benoemde in plaats van Goekoop twee inspecteurs: de
"ambachtelijke" ingenieur Ferrand en de "militaire" ingenieur Van der
Kun. De laatste was ingenieur van de Ie klasse en passeerde daarbij aBe
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hoofdingenieurs. Het aantal hoofdingenieurs werd teruggebracht van 12 naar
9. Alleen de ambachtelijk opgeleide ingenieur M. H. Conrad, de broer van
F. W. Conrad en vriend van Van der Kun, promoveerde nog tot hoofdingenieur. De verhouding van "ambachtelijke" en "militaire" ingenieurs was
daarmee in de lei ding van het corps verschoven ten gunste van de laatste groepering. De positie van de "militaire" ingenieurs zou in de jaren vijftig nog
verder versterkt worden. In 1858 werd Ferrand gepensioneerd, Van der Kun
benoemd tot hoofdinspecteur en F. W. Conrad en H . F. Fijnje tot inspecteur. Het , ,rnilitaire" segment waarvan Vander Kun, Conrad en Fijnje tot de
leiders behoorden, had hiermee ruime mogelijkheden gekregen om zijn visie
op het corps, de waterstaatszorg en de waterbouwkundige technologie tot de
doninante binnen het corps te maken. De doorbraken in de waterbouwkundige technologie rond het midden van de 19<: eeuw, i.h.b. de toepassing van de
stoommachine en de normalisatie van de rivieren, vinden een belangrijke
oorzaak in de machtsverschuiving binnen het corps.
Verschillende auteurs, als E. W. Constant II '6) en R. D. Johnston "),
trachten de technische ontwikkeling te beschrijven naar analogie van Kuhn's
model van de wetenschappelijke ontwikkeling. Zij definieren een technologisch paradigma als een algemeen geaccepteerde wijze van technisch handelen door een technologische gemeenschap of als de gangbare middelen van
technici om een technische taak te verrichten. In de technische ontwikkeling,
zo wordt nu gesteld, kan men een onderscheid maken tussen normale en
revolutionaire technologie. Normale technologie moet daarbij niet als een
statisch geheel gezien worden. Normale technologie kent een ontwikkelingsgang, zoals het leggen van een puzzel, binnen het door de technische groepering aanvaarde raamwerk van regels, principes en middelen. Aile technologie
is intrinsiek onvolkomen. Ieder technisch procede of ontwerp kan beter, sneller, veiliger en efficienter gemaakt worden. Deze algemene malaise in de techniek stimuleert vooruitgang door normale technologie. Een andere
mogelijkheid is vooruitgang door paradigmatische verandering, d .w.z. door
revolutionaire technologie. Dit gebeurt wanneer het traditionele paradigma
met een technische anomalie wordt geconfronteerd. Het paradigma faalt
functioneel, beantwoordt niet meer aan nieuwe of meer stringent gestelde
eisen, terwijl geheel nieuwe concepten succesvoller schijnen te zijn.
De veranderingen in de waterbouwkundige technologie in Nederland rond
1850 zijn van dien aard, dat men van een paradigrnatische verandering kan
spreken. Simons en Lipkens lieten zien dat bemaling door stoom goedkoper,
sneller en efficienter kan geschieden. De stoommachine werd daarna in de
waterbouwkundige wereld een algemeen geaccepteerd en veel gebruikt technisch werktuig. Krayenhoff, Van der Kun en Ferrand vermoedden dat de
oplossing van het riviervraagstuk in een geheel nieuwe richting moest worden
gezocht. Van der Kun, Fijnje en Conrad lieten in een later stadium zien dat
de ingeslagen weg, namelijk de normalisatie van de rivieren, inderdaad
succesvol was.
Het hier gegeven voorbeeld is een bijzonder geval van het paradigmamodel. Immers, de paradigmatische veranderingen in de waterbouwkundige
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technologie gingen samen met een geheel nieuwe visie van waterstaatsingenieurs op hun beroep, hun taken en hun rol in de samenleving. De vorming
van een nieuwe paradigma was een onderdeel van de segmentatie in het
waterstaatscorps. De acceptatie van het paradigma was het resultaat van de
machtsverschuiving in het corps.
Zoals we hebben gezien, vormde de opieiding van de Nederlandse
waterstaatsingenieurs een belangrijke basis voor de segmentatie in de eerste
helft van de 1ge eeuw. Ingenieurs verschilden daardoor in de wijze waarop zij
technische problemen benaderden en in de manier waarop zij in de arbeidsorganisatie werden ingelijfd. De segmentatie werd nog bevorderd door het leeftijdsverschil, de positie in de organisatie-hierarchie en vermoedelijk de sociale
afkomst van de ingenieurs.
Segmentatie is van essentieel belang voor het ingenieursberoep. Het ingenieursberoep is niet eeuwig en niet onveranderlijk. Ingenieurs kunnen steeds
de heersende opvattingen over het beroep, de rol van het beroep in de samenleving, het technische domein en de aanpak van technische problemen veranderen en kunnen voortdurend alternatieven voor deze aspecten naar voren
brengen. Op deze wijze oefenen zij invloed uit op de aard van de technische
ontwikkeling.
Kort samengevat: segmentatie van het ingenieursberoep is een van de
oorzaken van het technisch innovatieproces.
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1. In/eiding
Hoewel in de 1ge eeuwse steden paarden en rijtuigen het stadsbeeld lijken
te domineren moeten die steden toch worden gekarakteriseerd als voetgangerssteden. Aileen al door het gebrek aan adequaat openbaar vervoer dienden vrijwel aile regelmatige activiteiten zich noodzakelijkerwijze af te spelen
op een beperkt oppervlak. De beperktheden in de actieradius waarmee men
telkens weer te maken had bepaalden tegelijkertijd de mogelijkheden tot invulling van de beschikbare ruimte ten behoeve van de menselijke activiteiten.
Ontwikkelingen in de vervoermiddelen konden in deze bevrijdend werken,
hoewel gewijzigde omstandigheden zelf ook weer nieuwe beperktheden
schiepen.
Het lijkt op het eerste gezicht een uitgemaakte zaak dat de verbeterde communicatietechnologie een forse stimulans vormde voor de randstedelijke en
suburbane ontwikkeling van de steden na ± 1870. De snel groeiende bevolking kon juist dankzij de introductie van nieuwe vervoermiddelen en de
verbetering van de bestaande, over een groter gebied worden opgevangen.
In deze bijdrage zal getracht worden aan te geven in hoeverre kon worden
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die trein en tram boden, en ook wer... De kaart en de grafieken in dit artikel zijn vervaardigd door de heer J . ter Haar. De
heer Ter Haar is verbonden aan het Geografisch en Planologisch lnstituut van de Vrije
Universiteit. Voor hun aanwijzingen en suggesties dank ik Prof. dr. G. A. Hoekveld
en drs. T. Stot. Voor haar hulp bij het verzamelen en bewerken van een groot deel van
het cijfermateriaal ben ik veel dank verschuldigd aan drs. G. C. Venema-Wildeboer.
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kelijk gebruik gemaakt werd . De nadruk zal vallen op het randstedelijke en
suburbane ruimtelijke ontwikkelingsproces van het wonen in en rond
Amsterdam tussen 1870 en de eerste wereldoorlog.
Een goede openbaar vervoersverbinding vorrnde een belangrijke factor in
dit ontwikkelingsproces, maar zeker niet de enige (zie §2).
De mogelijkheden tot suburbanisatie van het wonen werden destijds veelvuldig gesignaleerd. In binnen- en buitenland verschenen rapporten en werden hierover discussies gevoerd. Mede aan de hand daarvan werd ook in de
ons omringende landen getracht gebruik te maken van de mogelijkheden die
nieuwe en verbeterde vervoermiddelen boden bij de ruimtelijke ontwikkeling
van de steden (zie §3).
Tegen deze internationale achtergrond zal vervolgens aandacht worden
geschonken aan de ontwikkeling van het wonen in en rond Amsterdam. Hoewei meerdere factoren hieraan mede inhoud en richting hebben gegeven zal in
deze studie de noodzakelijke voorwaarde van het openbaar vervoer centraal
staan, waarbij achtereenvolgens de perioden 1870-1900 en 1900-1914 nader
beschouwd zullen worden (zie §4 en 5).

2. Openbaar vervoer: een factor uit vele
Dankzij de toenemende welvaart, kortere werktijden en de grotere regelmaat en zekerheid van werk voor een deel van de bevolking, kon aan het eind
van de 1ge eeuw het aantal potentiele suburbanisanten aanzieniijk toenemen.
Voor vele werknemers betekende de toename in welvaart echter geen noodzakelijke voorwaarde voor een suburbaan bestaan. Zij reisden bijvoorbeeld
te voet van en naar het werk, omdat her werk zich in de directe nabijheid van
de stadsrand, of van de suburbane nederzetting beyond. Een deel van de
(vooral industriele) werkgelegenheid was immers rond 1900 aan de randen
van de steden of daarbuiten gelokaliseerd. Schaalvergroting in de industrie en
lage grondprijzen leidden tot een toenemende vraag naar bedrijfsruimte juist
in deze gebieden, en daarmee tevens tot de vraag naar arbeiders aldaar. Men
kan zich dan ook afvragen in welke mate de rond vele steden voorkomende
decentralisatie van de industrie een stimulus vormde voor suburbane groei.
Aldus is sprake van een relatie tussen mobiliteits ontwikkeling en ontwikkeling van stadsrand en suburb, waarin oorzaak en gevolg enigszins in het vage
blijven. Men kan eigenlijk slechts constateren dat beide samenhangen.
Wanneer we onze blik richten op de delen der stadsranden en suburbs waar
voor de eerste wereldoorlog industriele werkgelegenheid geheel of nagenoeg
geheel afwezig was, dan moet gesteld worden dat ook in die gebieden een
hoog percentage van de beroepsbevolking "lokaal" gebonden was. Een
groot deel van hen maakte dan ook geen gebruik van het openbaar vervoer
om naar het werk te gaan. Hoewel het in het licht van het bovenstaande moeizaam is een verband te identificeren tussen vervoersfaciliteiten en suburbane
ontwikkeling lijkt het waarschijnlijk dat slechts weinig gebruikmakers van
het openbaar vervoer ten behoeve van de dagelijkse overbrugging van de afstand tussen het woon- en werkadres geheel onverschillig stonden tegenover
de lengte en de kosten/moeite van deze reis.
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Het is vooral vanuit dit laatstgenoemde bestek dat we de ontwikkeling van
de vervoermiddelen willen nagaan, en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van het (potentieIe) randstedelijke en suburbane woongebied willen
analyseren.
De activiteiten op de regionale woningbouwmarkt en de opnamecapaciteit
daarvan vormen evenwel naast de aanwezigheid van adequaat en betaalbaar
vervoer voor de overbrugging van de afstand tussen het woon- en werkadres
evenzeer een gewichtige factor bij het randstede1ijke en suburbane ruimtelijke ontwikkelingsproces.
De beide genoemde noodzakelijke voorwaarden kunnen gesteld worden
tegenover een reeks van stimulerende factoren waarvan de werking niet als
noodzakelijk behoeft te worden beschouwd, maar die evenwel met elkaar en
onder invloed van elkaar de ruimtelijke ontwikkeling van het wonen hebben
bevorderd. Het hoeft op zich geen betoog dat randstedelijke ontwikkeling en
suburbanisatie onder meer toenamen door de langdurige immigratiedruk op
de steden en het voortgaande city-vormingsproces, dat randstedelijke ontwikkeling en suburbanisatie zoals ook hiervoor werd aangegeven, mogelijk
werden danzij de toenemende welvaart voor een deel van de bevolking en de
afnemende lengte van de werkdag. Tevens werden deze gestimuleerd door de
verschillen in gemeentelijke belastingen.

3. De mogelijkheden vanuit een ruimer bestek
Het in toenemende mate gecompliceerd raken van het economisch leven in
de 1ge eeuw bracht in vele steden onder meer een proces van city-vorming op
gang. Mede als gevolg van dit proces stond de woonfunctie vooral in de centrale delen der steden sterk onder druk. De behoefte aan woonruimte nam in
tal van steden evenwel juist toe door een, in hoge mate met de economische
ontwikkeling samenhangende, snelle bevolkingsgroei.
De noodzakelijke voorwaarde van ruimtelijke nabijheid van vele activiteiten werkte een toenemende verdichting in de hand. De stad geraakte aldus in
een crisissituatie. De leefomstandigheden waren uitermate slecht. In tal van
10k ale en landelijke rapporten werd gewezen op de onhygienische toestanden
en het feit, dat de huisvesting van het overgrote deel van de bevolking
beneden alle peil was.
De voorgestelde maatregelen tot oplossing van deze problemen waren
vooral gericht op propere woningbouw. In een aantal gevallen werd bij het
zoeken naar een oplossing geprobeerd aan te sluiten bij de moge1ijkheden die
werden geboden door de vervoermiddelen. Met behulp daarvan zou de crisissituatie waarin de stad zich beyond (mede) kunnen worden doorbroken. De
toenemende mobiliteit kon een doorslaggevende voorwaarde vormen om het
bestaande stedelijke ruimtelijke systeem met haar negatieve kenmerken te
doorbreken en nieuwe voorwaarden waarbinnen andere kenmerken realiseerbaar zouden zijn te scheppen. Max Weber zag (in 1899) in een goed communicatienetwerk "eines der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Mittel, urn die
von der stadtischen Bev6lkerung zu zahlende angenehmeres wohnen in der
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modernen Stadt anzubahnen" (Nieboer 1908, p. 38, op cit.). Aldus werden
veelvuldig de potenties van een goed tram- en/of spoorwegnetwerk voor de
stad onderkend. Zo gaf ook The Electrical Engineer van 1894 aan dat de
Europese steden overbevolkt waren, ongezond en relatief duur, vooral voor
de lagere klassen. Zij suggereerde " ... to spread out the population into the
older and newer suburbs with their pure air and their wholesome surroundings" (MacKay 1976, p. 207, op cit.).
Al ver voor 1900 werd rond Londen geprobeerd de vraag naar woningen in
het buitengebied te vergroten, door in ieder geval het vervoer zo goedkoop
mogelijk te maken. Op enkele lijnen werden al in 1864 speciale tarieven voor
arbeiders ingevoerd om het vervoer van deze bevolkingsgroep te stimuleren,
en daarmee aan een noodzakelijke voorwaarde voor suburbanisatie te
voldoen.
Een dergelijke maatregel was evenwel uitzonderlijk. Het duurde lang voor
de spoorwegen reclame voor goedkope retours en abonnementen maakten.
Het inspelen op korte trips en spitsuurbelastingen werd onrendabel geacht.
Er bestond zelfs weerzin tegen de zgn. "penny-fares", waarvan gezegd werd
dat de lijnen waarop deze tarieven golden voor het "gewone" personenvervoer ongeschikt waren gemaakt. Latere voorstellen om de zogenaamde werkmanskaart algemeen in te voeren werden ook verworpen met het argument
dat het toch wei gevaarlij k was dat de lagere klasse zomaar overal zou penetreren. De houding van de spoorwegen en van degenen die daarop invloed
konden uitoefenen was er aldus veel meer op gericht de werkende klasse op
haar plaats te houden (Kellett 1979, pp. 376-382).
Toen rond 1900 de elektrische tram, als opvolger van de trage en dure
paardentram zich als een revolutionair vervoermiddel ontpopte, werd met
veel meer elan geprobeerd in te spelen op de mogelijkheden van dit vervoermiddel in het kader van het wonen aan stadsrand en in suburbia: "cheap and
rapid transit is the only cure for the working-class housing problem" zo
meldde het Sanitary Committee in 1904 in Engeland (Kellett 1979, p. 359, op
cit.). Ten aanzien van de invloed van de tram op het woningprobleem stelde
Sellon: "we are unanimous to the effect that congested districts have been relieved and that tramways have promoted the development of outlying areas
for workmen's and middle-class houses" (Sellon 1905, p. 968). De revolutie
in het aantal vervoerde personen ging gepaard met een snelle uitbreiding van
de bestaande netwerken, en stimuleerde daarmee de ruimtelijke ontwikkeling
van en rondom de grote steden (McKay 1976, pp. 173-184; 216-219; Jackson
1973, pp. 25-32). " ... electric tramways did indeed open up large areas for
new residential construction and thereby greatly facilitate socially desirable
decentralization (McKay 1976, p. 219).
In Belgie heeft men zeer gericht getracht de knellende stedelijke banden te
doorbreken. Vanaf 1884 werd daar hard gewerkt aan de realisatie van een
dicht netwerk van buurtspoorwegen. Dit werd aangepakt door de in genoemd jaartal opgerichte Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, om
daarmee de stagnerende (prive) initiatieven nieuw leven in te blazen. Aan particulieren werden via dit lichaam vergunningen tot aanleg en exploitatie van
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buurtspoorwegen verleend. Daar de maatschappij gemachtigd was tot het
aangaan van door de staat gewaarborgde leningen ontstond een aantrekkelijke organisatiestructuur. Dit mag althans worden afgelezen uit de voortvarendheid waarmee tot aanleg en exploitatie van lijnen werd overgegaan.
Van meet af aan gold op de buurtspoorwegen voor arbeiders een sterk gereduceerd tarief, dit in navolging van de landelijke spoorwegen voor zover die
(bijna alle) door de staat allanger geexploiteerd werden. Volgens Vandervelde (19lO, pp. 151-155) kreeg de werkman hierdoor meer vrijheid in de keuze
van zijn woonplaats. De afstanden werden verkort en de bevolking werd uit
de dieht bevolkte stedelijke centra naar de periferie gelokt. " ... door aan
werklieden en bedienden de mogelijkheid te verschaffen om dagelijks op 20
of 30 kilometer afstand van hun woonplaats te gaan werken, hebben de
buurtspoorwegen eensdeels ertoe bijgedragen de steden te ontlasten, hun
werkkrachten te bezorgen en de duurte van het arbeidsloon te doen afnemen.
Anderzijds hebben zij het bevolken van de landelijke gedeelten, de verbetering der voorwaarden van huisvesting, goedkope voeding, gezondheid en
zedelijkheid voor het werkvolk bevorderd. Het is per duizenden dat de buurtlijnen elken morgen en elken avond de werklieden van of naar het platteland
vervoeren, tegen zoo lage prijzen dat voor het werkliedenabonnement over
een afstand van 25 kilometer de uitgaaf voor elke reis slechts een vierde van
den normalen prijs beloopt" . Aldus een beschrijving van de situatie vlak
voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog (Buurtspoorwegen 1934, p.
45).
De Belgische arbeider werd evenwel niet alleen in staat gesteld goedkoop te
reizen, maar kreeg eveneens de gelegenheid op vrij eenvoudige wijze geld
voor de financiering van een woning te verwerven. Vanaf 1889 probeerde
men namelijk via de bemiddeling van de Rijksspaarbanken de arbeiderswoningbouw te stimuleren (Drucker 1898, p. 458).
Juist dankzij de lage tarieven bij spoorwegen en buurtspoorwegen met hun
uitgebreide netten (Belgie kende inmiddels het diehtste spoorwegnetwerk ter
wereld) waren er weinig beletsels de woningbouw niet in de periferie alwaar
goedkope bouwgrond ruimschoots voorhanden was, te doen plaatsvinden.
Aldus werd in Belgie de suburbanisatie iangs de buurtspoorwegen sterk
bevorderd en had deze reeds voor de eerste wereldoorlog een aanzienlijke
omvang aangenomen.
Het algemene beeld in de ons omringende landen laat zien dat vooral na
1900 dankzij onder meer het vervoermiddel de tram stadsrand- en suburbane
ontwikkeling in een stroomversnelling geraken. Reeds voor de eerste wereldoorlog zijn in vele steden de knellende banden geslaakt.
De aandacht die internationaal werd geschonken aan de mogelijkheden die
tram en trein boden voor de stedelijke ontwikkeling bleven ook in ons land
zeker niet onopgemerkt. Zo werd in de De Locomotief (1904) verslag gedaan
van de l3e algemene vergadering van de "Union internationale de tramways
et de chemins de fer d'interet local", gehouden te Wenen, waarbij onder
meer aandacht was geschonken aan "het innige verband tusschen een goed
verkeerswezen en het woningvraagstuk, omdat het goedkoope tarief en de
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groote snelheid van beweging de afstanden als het ware hebben opgeheven;
op de daarmede hand in hand gaande volksgezondheid; op de uitbreiding der
groote steden, waardoor ophooping op bepaalde punten wordt voorkomen
... " (De Locomotief 1904, pp. 1 en 2).
Ook binnen Nederland zelf werd herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheden die de vervoermiddelen boden. Sanders (1883), Drucker (1898) en Nieboer (1908) gaven dit vanuit verschillende invalshoeken duidelijk aan. De
laatste pleitte voor een dicht net van goedkope trams, " ... zoodat de steeds
meer noodzakelijke scheiding tusschen woonplaats en werkplaats voor de bevolking zoo min mogelijk tijdverlies en kosten medebrengt. Maar ook voor
verbetering der woningtoestanden is de tram een machtig hulpmiddel. Vooreerst al doordat zij de ontwikkeling van het centrum bevordert, de menschen
uit de dichtbebouwde binnenstad weghaalt naar de peripherie" (p. 41).
In het navolgende wordt getracht aan te geven of en in hoeverre de ruimtelijke ontwikkeling van en rond Amsterdam overeenstemt met de ontwikkeling in de ons omringende landen.
4. De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tussen 1870 en 1900
4.1 Uitbreiding aan de stedelijke rand: "The upper ten thousand"
Tot ongeveer 1870 speelt de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam zich
voornamelijk af binnen de Singelgracht. Daarna wordt dit inmiddels circa
250 jaar oude sluitstuk van de tegenwoordige binnenstad overschreden. In
deze tijd begint ook het openbaar vervoer per paardentram enigszins van de
grond te komen. Voordat dit novum werd ingevoerd kon slechts een zeer geringe toplaag gebruik maken van vervoermiddelen voor de individuele verplaatsing, in de vorm van prive-voertuigen en huurrijtuigen. Daarnaast
doorsneden al sinds de opening van het station van de spoorweg naar Haarlem in 1839 een aantal paardenomnibuslijnen de stad, doch deze vorm van
openbaar vervoer leidde een kwijnend bestaan. De omnibusreis kende teveel
ongemakken om voor de welgestelde attractief te zijn, en was veel te duur
voor de armere. De ontwikkeling van het openbaar vervoer is met het tijdperk van de omnibus dan ook nog nauwelijks begonnen.
Toch was het de omnibus die te Amsterdam voor het eerst in het kader van
de overbrugging van de afstanden tussen woon- en werkadres als gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel werd benut. Enkele bewoners van een
aantal pas gebouwde panden in de Plantage besloten in 1872 tot oprichting
van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (ADM) om aldus de kosten te
kunnen delen voor de rit van en naar het werk in het stadscentrum. De ADM
schakelde enkele jaren later al over op de paardentram. Als openbaar vervoermiddel betekende dit een hele verbetering. Een belangrijk voordeel van
de paardentram boven de omnibus was dat eerstgenoemde een belangrijk
lagere wrijving had, zodat de benodigde trekkracht voor dit vervoermiddel
lager lag. De paardentram reed mede daardoor sneller dan de omnibus, de
rails zorgde ervoor dat dit vervoermiddel ook veel gelijkmatiger reed. Het
lawaai van de paardentram was bovendien geringer en de vervoerscapaciteit
lag veel hoger.
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De introductie van de paardentram te Amsterdam betekende niet automatisch de opheffing van de paardenomnibusdiensten. VooraI op de wat stillere
trajecten bleven deze veelal gehandhaafd. In Amsterdam werd zelfs in 1888
een geheel nieuwe omnibusmaatschappij opgericht, die trachtte de AOM te
beconcurreren. De nieuwe maatschappij legde evenwel reeds in 1891 het
loodje na enkele eenvoudige prijsaanpassingen van de kant van de AOM.
Deze maatschappij benutte haar monopoliepositie in de jaren '80 door hoge
ritprijzen te vragen, waardoor zij jarenlang in staat was een dividend van
10070 aan haar aandeelhouders uit te keren. Zij kon dan ook eenvoudig een
concurrentieveer laten.
VooraI ten gevolge van de hoge ritprijzen (aanvankelijk 12 Y2 cent, later 10
cent voor een rit zonder overstap bevoegheid) stagneerde het aantaI per tram
vervoerde personen (zie Figuur 1), hetgeen bij sommigen tot ergernis leidde.
aantal ritten
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Figuur I: Aantal tramritten per inwoner per jaar te Amsterdam tussen 1880 en 1920
Bron: Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen

Zo meldde Sanders (1890, p. 7) dat " ... met de bestaande tramJijnen en de
bestaande tarieven het maximum verkeer was bereikt". De tram voldeed
daarmee volgens genoemde auteur evenwel niet aan een door de overheid
gestelde belangrijke eis, namelijk het ten goede komen aan aIle burgers. De
reizigers bestonden voornamelijk uit de zogenaamde "upper ten thousand",
hetgeen Sanders bevestigd zag in de loop der lijnen: het grootste deel was
aangelegd in en naar de stadswijken waar de meer gegoede bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd waren. De dichtst bevolkte delen (zoals de Jordaan) rnisten zelfs een tramverbinding. Gepleit werd dan ook voor tariefsverlaging, uitbreiding van het tramnet en invoering van goedkope, zogenaamde
vroegritten. Pas dan zou de tram werkelijk aan aIle burgers ten goede komen.
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De AOM volgde de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, en speelde uitsluitend in op een aanwezige vervoersvraag. Daarbij werden dan ook vooral
lijnen aangelegd die luxe nieuwbouwwijken aan de stadsrand met de binnenstad verbonden. Het waren deze paardentrams waarmee de welvarende
inwoners van de randgebieden met hun voor die tijd vrij lage bebouwingsdichtheden gedurende de hiatste 20 jaar van de vorige eeuw naar het stadscentrum reisden.
Naast de luxe nieuwbouwcomplexen aan de stadsrand in de Plantage en
rond de Vondelstraat en het aangrenzende deel van Nieuwer Amstel, waarop
het overgrote deel der paardentramlijnen was gericht, werden op andere
plaatsen van de stadsrand ook minder luxe wijken, met veel hogere bebouwingsdichtheden gebouwd. Deze wijken, waarin beslist niet de minst vermogende bevolkingsgroepen terecht kwamen, weerspiegelden de positie van het
overgrote deel van de bevolking. Zij was genoodzaakt afstanden te voet af te
leggen. Vooral financieel bleven omnibus en paardentram buiten haar bereik.
Dat de paardentram voor in de nijverheid werkzame lieden een onbruikbaar
vervoermiddel vormde, blijkt uit het vertrekuur van de eerste trams. In de
jaren '80 en '90 begonnen de tramritten op werkdagen pas om 8.00 uur 's
ochtends (Van Santen). Het werk van de arbeiders begon evenwel reeds tussen 6.00 en 8.00 uur, in tegenstelling tot dat van diegenen die in de kantorensector arbeidden. In deze sector begonnen de employes pas rond 9.00 uur
(Wagenaar 1982, p. 348).
In het licht van het voorafgaande kan de paardentram te Amsterdam zeker
niet als veroorzaker van de expansie van de stadsrand worden beschouwd. De
AOM voerde daarvoor een veel te afwachtend beleid.
4.2 Het bovenlokale niveau: suburbanisatie zonder forensisme
Na 1880 wordt het spoorwegnetwerk rond Amsterdam aangevuld met enkele
stoomtramlijnen. De laatste werden vaak aangelegd teneinde het platteland
op een - ten opzichte van de landelijke spoorlijnen - goedkope wijze te
kunnen ontsluiten.
Veel stoomtramlijnen van en naar de steden waren vooral op recreatieverkeer gericht. Trams naar Scheveningen, Katwijk, en vanuit Amsterdam naar
Muiderberg zijn hier duidelijke voorbeelden van. De zekerheid van een aanzienlijk vervoersaanbod speelde in dergelijke gevallen een belangrijke rol. In
het kader van het forensenvervoer hadden de regionale vervoermiddelen aanvankelijk geen betekenis. Daarvoor waren zij ook veel te traag. Voor de
eeuwwisseling was de maximumsnelheid op spoorwegen die niet voldeden
aan de eisen die voor lokaal-spoorwegen golden, op 20 km per uur gesteld;
voor 1889 was dit zelfs nog maar 15 km per uur. In de praktijk vielen alle
zogenaamde .. stoomtrams" hieronder (Loosjes 1904, p. 3-10). WeI werd al
vroeg (in 1883) op veel mogelijke functies van een regionaal tramwegnet geweze.n: ..... in het algemeen maken trams het platteland voor bewoning aantrekkelijker, maar vooral in de nabijheid van groote steden werken zij hoogst
nuttig, en zullen, zoowel in den aanleg en bouw der steden, als in de gewoonten der bewoners eene geheele omwenteling te weeg brengen door hunne sterk
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decentraliserende werking. Een brede reeks van inwoners zal de dure Arnsterdamsche woning bij de aanleg van tramwegen naar buiten kunnen wisselen
met een goedkope villa rond Amsterdam; voor middenstand en ambtenaar
voor wie het treinabonnement veel te duur is zal het goedkopere tramabonnement het mogelijk maken naar Haarlem, Hilversum of Bussum te verhuizen
en in de stad te blijven werken; voor arbeiders is de rit per tram vooralsnog te
duur, maar dat zal in de loop der tijd weI verbeteren, zodat ook zij zich dan
naar buiten zullen kunnen verplaatsen" (Sanders 1883, p. 7).
In 1893 verschijnt zelfs een brochure waarin wordt aangegeven dat er in het
Gooi voor te Amsterdam werkzame arbeiders een woonnederzetting gesticht
moet (en ook kan) worden die via het spoor met de hoofdstad verbonden is
(Tetterode 1893). Het Iaatste geschrift kwam niet verder dan het stadium der
dagdromerij. WeI zien we vanaf ca. 1880 een aantal gemeenten in het Gooi en
in Kennemerland, die aan de spoorwegen gelegen zijn, groeien. Deze groei
kan echter moeilijk in verband gebracht worden met de suburbanisatie van in
Amsterdam werkzame personen. Gemeenten als Baarn en Bloemendaal blijken in de laatste decennia van de vorige eeuw vooral opgekomen te zijn ais in
de zomer druk bezochte vakantie- en recreatieoorden. Naast dagjesmensen
(per trein hier naartoe gereisd) komt men in de beide gemeenten vaak langdurig verblijvende zomergasten tegen, waarvan een aanzienlijk deel uit de
hoofdstad afkornstig is (Hoekveld 1964; Venema-Wildeboer 1982). Hoewel
ook ex-stedelingen zich permanent in de aantrekkelijke nederzettingen in het
Gooi en in Kennemerland vestigen blijken zij vooralsnog een gering percentage van de immigrantengroep uit te maken. Het grootste dee! der immigranten
in de dorpen wordt gevormd door 10k ale verzorgers. Bovendien blijkt dat we
wat betreft de zich permanent vestigende ex-stedelingen, te maken hebben
met veel renteniers, dan weI met lieden wier beroep aangeeft dat zij geenszins
in een dagelijkse relatie met de stad staan.
Te Hilversum en Bussum namen de migratieoverschotten in de jaren '90
reeds aanzienlijk toe (zie Figuur 2). In de aanvankelijke geringe bijdrage van
Amsterdarnmers tot deze overschotten vinden we echter een indicatie dat
voor 1900 ook naar deze gemeenten de Amsterdamse suburbanisatie nog gering van omvang was (zie Figuur 3). Verdere aanwijzingen dat we te maken
hebben met slechts weinig forensen, vinden we in het gegeven dat het aantal
abonnementen, uitgegeven bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) nog weinig omvangrijk was, evenals dat van het aantal uitgegeven 3e klasse werkmanskaarten. Ook uit het geringe aantal aangeslagenen in
de forensenbelasting (dat zich rond 1900 nog onder de 1000 beweegt) mogen
we afleiden dat de forensenstromen nog klein zijn (zie ook Schmal 1984).
Naast de regionale raillijnen fungeren dus ook de spoorwegen vooralsnog
niet als een echte stimulans, voor suburbanisatie van in de stad werkzame personen. De spoorwegen stellen de rijken in ieder geval weI in staat zich al dan
niet permanent terug te trekken in enkele geliefde oorden die wat verder van
de stad af zijn gelegen, zonder dat zij de band met de stad geheel behoeven
door te knippen.
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Figuur 2: Voortschrijdend 5-jaarlijks gemidde1d migratieoverschot te Hilversum en
Bussum tussen 1881/5 en 1910/4
Bron: Bewerking gegevens CBS, demografische documentatie per gemeente

4.3 ± 1900: Stimulans tot segregatie
Ben van de gevolgen van de aanleg van nieuwe railverbindingen was dat de
terreinen in de onmiddelijke nabijheid van de lijnen een betere verbinding
met de binnenstad kregen, hetgeen de gebruiksmogelijkheden van deze terreinen en vervolgens de waarde ervan deed toenemen. Voor de spoorweg-, maar
ook voor de meeste tramwegmaatschappijen gold echter dat ze als zodanig
vrijwel niet in staat waren te delen in de winsten uit de stijgende grondwaarden langs hun lijnen. Zij haalden hun baten slechts uit de spoorweg- of tramexploitatie zelf, en dat gaf de desbetreffende maatschappijen een, wat men
zou kunnen noemen "neutrale" rol in het stadsrand- en suburbane ontwikkelingsproces. Dat de aaneg van raillijnen uiteindelijk gevolgen had voor de
erlangs liggende terreinen werd zichtbaar langs de P.C. Hooftstraat, alwaar
de verhuur van nieuwbouwpanden aanvankelijk stagneerde, welke stagnatie
na aanleg van een trarnlijn als bij toverslag bleek opgeheven (De Flines en
Von Glahn 1892, p. 35). Ook de voornamelijk op de recreatie gerichte activiteiten in een aantal gemeenten in het Gooi en in Kennemerland laten zien dat
de veranderde relatieve ligging van deze gemeenten ten opzichte van de
hoofdstad welzeker ruimtelijke gevolgen had. Het zijn evenwel niet de
railmaatschappijen zelf die hiertoe het initiatief namen en van de gewijzigde
relatieve rangschikking profiteerden.
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Tot ca. 1900 fungeerde het lokale openbaar vervoer als volger van ruimtelijke ontwikkelingen. Slechts een beperkt deel van de ruimtelijke ontwikkeling van het randstedelijke wonen kon op het conto van de paardentram worden bijgeschreven. De eenzijdige gerichtheid op maximale winst, gepaard
gaande met een volgend beleid ten aanzien van de uitbreiding van het tramwegnetwerk en de hoge ritprijzen hebben ertoe bijgedragen dat de betekenis
van de tram voor 1900 als uitermate beperkt moet worden gezien. Wei heeft
zij bijgedragen tot een verdere versterking van de trends waarop zij zelf
inspeelde, en aldus de ontwikkeling van meer homogene woonwijken bevorderd. De waardevermeerdering der panden en terreinen langs en in de directe
omgeving van haar lijnen had immers uiteindelijk ten gevolge dat slechts
nieuwbouw plaatsvond, bestemd voor een selectief gemiddelde van de bevolking. De naar buiten gerichte raillijnen bepaalden deels de richting van het op
de recreatie afgestemde verkeer en de verdere ruimte1ijke ontwikkeling daarvan. De ontwikkeling van het suburbane wonen van forensen was daarmee
evenwel nog nauwelijks in gang gezet.
5. De ruimtelijke ontwikkeling tot aan de eerste wereldoorlog
Kort na 1900 nam het aantal per tram vervoerde personen revolutionair
toe. Ook het aantal uitgegeven abonnementskaarten en weekkaarten bij de
HIJSM laat vanaf ca. 1900 een snelle stijging zien. De migratiesaldi in enkele
randgemeenten, alsmede in een aantal gemeenten in de aantrekkelijke zandgebieden gingen zich op een hoog positief niveau bewegen. Was de
ommezwaai bereikt?
5.1 Het lokale niveau: de tram voor ieder
In het rapport "Het Vraagstuk der Volkshuisvesting" (Drucker e.a., 1896)
kwam onmiskenbaar tot uitdrukking dat indien het bouwen van arbeiderswoningen ooit op enige schaal gerealiseerd zou kunnen worden er ingrijpende
maatregelen nodig zouden zijn om aan goedkope bouwterreinen te komen,
dat rentegaranties zouden moeten worden verleend aan bouwverenigingen en
dat daarnaast een verbetering zou moeten worden aangebracht op het terrein
van de verkeersmiddelen.
Particuliere bouwondernemers hie1den zich bij voorkeur niet bezig met de
bouwvan goede en goedkope arbeiderswoningen, zo had de praktijk der
voorafgaande decennia bewezen, zodat initiatieven van de zijde der overheid
onontbeerlijk werden geacht. De grote winst die in dit opzicht werd geboekt
was de totstandkoming van de Woningwet (1901). De (lokale) overheid kreeg
daarmee onder meer een aantal bevoegdheden en plichten tot ingrijpen op
het gebied van de volkshuisvesting.
In dezelfde jaren trok de gemeente Amsterdam het (lokale) trambedrijf
naar zich toe. Volgens de gemeente liep de AOM met de uitbreiding van het
lijnennet te ver achter de stedelijke ontwikkelingen aan. De AOM yond snelle
uitbreiding van het net echter veel te riskant. Het bedrijf wilde niet de kans
lopen dat de uitstekende rendementen door risicovolle investeringen in ge-
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vaar zouden komen. De "tramkwestie" kwam in een stroomversnelling toen
duidelijk werd dat de dagen van de paardentram geteld waren. De elektrische
tram stond voor de deur, en mede om deze kapitaalsintensieve en organisatorisch complexe bedrij fsvorm snel op te zetten werd besloten dit onder gemeentelijke vlag te doen. In 1900 werd de concessie van de AOM ingetrokken
en ging het trambedrijf over in gemeentelijke handen. In enkele jaren werd
het lijnennet geelektrificeerd en uitgebreid, terwijl de vervoerstarieven omlaag werden gebracht. Door deze maatregelen namen capaciteit en snelheid
van openbaar vervoer toe, terwijl dankzij de lagere tarieven de toegankelijkheid ervan voor een aanzienlijk deel van de bevolking werd bewerkstelligd.
Aldus was de tram ruim v66r de eerste wereldooriog binnen de stad een verplaatsingsmiddel voor de massa geworden. De revolutie van de elektrische
tram beperkte zich niet alleen tot Amsterdam, maar kan ook in andere steden
duidelijk worden waargenomen.
Teneinde het vervoermiddel verder te socialiseren werden op enkele lijnen
in 1904 zogenaamde "vroegritten" ingevoerd. In eerste instantie bleef dit
beperkt tot de lijnen 4 en 9 die ondermeer de verbinding tussen de Pijp en de
binnenstad en de Dapperbuurt en de binnenstad verzorgden. Wie voor een rit
naar de binnenstad op deze lijnen voor 7.30 uur instapte, behoefde maar 2Y2
cent te betalen (de normale prijs bedroeg 7 Y2 cent). Wie tussen 17.00 en 20.00
uur terugreisde betaalde 5 cent voor een dagretour. Later werd deze constructie ook toegepast op enkele lijnen in de binnenstad.
Hiermee was voldaan aan een noodzakelijke voorwaarde voor stadsrandontwikkeling voor het overgrote deel der bevolking. Zij het vooralsnog
slechts op het lokale niveau. In tegenstelling tot in vele steden in de ons omringende landen, overschreed de gemeentetram de gemeentegrens niet. De
woningwet versterkte de uitwerking op het 10k ale niveau nog eens. In de
eerste decennia na het in werking treden van deze wet zag men de gemeentelijke ontwikkeling slechts als een plaatselijk probleem (Bakker Schut 1944, p.
103). De woningwet gaf dan ook uitsluitend op het niveau van de gemeente
een aantal mogelijkheden tot ingrijpen in de woningbouw en tot het stimuleren ervan. Bovendien werden vanuit de mogelijkheden die de woningwet
bood op het terrein van de woningbouw nog weinig concrete initiatieven ontplooid. Pas na 1910 kwam deze met steun van de overheid goed op gang.
Wei was op lokaal niveau de stedeling voor wat betreft de keuze van zijn
wooniokatie veel minder afhankelijk geworden van zijn werklokatie, evenwel
binnen de marge van dat deel der woningmarkt waarop hij vanwege zijn
inkomen was aangewezen.
5.2 Het bovenlokale niveau: toenemende segregatie door suburbanisatie
De sterke toename van het aantal door de HIJSM uitgegeven abonnementen
en werkmanskaarten vormt naar men in eerste instantie zou aannemen een
indicatie voor de toenemende aantallen suburbane forensen. De spoorwegen
leverden aldus zelf een aanzieniijke bijdrage tot de "revolutie" in het forensenverkeer. Het lijkt er evenwel op dat niet zozeer de prijs van de werkmans-
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kaarten een hinderpaal vormde voor arbeiders om van buiten af naar het
werk in de hoofdstad te reizen, maar dat dit meer nog de late aankomsttijden
der eerste treinen uit verschillende plaatsen waren (Van Nierop 1905, p. 202;
Wagenaar 1982, p. 348).
Ook reisden jaarlijks meer personen op een wekelijkse trajectkaart 3e klasse, een zogenaarnde werkmanskaart, vanuit Amsterdam naar het Gooi dan
andersom (zie Figuur 3). Dit laatste hing ongetwijfeld voor een deel samen
met de woningbouwactiviteiten in enkele Gooigemeenten in deze jaren, waar
vele (tijdelijke) arbeidskrachten bij betrokken waren, waarvan een !lantal
zeer waarschijnlijk uit Amsterdam afkomstig was. Voorts openden veel
Amsterdamse winkeliers suburbane fllialen, hetgeen waarschijnlijk eveneens
(vaak tijdelijk) forensisme naar het Gooi ten gevolge had. Dit werd ook bewerkstelligd door dienstpersoneel der welvarende ex-stedelingen dat soms te
Amsterdam woonachtig bleef. Niet kan worden vastgesteld of het schema der
aankomsttijden van vroege treinen nu oorzaak is van de grotere uittocht van
per werkmanskaart reizende forensen uit Amsterdam dan op de hoofdstad
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Figuur 3: Voortschrijdend 5-jaarlijks gemiddeld migratieoverschot van Hilversum en
Bussum ten opzichte van Amsterdam tussen 1895/9 en 1908/ 12, weergegeven als
percentage van het totale migratieoverschot te Hilversum en Bussum
Bronnen: Bewerking gegevens CBS, demografische documentatie per gemeente en
statistisch laarboek van de gemeente Amsterdam
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gerichte forensen of een gevolg van het grotere aanbod. Opvallend, en het
laatste suggererend, is in ieder geval dat ook in de relatie tot andere plaatsen,
waar vandaan ook treinen vroeg te Amsterdam arriveerden (Zaanstreek,
Haarlem) jarenlang meer weekkaarthouders naar buiten trokken dan
andersom.
Aldus maakte de trein het vooralsnog via de uitgifte van (betaalbare) weekkaarten voor de arbeider mogelijk flexibel te reageren op het aanbod van
werkgelegenheid in de regio. Hij behoefde daarvoor niet telkens te verhuizen,
maar kon zijn woning in de stad nu gewoon aanhouden. Van suburbanisatie
van het wonen lijkt echter nog weinig sprake. De ruimtelijke concentratie van
het (arbeiders)woningaanbod in de stad en de meest optimale toegankelijkheid van de regionale arbeidsmarkt heeft in deze periode ongetwijfeld eerder
concentratiebevorderend gewerkt op het wonen van de arbeiders.
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Voor de bevolkingsgroep die vooral werkzaam was in de (beter betaalde)
kantorensector, welke laatste voornamelijk in de Amsterdamse binnenstad
geconcentreerd was, vormden de aankomsttijden der treinen geen enkele hindernis. Zij kon aileen daarom aI veel beter gebruik maken van het aanbod
van woonvoorzieningen dat vanaf ca. 1900 op het algemeen aantrekkelijk gevonden zandgebied in het Gooi en in Kennemerland in de directe omgeving
der spoorlijnen werd gerealiseerd. De noodzakelijke voorwaarde in de vorm
van een vervoermiddelenaanbod pakte voor deze groep geheel anders uit.
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In het Gooi lagen de migratieoverschotten van de gemeenten Hilversum en
Bussum al in de jaren '90 op een vrij hoog niveau (zie Figuur 2). Het aantal
aangeslagenen in de forensenbelasting te Amsterdam nam sterk toe. Dit steeg
van iets minder dan 1.000 rond de eeuwwisseling tot ongeveer 5.000 aan het
begin van de eerste wereldoorlog. Daar ook de Amsterdamse bijdrage in de
migratieoverschotten toenam (zie Figuur 3) lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat de suburbane forensenstroom dan enigszins op gang begon te komen.
Ook in Kennemerland leek rond 1900 het tij definitief gekeerd. Bloemendaal
liet vanaf 1899 aanzienlijke migratieoverschotten zien, hetgeen nagenoeg
samen viel met de opening van een elektrische tramlijn tussen Haarlem en
Zandvoort die deels over het grondgebied van de gemeente Bloemendaalliep,
de opening van het station Bloemendaal, en de aanleg van een e1ektrische
tramlijn tussen het dorp Bloemendaal en Haarlem (zie Kaart I).
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Kaart I; Spoorlijnen, stoomtramlijnen en elektrische tramlijnen rond Amsterdam
omstreeks 1910

De migratieoverschotten weerspiegelden de woningbouwactiviteiten in de
genoemde gemeenten waarvan vanaf ca. 1900 in verhevigde mate sprake is.
In de door raillijnen met de hoofdstad verbonden gemeenten in het Gooi en
in Kennemerland werden door particuliere bouwondernemers woningen voor
de meer gegoede bevolkingsgroepen neergezet. Ook in deze gemeenten gold
(en zelfs in sterkere mate) dat de particuliere bouwondernemers per definitie
niet bouwden voor arbeiders. De selecterende betekenis hiervan moet wellicht
dan ook nog belangrijker geacht worden dan de betekenis van de trein in het
suburbanisatieproces. Ook al zou het railvervoer geheel gratis zijn geweest,
dan nog zou de arb eider de nieuwbouw bij lange na niet kunnen betalen.
Van de oorspronkelijke eigenaren van de te bebouwen terreinen (veelal de
bezitters van uitgestrekte buitenplaatsen) ging een belangrijke beperkende invloed uit op het soort woningbouw dat zou worden tot stand gebracht. In de
meeste gevallen werd door hen een defensiemechanisme geschapen tegen
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"goedkope" penetratie, door middels servituten goedkope woningbouw te
verbieden. Aanvankelijk toonden de meeste buitenplaatsbezitters zich zelfs in
het geheel geen voorstander van woningbouw on hun terreinen. Zo was het te
Bloemendaallange tijd moeilijk om aan bouwgrond te komen " ... daar aIle
terreinen in handen waren van enkele vermogenden die daarvan geen afstand
wilden doen" (Blink 1900, dl. I, p. 54). Toen dit enkele malen toch geschied
was, werden daar in korte tijd vele villa's gebouwd.
De 10k ale overheden stelden vaak regels op waarin tot uitdrukking werd
gebracht dat nieuwbouw geen arbeiderswoningbouw mocht zijn. Ook voor
hen was het weI zo aantrekkelijk arbeiders, zeker wanneer die hun werk in
een andere gemeente hadden, maar zo veel mogelijk buiten de eigen gemeente
te houden. Tot slot waren de initiatiefnemers tot woningbouw natuurlijk ook
zelf niet tegen de bouw van woningen voor de meer gegoede standen, aangezien deze woningen de beste rendementen gaven. Aldus ontstonden rond of
in de directe nabijheid van verschillende (suburbane) stations en langs enkele
tramlijnen nogal homogene woongebieden waarin de welvarender bevolkingsgroepen een onderkomen vonden.
Rond Amsterdam kan de rol van een deel van het interlokale tramverkeer
na 1900 als meer dan alleen een gevolg van een toegenomen vervoersvraag
worden gezien. Weliswaar hadden de vroege interlokale tramverbindingen
zich vaak ontwikkeld ten behoeve van het recreatieve vervoer en/of ter ontsluiting van het platteland, en bleef ook bij latere aanieg vooral het eerste
aspect een belangrijke overweging, toch zien we juist in het eerste decennium
van de 20e eeuw initiatieven om via de aanleg van trarniijnen het potentieie
stadsrands- en suburbane woongebied uit te breiden. Een fraai voorbeeld
daarvan vinden we in de aanleg van de tramlijn tussen Amsterdam en Haarlem, waarbij de eerste concessionarissen zich in de buurgemeente Sioten in
het gebied tussen de stadsrand en Sioterdijk van aanzienlijk meer terrein
voorzagen dan voor de aanleg van een tramlijn noodzakelijk was. In de
doelstelling van Electrische Spoorweg Maatschappij (ESM) die in 1903 voortkwam uit de initiatieven van de oorspronkelijke concessionarissen, kwam
naar voren dat het de ESM zowel ging om exploitatie van de tramlijn, alsook
om exploitatie en verkoop van nabij die lijn gelegen onroerende goederen. De
voormalige concessionarissen hadden toen de eerste (aanzienlijke) winst
overigens al binnen door hun in 1902 als "agrarisch terrein" opgekochte
grond in 1903 aan de op te richten ESM over te doen als (potentieel) bouwterrein, hetgeen gepaard ging met een aanzienlijk hogere prijs per m' (Schmal
1982, p. 7).
In Kennemerland waren een tweetal Haarlemse architecten al in 1898 actief
op het terrein van de tramwegaanleg. In dat jaar vroegen zij toestemming om
een elektrische trarniijn te mogen aanleggen van Haarlem via Aerdenhout
naar Zandvoort. Toen de concessie binnen was droegen zij deze evenwel direct over aan de Eerste Nederlandsche Electrische Tramwegmaatschappij
(ENET). Beide architecten stortten zich daarna geheel op woningbouwactiviteiten langs de aan te leggen trambaan (Venema-Wildeboer 1982, p. 74).
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Van succes was evenwei niet ten alle tijde sprake. Zo trachtte de Maatschappij tot Expioitatie van Bouwterreinen "Crailoo" in het Gooi een verbinding te krijgen van Craiioo, waar deze maatschappij een villapark wilde
bouwen, met het station Naarden-Bussum. Op 28 oktober 1904 werd daartoe
de Centrale Tramweg Maatschappij opgericht. De aankoop van terreinen in
de omgeving van het station Naarden-Bussum stuitte echter op zoveel problemen dat geen van de achtereenvoigens geplande traces kon worden aangelegd. De animo voor aanleg werd geleidelijk minder, en in 1911 werd aan het
Ministerie van Waterstaat bericht, dat werd afgezien van de aanleg en exploitatie van deze lijnen, zodat de procedure voor de verkrijging van de concessie
kon worden beeindigd (ARA, nr. 2.18.07).
De regionale tramlijn van Amsterdam naar het Gooi was voorlopig nog
niet geschikt voor het vervoer van forensen. Daarvoor was de reistijd rond
1905 nog veel te lang. De reis Laren-Naarden-Amsterdam duurde in dat jaar
ruim twee uur (Van Santen 1905). De tramlijn handhaafde zich veel meer
vanuit haar recreatieve functie. WeI zien we dat aan de rand van de stad de
regionale tramlijnen de suburbanisatie begeleidden. De eerste gemeente die
de Gooische Stoomtram buiten Amsterdam passeerde, te weten Watergraafsmeer, begon vanaf 1901 snel te groeien. De gemeente Sloten, waardoor
de tram naar Haarlem voerde, groeide snel vanaf 1907. Vooral de zones langs
de beide trambanen bleken direct buiten de stad attractief voor woningbouw.
De ESM wist, zoals we hiervoor zagen, aldus haar dubbele doelstelling waar
te maken. De aanwezigheid van de trarnlijn in de richting van het Gooi werd
vooral door derden gezien als een attractiefactor voor woningbouw. De middenklassewoningen die hier langs voor de eerste wereldoolog gebouwd werden, vormden dan ook het uiteindelijke resultaat van de pogingen optimaal te
profiteren van de voordelige relatieve lokatie van de terreinen ten opzichte
van Amsterdam. Dat juist hier veel forensen kwamen wonen wordt gelndiceerd door de migratiecijfers, en tevens door het feit dat op de lijnstukken
tussen achtereenvolgens Sloterdijk en Amsterdam en tussen Diemerbrug en
Amsterdam lokaaldiensten werden ingezet, ter ontlasting van het doorgaande
verkeer (Engel 1972, p. 14; Schmal 1982, p. 14).

6. Conclusie
Hoewel in de gegevens betreffende de vervoersprestatie van de verschillende railvervoermiddelen tot uitdrukking komt dat kort na 1900 met recht sprake was van een revolutionaire vermeerdering van het personenvervoer, lijkt
het op zijn minst overdreven te stellen dat hiermee de knellende banden der
stad waren geslaakt. De gevolgen van de ontwikkelingen in de vervoermiddelentechnologie en het inspelen op de mogelijkheden die deze boden ten behoeve van het wonen hebben voor verschillende sociale groepen tot een ten
dele zelfs tegengestelde ontwikkeling geleid.
De hiervoor beschreven ontwikkeling laat zien dat, alle gesignaleerde wensen en mogelijkheden vanuit de vervoermiddelen ten spijt, suburbanisatie
van in de stad werkzame personen een selectief gebeuren was en bleef. Dit
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staat in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in Belgie al voor de eerste wereldoorlog werd aangetroffen, alwaar op grote schaal door aIle lagen van de bevol king aan het suburbanisatieproces werd deelgenomen. De initiatieven op
het terrein van de particuliere woningbouw en de op het lokale niveau toegesneden woningwet hebben de ruimtelijke ontwikkeling van het stadsgewest
Amsterdam ten zeerste beinvloed. Dat kort na 1900 gebruik kon worden gemaakt van goedkoop lokaal openbaar vervoer en van goedkope 3e klasse
weekkaarten bij de HIJSM betekende voor de arbeidersbevolking dat haar
ruimtelijke arbeidsmarkt aanzienlijk werd uitgebreid. Dit ging evenwel geenszins gepaard met een suburbane uitbreiding van haar woongebied. Nieuwbouw werd voor deze groep eigenlijk pas na 1910 op enige schaal en dan uitsluitend binnen de stad gerealiseerd. Voor het overige waren zij aangewezen
op het betaalbare deel van de tweedehands woningmarkt. Aldus had de verbeterde toegankelijkheid van de vervoermiddelen voor de arbeider op stadsgewestelijk niveau eerder een concentratie-bevorderende uitwerking. Op het
lokale niveau ontstond weI een enigszins toegenomen keuzevrijheid van het
wonen. De ter beschikking staande vervoerrniddelen maakten het voor de arbeidersbevolking mogelijk de afhankelijkheid van een directe nabijheid tot
het werk binnen de stad ten dele te doorbreken. Hiertegenover stonden voor
de meer welgestelde bevolkingsgroepen na 1900 aanzienlijke suburbane
woongebieden ter beschikking. De particuliere initiatieven op het gebied van
de woningbouw sloten voornamelijk aan bij de mogelijkheden die dankzij de
al aanwezige railinfrastructuur bestonden. De positie van de meeste vervoermaatschappijen ten opzichte van woningbouwactiviteiten was een nagenoeg
neutrale: zij speelde voornamelijk in op gesignaleerde vervoersbehoeften.
Slechts een enkele maal trachtten particuliere ondernemers op directe wijze te
profiteren van de waardevermeerdering van terreinen langs raillijnen door
deze op eigen initiatief te laten aanleggen. Particuliere bouwondernemers en
lokale overheden richtten zich uitsluitend op de bouw van woningen ten
behoeve van het meer draagkrachtige bevolkingsdeel. Het gevolg van deze
ontwikkeling was de bouw van homogene woonwijken rond enkele suburbane stations en langs enkele regionale trarnlijnen.
Hoewel zowel de stadsrand alsook de suburbia zich kenmerken door snelle
groei, is sprake van verschillen in ontwikkeling. De groei aan de stadsrand
yond tevens plaats rond repulsieve elementen, zoals fabrieken, rondom welke
zich veelal arbeiders concentreerden. In de suburbia yond groei vooral plaats
rond attractieve elementen, zoals stations en parken, rondom welke zich met
name de elite vestigde.
Suburbanisatie toonde zich een uitermate traag dalend cultuurgoed. De
mogelijkheden van adequaat en betaalbaar openbaar vervoer om de crisis
van de stad die aan het einde der 1ge eeuw werd gesignaleerd te lijf te gaan,
blijken maar zeer matig te zijn benut. AIleen op het lokale niveau kan in
combinatie met de mogelijkheden die de woningwet biedt van een enigszins
gericht beleid worden gesproken. De voor Amsterdam geschetste ruimtelijke
ontwikkeling wijkt aldus af van de algemene lijn die we in de ons omringende
landen aantreffen, alwaar de gemeentegrenzen reeds voor de eerste wereld-
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oorlog dankzij ondermeer het bovenlokale niveau van de tramwegnetwerken
dagelijks massaal werden overschreden. Amsterdam moest noodzakelijkerwijze blijvend een aanzienlijk deel van haar woningbouwprogramma
afstemmen op de huisvesting van minder draagkrachtige bevolkingsgroepen,
waardoor het actuele woningbestand waarschijnlijk kwalitatief mede ten
achter loopt bij het landelijk gemiddelde. Een deel van de stadsvernieuwingsproblematiek moet wellicht dan ook in samenhang worden gezien met het 10kaal isolationisme, dat ook heden nog niet is opgeheven. Ook nu nog worden
soms door particulieren en lokale overheden eisen gesteld aan de hoedanigheden van potentiele suburbanisanten, zoals economische gebondenheid en
inkomen.
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STEDELIJKE INDUSTRIEELE ARBEIDSMARKTEN IN 1819:
EEN MODERN KW ANTITATIEF
ECONOMISCH-HISTORISCH ONDERZOEK
door
PH. KINT en R. C. W. VAN DER VOORT

lnleiding
Deze studie naar de aard van de industrieeIe arbeidsmarkt in vlaamse steden heeft een tweeledig doe!. In de eerste plaats beogen wij in dit stuk nieuwe
wegen aan te geven, die de actuele technische apparatuur ons in staat stelt in
te slaan. Niet aileen gaat het hierbij om de verwerking en bewerking van grote
hoeveelheden kwantitatieve gegevens maar ook om een geheel nieuwe
registratie en invoer van datamateriaal, die het onderzoek op het vakgebied
van de econornische geschiedenis II1eer mogelijkheden dan tot nu toe dient te
geven. De gevolgde methode tracht onderzoek efficienter en sneller te doen
verlopen en - waar het uiteindelijk om gaat - het betrouwbaarheidsniveau
van onderzoekresultaten te verhogen. In de tweede plaats is deze studie een
onderzoek naar stedelijke industrieeIe arbeidsmarkten in 1820 en wei die van
Gent, Brugge, Lokeren en Tielt. Om deze steden wat nader te typeren proberen wij hier eerst een kader aan te geven, waarin zij opereerden.
1. Aigemene verkenning
Allereerst dan een aantal bevolkingsgegevens. De beide vlaamse provincies
telden in 18201,2 rniljoen inwoners. Gent en Brugge waren de hoofdsteden
van Oost en West Vlaanderen en waren met respectievelijk 66.000 en 34.000
inwoners het grootst. Gent was zelfs na Brussel de tweede stad van de Zuidelijke Nederlanden, en dus de eerste van West Belgie. Het oostvlaamse Lokeren en het westvlaamse Tielt waren steden van geringere omvang. Nam Lokeren in 1820 met 14.500 op de provinciale bevolkingsladder de tweede sport in,
Tielt telde als vierde stad van West Vlaanderen 10.000 inwoners. Naast bevolkingskenmerken dienen ook enige belangrijke gegevens over de geografische
ligging van de betreffende steden te worden vermeld. Daar waar Schelde en
Leie samenstromen ligt centraal de oostvlaamse hoofdstad. Lokeren ligt als
poort van het land van Waas 20 km ten oosten en Tielt als westvlaamse voorpost 30 km ten westen van Gent. Brugge ligt, wat excentrisch, op 55 km ten
noordwesten van Gent en 30 km ten noorden van Tielt. Met wat goede wil
kan van een stedelijke oost-westlijn Brugge-Lokeren worden gesproken van
ca. 75 km.
Centraal voor onze plaatsbepaling van de onderhavige steden staat het economische gebeuren. Hierbij speelde het vlaamse land een eigen, bijzondere

114

STEDEWKE INDUSTRIEELE ARBEIDSMARKTEN IN

1819

rol. Op deze rol gaan wij eerst in, alvorens de economische stedelijke aspecten aan de orde komen. Tot in het begin van de 1ge eeuw werd de economie
van de beide vlaamse provincies nog in grote mate beheerst door het agrarisch bestel. De aard van de agrarische bedrijfsuitoefening werd in Vlaanderen, zoals ook vaak elders, voornamelijk bepaald door de bestaande
bodemstructuur. Het polderland in de kustdistricten en de districten Eec100
en St. NiJdaas was daarom aangewezen op een arbeidsextensieve veehouderij
en de natte zand- en leemgronden - en een combinatie van beide soorten -,
waaruit viervijfde van de vlaamse bodem bestond, konden slechts door middel van een arbeidsintensieve landbouw geexploiteerd worden. Deze exploitatievorm had in Vlaanderen gevolgen voor de vraag naar arbeid. De landbouw
immers kende een bepaalde seizoensbeweging, die een sterk wisselende vraag
naar arbeid impliceerde. Arbeidsintensieve landexploitatie betekende in het
hoogseizoen een relatief tekort aan arbeid en dientengevolge een grote
agrarische arbeidsproduktiviteit en in het voor- en naseizoen een relatief
overschot van arbeid en een hiermee overeenstemmende lage arbeidsproduktiviteit.
De door het agrarisch seizoen bepaalde fluctuaties in de vraag naar arbeid
werden in Vlaanderen gemitigeerd door toepassing van meer teelten per jaar
(seizoensverlengend karakter) en door verbouw van gewassen, die locaal een
industrieele nabewerking vereisten. Ook de industrieele activiteiten, die zich
in de 17e en 18e eeuw van de stad naar het land verplaatsten boden een zekere
uitkomst. Het betrof vooral weinig vakbekwaamheid vereisende, industrieele
routine activiteiten, die ofwei aansloten bij de landgebonden geledingen van
een produktiekolom (b.v. vlasspinnerij en linnenweverij), dan wei door stedelijke kooplieden-ondernemers op het land werden uitbesteed (b.v.
katoenspinnerij en -weverij en kantnijverheid). Maakten deze industrieele
deelprocessen enerzijds een produktieve inschakeling van agrarische arbeid
mogelijk en werd daardoor een verhoging van het landelijk inkomen bereikt,
anderzijds werd ook een ontwikkeling in gang gezet naar een grotere gemiddelde bedrijfsbezetting en afkalving van de bedrijfsgrootte. Tot in het begin
van de 1ge eeuw had dit proces zich mede dankzij de introductie van de aardappel rond 1700 zodanig voltrokken, dat in de beide vlaamse provincies tienduizenden gemengde agrarisch-industrieele bedrijfjes bestonden, wier omyang minder was dan een V2 hectare en waarvan de levensvatbaarheid mede
werd bepaald door een industrieele produktie, die op stedelijke markten werd
afgezet.

2. Gent, Brugge, Tie/t en Lokeren
Na de bovenstaande uitwijding over de regionale economische context bepalen wij ons nu tot het economisch reilen en zeilen van de steden zelf. Gent,
Brugge, Tielt en Lokeren waren - hoe kan het anders - centra van nietagrarische activiteiten. De steden fungeerden als verzorgings- en distributiecentrum van het direct ornliggende platteland. Hun markten droegen naast
een locaal ook een regionaal karakter. Voor Brugge en vooral voor Gent gold
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ook, dat zij heel wat handelscontacten onderhielden met andere gewesten en
met het buitenland. Uitheemse produkten werden er aan de man gebracht en
vlaamse produkten zochten er hun weg naar de internationale markt. Handel, verkeer en dienstverlening waren een belangrijke bron van werkgelegenheid. Brugge en vooral weer Gent waren ook geestelijke en politieke bestuurscentra. Als hoofdsteden van dichtbevolkte provincies droegen zij op provinciaal niveau het gouvernementele en administratieve bestel met zijn vele
instellingen. Aileen al in de Arteveldestad werden er in 1801 op 55.000
inwoners 141 schrijvers en 140 juristen geteld; zeker geen geringe aantallen.
De genoemde economische activiteiten gaven kleur aan het stedelijk gebeuren en zij waren in veel gevallen noodzakelijk voor het economisch functioneren van de stad. Toch was in de vier steden de industrie de basisactiviteit. In
grote verscheidenheid - van eenvoudige nijverheid en ambacht ,tot modeme
fabrieksproduktie - was de industrie de grootste bron van stedelijke werkgelegenheid en de meeste overige sectoren van de stedelijke economieen
ontleenden aan de industrie hun bestaansrecht.

3. Bronnenmateriaal; nijverheidsstatistieken 1820
Hebben wij zeer algemeen het demografische en economische krachtenveld
aangegeven, waarin de steden zich rond 1820 bevonden, thans slaan wij acht
op het datamateriaal aan de hand waarvan wij onze analyse van de stedelijke
industrieele arbeidsmarkten uitvoeren. De gege,vens werden verkregen uit de
door de locale besturen medio 1820 ingevulde tabellen van een landelijk
gehouden nijverheidsenquete. Het was een enquete naar de toestand van de
nijverheid op 31 december 1819').
In de enquete werden vragen gesteld naar de benaming en de aard van het
bedrijf, het aantal fabrieken en werkwinkels, de aard van de mechanisering,
het getal der werklieden, het gemiddelde dagloon en voorts diende de afzetmarkt te worden genoemd voor en na 1813, de toestand waarin het bedrijf
zich beyond aan het einde van 1819 en in een aantal er voorliggende jaren;
ook konden de industrieele ondememers aangeven welke middelen van redres
de overheid diende aan te wenden. Deze vragenlijst werd in een "Model
Tabelle" voorzien van de nodige instructies aan de gemeenten toegezonden.
In de "Model Tabelle" zelf stond voorts nog een aantal aanwijzingen, die
misverstanden bij de invulling moesten voorkomen. Ook werd een lijst met
529 fabrieksoorten bijgesloten. Van deze enquete hebben wij in de stadsarchieven van de desbetreffende steden de afschriften gevonden. Van Gent
vonden wij niet aileen een totaalopgave voor de stad, maar ook vijf afzonderlijke opgaven van de vijf stadswijken. Bij de verwerking van de gegevens zijn
wij uitgegaan van deze wijkopgaven, dus van het laagst mogelijke aggregatieniveau. Een en ander om te voorkomen, dat de aggregatiefouten bij de tot
stadsopgave getotaliseerde wijkopgaven door ons werden meegenomen 2).
Met name de provinciale gemiddelde lonen van 1819 vertonen dit manco, hetgeen het gebruik van deze lonen nogal discutabel maakt. Wij zijn er ons echter wei van bewust, dat ook achter de wijkgegevens van Gent en de opgaven
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van de andere steden deze fouten schuil kunnen gaan. Toch veronderstellen
wij, dat de aggregatiefouten bij de loonberekening in de wijken van Gent en
in de overige steden gering zijn 3). De fouten hebben betrekking op de verrnelde gemiddelde daglonen en werden veroorzaakt doordat bij totalisering van
opgaven op geaggregeerd niveau - wijk, stad, provincie, land - het
quotient der loongegevens en het aantal geregistreerde waarnemingen het gemiddelde (zijnde rekenkundig) loon bepaalde. Weging met de frequentie
(hier het aantal beoefenaren van een zelfde fabrieksoort) met hetzelfde loon
werd nagelaten. Deze uiteenzetting brengt ons bij de vraag omtrent de
betrouwbaarheid van het datamateriaal. Hierop gaan wij nu in.
In een lange reeks statistieken, die in de Zuidelijke provincies tijdens het
Franse bewind was gestart, is de nijverheidsenquete van 1819 de uitvoerigste.
Met veel zorg is, voorzover wij konden waarnemen in de vier steden uitvoering gegeven aan de instructies van Den Haag. Opgedane ervaring met betrekking tot ondervraging en registratie bij vorige enquetes en kennis omtrent
het eigen stedelijke bedrijfsleven hebben de informatieverwerving vergemakkelijkt. In tegenstelling tot de houding van een aantallocale overheden elders
- met name die van Noord-Holland 4 ) - ten aanzien van de uitvoering van
de ministerieele directieven, kan het optreden van de vier stedelijke besturen
als loyaal worden betiteld. Een indicatie, die op het tegendeel wees, hebben
wij niet gevonden. Misschien kan het belang, dat in het Zuiden al veel eerder
dan in het Noorden aan enquetes werd toegekend, hierbij van invloed zijn
geweest.
Het principale chapiter betreft de betrouwbaarheid van de cijfermatige gegevens, die wij hier gebruiken. De vraag van het aantal aanwezige fabrieken,
en die der kwantitatieve tewerkstelling lijkt ons zo veel mogelijk naar waarheid te zijn beantwoord. Onderlinge vergelijking tussen de steden van de
aantallen werklieden en de bedrijfsfrequentie van fabrieksoorten, die in de
basisbehoeften van de stedelingen voorzagen (zoals broodbakkerijen, korenmolens en bierbrouwerijen), geven verhoudingsgetallen, die overeenkomen
met de onderlinge verhoudingen tussen de stedelijke inwonersaantallen. Mag
op grond van deze resultaten worden aangenomen, dat de gegevens met betrekking tot de twee genoemde vragen voor het kleinbedrijf vrij precies zijn,
ten aanzien van het grootbedrijf - vooral t.a.v. ondernemingen, die tientallen of honderden mensen in dienst hadden - wensen wij enig voorbehoud te
maken. Niet zozeer wat de bedrijfsfrequentie betreft - want het algemeen
bekend zijn van ondernemingen, sluit de kans op verwaarlozing hiervan bij
telling bijna uit - maar weI wat de aantallen werklieden betreft. De
tewerkstelling in grote bedrijven was moeilijk te controleren en wei vooral
wanneer nog werd beschikt over thuiswerkers. Het grootbedrijf rondde zijn
aantallen werklieden in de meeste gevallen dan ook af op tien- of honderdtallen. Dat ook deze schattingen niet ver van de waarheid af konden zijn,
mogen wij concJuderen op grond van de kennis, die aanwezig was bij tellers
en stedeJijke besturen t.a.v. de beantwoording van dezelfde vragen uit
enquetes van voor 1820. Grote verschillen noodzaakten tot verklaring.
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Wat de betrouwbaarheid van de loonopgaven aangaat, zijn onze opmerkingen van dezelfde aard als die bij de tewerkstelling. Kleine bedrijven geven
hun lonen meestal in centen nauwkeurig aan en wanneer voorts kan worden
vastgesteld, dat de lonen op dezelfde soort arbeid betrekking hebben, wijken
zij ook maar in geringe mate van elkaar af. Mogelijkheden tot controle waren
ruim voorhanden, de tellers beschikten immers over referentiemateriaal. Het
grootbedrijf heeft vee! gebruik gemaakt van afrondingen. Bovendien doet
zich bij een aantal ondernemingen nog een extra complicatie voor. Het
betreft de lonen van thuiswerkers. Het is nauwelijks te achterhalen of de na
stukloon tot dagloon bewerkte gegevens betrekking hebben op volledige- of
op gedeeltelijke werkdagen. Bekend is van stedelijke spinsters en kantwerksters, dat zij als thuiswerksters vaak slechts gedeelten van dagen met de
uitoefening van hun beroep actief waren. Deze zaken afwegende, slaan wij
toch ook de graad van betrouwbaarheid van de lonen die door de wat grotere
bedrijven worden vermeld, hoog aan: een en ander op grond van de reeds
aangehaalde kennis, waarover tellers en stadsbesturen beschikten en de
nauwgezetheid, waarmee de Nijverheidsenquete van 1819 is uitgevoerd.
Een laatste opmerking betreft nog de tncidentele aard van ons datamateriaal. De gegevens, die wij analyseren hebben slechts betrekking op een
tijdstip en onze resultaten hebben daardoor slechts een tijdsbeperkte betekenis. De omvang van de tewerkstelling en de hoogte van de lonen - de zaken,
waartoe wij ons in het laatste gedeeJte zullen beperken - waren onderworpen
aan de economische krachten van conjuncturele en structurele aard. Wat dit
laatste betreft moet vooral worden gewezen op de structuurbreuk van 1814.
Op een nieuwe internationale marktconstellatie dienden de vlaamse stedelijke
productiecentra zich in te stellen, los van Frankrijk en een met Noord Nederland; een proces, dat rond 1820 nog niet was voltooid.

4. Methode van het onderzoek
Bij dit onderzoek wilden we gebruik maken van een aantal enquetes, zoals
die hierboven zijn besproken. Elke enquete bevatte een twintigtal "variabelen" '). Een variabele is b.v. het aantal werklieden of het gemiddeld dagloon.
Van deze twintig potentiele variabelen besloten we er zestien op te nemen, nI.
1) omschrijving bedrijfsactiviteit, 2) aantal werkplaatsen of fabrieken, 5) het
aantal bazen, 4) het aantal werklieden, 5) het aantal kinderen, 6) het gemiddeld loon voor mannelijke werklieden in centen per dag, 7) het aantal gewerkte maanden, 8) het gemiddeld loon voor kinderen in centen per dag, 9)
het aantal gewerkte maanden, 10) het afzetgebied voor 1814, 11) het afzetgebied na 1813, 12) de toestand voor 1814, 13) de toestand 1814-1816, 14) de
toestand 1817-1819, 15) de toestand in 1819, 16) gebruik van kapitaalgoederen, b.v. een molen. Deze variabelen zijn gegroepeerd rond die informatie
eenheid, waarin de bedrijvigheid wordt omschreven, b.v. varOl "aambeeldsmederijen". In het totaal beschikten we over 707 van deze groepen.
Het bleek dus, dat we 707 x 16 = 11.312 eenheden moesten analyseren, nog
afgezien van de combinaties, die hieruit in principe gevormd kunnen worden.
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Voor een zo'n omvangrijke taak leek ons de computer het meest geschikte
instrument.
Als programmapakket kozen wij SPSS, "Statistical Package for the Social
Sciences" 6). Hoewel deze programmatuur niet in aile opzichten gebruikersvriendelijk is, heeft het pakket in de kwantitatieve sociale wetenschappen een
zodanige bekendheid verworven, dat deze keuze daarom gerechtvaardigd
leek. Dit computerprograrnma leest de benodigde informatie van een "data
file" 7). Een data file bevat de verzameling van aile waarden van aile variabelen. Voorwaarde is echter, dat deze verzameling gestructureerd is: aile waarden van aile variabelen moeten hun vaste, bekende, en unieke plaats hebben.
Voor ons onderzoek betekende dit, dat de ca. 11.000 eenheden op een uniek
gedefinieerde positie in de data file terecht moesten komen, met een zo klein
mogelijke kans op fouten. Een extra complicatie was hierbij, dat ons bronnenmateriaal in vlaamse archieven berustte, terwijl onze computer in
Amsterdam stond. Hoewel het technisch mogelijk was via een telefoonlijn
vanuit het archief in Gent te werken op de Amsterdamse apparatuur, zou dit
veel te kostbaar zijn geweest, nog afgezien van het feit, dat het betreffende
archief zijn telefoon enkele dagen had moeten afstaan. Samenvattend bleek,
dat we een betrouwbare methode om grote hoeveelheden informatieeenheden te verzamelen moesten ontwikkelen, die lokaal - in het archief kon worden toegepast, zonder continu gebruik van de computer. In het
jargon wordt dit probleem als "off-line data entry" omschreven.
Traditioneel verloopt de procedure om b.v. kwantitatieve informatie voor
een computer leesbaar te maken als voigt. Eerst wordt de bron beschouwd:
variabelen worden gedefinieerd en gegroepeerd. Vervolgens wordt een codeboek samengesteld, waarin van elke variabele wordt vastgelegd, waar hij in
de data file komt te staan, welke codes er voor bepaalde waarden worden afgesproken, eventueel nog aangevuld met een maximum en minimum. Zo kan
men b.v. in een studie over stemgedrag elke partij een code geven: 1 =partij
X, 2 = partij Y etc. Hierna worden de waarden van de variabelen genoteerd
op een daartoe speciaal ontworpen codeformulier. Tenslotte worden deze gecodeerde gegevens via ponsen of met behulp van een eindstation in een voor
- de machine - leesbare vorm gegoten. Voor het gemak beschouwen we
deze verzameling als een matrix van variabelen, vastgelegd op een data file.
Een belangrijk nadeel van deze traditionele methode is, dat zij aanleiding
geeft tot het maken van fouten: in de eerste plaats omdat de informatieeenheden tweemaal getransformeerd moeten worden: eenmaal vanuit de
bron naar het codeformulier, daarna vanaf het codeformulier naar een voor
de computer leesbare vorm; bovendien geschiedt deze arbeid door mensen; in
de tweede plaats kan de noodzakelijke codering, vooral als er veel codes zijn
tot grote verwarring leidden: var 01 heeft codes 1-100, var 02 1-25 etc.;
tenslotte biedt deze methode onvoldoende structurele controle. Het gevolg
hiervan kan zijn, dat er een matrix wordt opgebouwd die, zonder dat de onderzoeker dit beseft, onbetrouwbaar is. Dan ontstaat de ironische situatie,
waarin een wetenschappelijk onderzoeker met behulp van de computer de
meest geavanceerde, statistische excercities uitvoert, lOnder dat hij er zich
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voldoende van rekenschap geeft, of het feitelijke gebruikte basismateriaal betrouwbaar is. Samenvattend bleek dat onze methode van invoer, teneinde de
hierboven gesignaleerde tekortkomingen op te heffen, aan de volgende specificaties moest voldoen; I) hij moest ons in staat stellen zo dicht mogelijk bij
de fysieke verschijningsvorm van de bron zelf te blijven: immers hoe minder
transformaties, hoe minder fouten, 2) de opslag diende lokaal zodanig te geschieden, dat hij direct door de machine leesbaar zou zijn; in feite betekende
dit dat de data matrix lokaal moest worden aangelegd, 3) een structurele controle moest eenvoudig en efficient - en natuurlijk ook weer lokaal - kunnen worden uitgevoerd, 4) tenslotte was het van groot belang, dat de invoeractiviteit zelf op een "gebruikers-vriendelijke" manier kon worden uitgevoerd. Met dit laatste bedoelen we het volgende: zoals hiervoor werd vermeld
moet elke informatie-eenheid in de data matrix zijn unieke plaats krijgen; het
behoeft nauwelijks toelichting, dat het onmogelijk is, meer dan 10.000 eenheden "handmatig" foutloos op deze manier te structureren. Daarom moest dit
proces op een transparante manier door de apparatuur worden verzorgd,
zonder dat de gebruiker telkens allerlei ingewikkeld kunstgrepen moet toepassen. Deze specificaties werden vertaald in eigenschappen van mogelijk te
gebruiken apparatuur. Het betekende, dat we over een eindstation wilden beschikken, dat draagbaar was, over afstand met een computer via een standaardtelefoon kon communiceren, over een grote geheugencapaciteit
beschikte, minimaal 20 K, dat tenslotte programmeerbaar was teneinde de
invoeractiviteit zo gebruikers-vriendelijk te laten verlopen. Een Texas Instruments draagbaar eindstation, model 765 bezat in voldoende mate deze eigenschappen. Mede ten behoeve van dit onderzoek werd door de Vakgroep Economische Geschiedenis, van de Economische Faculteit van de Universiteit
van Amsterdam een dergelijk type eindstation aangeschaft. Deze terminal
beschikt over een ingebouwd accoestisch modem, een geheugen, en voldoende intelligentie om invoeractiviteiten te begeleiden; hij heeft de vorm van een
draagbare schrijfmachine, zodat hij gemakkelijk te transporteren is.

5. De jeiteiijke invoeractiviteit
AI enkele malen werd hierboven gesteld, dat het invoeren van de gegevens
zo gebruikers-vriendelijk mogelijk diende te verlopen. Nadat vastgesteld was,
welke variabelen zouden worden overgenomen, werd een dialoogprogramma
geschreven. In een dergelijk programma stelt het eindstation een vraag: b.v.
"Wat is de bedrijfsactiviteit?" Om het antwoord te kunnen intikken wordt
een maximaal aantal posities gereserveerd. Nadat het antwoord gegeven is,
geeft de gebruiker het eindstation een teken: de terminal schrijft dit antwoord
dan naar een geprogrammeerde, unieke plaats. Dit teken bestaat uit de druk
op een knop. Hierna wordt een nieuwe vraag gesteld, omtrent de volgende
variabele. Nadat het gehele cluster van vragen is afgewerkt, begint het programma opnieuw. Aan het eind van elk cluster worden de waarden van alle
variabelen, die immers door de terminal worden afgedrukt, nog eens gecontroleerd, en zonodig gecorrigeerd. Op deze manier kunnen grote hoeveelhe-
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den informatie-eenheden efficient worden ingevoerd. Het apparaat zelf
creert lokaal de data matrix, die zodanig van structuur is, dat hij door de
computer gelezen kan worden.
Hoe werd nu de controle gerealiseerd, teneinde een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid te garanderen? Bij het proces van opbouw van dit gegevensbestand hebben we drie controlepunten vastgesteld: 1) 10k ale controle: op het
archief zelf, 2) bij het oversturen van de data matrix vanuit het eindstation,
via de telefoon naar de computer, 3) m.b.t. het analyseprogramma SPSS.
Ten aanzien van het eerste element kan het volgende worden opgemerkt. Zoals reeds werd besproken geschiedt de invoer via een dialoog, waarin per
cluster de varia belen worden afgevraagd. Nu is het voor de structuur van de
data matrix van fundamenteel belang, dat elk cluster een unieke identificatie
heeft. In de taal van het SPSS programma: een "case" met een "case id".
Bovendien is de waarde van de variabele, waarin de bedrijvigheid wordt beschreven bepalend voor de aard van het cluster. De waarde van deze twee informatie eenheden werd daartoe extra gecontroleerd door in de dialoog als
laatste twee vragen opnieuw naar het "case id" etc. en de bedrijvigheid te
vragen. Na een aantal clusters te hebben ingevoerd, werd een uitdraai van de
data matrix geproduceerd . De twee versies van de twee genoemde variabelen
werden met elkaar vergeleken, zonodig gecorrigeerd. Hierna werd het gecontroleerde gedeeJte van dit bestand naar een nieuw file gecopieerd: deze file
moest de definitieve versie van de matrix bevatten 9). Deze file had een zodanige structuur, dat de informatie zo compact mogelijk werd opgeslagen,
zodat het ruimtebeslag op het geheugen zo gering mogelijk was. De eerste
file, die een meer gebruikers georienteerde vorm had, was nu weer voor
nieuwe invoer beschikbaar. Een tweede lokaal controlepunt bestond hieruit,
dat de waarden van aile variabelen een maximaal aantal posities mochten
innemen. Tikt men b.v. voor het loon 1.000 in, dan bleek de schrijfkop een
nieuw vraaggedeelte te overschrijven: het was duidelijk dat er een te hoge
waarde was ingevoerd. Voor het overige kon deze laatste controle natuurlijk
niet de nauwkeurigheid van de onderzoeker vervangen. Indien er b.v. in de
bron staat 15 werklieden en er worden er 25 ingetikt, dan kan alleen de onderzoeker zelf - in de nacontrole van het cluster b.v. - deze fout herstellen.
Voor de terminal is 25 immers een reeel mogelijke waarde. Ten aanzien van
het tweede controlepunt kan het volgende worden opgemerkt. Tijdens het
transport van databestanden kan er veel mis gaan '0). Het belangrijkste is de
zekerheid, dat de lokaal aangemaakte matrix precies zo wordt aangeboden
aan de computer "). Onze controle bestond hieruit, dat we het bestand tweemaal overstuurden. Vervolgens werden de twee overgestuurde matrices met
elkaar vergeleken door de computer: indien ze identiek waren, werd aangenomen, dat tijdens de transmissie geen fouten waren opgetreden 12). De laatste
controle bestond hieruit, dat we het programma SPSS onze matrix lieten inlezen en verwerken. Vervolgens gaven we dit programma de opdracht de oorspronkelijke matrix weer uit te schrijven. Deze werd dan weer vergeleken met
het eerste bestand. Na al deze operaties concludeerden we, dat we een zo
betrouwbaar mogelijk databestand hadden gecreeerd, dat geschikt was om
als basis te dienen voor verdere analyse.
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Naar onze mening betekent de hier beschreven methode een fundamentele
verbetering met betrekking tot het aanleggen van gegevensbestanden. Omdat
bij de fysieke verschijningsvorm van de bron kan worden aangesloten, worden coderingsfouten vermeden; doordat we off-line de gegevens konden invoeren, hoefden we ons niet aan de tijdrovende en riskante transformaties,
als het overschrijven op formulieren en het inponsen te onderwerpen.
Tenslotte konden structurele con troles ter plekke worden uitgevoerd. Deze
methode heeft tenslotte nog het voordeel, dat hij flexibel is: naar gelang de
aard van de bron kan hij aangepast worden. De feitelijke invoeractiviteit
heeft twee werkdagen in beslaggenomen: in deze tijd werd een betrouwbare
data matrix van meer 10.000 informatie-eenheden gecreeerd. Eerlijkheidshalve moeten we daaraan toevoegen, dat er een aanzienlijke investering in tijd
noodzakelijk was. Om deze methode zelfstanding toe te passen dient men
over een tamelijk uitgebreide kennis op het gebied van de automatisering te
beschikken. Men moet een dergelijke terminal kunnen programmeren, weten
hoe datacommunicatie werkt, kennis hebben van het pakket SPSS, en
tenslotte met een groot computersysteem kunnen werken. Heeft men deze
investering eenmaal gedaan, dan, betaalt hij zich terug in een doelmatiger
werkmethode en een betrouwbaarder onderzoeksresultaat.
6. Stedelijke industrieele arbeidsmarkten
In dit laatste gedeelte gaan wij in op een aspect van de industrieele arbeidsmarkt in de steden Gent, Brugge, Tielt en Lokeren en wij beperken ons
daarbij tot gegevens omtrent de omvang van tewerkstelling en de hoogte van
daglonen. Allereerst mer ken wij op, dat de industrieele arbeidsmarkt in de
steden een segment was van de totale stedelijke arbeidsmarkt en dat deze
voorts in verbinding stond met die van het omliggende platteland en die van
de nabij gelegen steden. Bovendien zijn wij er ons van bewust, dat de term
"industrieele arbeidsmarkt" analytisch wemlg functioneel is. De
arbeidsmarkt betreft alleen de verhandeling van het economisch goed arbeid,
en weI ongeacht de sector van de economie, waaruit de arbeid afkomstig is,
dan wei heen gaat. Analytisch kunnen wij slechts deelmarkten onderscheiden, waarop - min of meer - homogene soorten arbeid verhandeld worden. Het zijn soorten, die iets zeggen over de aard van de arbeid, zoals b.v.
graden van geschooldheid, sexe van arbeiders, of specifieke vaardigheden.
Omdat wij echter slechts beschikken over beroepsgegevens, maar desondanks
inzicht wensen te verwerven in de stedelijke arbeidsmarkten, dienen wij bij
transformatie van beroepsgegevens naar soorten van arbeid ornzichtig te
werk te gaan.
In deze studie bepalen wij de omvang van de industrieele werkgelegenheid
en de prijs van de mannelijke arbeid in de vier steden. In eerste aanleg geven
wij een totaaloverzicht. Hieruit bewerken wij het materiaal om inzicht te verwerven omtrent de hoogte van de mannelijke industrieele lonen en een indicatie te verkrijgen van de verschillen tussen de lonen van de volwassen mannelijke werklieden in de verschillende steden. De tweede weg die wordt be-

122

STEDELUKE INDUSTRIEELE ARBEIDSMARKTEN IN

1819

wandeld is direct van aard. Aan de hand van een beperkt aantal bedrijfstakken trachten wij de industrieele arbeidsmarkt op te splitsen in deelmarkten.
De keuze viel op de volgende categorieen: 1. geschoolde arbeid, 2. halfgeschoolde arbeid, waarvoor fysieke kracht is vereist, 3. halfgeschoolde arbeid
waarvoor geen of geringe fysieke kracht is vereist, en 4. ongeschoolde
arbeid 13). Tabell geeft het totaaloverzicht van de vier steden. Naast bevolkingsaantallen en het werkliedenbestand van volwassenen en kinderen in de
industrie zijn de gemiddelde lonen en de industrieintensiteiten van de steden
vermeld. Toch is de tabel niet meer dan een totaaloverzicht van een aantal
kerngegevens, die de weerslag vormen van de stedelijke cijfers uit de enquete.
TABEL I
Enkele kerngegevens vier vlaamse steden
stad

aantal
inwon.

aantal
werkl.

aantal
kind.

gem. loon
volw. werkl.

industrie
intensiteit

Gent
Brugge
Tielt
Lokeren

66.000
34.000
10.000
14.500

10.201
3.578
809
1.652

3.747
397

.66
.45
.37
.58

.21
.12
.08
.13

293

Bron: S.A. Gent, S.A. Brugge, S.A. Tielt, S.A. Lokeren.
industrie intensiteit: kolom 3 + 412
gem. loon: in ct/dag
gemiddeld loon gewogen met het aantal werknemers

Onderlinge vergelijking van de gegevens tussen de steden geven weinig inzicht. Het industrieele arbeidersbestand in de steden was irnrners ongelijksoortig van opbouw. In tabel 1 is niet aangegeven in welke mate de verschillende soorten arbeid op de stedelijke markten participeerden. Met name
moeten de thuiswerkers in de textielindustrie worden genoemd. Deze vertroebelen het beeld van de arbeidsmarkt in de steden, omdat zij op een andere
wijze aan het arbeidsproces deelnemen dan de overige industrieele werklieden. In de groep thuiswerkers zijn in het bijzonder de vrouwen en voorts ook
de kinderen vertegenwoordigd. Is 't moeilijk voor de onderhavige categorie
kwalitatieve verschillen in arbeidsprestatie tussen te onderscheiden deelgroepen aan te geven, ook omtrent de lengte van de arbeidsdag kan geen algemeen geldende uitspraak worden gedaan. Omdat wij ons hier verder wensen
te bepalen tot de prijs van de mannelijke arbeid, zuHen wij zo veel mogelijk
de thuiswerkers bij ooze berekening uitsluiten 14). De loonopgaven van de
wijken wijzen ook in deze richting. Omdat wij echter voor 1819 (van 1816 tot
1819 is het aantal werklieden in de katoenindustrie ongeveer gehalveerd; van
ca. 10000 volwassen werklieden op ca. 5(00) nog onvoldoende grond onder
de voeten hebben om een schatting te maken van het relatieve aandeel der
thuiswerkers in de katoenindustrie, zien wij op deze plaats van het doen ervan af. Een en ander betekent dat voor Gent de omvang van de
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"aangepaste" beroepsbevolking in tabel 2 wat te ruim en het gemiddelde
industrieele dagloon wat te laag uitkomt. Tabel 2 geeft voor Gent en Brugge,
Tielt en Lokeren de omvang van de "aangepaste" industrieele arbeidsmarkt
en het gemiddelde industrieele dagloon. Tabel2 is een tussenfase op weg naar
de vaststelling van de prijs van mannelijke arbeid. WeI kan voorlopig de conclusie worden getrokken, dat de twee oostvlaamse steden in 1819 een aanmerkelijk hoger industrieelloonniveau hadden dan de twee westvlaamse steden.
TABEL 2
Gecorrigeerd gem. dagloon
stad

aantal
volw. werkl.

gem. dagloon
in ct.

7.476
1.778
181
812

.77
.59
.59
.82

Gent
Brugge
Tielt
Lokeren
Bron: Zie tabel I

Het materiaal, dat ten grondslag ligt aan tabel 2 is echter nog te heterogeen
van samenstelling om verder reikende conclusies te trekken. Om dit mogelijk
te maken gaan wij over tot een kwantitatieve opsplitsing van de grondgegeyens. Omdat wij daarbij rekening dienen te houden met de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt en wij voorts veronderstellen, dat de groep vrouwen
tot die der minst betaalden behoort, bepalen wij ons hier alleen tot de helft
van het werkliedenbestand in de steden, dat tot de beter betaalden behoort.
In tabel 3 hebben wij drie geledingen onderscheiden: de eerste geleding omvat
de 10070 best betaalde werklieden, de daaropvolgende vertegenwoordigt 15%
van de arbeidsmarkt, en de derde groep 25%. Van deze drie geledingen zijn
de gemiddelde lonen gegeven in tabel3. In eerste aanleg mogen wij uit tabel3
concluderen dat de mannelijke arbeid uit de oostvlaamse steden beter beloond wordt dan in de westvlaamse steden. Vervolgens merken wij op, dat de
verschillen tussen de drie onderscheiden geledingen van de arbeidsmarkt in
TABEL 3
Gem. loon drie geledingen, 10070 meest verdienenden etc.
stad
Gent
Brugge
Tielt
Lokeren
Bron: Zie tabel1

aant.
werkl
748
178
18
81

·<10%
gem.
loon
1.33
.82
.92
1.34

10-<25%
gem.
aant.
werkl.
loon

25-<50%
gem.
aant.
werkl.
loon

1.121
267
27
122

1.869
445
45
203

1.10
.68
.81
1.05

.76
.62
.55
.86
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Gent en Lokeren veel groter zijn dan in Brugge en in mindere mate Tielt.
Schaarse mannelijke arbeid wordt, als wij ons op tabel 3 baseren, kennelijk
niet alleen absoluut maar ook relatief veel beter betaald in de oostvlaamse
dan in de westvlaamse steden.
Komen wij nu tot een verkenning van de industrieele arbeidsmarkt in de
vier steden langs de aangekondigde directe weg. In de tabellen 4, 5, 6 en 7 pogen wij aan de hand van een beperkt aantal bedrijfstakken de beloning van
een viertal categorieen arbeid na te gaan. Wij onderscheiden 1. geschoolde
arbeid, 2. half geschoolde arbeid, waarvoor fysieke kracht is vereist, 3. half
geschoolde arbeid, waarvoor geen of geringe fysieke kracht is vereist, en 4.
ongeschoolde arbeid "). De tabellen 4 tim 7 bevestigen, hetgeen wij eerder
waarnamen. De stedelijke industrieele markten van Gent en Lokeren kennen
hogere lonen dan die van Brugge en Tielt. Toch zijn bij vergelijking van de
prijs van de arbeid in een zelfde bedrijfstak de loonverschillen tussen de steden minder markant dan uit tabel 3 kan worden opgemaakt (de mandenmakers in Brugge worden zelfs beter betaald dan die in Gent en Lokeren).
TABEL 4
Geschoolde arbeid
metselaars
aant. werkl.
gem. dagl.

stad
Gent
Brugge
Tielt
Lokeren

121
180

.92
.68

24

.86

bierbrouwerijen
aant. werkl.
gem. dagl.
146

.99

22
56

.90
.90

Bron: Zie tabel 1
TABEL 5
Halfgeschoolde arbeid. waarvoor fysieke kracht is vereist
stad
Gent
Brugge
Tielt
Lokeren

korenmolens
aant. werkl.
gem. loon
56

broodbakkerijen
aant. werkl.
gem. loon

25

.85
.70

198
85

.80
.65

22

.75

20

.76

Bron: Zie tabel 1

Een verkiaring hiervoor dient te worden gezocht in het feit dat de relatief beter betalende industrieele activiteiten in de oostvlaamse steden een naar verhouding grotere omvang hadden dan in de westvlaamse steden of daar in het
geheel niet aanwezig waren; te den ken valt aan de katoendrukkerijen van
Gent en de hoedenmakerijen van Lokeren. Een tweede belangrijk verschil
tussen tabel3 enerzijds en de tabellen 4 tim 7 anderzijds betreft de lonen van
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TABEL 6
Half geschoolde arbeid, waarvoor geen of geringe fysieke kracht is vereist
kleermakerijen
aant.
gem.
werkl.
loon

stad

236
170
9
14

Gent
Brugge
Tielt
Lokeren

.76
.50
.42
.69

laarzenmakerijen
aant.
gem.
werkl.
loon
267
200

schoen akerijen
aant.
gem.
werkl.
loon

.78

.60
20
15

.38
.47

Bron: Zie tabel 1
TABEL 7
Ongeschoolde arbeid
stad
Gent
Brugge
Tielt
Lokeren

mandenmakerijen
aant.
gem.
werkl.
loon
26
10

.63
.65

borstelmakerijen
aant.
gem.
werkJ.
loon
20

.69

4

.60

garentwijnderijen
aant.
gem .
werkl.
loon
12
2

6

.39

9

.50
.38
.56

Bron: Zie tabel I
-: onvoldoende nauwkeurige informatie (tabel 4 ti m 7)

Gent en die van Lokeren. In de laatste tabellen blijken dezelfde industrieele
activiteiten in Gent beter te worden betaald dan in Lokeren. De tabellen 2 en
3 maken echter duidelijk dat het loonniveau in Lokeren wat hoger ligt dan in
de oostvlaamse hoofdstad. Ook hier geldt de verkiaring van de relatieve omyang van de beter betaalde activiteiten. Immers onder de kleine industrieele
arbeiderspopulatie van Lokeren waren de hoedenmakers, bierbrouwers en
linnenblekers goed vertegenwoordigd '6) . De laatste conclusie die wij hier
trekken betreft de industrieele arbeidsmarkt van Gent. Op de drempel van
het moderne industrieele tijdvak rond 1820 kende de stad een zeer grote
industrieele bevolking, die voorzover het de beter geschoolden betrof een
loon verdiende, dat rond of meer dan een gulden per dag bedroeg.

7. Slotbeschouwing
In deze studie hebben wij getracht een tweetal zaken aan de orde te stellen;
ten eerste een mod erne kwantitatieve aanpak van onderzoek en ten tweede
een verkenning van vier vlaamse stedelijke arbeidsmarkten. Ten aanzien hiervan hebben wij getracht een analyse te geven. Wij hebben ons daarbij bepaald tot de omvang van de industrieele werkgelegenheid en de prijs van
mannelijke arbeid. Factoren, die op de vraag- en aanbodschema's van de ste-
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delijke arbeidsmarkten inwerken en verklaringen voor de loonverschillen
tussen de markten dienen in een ander kader aan de orde te komen.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK VIII
Voor de Noorderlijke Nederlanden zijn opgaven van deze nijverheidsenquete
door I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de Eerste Helft
der 1ge Eeuw, R.G.P., 98 en 99, 's-Gravenhage, 1956 en door D. Damsma, J. M. M.
de Meere en L. Noordegraaf: Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de Eerste
helt der 1ge Eeuw. Supplement, R.G.P., 168, 's-Gravenhage, 1979. Brugmans vermeldt voor aile provincies van het Rijk de geaggregeerde provinciale opgaven en
voorts voor Friesland, Groningen en Drente verzamelstaten, waarop de gegevens van
de afzonderlijke gemeenten gerangschikt naar bedrijfstakken voorkomen. Ook geeft
Brugmans nog van 16 middelgrote Noordnederlandse steden de gemeenteopgave. De
tweede publicatie geeft opgaven van een groot aantal gemeenten in nederlands Limburg en Gelderland en voorts van een aantal afzonderlijke gemeenten in andere
provincies; hieronder bevindt zich de opgave van Amsterdam.
') Op dit type fouten is door ons reeds eerder gewezen zie: Ph. Kint en R. C. W. van
der Voort, Economische Groei en Stagnatie in de Nederlanden, 1800-1850 in
E.S.H.J., XLIII, 's-Gravenhage, 1980.
') Op de volgende theoretische gronden baseren wij deze veronderstelling. In een
beperkt geografisch gebied, een wijk of een kleine stad, kennen de marktsubjecten elkaar en stemmen zij hun gedrag op elkaar af. Bovendien bestaat op de deelmarkt van
dezelfde soort arbeid de mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling van het betreffende
economisch goed, arbeid. Een en ander heeft tot gevolg, dat marktkrachten naar prijseenheid, c.q. een zelfde loon tenderen.
') D. Damsma, a.w., biz. XII-XVI.
') Zie noot I.
') Dit programma staat beschreven in: N. H. Nie, C. H. Hull, J. G. Jenkins, K.
Steinbrenner, D. H. Bent, SPSS. New York, 1975. Er bestaan vele aanvullingen op
deze publicatie. Voor dit onderzoek gebruikten we de C.D.C. versie, omdat we op de
computers van het rekencentrum van de Amsterdamse Universiteiten zouden werken.
') Gedetailleerde technische uiteenzettingen en het gebruik van "jargon" zijn zoveel
mogelijk achter wege gelaten.
') Een mo-dem a moduleert de informatie zodanig dat een standaard telefoontoestel
deze begrijpt en kan versturen, bij aankomst moet de informatie weer gedemoduleerd
worden, zodat de computer er mee kan gaan werken. Dit apparaat verzorgt dus de
communicatie via telefoonlijnen tussen eindstations en de computer. Een modem moet
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
') Om deze activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren moet de terminal over
flink wat intelligentie beschikken.
10) Op de technische- en programmatische problemen, die zich hierbij kunnen voordoen, zal wederom niet worden ingegaan.
II) Tijdens het transport via de telefoonlijn mogen de gegevens niet verminkt
worden.
") Ook de mogelijkheid van pariteitscontrole wordt, hoe wei wij hiervan gebruik
maakten, niet besproken; overigens is voor het vergelijken van bestanden een speciaal
programma nodig, dat in de meeste centra standaard aanwezig is; wij gebruikten
"dirf" .
") Om het trek ken van vergelijkingen tussen de steden mogelijk te maken, hebben
wij ons beperkt tot de bedrijfstakken, die in meerdere steden voorkomen, en waarvan
de gegevens geen bewerking vereisen. De moderne katoenspinnerij en drukkerij te
Gent zijn voorbeelden van activiteiten, die in slechts een stad en dan nog op grote
schaal voorkwamen. Deze bedrijfstakken betaalden lonen, die ver boven de gulden per
dag lagen. Een voorbeeld van een gegeven dat bewerkening vereist, zijn de korenmoI)
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lens in Tielt. In deze plaats werd aan de werklieden 42 cent per dag betaald en werd bovendien de "mondkost" verstrekt.
") De uitsluiting heeft in Gent en Brugge betrekking op de kantwerkerijen met
respectievelijk 2548 en 1800 werklieden, in Tielt op 210 werklieden in de katoenweverijen en 400 in de linnenweverijen en in Lokeren op 300 werklieden in de vlasspinnerijen, 44 in de kantwerkerijen, 350 in de vlashekelarijen en 50 in de linnenweverijen.
De hier gemaakte uitsluiting van thuiswerkers is niet volledig. De katoenindustrie van
Gent telde heel wat thuiswerkers . In de spinnerij en vooral in de weverij waren zij actief (in april 1816 zouden het er circa 5000 geweest zijn) . .
" ) Naarmate ten aanzien van de categorietn arbeid de fysieke kracht minder vereist
is, neemt de mogelijkheid van substitueerbaarheid van mannelijke door vrouwelijke
arbeid toe. Het is dan ook niet te vermijden , dat onder de categorie 3 en 4 getelden ook
vrouwelijke werklieden zitten.
16) Bij de onderlinge vergelijking van lonen en loonniveaus tussen de vlaamse steden
en bij de hieraan te verbinden conclusies is voorzichtigheid op zijn plaats. De omvang
en het belang van de Gentse industriei!le arbeidsmarkt overschaduwen die van aile
andere stedelijke arbeidsmarkten in Vlaanderen .

IX
DE HEFFING VAN
HET PAALGELD DOOR KAMPEN EN AMSTERDAM
door
W. G. HEERES
In het vorige laarboek heb ik opbrengstcijfers gepubliceerd van het Paalgeld uit de periode waarin deze belasting werd geheven door Enkhuizen I).
Thans wi! ik een en ander meedelen over het Paalgeld gedurende de tijd dat
de heffing ervan achtereenvolgens door Kampen en Amsterdam geschiedde.
Dit brengt ons naar de 14de, de 15de en de 16de eeuw.

Historisch overzicht
De geschiedenis van het Paalgeld vormt een merkwaardig onderdeel van de
ontwikkeling der overheidstaken. Sedert schippers geregeld de zeegaten van
bepaalde kusten uit- en binnenvoeren hebben zij, zo mag men veronderstellen, getracht om de veilige vaarweg te markeren door middel van eenvoudige
tekens, b.v. neergeplant rijshout. In de late Middeleeuwen blijkt aan de Nederlandse kust deze taak met in technisch opzicht verder voortgeschreden
middelen te worden verricht door personeel van enige steden: Den Briel en
Zierikzee in het zuiden, Kampen en Amsterdam in het Zuiderzeegebied 2). Dit
gebeurde uiteraard in het belang van de scheepvaart naar en van de havens
van die steden.
Wat het Zuiderzeegebied aangaat hebben de vroegste vermeldingen van
zorg voor het plaatsen van merktekens in of bij de zeegaten betrekking op
Kampen. Het oudst bekende gegeven hierover is een oorkonde van de richters van Terschelling uit 1323 betreffende een overeenkomst tussen het gemene land van Terschelling en de stad Kampen terzake van een zgn. kaap ten behoeve van de beveiliging van lijf en goed der kooplieden. Deze kaap, een van
verre zichtbare houten constructie op een fundament van steen, was op het
eiland Terschelling geplaatst; Kampen had de materialen ervoor bekostigd l).
Het is aan te nemen dat Kampen al in de 14de eeuw, evenals later, dergelijke onkosten bestreed uit de opbrengst van het Paalgeld, een heffing op de inkomende scheepvaart. De Oudste Foliant van Kampen bevat uit het jaar 1334
de vroegste optekening betreffende de ontvangst van "pael ghelt". Uit datzelfde jaar dateert een uitgaafpost voor het leggen van tonnen in het Vlie 4 ) .
Uit de rekeningen van de heren van Blois, die de heerlijkheid Texel in leen
hadden, blijkt dat Kampen in 1358 en later tonnen legde in het Marsdiep ').
Haast even oud als de Kampense optekening uit 1334 is een vermelding van
"pfalgelt" met betrekking tot Danzig en Elbing. De Hochmeister van de
Duitse Orde deed in 1341 uitspraak in een geschi! over die belasting tussen
deze twee steden. Hij bepaalde dat het Paalgeld voor goederen, die resp. via
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de Balga en de Weichsel vervoerd werden, toekwam aan resp. Elbing en
Danzig").
Het Danziger "Pfahlgeld" was een belasting op goederen die over zee werden in- of uitgevoerd en bedroeg 2/3 promille van de waarde van deze goedereno Naar de Danziger geschiedschrijver Simson meedeelt, was de opbrengst
bestemd voor de havenwerken, voor het bevaarbaarhouden van de rivierarmen die Danzig met de zee verbonden en voor maatregelen ten behoeve van
de veiligheid van de scheepvaart '). Onder dit laatste zal men weI mogen verstaan de plaatsing van merktekens in of bij het water. De aard en de bestemming van het Elbingse Paalgeld waren, veronderstel ik, soortgelijk.
De omstandigheid dat de term Paa/ge/d in het tweede kwart van de l4de
eeuw zowel in Kampen als in Danzig en Elbing voor het eerst uit de beschikbare bronnen opduikt, leidt tot de vraag waar deze benarning ontstaan is,
maar tevens tot het inzicht dat zekerheid hierover vanwege het geringe tijdsverschil tussen de twee verrneldingen niet is te verkrijgen. Ze stammen immers uit een tijdvak waarvan de overlevering voor dit soort feiten in vrij hoge
mate door het toeval is bepaald.
Indien het woord uit het Oostzeegebied afkomstig is, dan vormt dit geen
op zichzelf staand gegeven. Jansma heeft aangetoond dat twee in oorsprong
Baltische benarningen, die verband houden met de scheepvaart, in het
Zuiderzeegebied voorkomen: Pampus en Lastage. Pampus, de welbekende
ondiepte voor het IJ, is vernoemd naar een ondiepte in de Trave bij Lubeck,
die "Pampoys" heette; "die Lastadie" was bij een aantal steden aan de
Oostzee de naam voor het terrein waar schepen werden geladen, gelost en geballast en scheepstimmerwerven lagen: bij Amsterdam was ten oosten van de
huidige Gelderse Kade ook zo'n terrein gelegen, dat de Lastage werd
genoemd').
Het gaat hier om twee toponiemen, ofschoon Lastage tevens als de benaming van een instelling kan gelden. Ze komen alletwee ruimschoots vroeger
in het Oostzeegebied voor dan bij Amsterdam. Het bestaan van deze Baltische migratienamen in het Zuiderzeegebied geeft een zeker gewicht aan de
veronderstelling dat de term Paa/ge/d in Kampen is ontleend aan het voorbeeld van Elbing en Danzig. Er valt dan met name aan Elbing te denken, dat
eerder dan Danzig tot handelsbloei is gekomen en pas tegen het midden van
de l4de eeuw door die stad is overvleugeld.
Er bestaat ook geen duidelijkheid over de oorspronkelijke betekenis van
het woord Paa/ge/d. Vit niets blijkt dat merktekens in en langs zeegaten voorheen "palen" werden genoemd. Het ligt voor de hand om de naam te verbinden aan paalwerk in of bij havens, maar rechtstreekse aanwijzingen hierover
ontbreken nagenoeg. In de Oudste Foliant van Kampen gaat aan de optekening over het Paalgeld uit 1334 een uitgaafpost betreffende "paelen" vooraf,
maar het is niet duidelijk waarop hiermee wordt gedoeld.
In de l5de eeuw lijkt in ieder geval in het taalbewustzijn geen directe relatie
tussen Paalgeld en palen te worden gelegd. In of kort na 1437 is ·de stad Narwa een Paalgeld gaan heffen om daaruit de kosten te bestrijden van een weg
die van een stadspoort naar het strand voerde. Die weg moest de inscheping
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van goederen vergemakkelijken '). Paalgeldis dan kennelijk een algemene benaming voor een heffing waarvan de opbrengst is bestemd voor voorzieningen ten dienste van de scheepvaart.
Dergelijke heffingen konden natuurlijk andere namen hebben. Zo wordt
in het oudste Keurboek van Amsterdam, dat uit 1413 dateert, een Bakengeld
vermeld, dat door deze stad werd geheven. Het was een invoerrecht want het
werd betaald door schippers eer zij hun lading losten '0). Men mag aannemen
dat uit de opbrengst ervan bakens werden onderhouden, maar waar die stonden is onduidelijk.
Misschien valt dit Amsterdamse Bakengeld in verband te brengen met
klachten die in 1399 van de kant van de Hanze vielen over een nieuwe tol die
de Hollandse landheer, Hertog Albrecht van Beieren, op de Zuiderzee of in
het Marsdiep wilde leggen "). Men mag veronderstellen dat zo'n belasting geheven werd bij aankomst in een haven en ook dat Amsterdam, toen het een
Bakengeld wilde invoeren, de toestemming van de landheer behoefde, tot
wiens prerogatieven het recht om belasting te heffen behoorde. Het kan daarom zijn dat achter de genoemde, verder vaag gebleven klachten de invoering
van het Bakengeld schuilgaat.
Ongeveer ter zelfder tijd sanctionneerde Hertog Albrecht overigens het
recht van Kampen om in Marsdiep en Vlie betonningen te onderhouden ").
Dit is in overeenstemming met een rechtsopvatting die tegen het einde van de
14de eeuw bij de Hollandse grafelijkheid ingang yond en volgens welke Marsdiep, Vlie en Zuiderzee golden als ,,'s graven stroom", d.w.z. als territoriaal
water van Holland ").
In de loop van de 15de eeuw is het Paalgeld dat Kampen hief tevens een
Amsterdamse aangelegenheid geworden . Het vroegste gegeven hierover is een
overeenkomst uit 1451 betreffende de betaling van een jaarlijkse vergoeding
voor het leggen van tonnen, die Amsterdam aan Kampen placht uit te
keren 14). Het is niet bekend hoe lang Amsterdam deze betaling toen al verricht had. In een nadere overeenkomst op dit punt tussen de twee steden, die
in 1463 werd gesloten, is uitdrukkelijk gestipuleerd - in de woorden van
schout, burgemeesteren, schepenen en raden van Amsterdam - dat "wij sullen bueren alsulck paelgelt van allen scepen ende gueden, die an onse stede
voirseit comen ende havenen, uutgesceiden die burger van Campen die sullen
van allen hoeren scepen ende gueden vry wesen ende niet geven" ").
Dit is de oudste rechtstreekse vermelding van het Paalgeld, die met betrekking tot Amsterdam is overgeleverd. Weliswaar stond Hertog Philips van
Bourgondie in 1452 aan Amsterdam toe om het tarief te verhogen van de belasting die deze stad van de scheepvaart hief ten bate van het onderhouden
van kapen, kustvuren en tonnen, maar in het desbetreffende handvest wordt
de benaming van deze belasting niet vermeld 16). Ketner heeft er echter op gewezen dat het bovengenoemde Bakengeld op de duur Paalgeld is gaan heten;
in 1473-'74 is er in onderhandelingen tussen Holland en de Hanze trouwens
nog sprake van "paelgelde off bakengelde" "). Men mag m.L invloed van
Baltische voorbeelden op deze naamswijziging veronderstellen, naast die uit
Kampen.

HEFFING VAN PAALGELD DOOR KAMPEN EN AMSTERDAM

131

Het staat vast dat Amsterdam in de 15de eeuw naast Kampen een daadwerkelijk aandeel had in de beveiliging der Scheepsvaart. Volgens het handvest
van 1452 waren de gemde gelden bestemd voor het onderhoud van kapen of
vuurtekens die op de eilanden Huisduinen, Texel, Vlieland en Terschelling
stonden en van ongeveer 60 tonnen. Van die installaties moet Amsterdam er
een aantal hebben onderhouden. Dit vloeit voort uit een mededeling in de Informacie van 1514, die van de zijde van Amsterdam werd gedaan over de
"paelkiste", het fonds waarin het Paalgeld werd gestort: het beheer hiervan
berustte bij "zeeckere oude mannen hen verstaende tot der zeevaerdige
neringhe - ende dat daeraen dient -, die daerof maicken de caepen ende de
tonnen binnen slants" 18).
Het is niet bekend of Kampen in 1514 nog kapen in beheer had, weI dat het
toen nog steeds gerechtigd was tot het leggen van tonnen in het Vlie en in het
Marsdiep. De term "binnen slants" betekent in verband met de Zuiderzee
binnengaats (ik hoop dit punt nader te behandelen in een nog te verschijnen
studie over het zgn. Buitenvuurgeld). Hieruit maak ik op dat Amsterdam
tonnen op de Zuiderzee onderhield. Volgens een nieuwe overeenkomst over
het Paalgeld, die Amsterdam en Kampen in 1476 met elkaar sloten, had
Kampen 24 tonnen in onderhoud '9). Aangezien Amsterdam in 1452 meebetaalde aan de tonnen van Kampen, neem ik aan dat in het toen vermelde aantal van ongeveer 60 tonnen die van Kampen zijn begrepen. Zo kom ik tot een
schatting van om en nabij 36 tonnen welke Amsterdam in het midden van de
15de eeuw in de Zuiderzee zou hebben onderhouden.
Het aantal tonnen, dat Kampen onderhield, is geleidelijk uitgebreid tot 32.
Amsterdam betaalde hiervoor aan Kampen een, eveneens geleidelijk gestegen, jaarlijkse som. Tegen 1520 begonnen deze betalingen evenwel onregelmatig te verlopen: meestal waren de bedragen lager dan overeengekomen
was, een enkele maal betaalde Amsterdam meer dan dat. Over 1521 en 1522
kwam zeer weinig binnen: slechts 5 goudguldens voor die twee jaar. In de
Kamper stadsrekening over 1522 staat bij deze post genoteerd dat die van
Amsterdam rekenschap hadden overgelegd van de kosten die zij aan de tonnen van Kampen hadden besteed 20). Vermoedelijk is dit ook in andere jaren
weI gebeurd.
Het was de tijd van de oorlog tussen Karel van Gelre en Karel V. Kampen
zal toen belemmerd geweest zijn in het onderhouden der zeetonnen, zodat
Amsterdam naast de eigen betonning nu en dan die van Kampen is gaan verzorgen. Voorts ging de handel van Kampen, en daarmee de eigen opbrengst
van het Paalgeld, sterk achteruit. Daar zowel de geldelijke middelen voor de
beveiliging der vaarwegen als het eigen belang erbij afnamen, is het begrijpelijk dat de stad Kampen haar zeetonnen aan Amsterdam overdroeg. Dit gebeurde bij overeenkomst van 4 maart 1527. Kampen stond aan Amsterdam
het recht af om zeetonnen te leggen en Paalgeld te innen, doch de Kamper
schippers werden voor altijd vrijgesteld van de betaling van Paalgeld aan
Amsterdam 2').
Het is hiervoor gebleken dat bepaaldelijk steden voor de veiligheid van de
scheepvaart zorg droegen. De Hollandse landsheer was er weliswaar door de
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uitvaardiging van enige privileges bij betrokken, maar men mag dit niet
toeschrijven aan initiatieven van die kant: het zal enkel gegaan zijn om de
formele handhaving der grafelijke hoogheidsrechten ten aanzien van de belastinghefting en van's graven stromen; voorts voor Amsterdam en Kampen
om de verwerving van een juridische basis voor hun handelen. Het is duidelijk dat Amsterdam voor het overige zelfstandig regelingen met Kampen trof.
Van enige bemoeienis van de kant van de landsheer van Kampen, de bisschop
van Utrecht, blijkt overigens niets.
Het treffen van voorzieningen als tonnen, bakens, kapen en kustvuren lag
ook buiten de gezichtskring van het landsheerlijk gezag. De zorg ervoor
moest binnen het kader van de stedelijke autonornie tot ontwikkeling komen.
In het geval van het Paaigeld betekende dit echter dat niet iedere gebruiker
van de door merktekens beveiligde vaarwegen in de kosten bijdroeg, die werden gemaakt. De inning had aileen te Kampen en te Amsterdam plaats, schippers die naar andere havens voeren bleven vrij van betaling. Amsterdam
heeft op het einde van de 15de eeuw getracht om de hefting in Enkhuizen
door te zetten, maar het verkreeg geen gunstige uitspraak in het deswege gevoerde proces, dat tot voor de hoogste instantie in de Nederlanden, de Hoge
Raad van Mechelen, is gevoerd 22).
Henderikx heeft beschreven hoe Amsterdam na 1527 tot bij diezelfde Hoge
Raad toe de juridische erkenning heeft verworven van het recht om "van aile
via Vlie en Marsdiep binnenkomende goederen paalgeld te heffen", althans
wat de Hollandse Zuiderzeehavens betreft. Met Enkhuizen en Hoorn zijn
daarover processen gevoerd. Dit streven is toen in het gevai van Harlingen
rnislukt.
Overigens is Amsterdam pas 1545 stelselmatig in actie gekomen om het
Paaigeld buiten de eigen haven te innen 23).
In verband met het feit dat Amsterdam bij het uitbreken van de Opstand
Spaansgezind bleef, heeft de Prins van Oranje op 9 februari 1573 het recht
om het Paalgeld te heffen, aismede de daaraan verbonden taken, toegewezen
aan Enkhuizen. Nadat Amsterdam in 1578 de zijde van Oranje had gekozen,
heeft het vergeefs processen gevoerd om het Paaigeld terug te krijgen '"). Zo
is de zonderlinge situatie ontstaan, dat de haven die verreweg de grootste in
het Zuiderzeegebied was en daarmee de voornaamste belanghebbende, uitgesloten bleef van de zorg hiervoor.
Van grote betekenis hierbij is dat aan Enkhuizen het Paaigeld uitdrukkelijk verleend werd in de gedaante waarin Amsterdam het had bezeten, d.w.z.
dat het verschuldigd was over aile goederen die Vlie en Marsdiep binnenkwamen. In overeenstemrning hiermee stonden de Staten van Holland in 1578
aan Enkhuizen toe om desnoods met geweld Paaigeld te heffen van naar
Amsterdam passerende schepen, ingevai Amsterdam weigeren moch in de
stad een Paalmeester toe te laten, die de hefting ter hand nam. Het is Enkhuizen naderhand trouwens nog gelukt om de erkenning van het recht op Paaigeld in Friesland gedaan te krijgen ").
Zodoende bleef een enkele stad een belangrijke publieke taak uitoefenen
en in verband daarmee belasting heffen. Dit doet zelfs in het staatsbestel van
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de Republiek uitzonderlijk aan. Verder naar het Zuiden is er wei een zekere
centralisatie bereikt: dMir inde het College van de Grote Visserij vuur- en bakengelden en onderhield uit de opbrengt ervan installaties 26 ). Wat de kust benoorden de Maas betrof, werd het onderhoud van de kustvuren op de duur
toevertrouwd aan een lichaam dat in 1615 door de Staten van Holland is
ingesteld: het College van Commissarissen tot de Zaken der Pilotage
benoorden de Maze 27 ).
Waarschijnlijk is deze taak toenrnaals aan Enkhuizen onttrokken. Hiervoor bleek dat er al in het midden van de 15de eeuw kustvuren bestonden bij
de toegangen der Zuiderzee. Er is haast niets bekend over de voorzieningen
die Amsterdam uit de opbrengst van het Paalgeld in stand hield, maar er is
een duidelijke aanwijzing dat vuurtekens er een onderdeel van vormden. In
de gevel van het kantoor der Paalmeesters aan het Damrak, het Paalhuis, was
onder meer een relif!f van een vuurbaak angebracht. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of Enkhuizen kustvuren onder beheer heeft gehad 28).
De stad Enkhuizen heeft tot 1838 toe uit de opbrengst van het Paalgeld
tonnen langs de vaarroute~ en kapen langs de kust bekostigd. De moderne
Nederlandse staat, zoals die na 1795 gestalte ging krijgen, liet aanvankelijk
nog steeds aan een en1cele stad een bevoegheid over, die als een relict uit de
Middeleeuwen mag gelden.
Tarieven en opbrengstcijjers

Welk tarief Kampen bij de heffing van het Paalgeld hanteerde, is onbekend. Mogelijk was het in beginsel hetzelfde als het basistarief van 1 stuiver
in de 25 gulden op inkomende goederen - dus 2 promille van de waarde dat hertog Philips in 1452 aan Amsterdam toestond. Het ging hier schijnbaar
om een verhoging maar Ketner heeft aannemelijk gemaakt dat het veeleer een
aanpassing van de waardevermindering van de Philippuspenning betrof, de
munt waarin het tarief tot dan toe had geluid 29).
Voor een aantal goederen moet al spoedig niet een tarief naar de waarde
doch naar de hoeveelheid gehanteerd zijn. In 1474 werd in de onderhandelingen tussen Holland en de Hanze te Utrecht zo'n tarief met betrekking tot een
beperkte reeks van waren overgelegd, dat al 18 jaar in werking zou zijn
geweest 30).
De oudst bekende uitvoerige tarieflijst is te vinden in de Informacie van
1514. Deze is eveneens gebaseerd op hoeveelheden maar verschilt van de opgaaf uit 1474 wat de bedragen betreft "). In het Amsterdarnse GemeenteArchief berusten voorts twee gelijkluidende copief!n van het paalgeldtarief uit
1556 en 1560; de overeenstemming met de opgaaf uit 1514 is vrijwel compleet. Voor goederen die niet in de lijst voorkwamen werd zowel in 1514 als in
1556/'60 het oude tarief van 1 stuiver in de 25 gulden toegepast. Onder dit
standaardtarief moeten in 1514 goud en zilver zijn gevallen, daar die onvermeld bleven; in 1556/'60 was evenwel voor goud en zilver 1 stuiver in de 50
gulden verschuldigd 52).
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Het tarief dat Enkhuizen later toepaste was bepaald niet hetzelfde als het
Amsterdamse. WeI berustte het ook hoofdzakelijk op hoeveelheden. Verder
gold erin de oude regel dat van niet opgesomde goederen 1 stuiver in de 25
gulden moest worden gegeven. Voor goud en zilver was uitdrukklijk 2 stuivers in de 50 gulden verschuldigd, net zoveel als in 1514").
Vermoedelijk zijn de Amsterdamse en Enkhuizense tarieven van het Paalgeld voortgekomen uit vuistregels die men bij de hantering van het algemene
waardetarief toepaste en die zijn verstard tot vaste voorschriften. Daar de
prijzen hun eigen beloop behielden zal van de relatie van het tarief tot de
waarde weinig zijn overgebleven.
De mogelijkheid om te beschikken over jaarcijfers van de opbrengsten van
het Paalgeld is vooral bepaald door het al dan niet voorhanden zijn van de
stadsrekeningen van Kampen, Amsterdam en Enkhuizen. Die van Enkhuizen
ontbreken voor 1700 praktisch geheel; voor de Enkhuizense jaarcijfers verwijs ik naar mijn eerder genoemd artikel l4 ). De tresorierekeningen van
Amsterdam zijn vanaf 1531 vrijwel alle bewaard gebleven, de paalgeldcijfers
die ik eraan heb ontleend komen straks ter sprake.
De gegevens uit Kampen zijn schaars. In de Oudste Foliant staat een moeilijk te doorgronden notitie waaruit blijkt dat de schepenen in 1334 aan Paalgeld hebben ontvangen: 18 schellingen currente groten - dus 216 courante
groten -, alsmedenog enkele bedragen die door aangebrachte verbeteringen
vrijwel onleesbaar zijn geworden 3l). In een ander register, het Collectorium,
komt een optekening voor over de ontvangst van 72 gulden aan Paalgeld in
1408; met dit bedrag werden soldeniers betaald '6). Pas tegen het einde van de
periode waarin Kampen bij het leggen van tonnen betrokken was, leveren de
Kamper stadsrekeningen enige opbrengstcijfers op van de Paalkist in de stad
Kampen '7):
1515: 162 gouden gulden 7 st.
1516: 100 gouden gulden 14 st.
1517: 66 gouden gulden 14 st.

1519: 83 gouden gulden 14 st. (hierin is
de IJ sseltol begrepen)
1525: 25 gouden gulden

Voor 1527 staat 5 g. g. 8 st. genoteerd. Men mag dit lage cijfer niet
beinvloed achten door de overdracht van het Paalgeld in Amsterdam in dit
jaar. Kampen is namelijk in eigen haven Paalgeld blijven heffen. Ik heb hieraan verder geen aandacht besteed.
Vergeleken met bovenstaande opbrengsten te Kampen waren de bijdragen
uit Amsterdam aanzienlijk. Uit de overeenkomst tussen de twee steden van
1451 is op te maken dat Amsterdam in vijf volgende jaren 45 Rijnse guldens
per jaar zou betalen en dat dit een verhoging inhield. In 1463 werd dezelfde
bijdrage overeengekomen voor de duur van zes jaar.
In latere overeenkomsten wordt telkens het aantal tonnen vastgesteld, dat
Kampen zal leggen. Zowel deze aantallen als de bijdragen van Amsterdam
nemen gestadig toe"):
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Jaar der overeenkomst

1476
1484
1492
1499

135

Aantal tonnen

Bijdrage in Rijnse guldens

24
26
28
28

100
140

162
162

Vit de Kamper stadsrekeningen van 1505 en latere jaren is op te maken dat
Amsterdam v~~r het leggen van extra tonnen een toeslag per ton betaalde,
die neerkwam op de gemiddelde som die voor de overige 28 tonnen gold 39).
Van Vytven heeft de bedragen, die Amsterdam aan Kampen betaalde, opgevat als een soort van serieel gegeven, welks groei "getuigenis (... ) van de expansie van de Amstelstad" zou afleggen. Het ging volgens hem om betalingen voor "schepen die zich bij hun inkomst in de Zuiderzee naar Amsterdam
richtten'''O). Deze redenering komt erop neer dat Kampen de mogelijkheid
zou hebben gehad om van Amsterdam te verlangen dat hogere bedragen werden uitgekeerd wanneer de Amsterdamse paalgeldopbrengsten door de groei
van de invoer waren toegenomen.
De indruk dat deze situatie bestond wordt gewekt door de reeds aangehaalde bepaling uit het verdrag van 1461, volgens welke Amsterdam paalgeld zou
heffen "van aIle schepen en goederen, die in de stad en haar havens komen,
met uitzondering van die der Kampensche burgers""). Hiermee is echter
naar mijn mening enkel beoogd om aan Kampen het uitsluitende voorrecht
van vrijstelling van Paalgeld te Amsterdam te geven, niet een toestemming
van Kampen aan Amsterdam om Paalgeld te heffen. Over het Amsterdamse
Paalgeld, voorheen Bakengeld geheten, had Kampen geen zeggenschap.
Het is waar dat het gemiddelde bedrag dat Amsterdam per ton bijdroeg
nogal is gestegen: tussen 1476 en 1492 met 39 procent. Hierin komt ongetwijfeld een toenemend belang bij de scheepvaart door de zeegaten tot uiting,
maar een direct verband tussen de omvang van de scheepvaart op Amsterdam
en de stijging van de bijdrage lijkt mij niet te bestaan. Veeleer komt het mij
voor dat Kampen tegenover Amsterdam een sterke onderhandelingspositie
had, daar het in Vlie en Marsdiep geprivilegieerd was inzake de betonning, en
zodoende in staat was om de kosten ervan in steeds grotere omvang op
Amsterdam af te wentelen.
Amsterdam klaagde overigens voortdurend over de kwaliteit van de dienstverlening. Ik kan niet beoordelen in hoeverre in de tweede helft van de 15de
eeuw veranderingen van de gesteldheid van met name het Marsdiep problemen bij de betonning hebben veroorzaakt. Volgens Schoorl is de vaarroute
tussen het einde van de 15de en het einde van de 16de eeuw in een grote boog
achter Texel om gaan lopen, in plaats van rechtstreeks langs Wieringen, en
daardoor langer geworden 42). De toeneming van het aantal tonnen zou hiermee verband kunnen houden.
In de Informacie van 1514 wordt meegedeeld hoeveel de Paalkist te
Amsterdam had opgebracht in de vijf jaren die eindigden op Lichtmis (2 februari) 1514: 699 ponden Vlaamse groten. Aan de hand hiervan wordt dan de
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gemiddelde jaaropbrengst geschat op 139 pond 16 sch. VI. groten. Dit komt
neer op 597 g. g. 12 st. Kampen ontvang hiervan 188 g. g. 4 st. ofwei 31
procent 43).
Tegenover de commissarissen, die met de Informacie waren belast, hoedden de vertegenwoordigers van Amsterdam zich ervoor de indruk te wekken
dat er voordeel aan het Paalgeld verbonden was: "tguendt dat in teen jaer
van tpaelgeJt overt, dat bewaren zy (de beheerders van de Paalkist) tegens
tanderde jaer" . Als er m.a.w. op de uitgaven aan de installaties wei eens iets
overschoot, dan was er in een ander jaar wei weer een evenredig tekort.
Overigens vormde het Paalgeld maar 2 Y2 procent van de totale inkomsten
van Amsterdam in die tijd ").
Dat er in latere jaren een batig slot mocht worden verwacht, voigt zonder
meer uit het feit dat men toen de Paalkist jaarlijks verpachtte. Men kan niet
aannemen dat hiervoor gegadigden waren als er niets aan te verdienen viel.
De kosten van de installaties kwamen ten laste van de pachters en komen dus
in de tresoriersrekeningen niet voor.
De opbrengstcijfers van de verpachting over de periode 1530-1572 zijn
meegedeeld in de bijlage (zie ook de grafiek). Het is niet aan te nemen dat het
tarief, dat in 1560 haast ongewijzigd was ten opzichte van 1514, nadien nog
wezenlijk is veranderd.
Het is moeilijk om deze djfers te vergelijken met de opgaaf in de Informade over 1510/'14. Als men toch een poging wil waren, dan moet men uitgaan

1000

1000

,,
,,,

900
800

Jaarlijkse •• ntallen

gel.den Hollands.
schapen die d. 50nt

100

westwaa rts passeren

)0

/

,,

800

/

SOD

'-.,/

400

900
800
100
800
500
400

300

300

200

200

100

100

100

-100

600

600

500

500

400

400

300

100

"

J.aropbrengsten van hat
Amsterdam •• paalgeld
In pondan vl.ams

300
200
100

HEFFING VAN PAALGELD DOOR KAMPEN EN AMSTERDAM

137

van een schatting van de kosten van inning en taakvervulling. Stelt men die
- in weerwil van het citaat van daarnet - ten tijde van de Informacie op
driekwart van de inkomsten, d.L op 105 pond VI., en die in 1530/' 34 iets
hoger, zeg op 125 pond VI., dan moet men dit bedrag tellen bij de gemiddelde
pachtsom over 1530/'34 om te schatten, hoeveel de pachter minimaal moest
innen, wilde hij geen verlies lijden. Die gemiddelde pachtsom bedraagt 234
pond VI., zodat de schatting uitkomt op een 360 pond VI., ruim twee-en-eenhalf maal de gemiddelde jaaropbrengst uit 1510/'14. Viteraard valt zo'n
schatting lager of hoger uit naarmate men minder of meer kosten veronderstelt.
Het lijkt mij, op grond van deze berekening, en van de overweging dat er
winsten moeten zijn gemaakt, verantwoord om te stellen dat tussen 1510/' 14
en 1530/'34 de invoer van Amsterdam naar hoeveelheid tenminste verdubbeld is, zo niet verdrievoudigd. Een inzicht in de verdere ontwikkeling hangt
af van een beoordeling van het be100p der pachtbedragen. Dit nu is een
notoir 1astig te hanteren gegeven.
Ten aanzien van pachtsommen voor de inning van belastingen heeft men in
het algemeen te maken met de schattingen van concurrerende bieders ten
aanzien van het beloop van zaken in een komende periode. Wat het Paalgeld
in de 16de eeuw betreft zijn er nog bijzondere complicaties. De kosten vloeiden in dit geval niet enkel voort uit het voeren van een administratie, maar tevens uit het onderhoud van installaties. Voor de administratiekosten mag
men aan een zeker percentage van de bruto-opbrengst denken, voor het onderhouden van bakens enz. vee1eer aan een jaarlijks bedrag dat samenhing
met de omvang der dienstverlening, die denkelijk toenam door de verlenging
van de vaarroute via het Marsdiep, en met schommelingen van prijzen en
10nen, die in de 16de eeuw stegen.
En heel ander punt is dat, afgaande op de uiteenzetting van Henderikx,
aan te nemen valt dat pas na 1545 de geregelde inning buiten Amsterdam
goed op gang kwam. De stijging die de pachtbedragen vanaf dat jaar vertonen mag dan niet zomaar aan een toeneming van de Amsterdamse invoer
worden toegeschreven.
Het staat weI vast dat omstreeks 1550 Amsterdamse paalmeesters in Enkhuizen en Hoorn opereerden, maar het is evenzeer duidelijk dat er over het
Paalgeld strubbelingen waren tussen deze steden en Amsterdam. Omstreeks
1560 lieten ze de paalmeesters tijdelijk niet toe. De vraag is dan of de daling
in de pachtsommen, die dan optreedt, hierdoor beinvloed is. Ook het verzet
van Westfriese zijde tegen de heffing van Paalgeld op haring en ossen kan de
pachtopbrengsten nadeling hebben beinvloed 45).
Vit een beschouwing van de Amsterdamse paa1geldcijfers voIgt dat er zich
na 1545 een gedurige stijging van de opbrengst heeft voorgedaan tot er tegen
1565 een p1afond lijkt te zijn bereikt. Het is naar mijn mening niet goed mogelijk om de bruto-opbrengsten van het Paalgebied aan de hand van de
pachtsommen te schatten. Niettemin geeft de serie een indruk van de groei
van de Amsterdamse handel. Dieptepunten houden veelal verband met oor-
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logen: zo in 1536 in de Sont, evenals in 1542/'44, in 1542/'44 en 1552 door de
oorlog met Frankrijk en na 1568 het optreden van de Watergeuzen··).
Vergelijkenismateriaal wordt geboden door de jaarcijfers der aantallen
schepen die de Sont jaarlijks passeerden, voorzover die uit de Sonttoltabellen te achterhalen zijn. In navolging van Snapper heb ik voor de periode 1557/'69 als maatstaf genomen de aantallen schepen uit Holland, die met
lading de Sont westwaarts passeerden. Voor de periode 1537/'47 is dat niet
mogelijk daar de splitsing tusen oost- en westwaartse richting nog niet was
aangebracht, doch het is verantwoord om de gezochte aantallen te schatten
door de totalen der Hollandse schepen die de Sont passeerden te halveren 47).
Uit de grafiek is overeenstemming zichtbaar, zij het dat de scheepvaartcijfers heftiger schommelen dan de opbrengsten van het Paalgeld. De
correlatiecoefficient tussen de twee gegevens is aan de hoge kant, te weten
0.87. Vergelijkt men de periode 1537/'47 met de periode 1557/'69, dan blijkt
de stijging van het jaargemiddelde (over de jaren waarvoor in beide gevallen
cijfers zijn) bij de scheepvaart van dezelfde orde te zijn als bij het Paalgeld:
het gemiddeld aantal schepen stijgt van 323 naar 754, de gerniddelde
paalgeldopbrengsten van 260 naar 572 ponden vlaams.
Men mag echter de beperkingen van paalgeld- en scheepvaartcijfers niet
verwaarlozen. Die van de opbrengsten van het Paalgeld heb ik reeds besproken. Wat de scheepvaart betreft moet men in aanmerking nemen dat de gemiddelde tonnage per schip in de 16de eeuw is gestegen 48). In dit verband is
het opmerkelijk dat omstreeks 1540 de jaarlijkse aantallen Hollandse schepen die de Sont passeerden slechts ongeveer eenderde hoger liggen dan omstreeks 1500 49 ) . Dit lijkt bezwaarlijk te rijmen met de schatting van daarnet,
volgens welke het volume van de Amsterdamse invoer tussen 1510/'14 en
1530/'34 twee it driemaal zou zijn toegenomen, maar ook hierbij kan de toeneming van de gemiddelde tonnage een rol spelen. Bovendien valt te denken
aan een groeiend aandeel van Amsterdam in de scheepvaart van het Zuiderzeegebied.
In 1573 werd het Paalgeld niet verpacht "om den troublen in Hollant".
Een oud-burgemeester trad op als gaarder. Hij inde in dat jaar 24 stuivers,
d.i. 4 schellingen vlaams, "na syn affirmatie, overmits dat Omme de voernoemde troublen geen scepen int Marsdiep noch int Vlye, dan alleen cleyne
scepen uut Vrieslant gearriveert syn". Blijkbaar waren er via de zeegaten ten
oosten van het Vlie en de Friese havens enige scheepjes langs de blokkade
geglipt, die de opstandelingen hadden ingesteld. Van de schepen die de
havens van de rebellerende Westfriese steden binnenvoeren, werd niet gerept.
Ook in de volgende jaren bleef verpachting achterwege en waren de
inkomsten minimaal '0).
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BIJLAGE
De jaarlijkse opbrengsten van de verpachting van het Paalgeld door Amsterdam
(1530·1572) en de Hollandse scheepvaart door de Sont (1536·1569)

Jaar')

Pachtsom in ponden vlaams')

1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572

269
245

Door de Sont westwaarts gevaren,
geladen schepen uit HoI/and')

200

238
218
241
(175)')
232
293
261
265
250
210
215
221
285
308
271
302
316
351
355

( 348)
( 384)
( 464)

( 378)
( 267)
( 96)
( 178)
( 290)

( 373)
( 459)

248

314
370
433
470
511
414
453
476
520
525
621
621
625
640
616')
647

600

461
410
521
855
1013
824
1018
1074
895
915
313

530
641
470

Bron: G.A. Amsterdam, Tresoriersrekeningen (behalve voor 1536, zie hieronder
noot 4) en de Sonttoltabellen (zie noot 47 van de tekst).
') Eigenlijk betreft het perioden van telkens een jaar, die lopen van D.L.V. Licht·
mis tot D.L.V. Lichtmis, dus van 2 februari tot 2 februari. Aangezien mag worden

140

HEFFING VAN PAALGELD DOOR KAMPEN EN AMSTERDAM

aangenomen dat het scheepvaartverkeer in de wintermaanden niet erg intensief was,
lijkt het mij verantwoord om de pachtsommen - die immers toch al op voorafgaande
schattingen neerkomen - per kalenderjaar te noteren.
' ) De "huur van de Paalkist (zie over deze term biz. 4) werd meestal in twee termijnen voldaan, te weten op Allerheiligen en Lichtmis; in elke rekeningpost wordt evenwei het jaarbedrag vermeld .
') Zie biz. 13 . De geschatte aantallen staan tussen haakjes.
' ) De Tresoriersrekening over 1536/ '37 ontbreekt, maar de pachtsom van het Paalgeld over dat jaar is af te leiden uit een "Staetken vanden incommen vande stadt
Aemsterdam jaerlicx gemaict up een derdendeel van drie voorgaende jaeren, als 15c34,
35 ende 36" . In dit ongedateerde doch blijkbaar uit 1537 stammende stuk wordt getracht om de jaarlijkse inkomsten van de stad te schatten op grond van de gemiddelden
der diverse posten over 1534, 1535 en 1536. Zo o.m.: "De paelkist voer drie jaeren
6c34 £ fl ., voor een derdendeel 2ct I £ 6 s. 8 d." Daar de pachtsommen over de eerste
twee jaren bekend zijn, is het bed rag voor 1536 te bepalen. (G.A. Amsterdam,
Thesaurieren-ordinaris 115 : Thes. Port. 101, T 1-4).
' ) Er ontstond een conflict over de laatste termijn van de pachtsom over 1567/ '68:
volgens de tresoriers zou die niet zijn voldaan. Zie: H . A. Diederiks, De 16e eeuwse
financiele administratie van Amsterdam in opspraak (Maandblad Amstelodamum 57
(1970) 139-144).
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x
ZIJDETEELT IN NEDERLAND IN DE ZEVENTIENDE EN EERSTE
HELFf VAN DE ACHTTIENDE EEUW
door
H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
Voor het eind van de zestiende eeuw kwam de vervaardiging van zijden garens en stoffen in ons land slechts sporadisch voor. Pas in het vierde kwart
van deze eeuw ging de zijdenijverheid zich als een meer algemeen fenomeen
presenteren en werd daarmee het niveau van incidentele gevallen overstegen.
Het zijn protestantse kooplieden en nijveren uit de Zuidelijke Nederlanden
en uit Frankrijk die wegens vervolging om geloofswille hun toevlucht zoe ken
in de Noordelijke Nederlanden. Vooral na de val van Antwerpen in 1585
vestigen zich vele zijdewerkers in de Hollandse steden. Rond 1600 zijn reeds
honderden mensen, vooral ernigranten, werkzaam in de snel opkomende
Amsterdamse zijdenijverheid die tot ontwikkeling is gekomen in het
voetspoor van de zich aldaar gevestigd hebbende zijdehandel. De zijdeweverij vereiste een kostbare grondstof die meer dan de helft van de waarde van
het eindprodukt uitmaakte. Gezien het luxe-karakter en de bewerkelijkheid
van de zijden stof, de trage ornzet en de grote diversiteit in kwaliteit en soort
waren voor de activiteiten in deze branche vrij aanzienlijke kapitalen nodig.
Het zijn dan ook veelal de groothandelaren in ruwe zijde die tot de ontwikkeling van de zijderederij de stoot hebben gegeven. Werken in deze sector was
slechts lonend bij een ruime opzet. De arbeid was veelsoortig en complex.
Het duurde een hele tijd, voordat het in de grondstof geinvesteerde kapitaal
via de verkoop van het eindprodukt, veelal in het buitenland, terugkwam. Alleen kapitaalkrachtige figuren konden het zich perrnitteren de langdurige periode tussen aankoop grondstof en opbrengst verkoop, vaak twee a drie jaren, te overbruggen. Hierdoor zijn in de zijdenijverheid al spoedig kentekenen van een vroeg-kapitalistische organisatiestructuur te signaleren, die zich
naast hoge technische kennis uiten in een sterke kapitaalbehoefte en een verfijnde commerciele leiding I).
Ons land kende vooral in de zeventiende en achttiende eeuw een belangrijke zijdenijverheid met als centra Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht,
terwijl men ook in Amersfoort, Maarssen en Naarden op dit terrein actief
was. Amsterdam was een van de voornaamste zijdemarkten van Europa. De
ruwe zijde werd hier in balen aangevoerd. De arbeidsintensieve zijdenijverheid was duidelijk een verwerkende industrie, omdat de grondstof, de ruwe
zijde, vanuit het buitenland werd ingevoerd. Voor deze import was men in
eerste instantie vooral afhankelijk van Frankrijk, Spanje en Italie en later
meer van China, India, Perzie en de Levant.
In het licht van de hiervoor geschetste situatie is het niet verwonderlijk, dat
al vroeg pogingen werden ondernomen de grondstof hier te winnen. Indien

ZUDETEELT IN NEDERLAND

143

men er in zou slagen de ruwe zijde in ons land zelf voort te brengen, was men
verzekerd van een ruim afzetgebied. Het kweken van zijderupsen was al in de
vijftiende eeuw in ons land niet onbekend. Dit kwam echter slechts incidenteel en in beperkte mate voor2). Op het eind van de zestiende eeuw, namelijk
in de jaren 1593-1595, werden te Leiden zijdewormen geteeld, gevoed met
blad van de uit het buitenland geimporteerde moerbezieboom. Hiermee hield
zich hertogin d' Ascot onledig. Van de verkregen zijde werd kleding gemaakt
die door dames van haar staf ook is gedragen ').
De eerste meer groots opgezette poging om de snel expanderende Nederlandse zijde-industrie voor zijn grondstoffenvoorziening minder kwetsbaar te
maken in zake de aanvoer uit den vreemde, vond plaats te Amersfoort. Daar
trachtte rond 1600 een zekere Job van Suijlen van Nijvelt, gewoonlijk J. van
Nijvelt genoemd, een inheemse zijdeteelt van de grond te krijgen. Deze Job
was een zoon van kapitein Frederik van Nijvelt die in 1572 in's lands dienst
gesneuveld was bij de overval door de Spanjaarden op Naarden 4).
De Amersfoortse schepenen mr. E. van Meervelt en W. van Hardevelt kregen van het stadsbestuur opdracht een onderzoek in te stellen naar de verrichtingen van J. van Nijvelt en daarover rapport uit te brengen aan dit college ').
In hun verslag dee1den de beide rapporteurs mee verscheidene malen het huis
van de adressant bezocht te hebben. Daar hadden zij een hoeveelheid zijderupsen aangetroffen, die gevoed werden met moerbeziebladeren. Ook hadden zij gezien, dat de rupsen zich insponnen en hoe later de echtgenote, Arina
Conincx, de cocons tot zijdedraad afwikkelde. Dat Van Nijvelt de zaken op
kundige wijze aanpakte, werd eveneens onderstreept door twee plaatse1ijke
kooplieden in zijden stoffen, die verklaarden, dat een inheemse zijdeteelt
zeer wei realiseerbaar was, mits er maar voldoende moerbeziebomen werden
aangeplant.
De slotconc1usie van het rapport was, dat "het seer orbaerlick waere voor
't lant", dat J . van Nijvelt zijn experimenten zou voortzetten. Om dit op
enigszins grote schaal te kunnen realiseren, zou dan wei in de nabijheid van
Amersfoort een aantal moerbeziebomen geplant moeten worden "dije men
in corte jaeren en mit die gratie godts lichtelick sal cunnen vermenichfuldigen" 6). Wellicht heeft Van Nijvelt octrooi gevraagd om met uitsluiting van
anderen de zijdeteelt te mogen beoefenen. Aileen dan had het zin kosten te
gaan maken voor de aanplant van een terrein met moerbeziebomen.
Hoe de kwestie verder is afgehandeld, weten wij niet. Waarschijnlijk heeft
men hier toch wei te maken met een avonturier. Enkele jaren later immers
blijkt Van Nijve1t in rnilitaire dienst te zijn getreden. Hij sneuvelde bij
gevechten in 1603 te Oostende, zijn vrouw en twee jonge kinderen zonder
middelen van bestaan achter latend ').
Bij de aanvang van de zeventiende eeuw bleek de zijdeteelt in ruimere kring
de aandacht te trekken . In dit verband presenteerde zich een zekere Caspar
Benoist die na een tijdelijk verblijf in Italie, waar deze protestant kennis had
opgedaan van de techniek van de zijdebewerking, zich vanuit Brussel als zijdewerker te Amsterdam vestigde. In 1604 bleek hij aldaar te wonen. Op 22
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augustus van dat jaar verwierf hij van de Staten-Generaal voor een periode
van tien jaren een octrooi tot het gebruik van zijdemolens "omme zyde te
verwercken aen allerley soorten van zyde lakenen, die men tot noch toe uyt
Spaignen, Italien ende andere landen heeft moeten halen". Op eigen kosten
had hij deze molen en andere instrumenten uit Halil! naar ons land gebracht.
Ieder die de "nieuwen molen" wenste na te maken, moest daartoe aan hem,
zolang het octrooi gold, een recht van 200 ponden betalen. Eind 1604 en verder in de loop van 1605 bouwde Benoist te Alkmaar waar hij zich intussen gevestigd had, diverse molens en bracht deze in exploitatie').
Intussen trachtte Benoist hier ook een inlandse zijdeteelt van de grond te
krijgen, die de ruwe zijde zou leveren waardoor men minder afhankelijk zou
zijn van de moeilijke aanvoer vanuit het buitenland. Hij stelde daartoe een
tractaat op, getiteld "Het gehele Conste tmiddel ende Beleyt om de sijdewormen te winnen, oock thaeren onderhoude witte moerbeye boomen te sayen,
te planten ende op te brengen door der naturen ondersoeck ende veler cloecke
geesten ervarentheyt metter tijt vercregen". Het kweken van de witte moerbeiboom en het winnen van de zijdeworm achtte hij ook in het koudere
klirnaat van ons land zeer wei mogelijk 9 ).
Benoist beperkte zijn activiteiten niet tot Alkmaar. In de loop van 1606
diende hij een rekest in bij de Utrechtse magistraat. Hierin verzocht hij
toestemming voor "het planten ende pooten van moerbesieboomen tot propagatie, voortplantinge ende onderhoudinge van zijdewormen". Hij wilde
daartoe de beschikking krijgen over enige terreinen binnen de stad of buiten
de stadswallen. Wanneer de aanplant gerealiseerd zou zijn en er voldoende
voedsel aanwezig was voor de zijdewormen, wenste hij in tweede instantie
over te gaan tot de zijdeteelt en de produktie van zijdegarens. Om advies over
dit rekest uit te brengen benoemde het stedelijk bestuur in zijn vergadering
van 12 mei een commissie '0). In de vergadering van 19 mei 1606, toen de onderhavige kwestie opnieuw op de agenda stond, kreeg deze commissie opdracht om "de saecke van Caspar Bennoist nopende het erigeeren van moerbeiboomplantsoenen binnen deser Stadt tot bereydinge van rouwe zijde ende
appendentien van desen" af te handelen "). Wat er verder van dit plan
terecht is gekomen, konden wij in de archiefbronnen niet achterhalen.
Hoewel de plannen van Benoist betreffende de introductie van de zijdeteelt
hier te lande niet vee! uitgehaald schijnen te hebben, is het niet zo, dat ideel!n
in die richting als niet realistisch werden beschouwd. Immers in 1612 toen Benoist nog als zijdewever te Alkmaar werkzaam was, nam het bestuur van die
stad zelf het initiatief om tot de aanplant van de moerbezieboom over te
gaan. Het in ons land zelf verwerven van de grondstof voor de zich snel expanderende zijdenijverheid werd dus niet als een dwaze utopie gezien. De
vroedschap van Alkmaar machtigde op 14 oktober 1612 de burgemeesteren
van deze stad om met Jean de la Bat in onderhandeling te treden over de aankoop van drie- a vierduizend stuks "moerbezieplantsoen" 12). Hoe dit verder
is afgehandeld, is ons niet bekend. Aangezien in januari 1613 het tot een conflict kwam tussen de vroedschap en Benoist, zal deze situatie zeker een domper hebben gezet op de plannen tot het compleet maken van de gehele pro-
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duktieketen. De vroedschap verweet Benoist, dat hij de gemaakte afspraken
niet nakwam. Op 15 juni 1613 viel het besluit het "instrument" van Benoist
te slopen en op te slaan. Er volgde een proces. Intussen had Benoist de stad
verlaten. Na een aanbod van het stadsbestuur tot een schikking om "een eerlijk afscheid" mogelijk te maken, verdween hij uit de scope van Alkmaars
historie 13). Wat de zijdeteelt betreft, is hier niet de victorie begonnen.
Een figuur die eveneens in die tijd trachtte de zijdeteelt in ons land te introduceren, was de reeds eerder genoemde Jean de la Bat, in Haarlem woonachtig. Deze uit Frankrijk afkomstige koopman trad omstreeks 1610 in onderhandeling met de Staten van Holland om met uitsluiting van andereneen octrooi te verwerven voor de aanplant van moerbeziebomen en de teelt van de
zijderups. In zijn aanvrage verwees J. de la Bat naar een in 1609 ingediend
verzoek van Jean Bonnal, in Frankrijk geboren en later naar ons land overgekomen, om alhier de zijdeteelt te introduceren. Deze wilde daartoe honderdduizend stekken van de witte moerbezieboom naar ons land overbrengen.
Het doel was "omme met de Bladekens van deselve Zijd-Wormen te
voeden". Omdat het gewestelijk bestuur geen vertrouwen had, dat "de witte
Moerbey-Boomen of Zijd-Wormen hier te Lande souden willen wasschen
noch groeyen" , was op genoemd rekest niet nader ingegaan. Op deze afwijzende houding werd teruggekomen, nu Jean de la Bat verklaarde dat hij ten
aanzien van de mogelijkheid van een Nederlandse zijdeteelt bereid was "tot
syne kosten, pericule ende fortune de preuve daervan alhier te doen" . Hij
was in dit verband genegen zo snel als doenlijk was een flink aantal moerbeibomen uit Frankrijk naar ons land over te doen brengen en hier te laten planten. Verder wilde hij uit Frankrijk mensen laten overkomen om hier aan degenen "die lust sullen krygen deselve aen te nemen" , de nodige instructies te
geven betreffende allerlei aspecten van de zijdeteelt. Deze liefhebbers zouden
dan wei eerst via hem een aantal moerbeiboompjes moeten aanschaffen. Omdat het veel geld en tijd zou kosten om "de boomkens te doen wasschen en de
Zijd-Wormen te brengen tot perfectie" verzocht De la Bat octrooi om voor
de tijd van twintig jaren het alleenrecht te mogen hebben om zich in de "Lande van Hollandt ende West-Vriesland" met de aanplant van moerbeibomen
en de teelt van zijdewormen bezig te houden. Indien anderen dat ook
wensten, zouden zij eerst daartoe toestemming van De la Bat moeten hebben.
Wanneer men zich niet aan deze regel hield, dan zouden zowel het plantmateriaal als de zijdewormen verbeurd verklaard moeten worden ten behoeve van
J. de la Bat. Ter stimulering van de door hem te ontwikkelen activiteiten
wenste hij gedurende twintig jaren vrijstelling te genieten van in- en uitvoerrechten bij het verhandelen van moerbeibomen en van eitjes van de
zijdevlinder 14).
De Staten van Holland achtten het van groot belang om "de wetenschap
van Zijde-neeringe, plantagie van witte Moerbey-Boomen ende 't voeden van
de Zijd-Wormen in desen Lande te doen komen ende plaetse grijpen" . Daarom verleenden zij op 3 maart 1610 aan Jean de la Bat voor de tijd van twintig
achtereenvolgende jaren "met exclusie van allen anderen" octrooi om in den
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lande van Holland en West-Friesland moerbezieplanten in te voeren, aan te
planten en te kweken en de zijdeteelt te introduceren. Iemand anders zou op
dit terrein geen activiteiten mogen ontplooien, tenzij De la Bat daarmee
akkoord ging. Overtreding van dit verbod zou leiden tot confiscatie van de
moerbeziebomen, van de eitjes van de zijdevlinder en van de zijdewormen.
Verder stond hierop een boete van 300 ponden van 40 grooten het pond.
Anderhalf jaar later, namelijk op 8 oktober 1611, is door de Staten-Generaal
het octrooi in zijn werking uitgebreid tot het gehele gebied van de Republiek.
Aanvankelijk was een eerder gedaan verzoek afgewezen. Nadat echter de
Staten van Holland in 1610 octrooi hadden verleend, stelden ook de StatenGeneraal zich positief op. Eind 1611 blijkt De la Bat verhuisd te zijn naar
Middelburg. Op 31 mei 1612 werd het octrooi ook in Zeeland
geregistreerd ' ').
Bij het verlenen van een exclusief recht aan De la Bat speelde mee de overweging, dat hij eerst heel wat kosten zou moeten maken en dat over een lange
terrnijn, voordat er van enige winst sprake zou kunnen zijn. Concurrentie
toelaten tijdens de moeilijke beginfase van het opstarten van deze nieuwe tak
van bedrijvigheid, zou de prikkel tot het ondernemen van een dergelijke
ongewisse zaak bepaald wegnemen.
Jean de la Bat is al snel aan de slag gegaan. Immers eerder wezen wij al op
de onderhandelingen in 1612 tussen hem en het Alkmaarse stadsbestuur tot
de aankoop van moerbezieplantsoen. Daaruit kunnen wij concluderen, dat
enkele jaren na het verkrijgen van het octrooi koopman De la Bat plantmateriaal had aan te bieden.
Een andere indicatie betreffende de door De la Bat ontwikkelde activiteiten is te vinden in het stadsarchief van Haarlem. Daar is in de resoluties van
de vroedschap sprake van een Jehan de la Batt. Op 20 augustus 1612 was tussen het stadsbestuur en hem een akkoord gesloten over de aankoop van twintigduizend witte moerbeziebomen voor drie stuivers per stuk. Het bedrag van
j 3000,- zou in drie terrnijnen betaald worden. In januari 1615 bleek De la
Bat slechtsj 1000,- ontvangen te hebben. Er bestond bij de magistraat van
Haarlem grote teleurstelling over de slechte groei van het gewas, dat aangeplant was op een door van stadswege gehuurd stuk grond. Bovendien was een
deel van de aanplant doodgegaan. De vroedschap wenste gezien de slechte
resultaten een punt achter de affaire te zetten. Het aanbod aan De la Bat was
om nogj500,- te betalen, zodat de helft van de koopprijs voldaan was. Hij
zou dan de nog in leven zijnde boompjes terug kunnen nemen. Op dit voorstel ging De la Bat echter niet in. Ook weigerde hij een andere regeling te
accepteren die was gebaseerd op een korting op de koopsom op basis van het
dood gegane plantmateriaal '6).
De zaak bleef een lange tijd slepen. Het advies dat het stadsbestuur bij drie
advocaten intussen had ingewonnen, toonde aan dat het contract van 1612
onduidelijkheden bevatte en dat een nieuwe redactie daarvan beslist noodzakelijk was "). Wijziging van een eenmaal gesloten overeenkomst ging echter
zo maar niet. De la Bat liet het aankomen op een proces, dat voor het Hof in
Den Haag gevoerd werd. Het verweer van het Haarlemse stadsbestuur hield
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in, dat de tegenpartij verzuimd had "de uijtgegaene plantsoenen ter behoorlijcker tijt te suppleren". De dode planten had De la Bat niet door nieuwe
vervangen. Dit streed naar de opvatting van de stedelijke overheid "geheel tegens de natuijere van plantagie". Omdat de kwestie niet in der minne te
schikken viel, wilde de magistraat van het hele project af. Daarom zou wat er
aan gewas nog stond, verkocht worden. Dit temeer ondat het stond op
gehuurd land, waarvan de pachttermijn verlopen was '8). Hoe de kwestie uiteindelijk afgehandeld is, weten wij niet. Wei is zeker, dat men in Haarlem
voorlopig zijn bekomst had van avonturen op het terrein van de zijdeteelt.
Hoewel ons land op het eind van de zeventiende eeuw een omvangrijke zijdehandel en een hoog ontwikkelde zijde-industrie kende, ontbrak hier nog
steeds in tegenstelling tot andere landen een eigen zijdeteelt. Men betrok de
ruwe zijde of de zijdecocons voor 80070 uit Frankrijk. Naast de invoer van
grondstof bestond er nog een andere relatie met Frankrijk die zorgde voor
een nieuwe impuls aan de Nederlandse zijdenijverheid. Wij bedoelen hier de
massale komst van Hugenoten uit Frankrijk na de herroeping van het Edikt
van Nantes in 1685. Deze uitgewezen protestanten brachten een grote kennis
op allerlei terrein mee. Ook voor de zijdefabricage is de komst van de refugies van aanzienlijke betekenis geweest, doordat zij in die sector nieuwe bedrijven stichtten met gebruikmaking van voor ons land tot dan onbekende
technieken.
Door de toevloed van vernuft uit het buitenland kwam de fabricage van
zijden en halfzijden stoffen op een buitengewbon hoog peil. Veel zijden stoffen werden geexporteerd naar Engeland, de Oostzeelanden en Rusland. De
bloei van de zijdebewerking, waarin vele duizenden een bestaan vonden en
waarbij naast het weven o.a. de ver gevorderde kunde in zake het verven in
zeer fraaie kleuren genoemd kan worden, riep de vrees van Frankrijk op voor
de toenemende Nederlandse concurrentie. Daarom verhoogde dit land de uitvoerrechten op zijdegarens. Later volgde zelfs een uitvoerverbod. In ons land
probeerde men daarvoor compensatie te vinden door de import o.a. van
Chinese ruwe zijde, die echter door de hoge vrachtkosten duurder was 19).
In het licht van de hier geschetste problematiek zal het duidelijk zijn, dat
een hernieuwde aandacht ontstond voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een eigen teelt van zijderupsen om zodoende meer greep te hebben
op de grondstofvoorziening. Reeds kort na 1685 moet de aanplant van moerbeziebomen opnieuw in ons land ter hand zijn genomen. Immers in 1704 worden bij Muiden enige duizenden moerbeziebomen verkocht die vijfien jaar
eerder waren aangeplant en "uitstekend voedsel voor zijdewormen leverende" 20) . Het is echter niet aileen bij de kweek van de moerbezieboom gebleyen. Dit blijkt uit een kleine streng zijde, het jaartal1687 dragend, die H. Berail, de grote propagandist in de negentiende eeuw voor een Nederlandse zijdeteelt, in 1843 tijdens een lezing voor het Natuurkundig Genootschap te
Utrecht toonde en die hij ontvangen had van een heer Van Drongelen te
Haarlem 21 ). Gezien het ontbreken van andere informatie mag men aannemen, dat de proeven te Haarlem genomen bewijzen dat men het produktieproces vanaf de bron tot het eindprodukt in technisch opzicht wei onder de
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knie had, maar dat de introductie van een inheemse zijdeteelt op het eind van
de zeventiende eeuw toch nog geen grote vorderingen had gemaakt.
Een figuur die zeer duidelijk inhaakte op het gunstig mentaai klimaat voor
het tot stand brengen van een eigen grondstoffenvoorziening ten behoeve van
de zijdenijverheid in de Republiek, was de Franse refugie Jean Beaune. Deze
was een te Amsterdam gevestigde zijdekoopman. Naast de handel had hij
zich gedurende een lang verblijf in Italie en Frankrijk op de hoogte gesteld
van de diverse aspecten van de zijdeteelt. Op basis van de daarbij opgedane
ervaring meende hij, dat het ook in ons land mogelijk moest zijn een zijdeteeit op gang te brengen. Met name de provincie Utrecht achtte hij daartoe
zeer geschikt. Aan de Staten van Utrecht deelde hij mee in dit gewest te willen
overgaan tot de import en aanplant van Italiaanse of Franse moerbeziebomen om na verloop van tijd als er voldoende blad was, zijdewormen te gaan
kweken. Voor verkoop van plantmateriaal en voor de door hem te winnen ruwe zijde vroeg hij een monopolie. Verder wilde hij voor een bepaalde tijd belastingvrijheid genieten. Zowel van de stad Utrecht als van de vier kleine steden van het Sticht: Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort,
verwachtte Beaune grond ter beschikking gesteld te krijgen. Hij dacht daarbij
vooral aan de bermen van de stadswallen en aan de stadsbolwerken. Zo had
hij wat Utrecht betreft, het oog op het bolwerk Wolvenburg en op de bermen
van de wallen tussen de Weerd- en de Catharijnepoort 22 ).
Niet aileen de Staten maar ook de stedelijke magistraat van Utrecht werd
door Beaune met een verzoekschrift benaderd 23). Het rekest viel meteen in
goede aarde. Dit is duidelijk te verklaren uit de aanwezigheid in Utrecht van
de fabriek "Zijdebalen" die in 1681 door Jacob van Mollem was opgericht.
Hier werd de zijderederij op grote schaal uitgeoefend. In dit bedrijf werd via
een waterrad gebruik gemaakt van het verschil in waterpeil tussen de Vecht
en de Utrechtse stadsgrachten. Het waterrad leverde de aandrijfkracht voor
alleriei zeer kunstig geconstrueerde apparaten. De werkwijze van de apparatuur werd diep geheim gehouden en aan de blikken van nieuwsgierige bezoekers onttrokken. De fabriek telde in de tijd waarin Beaune zijn plannen presenteerde, circa honderd arbeidskrachten die zich bezig hielden met het afwind en der cocons en het ophaspelen en reinigen van de zijde. Het betrof hier
dus de fabricage van zijdegarens . De ruwe zijde werd uit het buitenland
aangevoerd 24).
Het project van Beaune betekende een aiternatief voor de grondstofvoorziening. Het lag voor de hand, dat de ruwe zijde geleverd zou worden aan de
fabriek van Van Mollem. Voor deze bestond er dus geen enkele reden, zolang
Beaune zich niet met de produktie van zijdegarens ging bezig houden, om
dwars te gaan liggen. Voor de overheid betekende het voorstel van Beaune
een goede kans op uitbreiding van de werkgelegenheid. Tevens zouden nietproduktieve stukken grond rendabel gemaakt worden.
In de vergadering van 12 september 1707 stelde de Utrechtse vroedschap
een comrnissie in om over het rekest van Beaune rapport uit te brengen. Dit
advies was snel gereed en kon reeds op 19 september behandeld worden.
Besloten werd positief op het verzoek te reageren 2'). De Staten van Utrecht
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verleenden in hun bespreking van 21 september 1707 aan Beaune en zijn erfgenamen voor een termijn van dertig jaren octrooi tot het "saeyen, queecken, aanteelen en planten oft van buyten in deese provincie inbrengen oft
vercoopen van Italiaanse oft Franse witte moerbesieboomen". Hij was als
enige daartoe gerechtigd. Was een ander op dit terrein desondanks actief,
dan stond hierop als straf het verbeurd verklaren van het plantmateriaal en
een boete vanj300,-. Gedurende een periode van dertig jaren zou Beaune
geen belasting op het geboomte noch op de gewonnen zijde behoeven te betalen. Op het schenden van de bomen en op het onbevoegd afplukken van de
bladeren stond de overtreder van dit verbod een boete van insgelijksj300,te wachten 26).
Met grote voortvarendheid toog Beaune aan het werk. Hij werd echter
reeds spoedig geconfronteerd met het feit dat op de terreinen die door hem
met boompjes waren beplant, vernielingen werden aangericht of dat plantmateriaal werd gestolen. Ingevolge zijn klachten hierover stelde het stadsbestuur op 19 december 1707 een commissie tot onderzoek naar "het beschadigen van de plantagie van Jean Beaune" in. Op 9 januari 1708 werd rapport
uitgebracht. Dit leidde er toe, dat de magistraat maatregelen nam om aan dit
euvel paal en perk te stellen 27). Ook de Staten van Utrecht verdiepten zich in
deze affaire. Dit resulteerde in het vaststellen van een "publicatie tegens het
schenden en stelen van moerbesieboomen, bij den koopman Jean Beaune
geplant" 28).
Reden voor de Staten van de lande van Utrecht om hard op te treden tegen
de "quaedwillige menschen" die schade berokkenden aan het moerbezieplantsoen, was "het merkelijk voordeel" dat Beaune de provincie in het
vooruitzicht had gesteld, wanneer hij erin slaagde zijn plan uit te voeren tot
het "doen aanqueecken van een considerabel getal zijdewormen". Daartoe
was echter de aanwezigheid van een flinke hoeveelheid moerbezieblad een
eerste voorwaarde, omdat anders de zijdewormen niet voldoende voedsel
zouden hebben. Kortom het algemeen belang speelde wei degelijk ook een rol
hierbij. De overheid wilde dit temeer verdedigen, omdat aan de plannen.van
Beaune reeds in belangrijke mate uitvoering was gegeven. Direct na het verkrijgen van het octrooi had deze "een groote quantiteyt van moerbesieboomen geplant". Door het groots opgezette project te verstoren, liep de
provincie Utrecht het risico niet de verwachte voordelen te kunnen binnen
halen. Daarom werd ten strengste verboden de door Jean Beaune gerealiseerde aanplant te beschadigen, takken af te rukken of bladeren af te plukken op
straffe van een boete vanj300,-. Opdat iedereen op de hoogte zou zijn van
de hierop staande sanctie, werd besloten de ordonnantie te drukken en in
stad, steden en lande van Utrecht te verspreiden 29).
In 1712 wilde Beaune tot een nieuwe aanplant van vijftig- a zestigduizend
moerbeiboompjes overgaan. Daartoe had hij uitbreiding van terrein nodig.
Het stadsbestuur van Utrecht benoemde een comrnissie om te bezien, waar
ten behoeve van Beaune, "geoctroyeerde planter van moerbesienboomen"
genoemd, gronden te vinden zouden zijn om "de ondenomen cultuur van zijde" voort te zetten 30). Van de zijde van het gewestelijk bestuur werd voor de
nieuwe aanplant snel toestemrning ontvangen ").
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Probleem dat het stadsbestuur had op te lossen, bleef waar in of nabij de
stad voor deze uitbreiding terrein beschikbaar was. De door de Utrechtse
magistraat ingestelde commissie kwam over deze aangelegenheid met een
rapport dat in de vroedschapsvergadering van 14 november 1712 besproken
werd. De commissie stelde als meest geschikte plaats voor een stuk grond aan
de westzijde van de stad. Beaune ging hiermee akkoord, indien hem "van 't
yak tussen het Stads Cingel en de eerste nieuwe Vaert over het Duytschen
huijs twee morgen wierden affgemeten om met moerbesienboomen te
beplanten" .
Uit het genotuleerde blijkt, dat intussen ook een ander figuur zich met de
zijdeteelt was gaan bezig houden, namelijk de Utrechtse koopman Hendrik
van Cingel. Dit kan alleen mogelijk geweest zijn met toestemming van Beaune, gezien het aan hem verleende octrooi. Het voorstel was om aan H. van
Cingel "tot voortsettinge van desselve culture" het overige deel van het genoemde stuk grond toe te wijzen met daarenboven het terrein nabij de panoven van de weduwe Van der Schilden. Van Cingel zou de grond via een langdurig huurcontract toegewezen kunnen krijgen. Deze was bereid het dubbele
van de pacht te betalen, waartegen het terrein tot dan was verhuurd.
Na bespreking van het rapport van de commissie besloot de vroedschap
met de daarin gedane voorstellen akkoord te gaan. Tevens werd het besluit
genomen de terreinen, waarover het hier handelde, op zeer korte terrnijn aan
Beaune en Van Cingel af te staan "ten eijnde haer nog van deese planttijd
konnen bedienen" 32). Voor de winter zou de aanplant van moerbeziebomen
dan nog mogelijk zijn. Het stadsbestuur was er blijkbaar veel aan gelegen de
basis van een binnenlandse zijdeteelt, zijnde de aanwezigheid van een ruim
aantal moerbezieplanten als producent van blad nodig tot voedsel voor de
zijderups, zo snel mogelijk te verbreden.
Zat er duidelijk vaart in de aanplant van moerbeziebomen, ook op ander
terrein had Beaune intussen niet stil gezeten. Zo was hij overgegaan tot het telen van zijderupsen die hij voedde met moerbezieblad. In de zomer van 1711
kreeg hij toestemming een pand voor deze teelt in te rich ten "). Een jaar later
verklaarde hij dat hij met dit werk twintig pond ruwe zijde had verkregen H).
Voor hem was dit voldoende stimulans om tot de reeds besproken tweede
ronde van aanplant van moerbeziegewas over te gaan. De afzet van de gewonnen ruwe zijde behoefde geen probleem te zijn. Immers Van Mollem's
fabriek had grote hoeveelheden grondstof nodig. Juist de aanwezigheid van
deze ondernerning was een zeer gunstige omstandigheid voor de activiteiten
van Beaune.
Over de verdere voortgang vernemen wij pas weer iets in 1723. Het bleek
toen dat Beaune zijn octrooi aan een ander, namelijk de Italiaan Joseph de
Angelis, had overgedaan 3l). Of deze eerst als partner van Beaune is opgetreden of het bedrijf meteen geheel heeft overgenomen, is niet duidelijk. Beaune
heeft door zijn initiatief geen rijkdom verworven zoals Van Mollem in
Utrecht met de zijderederij. Hij is op 30 oktober 1730 in Utrecht gestorven en
aldaar "van den arme" begraven 36).
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Bleek in 1723, dat Joseph de Angelis die zich op een grote ervaring in de
zijdewinning beriep, nog in dezelfde lijn werkte als Jean Beaune voorheen,
twee jaren later gaf hij blijk grootsere plannen te hebben. Nadat in 1724 de
teelt met zijdewormen naar wens was geslaagd, koesterde hij begin 1725 het
voornemen om dank zij de aanwezigheid van voldoende moerbezieblad "met
veel meer quantityt van zijdewormen te vervolgen". am hiertoe een geschikte ruimte te hebben verzocht hij de heren burgemeesteren en vroedschap van
de stad Utrecht op het bolwerk de Wolvenburg voor hem een gebouw te laten
optrekken om aldaar de apparatuur in onder te brengen, die voor het behandelen van de zijdecocons nodig waren 37).
Op het in 1725 gedane verzoek is niet direct ingegaan. Een jaar later kwam
De Angelis in een uitvoerig stuk op deze zaak terug. Hij gaf daarin hoog op
van "de volkome kennisse die den suppliant heeft van de aenqueecking der
witte moerbesien, van het onderhoud der sijdewormen en van de maniere om
se af te haspelen en er sijde van te trecken". Van zijn kunde wilde hij ten behoeve van de vroede vaderen een demonstratie geven. Het moment daartoe
was zeer gunstig, omdat "dese schone en grote onderneming geen swarigheit
meer lijd" . Hij verzocht het stadsbestuur op zijn project "ernstig te reflecteren", aangezien dit "ten hoogsten voordeelig" zou kunnen worden voor aile
inwoners van Utrecht, in welke stad hij zich met omvangrijke farnilie gevestigd had. Gezien "de importantie" van de plannen van J. de Angelis die
voor de "schone en vermakelicke Provincie Utrecht" dezelfde voordelen in
het verschiet zag als die welke Frankrijk en Halie van de zijdeteelt trokken,
verwachtte hij wei dat de overheid hem zou "willen encourageren met eenige
assistentie overeenkomstig met dit grote voornemen". Dit temeer gezien de
grote kosten die hij in de afgelopen drie jaren had moeten maken. Waaruit
die kosten hadden bestaan, gaf hij niet aan. Waarschijnlijk is Jean Beaune in
zijn beheer minder actief geweest en diende achterstallig onderhoud ingehaald te worden. Bovendien had De Angelis zelf op de Wolvenburg een loods
gebouwd voor de kweek van zijdewormen. am voor zijn "nobele" activiteiten meer belangstelling te trekken onder burgers en boeren zegde hij toe een
tractaat in druk te doen uitgeven, dat hij gemaakt had betreffende de kweek
van de moerbezieboom en de teeit der zijdeworm "die dit rijcke vlies voortbrengt" 38).
Het boekje dat hiervoor ter sprake kwam, is inderdaad verschenen. Toch
heeft het niet het effect gehad om de zaak van Joseph de Angelis op een meer
grotere voet te brengen. Wei is hij met zijn werk voortgegaan. In februari
1731 werd hem het bolwerk Wolvenburg en de berm ten noorden van de Wittevrouwenpoort wederom voor een termijn van 5 Y:z jaar verhuurd, ingaande
per 1 mei van dat jaar. De jaarlijkse pacht bedroegf 150,-39). De volle periode heeft De Angelis echter niet uitgediend. In mei 1733 stopte de huurbetaling. De vroedschap ontsloeg hem van de verdere huur en gaf hem verlof de
loods op de Wolvenburg af te breken en het daarvan komend materiaal te
verkopen 40). Na zes en twintig jaren bleek de zijdeteelt in Utrecht toch niet
levensvatbaar te zijn. 1733 werd een einde van een veelbelovend experiment.
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Het einde van het project van Beaune en later van dat van De Angelis viel
ongeveer samen met het eindpunt van de bloeiperiode van de Nederlandse
zijde'industrie. Na 1730 ging deze sector achteruit met name door de toenemende mededinging van Frankrijk en Pruisen die de eigen markten via protectie beschermden en daarnaast door expansie nieuwe afzetmogelijkheden
veroverden . Engeland, vroeger een belangrijk exportgebied, ging steeds meer
zelf in de behoefte aan zijden stoffen voorzien.
Doordat de perspectieven nu minder gunstig waren, gingen de moeilijkheden die men hier te lande ondervond bij de teelt van de zijdeworm, extra
zwaar drukken . Het Nederlandse klimaat vormde weliswaar geen belemrnering voor het aanslaan en de groei van de moerbezieboom maar wei voor het
tijdig in het seizoen aanwezig zijn van jong en sappig blad. Verder maakten
de wisselende weersomstandigheden in ons land het moeilijk het uitkomen
van de eitjes van de zijdevlinder parallel te laten lopen met de aanwezigheid
van fris groen aan de moerbeziebomen en struiken. Bovendien hadden
hier de grote temperatuurschomrnelingen een ongunstig effect op de
ontwikkelings- en groeikansen van de zijdeworm. Dit laatste was op te vangen door de teelt op geheel kunstmatige wijze te laten verlopen in daartoe
gebouwde of geschikt gemaakte schuren of andere ruimten, waar men temperatuur en vochtigheidsgehalte van de lucht zelf kon regelen. Dit vereiste echter bijkomende investeringen, hetgeen de kans op een rendabel bedrijfsbeleid
verkleinde. Door al deze factoren was rond het midden van de achttiende
eeuw van een binnenlandse zijdeteelt geen sprake meer.
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XI
KANALENAANLEG IN ENGELAND 1750-1820')
door

J. E. J. M. BURGER en D. J. ROORDAt
1. Inleiding
Ze zijn in het landschap nog terug te vinden, de Engelse kanalen en kanaaltjes die voor het merendeel tussen 1750 en 1820 zijn gegraven. De meeste
dienen thans, voorzover ze niet na decennia van verwaarlozing onbruikbaar
zijn geworden, nog slechts voor recreatieve doeleinden . Maar ze hebben tot
de opkomst van de spoorwegen een grote economische betekenis gehad en
hun aanleg in de genoemde jaren duidt al wat aan dat ze een facet zijn geweest van de Industriele Revolutie. Er is thans, in Engeland, nogal wat belangstelling voor die kanalen. Men interesseert zich voor hun ontstaan en
vecht voor hun voortbestaan. Hier en daar wordt er gerestaureerd ') en de
sinds kort opgebloeide industriele archeologie heeft de fraaie bruggen, sluizen en aquaducten herontdekt en bestudeerd. En toch leidt die belangstelling
vaak tot niet meer dan petite histoire. In ons streven om het fenomeen (in een
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werkcollege) ook in ruimere historische samenhang te bezien en het wetenschappelijk enig recht te doen werden wij belemmerd doordat het niet gemakkelijk was de nodige bronnen te bemachtigen. Met name bleven de vele
stukken die zich in lokale archieven bevinden alle voor ons onbereikbaar.
Men beoordele dit artikel dus slechts als het resultaat van wat, naar onze
overtuiging, een poging is gebleven.
In ons onderzoek hebben wij ons tot enkele kanalen beperkt. Dat was
allereerst het Bridgewaterkanaal, aanvankelijk niet meer dan een kanaaltje
van negen rnijllengte, dat steenkolen uit de rnijnen (bij Worsley Mill) van de
hertog van Bridgewater verbond met Manchester. Het Bridgewaterkanaal,
waarvan de hertog de enige eigenaar was (wat niet betekende dat hij de aanleg
geheel uit eigen vermogen bekostigen kon), werd later verbonden met het
Trent en Merseykanaal, ook weI Grand Trunkkanaal geheten. Dat was het
tweede kanaal voor ons onderzoek, een kanaal dat, zoals de naam al zegt,
twee rivieriopen verbond met een waterscheiding ertussen. En dan was er het
Leeds en Liverpoolkanaal, een eerste poging (die overigens allerrninst snel
werd verwezenlijkt) om een kanaal aan te leggen over de hoogte van de Pennines heen. Voorts vindt men in het Oosten nog het Aire en Calderkanaal,
terwijl in het Westen het Lancasterkanaal een aanvulling op het geheel zou
worden. Het is dienstig hier bij aan te tekenen dat het bij de door ons bestudeerde kanalen steeds ging om "provinciaie" initiatieven, waarbij vooral
plannenmakers uit Staffordshire, Yorkshire en Lancashire op de voorgrond
traden. Aan een kanalennetwerk voor het hele land werd nog niet direct gedacht, en ook de belangrijke, maar merendeels pas later ontplooide activiteiten waardoor boten vanuit de kanalen in de Midlands naar London konden
varen zijn dus geheel buiten onze beschouwingen gebleven.
In betrekkelijke rust was de eerste helft van de achttiende eeuw voorbijgegaan. Op demografisch, sociaal en economisch gebied evenwel waren ontwikkelingen op gang gekomen die allengs het karakter van een revolutie zouden aannemen. De bevolking groeide zeer snel. Eeuwenoude leef- en werkpatronen raakten verstoord door veranderingen in landbouw en nijverheid.
Veel kleine boeren moesten het platteland verlaten doordat ze de toegang tot
de traditionele gemeenschappelijke gronden kwijt raakten. De opkomst van
de fabriekmatige productie beroofde boerengezinnen van de voor hen vitale
bijverdiensten uit de huisnijverheid, waardoor ze zich in vele gevallen niet
meer konden handhaven.
Een gevolg van dit alles was een concentratie van bevolking, vooral in de
driehoek Lancaster-York-Birrningham, waarbij de vraag naar voedsel en
brandstof in dit gebied toenam. Eerdere verbeteringen van de transportmogelijkheden, waarbij, door "rivernavigations", rivieren bevaarbaar waren gemaakt, en wegen, de zogenaamde "turnpike roads", waren aangelegd, bleken in de nieuwe situatie onvoldoende. De rivieren ontsloten slechts de kustgebieden en de wegen waren nog slecht en smal, zodat bijvoorbeeld de oversteek van het Penninisch gebergte een tijdrovende en dure onderneming was .
Voor een stad als Manchester was het goedkoper steenkool uit het gebied
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rond Newcastle over zee aan te voeren dan uit dichtbij gelegen streken over
land. Terwijl de communicatie naar buiten toe dus nog steeds gebrekkig was,
waren er niettemin, zoals wij nog zullen zien, reeds mogelijkheden om binnen
een bepaalde streek die contacten te leggen zonder welke de kanalenaanleg
niet van start kon gaan. Oat is in de tweede helft van de achttiende eeuw gebeurd. Opvallend was daarbij dat lokale en regionale overheden, zoals stadsbesturen en een enkele Lord Lieutenant, de kanaalprojecten weliswaar politiek steunden, maar niet financierden of in beheer namen. Oit laatste gebeurde (wij zullen het nog nader bezien) via het particuliere initiatief van vooral
industrielen, mijneigenaren en kooplieden, die uiteraard een groot belang
hadden bij verbetering van de transportmogelijkheden voor hun grondstoffen en producten. Oat de kanalen verbetering brachten blijkt wei uit het feit
dat door het in 1777 gereedgekomen Trent en Merseykanaal de transportkosten voor goederenvervoer tussen Liverpool en Hull met maar liefst 750/0
verrninderden.
Hierna zal worden uitgewerkt op welke wijze een kanaal tot stand kwam.
Wie namen het initiatief, hoe verkreeg men de vereiste parlementaire goedkeuring, waar kwam het kapitaal vandaan, hoe werd het werk georganiseerd
en welke problemen moesten worden overwonnen? Oit zijn de vragen waarop
in de volgende bladzijden nader zal worden ingegaan.

2. Het initiatiej
In de loop van de achttiende eeuw zijn er in Engeland, zij het in somrnige
gebieden meer dan in andere, een aantal veranderingen opgetreden die kun-
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nen worden omschreven als belangrijke verbeteringen van de regionale infrastructuur, in het bijzonder de communicatie betreffende. De "rivernavigations" en de "turnpike-roads" werden al genoemd, maar er valt niet alleen
te den ken aan de verbetering van het transport van goederen. Het was eveneens van belang dat allerlei persoonlijkheden gemakkelijker met elkaar in
contact konden treden, dat ideeen en plannen vlotter onder het oog van
geinteresseerden gebracht konden worden en dat het al wat beter mogelijk
werd de voor de uitvoering van kostbare plannen onmisbare geldschieters te
vinden. De groei van een provinciale pers in de eerste helft van de achttiende
eeuw, zowel wat de aantallen kranten als wat de oplagecijfers betreft, is voor
de kanalenaanleg waarschijnlijk een onmisbare voorwaarde geweest. De cijfers die men over die groei heeft kunnen achterhalen maken indruk 3 ). Ook
een landelijk maandblad als het Gentleman's Magazine, dat in 1731 begon te
verschijnen en dat weldra een oplaag had van 10.000 exemplaren "), mag in
dit verband worden genoemd. Het heeft aan kanalenaanleg, waarlijk niet aIleen in de vorm van ingezonden stukken, nogal wat aandacht besteed. Het zal
verderop blijken dat ook de betekenis van twee andere zaken, het regionale
bankwezen en de geleerde genootschappen, niet onderschat mag worden.
Weliswaar is het niet gemakkelijk aan te duiden hoe groot precies de betekenis is geweest die "country banks" en "societies" voor de aanleg van kanalen
hebben gehad. Maar wat die societies betreft valt het toch wei op dat in bijeenkomsten van die genootschappen, waar men belang stelde in toepassing
van moderne wetenschappelijke inzichten '), diverse persoonlijkheden elkaar
hebben ontmoet de de kanalenaanleg krachtig stimuleerden. Er kwam zelfs
zo'n genootschap speciaal voor "engineers", waar diverse kanaalontwerpers
van betekenis lid van zijn geweest.
De zojuist aangeduide veranderingen voltrokken zich het duidelijkst in de
gebieden waar ook de nijverheid belangrijker werd en waar de steden een periode van groei doormaakten. Dat gold met name voor de Midlands, het middengedeelte van Engeland dat bezig was het hart van de IndustrieIe Revolutie
te worden, met opkomende steden als Liverpool, Birmingham, Manchester
en Leeds.
De groei van de nijverheid en van deze steden met hun vraag naar
industrie- en huisbrandkolen vormde na 1750 een belangrijke impuls voor revolutionaire veranderingen in het binnenlandse systeem van transport te water. Toch is het niet alleen de nijverheid geweest die de kanalen deed ontstaan: ook het omgekeerde was het geval. Een en ander is duidelijk te zien
aan het voorbeeld van Liverpool. De economie van het achttiende eeuwse Liverpool was vrijwel volledig geconcentreerd rond de zich uitbreidende handel
en scheepvaart van de stad. Het werd meer en meer Atlantische handel bovendien, en daar maakte ook slavenhandel deel van uit. Voor exportproducten was Liverpool echter geheel aangewezen op het nijvere achterland. Cheshire leverde het product dat vanouds het hoofdbestanddeel vormde van Liverpool's buitenlandse handel: zout. En uit de kolenvelden van Lancashire
werd steenkool betrokken, die in de eerste helft van de achttiende eeuw nog
als een belangrijk exportproduct gold. Tengevolge van de opleving van de
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nijverheid steeg de behoefte aan brandstof echter dusdanig dat Liverpool
zich ontwikkelde tot het centrum van waaruit steenkool over de landinwaarts
gelegen industriestreek werd gedistribueerd. Voor een goed functioneren van
de handel tussen de haven van Liverpool, de steenkolenvelden in ZuidLancashire en de zoutwinning in Cheshire was een goed communicatiesysteem een eerste vereiste. De hoeveelheid steenkool die over de "turnpike"wegen kon worden aangevoerd was ontoereikend. Bovendien was wegtransport ook door de tollen die werden geheven duur, en er bestonden geen
geregelde diensten. In de jaren vijftig van de achttiende eeuw werd de energieschaarste nijpend en de noodzaak om een oplossing te vinden voor het
structurele brandstoftekort in de regio Liverpool-Manchester werd de
belangrijkste stimulans voor het verbeteren van het waterwegstelsel.
De kooplieden die de economische touwtjes in handen hadden vormden
ook als het ging om stedelijk beleid de machtigste groepering. Gedurende de
gehele achttiende eeuw zouden en kooplieden uit Liverpool, zowel individueel als collectief opererend, en het stadsbestuur dat de belangen van de
koopman behartigde, zich inspannen voor betere transportmogelijkheden
tussen Liverpool en het achteriand van de stad. Het was de gemeenteraad die
in de jaren vijftig het initiatief nam voor het bevaarbaar maken van de Sankey Brook, een zijstroom van de rivier Irwell. Maar achter de raad stonden in
dit geval de belanghebbenden bij zoutwinning en zouthandeI 6 ). Door de uitvoering van het plan zou het nieuwe kolenveld bij St. Helens in exploitatie genomen kunnen worden en zou het vervoer van steenkool naar Liverpool
goedkoper en efficienter kunnen plaatsvinden. Tijdens de werkzaarnheden
bleek dat Henry Berry, de stedelijke haveningenieur die het plan had uitgewerkt, de pariementaire commissie om de tuin had geleid. In plaats van te
doen waar de wet hem toe had gemachtigd, de benedenloop van een rivier
verbeteren, had hij het eerste kanaal in Engeland aangelegd. Maar de erkenning voor het feit dat hij de eerste bladzij van een nieuw hoofdstuk had
geschreven is hem, wellicht daardoor, door niemand gegund.
Het stadsbestuur van Liverpool verieende ook medewerking aan de plannenmakerij voor het Trent en Merseykanaal, onder meer door bij te dragen
aan de kosten voor het onderzoek naar het tracee. Reeds in 1755 werd op initiatief van kooplieden uit Liverpool opdracht gegeven om te onderzoeken of
het mogelijk was een verbinding te maken tussen de rivieren de Trent en de
Mersey of de Weaver'). Drie jaar later, in 1758, kreeg James Brindley, een
autodidact die bezig was zich van molenbouwer tot autoriteit op het gebied
van de kanalenaanleg te ontwikke1en, een soortgelijke opdracht, onder meer
van Lord Anson en Lord Gower, respectievelijk M.P. voor Staffordshire en
Lord Lieutenant van die provincie. Brindley moest vooreerst de mogelijkheden onderzoeken voor een kanaal tussen Stoke on Trent en Wilden Ferry aan
de Trent. Daarbij werd nog niet onmiddelijk gedacht aan een kanaal dat de
West- en de Oostkust van Engeland met elkaar zou verbinden '). Voorlopig
was de aandacht geconcentreerd op de mogelijkheid van een goede verbinding van de nijverheidscentra in Staffordshire met ' het bevaarbare gedeelte
van de Trent. Met name de groeiende aardewerkindustrie was gebaat bij de
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verbetering van de infrastructuur. Aardewerkproducenten onder leiding van
Josiah Wedgwood werden in hun streven gesteund door ijzer- en kolenhandelaren vooral in Derbyshire en Staffordshire, zoutproducenten in Cheshire
en bierbrouwers in Burton on Trent. Het is duidelijk dat hierbij economische
activiteiten die van oudsher een rol speelden in deze streek, zoals de pottenbakkerij en de brouwerij, evenzeer een rol speelden als nieuwe bedrijvigheid
die snel in opkomst was.
Al dacht men er aanvankelijk niet aan, toch hebben industril!len uit Staffordshire het belang van een Oost-Westverbinding tussen de beide zeel!n al
vroeg onderkend. Zo voerde Josiah Wedgwood al aan het begin van het jaar
1765 een discussie over een kanaal dat de beide kusten met elkaar zou
verbinden 9). Zijn gesprekspartner bij die gelegenheid was Erasmus Darwin,
een arts met een brede natuurwetenschappelijke belangstelling en een radicale
levensovertuiging. Darwin was niet alleen, net als Wedgwood, lid van de
"Lunar Society of Birmingham" , maar ook van de befaarnde Royal Society.
Hij zou ook de grootvader worden van Charles Darwin, en Josiah
Wedgwood werd diens grootvader van moederszijde ...
Na langdurige discussies waren de plannen voor het kanaal in 1765 in een
gevorderd stadium gekomen. Het zou worden aangelegd van Wilden Ferry,
door het gebied van de pottebakkerijen, om uit te monden in de Weaver. In
de loop van 1765 evenwel kreeg men steeds meer steun voor een aansluiting
op de Mersey. De voorkeur voor deze rivier boven de Weaver werd, niet zonder felle conflicten met de Weavemavigation, begeleid door de verschijning
van pamfletten pro en contra, doorgezet door een groep fabrikanten onder
aanvoering van Josiah Wedgwood, met steun van Lord Gower en de Hertog
van Bridgewater.
Francis Egerton, derde hertog van Bridgewater, een tamelijk excentrieke
vrijgezel die bekend is geworden als de vader van de Engelse kanalen 10), had
al in 1759, tijdens de voorbereidingen voor het Trent en Merseykanaal, door
Brindley een kanaal laten aanleggen van zijn mijnen te Worsley naar het
dichtbij gelegen Manchester. Door dit kanaal was niet aileen de vochtige mijn
gedraineerd maar was ook, al spoedig, de prijs van steenkolen in Manchester
tot de helft teruggebracht. Reeds injuni 1765 had Wedgwood een onderhoud
met de hertog, die zich zeer geinteresseerd toonde in de ontwikkelingen rond
het Trent en Merseykanaal"). Door een uitbreiding van het Bridgewaterkanaal tot het Trent en Merseykanaal bij Hempstones zou de hertog in staat
worden gesteld reeds in 1774 ook Liverpool van zijn steenkool te voorzien.
Na verloop van tijd zou daar ook het door Brindley ontworpen "Duke's
dock" worden aangelegd waar de Worsley-kolen ontscheept konden worden.
Hoe belangrijk de steun van lokale en provinciale "groten" was bij het initiatief voor de aanIeg van een kanaal blijkt wei uit een brief aan Wedgwood
van een invloedrijk industrieel uit Birmingham, geschreven tijdens het conflict met de Weavemavigation in april 1765: "I don't see any alarming opposition, for all arguments against all inland navigation will be laugh'd at unless
supported by a few such as Lord Gower and the Duke of Bridgewater, who
have great and ministerial weight" "). Dat dat maar al te waar was zal hiema
nog blijken.
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Het is intussen niet overbodig te constateren dat er zich opvallende verschillen hebben voorgedaan tussen de kanalenaanleg in Engeland en die in de
Republiek der Noordelijke Nederlanden en in Frankrijk, het land waar de
hertog van Bridgewater het Canal du Midi had bewonderd tijdens zijn
"grand tour". Was het in Frankrijk al vroeg regel geweest dat de kroon als
drijvende kracht de kanalenaanleg stimuleerde, zoals in het geval van dat Canal du Midi dat sinds 1681 de Middellandse Zee met de Atlantische Oceaan
verbond, in de Republiek had den in het tweede en derde kwart van de zeventiende eeuw de stadsbesturen zich ingespannen om op dit gebied het een en
ander tot stand te brengen 13). In Engeland is men, door geografische omstandigheden, pas laat tot kanalenaanleg overgegaan. Hoge waterscheidingen zoals de Pennines en ook de aanwezigheid van een door veel kapen en baaien
relatief verreikende en goedkope kustvaart hadden lange tijd de kanalenaanleg vertraagd. In de zeventiende eeuw was het voor bezitters van ertshoudende landerijen in het binnenland nog onrendabel gebleken de concurrentiestrijd aan te gaan tegen diegenen die over hetzelfde erts beschikten dicht bij
de kust "). Maar dat zou in de achttiende eeuw, mede door de kanalen aanleg, anders worden. Toen die kanalenaanleg zijn beslag kreeg viel er niet aan
te ontkomen dat het Parlement er een rol van gewicht in speelde. Dat zullen
wij nu eerst moeten bezien.
3. Parlementaire behandeling
Voor de aanleg van een kanaal was goedkeuring door het Parlement noodzakelijk. Een van de oorzaken hiervan lag bij de South Sea Bubble van 1720.
In dat jaar leidden sterk overdreven verwachtingen dat er met ondernerningen in Spaans America veel winst te behalen zou zijn tot een gigantische speculatie met aandelen van de South Sea Company. Als gevolg hiervan zakte de
beurs in en ontstond er financiele chaos met als resultaat een grote protestbeweging die druk in het politieke en econornische vlak uitoefende. Men kreeg
een grote schok te verwerken nu beleggingen die men veilig geacht had plotseling uiterst kwetsbaar waren gebleken. Nadat de allereerste paniek was
weggeebd nam het Parlement maatregelen om een nieuwe wildgroei van oncontroleerbare N. V. 's in de toekomst te voorkomen. De zogenaamde Bubble
Act verplichtte iedere onderneming die zich kapitaal wilde verschaffen door
middel van het uitgeven van aandelen, om daarvoor toestemrning te verweryen van het Parlement in de vorm van een "Private Act". Hiermee hoopte
men voor de toekomst een instrumentarium gecreeerd te hebben dat
investeerders tegen bedenkelijke praktijken beschermde.
In het geval van kanaalondernerningen was er nog een tweede reden om
controlerende bevoegdheden aan de wetgevende macht te verlenen, namelijk
de bescherming van het eigendomsrecht. Voor het aankopen van grond, het
gebruik van water voor de watertoevoer, het overbruggen van tolwegen,
kortom voor elke daad waarbij inbreuk werd gemaakt op andermans eigendom, diende de kanaalonderneming de goedkeuring van het Parlement te
verwerven I'). Het is waarschijnlijk dat de kanaalmaatschappijen met eigen-

KANALENAANLEG IN ENGELAND

1750-1820

161

dommen van particulieren niet altijd even zorgvuldig zijn omgesprongen.
Klachten hierover probeerde men vooral te voorkomen door zorgvuldige toepassing van de parlementaire procedure-regels, die met name inzake de eis
van openbaarmaking van de plannen herhaaldelijk werden verscherpt '6).
Een plan van een kanaalmaatschappij kon dus alleen gelegaliseerd worden
op grond van een Private Act, waarvoor intensieve bemoeienis van het Parlement nodig was. Het is daarom nuttig te schetsen welke verhoudingen in de
tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste decennia van de negentiende
onder de Commons en de Lords bestonden en welke gebruiken er in zwang
waren. Partijtegenstellingen speelden in Westminster geen bijzonder grote rol
meer sinds de Whigs aan het begin van de achttiende eeuw de Tories voor lange tijd buitenspel hadden weten te plaatsen. Coterieen waren echter een verschijnseI van gewicht, en zulke facties waren niet beperkt tot een van de beide
huizen. Jongere broers van Lords en andere afhangelingen van hogerhuisleden kon men in het Lagerhuis aantreffen "). VeeI M.P.'s konden tot de
"connection", de clientele, van een gewichtig persoon gerekend worden. Zo
kon een Whigmagnaat als John Russell Duke of Bedford, over vrij wat aanhang in het Lagerhuis beschikken "). En ook rond een man als de Markies
van Rockingham, eveneens een Whig, groepeerden zich vrij wat lagerhuisleden. Het is een opvallend feit dat vrij wat M.P.'s die tot de laatstgenoemde
factie gerekend worden betrokken waren bij de plannen voor het Leeds en Liverpoolkanaal. Maar de omstandigheid dat het kanaal van evidente betekenis
was voor Yorkshire, waar Lord Rockingham in de periode na 1760 over een
zeer grote aanhang beschikte, is hier wellicht een afdoende verklaring voor.
Met de aanhang van de Hertog van Bedford was het intussen anders gesteId.
Dat een aantal van diens clienten actieve steun heeft verleend aan de totstandkoming van het Bridgewaterkanaal en het Trent en Merseykanaal is een feit
waar wij, verderop, dan ook nader op zullen ingaan.
Hoewel George III al direkt na zijn troonsbestijging in 1760 nogal wat opschudding heeft verwekt onder geroutineerde parlementaire managers van
het type van Bedford en Rockingham, en hoewel na verloop van tijd ook wat
meer principieel-politieke kwesties op de parlementsagenda tot bewuster partijkiezen zouden nopen, bleven de facties in het parlementaire spel nog gedurende vrij lange tijd een factor van groot gewicht. Dat laat zich mede verklaren uit de omstandigheid dat het Parlement vanouds naast wetgeving op nationaal niveau en de sanCtionering van het algemeen regeringsbeleid nog heel
wat werkzaamheden verrichtte waar groepsbelang en lokale en regionale belangen mee gediend werden 19). Het weerspiegeIde niets ongewoons dat een lid
van een der Huizen in 1774 in zijn parlementair dagboek geen woord noteerde over de moeilijkheden met de Amerikaanse kolonien, en onderwijl wei
veel aandacht besteedde aan andere zaken, waaronder twee "private bills" ,
waar hij zich in dat jaar druk voor maakte 20 ). Voor werk ten bate van minderheidsgroepen en streekbelangen waren er in de beide Huizen al sinds lang
allerlei gebruiken en procedures in zwang, die in de achttiende eeuw op geroutineerde wijze werden gehanteerd. Verdrukte minderheden zagen soms
kans via het Parlement de wet in hun voordeel uitgelegd of zelfs gewijzigd te
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krijgen 21), en op grond van Private Acts werden allerlei lokale en regionale
vernieuwingen gelegaliseerd. Het was niet de kroon of de met de kroon verbonden executieve die op dit gebied de doorslag gaf, en de lagere overheden
deden dat evenmin. Het was dus geenszins iets uitzonderlijks dat het Parlement het belangrijkste woord, het machtswoord bij uitstek, sprak inzake de
kanaienaanleg. Particulier initiatief, dat door initiatieven van anderen soms
stevig gedwarsboomd werd, kreeg alle ruimte om er voor te ijveren dat een
kanaal zou worden aangelegd, maar de beslissing Of het er komen mocht, die
nam het Parlement. Wij zullen nu gaan zien hoe dat in zijn werk ging.
Alvorens een aanvraag tot registratie van een kanaal-N.V., in de vorm van
een verzoekschrift, bij het Parlement werd ingediend, viel er op lokaal niveau
veel voor te bereiden. Nodig waren bijvoorbeeld bekendmakingen in een of
meer kranten en openbare vergaderingen waar men kon intekenen op de lijst
van aandeelhouders en waar tot indiening van een petitie bij het Parlement
werd besloten. Dat alles hoefde geen grote problemen meer op te leveren in
gebieden die in sociaal en economisch opzicht reeds uit de dommel waren
gewekt.
Vanaf het moment waarop de petitie in het Lagerhuis aan de orde kwam
kan men de parlementaire behandeling van een kanaaiwet volgen in de Journals of the House of Commons (C.J.). Daarbij werd de volgende procedure
toegepast. Men begon met de behandeling van de petitie van de initiatiefnemers, waarin was aangegeven wat de voordelen van het aan te leggen kanaal
waren, waar het gesitueerd zou worden en hoe men aan het benodigde kapitaal dacht te komen. Het Parlement moest uiteindelijk beslissen hoeveel kapitaal door uitgifte van aandelen bij elkaar mocht worden gebracht. Maar men
begon, zodra de petitie op tafel lag, een commissie in te stellen die dit verzoekschrift, en eventuele volgende, er mee verband houdende petities in behandeling diende te nemen. De eerste petitie was al in het Huis geintroduceerd door een lid, dat doorgaans connecties had met de initiatiefnemers of
een district vertegenwoordigde waar het kanaal zou moeten komen, en ook
de commissie die het Huis instelde werd goeddeels gevuld met leden van deze
soort. Zodra het aantal door het Huis benoemde commissieleden voldoende
werd geacht moest de Clerk hun namen nog eens voorlezen, en dan voegde de
Speaker er nog een of meer categorieen lagerhuisleden aan toe die geacht
konden worden in de zaak geinteresseerd te zijn. Daarbij waren steeds de leden voor kiesdistricten die een aanwijsbaar belang hadden bij het voorstel.
Men achtte blijkbaar, aldus een kenner van de procedure, het voordeel van
persoonlijke, plaatselijke en professionele kennis van zaken belangrijker dan
het risico dat commissieleden zich zouden laten leiden door vooroordeel of
kans of gewin 22). Doorg~ans was bovendien de man die de commissie ging
voorzitten een evident-geinteresseerde, en wei de persoon die de petitie in het
Huis had geintroduceerd.
Na de instelling van de commissie begon de tweede fase van behandeling,
waarin voor- en tegenstanders van het plan gebruik konden maken van hun
recht om door petities hun mening aan het Parlement kenbaar te maken. Deze petities werden meestai direct naar de lagerhuiscommissie doorverwezen.
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De inhoud van deze petities had lang niet altijd een strekking die op algehele
verwerping of op volledige aanvaarding van het project gericht was. Vaak
keerden de indieners zich slechts tegen een aspect van het plan, en eisten ze alleen op dat punt genoegdoening. Een typisch voorbeeld hiervan vormden de
"millowners", die er slechts op uit waren hun watertoevoer gegarandeerd te
zien 23). Indien er behoefte aan bestond verschenen vertegenwoordigers van
de initiatiefnemers en van de latere petitie-indieners voor de lagerhuiscommissie om de inhoud van hun verzoekschriften mondeling toe te lichten. In de
tweede fase vonden eveneens de eerste verhoren van getuigen plaats door de
lagerhuiscommissie. Daarbij draaide het voornamelijk om de technische en
financit!le aspecten van de zaak. Argumenten die daar betrekking op hadden
werden door de commissie tijdens en na deze verhoren bijzonder serieus genomen, zoals uit de Journals of the House of Commons blijkt.
In de derde fase evalueerde de commissie de resultaten van haar onderzoekingen. Dat leidde tot de opstelling van een advies aan het Lagerhuis. De leden van de commissie konden in dat advies de plannen van de initiatiefnemers amenderen, en dat gebeurde met name als opmerkingen in de petities
van tegenstanders daar aanleiding toe gaven. Zo veel mogelijk probeerde
men tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen. Over het resultaat werd
door een woordvoerder van de commissie, doorgaans de voorzitter, verslag
gedaan aan het Lagerhuis. Dat gaf daarna een kleine subcommissie, voornamelijk bemand met leden van de eerdere commissie, de opdracht een wetsvoorstel (Bill) voor te bereiden.
Daarmee begon dan fase vier waarin, tenslotte, het wetsvoorstel aan het
Lagerhuis werd gepresenteerd in een "eerste lezing". Hierna werd het voorstel nog twee keer gelezen, steeds na een korte tussenpoos. Na de derde lezing
werd de Bill "engrossed" of gegrosseerd. Men voegde dan alle stukken die er
betrekking op hadden bijeen en het dossier werd gesloten. Van dat ogenblik
af was het niet meer mogelijk er petities over in te dienen bij het Huis.
De vijfde fase bestond uit een openbare behandeling van het wetsvoorstel.
Eerst konden de parlementsleden amendementen op het voorstel indienen.
Dit gebeurde ook meestal weI, maar ze betroffen vrijwel altijd de formulering
en niet de wezenlijke inhoud. Omdat bovendien de daarop volgende stemming doorgaans positief uitviel Iigt de conclusie voor de hand. Het was gewoonte zulke regionale zaken als de aanleg van een kanaal in essentie te laten
regelen door commissies waarin de regionale belangen heel sterk vertegenwoordigd waren.
Vervolgens kreeg een lagerhuislid, en heel vaak was dat de voorzitterrapporteur van de oorspronkelijke commissie, de opdracht het in het Lagerhuis aangenomen voorstel aan de Lords voor te leggen. In het Hogerhuis
werd het meestal zonder verdere amendementen aangenomen. Het wachten
was dan nog op de koninklijke bekrachtiging, waardoor het voorstel tot wet
(Act) werd verheven.
In het algemeen kon het Parlement de vrij gecompliceerde procedure voor
een kanaalwet in een hoog tempo afwikkelen. En als er een enkele maal toch
een kink in de kabel kwam, dan waren de problemen meestal niet veroor-
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zaakt door de heren in Westminster. In zo'n geval botsten doorgaans de belangen en meningen allereerst in of om het gebied waar de initiatiefnemers
hun kanaal hadden geprojecteerd.
Bij de meeste kanaalprojecten kwam het later tot wijzigingen of aanvullingen, bijvoorbeeld als vergroting van financiele armslag nodig werd geacht
dan weI traceeverlegging of uitbreiding van het kanaal. Datzelfde gold voor
aftakkingen, waarop men soms, aan een steil wordend eind, nog paardentrams ging aansluiten. In al die gevallen moest er opnieuw door de kanaalmaatschappij een petitie bij het Lagerhuis worden ingediend, en de behandeling yond opnieuw plaats volgens de procedure die hierv66r beschreven is. Bij
zo'n vervolg-wet werd tijdens de getuigenverhoren meestal verslag gedaan
van de vordering van de werkzaamheden, en ook werden de uitgaven van de
in de eerste wet toegestane geldmidde1en verantwoord.
Volgens deze procedure zijn er voor het Bridgewaterkanaal wetten aanvaard in 1758, 1760, 1762, 1766 en 1795; voor het Trent en Merseykanaal in
1766, 1770, 1776, 1783, 1797, 1802 en 1809; voor het Leeds en Liverpoolkanaal in 1770, 1783, 1790, 1794 en 1819; voor het Aire en Calderkanaal in
1774, 1820 en 1828 en voor het Lancasterkanaal in 1792, 1793, 1796, 1800,
1807 en 1819.
4. Belanghebbenden, voorstanders en tegenstanders
In ons overzicht van de procedure die in het Parlement gevolgd werd is de
diversiteit van de groepen die bij het proces van besluitvorming een rol spee1den nog onvoldoende duidelijk geworden. Grofweg zijn er natuurlijk drie
groepen te onderscheiden die de beslissing poogden te be'invloeden: ten eerste
de initiatiefnemers die met hun petitie de procedure op gang brachten, ten
tweede de personen die op het plan reageerden door verzoekschriften in te
dienen, en tenslotte de parlementsleden die beslisten over de formulering en
de aanvaarding van de wet. Toch is deze indeling, bij nader inzien, niet goed
bruikbaar. De drie groepen zijn al meteen moeilijk te onderscheiden zodra
men bemerkt dat er initiatiefnemers waren die zelf in het Hogerhuis zaten.
Bovendien blijkt nogal eens dat ze ciienten hadden in het Lagerhuis en dat ze
soms, en dan vaak met succes, "Iobbyden" onder de petitie-indieners. Men
kan dan twee circuits gaan onderscheiden waarlangs de besluitvorrning zich
voltrok. Men ziet enerzijds het officiele, strikt parlementaire circuit waarlangs een gang van zaken zich voltrok die redelijk uitvoerig is beschreven in
officiele stukken, en anderzijds een officieus circuit, waarvan vee1 moeilijker
een volledig beeld te krijgen is.
Uit de Journals of the House of Commons blijkt intussen wei wie de initiatiefnemers waren, en ook hun motieven komen daar soms duidelijk uit, met
name als de commissie hen in de gelegenheid stelde in een hoorzitting hun
plannen mondeling toe te lichten. Ook over de personen die met verzoekschriften op het plan reageerden onthullen die stukken ons het een en ander.
Zij konden, zoals gezegd, zowel v66r- als tegenstanders van het kanaalvoorstel zijn. De voorstanders behoorden tot de groepen die reeds genoemd
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zijn bij de initiatiefnemers: grondbezitters met cornrnerciele belangen en
industrielen en koopJieden uit de steden en dorpen in de directe omgeving.
Tegenstanders van de kanaalplannen waren personen die inkomsten trokken
uit bevaarbaar gemaakte rivieren of tolwegen en eigenaars van andere kanaalmaatschappijen, voorts eigenaren van watermolens (mills), en tenslotte
grondbezitters.
De bezwaren van de eerstgenoemde groep varieerden in detail, maar kwamen in grote trek ken overeen: men voelde zich financieel bedreigd door de
komst van een nieuweJing op transportgebied. Zo kwam er bijvoorbeeld tijdens de behandeling van het eerste voorstel voor de aanleg van het Trent en
Merseykanaal op 10 april 1766 in het Lagerhuis een petitie ter sprake van de
eigenaren van de Weavernavigation. Zij beweerden daarin dat hun navigation door de bouw van het kanaal sterk benadeeld zou worden omdat onder
meer de tolopbrengsten zouden verminderen 24). Soortgelijke tegenstand ondervond men ook bij de totstandkoming van het Bridgewaterkanaal van de
zijde van de Mersey en Irwellnavigation, en bij die van het Leeds en Liverpoolkanaal van de Douglasnavigation en de Aire en Caldernavigation. Bezwaren van reeds bestaande kanaalmaatschappijen kwamen vooral binnen
wanneer het toekomstig kanaal het reeds bestaande ZQ dicht zou naderen dat
dat gevaar meebracht dat de bedrijvigheid daar zou afnemen. Een dergelijke
situatie deed zich voor tijdens de behandeling van de vierde Act voor het
Leeds en Liverpoolkanaal. Op 17 april 1797 kwam nameJijk een petitie van
de Lancaster Canal Navigation aan de orde, waarin bezwaar gemaakt werd
tegen een traceewijziging waardoor beide kanalen over een zekere afstand parallel zouden lopeno De "millowners" voelden zich, zoals we reeds aanstipten, in hun bestaan bedreigd door de mogelijke daling van het waterpeil,
dat de energie voor hun molens moest levereIi.
Grondbezitters, soms gesteund door hun pachters, tenslotte, kwamen zoweI onder de voorstanders als onder de tegenstanders naar voren. Hun belangen bij goede kanaalverbindingen zijn duidelijk genoeg, en ze beseften ook
heel goed waar die belangen lagen. Gold dat al voor pure agrariers, hetging
nog des te meer op v~~r diegenen die tevens eigenaar van mijnen of steengroeven waren. Als hun bezwaren niettemin overwogen richtten die zich
doorgaans tegen het voorgestelde tracee. Een voorbeeld van een en ander vinden we in de petitie van Washington Earl Ferrers en enkele anderen van 5
maart 1766. Zij maakten toen bezwaren tegen de aanleg van het Trent en
Merseykanaal omdat het door hun "manors and estates" zou lopeno Tijdens
de behandeling van de tweede Act v~~r dit kanaal evenwel kwam op 15 maart
1770 wederom een petitie van Earl Ferrers en andere "Lords of manors,
owners of lands, mines and minerals" ter sprake. Nu vroegen zij vanuit hun
bezittingen kanalen te mogen graven naar het Trent en Merseykanaal, dat
toen reeds in aanleg was 26).
Doorgaans keerde men zich, zoals reeds werd vermeld, slechts tegen een
gedeelte van het wetsvoorstel. Men eiste wat verandering in eigen voordeel en
meestal kwam er dan een compromis tot stand waarin de partijen zich konden vinden. Zo'n compromis bereikte men soms tijdens de gesprekken in een
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hoorzitting van de lagerhuiscommissie. Maar ook kwam het weI voor dat de
kanaalmaatschappij en de petitie-indieners buiten de procedure om onderling
tot een vergelijk kwamen. Soms zelfs liet men het zo ver niet komen en ging
men al bij voorbaat mogelijke indieners van petities benaderen om voor bepaalde knelpunten een oplossing te vinden. Zo werd er bij de behandeling
van het wetsvoorstel voor de aanleg van het Lancasterkanaal in 1792 slechts
door een tegenstander een petitie ingediend. Toch bevat de tekst van de wet
die tot stand kwam veel clausules betreffende de watervoorziening 27 ). Waarschijnlijk hadden dus de initiatiefnemers al bij voorbaat regelingen getroffen
om oppositie tijdens de parlementaire behandeling te voorkomen.
Naast het hierboven behandelde officiele circuit speelde meer dan eens ook
een ander, waarbinnen allerlei personen niet-officiele contacten onderhielden, een onmiskenbare ro1. Beide waren, dat blijkt nu en dan wel, inning met
elkaar verstrengeld. Maar het blijft moeilijk een volledig beeld te schetsen
van de informele connecties. De wegen waarlangs het officieuze contact werd
onderhouden zijn vaak niet te retraceren. Met behulp van de gegevens die ter
beschikking zijn gekomen door prosopografisch onderzoek is het nietternin
mogelijk een aantal relaties op het spoor te komen die hebben bestaan tussen
initiatiefnemers, petitie-indieners en parlementsleden. Men mag aannemen
dat langs dit relatienetwerk allerlei beinvloeding heeft kunnen plaatsvinden.
Dat er, ter stimulering van het Bridgewaterkanaal en het Trent en Merseykanaal enkele relatienetwerken hebben gefunctioneerd rond Lord Gower en de
Hertog van Bridgewater (bijlage 1) en ook rond de Liverpoolse koopliedengemeenschap, zal duidelijk worden uit wat hierna voIgt. Voorts zal nogmaals
enige aandacht worden besteed aan de rol die "societies" vervulden als ontmoetingspunt voor personen die bij kanalenprojecten betrokken waren.
In het eerstgenoemde netwerk stonden centraal Lord Granville Leveson
Gower (1721-1803; na 1786 Markies van Stafford), Lord Lieutenant van
Staffordshire en een belangrijk initiatiefnemer van het Trent en Merseykanaal, en zijn zwager Francis Egerton, hertog van Bridgewater (1735-1803),
initiatiefnemer en eigenaar van het Bridgewaterkanaal. De heren exploiteerden beide steenkolen op hun eigen bezittingen "). Hun politieke connecties,
farniliebanden en commerciele relaties waren zeker van belang bij de voorbereiding en parlementaire behandeling van de wetten voor de genoemde kanalen. Dit zal vooral verduidelijkt worden voor de jaren waarin de eerste Acts
tot stand kwamen, de periode 1760-1775 29 ).
Het lijkt niet onverstandig de schets van het relatienetwerk van de beide heren te beginnen met de vermelding van een derde farnilielid, de oom en eens
ook de voogd van de hertog van Bridgewater en tevens, door zijn tweede huwelijk, een zwager van Lord Gower. Het is John Russel, Hertog van Bedford
(1710-1771). Wij stipten al aan dat hij in de jaren zestig van de achttiende
eeuw een van de belangrijkste factieleiders in het Parlement is geweest. Tot
de coterie die door Bedford, deels via andere leden van het Hogerhuis,
waaronder ook zijn neef en zijn zwager, werd beheerst mag men, onder meer,
een zestal M.P.'s rekenen die bij de totstandkoming van de wetten voor de
beide kanalen, zoals verderop zal blijken, een rol van enig gewicht hebben
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gespeeld. Het zijn Thomas Gilbert, Robert Wood, Thomas Dundas, Richard
Rigby, John Proby Lord Carysfort en Marsh Dickinson 30).
Opvallend zijn bovendien de relaties die bestonden tussen Gower en Bridgewater enerzijds en anderzijds een aantal parlementsleden die als vertegenwoordigers van belanghebbende counties en kiesdistricten in de lagerhuiscommissies voor de kanalenaanleg waren benoemd. Zo was Sir John Wrottesley, die diverse malen deel heeft uitgemaakt van de commissie voor de Acts
van het Trent en Merseykanaal en die als zodanig ook meermalen in het
Lagerhuis optrad als de rapporteur van de commissie, een neef van Lord
Gower, aan wie hij ook zijn parlementszetel te danken had. De reeds genoemde Lord Carysfort, comrnissielid en rapporteur tijdens de behandeling
van diverse Acts voor het Bridgewaterkanaal, was eveneens familie van Lord
Gower: zijn moeder was een Leveson Gower"). Politieke banden met Lord
Gower hadden de neven William R. Chetwynd en Hon. William R. Chetwynd, commissieleden voor een Act voor het Bridgewaterkanaal, en de reeds
genoemde Thomas Dundas, commissielid tijdens de behandeling van de
eerste Act voor het Trent en Merseykanaal"). De belangrijkste relatie van
Lord Gower en de Hertog van Bridgewater was overigens Thomas Gilbert
(1719-1798), die we ook reeds tegenkwamen als een van degenen die tot de
"connection" van de Hertog van Bedford werden gerekend. Behalve lid van
het Lagerhuis was Thomas Gilbert ook rentmeester van Lord Gower, terwijl
zijn broer John voor de Hertog van Bridgewater het landgoed Worsley beheerde, met de bijbehorende rnijnen waar oorspronkelijk het hele Bridgewaterkanaal voor was opgezet. Thomas Gilbert was commissielid voor Acts van
het Bridgewaterkanaal en het Leeds en Liverpoolkanaal. Bovendien was hij
commissielid voor de eerste Act en enkele van de daaropvolgende wetten van
het Trent en Merseykanaal en in deze functie trad hij ook eenmaal op als rapporteur. Hij speelde, naar men aanneemt, een centrale rol als het er op aankwam het Lagerhuis in beweging te krijgen in de richting die Lord Gower en
de Hertog van Bridgewater gewenst achtten.
Onder de Parlementsleden had ook de Hertog van Bridgewater enkele
farnilieleden. Zijn meest invloedrijke verwant onder de Lords, de Hertog van
Bedford, werd reeds genoemd. Maar er waren ook nog twee neven van Bridgewater actief als lid van lagerhuiscommissies voor Acts zowel voor het Trent
en Merseykanaal als het Bridgewaterkanaal. De eerste was John Montagu,
die een tijdlang M.P. is geweest voor Brackley, het district waarover de Hertog persoonlijk beschikken kon. De tweede was Samuel Egerton. Dat het in
zijn geval niet aileen om een familierelatie ging mag blijken uit het feit dat
Egerton een van de belangrijkste financiers van het Trent en Merseykanaal
was. Geen farnilielid, maar wei iemand met een persoonlijke band met de
Hertog, was de reeds genoemde Robert Wood. Hij was twee jaar lang Bridgewater's leermeester geweest. Wood had hem ook op zijn "grand tour" naar
Frankrijk vergezeld en is later, met instemming van de Hertog uiteraard,
M.P. geworden voor Brackley. Wood was diverse keren lid van kanaalcommissies, en ook een keer rapporteur, voor de vierde Act van het Bridgewaterkanaal in 1766. Parlementsleden die een politieke connectie met de Hertog
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van Bridgewater onderhielden waren Gabriel Hanger Lord Coleraine en
Marsh Dickinson. De eerstgenoemde was commissielid bij de eerste Act voor
het Trent en Merseykanaal. De laatste, commissielid en rapporteur voor de
tweede Bridgewater-act van 1760, was een tijd lang, net als Montagu en
Wood, M.P. voor het district van de Hertog, Brackley. De Hertog van
Bedford had er bij zijn neef voor gepleit dat hij Dickinson de zetel zou
gunnen!
Naast politieke contacten hadden Lord Gower en de Hertog van Bridgewater ook relaties in industriele en commerciele kringen. Een van de belangrijkste was ongetwijfeld de aardewerkfabrikant Josiah Wedgwood. Deze had
grote zakelijke beiangen bij het Trent en Merseykanaal en was bij de plannen
voor de aanieg ervan nauw betrokken. Zo trad hij op als getuige namens de
petitie-indieners toen het ging om de eerste Act voor het kanaal. Hij was ook
het middelpupt van feestelijkheden die werden georganiseerd naar aanleiding
van de parlementaire goedkeuring en de aanvang van de werkzaamheden.
Wedgwood onderhield op zijn beurt vriendschappelijke contacten met Thomas Bentley, een vooraanstaand koopman en raadslid te Liverpool, die hem
op aIle mogelijke manieren steunde bij het stimuleren van de plannen voor
het Trent en Merseykanaal en die lange tijd Wedgwood's compagnon is geweest. Voorts was Wedgwood goed bekend met Erasmus Darwin en met de
kanaalontwerper Brindley. Brindley had in de jaren vijftig, toen hij nog
"flintmills" contrueerde die in de aardewerkindustrie werden gebruikt, voor
Wedgwood gewerkt. Daarna pas werd hij de ontwerper van het Bridgewateren het Trent en Merseykanaal, zodat ook de Hertog van Bridgewater - en
die gedurende vrij lange tijd - zijn wl!rkgever is geweest. Het is daarbij nog
een min of meer omstreden zaak hoe de verantwoordelijkheden van Brindley
en John Gilbert inzake het Bridgewaterkanaal precies waren geregeld 33). Zeker is wei dat de beide Gilberts en Brindley al spoedig ook persoonlijk belang
hadden bij de kanaalscheepvaart. Brindley bezat bijvoorbeeld aandelen in
het Trent en Merseykanaal, en met een van de gebroeders Gilbert associeerde
hij zich voor de aankoop van landerijen bij dat kanaal en de exploitatie van
de daar geiegen steenkoollagen.
Wij mogen, al bij al, aannemen dat de zwagers Gower en Bridgewater ook
door gebruik te maken van hun persoonlijke relaties invloed uitoefenden op
de parlementaire besluitvorming, en dat zij zich bovendien verzekerd wisten
van de steun van een belangrijke groep industrielen en kooplieden. Dat die
persoonlijke relaties een factor van gewicht geweest zijn wordt nog duidelijker wanneer wij tot slot nog even de vraag opwerpen wie de personen waren
die voor het Bridgewater- en het Trent en Merseykanaal vroeger of later hebben gefungeerd als rapporteurs in de Commons en overbrengers van de Bill
naar de Lords. Van deze personen, elf in totaal, die dus in de procedure een
heel gewichtige rol vervulden, zijn er maar twee van wie niet is aan te tonen
dat ze tot het relatienetwerk van Lord Gower en de Hertog van Bridgewater
behoorden 34). Onder het negental voor wie dat wei het geval is treffen we allereerst een Egerton en een Leveson Gower aan, en voorts de reeds genoemde
M.P.'s Robert Wood, Marsh Dickinson, Thomas Gilbert, Sir John Wrot-
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tesley en Lord Carysfort. En tenslotte zijn er dan nog twee anderen, Richard
Rigby, "man of business" van de Duke of Bedford - een soort whip dus
voor diens factie -, en James Macdonald, een kleinzoon van Lord Gower en
zoon van een van de trustee's die het Bridgewatervermogen beheerden na de
dood van de Hertog ").
Een enkele opmerking over het schema in onze bijlage dient tenslotte nog
te worden gemaakt. Het heeft betrekking op een periode van een halve eeuw
en geeft een beeld van relaties die gedurende die periode te eniger tijd hebben
bestaan. Er kan dus niet als conclusie uit volgen dat alle personen die er in
zijn opgenomen in dat tijdvak bij voortduring zijn opgetreden als aanhangers
van de kanalenplannen van de beide Lords. Het is bovendien niet geheel onmogelijk dat een enkeling onder de betrokkenen er, geieid door welke overwegingen dan ook, toe is gekomen dat beleid gedurende kortere of langere
tijd zijn steun te onthouden. Het blijft, al bij ai, onmogelijk nauwkeurig aan
te geven welke invloed de relaties die wij in die bijlage in beeld hebben gebracht, hebben gehad op de totstandkorning van de Private Acts voor de beide kanalen. Wij zijn er echter wei van overtuigd dat ze voor het leeuwendeel
van de betrokkenen op zijn rninst een rol hebben gespeeld bij de totstandkorning van hun positieve reacties op die plannen.
Met het voorafgaande vormt datgene wat nu, over het Leeds en Liverpoolkanaal, vo!gen zal in verschillende opzichten een contrast. Bij dit kanaal was
er van een hechte, door allerlei onderlinge relaties verbonden groep ijveraars
voor de totstandkoming geen sprake. Natuurlijk, de beide steden, Leeds en
Liverpool, speelden bij die totstandkorning een vrij belangrijke rol. Wij
merkten reeds op dat de Liverpoolse koopliedengemeenschap nogal wat
initiatieven heeft ontplooid om de stad tot middelpunt van kanaalscheepvaart te maken. Datzelfde gold evenzeer voor Leeds, zoals we nog zullen
zien. En toch is het wei te verklaren dat de totstandkorning van het kanaal
tussen de beide steden een zaak van vrij lange adem is geweest.
Terwijl men in Liverpool allereerst belangstelling had voor de waterwegverbindingen om de stad heen, in het Westen, ging de interesse van kooplieden te Leeds veer alles uit naar een toegangsweg naar de Oostkust, naar Hull
in het bijzonder. De Aire en Caldernavigation werd dan ook opgezet vanuit
de West Riding van Yorkshire, met name vanuit Leeds'·). Daarna werd het
initiatief tot het Leeds en Liverpoolkanaal, waarvan de verbinding over de
Pennines deel uitmaakt, vooral in Yorkshire genomen. Zo waren de twee belangrijkste ijveraars voor dit kanaal beide afkomstig uit de omgeving van
Leeds. De eerste bijeenkomst die werd belegd met het doel om tot dit kanaal
te komen yond in 1766 te Bradford plaats. Deze indruk wordt nog versterkt
wanneer wij zien dat de steunpilaren van de onderneming in Yorkshire herhaaldelijk klaagden dat geldschieters uit Lancashire hun verplichtingen niet
nakwamen 37). De sfeer van de Rozenoorlogen leek, met het kanaal als inzet,
soms even te herleven . Nu had men het in het Westen ook niet gemakkelijk.
Juist daar waren er nogal wat klachten over het ontworpen tracee, en bovendien ontstonden er diverse conflicten naar aanleiding van het initiatief. Gedurende enige tijd, omstreeks 1770, kwam het zelfs zo ver dat de Liverpoolse
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koopliedenwereld verdeeld raakte tussen voorstanders van het Leeds- en Liverpoolproject en personen die geporteerd waren voor de uitvoering van een
ander plan. Beide plannen boden Liverpool het aantrekkelijke perspectief
dat het steenkolengebied rond Wigan voor de scheepvaart bereikbaar zou
worden.
Mede door dit alles is het voor het Leeds en Liverpoolkanaal weI bijzonder
moeilijk te achterhalen of en hoe een "officieus circuit" tijdens de totstandkoming van de wetten heeft gefunctioneerd. Wij hebben reeds aangestipt dat
het feit dat nogal wat aanhangers van Lord Rockingham in de lagerhuiscommissies voor dit kanaal hebben zitting genomen in dit geval geen aanwijzing
hoeft te zijn voor het bestaan van zo'n circuit. Toch zijn er hier en daar nog
weI kleine indicaties te vinden die het vermoeden wettigen dat ook hier de
besluitvorrning zich niet geheel in de formele en officiele sfeer heeft afgespeeld. Belangrijk was waarschijnlijk de goede verstandhouding tussen
William Denison, een vooraanstaand koopman uit Leeds, en het parlementslid Edwin Lascelles, die in 1769 lid was van de lagerhuiscomrnissie tijdens de behandeling van de eerste wet voor het kanaal. En hetzelfde geldt,
mag men aannemen, voor de vriendschap tussen William Cookson, een belangrijk koopman te Leeds en mayor van die stad in 1783, en de befaamde filanthroop William Wilberforce, die successievelijk M.P. was voor Hull en
voor Yorkshire, en die in 1794 in het Huis als rapporteur van de comrnissie
over de vierde Act van het kanaal is opgetreden 38).
Aan de Liverpoolse kant heeft de koopliedenkring, die reeds ervaring had
opgedaan bij het Trent en Merseykanaal - men denke aan een man als Thomas Bentley - zich ook inzake het Leeds en Liverpoolkanaal niet onbetuigd
gelaten. Maar het ging hen bij dit laatste vooral om het kanaaltracee dat Liverpool zou verbinden met het steenkoolgebied rond Wigan. In een verbinding over de Pennines waren ze veel minder geinteresseerd.
Het stadsbestuur, doorgaans in goede verstandhoudingmet de koopliedengemeenschap, steunde de kanalenaanleg zo veel mogelijk. Het deed dit niet
aileen door vergaderruimte beschikbaar te stellen en steun te vragen van
M.P.'s uit naburige kiesdistricten, maar vooral door de eigen
"town-M.P.'s" te laten opdraven als het er op aankwam de wensen van de
stad ten gehore te brengen. In het Liverpoolse netwerk werd dan ook een centrale functie vervuld door deze "town-M.P.'s": Mr. Cunc1ift (M.P. van 1761
tot 1767), Sir William Meredith (1761-1780), Richard Pennant (1767-1780),
Bamber Gascoyne jr. (1780-1784) en Henry Rawlinson (1780-1784).
Op grond van de gegeven voorbeelden is het moeilijk een algemeen beeld te
schetsen van de buitenparlementaire beinvloeding. Opvallend is echter, enerzijds, dat wij bij bepaalde kanalenprojecten telkens weer dezelfde personen
tegenkomen die onderling de meest uiteenlopende relaties onderhielden. Anderzijds bleken de personen die bij verschillende kanalenprojecten op de
voorgrond traden geregeld met elkaar in contact te komen. Tenslotte valt het
op dat veel personen die bij een of ander kanaalplan betrokken waren tevens
lid waren van een "society" . Zo waren Erasmus Darwin, Josiah Wedgwood,
Thomas Bentley en Lord Gower lid van een of meer van die genootschappen.
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De eerste twee waren beide lid zowel van de Lunar Society als van de Royal
Society. En tot de Society of Arts waren de drie laatstgenoemden toegetreden. Hoewel het moeilijk is uitspraken te doen over de aard en de intensiteit
van de daar ontstane of onderhouden contacten, zijn de genootschappen
zonder twijfel ontmoetingspunt geweest voor enkele ijveraars voor kanaalaanleg, kapitaalverstrekkers en ingenieurs. Men krijg de indruk, ook uit
de omstandigheid dat een aantal M.P.'s als rapporteur in de Commons is opgetreden over plannen voor meer dan een kanaal, dat de ijver van voorstanders zich doorgaans niet beperkte tot een enkel kanaalproject, maar dat bij
diverse kanalen betrokken initiatiefnemers, ingenieurs, financiers en parlementsleden onderlinge contacten onderhielden en elkaar waar nodig telkens
opnieuw steunden.
5. De financiering
Voor de aanleg van een kanaal waren grote bedragen nodig, en het duurde
vaak jaren voor het wat baten afwierp. Het graven van het Trent en Merseykanaal bijvoorbeeld kostte ongeveer £ 800.000, een bedrag dat uitgegeven
werd in een periode van bijna elf jaar. Het is dus begrijpelijk dat een dergelijke onderneming niet met succes door een persoon of door enkele personen
kon worden aangevat. Er vie! dus niet aan te ontkomen het kapitaal bijeen te
brengen via uitgifte van aandelen door een "company" die er, zoals wij zagen, ook nog voor diende te zorgen dat ze parlementaire goedkeuring verwierf. In de eerste fase van het kanalentijdperk, de jaren v66r 1790, werden
de benodigde sommen voornamelijk bij elkaar gebracht door personen uit de
omgeving die van zo'n kanaal direct persoonlijk voordeel mochten
verwachten 39). Te denken valt aan mensen zoals Wedgwood, die immers bereid was geld te steken in een onderneming die de bereikbaarheid van zijn
pottebakkerijen ten goede kwam 40).
In de periode na 1790 evenwel begonnen de reeds bestaande kanalen flinke
winsten op te leveren. Het investeren in kanaalprojecten werd aantrekke!ijker, ook voor degenen die daar geen aanwijsbare belangen bij hadden. Aandelen van kanaalmaatschappijen werden gedurende deze periode, die niet ten
onrechte als een kanalen-boom wordt aangeduid, beschouwd als goede beleggingsobjecten. En het werd ook gemakkelijker ze te verwerven doordat tezelfdertijd de mogelijkheden tot financiering van allerlei projecten, over het
gehele land verspreid, werden verruimd 4l ).
Er deden zich namelijk nieuwe ontwikkelingen voor in het bankwezen,
waarbij meer kapitaal ter beschikking kwam, met name op het platteland,
onder meer in de vorm van hypotheken op landerijen. De countrybank speelde hierbij een belangrijke roi. Dat was een kleine plaatselijke bank met een
klein clientenbestand, die lokale betalingen deed en ook het voldoen van belastingen regelde. Voor de kanaalmaatschappijen speelde zo'n countrybank
soms een belangrijke roi. Weliswaar was het eigen kapitaal van zo'n bank
doorgaans te gering om veel geld in een kanaal te kunnen investeren. Van
grote betekenis evenwel was de bemiddelende functie die zo'n bank vervulde
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tussen het Londense bankcircuit en het op het platteland aanwezige kapitaal.
Elke countrybank beschikte over een Londense correspondent, en dank zij
diens functie kon er contact tot stand komen tussen kanaalmaatschappijen
en geldschieters die bereid waren elders in Engeland te investeren. Vermeldenswaard is nog dat de countrybank vaak niet aileen bemiddelde bij het verkrijgen van kapitaal, maar ook financieel beheer v~~r de kanaalmaatschappij
voerde, en dus bijvoorbeeld zijn diensten uitstrekte tot uitbetaling van lonen,
het voldoen van rente op leningen alsmede het aflossen daarvan.
Onder de geschetste omstandigheden zijn in de hausseperiode de aandelen
van kanaalmaatschappijen een tijd lang zo'n gewild artikel geweest dat men
er toe overging de kopers beperkingen op te leggen. Het kwam zo ver dat een
koper moest kunnen aantonen werkelijk in een kanaalproject geinteresseerd
te zijn, en niet aIleen in speculatie 42 ). Na 1795 kwam er overigens aIlengs een
einde aan de kanalen-boom. De beleggers, die een tijdlang veel te optimistisch waren geweest, werden behoedzamer zodra het duidelijk werd dat
niet alle kanaalondernemingen goed rendeerden. Bovendien begon de overheid, die de oorlogen tegen het revolutionaire Frankrijk moest financieren,
de kapitaalmarkt af te ramen. Het werd voor beleggers aantrekkelijk investeringen op lange termijn, zoals in kanalen, te vervangen door leningen aan de
landsoverheid. Die was niet gebonden aan het v~~r alle andere leningen geldende rente-maximum van 50/0, en het gevolg was dat het kapitaal daarheen
trok waar de hoogste rente geboden werd 43).
De kanaalmaatschappijen hadden overigens maar zelden genoeg aan het
via aandelenuitgiften verkregen kapitaal. Veelal waren de kostenramingen
van de engineers te optirnistisch, en ook heeft men nogal eens te weinig rekening gehouden met de kans of inflatoire ontwikkelingen tijdens de aanleg van
het kanaal 44 ). Een zware last v~~r de kanaalmaatschappijen vloeide voort uit
de plicht om reeds v~~r de ingebruiknerning van het kanaal enige vergoeding
uit te betalen v~~r het verstrekte kapitaal. Als er aanzienlijke vertraging ontstond bij de aanleg kon ook deze plicht tot rentebetaling oorzaak worden van
een gebrek aan rniddelen, waardoor een nieuw beroep op de kapitaalmarkt
onvermijdelijk werd. Toch was het behalve onvermijdelijk ook gevaarlijk in
zo'n situatie nieuwe aandelen uit te geven of leningen af te sluiten op korte
termijn. De toepassing van zulke middelen bood tijdelijk soelaas, maar had
op langere termijn een averechts effect en kon er bovendien toe leiden dat het
vertrauwen in de ondernerning werd ondergraven. In het licht van deze
risico's is het begrijpelijk genoeg dat betrekkelijk veel kanaalinitiatieven van
de grand gekomen zijn als er sprake was van een tamelijk lage rentevoet, wat
zich met name van 1790 tot 1798 voordeed ").
6. Sluipwegen naar een brede baan: de herkomst der investeringen
Albij al heeft de kanalenaanleg een enorm beslag op de kapitaalmarkt gelegd. Weliswaar staat het vast dat het nationaal inkomen in Engeland in de
loop van de achttiende eeuw is toegenomen, terwijl bovendien het aandeel
van de investeringen daarin zeker niet is achteruitgegaan 46). Toch is het on-

KANALENAANLEG IN ENGELAND

1750-1820

173

mogelijk met deze toeneming de grote bedragen die soms in vrij korte tijd op
tafel zijn gelegd - tien miljoen pond alleen al in de boom-jaren 1788-1798 47 )
- te verklaren. Er komt nog bij dat de financiering van de kanalenaanleg een
problematischer zaak was dan de eveneens omvangrijke investeringen in de
nijverheid die vrijwel tezelfdertijd plaatsvonden. De start van een industriebedrijf was in feite nog zeer goed mogelijk met een bescheiden beginkapitaal,
en het is overbekend dat ondernemers nadien een belangrijk deel van de gemaakte winsten in hun bedrijf plachten "terug te ploegen". Bij de kanalenaanleg kon, zoals wij al zagen, van zo'n start op bescheiden voet en zo'n
stapsgewijze voortgang geen sprake zijn. En toch is de kanalenaanleg stilaan
gefinancierd.
Wi! men dit raadsel verklaren dan is het nodig te letten op mogelijke verschuivingen in de samenstelling van de kapitaalvoorraad. Er yond namelijk
een re-allocatie van kapitaal plaats. Dit werd onttrokken aan jachtterreinen
en aan het bouwen van grote landhuizen en bestemd voor het graven van kanalen (en de constructie van wegen). De laatstgenoemde kapitaalaanwendingen gaven een veel hoger rendement en waren dus productiever dan de
eerstgenoemde"). Voorts kwam er kapitaal vrij voor investering in kanalen
door de verkorting van de duur van het vervoer, waardoor de goederen korten onderweg bleven en de voorraden vlugger konden worden aangevuld. In
de voorraden kon dus veel minder kapitaal worden vastgelegd. In deze richting werkte ook de, soms spectaculaire kosten- en prijsverlaging voor
grondstoffen als gevolg van goedkoper vervoer 49 ). Natuurlijk is deze herallocatie een heel geleidelijk voortgaand proces geweest, dat reeds is begonnen als
gevolg van de uitbreiding van het netwerk der turnpike-wegen, waarvoor nog
maar weinig kapitaal nodig was. Ook door de rivernavigations, die al wat
meer kostten, werd verkleining van de voomiad een zinnige zaak, en zo
kwam er al wat meer kapitaal vrij waardoor tenslotte de financiering van de
kanalen mede mogelijk is geworden. Het ging bij dit alles in feite om een bij zonder gecompliceerd proces. Maar de kern ervan laat zich verhelderen met
een eenvoudig voorbeeld: de showroom en het pakhuis van Wedgwood in
Londen, waarvan de exploitatiekosten gedrukt konden worden zodra regelmatig transport tot de mogelijkheden ging behoren. Een bijkomend winstpunt was dat zich ook minder breuk voordeed, dus minder verlies op de
koopwaar werd geleden.
Op deze manier kon dus in de industriele sector kapitaal worden vrijgemaakt. En ook in de agrarische sector was het mogelijk dat te doen. Behalve
de pacht kon ook de winst in de agrarische productie daarvoor gebruikt worden. Daarnaast was er evenwel nog een andere mogelijkheid. De Engelse wet
beperkte de mogelijkheden van de eigenaars om hun landerijen te
verkopen 50); daardoor werd het voor een lange termijn afsluiten van hypotheken allerminst ongewoon. Wie een hypotheek op zijn landerijen nam
hoefde zich over de aflossing ervan geen zorgen te maken. Zolang men de
rente kon opbrengen was het onmogelijk het bezit te verliezen. Hypotheekverstrekkers konden verwanten zijn - of worden - of ook kennissen. Het
waren bovendien nogal eens personen die thuishoorden in de sector van de
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handel, de nijverheid of het bankwezen. In de achttiende eeuw stonden de
Engelse grondbezitters namelijk beslist niet gelsoleerd ten opzichte van de andere sectoren van het economisch leven. Het was voor velen van hen aantrekkelijk genoeg in waterwegen te investeren, zeker als men daardoor de voortbrengselen van zijn "estate" tegen concurrerende prijzen op de markt kon
brengen "). En als zo'n landgoed steenkolen voortbracht was het zeker
uiterst aantrekkelijk geld in kanalenaanleg te steken.
Hier is, natuurlijk, de Hertog van Bridgewater het voorbeeld bij uitstek.
De exploitatie van zijn kolenmijn was economisch niet rendabel zolang goedkoper vervoer niet mogelijk was. Het idee om het kanaal van Worsley Mill
naar Manchester te graven was door deze omstandigheid ingegeven. Maar
zelfs een Hertog van Bridgewater kon zijn kanaal niet geheel uit eigen vermogen bekostigen. Van bankiers uit Liverpool heeft hij 25.000 pond moeten lenen met, naar aIle waarschijnlijkheid, zijn grondbezit als onderpand 52). En
toen zijn geldschieters hem niet meer kredietwaardig achtten kregen de problemen van de hertog een nijpend karakter. Hij ging toen over tot een vervroegde pachtinning en heeft ook lange tijd zijn betalingen aan naaste medewerkers, waaronder zelfs een man als Brindley, geheel stop moeten zetten ").

7. He! graven van een kanaal
De aanleg van kanalen, waarmee men beginnen kon zodra de vereiste
machtiging en de vereiste middelen waren verworven, was in de achttiende
eeuw een zeer arbeidsintensief werk. De engineer had een kleine groep geschoolde vaklui om zich heen, maar veel talrijker waren de losse arbeiders,
"navigators" ofkortweg "navvies" geheten, die met schop en pikhouweel de
kanaalsleuf groeven. Aanvankelijk huurde men voor dit graafwerk vooral
mensen uit de buurt. Daaronder waren wellandarbeiders en anderen die door
de veranderingen in het agrarisch bedrijf daar geen werk meer konden vinden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de "navvies" in deze periode van heinde
en ver naar de kanalen trokken. Er was nog geen vervoer dat arbeiders snel
naar de kanalen in aanleg zou kunnen brengen, en bovendien waren veel arbeiders nogal honkvast. Ver van de eigen woonplaats werken was niet aantrekkelijk in een tijd waarin op grond van de wet op de "poor-relief" aIleen
in die woonplaats onderstand verstrekt werd en waarin het regel was dat personen die zonder bestaansmiddelen ver van huis werden aangetroffen wegens
landloperij werden opgepakt en op transport gesteld. "The young and single
... might venture to the towns, follow the canals .. . or emigrate. But the mature labourer with a family was afraid of losing the security of his
settlement" 54). Na de voitooiing van het kanaal zocht een deel van de arbeiders ter plaatse ander werk, maar er waren er ook die meetrokken naar een
volgend kanaalproject. Zo ontstond er langzamerhand een leger van beroepskanaalgevers, die zich vaak in groepen aan kanaalmaatschappijen verhuurden, wat aIlengs het inzetten van plaatselijke werkelozen bemoeilijkte.
Bij de kanalen hebben altijd vrij wat Ieren en Schotten gewerkt. Zij waren
al vroeg gemobiliseerd door de demografische en economische omstandighe-
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den in Ierland en de Schotse Hooglanden, en de Engelse annenwetten functioneerden voor hen niet als een rem. Toen de vraag naar navvies in de jaren
negentig van de achttiende eeuw steeg werd er tot in Ierland geadverteerd.
Omstreeks 1800 waren er over heel Engeland zo'n 50.000 navvies aan het
werk, en velen van hen hadden toen al geen enke1e binding meer met het
agrarisch bedrijf"). Hun werk was zwaar, maar niet moeilijk, zeker niet in de
eerste periode van de kanalenbouw. In een latere fase werd het werk ingewikkelder en gevaarlijker. De engineers wilden niet langer, de hoogtelijnen op de
kaart volgend, om elk obstakel heengaan. De kanalen werden dus rechtlijniger, de taluds hoger, de graafwerkzaamheden gecompliceerder en riskanter.
Na dat graafwerk begon het waterdicht maken van de kanaalbodem, het
"puddling". Daar was klei voor nodig, die vaak van ver moest komen. Vermengd met water werd ze op de kanaalbodem aangebracht en dan met de
voeten aangestampt S6). Daarna werden de kaden gemetseld, een jaagpad
aangelegd en water in het kanaal gelaten.
Zo ging het echter aileen in het gunstige, eenvoudigste geval. Vaak was het
onvermijdelijk bij obstakels allerlei kunstwerken aan te leggen, zoals bruggen, aquaducten en tunnels. Rivierdalen werden met aquaducten overbrugd.
De bouwputten v~~r de aquaductpijlers konden, al gebruikte men er stoommachines bij, nog niet goed drooggehouden worden. Het werk daar was dus
ongezond, en niet ongevaarlijk. Bovendien was het zeer tijdrovend. Voor het
imposante Lune-aquaduct in het Lancaster-kanaal hadden meer dan 1000
man twee jaar nodig. Gevaarlijker nog was het graven van tunnels. Men begon daarbij met het slaan van schachten vanaf de top van de heuvel. Daarna
begon men op de hoogte waar het kanaal moest komen van beide kanten te
graven, onder voortdurend gevaar van instorting en overstroming. Ongelukken kwamen vaak voor. De rapporten van de kanaalmaatschappijen zwijgen
erover, maar in de dorpen in de buurt van de tunnels liggen nogal wat "strangers" begraven. Bij de aanleg van een van de eerste kanaaltunnels, de twee en
een halve kilometer lange Harecastle-tunnel in het Trent en Merseykanaal
yond men allerlei fossielen, waarover Erasmus Darwin meteen correspondeerde met Josiah Wedgwood, die er een aantal van in zijn bezit had
gekregen 51). Later werden nog langere tunnels gegraven. De Standedge
tunnel spant, met ongeveer vijf kilometer lengte, de kroon.
De navvies kregen geen gevarengeld uitgekeerd, maar ze verdienden niet al
te slecht. Tussen 1770 en 1795 werd hun loon ongeveer verdubbeld, en het
werd daarbij heel wat hoger dan dat van fabrieks- en landarbeiders. Timmerlui, metselaars en andere ambachtslieden die aan de kanalen werkten verdienden nog beter. Toch kunnen ook deze lonen, als men ze beziet in het licht van
de kosten van het levensonderhoud, niet buitensporig hoog genoemd worden. In de tweede helft van de achttiende eeuw was 40070 van een arbeidersloon nodig voor voedsel. Tot sparen kwam men niet. Wei werd door navvies gemakkelijk naar de drank gegrepen om de misere van het bestaan wat te
vergeten: "Eat, drink and be merry, for tomorrow you die." ").
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8. De kana/en in bedrijf
De kanalen werden beheerd door de kanaalmaatschappijen, die hun inkomsten voornamelijk verkregen uit tolheffingen en vrachtvervoer. Veel kanaalmaatschappijen hadden zelf boten in bezit, lOals de Aire en Caldernavigation, en ook kwam het voor dat ze, lOals de Trent en Mersey maatschappij,
belangen hadden in transportondernemingen. Een vaIllde initiatiefnemers
van het Lancasterkanaal, Baxendale, zou eigenaar worden van het beroemde
vervoersbedrijf Pickford 19). De vaartuigen werden voortgetrokken door
paarden of muilezels. In de tunnels, waar vanwege de hoge kosten jaagpaden
ontbraken, werden de boten voortgeduwd door op hun rug Iiggende mannen,
die zich met de voeten afzetten tegen het tunnelgewelf. De schippers, die aanvankelijk geen eigenaars van hun boten waren, rekruteerde men de eerste tijd
ten dele uit wegvervoerders die tijdens de kanaalaanleg voor de maatschappij
gewerkt hadden. Ook waren er toen nog wei kleine boeren onder die het vervoersbedrijf als bijverdienste beschouwden. Ze waren vaak in het bezit van
een paard, en konden het agrarisch bedrijf vrij gemakkelijk combineren met
het schipperswerk omdat de voornaamste vracht, steenkool, vooral in de
herfst en de winter vervoerd moest worden.
Naarmate er meer kanalen kwamen en de afstanden die men aflegde groter
werden werd het schippersbedrijf van bijverdienste tot beroep. Veel schippers
gingen er op den duur toe over met vrouw en kinderen op de boot te wonen,
waardoor de schippersknecht overbodig werd. Het varende volk vervreemdde daarbij soms wei van de "beschaafde" maatschappij op de wallekant.
Weldra noemde men ze "a vile set of rogues" 60) en men betichtte ze van geweldpleging, diefstal en dronkenschap. Toen door vaste lijndiensten en pleziervaart de drukte op de kanalen toenam gingen er al gauw stemmen op voor
"observance of the Sabbath Day" op het water").
De aanieg van de kanalen veroorzaakte intussen ook de nodige veranderingen op de walle kant. Een goed voorbeeld biedt de aanleg van het Bridgewaterkanaal, waardoor de werkgelegenheid werd gestimuleerd, allereerst in de
mijnen. De groei van Worsley als haven voor kolenschepen leidde bovendien
tot de ontwikkeling van scheepsbouw. Er kwamen houtwerven en steenhouwerijen, noodzakelijk voor het onderhoud van kanaal en mijn. Aan de
oever van het kanaal gelegen "mills" zorgden voor het malen van graan, het
mengen van metselspecie en het zeven van zand. Op een passerende reiziger
maakte de aanblik van dit alles lO'n indruk dat hij in zijn dagboek noteerde:
"The little village of Worsley looks like a river environ of London"").
De aanleg van kanalen maakte regionale specialisatie mogelijk. Zo kon
Lancashire, door de kanalen, een belangrijk steenkoolgebied worden. Door
de kanalenaanleg voltrokken zich bovendien belangrijke demografische verschuivingen. Dat is begrijpelijk genoeg, gezien het feit dat nogal wat
industrieen aan kanaaloevers werden gevestigd. Zo bouwde Josiah Wedgwood zijn "Etruria", een aardewerkfabriek met eigen werven, huizen voor
werklieden enz., aan de oever van het Trent en Merseykanaal. Voor zeehayens opende de aanleg van kanalen een wijder achterland. Liverpool bijvoorbeeld kreeg een stapelfunctie. Het effect van de kanaalaanleg op rivierhavens
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kon heel verschillend zijn. Manchester bijvoorbeeld bloeide op door de
komst van kanalen uit vier richtingen, waaronder het Bridgewaterkanaal.
Maar vrij wat kleinere rivierhavens, van oudsher gespecialiseerd in overlading, werden door de aanleg van een kanaal overbodig. Een radicale verandering door de aanleg van een kanaal voltrok zich aan Goole, een onaanzienlijk
nest in het binnenland, waar de Aire en Caldernavigation plotseling een flinke binnenlandse haven ontwierp en bouwde, met alle nieuwigheden van dien:
werven, dokken, pakhuizen enzovoort.
De bloeitijd van de Engelse kanalen was van vrij korte duur: tachtig jaar,
van 1760 tot 1840. De geleide1ijke aftake1ing kreeg haar beslag na de-komst
van de spoorwegen in de jaren 'dertig en 'veertig van de negentiende eeuw.
Toch zou het nog tot de twintigste eeuw duren eer de rol van de kanalen was
uitgespeeld. Een laatste korte opleving was er nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de kanalen voor het vervoer van kolen en munitie gebruikt werden. In 1948 werden vrijwel aIle kanalen genationaliseerd. De belangrijkste
uitzondering was het voor zeegaande schepen bruikbare Manchester Ship
Canal. In de volgende twintig jaar werden de meeste kanalen voor de vrachtvaart gesloten. Maar toen begon ook hun herontdekking, door watersportliefhebbers, industrieIe archeologen en wandelaars. En dat is geen slecht gezelschap voor historici.
Rijksuniversiteit Leiden, april 1982.
Bijlage 1.
Relaties tussen personen betrokken bij totstandkoming van Bridgewaterkanaal en
Trent en Merseykanaal 1758-1809
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XII
SPOORWEGAANLEG IN NEDERLAND VAN 1831 TOT 1845 EN
DE ROL VAN DE STAAT')
door
W. FRITSCHY
Inleiding

Op 27 juli 1860 werd door de Tweede Kamer met 49 stemmen v66r en 23
tegen het in april van dat jaar ingediende wetsontwerp Van Hall-Heemstra
voor staatsaanleg van spoorwegen goedgekeurd. Op 17 augustus 1860 werd
het besluit door de Eerste Kamer met 34 tegen 6 stemmen bekrachtigd. Vanaf
dat moment kon de al vele jaren bestaande wens naar de totstandkoming van
een uitgebreid en geintegreerd spoorwegnet in Nederland eindelijk vervuld
worden.
Drie jaar eerder was de Kamer nog van mening geweest, dat er alleen in de
meest dringende gevallen sprake mocht zijn van staatshulp bij spoorwegaanleg. En volgens 10nckers Nieboer hoeft afkeer van staatsbemoeienis met
spoorwegen al in de jaren veertig geen verwondering te wekken, omdat reeds
toen het adagium van de Manchesterschool "dat de staat zich van alle eigenlijke ondememingen van Nijverheid hebbe te onthouden" ook in Nederland
gold 2). Door Brugmans wordt de periode vanaf ± 1860 beschreven als de periode waarin dit economisch liberalisme zich definitief doorzette').
Hoe is het dan te verklaren, dat in 1860 de ontwikkelingen in de verhouding tussen de staat en particuliere spoorwegondememers hun beslag vonden
in een grootscheepse staatsaanleg van spoorwegen?
Wat betreft staatsbemoeienis met de economie heeft sinds Keynes de wisselwerking tussen macro-economische theorie en politiek in de economische
geschiedschrijving de meeste aandacht. In het verlengde van het actuele verschijnsel, dat economische politiek zich niet meer beperkt tot het toepassen
van de theorieen van Keynes, maar zich ook richt op directe bedrijfsgewijze
steun 4), terwijl daarnaast een toenemende overheidsbemoeienis gewenst
wordt geacht bijvoorbeeld in verband met milieubeheer, lijkt mij ook dat
economisch-historisch onderzoek de moeite waard, dat zich richt op de wisselwerking (of wellicht beter: het spanningsveld) tussen micro-economische
theorie en politiek. Het was immers ook v66r Keynes al duidelijk, dat de
volkswelvaart niet automatisch het best gediend was bij staatsonthouding in
het economisch leven.
De belangstelling van sociaal-economisch historici op dit terrein is tot op
heden veelal beperkt gebleven tot staatsbemoeienis met de arbeid. In dit artikel ial staatsbemoeienis met het ondememen centraal staan.
In modeme economische handboeken gaat men er meestal niet meer van
uit, dat het najagen van het particuliere belang altijd automatisch zalleiden
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tot optimalisering van het algemeen belang. Daarmee heeft men nog niet zonder meer afstand gedaan van de theorie van de zegeningen van de vrije ondernemingsgewijze produktie en de vrije concurrentie. Men zoekt onder meer
zijn heil in de hantering van het begrip "externalities" - externe effecten-.
(Zie bijv. de zgn. "welfare economics" .) Daarmee wordt gedoeld op de divergentie die bij sommige ondernemingen kan optreden tussen particuliere en
sociale baten of tussen particuliere en sociale kosten '). Het "externe effect"
kan zo groot zijn, dat staatsbemoeienis uit een oogpunt van sociale nutsmaximering verantwoord of zelfs geboden kan zijn.
Voor een verklaring van de staatsbemoeienis met spoorwegaanleg en
-exploitatie beperkt men zich meestal tot een verwijzing naar het bijzondere
karakter van een spoorwegonderneming als "openbaar nutsbedrijr'. De
theorie van het openbaar nutsbedrijf is in feite gebaseerd op het inzicht, dat
concurrentie ongewenst of zelfs onmogelijk is, als produktie op grote schaal
voordelig is'). Een verstandige overheidspolitiek richt zich in een dergelijke
situatie (die soms met de term "natuurlijk monopolie" gekarakteriseerd
wordt) niet op het handhaven van een groot aantal kleine ineffici~nte producenteno In het geval van spoorwegconcurrentie is het waarschijnlijk, dat kwaliteit en veiligheid van spoorweg en rijtuigen zullen lijden onder de eis om
goedkoper te zijn dan de concurrent, omdat de prijsconcurrentie waarschijnlijk het meeste gewicht in de schaal zal leggen. Bovendien is het verspilling
van kapitaal, als er meerdere spoorwegen aangelegd worden tussen twee
plaatsen, waar een voldoende is. Een monopolie is dan gewoon effici~nter en
de staat bevordert dan de welvaart door dat monopolie toe te staan, mits hij
tegelijk de monopolist in zijn vrijheid belemmert om zijn aanbod te beperken, zijn prijzen te verhogen, of zijn ornzet en winst te verhogen door prijsdiscriminatie toe te passen. Als particulieren een dergelijk "nutsbedrijf"
ondernemen, is dus concessieveriening van staatswege onder voorwaarden
nodig. In de liberale economische theorie, die staatsbemoeienis in het algemeen nog steeds als onwenselijk beschouwt, is een spoorwegonderneming als
een openbaar nutsbedrijf een "bijzonder geval".
Deze liberale "apologie" voor staatsbemoeienis met spoorwegen staat
bloot aan kritiek van marxistische zijde. Door marxistische economen
worden spoorwegondernemingen gezien als vroege vormen van grootschalige
kapitalistische ondernemingen, die later ook op andere terreinen zullen
ontstaan, en niet als een "bijzonder geval". De economische ontwikkeling
sinds de Industri~le Revolutie wordt in deze visie gekenmerkt door, wat men
noemt, een toenemende "vermaatschappeling" van de produktie. Daarmee
wordt zowel gedoeld op de toenemende afhankelijkheid van mensen binnen
een bedrijf (en van bedrijven onderling) van elkaar voor het tot stand komen
van produktie, als op het feit, dat alle produktie in toenemende mate in
steeds grotere eenheden, met steeds grotere groepen mensen tege1ijk
geschiedt, steeds meer een "maatschappelijk" in plaats van een individueel
karakter krijgt. De toenemende betekenis van de rol van de staat in de economie hangt samen met deze toenemende "vermaatschappelijking". Het feit
dat deze groeiende vermaatschappelijking van de produktie gepaard blijft
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gaan met prive-toeeigening van de middels deze produktie gerealiseerde
winst, wordt gezien als een van de "hoofdcontradicties" van het kapitalisme.
Staatsbemoeienis met spoorwegen moet volgens marxistische economen
dan ook niet verklaard worden uit het zgn. "bijzondere karakter" van het
spoorwegbedrijf als "openbaar nutsbedrijf". Spoorwegen worden niet aangelegd vanwege hun "openbare nut", maar staan in de eerste plaats in dienst
van de winstrealisatie van andere industriele ondernemingen, voor wie het
onmogelijk is om op grote schaal te produceren, als snelle aanvoer en afvoer
op grote schaal van grondstoffen en eindprodukten niet gegarandeerd zijn.
De Oost-Duitse historicus D. Eichholtz haalt in zijn Junker und Bourgeoisie vor 1848 in der preussischen Eisenbahngeschichte van 1962 bijvoorbeeld
als voIgt uit naar de theorie van het openbaar nutsbedrijf als verklaring voor
het optreden van staatsbemoeienis bij spoorwegaanleg:
"Dieser sogenannter Offentlicher Charakter der Eisenbahn ist gerade das, worUber so
viele bUrgerliche Oekonomen lang und breit herumorakeln, und woraus sie ohne
Schwierigkeiten die Notwendigkeit staatlicher Bahnen. bzw. der Verstaatlichung ableiten zu k()nnen glauben. Es sind darin hingegen nichts anderes als AusflUsse des hochgradig gesellschaftlichen Charakters des neuen Produktionsmittel zu sehen; es zu
schaffen dazu muss ten neue Formen kapitalistischer Produktionsverhllltnisse geschaffen werden; eine Assoziation von Kapitalisten - die Aktiengesellschaft - trat an die
Stelle der Einzelunternehmung, und selbst das Machtinstrument der gesamten herrschenden Klasse - der Staat - musste seine Entstehung unterstiitzen ." ')

En Marx had al in de Grundrisse uitdrukkelijk geschreven
"dass Produktion von Kommunikationsmitteln, den physischen Bedingungen der Zirkulation, (sich) unter die Kategorie von Produktion des capital fixe rangiert, also keinen besonderen case (curs. van mij) konstituiert ."·)

Men mag verwachten dat concreet historisch onderzoek bij kan dragen tot
een beoordeling van de verklarende waarde van deze beide theoretische benaderingen. Daarnaast kan deze vorm van theoriegebruik wellicht bijdragen tot
meer inzicht in de geschiedenis van spoorwegaanleg, en de geschiedenis van
het ontstaan van het moderne kapitalisme in Nederland in het algemeen, in
de door mij bestudeerde periode.
De discrepantie tussen de liberaal-economische theoretische eisen van vrije
concurrentie en laissez-faire enerzijds en de praktijk van spoorwegaanleg enexploitatie anderzijds is elders al eens aanleiding geweest voor historisch onderzoek. In zijn Railroads and Regulation van 1965 onderzocht Gabriel Kolko de rol van de staat in het Amerikaanse kapitalisme in het laatste kwart van
de 1ge eeuw. Zijn analyse werpt in essentie ook een goed licht op de (weliswaar veel minder kleurrijke) ontwikkelingen in Nederland in deze periode.
Daarbij valt met name te denken aan de bekende "Concurrentie- en Concentratiepolitiek", waarop het Nederlandse spoorwegbeleid sinds 1890 stoelde 9 ).
De discussies over staats- of particuliere aanleg en exploitatie van spoorwegen
waren in Nederland in het laatste kwart van de eeuw weer opgelaaid 10). Ze
waren nog verhevigd door de opkomst van het socialisme. Socialisten waren
immers onomwonden voor staatsspoorwegen 11). Staatsbemoeienis met
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spoorwegen riekt in deze peri ode voor dogmatische liberalen dan ook al snel
naar "socialisme".
Hier zai echter niet het laatste maar het tweede kwart van de 1ge eeuw onderzocht worden. Ten behoeve van een goed inzicht in de verhouding tussen
de staat en particuliere spoorwegondernemers leek het me van belang om
juist de vroegste periode aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. In
deze periode stond het verzet tegen staatsbemoeienis nog niet in het teken van
de strijd tegen socialistische tendenzen, maar hing het nog samen met verzet
tegen "absolutistische" en "mercantilistische" elementen in het optreden
van koning Willem 1. Beginpunt is het jaar 1831, toen het eerste plan voor
een spoorweg in Nederland ingediend werd, eindpunt van het jaar 1845, toen
de door de staat aangelegde Rijnspoorweg in particuliere handen overging,
waarna een groeiend aantal particuliere ondernemers zich bereid ging verklaren spoorwegen aan te leggen.
De vraag die zich met betrekking tot deze periode het eerst opdringt is:
waarom verliep de spoorwegaanleg in Nederland zo traag?
Op de suggestie van Jan de Vries in de AAG-Bijdragen van 1978 om, met
behulp van een "penaity-of-the-pioneer" -theorie, de verklaring daarvoor te
zoeken in het bestaan van een uitgebreid trekvaartennetwerk in Nederland,
ben ik al eerder ingegaan "). Ik wil hier een andere weg bewandelen om deze
vraag te onderzoeken. Eerst zal ingegaan worden op de vraag in hoeverre er
kne1punten lagen in de "objectieve" voorwaarden voor spoorwegaanleg: de
beschikbaarheid van de benodigde "input"-factoren. Daarna zal nagegaan
worden of de verklaring gelegen kan zijn in het feit dat het schortte aan
voldoende motieven om tot spoorwegaanleg over te gaan.
Deze benadering raakt aan de nog steeds regelmatig geciteerde discussie
over de rol van "economische omstandigheden" versus "psychische factoren" in de verklaring van de trage Nederiandse econornische ontwikkeling in
de eerste helft van de 1ge eeuw 12). Omdat ik mij beperk tot een verklaring
voor de gang van zaken ten aanzien van spoorwegaanleg kan ik aan deze discussie geen rechtstreekse bijdrage leveren. Mijn onderzoek gaf rnij echter
aanleiding om ten aanzien van spoorwegaanleg behalve voor "econornische
omstandigheden" en "psychische factoren" ook aandacht te vragen voor de
rol van de staat en het mogelijke belang van een analyse van wat men kan
noemen "de maatschappelijke verhoudingen", d.w.z. de krachtsverhoudingen tussen verschillende maatschappelijke groeperingen, zoals de grondeigendom, het handelskapitaai, het industriekapitaal, het financierskapitaal
en (in dit artikel slechts zijdeling) de arbeidersklasse.
De geschiedenis van de spoorwegaanleg in Nederland van 1831 tot 1845
kan men in drie gedeeJtes uiteen laten vallen:
1) het rnislukte plan van W. A. Bake voor een spoorweg van Amsterdam
naar Keulen (de Rijnspoorweg);
2) het plan van W. C. Brade voor een spoorweg van Amsterdam over Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft naar Rotterdam, tot stand gebracht door
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij n.v. (HSM);
3) de aanleg van de Rijnspoorweg, aanvankelijk gefinancierd uit een door
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het parlement niet goedgekeurde, maar door koning Willem I persoonlijk
gegarandeerde lening, later overgedragen aan de Nederlandsche
Rhijnspoorwegmaatschappij n.v. (NRS).
Sedert ongeveer 1845 werden steeds meer plannen voor spoorwegen in Nederland ingediend. Daarvan zullen in het hiernavolgende alleen de Overijsselsche
Spoorwegmaatschappij n.v. (OSM) en de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij n.v. (AMS) , voor welke twee spoorlijnen in 1845 concessie
werd verleend, kort aan de orde komen.

I.

"OBJECTIEVE', VOORWAARDEN VOOR SPOORWEGAANLEG

De objectieve voorwaarden om tot spoorwegaanleg te kunnen komen
bestaan in de beschikbaarheid over de arbeidskracht, de technische kennis,
de materialen, het kapitaal en de grond, die daarvoor nodig zijn. Deze factoren zullen achtereenvolgens worden besproken.
Omdat het gebruikelijk is, om in de geringe bereidheid van Nederlandse
kapitalisten in de eerste helft van de 1ge euw om kapitaai ter beschikking te
stellen voor risicodragende ondernemingen een belangrijke verklaringsfactor
te zien voor het trage op gang komen van de industrialisatie in Nederland, zal
aan de kapitaalverschaffing de meeste aandacht worden besteed. Geprobeerd
zal worden het karakter van deze kapitaalverschaffing nader te analyseren.
Tenslotte zal betoogd worden, dat het belangrijkste knelpunt waarschijnlijk niet zozeer in de beschikbaarheid van de produktiefactor kapitaal, als wei
in de beschikbaarheid van de produktiefactor grond lag.

a. Arbeidskracht
Arbeidskracht, zowel voor het grondwerk tijdens de aanleg, als voor de exploitatie van het bedrijf nadien, was in ruime mate voorhanden. De bestaande werkloosheid werd in deze periode nog versterkt door de demobilisatie van
rnilitairen die in Belgie hadden moeten dienen. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen, na het uitschrijven van de openbare lening voor de
Rijnspoorweg in april 1838, talloze verzoeken van dergelijke militairen binnen om bij de spoorweg "geemployeerd" te mogen worden, "om hun ongelukkig gezin brood te verschaffen" l4). W. C. Brade, initiatiefnemer van de
spoorweg van Amsterdam naar Haarlem, zag in de werkgelegenheid die er
door zijn plan voor "de veele uit het veld terugkerende schutters" werd geschapen, zelfs een extra argument voor de regering om hem in zijn concessieaanvrage terwille te zijn I'). Hij was zelf trouwens ook zo'n gedemobiliseerde
militair.
Joel Mokyr 16) zag in de hoge lonen in Nederland in de eerste helft van de
1ge eeuw een belemmerende factor voor het tot stand komen van nieuwe ondernemingen. Deze verklaring is inrniddels reeds met goede argumenten
bestreden "). Met betrekking tot spoorwegondernemingen is het interessant
om te constateren, dat een ter zake deskundige tijdgenoot ten aanzien van de
lonen de situatie in Nederland 'gunstiger' inschat dan in Engeland: Wa-
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terstaatsingenieur B. H. Goudriaan, die van het allereerste begin af aan vanwege het ministerie met spoorwegzaken belast was, schreef in een rapport van
9 juli 1834 over de te verwachten kosten en baten in de exploitatie van de geplande Rijnspoorweg: " ... dat meer dan de helft van de jaarlijksche uitgaven
in arbeidsloonen bestaan, die in Engeland hooger zijn dan bij ons ... " 18).
De grondwerken werden perceelsgewijze aanbesteed, wat het bijeenbrengen van de voor deze werken benodigde arbeidskracht ongetwijfeld vereenvoudigde. Het kostte blijkbaar geen moeite om voldoende intekenaren op deze aanbestedingen te krijgen 19). En de aannemers van deze werken hadden in
het algemeen waarschijnlijk ook niet te klagen over de bereidheid van arbeiders om zich voor dit soort werken aan te bieden. Uit een brief van de burgemeester van Driebergen van november 1838 blijkt duidelijk de mobiliteit van
de arbeidskracht in Nederland in deze periode voor dit soort werk. Vreesde
men in augustus nog "voor een verhoging van het arbeidsloon, tengevolge
van de plaatselijke en aanzienlijke vermeerdering van deze soort van werk in
eenen kleinen omtrek en waartoe zich mitsdien niet zooveel arbeiders zuBen
opdoen als vereischt wordt om het arbeidsloon op de tegenwoordige hoogte
te doen blijven" 20), in deze brief drong de burgemeester er bij de regering op
aan om snel een begin te maken met de werkzaamheden aan het gedeelte van
de spoorweg in zijn gemeente, "omdat zich in zijn gemeente bij aanhoudendheid vreemde daglooners vestigen met het voornemen om aan de spoorweg te
werken, waaruit dan naar (zijn) inzien nadeelige gevolgen voor de openbare
veiligheid zuBen geboren worden", terwijl de situatie ook niet "in het belang
der daglooners zelve is" 21 ). Deze situatie bracht als nevenverschijnsel ongetwijfeld een lager loonniveau met zich mee, dan waarvoor de regering in haar
rol als ondernemer aanvankelijk gevreesd had.
Ook ten aanzien van spoorwegaanleg lijkt de benadering van Mokyr dus
niet veel op te leveren. Noch in fysiek opzicht (beschikbaarheid en mobiliteit
van de arbeidskracht) noch in economisch opzicht (loonshoogte) lijkt de
produktiefactor arbeid een knelpunt geweest te zijn.

b. Technische kennis

w. A. Bake, de initiatiefnemer voor het eerste plan voor een spoorweg in
Nederland, dat overigens in 1834 ter ziele ging, was militair, net als W. C.
Brade, de initiatiefnemer van het plan voor de eerste spoorweg in Nederland
die werkelijk tot stand kwam. Hij was opgeleid tot officier der artillerie. In
1821 kwam hij bij de geschutgieterij in Luik terecht en in 1823 werd hij tot
commisaris bij de fabrieken te Seraing benoemd, het bedrijf van John Cockerill, dat onder meer in 1823 de machine voor de eerste stoomboot in Nederland leverde. "Sints (mijne) jeugd (was ik) onafgebroken werkzaam in de beoefening der wetenschappen, welke met de werktuigkunde in het nauwste
verb and staan", zegt hij van zichzelf"). Na het uitbreken van de ooriog met
Belgie, dat zich in 1830 van de Noordelijke Nederlanden afscheidde, werd hij
met een opdracht van de regering naar Engeland gezonden voor de aankoop
van geschut. Daar heeft hij toen de spoorweg Manchester-Liverpool gezien,
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die op 15 september 1830 geopend werd. Blijkens twee uitvoerige artikelen
van zijn hand in het Algemeen Handelsblad van augustus 1831 heeft hij de
maanden dat hij in Engeland verbleef blijkbaar onder meer te baat genomen
om over die spoorweg zo uitvoerig mogelijke inlichtingen in te winnen en de
technische en de economische aspecten ervan zo goed mogelijk te bestuderen.
De belangrijkste bronnen van ingenieurskennis in Nederland, nodig voor
de nieuwe spoorwegtechnologie en voor het op gang komen van een
industriele technologie in het algemeen, waren in deze jaren waarschijnlijk de
Koninklijke Militaire Acadernie te Breda en de Koninklijke Militaire School
te Delft. Met name vanuit de opleidingen artillerie (Bake) en genie (Brade)
kan men enige aansluiting verwachten op de voor spoorwegaanleg benodigde
kennis. Het acadernisch industrie-onderwijs begon rond 1830 nog pas aarzelend van de grond te komen 23).
Vanaf het begin werd de benodigde technische kennis voor de eerste spoorwegondernerningen in de praktijk verder voornamelijk geleverd vanuit de afdeling Waterstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (Men denke
aan Goudriaan bij het plan van Bake, Van der Kun bij de Rijnspoorweg en
Conrad, die op verzoek "cadeau" gedaan werd aan de Hollandsche IJzeren
Spoorwegrnij.) De afdeling Waterstaat bood waarschijnlijk het belangrijkste
civiele emplooi voor technisch intellect in Nederland en was dus waarschijnlijk het belangrijkste "reservoir" van dergelijk intellect. Het was niet te verwachten, dat Waterstaatsingenieurs door spoorwegondernemers overgehaald
hadden kunnen worden om zomaar hun ambtenarenpositie op te geven voor
een onzeker avontuur in deze nog totaal niet tot ontwikkeling gekomen sector van het particuliere bedrijfsleven 24).
Het verdient de aandacht, dat door de bereidheid van de staat om haar
Waterstaatsingenieurs ter beschikking te stellen een belangrijke "bottleneck"
in de realisatie van spoorwegaanleg door particuliere ondernemers gepasseerd
kon worden.
c. Materia/en
Nederland was te zeer een handelsland, dan dat men de afwezigheid van
bijvoorbeeld steenkool en ijzererts in eigen bodem als een belangrijk "knelpunt" zou kunnen beschouwen. In de bronnen blijkt ook nergens, dat men
vreest, dat de extra kosten in verband met het transport een probleem zullen
blijken. Brade wijst er in zijn adres aan de koning van 6 september 1831 op,
dat steenkolen hier weliswaar duurder zijn dan in Engeland, wat de exploitatiekosten verhoogt, maar dat het terrein bij ons genivelleerder is, waardoor
de exploitatierekening minder belast zal zijn, omdat het voor de aanleg benodigde kapitaal per el geringer zal zijn.
Vooral op instigatie van de koning bestond aanvankelijk weI het streven
om zoveel mogelijk de binnenlandse nijverheid bij de Ieverantie van bielzen,
rails, locomotieven e.d. te betrekken. Bleken buitenlandse bedrijven echter
goedkoper en beter te kunnen leveren, dan stapte men zonder veel problemen
op buitenlandse materialen over").
I
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d. Kapitaal

Wie waren eigenlijk de geldschieters voor de eerste spoorwegondernemingen in Nederland?
Voor Engeiand is deze vraag al eens onderzocht door M. C. Reed in zijn
Investment in Railways in Britain, 1820-1844. A Study in the Development oj
the Capital Market van 1975. Hieruit blijkt, dat het grootste deel van het
spoorwegkapitaal in Engeland uit de handelswereld kwam, onmiddelijk gevolgd door de industrie. Manchester was de belangrijkste plaats van herkomst. De aard van het beleggingsgedrag leek eerder rationeel dan speculatief genoemd te kunnen worden. Er was vaak een nauwe relatie tussen de
streek die van de spoorweg zou profiteren en de herkomst van het kapitaal
voor de spoorweg, maar niet altijd. Londense intekenaren Ie ken vaker speculatieve motieven te hebben, plaatselijke inschrijvers hieiden hun aandelen bijvoorbeeld veellanger vast. In een later stadium gingen veel aandelen over in
handen van kleine beleggers, weduwen, renteniers e.d., die een veilige belegging zochten 26).
Een uitgebreide en gedetailleerde analyse als die van Reed is in dit bestek
niet mogeiijk. Bovendien is mij niet gebleken, dat er voor Nederland bronnenmateriaal aanwezig is, waaruit de fluctuaties in het aandelenbezit op te
maken zouden zijn. Voor een indruk daarvan kan men weI terecht in de
notariele acten van aandeelhoudersvergaderingen, maar op deze vergaderingen was altijd slechts een beperkt gedeelte van de aandeelhouders
aanwezig27).
De gegevens die ik wei heb kunnen achterhalen zijn samengevat in de twee
overzichten in bijlage I en II. Bijlage I is een alfabetische lijst van een aantal
personen die in enigszins belangrijke mate bij spoorwegondernemingen of
-plannen betrokken zijn geweest, een soort groepsportret van de Nederlandse
"railway interest" van 1831 tot 1845 dus. Ik wil er al vast op wijzen, dat mr.
F. A. van Hall, de "spoorwegminister" van 1860, al in een zeer vroeg stadium een plaats had binnen deze "railway interest" . Bijlage II is een poging
tot een kwantitatieve analyse van de herkomst van het geld voor de eerste
spoorwegondernemingen in Nederland, zoveei mogelijk uitgesplitst naar het
beroep of de functie van mensen die aandelen kochten, hun herkomst en de
omvang van hun beleggingen. De oprichtingsacte van de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmij. (HSM) vermeldde nog niet, zoals die van de latere spoorwegmaatschappijen weI, behalve naam, woonplaats en aantal aandelen, ook het
beroep en/of de functie van de aandeelhouders. Voor de periode tot 1845 heb
ik deze gegevens dan ook slechts zeer gedeeltelijk kunnen achterhalen 28).
Achter de aanduidingen "fa.", "compagnie" en "associatie" gaan natuurlijker nog verdere handels- en effectenkantoren e.d. schuil. Over degenen aan
wie dergelijke handels- en effectenkantoren, en de genoemde makelaars en
commissionairs, de door hen gekochte spoorwegeffecten weer doorverkochten heb ik verder geen gegevens.
Bezien wij nu de geschiedenis van de kapitaalverschaffing aan spoorwegondernemingen nog wat nader.
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Het eerste plan voor een spoorweg in Nederland was dat van W. A. Bake,
voor een spoorlijn van Amsterdam over Arnhem naar Keulen, waarvoor het
benodigde kapitaal of/12 miljoen begroot was. Zoals bekend is dit plan, ondanks de warme steun van de koning, die persoonlijk een inschrijving van
/400.000,- toezegde, en ondanks de volle medewerking vanuit Pruisen (de
regering aldaar was bereid om zonodig deel te nemen in het kapitaal voor het
gedeelte van de lijn in Duitsland en al zeer snel was er vanuit Berlijn een inschrijving van/60.000,- binnen 29 ), een fiasco geworden. Bake's prospectus
verscheen behalve in het Nederlands ook in het Duits en het Frans, merkwaardig genoeg niet in het Engels. De inschrijving op het kapitaal opende op
21 augustus 1834 in Amsterdam en Keulen en bleek op de sluitingsdatum 4
september volslagen mislukt. De theorie van de geringe bereidheid van Nederlandse kapitalisten om geld in risicodragende ondernemingen te steken,
als oorzaak v~~r het uitblijven van vernieuwingen in de Nederlandse economie, schijnt bevestigd! Er zijn echter redenen om hieruit toch niet al te sne1 te
besluiten tot het belang van de "psychische factor": "de-mentaliteit-van-deNederlandse-kapitalisten" in de verklaring van deze mislukking.
De latere hoogleraar vervoerseconomie J . P. B. Tissot van Patot heeft in
een aardig artike1 in het tijdschrift Spoor- en Tramwegen van 1939 getracht
samen te vatten wat zijns inziens de oorzaken van deze mislukking zijn geweest. Hij wijst erop dat de nieuwe "Rijnspoorweg" ten eerste de doodsteek
leek te kunnen betekenen, niet alleen voor de Rijnschippers in het algemeen,
maar in het bijzonder v~~r de kort tevoren begonnen stoomvaart op de Rijn,
waarin onder meer subsidies uit het Fonds voor de Nationale Nijverheid staken, en die het stadium van de kinderziektes nog niet ontgroeid was. Roentgen, de directeur van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSM) te
Rotterdam, was persoonlijk bevriend met Netscher, de administrateur van
het Departement van Nationale Nijverheid, die als eerste alle stukken betreffende Bake's spoorwegplan op zijn tafel kreeg en van commentaar moest
voorzien. De op grond hiervan te verwachten en te constateren tegenwerking
van Netscher, die door Tissot van Patot benadrukt wordt, lijkt me echter voldoende geneutraliseerd te zijn door de nuchtere rapporten van Waterstaatsingenieur B. H. Goudriaan, die aan Bake als deskundige ter beschikking was
gesteld, en door het enthousiasme van de koning zelf. Van Patot wijst daarnaast op de felle perscampagne tegen de spoorweg, met name van de kant van
Roentgen. In Pruisische kringen schijnt men de mislukking inderdaad vooral
geweten te hebben aan de kort voor de inschrijving verschenen anomieme
brochure Bedenkingen over den ilzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, waarschijnlijk van de hand van Roentgen. Maar er waren m.i. ook genoeg positieve geluiden in de pers en in brochures als Gedachten over den
handel (1832) en De ilzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd
(1834) te horen geweest. De Amsterdamse Kamer van Koophandel meende
inderdaad, dat "de kapitalisten" blijkbaar "te weinig vertrouwen in de onderneming als een solide en goede vruchtendragende ge1dbe1egging hebben
gesteld" 30), hoewel ze ook wezen op de plotselinge daling van de Spaanse effecten tezelfdertijd, waardoor grote verliezen geleden waren in het beleggers-
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wereldje. Van Patot meent tens lotte nog, dat Bake zelf fouten heeft gemaakt,
die tegenwerking vanuit Den Haag in de hand werkten, maar zijn betoog op
dit punt overtuigt niet erg. Hij wijst er op, dat Bake in mei 1834 nog nadrukkelijk verzocht was om nu eindelijk het gedetailleerde ontwerp in te leveren,
als hij prijs stelde op spoedige concessieverlening. Dit lijkt me echter typisch
een van de manoeuvres van Netscher geweest te zijn. Had Goudriaan immers
al niet een uitvoerig rapport ingediend? En had Bake zelf niet op 29 maart al
uitvoerige plannen getoond? Uit de bronnen blijkt ook nergens, dat dit werkelijk een cruciaal punt is geweest.
Er is een factor, waaraan Tissot van Patot geen aandacht besteedt, en die
blijkens de bronnen niettemin een belangrijke rol speelde. In ingezonden
btieven in het Algemeen Handelsblad blijkt voortdurend, dat belangstellenden niet erg gerust waren op hun juridische zekerheid bij intekening op het
plan "). Dit doet het vermoeden ontstaan, dat een belangrijke oorzaak voor
de mislukking van het plan lag in de onwennigheid met de bedrijfsvorm van
de naarnloze vennootschap, zowel bij de ondernemers en de potentiele intekenaren, als, niet in het minst, bij de regering. De bedrijfsvorm van de n.v.
bestond tot dan toe eigenlijk aIleen bij verzekeringen e.d. Economen als
Adam Smith stonden er zeer huiverig tegenover 32 ). Zowel het op industrieel
krediet gerichte bankwezen als de n.v. zijn ook in Engeland pas in nauwe samenhang met spoorwegaanleg tot ontwikkeling gekomen.
De angst voor speculatie had in Nederland geleid tot een vergaand toezicht
op de n.v., geregeld bij een Koninklijk Besluit van 1 december 1833. Wat
Bake waarschijnlijk met name de das om heeft gedaan, is, dat dit K.B. impliceerde, dat de statuten en concessievoorwaarden pas definitieve goedkeuring
konden krijgen, nadat de maatschappij tot stand was gekomen. De onzekerheid die dit met zich meebracht was, blijkens de brieven in het Handelsblad,
veel potentiele intekenaars te groot.
Aan dit K.B. was, interessant genoeg, een conflict tussen de toenmalige advocaat F. A. van Hall, de juridische adviseur in het eerste spoorwegplan, en
Netscher over de mate van staatsbemoeienis met n.v.'s vooraf gegaan. In de
jaren daarna (in 1834 en in 1835) wierp Van Hall zich nog twee maal in een
brochure op als "verdediger van de onafhankelijkheid des handels bij het
oprichten van n. v.'s" "). Pas in het wetsontwerp van 21 oktober 1835 over
n.v.'s voorzag men in bepalingen om te trachten willekeur van de overheid
ten aanzien van de goedkeuring te voorkomen. De n. v. zou nu ook een aparte
afdeling in het Wetsboek van Koophandel worden. Dit wetsvoorstel werd
vrijwel ongewijzigd in het Wetboek van Koophandel van 1838 overgenomen.
Het plan van Bake was toen echter al aan de, door de liberaal Van Hall gewraakte, staatsbemoeienis met de n.v. (c.q. aan de willekeur van de door
Roentgen bewerkte Netscher) bezweken 34).
Ook Brade heeft waarschijnlijk bij de verwerving van het kapitaal voor
zijn plan nog met dit probleem te kampen gehad (hoewel het bijeenbrengen
van het benodigde bedrag voor de ontwerpkosten 3./7.900,- weI vrij snel
gelukt was) . Met de grootst mogelijke moeite (op de oprichtingsdatum van de
maatschappij waren 60 van de 1300 aandelen zelfs nog steeds niet geplaatst)
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was het hem en zijn medeconcessionarissen gelukt om voornamelijk van de
Amsterdamse handels- en geldwereld een bedrag van ruim f 1 miljoen voor
het lijntje Amsterdam-Haarlem los te krijgen, terwijl hij er blijkens zijn
prospectus weI op gerekend had om meteen de intekening op de voor de hele
lijn Amsterdam-Rotterdam benodigde f 4 miljoen bij elkaar te krijgen . Gezien de in deze tijd nog zeer geringe industriele ontwikkeling in Nederland is
het interessant om te bemerken, dat fabrikanten in deze een voortrekkersrol
vervuld schijnen te hebben. Niemand wilde te Amsterdam de eerste inschrijver zijn, zo meldt Brade ons' l). Gedurende 14 dagen lang had men daartoe
tevergeefs de hele stad rondgelopen. De eerste inschrijver was tenslotte "de
heer P ... ( = Previnaire WF) Fabrijkant te Haarlem" . "Zonder deze verlichte
industrieel", aldus Brade, "was er nimmer iets van de zaak gekomen." Eichholtz constateerde een soortgelijke gang van zaken in de spoorwegaanleg
v66r 1848 in Pruisen. Het geld moest uit de handel komen, maar de industrie
speelde de meest actieve rol.
Aileen bij het plan Brade beschikken we over complete lijsten met aandeelhouders op verschillende tijdstippen. Deze geven rnisschien enig inzicht in de
motieven van de geldverschaffers. De fluctuaties die er in 1835 en augustus
1837 al opgetreden blijken te zijn lijken er althans op te wijzen, dat voor een
deel van de intekenaren het speculatiemotief belangrijker was dan het vertrouwen in de ondernerning of de wens om iets voor de handel tot stand te
brengen.
Sensationeel is dan natuurlijk vervolgens de enorme overintekening van
ruimf 13 miljoen op de vergroting van het kapitaal van de HSM voor de verlenging van de spoorweg tot Rotterdam in november 1837, die binnen drie
weken op tafel kwam. Bake had er zijn spoorweg naar Keulen van kunnen
aanleggen! Hiermee wordt althans voor spoorwegondernerningen de theorie
over de geringe bereidheid van Nederlandse kapitalisten om hun geld in risicodragende ondernerningen te steken ondergraven. Deze enorme belangstelling is des te opmerkelijker, omdat de eerste grote spoorwegkoorts in Engeland al in 1836 haar top had bereikt en de prijzen van spoorwegaandelen aldaar sindsdien weer in snel tempo gedaald waren ' 6). Deze ontwikkeling zal
ook aan de Nederlandse beursberichtenlezer niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Berichten uit Engeland over spoorweghausses kunnen de belangstelling
in Nederland voor spoorwegeffecten wellicht vergroot hebben. De grote belangstelling voor deze Nederlandse spoorweg op dit tijdstip moet rnijns inziens echter voornamelijk gebaseerd geweest zijn op de, gezien de bestaande
vraag naar personenvervoer, redelijk gegronde verwachtingen over de profijtelijkheid van deze spoorweg " ).
Deze enorme inschrijving was nog een zuiver binnenlandse aangelegenheid
geweest. Pas in 1844 ging een belangrijk deel van de HSM-aandelen over in
Pruisische handen, toen de bankier Arons op last van Pruisische opdrachtgevers driekwart van de HSM-aandelen opkocht 38).
De grote inschrijving op de lening voor de Rijnspoorweg is voor ons minder interessant, omdat inschrijving op deze lening niet alleen uitzicht op winst
bood, maar er daarnaast, door de koning persoonlijk, een rente van 4 Y:2 0/0
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gegarandeerd werd. De grote inschrijving op de vergroting van het kapitaal
van de HSM suggereert overigens, dat een dergelijke maatregel voor het
welslagen van de lening waarschijnlijk niet meer nodig geweest zou zijn.
De inschrijving op de aandelen voor de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij (NRS) was voor het eerst veel meer een Haagse dan een
Amsterdamse aangelegenheid. De inschrijving lijkt niet zo'n "open" karakter te hebben gedragen. Als men de Nederlandse namen van de lijst ziet,
krijgt men de indruk, dat het Nederlandse gedeelte van de aandelen door een
aantal goed ingelichte notabelen onder elkaar verdeeld is. In het hiernavolgende zal hierop nog teruggekomen worden.
Het Nederlandse aandeel in de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij
(AMS) en in de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij (OSM) was, zoals te
verwachten, gedeeltelijk een regionale aangelegenheid. Reed constateerde een
soortgelijk patroon in Engeland (zie p. 9 hiervoor). Bij de AMS zien we voor
het eerst in Nederland een weduwe als spoorwegaandeelhoudster, de weduwe
P. C. de Lange van Wijngaarden, rentenierster te Maastricht (vgl. Reed).
In 1845 hadden Nederlandse spoorwegondernemers inmiddels de weg naar
de Engelse beurs gevonden. Nederlandse spoorwegl;landelen waren, als die
van zoveel andere landen, in principe internationaal verhandelbare effecten
geworden. Kapitaalverschaffing voor spoorwegondernemingen hoefde dus
vanaf nu in principe helemaal geen probleem meer te zijn 39).
De geringe ontwikkeling van het bankwezen ten behoeve van kredietverlening op langere terrnijn was dus geen onoverkomelijke belemmering om aan
het voor spoorwegaanleg benodigde kapitaal te komen, hoewel het de zaken
uiteraard wei bemoeilijkte.
Het karakter van de kapitaalverschaffing veranderde, toen bankiers zich
wei intensief met spoorwegen gingen bemoeien. Een analyse hiervan is gegeyen door R. Hilferding in zijn Das Finanzkapital van 1909. Bij de OSM treffen we in de persoon van de bankier Bisschoffsheim voor het eerst een duidelijke verpersoonlijking van het door hem geanalyseerde 1ge eeuwse "Finanzkapital" 40). Hier treedt duidelijk die verstrengeling op, waar Hilferding in
zijn boek op wijst, van het nieuwe industriekapitaal (de textielfabrikanten, de
gebrs. Salomonson uit Almelo) met het nieuwe financierskapitaal, waarbij
het laatste grote macht kreeg.
Borski, Bake's belangrijkste financieIe medestander, kan gezien worden
als een vertegenwoordiger van het ouderwetse financierskapitaal. Zijn Associatiekassa te Amsterdam was in feite totaal niet gericht op echte kredietverlening, maar uitsluitend op het betalingsverkeer. Hij steunde Bake, omdat
zijn belang verbonden was met dat van de handel, die zich noodgedwongen
met spoorwegaanleg moest bezighouden, omdat de Nederlandse handel zich
anders naar Belgie dreigde te verplaatsen, waar men al begonnen was met de
aanleg van een spoorweg van Antwerpen naar Keulen. Hij lijkt geen directe
relatie gezien te hebben tussen Bake's ondernerning en zijn eigen moge1ijkheden tot kapitaalvermeerdering, zoals Bisschoffsheim weI. Anders had hij zich
imrners wei van een aanzienlijker deel van het aandelenpakket verzekerd.
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Er lijkt dus een analytisch onderscheid mogelijk tussen de vroegste "handelsspoorwegen" , gekenmerkt door een moeizame bijeenschraping van het
kapitaal en lange lijsten kleine aandeelhouders, en "industriespoorwegen"
als de OSM en de AMS, gekenmerkt door een klein aantal aandeelhouders,
dat zich bij de totstandkoming van de maatschappij voor het totale aandelenkapitaal garant stelde (en bij het verder uitzetten van deze aandelen onder
meer een "Grundergewinn" 41) kon realiseren).
Algemeen kan geconcludeerd worden, dat na 1837 het bijeenbrengen van
kapitaal voor Nederlandse spoorwegen, hetzij binnenlands, hetzij buitenlands, in principe geen probleem meer was .

e. Grond
Van knelpunten in de beschikbaarheid van de tot nu toe behandelde "input" -factoren voor spoorwegondernemingen lijkt dus weinig sprake geweest
te zijn. Er zijn wei aanwijzingen, dat de beschikbaarheid van de produktiefactor grond een "bottleneck" heeft gevormd.
Onmiddelijk nadat men in juni 1837 aan de werkzaamheden ten behoeve
van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem was begonnen, werd in de Tweede Kamer "Zijne Majesteits vaderlijke bescherming" ingeroepen tegen de aanvallen op de eigendom, die spoorwegaanleg met zich meebracht. De concessieverlening aan de spoorwegondernemers impliceerde namelijk, dat er zo nodig
aanspraak gemaakt kon worden op onteigening ten publieke nutte. De onteigeningswet van 1810 maakte het grondeigenaren in de praktijk echter mogelijk gedwongen onteigening eindeloos te traineren. Spoorwegmaatschappijen
waren daardoor genoodzaakt (kleurrijke oplossingen als die voor het "laantje van Van der Gaag" daargelaten 42 ) om belachelijke hoge sommen neer te
tellen voor onaanzienlijke stroken grond, omdat ze het geld van hun aandeelhouders niet zo lang renteloos konden laten.
Ook bij de Rijnspoorweg werd het op gang komen der werkzaamheden
sterk vertraagd door de benodigde onteigeningen. Twee Utrechtse landeigenaren waren tot taxateurs benoemd. Uit de opgemaakte lijsten 43) blijkt, dat
de gevraagde prijs vaak 3 a 4 maal zo hoog was als de getaxeerde. "Het
schijnt dat de geest van tegenstand bij de grondeigenaren zich eerst recht bij
de aanleg van spoorwegen heeft geopenbaard" , aldus de schrijver van het
Gedenkboek van de HSM44). In maart 1838 had de Minister van Financien in
de Kamer nog verklaard, dat hij een nieuwe onteigeningswet, speciaal ten behoeve van spoorwegen niet nodig achtte, omdat het tot dan toe meestal mogelijk was gebleken om bij openbare werken met de grondeigenaren tot een
minnelijke schikking te komen. Maar zelfs de verbeterde onteigeningswet van
1841 voldeed nog totaal niet aan de eisen.
In 1844 waren er ernstige financieie tekorten ontstaan bij de aanleg van de
Rijnspoorweg. De commissie die moest onderzoeken waar deze vandaan
kwamen, wees in haar rapport allereerst op "het zo moeijelijk punt der onteigeningen", dat "op deze ondernerning eene hoogst noodlottige werking
(heeft) geoefend (... ): enkele eigenaren hebben van het gebrekkige der wetge-·
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vende voorzieningen op dit stuk in zeer ruime mate gebruik gemaakt om aan
de ondernerning hoogst bezwarende voorwaarden op te leggen, en, wat een
nog schadelijker invloed uitoefende, dat waren de kostbare en langdurige
rechtsgedingen, waarin men zich moest verwikkelen." 45). Er waren bovendien nog indirecte nadelen aan verbonden, omdat men de aannemers, die niet
op de afgesproken tijd met het werk konden beginnen, vergoedingen moest
betalen. De comrnissie bracht de koning dan ook dringend de wens onder
ogen, dat in de gebrekkigheid der onteigeningswetgeving "op eene doeltreffende wijze moge worden voorzien, opdat deze groote hinderpaal voor werken van openbaar nut, voor alto os uit de weg moge worden geruimd."
Ook de OSM, een in econornisch opzicht volledig verantwoorde onderneming, is uiteindelijk hierop stukgelopen 46). Het kamerlid J. J. Uytwerf Sterling kon in 1845 wei stellen, dat "het stelsel der spoorwegen thans ook voor
ons land aangenomen is", en dat "de rniddelen om het stelsel in werking te
brengen dus ook niet meer achter kunnen blijven", en de Minister van Binnenlandse Zaken kon er aansluitend wei op wijzen, "dat het de doodsteek
voor de ondernerningen zou zijn, als aan de afpersingen niet paal en perk
werd gesteld", de Tweede Kamer blijft in meerderheid van mening, dat de eigendom in het gedrang komt bij de in dat jaar voorgestelde versoepeling van
de onteigeningswet. Bij de tegenstemmers hoort onder meer ook Thorbecke.
Pas in 1851 komt er weer een nieuwe onteigeningswet. Dan is de animo bij
particuliere spoorwegondernemers door de talrijke mislukkingen 47) inrniddels wei enigszins bekoeld. Ook deze wet bood overigens nog geenszins de
ideale oplossing.
Als men de verklaring voor de traagheid in spoorwegaanleg wil zoeken in
de objectieve voorwaarden voor spoorwegaanleg, of, zo men wil aansluiten
bij de termen van de al eerder aangehaalde discussie, in "omstandigheden",
dan biedt de in deze paragraaf besproken omstandigheid mijns inziens de
meeste aanknopingspunten. In het hiernavolgende zal nu nagegaan worden
of het subjectieve element van de motieven om tot spoorwegaanleg over te
gaan in Nederland al in voldoende mate aanwezig was.
II.

MOTlEVEN VOOR SPOORWEGAANLEG

Als motieven die tot spoorwegaanleg kunnen leiden, komen in grote lijnen
het meest in aanmerking: het belang van spoorwegondernemers zelf; bijzondere belangen, zoals bijvoorbeeld die van handel, industrie en landbouw; en
het "algemeen belang".
Betoogd zal worden, dat er in de door mij onderzochte periode inderdaad
in voldoende mate aan de voorwaarde van de aanwezigheid van motieven om
tot spoorwegaanleg over te gaan voldaan was. De belangrijkste waren: het
winstmotief van de spoorwegondernemers, angst voor concurrentie bij de
handel, en vergemakkelijking van aanvoer en afzet bij de industrie.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zuIlen onder het kopje "algemeen belang" onder meer enkele merkwaardige ontwikkelingen uit de
vroegste geschiedenis van de Rijnspoorweg uit de doeken worden gedaan.
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Men zou wellicht verwachten, dat toch tenminste bij de aanleg van deze
spoorweg, die immers "van staatswege" begonnen werd, het "algemeen belang" het hoofdmotief was. Deze verwachting wordt echter in het geheel niet
ondersteund door de feitelijke gang van zaken, zoals die uit de bronnen naar
voren komt. Zelfs bij de totstandkoming van deze spoorweg heeft het algemeen belang als motief nauwelijks een rol gespeeld.

a. Het ondernemersbe/ang
De fascinatie over het technische wonder heeft bij ingenieurs als Bake en
Brade (en Goudriaan) duidelijk meegespeeld in hun pogingen om in Nederland spoorwegaanleg van de grond te krijgen. Niettemin lag vanaf de allereerste berichten over spoorwegplannen in Nederland de meeste nadruk op
spoorwegen als ondernemingen waarmee winst gemaakt kon worden. In de
eerste artikelen die Bake in augustus 1831 in het Aigemeen Handelsblad
schreef, ging hij behalve op de technische aspecten uitvoering in op de
financiele aspecten van de exploitatie van de lijn Liverpool-Manchester. Hoewei Bake niet aarzelde om in het prospectus waarmee hij het kapitaal bij elkaar probeerde te krijgen, te spreken van "eene nationale zaak, welke ook
met terzijde stelling van de zekerheid van winst moet ter harte genomen worden", blijkt het materiele motiefvan Bake en Brade zelf onder meer duidelijk
uit de salarissen en emolumenten die zij zichzelf in hun prospecti toebedelen.
Bake bedong voor zichzelf bijvoorbeeld onder meer een salaris vanj8000,per jaar. Uit een lijst met bezoldigingen en toelagen in het archief van de
Rijnspoorweg blijkt, dat de hoofdingenieur bij de Waterstaat Van der Kun in
1845 slechts j 183,33 per maand, dat is dusj2200,- per jaar verdiende 48 ).
De vereiste ondernemersmentaliteit was dus aanwezig en we hebben al gezien, dat vanaf eind 1837 ook de winstverwachtingen bij beleggers groot genoeg waren geworden om geen belemmering voor spoorwegaanleg meer te
vormen 49 ).
b. Bijzondere be/angen. Landbouw, industrie en handel

De Nederlandse landbouw was in deze tijd nog nauwelijks doordrongen
van het belang dat spoorwegen voor vervoer en handel in landbouwprodukten konden hebben. Men vreesde integendeel schade aan het vee en verlies
van stukken grond van spoorwegaanleg, en extra vervoersmogelijkheden
naast de bestaande waterwegen werden voor goederenvervoer overbodig
geacht. Van deze sector van de maatschappij ging dan ook geen stimulans uit
voor spoorwegaanleg, zoals Eichholtz die bijvoorbeeld wei voor Pruisen
heeft kunnen constateren. Daar kwam al v66r 1848 een samenwerking tot
stand tussen "Junker" en "Bourgeoisie" ter bevordering van spoorwegaanleg.
Was er in Nederland in deze peri ode al een industrieel belang bij spoorwegaanleg? Wat dit betreft kan er een onderscheid gemaakt worden tussen wat
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wei genoemd wordt de "backward linkages" en de "forward linkages" van
spoorwegaanleg.
De met spoorwegaanleg samenhangende "backward linkages" waren in ieder geval voor Willem I mede een motief om zijn steun te verlenen. Hij
wenste te bevorderen, dat de benodige rails zoveel mogelijk in Nederland
werden gemaakt ' 0), voor de Rijnspoorweg zou zo mogelijk binnenlands gezaagd hout gebruikt moeten worden "), en ook de textielindustrie kon door
spoorwegaanleg gestimuleerd worden, nl. via de leverantie van uniformen
voor spoorwegbeambten. Er was echter geen sprake van, dat zich op grond
van dergelijke te verwachten "backward linkages" en industrieel belang liet
gelden, dat aan de totstandkoming van spoorwegaanleg wezenlijk bijdroeg.
Voor wat betreft de "forward linkages" was dat duidelijk wei het geval.
De textielindustrie was sterk gebaat bij het tot stand komen van spoorwegen,
zowel voor de afzet van haar produktie, als vooral voor de aanvoer van de
benodigde grondstoffen voor machinale produktie. Men denke bijvoorbeeld
aan de textielindustrie in Overijssel, waar de voor de stoommachines benodigde steenkool op karren over zandpaden uit Duitsland aangevoerd moest
worden. Hiervoor is er al op gewezen, dat er aanwijzingen zijn, dat ook in
Nederland de industrie zelfs een actievere rol speelde dan de handel in de
totstandkoming van spoorwegaanleg. Haarlemse en Leidse fabrikanten behoorden tot de eerste intekenaren op Brade's plan. Ze stuurden een adres
naar de koning om Brade te steunen "). De tt;xtielfabrikanten de gebrs. Salomonson waren de drijvende krachten achter het plan voor de Overijsselsche
Spoorwegmij. Regout behoorde tot de initiatiefnemers voor de Aken
Maastrichtse Spoorwegmij.
De wei zeer geringe omvang van de industriele belangengroep bracht echter
met zich mee, dat hun pressie in Nederland in deze tijd nog niet veel zoden
aan de dijk zette.
De maatschappelijke belangengroep, wier invloed veel meer gewicht in de
schaal legde, was de handel.
Nu was "het handelsbelang" niet noodzakelijk een homogeen geheel. Rotterdam vreesde immers van een spoorweg naar Keulen concurrentie voor de
Rijnvaart, terwijl voor de Amsterdamse handel de verbindingen met de Rijn
door de vele sluizen en aflaten e.d. zo slecht waren, dat het voor Amsterdammers bijvoorbeeld geen zin had om Roentgen's initiatiefvoor een stoombootmaatschappij op de Rijn na te volgen . De Amsterdamse handel zag dan ook
wei iets in het plan van Bake voor een spoorweg, terwijl Rotterdam zich er fel
tegen verzette. Pas de aanleg van de Belgische spoorlijn van Antwerpen naar
Keulen, waarmee in 1833 begonnen was, maakte de aanleg van een Nederlandse spoorweg naar Keulen tot een dringende noodzaak voor de hele handel. V66r die tijd leefde zelfs bij Amsterdamse handelaren nog wei het (begrijpelijke) gevoel, dat de Nederlandse handel er toch niets aan had, dat goederen zich met spoorwegen "in weinige uren over ons grondgebied
spoeden", zoals Minister van Financien Tets van Groudriaan het formuleerde in zijn reactie op Bake's plan. Het door de schrijver van de Gedachten
over den Handel verwoorde inzicht, dat Holland het zich niet kon permitte-
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ren om tegen transitohandel te zijn, omdat het enige gevolg daarvan zou zijn,
dat de handel zich verplaatste, was bepaald nog geen gemeengoed. De schrijver moest de handel er daarnaast op wijzen, dat "het toegestaan
monopolie", dat ze in de 17e eeuw had, nooit meer kon terugkeren. En hij
vindt de toegenomen concurrentie in het algemeen belang ook een goede
zaak.
Ondanks deze kanttekeningen kan gesteld worden, dat het belang van de
industrie en vooral van de handel, als motief voor de totstandkoming van
spoorwegaanleg, meteen vanaf het eerste spoorwegplan een rol heeft
gespeeld.
c. Het "algemeen belang"
In de inleiding is er al op gewezen, dat staatsbemoeienis met spoorwegen in
de economische theorie verantwoord wordt met een verwijzing naar het
"openbare nut", het "algemeen belang" van deze ondernemingen. Welke
rol speelde nu in feite dat "algemeen belang" bij het tot stand komen van
spoorwegaanleg in Nederland?
Het is merkwaardig, dat het ministerie dat in andere landen al zeer snel van
het nationaal be1ang van spoorwegen doordrongen was, het Ministerie van
Defensie, in Nederland nogal wat tegenwerking bij de realisering van spoorwegplannen bood. In andere landen werd gemakkelijk en snel troepenverkeer
als een landsbelang gezien. In Nederland vreesde men van de aanleg van
spoorwegen veeleer de nadelen voor de bestaande verdedigingslinies").
Het "algemeen belang" was in ieder geval de grondslag, waarop spoorwegondernemers de onteigeningswet op hun onderneming van toepassing konden laten verklaren. Zoals hiervoor al gebleken is, was het instrument van de
"onteigening ten openbare nutte" een absolute noodzaak om aan de benodigde grond voor spoorwegaanleg te kunnen komen. (De gebrekkigheid van
dit instrument lijkt een van de belangrijkste oorzaken voor de traagheid in
spoorwegaanleg in Nederland te zijn geweest.) Het was dus voor de
spoorwegondernemers zaak om bij de betrokken ministeries hun particuliere
belang als het algemeen belang te verkopen.
Zolang de benodigde staatsbemoeienis beperkt bleef tot juridische maatregelen, kostte die niet al te veel moeite. Gehanteerde argumenten met betrekking tot het algemeen belang van spoorwegaanleg, zoals de bevordering van
de werkgelegenheid, regionale ontwikkeling e.d., legden echter geen enkel gewicht in de schaal, zodra daarmee financiele steun van staatswege beoogd
werd. Het argument van het handelsbelang (als identiek met het algemeen belang) maakte nog de meeste indruk, maar gezien de enorme schulden- en rentelast van de Nederlandse staat l4) leidde zelfs dit argument niet tot de
beschikbaarstelling van gelden.
Koning Willem I lijkt een uitzondering geweest te zijn. Yoor het plan Bake
zegde hij al meteen een persoonlijke inschrijving van! 400.000,- toe. Na de
mislukking van het plan van Bake werd er, ·voornamelijk op zijn initiatief,
een commissie in het leven geroepen, onder voorzitterschap van staatsraad
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A. R. Falck, die in haar rapport van 19 april 1836 tot de conclusie kwam, dat
er in Nederland inderdaad spoorwegen moesten komen, dat die in de regel
door particulieren aangelegd zouden moeten worden, eventueel met enige ondersteuning van het Rijk, maar dat de spoorweg Amsterdam-Arnhem zo
noodzakelijk was, dat zij desnoods door het Rijk ondernomen zou moeten
worden "). Goudriaan had de Rijnspoorweg ai eerder als "nuttig, schoon
niet rendabel" gekarakteriseerd ' 6). De commissie wees er op, "dat men niet
kan vergen, dat particulieren hunne eigene belangen aan die van het aigemeen
zouden opofferen".
Na een aankondiging in de Troonrede van 16 oktober 1837 werd op 28 februari 1838 bij de Tweede Kamer een Koninklijke Boodschap ingediend over
een ontwerp van wet "omtrent de uitgifte van losrenten op een gedeelte der
schulden ten laste van de overzeese bezittingen tot het doen van voorschotten
voor openbare werken". Het ging daarbij in de eerste plaats om de aanleg
van de Rijnspoorweg. In de considerans van het wetsontwerp werd gewezen
op de voordelen voor handel, nijverheid en landbouw, die van deze werken te
verwachten waren. De Kamer voelde er gezien de financiele toestand van het
Rijk echter niets voor om deze gelden aan het Amortisatiesyndicaat, waarvoor ze bestemd waren, zelfs maar tijdelijk te onttrekken. Op 2 april 1838
ging het wetsontwerp met 46 tegen 2 stemmen ter ziele.
Willem I besloot toen, na ("zeer geheim") overleg met de Ministeries van
Binnenlandse Zaken en Financien tot een lening buiten de Kamer om "). Bij
de op het ministerie opgestelde conceptvoorwaarden voor deze lening maakte
hij onder meer in eigenhandig geschreven aantekeningen de opmerking, dat
hij wenste, dat de aanhef niet gegrond werd "op te kennen gegeven verlangen, maar eigen wensch Handel, Landbouw en Nijverheid te bevorderen".
Willem I zai ongetwijfeld overtuigd geweest zljn van het algemeen belang
van spoorwegen voor handel, landbouw en nijverheid. Ook kan niet ontkend
worden, dat hij er persoonlijk financiel fors aan bijgedragen heeft. Aan zijn
activiteiten om gelden bijeen te krijgen voor de Rijnspoorweg zit echter een
verdacht luchtje, waardoor zelfs bij de totstandkoming van deze spoorlijn
een particulier belang een belangrijker rol gespeeld lijkt te hebben dan het algemeen be1ang. Uit papieren van het kamerlid L. C. Luzac") blijkt, dat de
voorzitters van de Kamerafdelingen uit een gesprek met de Minister van
Fiancien hadden kunnen concluderen, "dat het ontwerp van wet niet om de
werken daar te stellen, maar om het geld los te hebben was voorgedragen".
Dit was voor hen uiteraard des te meer reden om het wetsontwerp af te stemmen. (De Kamer begon meer en meer door te krijgen, "dat manipulaties met
Indisch geld voor de koning het middel waren de kennis van de volle kostenrekening zijner tegenover Belgie gevoerde politiek aan de volksvertegenwoordiging te onthouden" ,.).
De door de koning buiten de Kamer om uitgeschreven lening slaagde, zoals
bekend, volledig. Toen er in 1844 grote financiele tekorten bij de aanleg van
de Rijnspoorweg ontstonden, bleek ·echter inderdaad, dat dit voor een gedeelte het gevolg was van "het emplooi der gelden tot andere einden, zonder
genot van renten" 60). Dat de koning inderdaad bijoogmerken had bij zijn ac-
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tiviteiten ten behoeve van de Rijnspoorweg, blijkt ook wei uit het feit dat,
toen enige particulieren, vlak voordat de lening uitgeschreven zou worden,
alsnog bereid bleken de aanleg ervan op zich te nemen, deze zonder meer
afgewezen werden 61).
De commissie die in 1844 een onderzoek moest instellen naar de tekorten,
zag als de belangrijkste oorzaak, dat "deze ondernerning noch op het beginsel van het beheer door het Rijk, noch op het beginsel van bijzondere nijverheid berustende, ligtelijk de nadeelen en ongelegenheden aan elk dier stelsels
eigen konde vereenigen." De conclusie van het rapport was, "dat het algemeen belang het meest (zou) worden bevorderd en het best verzekerd door de
overname en exploitatie van den Rhijnspoorweg voor rekening van het
Rij k." En de comrnissie verwachtte, dat, als de koning ertoe over zou gaan
om "tot dit einde een voordragt aan de Staten Generaal te doen ( ... ), dat het
noch aan bereidvaardigheid noch aan de middelen ontbreken (zou) om in dit
opzicht de nationale welvaart te bevorderen."
Gezien dit rapport mag het merkwaardig genoemd worden, dat ondanks
deze krachtige aanbeveling zelfs de Rijnspoorweg in 1845 toch in particuliere
en zelfs grotendeels in buitenlandse handen overgegaan is. De mening van de
Staten Generaal is er zelfs helemaal niet over gevraagd. Op vragen naar aan.leiding van geruchten over de overdracht van de Rijnspoorweg aan buitenlandse particulieren deelde de Minister van Binnenlandse Zaken Schimmelpenninck van der Oije mede, dat de koning inderdaad inrniddels al opdracht
had gegeven om de Rijnspoorweg in handen van een maatschappij te doen
overgaan. Men mag aannemen dat het kamerlid Luzac de gevoelens van de
meerderheid van de Kamer vertolkte, toen hij de minister daarop meedeelde,
dat het hem leed deed, dat de Kamer onkundig was gehouden en niet in de gelegenheid was geweest om een som gelds toe te staan om de Rijnspoorweg
voor het Rijk te behouden.
Ben verklaring voor deze merkwaardige ontwikkeling is te vinden in een
conceptstuk in het archief van Binnenlandse Zaken betreffende de
Rijnspoorweg, dd. 8 december 1844, met het opschrift "zeer geheim" 62),
waarin een hoge ambtenaar (gezien het handschrift waarschijnlijk H. Ewijk,
die voorheen vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken lid van de de.
Falck was geweest) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
aan de koning een advies uitbrengt over het volgende vraagpunt: "Hoe de
Koning van de garantie, door Zijne Majesteits Doorluchtige voorganger aanvaard, en door H .D. overgenomen, t.a.v. de houders van aandelen in de
Rhijnspoorwegnegotiatie, konde worden ontheven, zonder in het allergeringst de eer des Konings of de verkregen rechten dier houders te krenken" .
De adviseur nu achtte dat inderdaad nogal een probleem, vooral omdat deze obligaties met een gegarandeerde interest van 4 Vz 0,10, na de conversiemaatregelen van Van Hall van 1844, nogal in trek waren. De obligatiehouders droegen bovendien nog geen kennis van het geldelijk tekort en van het feit, dat dit
voor een groot gedeelte het gevolg was van het "emplooi der gelden tot andere einden, zonder genot van renten". Hij zag de enige eervolle oplossing in
het constitueren van een maatschappij, die de ondernerning met al haar baten

SPOORWEGAANLEG IN NEDERLAND VAN

1831

TOT

1845

199

en lasten over zou moeten nemen en Zijne Majesteit vrijwillig van de bestaande garantie zou moeten ontheffen. (Het zou natuurlijk zeer oneervol voor de
koning zijn, als hij bij overname door de staat, in het openbaar, immers aan
de Staten Generaal, ontheffing van deze verpliehting zou moeten vragen.)
Als gezorgd kan worden, aldus de adviseur, dat de aandelen van de
Rijnspoorweg in koers dalen, en als de obligatiehouders op de hoogte gesteld
worden van de slechte financiele toestand van de onderneming, die, als de onderneming op dezelfde leest geschoeid blijft, tot gevolg zal hebben, dat ze
nooit enige kans zuHen hebben op het voorgespiegelde dividend, dan zuHen
ze waarsehijnlijk wei in deze verandering toestemmen.
Hoewel Willem II op 14 maart 1844 een nadrukkelijke verklaring had uitgegeven, dat hij de verplichtingen, die uit de waarborgen, die door wijlen zijn
vader aan maatsehappijen en ondernemingen waren verleend, zouden kunnen voortvloeien, stipt zou nakomen, was hij blijkbaar toeh nogal geschrokken van de eonsequentie daarvan in het geval van de Rijnspoorweg. Hij wilde
duidelijk van die waarborg af en volgde daarom liever dit interne advies dan
het officiele rapport van de eommissie van 1844, datstaatsovername had
aanbevolen.
Maar waarom zouden partieuliere aandeelhouders wei bereid geweest zijn
om de lasten op zich te nemen, waar de koning niets meer voor voelde?
Op 20 mei 1845 werd de Rijnspoorweg bij wijze van reehtstreekse eoneessie
overgedragen aan vijf Londense heren, de Engelse fabrikant Wilson te Haarlem en de Hagenaar Enthoven, die de rails leverde. Zij zorgden voor de verdere oplossing van het probleem. Op 3 juli 1845 braehten ze hun eoncessie
onder
in
de
Nederlandsehe
Rhijnspoorwegmaatsehappij.
"De
Maatsehappij", aldus mr. Ameshoff6'), "nam dus op zieh de zware lasten,
waartoe eoneessionarissen zieh hadden verbonden, zonder in het genot te treden der geldelijke voordelen en bedongen reehten, welke zij voor zich behie!den. Geen wonder dat hieruit voor de (nieuwe WF) Aandee!houders gedurende eene reeks van jaren niets anders ontstond dan grove teleurstelling." De
insehrijving op de aandelen was gemakkelijk geslaagd, doordat geen opening
van zaken gegeven was over de werkelijke financiele situatie van de
Rijnspoorweg. De true was dus voHedig gelukt. De eer van de koning was gered en de kapitalisten, die zieh daartoe bereid verklaard hadden, waren er in
geslaagd de lasten die dat met zich meebracht af te wentelen op derden.
"Hadden Aandeelhouders kunnen bevroeden", aldus nogmaals Ameshoff,
"dat hun zulk een lot te waehten stond, zouden zij zeker niet zo gewillig zijn
toegetreden tot de hun door coneessionarissen fraai voorgestelde onderneming."
Opvallend is overigens het grote aantal eommissariaten bij de NRS onder
leden van de eommissie van 1844. Hoopte men op deze wijze te bewerkstelligen, dat zij niet al te vee! ruehtbaarheid zouden geven aan het feit, dat hun
advies eigenlijk staatsovername was geweest?
Samenvattend kunnen we eonc1uderen, dat er in Nederland voldoende motieven aanwezig waren om tot spoorwegaanleg te komen, hoewel het motief
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van het "algemeen belang" geen krachtige rol heeft gespeeld bij de aard van
de staatsbemoeienis met spoorwegaanleg in Nederland.
Vermoedens, ontleend aan een confrontatie van de theoretische benadering van spoorwegaanleg door marxistische economen met de inmiddels verzamelde historische informatie over de gang van zaken bij spoorwegaanleg in
Nederland, gaven rnij vervolgens aanleiding om in een apart hoofdstuk aandacht te vragen voor de rol van de staat en de maatschappelijke verhoudingen
in de verklaring van deze gang van zaken in de door mij onderzochte periode.
III.

DE ROL VAN DE STAAT EN DE MAATSCHAPPELDKE VERHOUDINGEN

Marxistische economen achten het verhullend en onjuist om ter verklaring
van de gang van zaken bij spoorwegaanleg, en met name van de daarbij optredende staatsbemoeienis, de categorie "het algemeen belang" te gebruiken.
Ze hebben er bezwaar tegen als infrastructuur beschreven wordt als "collectief consumptiegoed" in plaats van als "hulprniddel voor het realiseringsproces van het kapitaal" "4) . Een dergelijke benadering noemen zij apologetisch.
De vraag waar het volgens marxisten uiteindelijk om draait is niet: "Hoe is
staatsbemoeienis met spoorwegaanleg te verklaren?", maar: "Onder welke
voorwaarden zal het kapitaal zelf spoorwegen aanleggen en onder welke
voorwaarden niet?"
Ais spoorwegen door het kapitaal wei als noodzaak gevoeld worden, maar
de aanleg slechts "a fonds perdu" kan geschieden (dus zodanig dat de exploitatierekening niet belast wordt met rente en aflossingen van het voor de aanleg gebruikte kapitaal) "dann walzt das Kapital sie auf die Schultern des
Staats, aldus Marx"8).
In moderne marxistische literatuur is het gebruikelijk om te waarschuwen
voor een al te simpele voorstelling van zaken, als zou de staat nu eenmaal altijd een instrument in handen van de heersende klasse zijn. De staat, aldus
deze literatuur, is in het algemeen "een voorwaarde voor het bestaan der afzonderlijke kapitalen", die er, door de hun door de concurrentie opge!egde
dwang tot maximale waardeproduktie, voortdurend toe neigen hun eigen
bestaansbasis te ondergraven "'). Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld, dat
de staat rechtszekerheid schept, en er bijvoorbeeld door arbeidsbeschermende wetgeving, door het onderwijs etc., voor zorgt, dat de arbeidersklasse geschikt blijft voor de produktie, en bijvoorbeeld niet uitgebuit kan worden,
totdat zij erbij neervalt, wat produktie uiteraard onmogelijk zou maken.
Altvater"") formuleert de verhouding staatlkapitaal aldus: "In de staat ontwikke!t de burgerlijke maatschappij een vorm, die de doorsneebelangen van
het kapitaal uitdrukt". Activiteiten van de staat hoeven dus helemaal niet het
resultaat te zijn van het rechtstreeks hanteren van de staat als instrument
door kapitalistische ondernemers. Deze zijn waarschijnlijk onderling vee! te
verdeeld en kennen veel te veel tegenstrijdige belangen om ze!fstandig gezamenlijk op te kunnen treden.
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Men kan zich afvragen of er in de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegaanleg inderdaad niet meer elementen te vinden zijn, die aansluiten bij
een marxistische benadering, dan bij een benadering in termen van het "algemeen belang" .
Hiervoor is al duidelijk gemaakt, dat de aanleg van spoorwegen ook in Nederland al in de eerste helft van de 1ge eeuw van belang was voor het kapitaal. Reeds Bake speculeerde expliciet op de accumulatiedrift van de Nederlandse kapitalisten. "Een ieder weet" , schreef hij in zijn adres aan de koning
van 6 september 1831
"hoe de rijkdom vermeerderd wordt, wanneer men door een spoediger en zekerder
transportmiddel voor de koopwaren, zijn kapitaien dikwijls kan ornzetten, en hoe lowei de fabrikant als de koopman, lOnder zijn kapitaal te vermeerderen zijne industriehandel kan uitbreiden, wanneer de zekerheid van te allen tijde spoedig zijne materialen
en koopwaren te kunnen ontvangen hem van de verpligting ontheft om een aanmerkeIijk kapitaal te hebben steken in een groot magazijn van grondstoffen of
koopwaren ." ")

De n66dzaak van spoorwegaanleg had, zoals we zagen, weI voor het handelskapitaal een ander karakter dan voor het industriekapitaal. Voor de industrie was het geen omstreden punt of spoorwegen wei wenselijk waren.
Voor het handelskapitaallagen de zaken echter niet zo duidelijk. Spoorwegaanleg diende zich inderdaad als noodzaak aan, toen eenmaal de Belgische
spoorweg Antwerpen-Keulen een dreigend concurrentiegevaar schiep. Maar
spoorwegen in Nederland betekenden voor het hande1skapitaal tege1ijk het
"definitieve einde van de stapelhandel en van de op monopolies (of wellicht
beter: op monopolistische concurrentieprincipes) gebaseerde handel van de
mercantilistische tijd. Ze betekenden een definitieve doorbraak van de onbeperkte concurrentie, waarvoor de handel in de grond aanvankelijk niets
voelde, maar waaraan men zich noodgedwongen moest aanpassen.
Tegenstellingen binnen de kapitalistenklasse, als waar de hierboven aangehaalde Altvater op doe1de, kwamen bijvoorbeeld tot uiting in de activiteiten
van Roentgen om Bake's plan tegen te werken. Mensen als koning Willem I,
de ambtenaar Goudriaan e.d. kunnen dan gezien worden als voorbeelden van
"onpartijdige" personen in het staatsapparaat, via welke de "doorsneebelangen" van het kapitaal (c.q. de totstandkorning van een noodzakelijke vernieuwing in de bestaande infrastructuur) tot uitdrukking konden komen. Het
was uiteindelijk hun opvatting die de doorslag gaf en niet die van de met het
deelbe1ang van Roentgen verbonden Netscher.
En wat betreft Marx' hierboven geciteerde uitiating: inderdaad is de commissie Falck, en daarmee de "staats" aanleg van de Rijnspoorweg, mede tengevolge van de druk van de Amsterdamse handel op de regering na de mislukking van het plan Bake tot stand gekomen 69). Men herinnere zich ook de
brief van de fabrikanten achter Brade, waarin op de regering een beroep werd
gedaan het plan van Brade op zijn rninst te bevorderen.
Er bestonden voor het overige ook best directe persoonlijke verbindingen
tussen staat en kapitaal, die het het kapitaal vergemakkelijkten de staat in
meerdere of mindere mate voor zijn karretje te spannen. Er bestonden goede
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contacten tussen de nauw bij het plan Bake betrokken bankier Borski en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken 70). F. W. Conrad, de ingenieur-directeur
van de HSM, functioneerde tegelijkertijd als Rijkscornrnissaris voor het toezicht op de spoorwegen 71). Hierboven werd reeds het opvallende aandelenbezit van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de leden van de staatscomrnissie van 1844 op het moment van de oprichting van de Rhijnspoorwegmaatschappij genoemd, en de aan hen toegkende cornrnissariaten. oit de notulenboeken van de Raad van Bestuur van de NRS blijkt bovendien, dat belangrijke ambtenaren en ministers vrijbiljetten kregen, als ze zich welwillend
tegenover de spoorwegonderneming opstelden ").
Het is verleidelijk om ook de manier waarop regeringsfunctionarissen hun
medewerking verleenden bij de pogingen van de HSM-kapitalisten om initiatiefnemer Brade uit te rangeren, in dit licht te bezien. Ook Mevrouw
Hartgerink-Koomans wees er al op, dat in de tijd van de hausse aan spoorwegplannen wei het vermoeden geuit werd, dat de staat daarbij niet altijd
zonder aanziens des persoons handelde"). Omdat aan het drama Brade (en
de dubieuze rol, die de latere spoorwegminister Van Hall daarin speelde) tot
nu toe in de literatuur geen aandacht is besteed, wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om dat verhaal hier in het kort uit de doe ken te doen.
Brade was, blijkens het spervuur van brieven, waaraan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken bij voortduring blootstond en de toon waarop deze
gesteld waren, waarschijnlijk een wat moeilijk en eigengereid mens. Daarnaast paste hij qua vermogenspositie in het geheel niet in de kringen, waaruit
zijn medeconcessionarissen voortkwamen. Tegen de tijd, dat de eerste spoorwegondernerning eindelijk werkelijkheid ging worden, wilden de heren kapitalisten Brade, die tot dan toe de drijvende kracht achter de hele zaak was geweest, en die als ingenieur ook veel werk aan aile opmetingen en tekeningen
had gehad, zo langzamerhand wei kwijt.
Tussen de stukken met betrekking tot de HSM in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken treffen we een opgewonden brief van Brade
van september 1836 aan de koning, waarin hij Zijne Majesteit ervan op de
hoogte stelt, dat men "eene intrigue" tegen hem gesmeed had. Van Hall, die
net als bij het plan Bake als advocaat optrad, en die door Brade gekarakteriseerd werd als "een der geslepenste advocaten alhier, welke geheel en al de
Heer Serrurier (een van Brade's medeconcessionarissen WF) beheerscht" ,
wilde zijn jongere broer, die, zoals Brade de koning verzekerde, totaal incompetent was, als ingenieur in de ondernerning plaatsen en hem eruit werken. Maar, zo schreef hij, hij was niet in de valstrik, die die "advocaat der
geldaristocratie" hem gespannen had, gelopen. Het was zijn plan, en als zijn
medeconcessionarissen hem niet meer wilden, dan zou hij wei andere medestanders zoeken, aldus zijn brief. Maar Brade maakte zich illusies door te
denken, dat hij zich toen nog aan de macht van die "geldaristocratie", waarmee hij zich verbonden had, kon onttrekken. Brade was niet meer dan de
"kleine man", terwijl Van Hall en Serrurier hun bondgenoten hadden bij de
regering. De Minister van Binnenlandse Zaken schoof Brade's beschuldigingen zander meer terzijde en deelde de koning desgevraagd mede, dat hij on-
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langs nog een zeer plezierig onderhoud met Serrurier en Van Hall had gehad,
waarbij Brade niet eens ter sprake was geweest. Hij adviseerde de koning niet
op de brief te reageren . Ai eerder had Netscher de koning geadviseerd niet op
een verzoek van Brade om een extra lening in te gaan, omdat "het bij voortzetting der onderneming nog twijfelachtig is in welke betrekking de adressant
zich tot dezelve zal bevinden" (!) 74).
Uit de notulen van het bestuur van de op 8 augustus 1837 tot stand gekomen HSM blijkt hoe slecht de verhouding tussen Brade en het bestuur van de
maatschappij was. Kort daarna heeft de HSM hem toch nog weten te lozen.
De door hem zelf uitgegeven "Memorie betreffende de wederregtelijke in-

trekking van de benoeming van de Ingenieur-Directeur der Hollandsche IJzeren spoorwegmaatschappij op den 7. Dec. 1838" kon daar niets meer aan
verhelpen . De man, die in feite de eerste spoorweg in Nederland tot stand
bracht, verdween daarmee van het toneel. Van Hall's broer bleek echter inderdaad geen geschikte opvolger. Men moest een beroep doen op Waterstaat
om een nieuwe ingenieur-directeur aan te kunnen trekken. Het ministerie verleende inderdaad zijn medewerking en kort daarop werd F. W. Conrad, een
assistent van Goudriaan, als ingenieur bij de HSM gedetacheerd.
Het kapitaallijkt dus soms heel goed in staat geweest te zijn om de staat
ook rechtstreeks te hanteren als een instrument ten dienste van zijn particuliere belang.
In de marxistische analyse van de rol van de staat ten aanzien van spoorwegaanleg valt overigens een verschil te bespeuren tussen Marx en moderne
marxisten. Marx ging er in de Grundrisse nog van uit, dat uiteindelijk ook de
zogenaamde "algemene produktievoorwaarden", zoals bijvoorbeeld een
adequate infrastructuur (daarnaast zijn er "produktievoorwaarden" voor afzonderlijke ondernemingen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen) door het
kapitaal geproduceerd zouden worden en niet meer door de staat, zodra de
op het kapitaal gebaseerde produktiewijze zijn hoogste ontwikkeling bereikt
zou hebben. Voor hem gold: alleen zolang het kapitaal er nog geen winst mee
kan maken, worden de algemene maatschappelijke voorwaarden voor de
produktie door de staat tot stand gebracht. Hij meende dat er een steeds verdere "verkapitalisering" van de maatschappelijke rijkdom zou plaatsvinden,
en dat steeds meer alle behoeften, ook de maatschappelijke, via de markt bevredigd zouden gaan worden, (terwijl zoiets als bijvoorbeeld wegenaanleg in
een prekapitalistische samenleving vaak tot stand kwam door vrijwillige of
verplichte hand- en spandiensten) " ). In de overgang van de uitvoering van
publieke werken van de staat naar "het domein van het kapitaal", zag Marx
dan ook een graadmeter voor de mate waarin de bestaande trend in de historische ontwikkeling gerealiseerd was; voor de mate waarin, zoals hij dat formuleerde, "het reele gemeenschapswezen de vorm van het kapitaal heeft aangenomen". Waar wegen- en kanalenaanleg vanaf 1815 in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Engeland, nog grotendeels van staatswege
(c.q. op initiatief van Willem I) ter hand werden genomen, leek bij spoorwegaanleg ook in Nederland deze overgang zich te voltrekken. Maar
industrieie kapitalistische ondernemers bleken in deze periode in Nederland
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als klasse nog niet altijd genoeg kracht ontwikkeld te hebben om binnen het
staatsapparaat hun belang door te kunnen zetten tegenover het grondeigenarenbelang.
Een modern marxist als Altvater gaat ervan uit, dat een deel van de v~~r
elk kapitaal afzonderlijk benodigde produktievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de benodigde machines, de benodigde bedrijfsgebouwen etc., wordt geproduceerd door andere afzonderlijke "kapitalen", maar dat een ander deel
niet (meer) door particuliere bedrijven geproduceerd kan worden, omdat de
produktie ervan onder kapitalistische voorwaarden niet rendabel (meer) is.
Hij ziet in het verlengde daarvan het scheppen van de algemene materiele
voorwaarden voor de produktie (zoals de infrastructuur) als een typische
functie van de staat, die de afzonderlijke kapitalen niet (meer) zelf kunnen
uitoefenen 76).
Nederlandse kapitalisten hebben, op enkele uitzonderingen na, nauwelijks
de kans gehad om te laten zien in hoeverre uitsluitend particuliere spoorwegaanleg in Nederland in de 1ge eeuw een haalbare zaak geweest zou zijn.
Het lijkt niet mogelijk (en het is miss chien ook niet zo belangrijk) om vast
te stellen of de oplossing die Van Hall in 1860 doordrukte om uit de bestaande impasse ten aanzien van spoorwegaanleg te komen meer geinspireerd was
door een visie op de taken van de staat in het kapitalisme, die te vergelijken is
met die van Altvater en moderne marxisten of meer met die van Marx. Wei is
het duidelijk, dat Van Hall, die immers van het allereerste begin af aan bij de
plannen voor spoorwegaanleg betrokken was geweest, bij uitstek iemand
was, die zicht had op de noden en belangen van de kapitalisten in zijn tijd.
Werd hij door Brade al niet gekarakteriseerd als "die advocaat der geldaristocratie"?
Ais men spoorwegaanleg beschrijft aan de hand van het begrippenapparaat van de "burgerlijke economie", dan beperkt men zich volgens de
marxisten tot de "oppervlakte" van de burgerlijke maatschappij. Een benadering op basis van de marxistische theorie vereist een "dieper doordringen"
in de historische werke1ijkheid. Daarmee wordt dan bedoeld, dat de meeste
aandacht besteed moet worden aan veranderingen in de maatschappelijke
verhoudingen, waarmee de verspreiding van de op het kapitalistisch ondernemerschap gebaseerde produktie gepaard gaat. Voor spoorwegaanleg is bijvoorbeeld blijkbaar eerst een vermindering van de invloed van een tot dan toe
machtige klasse als die van de grondeigenaren nodig. Er blijkt een (tijdelijke)
be1angentegenstelling tussen grondeigenaren en industriele kapitalisten te
ontstaan, waarbij het er om draait, of de laatsten voldoende kracht kunnen
ontwikkelen, om het sinds de Franse Revolutie gegarandeerde recht op eigendom voor wat betreft de grondeigendom aan te tasten. Vervolgens is de rol
van de staat als wetgever dan cruciaal. Daarbij zou dan aangetekend kunnen
worden, dat men ervan uit kan gaan dat het functioneren van de staat in
grote lijnen de maatscbappelijke krachtsverhoudingen weerspiegelt.
(In aansluiting hierop zou het overigens interessant kunnen zijn om eens
wat meer te weten te komen over de belangen en de macht van het grondeigendom in Nederland in de 1ge eeuw.)
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Wie de geschiedenis van spoorwegaanleg beschrijft aan de hand van een
marxistisch begrippenapparaat, stuit, behalve op een "maatschappelijke verhouding" als die tussen ouderwetse grondeigenaren en moderne industriele
kapitalisten, overigens vanzelfsprekend ook op de met het kapitalisme ontstane maatschappelijke verhouding tussen arbeid en kapitaal, waarop in dit
artikel niet nader ingegaan is. Spoorwegondernemingen behoorden tot de
eerste zeer kapitaalintensieve, door particulieren tot stand gebrachte ondernemingen, die ook een grote concentratie van arbeidskracht vereisten. En
concentratie van arbeidskracht was een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van het latere georganiseerde verzet van arbeiders tegen kapitalistische
uitbuiting. De angst van de burgemeester van Driebergen voor de opeenhoping van dagloners in zijn gemeente ten tijde van de aanleg van de Rijnspoorweg, kan men mede in dit licht zien. "Spontane" stakingen, zoals die in de
eerste helft van de 1ge eeuw voorkwamen, vonden nogal eens plaats bij
spoorwegaanleg 77). En de rolyan de staat bij spoorwegaanleg heeft niet aIleen betrekking op de mate waarin de wetgeving traditionele grondeigenaren
of industriele kapitalisten begunstigde, maar bestond ook in de bevoegdheid
van de gouverneurs van de provincies om met politie en/of leger zonodig in te
grijpen bij dergelijke "ongeregeldheden". De eerste echte grote stakingen
van de georganiseerde arbeidersbeweging, waarvan men een weerslag op het
gehee1 van de economie vreesde (de grote stakingen van 1903) vonden
eveneens plaats bij het spoorwegbedrijf.
Op deze wijze beschouwd behoort de geschiedenis van de spoorwegaanleg
in Nederland tot de geschiedenis van het ontstaan van het moderne kapitalisme in Nederland. De rol van de staat daarbij moet dan tegen deze achtergrond gezien worden.
Conc/usie

Overzien we tot slot de vormen van "staatsbemoeienis" die van 1831 tot
1845 m.b.t. spoorwegaanleg overwogen en/of in de praktijk gebracht zijn.
Ten eerste moet dan opgemerkt worden, dat de laissez-faire-doctrine uit de
burgerlijke economie in zijn algemeenheid bepaald geen kapitalistische ideologie is. Spoorwegondernemers waren vanzelfsprekend in het geheel niet gekant tegen die vormen van staatsbemoeienis, die particuliere spoorwegaanleg
vergemakke1ijkten. Het ging daarbij niet aIleen om hulp bij het leggen van
contacten met buitenlandse regeringen, ten behoeve van aansluiting op buitenlandse lijnen en ten behoeve van handelscontacten. Men hoopte ook op leningen of subsidies of zelfs deelname in het kapitaal van staatswege en/of interestgaranties voor deelnemers in het kapitaal. En men had Waterstaatsambtenaren nodig ten behoeve van het technisch onderzoek.
Men nam soms de moeite om argumenten als de heersende werkloosheid
(zie bijv. p. 000 hierboven) of het belang van regionale ontwikkeling (bijv.
genoemd door Regout en de Kamer van Koophandel te Maastricht) naar
voren te halen om de regering over te halen tot deze vormen van staatsbemoeienis. Het is interessant om te constateren, dat het inzicht in de even-

206

SPOORWEGAANLEG IN NEDERLAND VAN

1831

TOT

1845

tuele wenselijkheid van staatsbemoeienis op deze gronden blijkbaar in de
eerste helft van de 1ge eeuw wei aanwezig is. Maar bij regering en parlement
blijken dergelijke, op het "algemeen belang" gebaseerde argumenten nog
niet erg in de belangstelling te staan. Een argumentatie waarin het "handelsbelang" voorgesteld werd als synoniem met het algemeen belang, placht veel
meer gewicht in de schaal te leggen.
Men kan dan ook constateren dat de Nederlandse staat op een aantal punten best bereid was om zich dienstbaar te maken aan het "doorsneebelang
van het kapitaal" (met als belangrijkste restrictie dat het niet teveel geld
mocht kosten). Maar daarnaast moet men constateren, dat de staat ook, en
in nog veel sterkere mate, een belemmerende rol gespeeld heeft t.a. v. het
doorzetten van het particuliere spoorwegwezen. En dat kwam bepaald niet
alleen, omdat men van oordeel was, dat het "algemeen belang" met spoorwegaanleg gevaar liep. Doorslaggevend was, dat in de wetgeving het grondeigenarenbelang nog prioriteit had boven het "doorsneebelang" van het
kapitaal. Dat grondeigenarenbelang lijkt niet aIleen het handelsbelang, maar
ook het industrii!le belang gefrustreerd te hebben. Men behoeft daarvoor
maar te denken aan de geschiedenis van de OSM in een van de weinige streken in Nederland, waar de moderne industrie zo langzamerhand tot ontwikkeling begon te komen. Pas Van Hall, die al in de jaren dertig als advocaat
nauwe contacten had onderhouden met het Nederlandse handels- en spoorwegbelang, wist met zijn wet van 1860 een doorbraak te forceren.
Als men wil verklaren waarom spoorwegaanleg in Nederland zo traag van
de grond kwam, moet de aandacht dus mijns inziens niet zozeer op "psychische factoren" en/of "economische omstandigheden", als weI op belangentegenstellingen in de Nederlandse samenleving en de rol van de staat vallen.
Dan ligt het echter ook voor de hand om in de economische geschiedenis
voor de structurering van probleemstelling en beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegaanleg, niet stil te blijven staan bij de "burgerlijke" economische theorie. Het ligt dan voor de hand, dat men zich
wendt tot de marxistische theorie, omdat marxisten het een expliciete taak
van de theorie achten om de "aan het kapitalisme inherente maatschappelijke tegenstellingen" bloot te leggen. Bij een op de analyses van Marx gebaseerde benadering valt noodzakelijk het licht op dergelijke aan het kapitalisme inherente maatschappelijke tegenstellingen, niet aileen tussen arbeid en
kapitaal, maar ook tussen kapitalisten onderling, tussen grondeigenaren en
kapitalisten, tussen handelskapitaal en industriekapitaal, en op de rol van het
financierskapitaal daarbij. Een dergelijke benadering doet meer recht aan de
historische werkelijkheid dan een analyse in termen van het "algemeen belang" van spoorwegaanleg.
Het lijkt me dus vruchtbaarder een spoorwegonderneming met Eichholtz
te beschouwen als een vroege vorm van een "hoogkapitalistische" onderneming, waarin een aanzienlijke concentratie van kapitaal en arbeidskracht optreedt, die een verandering in de bestaande maatschappelijke verhoudingen
impliceert, dan als een "bijzonder geval", op de wijze van de "burgerlijke"
economen 71).
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Hierbij kunnen dan wei drie kanttekeningen gemaakt worden. Dat is ten
eerste de kanttekening, dat het moderne kapitalisme in Nederland ten tijde
van de eerste spoorwegaanleg nog nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen.
Dat heeft natuurlijk consequenties gehad voor de manier waarop dit "hoogkapitalistische" bedrijf tot stand kwam.
Daarbij moet gedacht worden aan het feit, dat de concentratie van het benodigde kapitaal maar zeer moeizaam van de grond kon komen, aileen al
doordat het bankwezen nog onvoldoende ontwikkeld was, nog te zeer gericht
op handelskrediet (wisselverkeer) en staatsleningen in plaats van op industrieel krediet en een nauw engagement met industrieIe ondernemingen.
De naamloze vennootschap bleef voorts voorlopig nog een gewantrouwde
bedrijfsvorm. Het is interessant om te zien hoe de macht van het grootkapitaal er bijvoorbeeld nog in beknot werd: het stemmen in de aandeelhoudersvergaderingen geschiedde niet per aandeel, maar min of meer per aandeelhouder! (Bij de plannen van Bake en Brade kreeg een aandeelhouder maximaal drie stemmen. Bij latere ondernemingen is dit aantal aI zes geworden en
moet men minstens vijf aandelen bezitten om te mogen stemmen.)
Ook de organisatie van de produktie met een geconcentreerde hoeveelheid
arbeidskracht was nog onvoldoende ontwikkeld. Men acht het bijvoorbeeld
blijkbaar niet mogelijk of wenselijk om aannemers te laten inschrijven op de
aanleg van de gehele Rijnspoorweg. De aanbesteding geschiedt perceelsgewijs.
De tweede kanttekening betreft het feit , dat ook het staatsfunctioneren
vanzelfsprekend bepaald nog niet aansloot op de eisen van het komende moderne kapitalisme. Vooral uit de geschiedenis van de OSM, zoals die door
mw. Hartgerink-Koomans beschreven is, en uit de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegaanleg na 1845 in het algemeen, zoals die door 10nckers
Nieboer beschreven is, blijkt dat, naast de te geringe invloed die industriele
belangen vooralsnog konden uitoefenen, de slechte wijze waarop de staat in
die tijd zijn functie in het kapitalisme vervulde, waarschijnlijk een veel
doorslaggevender factor was voor het niet van de grond komen van particuliere spoorwegaanleg in Nederland na 1845, ondanks de talrijke concessieaanvragen, dan bijvoorbeeld het bijeenbrengen van het benodige kapitaal.
Men paste doctrines uit de liberale economische theorie, als staatsonthouding
en vrije concurrentie, op een bottere wijze toe, dan grondleggers van deze
theorie als Smith en Say ooit verantwoord geacht zouden hebben 79). Men stimuleerde concurrentie op een volstrekt onverantwoorde wijze, die groot kapitaalverlies tengevolge van mislukte plannen met zich meebracht 80).
Ook de instrumenten waarover de staat ter vervulling van de uitoefening
van haar functie beschikt, zoals ambtenarenapparaat en wetgeving, waren
bepaald nog niet aangepast aan de eisen van het moderne kapitalisme. De invloed van een man als Netscher als ambtenaar heeft zeker vertragend gewerkt. En wat betreft de wetgeving: de (inderdaad niet geheel onterechte)
angst voor speculatie leidde, ook na de herziening van het Wetboek van
Koophandel van 1838, steeds weer tot belemmerende bepalingen voor het
oprichten van n. v. 's, zoals bijvoorbeeld het storten van aanzienlijke waar-
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borgsommen, waar bijvoorbeeld Engelse inschrijvers vaak niet op gerekend
hadden en waarna ze minder geneigd waren om aan de "calis" om te storten
te voldoen. Men kan ook den ken aan de bepaiing, dat er pas concessie verleend werd, als de concessionarissen eerst konden aantonen, dat het geld er
zou komen, terwijl de kapitaaibezitters pas bereid waren om hun kapitaai ter
beschikking te stelien, als ze wisten welke concessievoorwaarden de staat precies zou stelien.
Maar het ergste was waarschijnlijk de gebrekkigheid van de onteigeningswet, terwijl in dit instrument de noodzaak van staatsbemoeienis ten behoeve
van de ontwikkeling van het kapitalisme ten aanzien van spoorwegaanleg op
cruciaie wijze belichaamd was. De gebrekkigheid van dit staatsinstrument
leidde voor de particuliere kapitalisten tot onoverkomelijke kosten, bijvoorbeeld aileen ai door de vertragingen die de procedures opleverden, waarvoor
zij vergoedingen aan de gecontracteerde aannemers moesten betalen.
Anderzijds, en dat is de derde kanttekening, kon echter de benodigde
staatsbemoeienis met spoorwegondernemingen aanvankelijk in een aantal
opzichten ook weer vrij gemakkelijk tot stand komen ten gevolge van wat
men zou kunnen noemen, het "absolutisme" en het "mercantilisme" van
Wiliem I.
Dit maakt de verhouding staatieconOInie in deze periode zo gecompliceerd. Enerzijds breekt bij de burgerij in deze periode het besef door, dat zij,
om haar machtspositie te bevestigen, zich moet verzetten tegen dit met absolutisme verbonden "mercantilisme" van Willem 181 ). Anderzijds is de aard
van het spoorwegbedrijf zodanig, als de staat daarbij een functie moet vervulien, die oppervlakkig gezien verwantschap vertoont met mercantilistische
praktijken. Dit was waarschijnlijk de oorzaak van die belemmerende starre
toepassing van de liberale economische theorie, die aan het einde van de jaren
vijftig in de persoon van Thorbecke culmineerde in diens verzet tegen staatsaanleg en -exploitatie van spoorwegen. Van Hall, die in de jaren dertig ook
tot de actieve liberale oppositie behoord had, maar die altijd in nauw contact
met het bedrijfsleven had gestaan, had een veel scherper oog voor de eisen
van het komende kapitalisme, dat nu eenmaai noodzakelijk een goede infrastructuur behoefde, dan de liberale "ideoloog" Thorbecke. Hij zal Thorbecke's verzet terecht waarschijnlijk ais nogal inadequaat beschouwd hebben. In deze visie kan dus de, meestal als conservatief omschreven, Van Hall,
veeleer dan de liberaal Thorbecke, gezien worden als de belangenbehartiger
van de opkomende moderne kapitaiistische burgerij. Ook Thorbecke's eerdere verzet tegen wijzigingen in de onteigeningswetgeving past in dit beeld.
In de tijd van de staatsaanleg van de Rijnspoorweg was deze spanning, tussen "mercantilisme" enerzijds en de rol van de staat in het kapitalisme anderzijds, voor de kapitaiistische burgerij nog niet zo duidelijk geprofileerd. Het
Amsterdamse handelskapitaai had groot belang bij de aanleg van deze spoorweg en oefende druk op de regering uit om de aanleg ervan zoveel mogelijk te
bevorderen. Objectief bezien paste staatsaanleg van de Rijnspoorweg gewoon ook bij de eisen van het toenmaiige kapitaiisme, te meer, omdat velen
vermoedden, dat met name van deze lijn, die zou moeten concurreren met de
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Belgische staatslijn, moeilijk een rendabele onderneming te maken zou zijn.
Maar in het negeren van het verzoek om concessie van een gerenomrneerd
koopman als Alewijn, in de aard van de persoonlijke wijzigingen die Willem
I in de forrnulering van de motivatie voor de aanleg aangebracht wenste te
zien, en in het feit, dat de koning zelf de eerste was, die staataanleg ter sprake
bracht, zaten ook nog duidelijk "mercantilistische" elementen.
Het was echter wei de laatste keer, dat een dergelijke gang van zaken mogelijk was geweest. Naarmate de liberale oppositie in het pariement beter doorkreeg hoe Willem I de koioniale baten gebruikte om buiten het pariement om
gewichtige budgettaire beslissingen te kunnen nemen, werd haar verzet tegen
dergelijke praktijken sterker en effectiever. De overgang van de Rijnspoorweg in particuliere handen was dan ook niet zozeer een fiasco van staatsaanleg, als wei het fiasco van "mercantilistische" politiek ten aanzien van zoiets
als spoorwegaanleg. (Het meest kenmerkende element uit het staatsspoorwegplan van 1838 was misschien zelfs weI, dat het, zoals we zagen, gedeeltelijk als voorwendsel gebruikt werd om voor de zoveelste maal gelden mobiel
te kunnen maken, zonder het parlement inzicht te hoeven geven in de staatshuishouding.) Staatsaanleg van spoorwegen zou, hoewel pas in 1860, mogelijk blijken, maar een persoonlijke garantstelling van een absolutistische
vorst kon voor een dergelijk bedrijf geen oplossing meer zijn.
Willem II bedankte in ieder geval feestelijk voor deze erfenis van zijn
vader.
Vrije Universiteit Amsterdam
April 1981

NOTEN BIJ HOOFDSTUK XII
') Dit artikel is een bewerking en bekorting van een doctoraalscriptie, die in 1977
werd geschreven bij Dr. H. de Vries aan de Rijksuniversiteit te Leiden . Ik ben dank
verschuldigd aan Peter Boomgaard en Alex Geelhoed voor hun commentaar, maar
vooral aan Peter Klein voor zijn uitvoerige en stimulerende kritiek.
2) lonckers Nieboer (1907) pp. 86, 106, 107; idem (1938) p. 232.
' ) Brugmans (1961) pp. 214-226.
') Ik zie in dit verband af van uitweidingen over de verhouding tussen financiele
steun aan individuele bedrijven en de zgn. "sectorpolitiek".
') D. C. North en R. P. Thomas zien in hun boek The Rise of the Western World in
deze divergentie een belangrijke verklaring voor het al of niet optreden van economische groei. Ze wijzen op het belang van een zodanige institutionele ordening van een
maatschappij, dat het nemen van economische initiatieven niet gefrustreerd wordt
door de omvang van deze divergentie. Interessant in het verband van dit artikel is, dat
zij wijzen op het belang van de rol van de staat in het tot stand komen van deze ordening en met name, dat zij de wijze waarop door (afwezigheid van) staatsbemoeienis de
eigendomsrechten in een samenleving gedefinieerd en beschermd worden, daarbij cruciaal achten. North en Thomas, pp. 1-9. Cf. mijn paragraaf Ie, pp. 15-18 hierboven.
6) Mijn formulering van de theorie van het openbaar nutsbedrij f is ontleend aan het
handboek Lipsey en Steiner (1976) pp. 341 e.v .
' ) Eichholtz (1962) p. 40.
') Marx (1857/ 8, uitg. 1974) p. 432.
' ) lonckers Nieboer (1938) p. 193.
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10) Zie het linksliberale tijdschrift Vragen des Tijds, bijv. (1876) I pp. 135-175,
(1879) II pp. 200-256.
") Zie het soeialistische tijdschrift De Nieuwe Tijd, bijv. (1900) pp. 241-250.
") Zie Van Dillen (1949), Van Stuyvenberg (1970), Bos (1977), Griffiths (1979).
" ) Ik kwam daarbij tot de conclusie, dat zonder het bestaan van een trekvaartennetwerk spoorwegaanleg in Nederland nog trager van de grond gekomen zou zijn, dan nu
in feite het geval is geweest. Zie BMGN (1980) 3, pp. 516-526.
") Zie bijv. ARA Archief Goudriaan inv. nr. 973, 20-11-1838: "Lijst der personen
welke zich bij adres aan Zijne Majesteit de Koning of aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken hebben gewend om in eenige betrekking geplaatst te worden
bij de aan te leggen spoorweg Amsterdam naar Arnhem".
" ) Brade, Prospectus (1835).
") Mokyr (1975).
IT) Bos (1977) pp. 76-83.
") ARA BiZa. inv. nr. 2427. Goudriaan betaalde zijn arbeiders in 1832 aanvankelijkf 1,10 per dag, wat later fl,ll en nog wat later f 1,13 . Sommigen krijgen soms wei
wat meer, maar soms is er ook sprake van daggelden van niet meer danfO,50. ARA
Archief Goudriaan inv. nr. 973, 1832.
N.B. Griffiths (1979) p. 132 eiteert een bijna identieke uitspraak van de industrieel
Paul van Vlissingen uit Amsterdam uit 1837: "the raw materials ( ... ) here are more expensive than in England; against this the daily wages of the workers are so much less
that for this reason the factory ( ... ) can work with profit ( ... )". Beide citaten zijn overigens moeilijk te rijmen met Griffiths' conclusies over de loonshoogte in het westen
van Nederland elders in zijn boek . Voor mijn betoog is echter de werkelijke situatie
t.a.v. de Ion en minder van belang dan de situatie lOals die, blijkens dergelijke citaten,
door de betrokken besluitvormers of dat moment werd ingeschat. De inzichten uit dit
boek, waarin onder meer, in tegenstelling tot de overige in noot 12 genoemde literatuur, ook expliciet op de rol van de staat in de Nederlandse economische ontwikkeling
wordt ingegaan heb ik overigens niet meer uitgebreid in dit artikel kunnen verwerken.
") Opvallend is het grote aantal Brabantse intekenaren op werken van deze aard.
10) ARA BiZa. inv. nr. 2446, 7-8-1838 .
" ) ARA BiZa. inv . nr. 2447, 22-11-1838.
") Bake, Berigt (1834) p. 21.
" ) Zie hierover bijvoorbeeld l. Maclean in Kleio (1977) I.
") Het onlangs verschenen boek van H. Lintsen (1979) over dit onderwerp heb ik in
dit artikel niet meer kunnen verwerken. Het bevestigt in ieder geval in grote lijnen het
hier geschetste beeld.
") Zie bijv. ARA BiZa. inv. nr. 2447 Exh. 27-9-1838, no. 34, over het verzoek van
Bake, die na de mislukking van zijn spoorwegplan de Koninklijke Nederlandse
Grofsmederij had opgericht, om de spoorstaven voor de Rijnspoorweg te mogen leveren o Hij kon echter niet met de Engelse prijzen concurreren. Zie De longe (1976)
p. 168; en met dank aan Alex Geelhoed.
26) Reed (1975) p. 145, p. 192 e.v.
") W. v.d. Broeke (Rijksuniversiteit Utrecht) is bezig met een dissertatie waarin onder meer nader op deze problematiek zal worden ingegaan. In deze dissertatie zal het
accent echter komen te liggen op de periode na 1845 .
") Als bron gebruikte ik de adresboekjes van de gemeente Amsterdam in het
Gemeentearchief aldaar.
29) Hartgerink-Koomans (1958) p. 34, Bake, Berigt (1834) en Aigemeen Handelsblad,21-4-1834.
'0) Westerman (1936) p. 240.
") Zie bijv. Algemeen Handelsblad 18-8-1834, 22-8-1834.
" ) "The total exemption from trouble and from risk, beyond a limited sum, encourages many people to become adventurers in joint stock companies, who would upon
no account hazard their fortunes in any private copartnery ( ... ). The directors of such
companies, however, being the managers rather of other people's money than their
own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious
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vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch their own .
(.. .) Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company". Oprichting van een n. v. is volgens Smith
aileen gewenst, als het volstrekt duidelijk is, "that the undertaking is of greater and
more general utility than the greater part of the common trades, and secondly, that it
requires a greater capital than easily can be collected into a private copartnery ( .. .)" .
Smith, Wealth of Nations, uitg. Cannan (1961) resp. p. 264 en 280.
" ) Hij weet te melden, dat er, sinds het besluit van 1833 , behalve twee n.v.'s waarvan de statuten al eerder waren goedgekeurd, in Amsterdam geen enkele n.v. meer is
opgericht en in Rotterdam slechts een . En in dit klimaat opereerde Bake!
H) Het voorgaande is voornamelijk gebaseerd op de dissertatie van F. M. Huussende Groot (1976).
H) Zie Brade's Memorie (1839).
") Zie Reed (1975) fig. 4.
31 ) Zie hiervoor ook mijn kanttekeningen bij De Vries (1978) in BMGN (1980) 3.
" ) Honderd Jaar Spoorwegen (1939) p. 57 .
19) Gedetailleerde informatie over de gang van zaken is te vinden in HartgerinkKoomans (1956).
") Hilferding (1927) p. 93 .
" ) Hilferding (1927) p. 118, p. 125.
42) Jonckers Nieboer (1938) pp. 60-61.
" ) ARA BiZa. inv . nr. 2447, 28-11 -1838.
") Honderd Jaar Spoorwegen (1939) p. 41.
" ) Het rapport werd gepubliceerd in Van Citters (1877) pp. 163-195 .
" ) Zie hierover uitvoeriger Hartgerink-Koomans (1956).
" ) Idem.
" ) ARA Archief Rijnspoorweg inv . nr. 2482 Personeel.
") Zie hiervoor p. 13 .
lO) ARA BiZa. inv. nr. 2445, 1836.
51 ) Zie het rapport van de cie. van 1844, gepubliceerd in Van Citters (1877).
" ) ARA BiZa . inv. nr. 2432, 27-11-1834.
" ) Zie bijv . K.B. 25-10-1841, gepubliceerd in Van Citters (1877) p. 117.
" ) De schuldenlast liep, vooral tengevolge van de hardnekkige weigering van Willem 10m in een schikking met Belgie te berusten, van 1830 tot 1844 op vanf919 miljoen totf 1325 miljoen, de rentelast vanf25 miljoen totf 44 miljoen. Zie Hirschfeld
(1922) p. 14, Colen brander (1936) p. 179.
" ) Het rapport werd gepubliceerd in Van Citters (1877) pp. 7-42.
" ) ARA BiZa. inv . nr. 2427, oktober 1833.
" ) ARA Staatssecretarie Exh. 30-4-1838, La F 17, nr . 14, zeer geheim, bijlage 25-31838.
SO) Het betreffende stuk werd afgedrukt achter het laatste verslag van de beraadslagingen van de Kamerafdelingen van 26-3-1838 van de Handelingen van de Tweede
Kamer .
" ) Colen brander (1936) p. 185.
60) ARA BiZa. inv. nr. 2481, 8-12-1844.
61) ARA Staatssecretarie Exh. 30-4-1838 , La F 17, nr. 14, zeer geheim, bijlage 24-41838. Het betreft een initiatief van enige Amsterdamse heren , waaronder C. Alewijn,
directeur van het Entrepotdok, die ook al bij het plan Bake betrokken was geweest .
62) ARA BiZa. inv . nr. 2481, 8-12-1844.
" ) Ameshoff (1891) p. 10 .
.. ) Uipple (1973) p. 12. Kapitaal "realiseert zich" als het winst afwerpt, waardoor
het proces van kapitaalaccumulatie op gang kan komen . De mogelijkheid van goedkope en massale aanvoer van grondstoffen en goedkope en massale afvoer van eindprodukten met behulp van spoorwegen was daar in een bepaalde fase van de ontwikkeling van het kapitalisme een essentieJe voorwaarde voor.
.,) Altvater (1975) p. 134.
66) Zijn visie is onder marxist en niet onomstreden. Het voert echter te ver om daar
in dit bestek uitvoeriger op in te gaan.
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") ARA Archief Goudriaan inv. nr. 969 Kopij N 66 .
.. ) Marx, Grundrisse (uitg. 1974) p. 430.
") Zie Jaarverslag Kamer van Koophandel1834, aangehaald in een brief aan Gedeputeerde Staten, ARA BiZa. inv. nr. 2432, 1835.
70) Oe Minister van Binnenlandse Zaken adviseert de koning bijvoorbeeld n.a. v. het
adres van Bake om Borski mondeling om advies te vragen. ARA Staatssecretarie Exh.
10-2-1832 La J 4 Geheim no. J.
") Zie Van Citters (1877) p. 228.
") Zie Notu]en Oirectie NRS, ARA Archief Rijnspoorweg, 2-9-1845.
") Hartgerink-Koomans (1956) p. 67.
") ARA BiZa. inv. nr. 2433, augustus 1836.
") Marx, Grundrisse (uitg. 1974) p. 136. Ten overvloede zij er op gewezen, dat de
analyse van Marx niet gezien kan worden als een "nodeloos ingewikkelde" versie van
de mod erne "welfare economics", waarin staatsbemoeienis verklaard (of: vera ntwoord) wordt door de grootte van het maatschappelijk nut van een bepaalde investering bij een tekort schieten van het individuele nut voor particuliere ondernemers van
de betreffende investering. Essentieel in de "welfare economics" benadering is immers
de categorie van het "algemeen belang". In hoofdstuk II heb ik proberen aan te tonen
dat deze categorie in de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegaanleg van 18311845 nauwelijks een rol speelde. In deze geschiedenis zijn echter weI allerlei elementen
terug te vinden die aansluiten bij de analyse van Marx.
") Altvater (1975) p. 136.
") In de periode van 1840 tot 1849 heeft men vijf van zulke stakingen bij spoorwegaanleg kunnen achterhalen. Zie Giele (1976) p. 37.
") In deze kwestie neemt de niet-marxistische econoom J. Schum peter overigens
een bijzondere plaats in. Hij gaat er immers van uit, dat het algemeen belang vaak juist
gediend is bij het bestaan van monopolies. Zie Schum peter (1967) p. 87.
") Smith gaat er in zijn Wealth of Nations van uit, dat het verlenen van een tijdelijk
monopo1ie soms redelijk kan zijn: "It is the easiest and most natural way in which the
state can recompense them (de ondernemers WF) for hazarding a dangerous and expensive experiment, of which the public is afterwards to reap the benefit. A temporary
monopoly of this kind may be vindicated upon the same principles upon which a like
monopoly of a new machine is granted to its inventor, and that of a new book to its
author." (uitg. Cannan (1961) p. 277-8).
In Say's Traite d'economie politique vinden we: "Ce qui donne it I'entreprise d'un
chemin de fer un caractere bien different de l'etablissement d'une route ordinaire ou
d'un canal, c'est que I'usage, lorsque ce chemin est termine, ne peut pas en etre librement aux riverains et au public; il faut de toute necessite reste un monopole pour les
proprietaires du chemin lui-meme ( ... )" (voetnoot in de 6e druk van 1841, verzorgd
door H. Say, pp. 313-4).
'0) Zie hierover Hartgerink-Koomans (1956).
") Zie over het "mercantilisme" van Willem I Brugmans (1970) p. 38 e.v.
Lijst van geraadpleegde bronnen
ARA, Archieven van het Ministerie van Binnelandse Zaken 3e afdeling B
Waterstaat sedert 1830. Hieruit de inv. nrs.:
2427 (0 171 Spoorweg Amsterdam-Keulen)
2432 (0 179 Spoorweg Amsterdam-Rotterdam 1834-1837)
2433 (0179 Spoorweg Amsterdam-Rotterdam 1838-1840)
2437 (0 184 Spoorwegen in het a1gemeen 1836-1840)
2438 (0 184 Spoorwegen in het algemeen 1841-1844)
2445 (0 185 Rijnspoorweg 1836-1837)
~446 (0 185 Rijnspoorweg jan.-aug. 1838)
2447 (0 185 Rijnspoorweg sept.-dec. 1838)
2476 (0 185 Rijnspoorweg jan.-febr. 1842)
2481 (0 185 Rijnspoorweg oct.-dec. 1844)
2482 (0 185 Personeel Rijnspoorweg 1844)

SPOORWEGAANLEG IN NEDERLAND VAN

1831

TOT

1845

213

ARA, Archieven van Staatssecretarie, Staatssecretarie Geheim en Nationale
Nijverheid, voor zover daarnaar verwezen werd in de stukken van Binnenlandse
Zaken.
ARA, Archieven van inspecteurs en commissies van de Waterstaat in Nederland
veer 1850. Hieruit het archief van ir. B. H. Goudriaan, de nrs. 969 ti m 973,
Aigemene Dienst 1831-1832 en Algemene Dienst Spoorwegen 1833 tim 1838.
ARA, Aanvullingen Waterstaat nr. 18, notulen, brieven en andere stukken van de
cie. Falck.
ARA, Archivalia betreffende de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij.
Hieruit inv. nr. 17 Notulenboek van de Directie van 22-7-1845 tot 1-1-1848.
NS Utrecht, Notulenboeken van de Raad van Administratie van de Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij, van 17-4-1837 tot en met 1845.
NS Utrecht, Notariele Akten van de Aigemene Vergaderingen van Aandeelhouders
tot en met 1845.
Handelingen + Bijlagen van de Eerste en Tweede Kamer (in de aan het einde van
de I ge eeuw uitgegeven gedrukte versie) 183 I tot en met 1860.
Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de spoorwegen, in de door Van
Citters uitgegeven gedrukte versie (zie literatuurlijst).
Algemeen Handelsblad.
Brochures (zie hiernavolgende lijst) .
Toelichting bij de lijst van geraadpleegde bronnen
In 1967 publiceerden H. Duparc en A. de Pater in het Economisch Historisch Jaarboek een overzicht van de archivalia van de Nederlandse Spoor- en Tramwegbedrijven. Voor een geschiedschrijving van de Nederlandse spoorwegaanleg is dit overzicht
echter, althans in ieder geval voor de vroegste peri ode, niet erg volledig. Niet alleen
werden bijvoorbeeld relevante familie-archieven, als dai van F. de Brouwer van
Hogendorp en dat van F. A. van Hall niet vermeld, maar ook ontbreken in hun lijst
bijvoorbeeld de departementen van Nationale Nijverheid en Defensie en de
Staatssecretarie. En van het departement van Binnenlandse Zaken worden in de tekst
slechts archieven vanaf 1861 vermeld.
Mijn belangrijkste bronnen waren echter juist de eveneens in het Aigemeen Rijksarchief aanwezige archieven van het Ministerie van Biimenlandse Zaken 3e afdeling B
Waterstaat sedert 1830. In deze archieven zijn aile stukken van dit ministerie betreffende de spoorwegen verzameld.
Van de archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland
veer 1850 bestudeerde ik enkele dossiers uit het archief van Ir. B. H. Goudriaan..
De archieven van Staatssecretarie en Staatssecretaris Geheim en die van Nationale
Nijverheid bevatten veel stukken met betrekking tot spoorwegen . Deze zijn echter nogal moeilijk toegankelijk, omdat de indices in de omvangrijke, slechts op de eerste twee
letters van het woord gealfabetiseerd, klappers, regelmatig vindplaatsen aangeven die
niet kloppen, omdat het stuk later met andere erbij behoren stukken op de laatste datum daarvan werd opgeborgen. Ik heb me dan ook beperkt tot het opvragen van die
stukken, waarnaar in het Archief van Binnenlandse Zaken werd verwezen.
Een zeer belangrijke bron waren de bewaard gebleven notulen, brieven en andere
stukken van de cie. Falck, die in 1836 ingesteld werd om te onderzoeken of aanleg van
spoorwegen in Nederland gewenst was en wat daarbij de taak van de staat zou moeten
zijn.
Tenslotte zijn op het Algemeen Rijksarchief nog aanwezig de "Archivalia betreffende de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij". Omdat dit archief echter de periode na 1845 betrof (de NRS werd immers pas in 1845 opgericht) heb ik mij beperkt
tot het bestuderen van een Notulenboek van de Directie over de periode 22 juli 1845 tot
I januari 1848.
Van de archieven van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is een klein
deel bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht terecht gekomen. Ik raadpleegde de
Notulenboeken van de Raad van Administratie tot 1845 (deel I begint op 17 april
1837) en de Notariele Akten van de Aigemene Vergaderingen van Aandeelhouders. De
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rest van de archieven van de HSM is aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht en
was ten tijde van mijn onderzoek nog ongeordend en ontoegankelijk.
Het Aigemeen Handelsblad (1 e jaargang 1828) was mijn belangrijkste journalistieke
bron.
Belangrijk waren voorts natuurlijk de in de loop van de 1ge eeuw verschenen brochures over spoorwegaanleg. Tot en met 1860 heb ik er 168 kunnen achterhalen. Tot
en met 1845 was dat aantal 35. De belangrijkste zijn te vinden in de hiernavolgende
lijst.
Tenslotte heb ik de Handelingen en Bijlagen van de Eerste en Tweede Kamer, in de
aan het einde van de 1ge eeuw uitgegeven gedrukte versie, gebruikt. De eerste vermelding van spoorwegen hierin treft men aan in 1837/ 8. Naarmate de tijd vordert, gaat
het aantal pagina's aan spoorwegaanleg besteed steeds onhandelbaarder vormen
aannemen.
Voor de afgekondigde wetten en besluiten betreffende de spoorwegen was Van
Citters' gedrukte verzameling daarvan vanzelfsprekend de meest handzame bron.

Brochures (chronologisch)

-

-

Gedachten over den Handel, Amsterdam, dec. 1832.
W. van Houten, Beschrijving van den ijzeren spoorweg tusschen Liverpool en
Manchester, Breda, 1833.
W. C. Brade, Theoretisch en Practisch Bouwkundig Handboek dl. 4, behelzende
de ijzeren spoorwegen, Den Haag, jan. 1834.
W. A. Bake, Berigt wegens den spoorweg tusschen Amsterdam en Keulen, Amsterdam, juli 1834. (Berigt)
Eisenbahn zwischen Amsterdam und K(jJn, Amsterdam, 1834.
De ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd, Amsterdam, 1834.
Bedenkingen over den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, Delft, juli
1834.
F. A. van Hall, Verdediging van de onafhankelijkheid des handels bij het oprigten van naamloze maatschappijen, Amsterdam, 1834.
F. A. van Hall, Nadere verdediging van de onafhankelijkheid des handels bij het
oprigten van naamlozen maatschappijen, Amsterdam, 1835.
(W. C. Brade), Prospectus van eenen IJzeren Spoorweg van Amsterdam op Haarlem, Leyden, 's Hage, Delft en Rotterdam, Amsterdam, 1835.
Korte Beschouwing van het door den Ingenieur W. C. Brade onlangs uitgegeven
Prospectus van eenen IJzeren Spoorweg van Amsterdam op Haarlem, Leyden,
's Hage, Delft en Rotterdam, Amsterdam, 1835.
lets over ijzeren spoorwegen in het Noorden van Europa, Arnhem, 1835.
A. Gordon, Stoomwagens op gewone wegen als algemeen vervoermiddel mogelijk,
nuttig en voordeelig voor Nederland, tot aile belanghebbenden gerigt, Den Haag,
1836.
A. F. Bouricius, De Stoomwegen, Arnhem, 1837.
Mr. D. Donker Curtius, lets over het nut der ijzeren wegen voor Nederland,
's Gravenhage, 1837.
(A. F. Bouricius), Aanmerkingen op het lets over het nut der ijzeren wegen van
Mr. D. Donker Curtius door den schrijver van de Stoomwegen, Arnhem, 1837.
A. Gordon, lets over de Spoorwegen en de stoomwagens op gewone wegen, tot aile
deskundigen en speculanten gerigt, Den Haag, 1837.
J. van Lennep, De ijzeren spoorweg van Amsterdam op Haarlem, Lierzang den
aanleggers en begun stigers daarvan toegezongen, Amsterdam, 1837.
Mr. C. Themmen, Invloed van de IJzeren Spoorwegen, 1837.
W. C. Brade, Memorie betrekkelijk de wederregtelijke intrekking van de benoeming van de lngenieur-Directeur der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij op den 7. Dec. 1838, Amsterdam, 1839.
Walraven, Lipman, Brugmans, Donker Curtius, Proeve eener wet betrekkelijk de
onteigening ten algemeenen nutte, z.p., z.j. (1841 ?).
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F. W. Conrad, De noodzakelijkheid eener bepaling tot voorlopige inbezitstelling
bij de wet op de onteigening ten algemeenen nutte, z.p., z.j. (1842?).
L. J . A. v.d. Kun, Chemin de fer Rhenan; rapport pour l'annee de service 1844,
z.p., z.j ., (1844).
C. Soetens en jhr. E. J. van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, lets over de ijzerban en en het asphaltspoor in de straatweg van Amsterdam op Rotterdam,
Den Haag, 1844.
Spoorwegadvertentieblad; handleiding voor reizigers op den Hollandschen en
Rijnspoorweg, met aanduiding der daarmee in verband staande vervoermiddelen
en van nog andere hoogst nuttige en zelfs voor nietreizenden wetenswaardige
zaken, Den Haag, 1844.
Brief aan de houders van oude Rijnspoorwegaandeelen na het lezen van de statuten
der Nieuwe Maatschappij, Amsterdam, 1845.
Evekink Busgers, lets over den Rijnspoorweg en de verpligtingen en regte der
contractanten, Arnhem, 1845.
F. W. Conrad, Rapport omtrent de Onteigeningen ten behoeve van de 1Ve sectie,
Amsterdam, 1845.
Geraadp/eegde literatuur

E. Altvater, Over enige problemen van het staatsingrijpen; in: Ekonomie, staat en
theorie, bundel bij het VESVU-kongres Ekonomie & Staat op 7-9 oktober 1975 te
Amsterdam.
H. Ameshoff, De Nederlandsche Rhijnspoorweg, Utrecht, 1891.
K. Beijen, Geschiedkundige herinneringen aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij, in : Eigen Haard (1891) 25 p. 392 e.v., 26 p. 409 e.v., 27 p. 423
e.v., 29 p. 455 e.v.
Dr. M. G. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Amsterdam, 1921.
R. Bos, Van periferie naar centrum; enige kanttekeningen bij de Nederlandse industriele ontwikkeling in de 1ge eeuw, in: Economische ontwikkeling en sociale
emancipatie II, onder redactie van P. Geurts en F. Messing, Den Haag, 1977.
Dr. J. O. M. Broek, Staat en Vervoer. De evolutie van het concessiestelsel, in: Spooren Tramwegen (1933) 5 en 6.
Dr. I. 1. Brugmans, Thorbecke, Haarlem, 1932.
Dr. I. J . Brugmans, Koning Willem I als neo-mercantilist, in: Welvaart en Historie,
Den Haag, 1970, p. 38 e. v.
Dr. l. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, Sociaal-economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940, Den Haag, 1961.
Mr. M. I. B. Bruining, Aanleg en exploitatie van spoorwegen, diss. Leiden, Amsterdam, 1899.
Jhr. E. van Citters en J. C. A. van Roosendaal, Verzameling van wetten, besluiten
enz. betreffende de spoorwegen in Nederland, 1832-1859, Den Haag, 1877.
H . Colenbrander, De afscheiding van Belgie, Amsterdam, 1936.
J . G. van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland, Groningen/Batavia, 1949.
Dr. H . J . A. Duparc en Dr. Ir. A. D. de Pater, Overzicht van de archivalia van de
Nederlandse Spoor- en Tramwegbedrijven, in: Economisch Historisch Jaarboek
(1967).
H. F. J . M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en Ondernemerschap in Nederland,
1800-1850, rede, Leiden, 1965.
D. Eichholtz, Junker und Bourgeoisie vor 1848 in der preussischen Eisenbahngeschichte, Berlin, 1962.
Te elfder ure (1976) 23,2 (themanummer Ekonomie en Staat).
W. Fritschy, Van Trekvaarttechnologie naar Spoorwegtechnologie, in: Bijdragen en
Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden (1980) 3.
J . Giele, Arbeidersbestaan, in: Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en
arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen, 1976.
R. T . Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850, Den Haag, 1979.
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M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen en spoorwegverbindingen in de eerste
helft der 1ge eeuw; plannen tot spoorwegbouw in de noord-oostelijke provincies,
1845-1854, in: Economisch Historisch Jaarboek (1956) 26 pp. 1-72.
M. Hartgerink-Koomans, Amsterdam, Rotterdam en de Rijnspoor, 1830-1856, in:
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (1958) 13, pp. 17 e. v.
M. Hartgerink-Koomans, Een spoorlijn voor Nederlands Limburg, 1835-1856, in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden (1962/ 3) 17,
pp. 83-139.
M. Hartgerink-Koomans, De Zuiderlijnen. Opzet en bestrijding der spoorlijnen beneden de grote rivieren, in: Economisch Historisch Jaarboek (1965) 30, pp. 1-76.
P. Hastings, Railroads. An international history, London, 1972.
Mr. E. J. J. van der Reyden, De ontwikkeling van de Naamloze Vennootschap in
Nederland veer de Codificatie, dissertatie, Amsterdam, 1908.
R. Hilferding, Das Finanzkapital, Wien, 1903 (1927').
H. M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, Rotterdam, 1922.
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 1839-1889, Amsterdam, z.j. (1889).
100 Jaar Spoorwegen in Nederland, Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der
spoorwegen in Nederland van 1839-1939, Utrecht, 1939.
F. M. Huusen-de Groot, Rechtspersonen in de 1ge eeuw, Leiden, 1976.
Mr. J. H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen, Haarlem,
gewijzigde en uitgebreide 2e druk, 1938.
Mr. A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, Amsterdam, 1%7.
Dr. J . A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen,
1976' .
C. D. Jongman, De Nederlandse geldmarkt, Leiden, dissertatie, 1959.
G. Kolko, Railroads and Regulation, 1877-1916, Princeton New Yersey, 1965.
H . C. Kuiler, Verkeer en vervoer in Nederland. Schets ener ontwikkeling sinds 1815,
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/unctie(s) e.d.

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

betrokkenheid bij
OSM

~

00

Aikema, 1. W.

A'dam

commissionair

Alewijn, C.

A'dam

directeur Entrepotdok; commissaris
Stads publieke Werken; lid Koninklijk
Instituut

Bisschoffsheim, L. R. A'dam

Borski, D.

A'dam

bankier; consul voor
Belgic:

- nov. '374(6)· aandelen
- 1834 lid cie. ter ontwerping van statuten en conceptvoorwaarden

- 1845 tekende in voor
/70.000,- 24-4-1838 met enige
anderen verzoek om
concessie (afgewezen)

- sept. '3765 aandelen - tot nov. '46 vrijdom - 1845 samen met
NRS
- nov. '3774(572)
gebrs. Salomonson
concessieaanvraag
- nov. '45 lid cie. voor
overleg met NRS
over aansluiting
- met van der Kun
naar Hannover voor
onderhandelingen
over aansluiting
- had ingetekend voor
/7.240.000

kassier (Associatie- al v66r 6-9-1831
- nov. '34 wed. Borski - lid van de cie. van
Bake geraadpleegd;
(zijn moeder?) 3
Cassa); lid Kamer van
1844 n.a.v. de teKoophandel; (Quack
nauw betrokken bij
korten
aandelen in ontvoorbereidingen;
- vrijdom NRS
werpkosten
spreekt over "de
door regering mon- - 1840-1854 lid Raad
machtige coterie van
deling om ad vies gevan Administratie
de Borski's met haar
kassierderij der Assogevraagd over het
ciatie-Cassa"); W.
plan
Borski in vertrouwe- - 1834 in Bake's "Berigt" genoemd als
lijk contact met Van
een der aanzienlijke
Hall t.b.v. diens fikooplieden, die hem
nanciele wetten van
1844 (Gleichman,
steunden
p.42)
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00
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00
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junctie(s) e.d.
Brade, W. C.

Bunge, G.

Chevalier, R. Ie

A'dam

A'dam

A'dam

betrokkenheid bij
plan Bake

eiviel ingenieur, arehi- - ingenieur voor het
gedeelte van de lijn
teet en oud-kapitein
der genie; sehreef jan.
in Pruisen
1834 "Theoretiseh en
Praetiseh Bouwkundig Handboek behelzende de ijzeren
spoorwegen" (opgedragen aan Bake);
184516 betrokken bij
(mislukt) plan voor
een spoorweg van
Vlissingen naar Rijnland in samenwerking
met de fa. Dronkers
te Middelburg

betrokkenheid bij
plan Brade en HSM

- initiatiefnemer en
- 1838 verzoek om
drijvende kraeht
eoneessie
aehter het plan
- juni '35 2 aandelen
- 1-6-'36 een van de 3
eoneessionarissen
die vergunning krijgen voor de aanleg
van een spoorweg
tussen A'dam en
Haarlem
- aug. '37 2 aandelen
- ingenieur -direeteur
van de HSM eehter
1839 door de Raad
van Administratie
uit zijn funetie gezet

koopman; eommis- al voor 6-9-1831
saris voor de vaart op
door Bake geraadde Rijn; consul voor
pleegd; nauw beSaksen
trokken bij voorbereidingen
- 1834 in Bake's "Berigt" genoemd als
een der aanzienlijke
kooplieden, die hem
steunden
hoofd der fa. J . Poneelet & Zn., handelskantoor en rederij;
eommissaris der Ned.
Handelmij.; zeer vermogend

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

- vrijdom NRS

betrokkenheid bij
OSM
- verzoek om eoneessie voor spooriijn
door Friesland,
Groningen, Drente
in aansluiting op
Overijsselse spoorlijn
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- nov. '34 I aandeel
- juni '35 10 aandelen
- 1-6-'36 een der 3
coneessionarissen
- aug. '37 niet meer
bij HSM betrokken
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!unctie(s) e.d.
Conrad, F. W.

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

- 1839-1855ingenieur- -lid van de cie. van
ingenieur 1e klasse bij - een van de 4 ingeWaterstaat; oprichter
nieurs die als mede1844 n.a.v. de tedirecteur
Kon. Instituut van inwerkers van
- sinds 1845 comkorten
genieurs; initiatiefGoudriaan aan Bake
missaris vanwege
nemer voor een Raad
ter beschikking werhet Rijk belast met
van Toezicht op de
den gesteld
het toezicht
Spoorwegdiensten;
schreef 2 brochures
over onteigeningsproblematiek (1842 (?) en
1845)

betrokkenheid bij
OSM

N
N

0

til

Dam van Isselt,
E. W. van

Geldermal sen

lid Tweede Kamer;
vertegenwoordiger fa.
Haages en Der Kinderen; bevriend met
Van Hall (Gleich man
p. 212); betrokken bij
plan voor een spoorweg van Harlingen
naar Nieuweschans
(1851)

- lid van de de. van
1844 n.a.v. de tekorten
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Donker Curtius,
mr. B.

A'dam

Dudok van Heel,
A. E.

A'dam

Enthoven en Cie.,

Den
Haag

advocaat; directeur
der brievenposterij;
1826 dissertatie o.m.
over overheidsbemoeienis met n.v.'s;
1841 (?) met enke\e
anderen brochure
"Proeve eener wet
betr. de onteigening
ten algemeenen nutte"

- juni '35 1 aandeel
- sept. '37 1 aandeel
- 1849 protest, rnede
namens Pruisische
aandeelhouders,
tegen afdoen schulden uit winsten

- president hoofdbestUUT 1850-1857
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1827 met P. van Vlissingen Amsterdamsche Machinefabriek begonnen

- nov. '342 aandelen
- sept. '37 2 aandelen

fabrikant; leverde
rails

- leverde rails
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- mei 1845 (enige Nederlandse concessionaris); 14000
aandelen; president
hoofdbestuur 18451850

junctie(s) e.d.
GolJ

&;

Co.

Van Hall, mr. F. A.
(1791-1866)

Hartsen, jhr. P.

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

A'dam

bekende fa., geinteresseerd in spoorwegen
(aldus Quack)

- krijgt van de spoor- nov. '34 1 aandeel
- juni '35 5 aandelen
weglening van
- nov. '37 157 (1000)
30-4-1838 810 aanaandelen (aug. '37
delen tegen
niets)
112'/'0 1110 toegewezen

A'dam

advocaat; behoordein - door Bake in zijn
de jaren 30 tot de li"Berigt" van 1834
berale oppositie; sagenoemd als de
neerde als minister in
"zeer voorname
rechtsgeleerde" in
1844 de staats finande cie. die hem oncien; bracht als minister in 1860 wet op
dersteunde
grootscheepse spoor- - nauw betrokken bij
wegaanleg van staatshet opstelJen der
wege tot stand;
conceptvoorwaarschreef brochures over
den en bij aile
juridische aspecten
"onafhankelijkheid
des handels" bij het
van het plan
oprichten van n.v.'s
(1834)

- sept. '37 8 aandelen
- nov. '37 8 (50) aandelen
- advocaat van de
HSM
- kreeg 3 aandelen cadeau wegens bewezen diensten
- probeerde Brade
weg te werken en
zijn broer als ingenieur geplaatst te
krijgen

A'dam

voorzitter der Kamer
van Koophandel; lid
van de cie. Falck van
1836

Hoffman, J. F.

R'dam

burgemeester van
Rotterdam

Hooff, op den

A'dam

iemand uit de handelswereld; Tweede
Kamerlid

Huidekoper, P.

A'dam

burgemeester van
Amsterdam

betrokkenheid bij
OSM
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- 1834 lid der cie. ter - leden van de familie
ontwerping van staHartsen hadden in
tuten en conceptlatere jaren bestuurlij ke functies bij de
voorwaarden
HSM
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- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 30 aandelen
- commissaris

00
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v.

N
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- al v66r 6-9-1831
door Bake geraadpleegd
- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 commissaris
NRS

functie(s) e.d.

insinger, A. F.

Karthaus, F. W.

A'dam

A'dam

betrokkenheid bij
plan Bake

lid Kamer van Koophandel; plaatsvervangend commissaris
Ned. Handelmij.; lid
gemeenteraad A'dam
jeneverfabrikant

Kien, mr. N. P. J.

Utrecht

burgemeester van
Utrecht

Lipman, mr. S. P.
(1802-1871 )

A'dam

advocaat; verzorgde
uitgave van het Wetboek van Koophandel
(1839); 1841 (1) met
enkele andere brochure "Proeve eener
wet betr. de onteigening ten algemeenen
nutte"; schreef ook
artikelen in kranten en
tijdschriften

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

- al v66r 6-9-1831
door Bake geraadpleegd

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

nov. '34 I aandeel
juni '35 2 aandelen
sept. '37 2 aandelen
1837 benaderd voor
commissariaat

betrokkenheid bij
OSM

N
N
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til
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- nov. '34 I aandeel
- juni '35 2 aandelen
- sept. '37 II aandelen
- nov. '37 54(500)
aandelen
- 1836-1845 commissaris in het bestuur
van de HSM
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- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 commissaris
NRS
- nov. '37 12aandelen - lid van de cie. van
1844 n.a.v. de te- advocaat HSM (opvolger van Van Hall
korten
wrschl. al sinds
- 1845 25 aandelen
1838)
- advocaat NRS
- krijgt 1837 I aandeel cadeau wegens
bewezen diensten
- kocht in 1860 in opdracht van Pruisische aandeelhouders 402 aandelen
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junctie(s) e.d.
Lippman, L.

Mogge Muilman

A'dam

A'dam

Nedermeijer van
Arnhem
Rosenthal, J. F. H.

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

koopman; consul-generaal voor Luxemburg; (Quack: "geziene" leider van het
aanzienlijke bankiershuis Lippman, Rosenthal $ Cie., behoorde
met Bisschoffsheim
tot de J oden die er
naar streefden van
Amsterdam geldmarkt
te maken, adept geweest der Franse
Saint-Simonisten)

- aug. '37 2 aandelen
- nov. '37 12 (25)
aandelen

- 1845 3545 aandelen
- thesaurier NRS

president -directeur
der Ned. Bank; rijkscommissaris Entrepotdok
lid Tweede Kamer;
wethouder te Arnhem;
weigert kamerlid
Luzac op diens verzoek steun voor protest tegen particulier
worden der Rijnspoorweg

- nov. '34 I aandeel
- lid van de cie.
- juni '35 4 aandelen
- sept. '37 4 aandelen

betrokkenheid bij
OSM

en
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- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 25 aandelen;
vrijdom
- advocaat NRS
- 1845 nauw persoonlij k contact met
Minister van Binnenl. Za.
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Pallandt, mr. J. A.
baron van

Previnaire

Arnhem

H'lem

burgemeester van
Arnhem

orangist, uit Belgie
gevlucht nadat zijn fabfiek met stoomwerktuigen te Brussel aan
he! begin van de Opstand vernield was;
katoendrukkerij en
-ververij te H'lem

- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 10 aandelen;
commissaris
- nov. '342 aandelen
(eerste intekenaar)
- adres aan de koning
ter ondersteuning
van het plan
- juni '35 12 aandelen
- sept. '37 12 aandelen

N
N

w

junetie(s) e.d.
Rau van Gameren,
mr. J.

Rechteren van
Ahnem, J. D.
graaf van

Rochussen, J . J.

Rijckevorsel Hzn.,
A . van

Arnhem

Zwolle

A 'dam

R'dam

Salomonson, G.
en H.

Almelo

Saportas

A'dam

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

betrokkenheid bij
OSM

- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 10 aandelen
- commissaris

raadsheer in het gerechtshof in Gelderland

N
N

~

- tekende voor
j5ooo,- in
- president van de
Raad van Administratie van de OSM

staatsraad, goeverneur van Overijssel,
lid van de ridderschap
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- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- 1845 40 aandelen
- commissaris
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- verkregen sam en met
Bisschoffsheim concessie voor de OSM
- tekenden voor
j 1.800.000,- in

fabrikant; lid van de
Kamer van Koophandel; gemeenteraadslid

bankier; consul voor
Pruisen

l<I

0

secretaris der Kamer
- 1831 lid van de de. - sept. '37 2 aandelen
van Koophandel; didie Bake terzijde
recteur van het Entrestond
potdok; lid van de cie. - 1834 lid der cie. ter
ontwerping van staFalck van 1836; deed
koning in 1841 voortuten en conceptstel voor bank van nijvoorwaarden
verheid en handel
lid van de Kamer van
Koophandel; com missaris Ned. Handelmij .; gemeenteraadslid, Tweede (later
Eerste) Kamerlid; lid
van de cie. Falck van
1836

en
0
0
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- bood de koning in
- nov . '34 1 aandeel
1838 schriftelijk de
- nov. '378 (12) aandiensten van zijn
delen
bank aan voor de
lening
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functie(s) e.d.

Schimmelpenninck,
graaf G.

raadsheer in het gerechtshof in NoordHolland

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

- ondertekende
(" vanwege den koning") concessie
A'dam-H'lem in
1-6-1836

- lid van de cie. van
1844 n.a.v. de tekorten
- commissaris NRS in
1845

...,

- 1845 100 aandelen

8:0;

Schimmel pennick van
der Oije, W. A.

Den
Haag

minister van Binnenl.
Zaken in 1845

Serrurier, L. J . J.

A'dam

bestuurder van een
A'dams handelshuis
op Indie; vermogend;
"zijn naam bevindt
zich aan het hoofd
van vele nuttige ondernemingen" (aid us
Brade)

- nov . '34 I aandeel
- juni '35 10 aandelen
- 1-6-1836 een der 3
concessionarissen
- sept. '37 20 aandelen
- nov. '37 4 (5) aandelen
- 1836-1852 president
commissaris

agent van het huis
Rothschild te A'dam;
consul voor HessenDarmstadt; behoorde
(met Bisschoffsheim
en Lippman) tot de
Joden die van A'dam
geldmarkt wilden
maken, aldus Quack

- 1836-1840 thesaurier bestuur HSM
- sept. '37 66 aandelen
- nov. '37273 (700)
aandelen
- (ook een J. Sichel
bezit HSM-aandelen)

Sichel, S. B.

A'dam

Splitgerber, D. C.

A'dam

lid Kamer van Koophandel; consul voor
Pruisen

- 1837 commissar is

Tortike Jzn .,
J. H. L.

Leiden

fabrikant

- nov. '34 3 aandelen
- adres aan de koning
ter ondersteuning
van het plan

betrokkenheid bij
OSM
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junctie(s) e.d.
Vlissingen, P. van

Willink, W.

Wurfbain, J. S.

A'dam

A'dam

A'dam

fabrikant van stoomwerktuigen; directeur
der A'damse Stoombootmij.; lid Kamer
van Koophandel
scheepsbouwer; lid
Prov. Staten van
Noord-Holland; lid
gemeenteraad

makelaarskantoor

betrokkenheid bij
plan Bake

betrokkenheid bij
plan Brode en HSM

betrokkenheid bij
Rijnspoorweg

betrokkenheid bij
OSM

- nov. '342 aandelen - 1838 verzoek aan de
- adres aan de koning
koning om de ontworpen Rijnspoorter ondersteuning
van het plan
weg te mogen exploiteren
- aug. '37 2 aandelen
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Cl

- al veer 6-9-1831
- beloofde Brade al in - 1845 vrijdom NRS
door Bake geraadnov. '34 om aan zijn
pleegd
plan deel te nemen
- door Bake genoemd
als een der aanzienlijkste kooplieden
uit de de. die hem
steunde (1834)

- tekende 1845 in
voor j 25.000,-

- nov. '34 I aandeel
- juni '35 I aandeel
- aug. '37 I aandeel

- tekende 1845 in
voor j 76.000,-

• tussen de haakjes het aantal aandelen dat men had willen kopen, veor de haakjes het aantal aandelen dat men toegewezen kreeg
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Bake
1834
Brade
1834
Brade
1835
HSM
aug. '37
HSM
nov. '37
lening
Rijnsp.w.

I

17.900,-

1 12.000.000,-

11000,-

I

7.900,-

I

I

334.000,-

100,-

';:.,"

","0.

~

:
c:e
""'-'"
~ '"
'"
c
~

~

""

..::a(

-:

~ ~:g

:.: 0.

2E
co:S

Q.J

'"

.,.0

24+?

13

~
..c....

ci.
E:
o.. '=
"
u

:'D

:.

co"

~

~~

6

.~
-"0 .u
~ E
c::>_

t ...;

E
0
u

t ~ ~ _

~ ~ ] '~

~... . ~"
~
..

~

E· g
Q

II')

U

7

39

I 1.300.000,I 3.000.000,-

11000,-

140

55

6

12

4

15

4

ingeschreven
113.408.000,-

11000,-

73

31

2

\I

6

4

4

124.000.000,-

OSM

110.000.000,-

19

0. 0

0"':

2

\I

"

Z

" c
"0"

«

cu~

':;
;;

!l

~

" ~
z'"
c

~E
.,.-

E
~

...J.

E
E
,,:0'"

~ ~ ~

::-a:

~ ~~

J:

.!::

~

::>.J:
'"
> .
~o

c

~

~.u c

0

Q.)

E
cu

~~~ g

c~

c

~~_

CVl~

<':SUo

c

E..c"'O

E .5 E"ii

V)

'::;E~E
N
~;; ~

, ~ :.: ~ g- ~ ~ =
o:i t":S
E
E
'; ~ c ~ Q.J~~ co
.~

C

In

o

UJ

C..!loC

~_~~~~

E
E "0"
" 8
:g

~

8

-

C

'"

E

"0

E

E
E

"-

"
:9

t

"

"

:9

U

~.~
c"
E
5
0-

".0

5~

COC

~

'"

'" '"
-'"'" "C
~.~
~.~

., 3

6

'"'1:1

8

~

~

tTl

x 0

0

2

65

61

4

0

0 55

10

x

81

72

9

0

0 29

52

6

x

140

121

17

2

0

50

35

73

16+ ?

I+?

x

50

~
31
2

7
33 24
9
(19) (22) (13) (19)

x

x

15

t1

tTl

i
<

~

00

w

>-l

8+?

35

35
7

15

15

10

2

2

11000,-

I 500,I 250,-

'"

"N"O

4

11000,-

I 240,-

~

"0

'"
'E

I

C.

'u u

x

81

I 4.840.000 ,-

~

.0

x

11000,-

NRS

'" '"u0
>

...:

~

c

"0

""

"OU

x 13 + ? 13 +?

27

AMS

;: OJ

2

6

65

I 9.000.000,-

::>::> "
~ ~ ~
",.0 J:
.oc
c" .

~_"O

~

E

I

:='

6

§
0

4

\I

29

7

3

7

0

I

15

:='

'6

§
-.i

r'-,

;;

OCC

'-,

'-,

'-,

(;

(;

(;

(;

0

0

0

0

>

>

>

x

22

0

6

0

0

20

90010

x

>

Bronnen:
Bake 1832 en 1834: verspreide gegevens in de geraadpleegde bronnen en literatuur.
Brode 1834: ARA BiZa. inv. nr. 2432, 29-11-1834: "lnreekenings/ijsl 101 hel bekosligen der operalien elc.".
Brode 1835: idem, 11-6-1835: "Naamlijst der Heeren Inschrijvers etc.".
Brode aug. '3 7: gepubliceerd in Van Citters, p. 64.
Brode nov. '37: Notulenboek van de Raad van Administratie van de HSM , 23-11 -1837.
/ening Rijnspoorweg: verspreide gegevens in ARA BiZa. 1838-1845 (m.n . in de overzichten van de stand van zaken ten aanzien van de stortingen).
NRS, AMS en OSM: gepubliceerd in Van Citters.

10

x
x

0

>-l

00

~
Ul

tv

~

XIII
THE BUSINESS VENTURES OF FOKKO ALTING DU CLOUX
AND OSCAR HATFIELD IN NINETEENTH CENTURY BATAVIA
by
G. D. HOMAN
In August 1887 the European community in Batavia was stunned and
shocked when it learned of the arrest on charges of fraud of one of its most
respectable citizens, Fokko Alting du Cloux, and the American Consul,
Oscar Hatfield. For the next several months this dramatic episode remained
one of the chief topics of conversation until the acquittal of the two men
about one year later. This article will attempt to reconstruct the
developments of that year, events that may shed light on some commercial
practices, such as the use of so-called promissory notes as a means of obtaining credit in the Netherlands Indies, and the status of foreign consuls in
Batavia.
The principal figure in this drama was Fokko Alting du Cloux a respected,
prominent, and influential businessman. Du cloux was born in Groningen in
1849, the son of Jacob Charles du Cloux, schout bij nacht, ridder M.W.O.,
and Clara Agnes Mees I). He went to Java in 1871 where he joined the firm
Dtimmler and Co. in 1874 and the year following was employed by the shipbroker, J. Daendels and Co. Du Cloux's business skills enabled him in a
short period of time to become a partner and hoofdvennoot by the early
1880s. Since the head of the firm, J. Daendels, left for the ~etherlands, du
Cloux and his partners were in charge of the company's business').
Not only did du Cloux enjoy considerable business success and influence in
Batavia but social acceptance as well. In October 1876 he married Lubine
Mariane Suermondt who was described as a daughter of a "very well-to-do,
well-known Batavia family" and became very active in various local
organizations '). At the time of his imprisonment he was described as. a man
of "goede afkomst en vormen" who was related to "influential and highplaced persons in the Netherlands." One local Batavia businessman described du Cloux as the "soul of the company," and it is probably true that partly
because of his business skills the Daendels firm fared well and made profits
amounting to about f 69,000 per year for the period 1882-1885 4 ). But du
Cloux was not satisfied and in the early 1880s began to speculate in sugar.
Because of the opening of the Suez Canal in 1869 the production of sugar
considerably expanded in the Netherlands Indies in the 1870s and 1880s and
large fortunes were made. Between 1882 and 1884 some 18 new sugar factories were established in Java, and production increased from 3,700,000 to
6,493,000 piculs from 1876 to 1884. The total value of sugar exports in 1870
was f 32,299,000 and in 1885 it was f 84,078,000').
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The large imports of American grain into Europe in the 1870s and 1880s
resulted in important changes in European agriculture which now switched to
the production of other commodities such as suger beets. Consequently, the
market for Indonesian sugar declined. In 1877 the price of no. 14 sugar was 1
19 per picul, but in 1883 it had declined to 113 ,50 and in 1884 it sold for only
19. The sudden drop in sugar prices placed many merchants in a very difficult position and caused the failure of the Oriental Bank of British India
and a run on the banks of Java 6).
For years European businessmen in the Netherlands Indies had complained that the banking credit facilities were inadequate to meet the demands of a
rapidly expanding capitalistic economy. The lavasche Bank had beeI:!
established in 1827 but was not able to meet various credit needs and
demands in the 1860s. Therefore, the Nederlandsch-Indische Handelsbank,
the Internationale Crediet en Handelsvereniging, and a Batavia branch of the
Chartered Bank of India, Australia, and China were established in that
decade to meet credit needs. Furthermore, the Factorij of the Nederlandsche
Handelmaatschappij became an important credit institution after 1870').
But many banks often provided credit without adequate security and discounted their own bills. Thus many financial institutions were not too well
prepared for the recession of 1884. The bank Dorrepaal went bankrupt in the
mid-1880s, and the Handelsvereniging Amsterdam was saved with loans
from the lavasche Bank and the Factorij of the Nederlandsche
Handelmaatschappij. The Koloniale Bank would have gone bankrupt too
but was saved by the Nederlandsch-Indische Handelsbank. As a result of
these and other efforts made by Dutch banks some 1 30-1 35 million was
poured into the colonial economy in this short period of time').
Du Cloux began speculating in sugar in the early 1880s and apparently was
able to make an initial profit of 1 35,000. In July 1886 he incurred a loss of
j68,249, however. He also speculated in shipping and invested in other
business ventures but without any success. In order to payoff his debts du
Cloux began to borrow, without his partners' permission, from company
funds 9 ). Apparently, the Wetboek van Koophandel did not forbid such a
practice at that time 10). By October 1886 he owed the Daendels firm
1 117,450. In order to reimburse his company, du Cloux also borrowed some
1215,000 from other local firms such as P. Landberg and Wellen stein and
Krause and CO II). He was able to obtain these loans on the basis of so-called
accepten or promissory notes endorsed by the Daendels firm. Naturally, du
Cloux could not continue to borrow indefinitely. Therefore, he eagerly, seized an opportunity to purchase the Singkep tin concession. In order to effect
that transaction he used the American Consul in Batavia, Oscar Hatfield.
Oscar Hatfield was 28 at the time of his arrest in August 1887 and had been
living in the Indies for about nine years. He had represented his government
and American shipping interests since 1879. He was one of the many consuls
or consular agents who had tried to promote or facilitate American commercial interests and had assisted shipwrecked seamen since the beginning of the
19th century. The first American consular agent to the Netherlands Indies
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was Thomas Hewes who was appointed in January 1802 at a time when
American trade with the colony was burgeoning 12). He and his successors
had no official status, however, since the colonial government refused to
recognize them. It was not until 1855, after long and protracted negotiations,
that a consular treaty between the United States and the Netherlands was
signed which officially recognized the American consul in Batavia. The consul did not have diplomatic immunity, however, and colonial officials contined to be very protective of Dutch interests 13).
American consuls in the Netherlands Indies were not always the creme de
la creme of the foreign service personnel. The consular service simply did not
attract the very best elements because of the very modest compensation the
State Department gave its consular representatives. Thus, Hatfield received
only $2.74 per day and had to supplement his income, as did most of his colleagues, with some outside business activity 14). In 1885 Hatfield found
employment with the Daendels firm, where he received $450 per year and ten
per cent of the shipping business he was able to obtain for Daendels. Furthermore, he was allowed to establish his consular office in the company
building "). It seems that Hatfield served well as consul until 1887 when he
began to neglect his consular duties.
Perhaps as a result of an unfortunate love affair he became an alcoholic
and suffered from delirium tremens. Most witnesses at his trial in 1888 agreed
that Hatfield drank excessively although they had not seen him drunk. They
considered him irresponsible, frivolous, and at times "boven zijn
theewater" 16). This person could become an easy tool of his superior du
Cloux who would manipulate him to promote his financial schemes.
In the mid 18808, Hatfield learned that a tin concession was for sale on
Singkep, one of the islands of the Riau Archipelago off the coast of east
Sumatra. Tin exploitation had been undertaken in the Indies for some time,
but two government studies had shown that the tin resources on Singkep
were limited. A study undertaken for du Cloux by a former employee of the
Billiton Maatschappij, J. G. Laats, concluded that at least! 400,000 and a
work force of 1000 men were needed for a successful exploitation of the tin
resources. Furthermore, it would take at least four years before any profits
could be secured ").
After Hatfield informed du Cloux of the Singkep tin concession, du Cloux
decided to purchase it from the local Sultan Radja Abdoel Rachman
Maadlam Sjah and promised the American consul a 500/0 share in the undertaking if the latter would negotiate the agreement for him IS). Perhaps, du
Cloux had no intention of giving Hatfield anything and would have sold the
concession in order to payoff his considerable debts. Hatfield negotiated and
signed a 25-year agreement with the Sultan on February 18, 1887. The terms
of the treaty stipulated that the Sultan would receive! 5 for every three piculs
and ten per cent of all the tin to be mined plus an advance payment of
! 60,000 and! 40,000 for the Datoe, his chief minister 19).
Naturally, du Cloux did not have the! 100,000 to pay the Sultan and his
chief minister, and he would have to engage in some rather complicated and
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financial transactions to secure the necessary funds. For this purpose he used
the gullible and vulnerable Hatfield.
In July 1887, he instructed Hatfield to go to Singapore to draw funds in
Daendels' name on three different banks, the Hongkong and Shanghai
Banking Corporation, the Chartered Mercantile Bank, and the Factorij of
the Nederlandsche Handelmaatschappij20). In order to be able to draw these
funds in Singapore, du Cloux and Hatfield had devised a rather clever plan.
They agreed that financial assistance should be requested for an American
vessel, the Governor Robie which had suffered some damage near Singapore
although the captain strongly refused any kind of aid "). But du Cloux had
no difficulty in persuading bank officials in Batavia that funds were needed
and that the American Consul had gone to Singapore to arrange matters.
When one bank official asked why the American Consul in Singapore could
not arrange the matter, du Cloux replied that the Governor Robie had actually sustained damage in Indonesian waters! Thus, Hatfield had no difficulty in
drawing the money with which he went to Riau to pay the Sultan and his
minister 22).
Du Cloux had little time to pay back the three banks, however, since the
drafts were due on July 25,26, and 27,1887. Thus he would have to borrow
elsewhere. Again, Hatfield was the perfect instrument to be used for the next
transaction which consisted of securing promissory notes from a Batavia
Arab merchant, Sech Salim bin Achmed . These promissory notes would then
be used as commercial paper to obtain funds from other banks with which he
could pay back the banks he had drawn upon in Singapore.
Apparently, as became obvious during the trial of du Cloux and Hatfield
in May 1888, the use of promissory notes, whether representing real or fictitious transactions, was a common practice in the 19th century in the Indies
and elsewhere in the commercial world. Thus the defendants' attorney
pointed out that an English bank had some one million pounds in promissory
notes in circulation in 1855 while there were some 200,000 notes in circulation
in the Netherlands Indies in the 1880s "). Many of these accepten in the Indies were so-called cultuurpapier which were often discounted. The lavasche
Bank was reluctant to accept cultuurpapier and was skeptical about other
kinds of credietpapier as well. But most other banks were not so cautious").
Apparently, few if any individuals had been prosecuted for writing promissory notes for non-existent debts. As long as the signatures seemed to be
in order, bank officials were willing to discount and accept them as commercial paper. Such commercial paper even took the place of currency, and it
was alleged that the colonial economy could not do without it because of a
shortage of regular currency"). Thus, the authorities tolerated the practice
although the writing of promissory notes for non-existent debts might violate
the Penal Code, and one could be found guilty of forgery or fraud 2 .).
The Arab merchant had been used several times by du Cloux in order to
obtain funds from local banks, "services" for which he received a five or six
per cent commission. Thus, in May Sech Salim bin Achmed agreed to sign
eight promissory notes for a total off 100,000. Hatfield had no difficulty in
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persuading him to sign, in the presence of a public notary, five additional
notes which alleged that the Arab owed the Daendels and Co./75,octJ for the
purchase of coal, a transaction that had never occurred. Subsequently, Hatfield presented four of the notes to local banks which promptly discounted
them. With this cash, amounting to /70,octJ, du Cloux paid off two of the
banks he had drawn upon in Singapore").
However, he still owed Daendels and other creditors a vast amount; his
total debts were some/300,octJ at the time of his arrest 21). In order to be able
to repay Daendels and Co. and other creditors, du Cloux was anxious to sell
his Singapore concession as soon as possible. Unfortunately, he was not
given enough time to effect his transaction.
Du Cloux had been negotiating with a few local firms to arrange the sale.
Thus, he asked A. T. Krause of the firm Krause and Wellenstein to sell the
concession for him in Europe. Krause left for the Netherlands in March 1887,
but he lacked enough evidence to prove that there was a firm contract with
the Sultan although du Cloux had led him to believe that there was.
However, P. Landberg, head of a Batavia firm, did succeed in obtaining an
offer of / 250,octJ from the Amsterdam firm Haakman and Stadnitski. Furthermore, du Cloux did have an offer of / 250,octJ to / 300,octJ from the
Soerabaiasche Bank en Handelsvereeniging De Rijk, Groskamp and C0 29).
But these offers came too late because du Cloux's partner, H. Hissink
became suspicious and alarmed when he learned by accident of some of the
details of his colleague's financial manipulations. He alerted the authorities,
and du Cloux confessed to owing Daendels and Co. at least / 250,octJ.
Hissink and others felt that he owed at least/300,octJ however. But du Cloux
assured his partners and creditors that he could easily payoff his debts if he
were given more time to sell the Singkep concession. It seems that some of the
creditors, such as P. Landberg, were willing to give du Cloux more time; but
the Javasche Bank was opposed and thus the Raad van Justitie decided on
August 12, 1887, to allow the firm Daendels and Co. to declare itself
bankrupt. Furthermore, a few days before, it ordered the arrest of du Cloux,
Hatfield, and the Arab merchant 30).
Perhaps the authorities erred when they agreed to the declaration of
bankruptcy. It might have been better in the interest of various creditors to
give du Cloux more time to effect the sale of the concession. On the other
hand, they might have felt that du Cloux could not be trusted and that some
steps must be taken to discourage the promiscuous use of promissory notes.
Du Cloux was arrested on August 1, 1887. Hatfield was interrogated and
then suddenly arrested on August 10. His arrest was prompted in part
because of his attempt to escape on the American vessel the Freeman which
was lying at anchor near Batavia. As consul Hatfield had been requested by
the captain of the ship to settle a disciplinary problem on board the vessel.
But the authorities rightly feared that Hatfield might try to escape on the ship
and arrested him when he was about to board the vessel"). Strangely
enough, the authorities never saw fit to inform Vice Consul Petrus Pels of the
arrest and the latter rightly complained that he was informed of the "occur-
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renee" from the "outside" 32). Thus, for some time the consular office and
files were unprotected although they were found to be intact the morning
after the arrest. More serious, perhaps, was the decision to arrest the
American consul at a time when he was performing his official duties. While
the authorities did have the prerogative to arrest Hatfield, it might have been
wiser to apprehend him at a different time. But his arrest brought no protest
from the State Department, which suspended Hatfield from his consular
duties in October 1887 and never saw fit to reinstate him. It was not until
years later that the State Department made a mild protest.
However, the arrest did frighten other consular officials in Batavia; and
the French consul, E. de Fulgence, undoubtedly spoke for most of his colleagues when he expressed his concern about their lack of immunity from arrest even while performing their official duties. Hatfield's arrest, the French
consul contended, showed that the entire consular corps did not have any immunity or privilege").
Du Cloux and Hatfield were incarcerated in the military prison at
Weltevreden where they were well treated although Hatfield often complained bitterly over the maltreatment he had supposedly received. Their trial did
not take place until May 1888. The American and British system of release on
bailor bond was not in use in the colonies or in the Netherlands, and thus the
two men remained incarcerated until the summer of 1888 and were not even
entitled to any kind of compensation after their acquittal.
Ii took the Raad van Justitie, or the lower court, several months to prepare
its case against the two accused because of the complicated financial schemes
du Cloux had woven in the preceding months and the incompleteness of his
own financial records. The defendants' attorney, J. A. Haakman, did not
press for an early trial since he wanted to await the outcome of a creditors'
meeting in April 1888, and even prevented Hatfield from communicating
with the State Department. The new American vice consul, Horatio G.
Wood, did make an effort to obtain Hatfield's release, but the request was
rejected by the governor general in April 1888 34 ).
Meanwhile, the defendants' properties were confiscated and sold to the
creditors. Du Cloux's properties produced only / 37,000, and Hatfield's
belonging sold for / 4,800, not enough to payoff his debts of about
/13,000").
The official Acte van Beschuldiging was not drawn up until March 28,
1888. It reviewed du Cloux's business career and social standing in the community. But it also referred to what it considered his extravagant life style,
which included a large home on which he had spent some/40,OOO in renovations. Specifically, it accused him of using company funds for his own financial benefit, thereby violating the partners' contract, and of having defrauded a number of banks such as the Chartered Bank of India, Australia, and
China and the Chartered Bank of India, London, and China by offering
them twelve promissory notes with a total "value" of /170,000. Finally, he
was held responsible for causing the bankruptcy of the Daendels firm which
had lost some/300,000 as a result of his financial manipulations 36 ).
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Hatfield was described in the indictment not as a criminal but as an
alcoholic and weak person who had been manipulated by the cynical du
Cloux. He was considered responsible for his actions, however, since he
knew about du Cloux's deceitful transactions").
The trial before the Raad van Justitie began on May I, and, as could have
been expected, drew considerable public attention and discussion. Some 50
witnesses were called and testified in the next two weeks. Du Cloux
acknowledged that in some way he had acted improperly but pleaded not
guilty to all of the major charges. He admitted that the sale of coal to the
Arab merchant was fictitious and that he knew that Sech Salim bin Achmed
did not have the financial resources to payoff these so-called debts. He even
admitted that he had violated the provisions of the partnership contract but
had had every intention of paying back what he had taken out of the company treasury and borrowed from banks and other creditors with the proceeds from the sale of the Singkep concession. If he had not been arrested, he
argued not without some justification, all debts could and would have been
paid. The Batavia businessman, P. Landberg, defended du Cloux and even
contended, albeit after some hesitation, that he would have been willing to
take over all the promissory notes in return for the Singkep concession. He
felt that the declaration of bankruptcy had been made too hastily and that all
creditors could have been paid 18).
Support for du Cloux came also from his brother-in-law Fokko Aiting
Mees, who was at that time a member of the Raad van State in The Hague.
Mees had had a rather distinguished career in the Indies where he had practiced as an attorney, served as director and president of the Javasche Bank and
as president of the two Hoge Gerechtshoven van Nederlandsch Indie. Furthermore, Mees played an important role in drafting the Ordonnantie of 1855
which pertained to the application of European laws on trade and commerce
to alien Orientals in the colonies. After his return in the Netherlands in 1876,
Mees became Minister of the Colonies (1876-77), a member of the Raad van
State (1882), and president of the Nederlandsche Handelmaatschappij
(1889)39). Mees's reputation in the colonies was still considerable and his letter to his son Regnerius Tjarda, a practicing attorney in Batavia, might have
had some impact on the outcome of the trial. Mees wrote that, in his opinion,
the use of promissory notes to obtain credit did not violate the laws of the
colonies 40).
The trial ended on May 18 and 19 when the public prosecutor and the
defendants' attorney made their summations. The prosecutor, A. L.
Clignett, contended that du Cloux had been guilty of a series of "continous
crimes" that all violated the penal code while Hatfield had been a willing accomplice in his superior's financial manipulations. Therefore, he demanded
for du Cloux eight years imprisonment and aJ2fXX) fine and for Hatfield five
years and aJ 500 fine").
Attorney J. A. Haakman, who was described as a "good friend" of the du
Cloux family, defended the accused on May 19 in a courtroom packed with
spectators. He accused the authorities of having overreacted by declaring the
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Daendels firm bankrupt. After all, he alleged, it had not been proven that the
company could and would not payoff its creditors. Not a single demand for
payment had been made or refused by the company. Haakman did admit
that defendant du Cloux's conduct had been reprehensible and objectionable
and that he was not a man of integrity. However, his acts Were not
punishable by law. Furthermore, promissory notes and other commercial
paper had been used for a long time in Europe and in the colonies. The world
of commerce simply could not do without them, he argued. It was considered
some kind of necessary evil and could be compared with prostitution. "It is
with accomodation paper as it is with prostitution, everyone uses it but does
not talk about it," Haakman observed. Hatfield was equally innocent of
wrong-doing, he contended; the American consul had simply executed his
superior's wishes. Furthermore, Haakman warned against the Road's decision to free the Arab merchant and not a citizen of the United States, a country where defendants had the right to post bailor bond to obtain their release
while awaiting their trial. A serious diplomatic dispute could be avoided,
Haakman warned, by acquitting the American consul").
Ten days later Hatfield was acquitted, not necessarily because the colonial
government was anxious to prevent a diplomatic conflict with the United
States, which so far had not shown much concern or interest in the case.
However, du Cloux was found guilty and sentenced to eight years imprisonment and a fine of j 1400. Du Cloux appealed his sentence to the Hooggerechtshoj, which acquitted him in June 1888. The Hooggerechtshojfound
that using the firm's signature without the partner's signature did not violate
the law in this particular case").
Du Cloux promptly left the colonies for Argentina, leaving his family
behind in poverty"). But Hatfield stayed for a few more months hoping that
he might still be able to collect his share from the Singkep concession and
persuade the colonial authorities to restore his properties. He finally left in
the fall of 1888, giving Vice-Consul Wood the power of attorney to present
his claims. He failed in his efforts, however, when the authorities in Batavia
ruled against him in December 1888 45 ).
He was equally unsuccessful in pressing his claims against the State Department when he demanded payment of his salary for the period July 1887 to
July 1888. But he finally did succeed in persuading the State Department to
inquire in The Hague whether he might be entitled to some compensation.
Diplomatic correspondence concerning this matter took place over a threeyear period and was characterized by extreme caution and prudence by the
State Department. Thus Samuel R. Thayer, American Minister to The
Hague, wrote to the Dutch foreign minister in December 1891 that the State
Department did not want to question the matter of guilt or innocence of Hatfield or whether there had been sufficient probable cause for the arrest. But
he did complain about Hatfield's harsh treatment, the long delay of the trial,
and the arrest of the American Consul while performing his official duties. It
seemed extraordinary, Thayer wrote, that the interest of his government had
been allowed to suffer when the ordinary courtesy of a notice to the vice con-
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sul might have obviated that difficulty. Therefore, he requested some kind of
investigation of the matter and to be informed what kind of judicial or other
remedy was available to Hatfield 46).
The Netherlands government agreed to order the colonial authorities to investigate the matter, and in May 1892 a lengthy report from the Hooggerechtshof in Batavia was submitted to The Hage, a translated copy of
which was given to the American ambassador. It contradicted Hatfield's
claims of maltreatment but did not deny the failure to notify the vice consul
of the consul's arrest. However, neither the colonial government nor The
Hague ever saw fit to apologize for this omission, and Washington did not
want to press the matter " ).
The State Department was also informed that Hatfield's claim for some
kind of remedy must be submitted to the courts in Java. However, it was advised that claims solely for the act of preventive detention would most likely
be dismissed. This discouraging note ended the matter, and the State Department, to the best of my knowledge, decided not to pursue the matter any
further").
Thus ended this rather dramatic episode in the Netherlands Indies.
Although du Cloux had been acquitted, henceforth bank officials and others
might have become more cautious in extending credit to their clients while the
latter probably were more careful not to present spurious promissory notes.
Henceforth, American consuls caused the colonial government little if any
problem, maintained good relations with Dutch authorities, and often identified themselves with Dutch colonial interests. The last American consul
general, Walter A. Foote, was the most influential and played an important
role in effectively presenting a Dutch point of view to the State Department
from 1945 to 1947.
Illinois State University, 1982
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XIV
NICOLAAS TETTERODE EN ZIJN PHOTOGENISCHE
GASMAATSCHAPPIJ N.V.
Momenten uit het kortstondige bestaan van een kleine, Amsterdamse oliegasfabriek (1867-1870)
door
W. DE VRIES WZN.

Inleiding
J. C. van Marken (1845-1906) neemt in onze economische en sociaalhistorische literatuur een eigen plaats in. De succesvolle op- en uitbouw in het
laatste kwart van de vorige eeuw van een gist- en spiritus-, een olie-, een lijmen gelatinefabriek en een drukkerij, alle te Delft, tot belangrijke industrieen,
is daarvan een van de redenen. Maar ook zijn in die ondernemingen ontwikkelde, vooruitstrevende sociale beleid trok reeds in zijn tijd wereldwijde aandacht.
Vrijwel onbekend is echter dat Van Marken na de beeindiging van zijn studie als technoloog aan de Polytechnische School, te Delft, eerst ongeveer een
jaar in een ondergeschikte positie heeft gewerkt in de toen nog in de kinderschoenen staande petro-chemische industrie, nJ. bij de Photogenische
Gasmaatschappij n.v., te Amsterdam.
Wat daarvan bekend is bepaalt zich tot een paar summiere mededelingen in
de literatuur en de pers.
In de levensbeschrijving die Prof. Mr. B. H. Pekelharing van Van Marken
samenstelde, vermeldt hij: "Na zijn bevordering tot technoloog was hij ongeveer een jaar werkzaam geweest in de Photogenische Gasfabriek te Amsterdam, onder directie van de heeren Kool en van Tetterode. Deze werkkring
trok hem echter niet aan." ')
Blijkbaar heeft deze periode in Van Marken's leven zo weinig voor hem betekend, dat ook zijn echtgenote, mevrouw A. W. J. van Marken-Matthes, in
het boek over haar man zelfs niet de moeite neemt die levensfase in haar eigen
woorden weer te geven, maar volstaat met Pekelharing te citeren 2), zij het dat
zij de punt door een komma verving en als slot de niet aan duidelijkheid te
wensen overlatende motivering opnam: " ... , omdat hij geen vertrouwen in
het voortbestaan daarvan koesterde; welk inzicht later volkomen juist is gebleken te zijn."
Een onderzoek naar een antwoord op vragen: wat de Photogenische
Gasmaatschappij voor een bedrijf was; of het een onderneming van niveau
was; hoe zij was georganiseerd; hoeveel medewerkers en van welke disciplines
er werk vonden op leidinggevend en uitvoerend niveau; hoe lang de onderneming heeft bestaan en welke redenen leidden tot de beeindiging van haar
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werkzaamheden, voerde aan de hand van schaarse gegevens tot de hierna
weergegeven resultaten.

Ontwikkeling Nederlandse gasvoorziening tot ± 1860
Over de omstreeks 1780 aanvangende, maar eerst in 1825 actuee1 wordende
geschiedenis van de gasvoorziening in Nederland bestaat geen standaardwerk. Een betrekkelijk gering aantal studies over bepaalde perioden daaruit,
enkele biografische opstellen van uitvinders en pioniers, incidente1e
jubileumuitgaven van organisaties en ondernemingen vormen het materiaal
dat een belangstellende aantreft 3).
Met name omstreeks de tweede helft van de 1ge eeuw werd er op het gebied
van de gasvoorziening in Nederland duchtig geexperimenteerd. De overheid
liet nog veel vrijheid aan particuliere exploitanten. Het inzicht groeide dat de
gaslevering tot de taak van de overheid behoorde, maar er bestond bij de
verschillende instanties nog te weinig kennis en ervaring op dit gebied. Medewerking verleende de gemeente voor het leggen van leidingen in de straten,
noodzakelijk voor de toevoer van het steenkolengas. Maar ten aanzien van de
winning en levering van gas nam de exploitant een monopoliepositie in. Hij
verkreeg daarvoor een concessie van overheidszijde, waaraan deze dan voorwaarden verbond ter bescherming van zichzelf en van de verbruikers.
Gezien de hoge investeringskosten (zoals bijv. voor het verwerven van
"know how"), waren het dikwijls leiders van gevestigde bedrijven, die over
voldoende fondsen beschikten - of ze wisten aan te trek ken - die hun ondernemerscapaciteiten ook op dit nieuwe industriele gebied gingen
beproeven.
Afhankelijk van de grondstof waaruit het gas werd gedestilleerd, onderscheidde men steenkoolgas (ook wei met lopend of pijpgas aangeduid) en
oliegas, draagbaar gas (in de volksmond flesse- of pottegas genoemd). Na
1850 valt een snelle groei te constateren in de oprichting van steenkolengasfabrieken. Binnen 30 jaren was het grootste gedeelte van de Nederlandse
bevolking, woonachtig in grote agglomeraties, in de gelegenheid een gasaansluiting te verkrijgen. Maar de meeste dorpen, alsook alleenstaande grote
"behuizingen" zoals buitenverblijven en buiten de woonkern gelegen fabrieken, bleven nog van deze verlichtings- en verwarmingsmogelijkheden verstoken, veelal omdat de aanleg van leidingen er naar toe te duur was.
Van de 94 steenkolen-gasbedrijven die er in de periode 1851-1870 bijkwamen werden er 16 door gemeenten en 78 door particulieren geexploiteerd.
Van de meeste van deze particuliere gasbedrijven is nu niet veel meer bekend
dan de oprichtingsdatum en de naam van de eigenaar. Interessant zou zijn te
weten hoevele er (zoals de Photogenische Gasmaatschappij) in diezelfde periode ook weer verdwenen. Maar dat gegeven blijkt niet meer te achterhalen.
Naast het steenkolengas werd ook oliegas geproduceerd. Dit werd in ijzeren korven of vaten samengeperst en bij de consumenten thuis bezorgd. Van
dit reservoir uit voorzagen de afnemers hun lichtpunten van brandstof. (In
wezen het ze1fde systeem dat nu nog wordt gehanteerd b.v. op campings). De
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exploitanten van het oliegas richtten hun verkoopspitsen op die plaatsen,
waar de exploitatie van steenkolengas nog niet lonend was. Zij konden daar
de concurrentie van kaarsen en petroleumlampen door grotere Iichtsterkte en
reinheid gemakkelijk overwinnen.
Tel kens waren er weer lieden die v~~r de fabricatie van oliegas nieuwe productiemethoden of voor de afzet daarvan nieuwe markten meenden te hebben gevonden. Maar dikwijls moesten zij dit terrein na enige tijd weer prijsgeven: nu eens rukte het pijpgas op, dan weer werd de fabricatie te kostbaar,
het transport een te grote moeiIijkheid, of het gebruik van oliegas te onhandig bevonden.
Hoewel het oliegas omstreeks 1850 .al duidelijk een geringer marktaandeel
had dan het steenkolengas, werden er ook na die tijd nog steeds uitvindingen
gedaan, waarvan de resultaten een betere toekomst v~~r het oliegas deden
verwachten. En aItijd was er dan wei weer een ondernemer, die in de verondersteIIing leefde daarmee een winstgevend product in handen te hebben.
Meestal om na verloop van tijd op zijn beurt in die verwachting te worden
teleurgesteld 4).
Zo is het ook de initiatiefnemers van de oprichting van de Photogenische
Gasmaatschappij vergaan .
De omstandigheid dat de maatschappij ook in Ned. Oost-Indie een goed
gedocumenteerd verzoek heeft ingediend de verlichting van de regeringsgebouwen en van straten te Buitenzorg (thans: Bogor) te mogen verzorgen en
de daarover gewisselde stukken zijn bewaard gebleven, maakt het mogelijk
ons een beeld te vormen van de aanloopfase en de werkwijze van deze
onderneming ' ).

Louis Pierre Mongruel
Daaruit blijkt dat de geschiedenis van de Photogenische Gasmaatschappij
in Amsterdam een aanvang heeft genomen, waar toen reeds enkele grote
steenkolen-gasfabrieken werkzaam waren 6) .
In september 1866 vervoegde zich bij de stedeIij ke raad aIdaar de Fransman Louis Pierre Mongruel, van wie, ondanks naarstig onderzoek in Nederland en Frankrijk, geen persoonsgegevens zijn gevonden. Zijn publicaties en
octrooi-aanvragen wekken de indruk van een veelzijdige autodidact, die intelligentie aan ijver paarde. Hij vertegenwoordigt het type, dat zich in die fase van de energie-ontwikkeling, een nieuw gebied van de ontIuikende Europese economie, een eigen weg en bestaan zocht. Een "self made man" , zoals er
in dit opstei ook een paar Nederlandse voorbeelden voorkomen. De oudst bekende publicaties van Mongruel, uit de jaren 1848-1850 zijn een achttal
opstellen over somnambulisme en magnetisme. Met een totaal ander
werkstuk kwam hij in 1859: "Dictionnaire militaire, topogafique, geografique, strategique, historique et biografique de la guerre d'independance en
ItaIie" 7).
Na dat jaar moet hij zich zijn gaan interesseren v~~r gas. Want op 12 oktober 1861 werd Mongruel in Frankrijk voor de duur van 15 jaar een octrooi
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verleend op een "generateur de vapeur froide pouvant servir de parfait carburateur"; in 1862 gevolgd door twee verdere uitwerkingen van dit principe.
Samen met een zekere Frizon verwierf hij voorts in Frankrijk op 14 februari
1862 een octrooi op een "appareil d'eciairage dit: feerisphere" '). In de jaren
1862 en '63 komen in de vakpers in Frankrijk, Duitsland en Engeland besprekingen voor van zijn uitvindingen en mededelingen over hem verleende octrooien in die landen en in Belgie en Itali( 9 ). Zijn verkregen kennis en ervaring bundelde Mongruel in zijn in 1864 uitgegeven boek: "Traite pratique industriel et commercial des huiles minerals a l'usage des fabricants, marchands et consommateurs de petroles, schistes et autres huiles analogues. Ouvrage egalement utile aux negociants entrepositaires et consignataires"
(Gauthier-Villars, Paris).
Hij had derhalve al een zekere reputatie toen hij in 1866 in Amsterdam belangstelling voor zijn vindingen probeerde te wekken. Ook in Nederland echter was hij toen geen onbekende. Er stond een drietal octrooien op zijn naam.
De uitvoering van de Wet op de Octrooien van 25 januari 1817 (Stsbl. no.
6) lag in handen van de Minister van Binnenlandse Zaken. Om zijn eerste
aanvrage van 1862 met kans op succes te kunnen indienen, moest Mongruel
- toen in Parijs woonachtig - domicilie kiezen op het adres van zijn zaakgelastigde in Den Haag. Deze zond het rekest in bij de griffie van de provincie
Zuid-Holland. De griffie riep de hulp in van haar adviseur in deze aangelegenheden, Prof. Dr. W. L. Overduyn, te Delft 10). Diens verklaring "dat de
bedoelde uitvinding, tot heden toe, nog niet door den druk is bekend gemaakt", zodat er zijnertijds tegen octrooiverklaring geen bezwaar bestond,
werd met de stukken aan de eerder genoemde minister toegezonden, die vervolgens de aanvrage aan de Koning ter goedkeuring voordroeg ").
In 1865 was Mongruel volgens dezelfde procedure octrooi verleend op een
uitvinding van een verbeterd toestel tot het voortbrengen van gas, dienstig tot
verlichting en verwarming, welk toestel ook kon dienen als carburateur tot
verhoging van de lichtkracht van gewoon lichtgas ").
In mei 1866 had Mongruel nog octrooi verworven op een vinding, waarvoor hem 3 maanden tevoren in Oostenrijk de rechten waren toegekend. Dit
betrof een nieuwe gasbek met cirkelvormige opening in het bijzonder geschikt voor z.g. atmosferisch (uit olie gedestilleerd) gas. Het is niet de carburateur, maar de brander van de lamp, de gasbek, waaraan hij dan aandacht
besteedt, ter verhoging van de lichtsterkte "). Vermelding verdient, dat Mongruel dan voor het eerst een beroepsaanduiding gebruikt en zich "chimiste industriel" noemt.
Een uitbreiding aan de benaming van zijn beroep gaf Mongruel in de in
Nederland ingediende octrooi-aanvrage van december 1866 14 ) (een verdere
verbetering van de gasbek) door "ingenieur civil" ervoor te plaatsen. Hij verklaarde daarbij tevens sinds 4 maanden te Amsterdam te wonen in Hotel du
Cafe Francais in de Kalverstraat.
Dat tijdstip van tijdelijke vestiging stemt overeen met dat, waarop hij zich
tot de "stedelijke raad te Amsterdam wendde met de mededeling, dat hij zich
voorstelde een reeks sceances te houden "tot onderwerp hebbende verbete-
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ringen in de reeds bestaande en een nieuwe wijze van gasverlichting". Blijkbaar verliep de afzet van zijn uitvindingen in Nederland door tussenkomst
van zaakwaarnemers niet naar zijn wens, waarop Mongruel moet hebben
besloten de verkoopbevordering ze1f ter hand te nemen. Door zich tot de gemeente te wenden speelde hij in op het langzaarn groeiende inzicht bij de
overheid, dat de zorg voor veilige en efficiente verlichting en verwarrning van
de bevolking, ook in woonhuizen, als haar toekomstige taak moest worden
gezien. De reactie van de gemeente wijst mogelijk in die richting: op korte
terrnijn benoemde zij een wetenschappelijke comrnissie om haar van advies te
dienen over het praktische nut van Mongruel's vindingen. Zij bestond uit een
tweetal hoogleraren van het Atheneum: J. W. Gunning (scheikunde) en C. J.
Matthes ") (physica), geassisteerd door een man uit de praktijk: M. E. Bour,
direkteur van een garancinefabriek, te Amsterdam 16).
Deze comrnissie bracht al op 5 oktober 1866 een gunstig verslag uit, dat in
een openbare vergadering van de dag daarop in bespreking kwam 17). Na verscheidene proeven en samensprekingen met de uitvinder was de comrnissie
over de hoofdpunten, die alleen "de beginselen en grondslagen van de uitvindingen" betroffen, tot een eensluidend, gunstig oordeel gekomen.
In grote lijnen hield het carburatie-systeem van Mongruel het volgende
in "). Een zeer vluchtige olie (naphta), die door destillatie uit ruwe petroleum
werd verkregen, bracht hij in het reservoir van een lamp. Door een stroom
dampkringlucht door het reservoir te voeren ging de vluchtige olie in een
glaslamp, niet afwijkend van de toen gebruikelijke, als lichtgas branden.
Verder had Mongruel kans gezien door een platina plaatje in de gasbek van
een lamp aan te brengen, de lichtkracht van de vlam te verhogen. Het resultaat van deze vindingen werd in de vergadering gedemonstreerd. Omtrent de
praktische waarde, de uitvoering en de veiligheid sprak de comrnissie geen
oordeel uit, omdat zij daarmee te weinig ervaring had kunnen opdoen. Wei
noemde zij het vervoer van de naphta en het vullen van de reservoirs als extra
aandachtspunten voor de veiligheid. In feite sprak de comrnissie niet meer
uit, dan dat de uitvinding goed werkte.
Het is opmerkeJijk in onze tijd, waarin de oliecrisis een van de problemen
van wereldformaat is geworden, te lezen, hoe men in die jaren verheugd was
door de uitvinding van het oliegas een toepassingsmoge1ijkheid op grotere
schaal te hebben gevonden voor de nieuwe delfstof. Naar het oordeel van de
comrnissie stond en viel Mongruel's methode "met de productie, en de industrie van het petroleum" en de destillatie van naphta daaruit; maar zij zag
daarin vooralsnog geen redenen om aan het succes van de zaak te twijfelen!
Of, en zo ja, wanneer en waar Mongruel zijn voorgenomen "reeks sceances" heeft gehouden, viel niet vast te stellen. Met enige stelligheid kan worden aangenomen, dat de gemeente Amsterdam, ondanks het gunstig advies
van de wetenschappelijke comrnissie, niet met hem in zee is gegaan.
Onderzoek in de Amsterdamse archieven leerde dat Mongruel's actie leidde tot de relatie met een bestaand bedrijf, de Maatschappij "De Atlas" en tot
de oprichting van een ondemerning: de Photogenische Gasmaatschappij n. V.
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Vande direkteur van de eerstgenoemde onderneming is een rekest bewaard
gebleven 19) van 11 december 1866 waarin de plaatselijke overheid toestemming wordt gevraagd "tot het nemen van proeven met het gazbereidingssysteem-Mongruel in de te dien einde ingerigte locaiiteit op de werf dier maatschappij ." Op deze aanvrage, afgehandeld door de Afdeling Publieke Werken, werd op 4 januari 1867 gunstig beschikt. Naar het verdere verloop daarvan is in het kader van dit opstel geen onderzoek ingesteld 20). Wat betreft het
tweede contact dat tengevolge van Mongruel's actie tot stand kwam meldt het
reeds eerder aangehaaide verslag: "Reeds zeer korten tijd daarna 21) nam de
zaak in Amsterdam eene meer practische vorm aan en er ontstond eene maatschappij onder den naam van de "Photogenische Gasmaatschappij" die zich
ten doel ste1de de plannen van den heer Mongruel op meer uitgebreide schaal
in toepassing te helpen brengen."
De initiator daarvan was Nicolaas Tetterode 22 ). Waarschijnlijk heeft deze
als gemeenteraadslid het rapport van de wetenschappelijke onderzoekscommissie onder ogen gekregen en, als geboren ondernemer, in de exploitatie
daarvan brood gezien. Mogelijk heeft hem voor ogen gestaan met deze nieuwe vinding bestaande monopolies te doorbreken, anderzijds daarmee een nog
onontgonnen afzetgebied in Ned. Oost-Indie te bewerken.
Nicolaas Tetterode

Tetterode was ten tijde van de oprichting van de Photogenische Gasmaatschappij 51 jaar oud. Hij had het hoogtepunt van zijn loopbaan bereikt: eigenaar van meer dan een onderneming en een vooraanstaand man in de
Amsterdamse samenieving, ook op sociaai gebied.
Ovink ") noemt hem "in de eerste plaats een handelsman, geen
fabrikant"; vervolgens "een man van zijn tijd"; "een goed Amsterdammer,
een flink, rondborstig, fatsoenlijk en karaktervol mens, terecht alom
geacht. "
Het was niet de eerste keer dat Tetterode naast zijn bestaand bedrijf zich
met een geheel andersoortige onderneming ging bezig houden. Hoewel
Amsterdammer van geboorte, was hij zijn maatschappelijke loopbaan te
Rotterdam begonnen. Samen met P. J. Kooij dreef hij in het midden van de
veertiger jaren een handel in stokvis en levertraan 23 .). Nadat Kooij in 1847
was uitgetreden, zette Tetterode deze handel voort met zijn broer
C. J. S. Tetterode, te Amsterdam, tot 1857.
Hij hield dit ijzer namelijk in het vuur, toen hij in 1851 de te Breda gevestigde lettergieterij van Broese & Co overnam en naar Kralingen overbracht, waarheen hij in 1850 was verhuisd.
In 1857 kocht hij een soortgelijk bedrijf van De Passe & Menne, te Amsterdam. Hij voegde aan dit bedrijf de lettergieterij in Kraiingen toe, om beide
onder zijn eigen naam te Amsterdam voort te zetten. In hetzelfde jaar trok
hij zich uit de stokvishandel terug.
Weer enige jaren later, in 1863, breidde Tetterode zijn activiteiten opnieuw
uit. Met zijn gelijknarnige neef richtte hij, samen met de gebroeders H . en I.
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M. Binger, boekdrukkers en uitgevers te Amsterdam, een nieuwe vennootschap op, om inktrol-specie voor boekdrukkers te gaan fabriceren en verkopen. Het was een combinatie van zaken die teen nog geheel nieuw was. In
1864 nam hij zijn eerdergenoemde neef op in de leiding van de lettergieterij,
voegde daaraantoe een loodas-branderij, de handel in letters, in oude en
nieuwe persen "en al hetgeen verder tot het materieel eener Drukkerij
behoort."
Tetterode zocht ook afzetgebied in Ned. Oost-Indie. De omstandigheid dat
hij zijn zaken steeds in compagnonschap dreef zal het hem mogelijk hebben
gemaakt langere tijd afwezig te zijn. De reis om de Kaap alleen al (het Suezkanaal werd van 1859-1869 gegraven) vergde toen veel tijd. Hij verzorgde zowei voor de Nederlandse als de Ned. Indische landsdrukkerij de leverantie
van letters in de aldaar gangbare Oosterse talen. Met proeven in vreemde talen als grieks, hebreeuws, syrisch enz. wierp Tetterode zich ook op de export,
tekenend voor zijn durf, Voor de opbouw van de collectie uitheemse schriften verzekerde hij zich van de hulp van hooglerarren in die verschillende
talen.
Dat Tetterode ook een verantwoord sociaal beleid heeft gevoerd in zijn ondernemingen, valt onder meer af te leiden uit de hoge lonen die hij
betaalde 24 ) en uit de dankbetuigingen die zijn personeelsleden in 1876 (ter gelegenheid van zij n zilveren patroonschap) en in 1882 (bij het j ubileum van een
aantal medewerkers) in de krant plaatsten.
Tijdens de oprichting van de Photogenische Gasmaatschappij was hij
voorzitter van de Maatschappij van de Werkende Stand, in welke kwaliteit
hij bijzondere aandacht schonk aan het ambachtsonderwijs en aan de huisvestiging van jeugdigen.
In latere jaren kwam zijn belangstelling voor de jeugd ook tot uiting toen
hij zich met anderen inspande voor de inrichting van open bare speeltuinen in
Amsterdam.
Van Tetterode kan dus worden gezegd dat hij een ondernemer van niveau
was, met grote werkkracht. Iemand van wie zeker niet kon worden verwacht,
dat hij zich onbezonnen in de gas-zaken van zijn tijd heeft begeven. Zeker
niet, toen deze zaken, dank zij hun wilde ontwikkeling sedert 1825 nog overeenkomst vertoonden met de befaamde tulpenhandel van een eeuw daarvoor.
Niettemin moet achteraf worden geconstateerd, dat Tetterode de eigenaardigheden van deze jonge tak van industrie ernstig heeft onderschat.
Oprichting P.G.M. n. v. I

Van de Photogenische Gasmaatschappij is geen archief bewaard gebleven.
Informaties over haar moesten derhalve uit andere bronnen worden geput,
zoals haar statuten. Over de totstandkorning daarvan is correspondentie bewaard gebleven tussen ministeries van lustitie en Binnenlandse Zaken uit de
periode april-juni 1867 ").
Deze briefwisseling verschaft toevallig ook enig inzicht omtrent de afspraken tussen Tetterode en Mongruel met betrekking tot de uitoefening van de
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rechten uit het octrooi. Het was ongebruikelijk de afspraken daarover op te
nemen in de vennootschapsstatuten, zoals in dit geval was gebeurd, maar
over deze vormfout werd heengestapt, mits echter de regeling zelf werd
gewijzigd.
Want volgens art. 22 van de ontwerpstatuten droeg Mongruel zijn octrooien over en deed hij afstand van het volle en vrije genot daarvan en van zijn
rechten op de exploitatie in de Nederianden, zijn Kolonien en Belgie. Maar in
artikel 24 werd Mongruel een zekere bevoegdheid gelaten om - zij het na
toestemrning van de Photogenische Gasmaatschappij - ook zelfstandig
overeenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot de toepassing van
zijn vindingen in dezelfde gebiedsdelen. Bovendien bepaalde artikel 26 van
dezelfde conceptstatuten, dat Mongruel onder bepaalde omstandigheden al
zijn rechten weer zou kunnen hernemen, zonder dat daarbij het voorbehoud
was gemaakt van de verkrijging van de koninklijke goedkeuring daarop.
Uit deze constructie blijkt dat Tetterode zich zeer vrijblijvend had opgesteld; de financieie regeling daarvan zal daarvan waarschijnlijk wei de oorzaak zijn geweest: mogelijk een betaling op resultaten-basis? Hoe dan ook,
deze regeling was in strijd met de Octrooiwet besliste het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarop werd de regeling dusdanig gewijzigd, dat Mongruel niet overdroeg en afstand deed van het volle en vrije genot van de octrooien, maar aileen toestemrning verieende aan de Photogenisch Gasmaatschappij tot uitoefening van de rechten daaraan verbonden. Formeei werd
daardoor de verhouding tussen partijen volledig gewijzigd, inhoudelijk behield Tetterode alle vrijheid met de octrooien naar believen te handelen. Het
merkwaardige is echter dat in de uiteindelijk bij K.B. van 28 juni 1867 nr 78
goedgekeurde statu ten de gehele overdrachtsregeling van de octrooien niet
meer voorkomt!
Behalve deze zijn er ook nog andere gegevens die de veronderstelling wettigen, dat Tetterode de relatie met Mongruel in 1867 alweer heeft verbroken,
althans wat de toepassing in Nederland betrof. Er bestaat nl. een "recJamefolder" uit 1868 van en een wetenschappelijk rapport uit 1869 over de Photogenische Gasmaatschappij 26) waaruit naast andere, hierna te melden informaties blijkt, dat Tetterode in de tweede helft van april 1867 in aanraking
moet zijn gekomen met een collega oliegas-fabrikant, J. Bleuland van
Oordt"), te Voorburg. Dezevervaardigde gas echter op basis van een ander
procMe, nl. dat van Prof. C. H. Hirzel"), een Zwitserse scheikundige, sedert
1865 buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Leipzig. Deze had te
Plagwitz een chemische fabriek en petroleum-raffinaderij opgericht in 1861.
Hirzel had zwaar lichtgas ontwikkeld uit het residu van petroleumdestilJatie. Behalve dat dit oliegas - naar hij aankondigde - vijfmaal zoveei
licht gaf als het steenkolengas, had het boven het Mongruel-gas het voordeei,
dat het ook door pijpen kon worden vervoerd zonder aan kwaliteit te verliezen. De folder van 1868 van de Photogenische Gasmaatschappij vermeldde,
dat een Hirzel-oliegasfabriek met pijpleidingen ongeveer de helft kostte van
een steenkolengas-fabriek met hetzelfde vermogen, waardoor ook de exploitatiekosten lager bleven.
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Op deze vinding, waarvoor Hirzel in Saksen octrooi was verleend tot 1873,
had hij ook octrooi aangevraagd in Nederland. De officiele vergunning vermeldt dat de griffie van de provincie Zuid-Holland op 28 september 1866,
ook ditmaal op gezag van Prof. Overduyn, Hirzel het gevraagde octrooi
verleende 29).
In dezelfde folder memoreerde Bleuland van Oordt, dat hij reeds in november 1866 een ingenieur proeven op kleine schaal had laten nemen. Toen
die aan de verwachtingen beantwoordden, richtte hij nog in hetzelfde jaar te
Voorburg de "Fabriek van geoctroyeerd petroleumgas" op. Tetterode's ondeskundigheid op het technische terrein van deze nieuwe tak van industrie, de
voorgespiegelde gunstige vooruitzichten van het Hirzelgas boven die van het
Mongruel-gas en zijn wijze van ondernemen in compagnonschap zullen
Tetterode hebben doen besluiten met Bleuland van Oordt te gaan samenwerken.
Nog een derde omstandigheid geeft voedsel aan de veronderstelling dat
Tetterode zijn vertrouwen in Mongruel's procede heeft opgezegd. Toen het
ging om een geschikt fabrieksterrein waarop de Photogenische Gasmaatschappij de beoogde produktie zou kunnen realiseren, liet Tetterode zijn
keus vallen op de in 1866 stilgelegde rijstpelmolen aan de Kostverlorenwetering te Nieuwer-Amstel (thans: Kostverlorenkade, te Amsterdam) even ten
noorden van de Overtoom 30).
Om zijn nieuwe bedrijf daar te kunnen vestigen, behoefde Tetterode koninklijke goedkeuring. Op 12 april 1867 zond hij het verzoek in hem vergunning te verlenen "tot de daarstelling eener inrichting tot gaz-verlichting in de
gemeente Nieuwer-Amstel" 31).
Maar toen deze aanvrage, via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bereikte en deze zich op hun beurt op
de hoogte stelden bij Burgemeester en Wethouders van Nieuwer-Amstel, berichtten deze laatsten al op 1 mei 1867 (18 dagen na de indiening van het verzoek), dat Tetterode's aanvrage als vervallen kon worden beschouwd, omdat
deze bij nader inzien niet een gasfabriek wilde oprichten - waarvoor de Koninklijke goedkeuring was vereist - maar nu het oog had op "het daarstellen
van een inrigting tot het distilleren van ligte olien, vnl. van petroleum", over
welke aanvrage B. en W. van Nieuwer-Amstel zelfstandig konden beslissen.
Deze gang van zaken zou er op kunnen wijzen, dat Tetterode tussen 15
april en 1 mei Bleuland van Oordt heeft ontmoet.
De verandering van procede bracht vermoedelijk geen wijziging van afzetmarkt met zich. In de folder van mei 1868 richtten Tetterode en Bleuland van
Oordt zich tot de gemeentebesturen, waarbij speciaal gemikt werd op de dorpen, waarvan de meeste toentertijd nog van gasverlichting waren verstoken.
Als voorbeeld werd gewezen op Voorburg, dat sedert juli 1867 al van Hirzeloliegas werd voorzien.
Maar ook de eigenaren van "landgoederen en heerenhuizingen die niet met
bestaande gasfabrieken in verbinding kunnen gebragt worden" werden op de
voordelen van het Hirzel-gas gewezen.
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Aangeboden werd uitnemend, helder licht, zuinig in gebruik; gas dat vrij
was van ammonia en zwavelverbindingen, dat "in aile vertrekken, zelfs in
schilderijzalen, bloemkasten en oranjerien zonder nadeel gebrand kan worden, daar het geene andere verbrandingsproducten oplevert, dan die welke
het zuiverste kaarslicht geeft." Een rnilieu-vriendelijk produkt, in onze huidige terrninologie.
Wanneer de Photogenische Gasmaatschappij of de Fabriek van geoctroyeerd Petroleumgas zich met de distributie belastten, kon een lonende exploitatie worden bereikt bij 250 lichtpunten. Wanneer de gemeente zelf of een
cooperatie van verbruikers de distributie ter hand nam van het door de fabrieken te leveren gas, zou met een geringer aantal kunnen worden volstaan.
Hoe de Photogenische Gasmaatschappij deze markt dacht te bewerken, of
zij zelf de acquisitie ter hand nam, dan wei in samenwerking met de Fabriek
van geoctroyeerd Petroleumgas, te Voorburg, bleven evenzoveele onbeantwoorde vragen.

Oprichting van de P.G.M. n. v. II
Tot de voorbereiding van de oprichting behoorde ook de opstelling van de
statuten 32) waarvan een onderdeel hierv66r reeds ter sprake kwam. Toen de
goedkeuring op het concept daarvan door de Minister van lustitie was verleend, werden de statuten op 23 juli 1867 ten overstaan van notaris mr. J.
Commelin, te Amsterdam, verleden.
Behalve Tetterode waren daarbij aanwezig notaris J . Mulder, als mondeling gemachtigde van Alexander Daniels en Mr. Jacob Hendrik Willem Kool.
Daniels, 35 jaar oud, gaf toen op "buiten beroep" te zijn. In december 1871,
toen hij deel uitmaakte van het vermaarde "Cornite tot bespreking der sociaIe quaestie", werd hij aangeduid als "bestuurder van de diamantslijperij der
firma Coster, te Amsterdam" 33).
Kool, 40 jaar, was advocaat te Amsterdam. Hij was in die tijd o.a. secretaris van de vereniging "Zeemanshoop", die een gebouw op de Dam
exploiteerde 34).
Beiden traden met Tetterode toe als aandeelhouder van de nieuwe vennootschap: Tetterode en Daniels namen elk deel voor 115.000.-, Kool voor
20 aandelen van 11.000,-.
Het was ook uit anderen hoofde, dat Daniels en Kool in de Photogenische
Gasmaatschappij waren geinteresseerd. Want toen de maatschappij enige jaren later referenties opgaf, vermeldde zij o.a. lichtgas te hebben geleverd behalve aan Tetterode's Lettergieterij - aan de Diamantslijperij van Gebrs
Coster") en aan "Zeemanshoop" 36).
Aangezien artikel 8 van de statuten bepaalde dat bij plaatsing van 50 aandelen van I 1.000,- de vennootschap als gevestigd beschouwd kon worden,
konden door de vorengenoemde deelname de nodige maatregelen worden genomen om haar in werking te stellen.
Het totale maatschappelijke kapitaal was voorlopig bepaald op honderdduizend gulden (art. 4). De resterende 50 aandelen moesten binnen een jaar
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zijn geplaatst. Dat zal ook wei gebeurd zijn, want naar het te Batavia gepubliceerde rapport van oktober 1867 verluidt, is het aanvankelijk vastgestelde kapitaal , ,reeds in de laatste maanden verdubbeld geworden" . Wie daarop hebben ingetekend is onbekend.
Daniels en Kool werden als commissarissen aangewezen, Tetterode tot directeur benoemd. De laatste zou een jaarsalaris ontvangen van f 1.500.-,
echter te verrekenen met zijn aandeel in de winst gedurende de eerste tien jareno De commissarissen ontvingen een aandeel in de winst (art. 17). Zij zouden er gezamenlijk derhalve voor moeten zorgen dat het doel van de vennootschap werd verwezenlijkt, in artikell aldus omschreven: "het verkrijgen van
lichtstof, voornamelijk uit minerale olien, het aanwenden daarvan tot verlichting en verwarming, het vervaardigen van aile daartoe noodige toestellen,
en het in dat alles handeldrijven, zoo binnen als buiten 's lands."
De Photogenische Gasmaatschappij werd gevestigd te Amsterdam aan de
Herengracht SS 266 37 ). In een later stadium blijkt het hoofdkantoor van de
maatschappij te zijn overgebracht naar de Rozengracht DD 385, het woonhuis van Tetterode.
Op 10 juli 1867 kwam de vestigingsvergunning, na ingewonnen berichten
van B. en W. van Nieuwer-Amstel en van de poldermeesteren van de Stadsen Godshuispolder J8 ).
Uit dit stuk blijkt dat Tetterode van plan was voor de produktie een "locomobile" aan te schaffen en die onder te brengen in een naast de molen op te
richten, afzonderlijk gebouw. Deze stoommachine moest dienen "tot verwarming van de petroleum, naphta en van de andere grondstoffen, waaruit
de Photogene wordt gedistilleerd" J9).
B. en W. omringden de vergunning met tal van veiligheidsvoorschriften:
grondstoffen moesten op afstand van de machine worden opgeslagen; fabriek en magazijnen dienden stenen vloeren te hebben, aileen in het gebouw
waarin de machine stond mocht vuur of licht worden gebruikt, "in het gebouw waar het distilleeren geschiedt (moest) steeds een ruime voorraad zand
aanwezig zijn, om bij brand als bluschmiddel te worden gebezigd". Voorts
mocht geen enkele vloeistof, zelfs geen zuiver water, uit de fabriek in de sloten of in de aangrenzende percelen worden geloosd 40).
Deze maatregelen werden voorgeschreven in een tijd toen er nog geen Hinderwet bestond (in 1875 van kracht geworden) en begrippen als milieubewustheid, bodemverontreiniging en oppervlaktewater-bescherming evenmin voorkwamen.
Op 2 oktober van hetzelfde jaar verleende dezelfde overheidsinstantie een
aanvullende vergunning "tot inrigting van een chemisch laboratorium op
± 40 el afstand van de plaats waar de distillatie geschiedt. "
De Photogenische Gasmaatschappij zal eerder kapitaal- dan personeelintensief zijn geweest. Omtrent het aantal personeelsleden noch over de organisatie daarvan zijn echtergegevens bewaard gebleven 4l ).
Ook hetgeen in de vennootschapsstatuten over het personeel staat beperkt
zich tot de in die tijd gebruikelijke bepalingen over dit onderwerp. Waarschijnlijk heeft Tetterode de post personeelskosten van zijn jongste onderne-
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ming kunnen drukken, door, wat het uitvoerende personeel betreft, arbeidskrachten uit een van zijn andere bedrijven tijdelijk bij de Photogenische
Gasmaatschappij te detacheren.
Van het middelbaar leidinggevend personeel zijn enkele namen bewaard
gebleven. D. J. Sanders van Loo heeft korte tijd de belangen van de maatschappij in Ned. O. Indie behartigd. J. C. van Marken is vermoedelijk nog
geen jaar in het bedrijf en het laboratorium werkzaam geweest. J. H . van
Koten oefende ruim een jaar de functie van bedrijfsleider uit. Aangenomen
mag worden dat Tetterode zelf zich heeft bezig gehouden met de in- en
verkoop.
Hoewel Bleuland van Oordt als "ingenieur" van de onderneming in een
van de weinige, overgebleven stukken naar voren komt, wekt hij de indruk
niet als werknemer, eerder als permanent adviseur te zijn opgetreden. In losser verband, nl. als uitvoerders van een eenmalige opdracht, stonden Dr.
J. E. de Vrij en W. F. Versteeg in relatie met de onderneming.
Onderzoek naar de levensloop van deze personen verschafte, naast een enkel aanvullend gegeven over de Photogenische Gasmaatschappij, een indruk
van hun niveau en van dat deel van de gasindustrie, waarin zij werkzaam
waren.
Marktonderzoek in Ned.

o. Indie

Zijn kennis van de Indische samenleving zal Tetterode op de gedachte hebben
gebracht ook daar afzetgebied te lOeken. Hij kende immers uit eigen ervaring
het probleem van de verlichting en van het koken aldaar! Niet aileen het ongemak van walmende, stinkende kaarsen, oliepitjes en houtskoolvuurtjes lOU
door gas tot het verleden behoren, maar ook de veiligheid in een koloniaal
bestuurd gebied zou daarmee gebaat zijn.
De eerste voorbereidingen om deze markt te veroveren werden in oktober
1867 te Batavia getroffen. Aangezien de Photogenische Gasmaatschappij
daar toen nog het gebruik van Mongruel-gas propageerde, mag worden aangenomen, dat Tetterode in de kolonien nog wei diens vinding met succes in
toepassing dacht te kunnen brengen.
In 1863 was de Ned.-Indische Gas-Maatschappij haar werkzaamheden te
Batavia (Djakarta) begonnen42). Tot de employe's die zij daarheen in 1864
uitzond behoorde Daniel Jan Sanders van Loo. Welke opleiding deze heeft
genoten is niet meer bekend. Na een verhuizing in mei 1859 te Amsterdam,
gaf hij als zijn beroep op: "wetenschappelijke keurder van levensmiddelen" 43).
Toen hij op 28 oktober 1867 een aanvrage indiende bij de GouverneurGeneraal van Ned. Oost-Indie photogeen gas te mogen vervaardigen volgens
het stelsel van Mongruel, stelde hij zich voor als "civiel ingenieur 44 ), laatstelijk als zodanig belast met de chernische werkzaamheden ten behoeve van de
Nederlandsch-Indische gaz-maatschappij."
"Laatstelijk", want, lO voegde hij er aan toe: "dat hij om redenen geheel
buiten hem, zich genoodzaakt heeft gezien genoemde betrekking te verlaten,
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als wordende door niet uitbreiding der zaken van genoemde maatschappij zijne hulp niet meer verlangd 45).
Hoe Tetterode Sanders van Loo kende en te weten kwam dat deze zonder
betrekking raakte is niet opgehelderd. In ieder geval was Tetterode in relatie
getreden met iemand, die ter zake kundig en ter plaatse bekend was. Sanders
van Loo zegt daar zelf van: "dat hij intusschen in dien werkkring ruimschoots in de gelegenheid is geweest de behoefte aan openbare verlichting in
Indie zeer van nabij te leeren kennen."
De ervaring die Sanders van Loo in Indie had opgedaan met de invoering
van steenkolen-pijpgas was, zoals hij beschreef, dat de moeilijkheden hoofdzakelijk voortvloeiden uit de grote afstanden tussen de woningen onderling,
waardoor lange, dus kostbare leidingen nodig waren en het gas aan kwaliteit
verloor; hetzelfde gold voor de open bare verlichting. De in Nederland opgedane ervaring met draagbaar oliegas wees uit, dat dit de geeigende oplossing
voor de Indische problemen inhield, meende hij. Uit het door Sanders van
Loo opgestelde verzoekschrift blijkt dat Tetterode hem behoorlijk had
geinformeerd, getuige o.a. de bijgevoegde tekeningen, beschrijvingen en
rapporten.
De stukken wekken de indruk dat Sanders van Loo zich v66r de indiening
heeft vergewist van de medewerking van de Directeur van de Burgerlijke
Openbare Werken aldaar, de Bruyn, misschien zelfs in samenwerking met
deze zijn opgesteld.
Aan het slot van zijn request suggereerde Sanders van Loo: Ie. de aanvrage
te laten beoordelen door de bevoegde autoriteiten (vermoedelijk de Bruyn);
2e. deze advies te vragen in hoeverre de nieuwe verlichtingswijze bruikbaar
zou zijn voor plaatsen als Buitenzorg (Bogor), terwijl hij 3e. verzocht de opinie van die autoriteiten v66r 9 november (binnen een week!) te mogen vernemen, omdat hij van plan was op 8 november naar Nederland te vertrekken
"om zich in nadere aanraking te stellen met de nieuw opgerigte maatschappij".
De onder 2e. gedane suggestie was bijzonder tactisch: eerst, omdat de
N.-1.0.-M. daar geen concessie had; vervolgens omdat het paleis van de
0.0. in's Lands Plantentuin lag, terwijl in Buitenzorg verschillende Oouvernements diensten waren gevestigd.
Toen Sanders van Loo aan boord stapte moet hij op de hoogte zijn geweest
van de inhoud van de inderdaad door de Bruyn al op 9 november 1867 bij de
0.0. ingediende "konsideratien". Deze ondersteunden krachtig de door
Sanders van Loo ingediende voorstellen en onderstreepten met name het belang van de vestiging van een dergelijke oliegasindustrie voor de afzet van de
in de archipel aangeboorde, maar nog weinig gebruikte petroleum.
Ten aanzien van de financiering stelde de Bruyn zelf voor, voor de aanlegen exploitatiekosten voor de straatverlichting van Buitenzorg en van "sommige belangrijke of groote plaatsen, zoolang daar geen gemeentebesturen
bestaan", de hulp van de Nederlandse regering te vragen. Daarbij adviseerde
hij tevens eerst in Nederland te informeren naar de aldaar opgedane ervaring
met oliegas en een vergelijkend onderzoek te laten instellen naar de kosten
van steenkolenpijpgas en draagbaar oliegas.
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Daarmee was de ambtelijke molen op gang gebracht. Bewaard is gebleven
de correspondentie tussen de G.G., de Raad van Indie, de Ministers van
Kolonien en Binnenlandse Zaken, de Comissaris des Konings in de provincie
Noord-Holland en de Burgemeester van Amsterdam, die de periode van 15
november 1867 tot 29 mei 1868 in beslag nam 46 ) .
De laatstgenoemde richtte zich op zijn beurt tot de Photogenische
Gasmaatschappij met een verzoek om inlichtingen.
Meer dan een jaar later, op 22 juli 1869, kon de Burgemeester van Amsterdam eerst een antwoord terug zen den via de bovengenoemde keten van
instanties, doch nu in omgekeerde volgorde.
In het najaar van 1869, ruim twee jaar nadat de vraag om informatie was
verzonden, bereikte de G.G. het antwoord, dat de Photogenische Gasmaatschappij het stelsel van Mongruel aan een langdurige proef (de oorzaak van
de opgetreden vertraging!) had onderworpen en "dit stelsel voor het gebruik
in Nederlandsch-Indie ten eenen male verwerpelijk en ongeschikt" had
bevonden.
Als vaststaand mag worden aangenomen, dat Sanders van Loo niet naar
Indie is teruggekeerd. In 1871 overleed zijn echtgenote in Amsterdam; een
half jaar daarna verhuisde hij naar Haarlem. In de ambte1ijke stukken gaf hij
op ingenieur van beroep te zijn, zonder nadere aanduiding. Toen hij in januari 1877 naar Zwolle verhuisde vermeldde hij aIdaar directeur van een gas fabriek te zijn. Een antwoord op de vraag of hij in die branche werkzaam is
gebleven kan niet worden gegeven 47).
De levensloop van Sanders van Loo geeft aanleiding te veronderstellen, dat
hij, zonder gespecialiseerde opleiding, een carriere heeft opgebouwd in de
toen nog woelige aanloopperiode van de gasindustrie.
Een antwoord op de vraag hoe het de Photogenische Gas-Maatschappij
verder in Indie is vergaan komt in het vervolg aan de orde. Eerst echter terug
naar 1867.
J. C. van Marken

Begin augustus van dat jaar heeft Van Marken 48) waarschijnlijk zijn werkzaamheden aan de Photogenische Gasmaatschappij aangevangen. Hij was
door zijn opleiding gekwalificeerd voor de te vervullen functie. Na te Amsterdam zijn middelbare opleiding te hebben ontvangen, studeerde hij van 1862
tot 1867 te Delft aan de Koninklijke Akademie, die in 1864 werd omgezet in
de Polytechnische SchooI 49 ). Deze laatste kende een zestal opleidingen,
waaronder een geheel nieuwe nl. die van aanstaand industrieel of technoloog.
Naast in hoofdzaak scheikunde, werd o.a. aandacht geschonken aan wiskunde, toegepaste natuurkunde, werktuigkunde en staathuishoudkunde. Deze
studie ontwikkelde zich in het laatste kwart van de 1ge eeuw in hoofdzaak in
de chemisch-technische richting.
Op 12 juli 1867 behaalde Van Marken aIs eerste en enige het diploma voor
technoloog. Hij keerde terug naar zijn ouderlijk huis, waar zijn vader, Ned.
Hervormd predikant aIdaar, aan de Herengracht 170 (het huis "Bartolotti")
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woonde, in welke plaats ook zijn verloofde Agneta Wilhelmina Johanna
Matthes '0) bij haar ouders aan de Leliegracht verbleef.
Van Marken, bijna 22 jaar oud, wist wat hij wilde: een werkkring in de industrie, waarbij hij met name een bijdrage wenste te leveren in de oplossing
van de zich aandienende "sociale quaestie" "). Nog geen jaar later, op 4 juli
1868 had hij een bespreking met een aantal Haagse heren achter de rug over
de oprichting van een gistfabriek, die te Delft zou worden gevestigd. Hij berichtte dat aan zijn ouders in een brief van die datum 12). Hieruit kan worden
geconcludeerd, dat Van Marken tussen 12 juli 1867 en 8 juli 1868 bij de Photogenische Gasmaatschappij moet zijn werkzaam geweest.
Hoe kwam Van Marken in aanraking met de Photogenische Gasmaatschappij? Aangezien daaromtrent geen duidelijke aanwijzingen zijn te vinden, resten enige veronderstellingen.
Vermogend was de familie van Marken niet. Wei beschikte Ds van Marken
over invloedrijke relaties, zoals een jaar later bleek, toen door zijn bemiddeling het oprichtingskapitaal van de Ned. Gist- & Spiritusfabriek bijeen werd
gebracht.
Bekend is dat Van Marken een zwager had, Mr W. P. Wolterbeek 12 ), die
lid was van de firma Wolterbeek, Baggen & Co., gasfabrikant, te Amsterdam. Deze kan bij Van Marken belangstelling hebben gewekt voor zijn bedrijfstak en hem bij Tetterode een introductie hebben bezorgd.
Vaststaat dat Tetterode tot de kennissenkring van Van Marken's aanstaande schoonouders Matthes-ter Meulen behoorde l4 ) en dat een broer van zijn
a.s. schoon vader met Tetterode deel uitmaakte van de Amsterdamse gemeenteraad. Toen Van Marken in dienst trad van de Photogenische Gasmaatschappij was de financiering van deze onderneming rond; de oprichtingsformaliteiten waren achter de rug; er waren werkruimten; er was een begin van
samenwerking met een soortgelijk bedrijf te Voorburg en er waren initiatieyen genomen om in Ned. O.-Indie contacten te leggen. Het is niet uitgesloten
dat op instigatie van Van Marken besloten werd een laboratorium in te richten, waarvoor de gemeente Nieuwer-Amstel op 2oktober 1867 de bouwvergunning verstrekte.
Gezien zijn opleiding kan voorts worden verondersteld, dat hij taken opgedragen kreeg in de produktie-afdeling (zij het dat hij geen ervaring als bedrijfsleider had) en in het als regel daarmee nauw verbonden bedrijfslaboratorium.
De vraag rijst waarom Van Marken het geen jaar uithie1d bij de photogenische Gasmaatschappij. Hij zal daar een functie hebben aanvaard om aan de
slag te komen en ervaring op te doen; niet met de gedachte er zijn levensbestemming te vinden.
Dat hij, zoals zijn echtgenote later vermeldde, geen vertrouwen koesterde
in het voortbestaan van deze onderneming, heeft Van Marken op 23-jarige
leeftijd goed gezien: oliegas heeft in Nederland geen markt veroverd. Des te
merkwaardiger is het dat hij bijna 30 jaar later dezelfde fout heeft gemaakt
als Tetterode in nagenoeg dezelfde situatie. Van Marken heeft er altijd moeite mee gehad dat de aard van het Delftse produktieproces met zich bracht,
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dat naast gist zich ook alcohol (spiritus noemde men die in die tijd) ontwikkelde. Hij heeft allerlei bedacht om naast de afzet daarvan voor consumptiedoeleinden, ook andere bestemmingen te vinden. De medicinale alcohol en
alcohol als grondstof voor de "reukwaterindustrie" zijn daar voorbeelden
van.
Zo was hij ook gelukkig toen hij in 1896 een "spiritus-gloeilamp" op de
markt kon brengen, waaraan hij de naam "Delftsche Alcolinelamp" gaP').
Een lamp die in wezen op een soortgelijk principe berustte als die van Mongruel en Hirzel.
Wanneer men bedenkt dat de steenkolen-gaslamp door de uitvinding in
1892 van het "gloeikousje" aan practische waarde had gewonnen, maar op
haar beurt, na de uitvinding van de electrische gloeilamp in 1879, al ernstig in
haar bestaan werd bedreigd, dan valt het moeilijk te begrijpen hoe Van Marken in 1896 nog toekomstmogelijkheden zag voor zijn Alcolinelamp. Het spiritusgloeilicht verdween dan ook binnen enkele jaren van de markt '6).
Een van de belangrijkste redenen van Van Marken's spoedige vertrek bij
de Photogenische Gasmaatschappij zal weI gelegen hebben in de omstandigheid, dat hij zich niet in een subalterne functie kon vinden. Hij had een autoritair karakter en voor een eerzuchtige jongeman met grote capaciteiten en
hoge idealen leverde deze werkkring te weinig perspectieven. Toen hem in juli
1868 dan ook het aanbod werd gedaan zelf een nieuwe fabriek op te richten,
heeft hij zijn beslissing snel genomen. Wie bedenkt dat Van Marken (na 1885
samen met zijn neef F. G. Waller) kans zag binnen 25 jaar in Nederland een
grootindustrie van de grond te krijgen, die toen tevens tot een van de eerste
multinationals was uitgegroeid, begrijpt dat het werkterrein van de Photogenische Gasmaatschappij voor hem te eng was.
Mogelijk is Van Marken ook enigszins teleurgesteld in zijn verwachtingen
van een samenwerking met Tetterode. In zijn beschrijving van laatstgenoemde heeft Ovink l7) - zonder dat deze toen nog wist dat er tussen Tetterode en
Van Marken een relatie heeft bestaan - beide vergeleken en Tetterode "geen
baanbreker" als Van Marken genoemd.
J. H. van Koten

Van Marken mocht dan vertrekken omdat hij voor de Photogenische
Gasmaatschappij geen toekomst weggelegd zag, er was in het jaar 1868 nog
maar van een aanloopperiode van het bedrijf sprake. De bouw van het bedrijfslaboratorium zal medio van dat jaar zijn gereedgekomen; de 12 p.k.stoommachine moest in juli nog in gebruik worden genomen; in mei zou de
reeds eerder genoemde acquisitie-folder worden uitgebracht en in diezelfde
maand zouden ook de informaties uit Ned. O.-Indie worden ontvangen, die
aanleiding werden tot het nemen van langdurige proeven, teneinde vast te
stellen of het Mongruel- dan wei het Hirzel-gas in de tropen bruikbaar was.
Dat men nog op uitbreiding van de werkzaamheden rekende mag worden
afgeleid uit de aantrekking in maart 1868 van J. H. van Koten, die als ingenieur aan de Photogenische Gasmaatschappij werd verbonden, op een
tijdstip, waarop van vertrek van Van Marken nog geen sprake was.
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Jan Hendrik van Koten ") kan (mutatis mutandis) als een "nederlandse
Mongruel" worden getypeerd: een self made man, geinteresseerd in theoretische en technische natuur- en scheikunde, intelligent, actief in de gasindustrie. Zijn vader, een molenaarsknecht, later broodbakker, overleed toen
Van Koten elf jaar was en de jongste van de zes kinderen nog geboren moest
worden. Bij de inrichting van de burgerlijke stand te Amsterdam gaf hij op in
1841 op 17 jarige leeftijd aldaar te zijn komen wonen. In 1850 waarin zijn
oudstbekende publicatie het licht zag, staat op het titelblad vermeld: onderwijzer in de wis- en natuurkunde'9) . Of hij een opleiding daartoe heeft genoten dan weI autodidact was, is onbekend.
Van 1852 tot 1862 verschenen verschillende geschriften van hem, alle op
onderwijsgebied, waarvan de onderwerpen steeds meer op de natuurkunde
waren gericht. In 1852 en 1856 waren het een paar rekenboekjes; in 1855
schreef hij over de electro-magnetische naald-, wijzer- en druktelegraaf. Onder de titel van deze laatste verhandeling gaf hij op te zijn: onderwijzer der
wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam, en: privaat docent in
de wis-, natuur- en werktuigkunde.
In de eerstgenoemde hoedanigheid heeft hij vrijwel zeker ook Van Marken
les gegeven; de tweede duidde aan dat hij prive-Iessen gaf, vermoedelijk ook
aan groepen. Er is namelijk een krantebericht van hem bewaard, vermeldend
dat hij in 1856 te Amsterdam een lezing heeft gehouden over galvanische electriciteit en galvanische licht 60). Het jaar daarvoor had Van Koten, in ander
verband, ook over dit onderwerp een publicatie het licht doen zien 6 '). Mogelijk lag in een vroeg stadium in dit onderwerp een aanknopingspunt voor contact met Tetterode, omdat de galvanotechniek in die tijd in de grafische industrie een steeds groter plaats innam 6').
In 1856 verscheen ook een brochure van Van Koten, die een eerste aanwijzing inhoudt van zijn belangstelling voor verlichting en verwarming. De titel
daarvan luidde: "Theoretische en practische beschrijving van eene eenvoudige, zindelijke en onschadelijke wijze om kamers te verwarmen, spijzen te
koken enz. zonder turf- of kolenvuur en niet met de gewone gasvlam." In
1857 bewerkte hij een natuurkundige atlas naar het hoogduits en twee jaren
later volgde een co-productie met F. E. J. Crueger nl. een handleiding tot beoefening der natuurkunde, eveneens naar een hoogduits voorbeeld.
Daarop deed hij een eerste stap om te onderzoeken in hoeverre hij zijn
theoretische kennis in het bedrijfsleven ten nutte zou kunnen maken. Van
1859 tot 1862 redigeerde hij een tijdschrift "De Industrieel", dat hij grotendeels zelf vulde en dat, gezien de aard en inhoud van de artikelen, als natuurkundig en chernisch-technisch kan worden getypeerd 63). De uitgave ervan is
waarschijnlijk beeindigd, doordat Van Koten in 1862 daadwerkelijk het onderwijs verliet en het bedrijfsleven instapte.
Op 1 april van dat jaar verhuisde hij van Amsterdam naar Hilversum, waar
hij opgaf "ingenieur der gasfabriek" te zijn. Vermoedelijk een particuliere
gasfabriek, want volgens de gemeentelijke archieven aldaar vervulde hij geen
ambtelijke functie. Welke werkzaamheden hij daar heeft verricht is evenrnin
bekend. Uit de omstandigheid dat het gezin Van Koten zich - blijkens de
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burgerlijke stand - een inwonende dienstbode kon veroorloven, mag worden afgeleid dat hij een goed inkomen genoot.
Maar ruim een jaar later, op 23 april 1863 verhuisde het gezin alweer, ditmaal naar Edam. Daar gaf hij op "aannemer eener gasfabriek" te zijn. Ook
over de inhoud van deze functie blijft men na onderzoek in het ongewisse 64 ).
Op 18 maart 1868 vertrok hij weer naar Amsterdam om in dienst te treden
van de Phtogenische Gasmaatschappij.
Gelet op zijn betrekkelijk kort verblijf te Hilversum, Edam en daarna te
Amsterdam, zou men kunnen concluderen dat Van Koten zich - met een hedendaagse term - tot een "op-starter" van gasfabrieken ontwikkelde.
Dat een man met deze theoretische achtergrond, deze belangstelling en ervaring paste in de plannen van Tetterode, laat zich verstaan. Aangenomen
mag worden dat Van Koten, zeker na het vertrek van Van Marken, als bedrijfsleider bij de Photogenische Gasmaatschappij is werkzaam geweest. Hij
heeft daar niet langer dan 13 maanden gewerkt: er yond een voorval plaats
dat zijn zelfvertrouwen dusdanig moet hebben geschokt, dat hij zijn werkzaamheden in de gas-industrie beeindigde en naar het onderwijs terugkeerde.
Die gebeurtenis yond welliswaar plaats in zijn woonhuis aan de Overtoom
XX 82c, maar ze had alles te maken met zijn werk en was van een dusdanige
omvang, dat de naam van de Photogenische Gasmaatschappij dientengevolge in de annalen van de gemeente Amsterdam is terug te vinden.
Op 8 februari 1869 's-middags om half zes yond daar namelijk een ontploffing plaats. Blijkens het politierapport 6 ' ) dat over dit ongeluk werd uitgebracht, experimenteerde Van Koten in de kelder, waarbij zich een explosie
voordeed, die hernzelf ongemoeid liet. Maar een verdieping hoger, in de keuken waar licht brandde, liep zijn daar aanwezige, 15-jarige zoon levensgevaarlijke brandwonden op, terwijl aile ruiten in de ramen verbrijzelden.
"Gezien het feit, dat dit gas wordt gebruikt in openbare gebouwen als het
Park, Artis, Zeemanshoop en andere" adviseerde de commissaris maatregelen te treffen om grotere ongelukken te voorkomen 66).
De burgemeester meende er goed aan te doen, ter voorkorning van geruchtvorming, in de gemeenteraadsvergadering van 10 februari 1869 67 ) de leden
van het gebeurde in kennis te stellen door voorlezing van het politierapport.
Die "geruchtvorming" was al op gang. Mr J . H. van Lennep meende te
weten, dat er niet meer dan een hoeveelheid van een kan photogeen gasolie
bij de heer Van Koten in huis was. Juist waar deze een uitstekend deskundige
mocht worden genoemd, bleek zijns inziens door deze explosie hoe gevaarlijk
die vloeistof was.
De heer G. H. Matthes 68 ) wees op de omstandigheid dat de winkel van de
Photogenische Gasmaatschappij zich nog altijd beyond in het gebouw aan de
Herengracht naast de stadsbibliotheek, welke daardoor gevaar liep; hij stelde
de vraag of er geen maatregelen moesten worden genomen die winkel daar te
verwijderen.
Een niet met name genoemd gemeenteraadslid merkte op, dat de maatschappij in liquidatie was en de winkel dus weldra zou worden opgeheven.
Tetterode, die verhinderd was deze vergadering bij te wonen, kwam op deze
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opmerkingen terug in de vergadering van 11 maart· 9 ). Hij betreurde het, dat
de voorzitter, v66rdat deze zijn mededeling had gedaan, de directie van de
Photogenische Gasmaatschappij niet om inlichtingen had gevraagd. Was de
zaak toegelicht, dan zou de mededeling ongetwijfeld achterwege gebleven en
onaangename gevolgen voor de maatschappij vermeden zijn. De heer
Matthes antwoordde hij, dat een winkel van de onderneming nimmer aan de
Herengracht was gevestigd en dat daar nooit photogeen gasolie was verkocht.
De derde spreker lichtte hij in, dat van liquidatie van de Photogenische
Gasmaatschappij geen sprake was. En daarmee was het incident blijkbaar
gesloten. Over de toestand van de zoon van Van Koten geen vragen en geen
mededelingen in de raad. Ongeveer drie maanden na het ongeluk, op 29 april
1869, verhuisde Van Koten met zijn gezin (het letsel van zijn oudste zoon was
blijkbaar weer hersteld) naar Gorssel waar hij zijn oude beroep weer opvatte,
nu als hoofdonderwijzer. Op 3 oktober 1870 vertrok hij naar NieuwerAmstel om daar dezelfde functie te vervuHen.
Uit die tijd dateert zijn publicatie in de eerste jaargang van "De Gooi- en
Eernlander". Van 24 april 1872 af schreef hij in de rubriek "Ingezonden"
een serie van 14 artikelen over "Het oxy-hydrieke licht of de zuurgasverlichting"'O). Hij overleed in 1887 te Amsterdam").

De faatste Jase
Welke onaangename gevolgen de Photogenische Gasmaatschappij had ondervonden als gevolg van de ruchtbaarheid die de burgemeester van Amsterdam aan de explosie had gegeven, is niet duidelijk. Tetterode duidde ze ook
niet nader aan in de vergadering van 11 maart 1869.
Mogelijk bedoelde hij dat deze publiciteit de toch reeds kwetsbare naarn
van de onderneming - getuige het gerucht "dat de maatschappij in liquidatie was" - een gevoelige deuk was toegebracht. Het naderend einde wierp
zijn schaduw vooruit.
Maar Tetterode was toen nog niet van plan bij de pakken neer te zitten! Er
waren sinds de oprichting inderdaad wei enige resultaten bereikt. De verschillende bronnen vermeldden incidentele gegevens over het gebruik van oliegas
in het algemeen. Zoals in Belgie in Seraing en in de grote spinnerij van
Hazeur, te Verviers, waar men van steenkolen- op petroleumgas was overgegaan.
Uit de daarnaast voorkomende berichten over het gebruik van Hirzel-gas,
blijkt niet steeds duidelijk welke van de beide nederlandse fabrieken als de
leverancier daarvan optrad.
Vermoedelijk voorzag de Photogenische Gasmaatschappij te Amsterdam
het Park, Artis en Zeemanshoop van gas, evenals de al eerder genoemde Lettergieterij van Tetterode en de Diamantslijperij van de Gebr. Koster. Maar de
gemeente Voorburg, Noordwijk en Hoogezand zuHen de Fabriek van Geoctroyeerd Petroleumgas als leverancier hebben gehad. Onzeker blijft welke
van beide enige ondernemingen te Tilburg en 's-Rijks Gieterij voor bronzen
geschut, te 's-Gravenhage heeft bediend; bekend is weer dat de Photogeni-
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sche Gasmaatschappij bij het Ministerie van Justitie heeft aangeboden de gevangenisgebouwen te Rotterdam en te Leiden te verlichten 72). Deze gegevens
bevatten evenzovele aanwijzingen voor de samenwerking van de beide bedrijyen, zoals ook mag worden aangenomen, dat Bleuland van Oordt de
vacature-Van Koten part time zal hebben vervuld.
Een bewijs v~~r die samenwerking verschaft voorts de inhoud van het al
eerder genoemde wetenschappelijk rapport uit april 1869 over beide ondernemingen en het gebruikte Hirzel-gas verschenen. Tetterode en Bleuland van
Oordt traden daarmee opnieuw in de publiciteit om te trachten de marktpositie van hun produkt te verbeteren.
Zij hadden een geleerde van internationale faam: Dr J. E. de Vrij, te 'sGravenhage, en een gepensioneerde genie-officier, luitenant kolonel W. F.
Versteeg, te Amsterdam, beide ook met indische ervaring, aangezocht "een
grondig onderzoek in te stellen naar het systeem van gasbereiding van Professor Heinrich Hirzel te Leipzig en zulks in vergelijking tot de gewone gasbereiding uit steenkool."
Dit stuk vertoont in opzet en uitwerking veel overeenkomst met het wetenschappelijk rapport dat in 1866 over het Mongruel-gas aan de gemeenteraad
van Amsterdam werd uitgebracht, zij het dat het "Hirzel-rapport" een duidelijke verkoopbevorderende strekking had.
Hoewel De Vrij geen specialist op gasgebied was, stonden diens opleiding
en ervaring borg voor een gedegen onderzoek. Mogelijk heeft Tetterode hem
in Indie ontmoet, dan wel bij een van zijn vele contacten met universitaire
kringen.
J ohan Elisa de Vrij 2a) werd als oudste van twaalf kinderen in het gezin van
een Rotterdamse apotheker na de dood van zijn vader in 1831 de kostwinner
van het grote gezin. In 1832 behaalde hij het diploma van apotheker aan de
Klinische School te Rotterdam. Omdat dit beroep onvoldoende voorzag in
zijn behoefte aan intellectuele arbeid, ging De Vrij in Leiden studeren. In
1836legde hij zijn doctoraal examen af en twee jaar later promoveerde hij tot
doctor in de wis- en natuurkunde. In 1841 volgde hij Dr J. G. Mulder op als
lector in de scheikunde aan de Klinische School te Rotterdam, werd lid van de
Geneeskundige Commissie van Staatstoezicht en legde al reizend vele contacten met geleerden in Europa. In 1850 verkocht hij zijn apotheek om zich
geheel op wetenschappelijk werk toe te leggen.
Toen hij in 1857 naar Ned. O.-Indie vertrok als inspecteur voor scheikundige onderzoekingen, genoot hij reeds internationale bekendheid. Deze benoeming was voor De Vrij van beslissende betekenis. Allang was de kinabast
v~~r hem voorwerp van onderzoek geweest. In de genoemde functie werd hij
op Java toegevoegd aan F. W. Junghuhn, die als een van de pioniers van deze
cultuur bekend is geworden.
Meningverschillen met deze laatste leidden er toe dat De Vrij in 1865 de
overheidsdienst verliet, zich te 's-Gravenhage vestigde en als free lance onderzoeker zich o.a. met deel-studies ging belasten. Hoofdzaak bleef de kinabaststudie waarin hij zich zulk een vermaardheid verwierf dat hem ook vele opdrachten uit het buitenland bereikten.
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Willem Frederik Versteeg") volbracht een studie aan de Koninklijke Militaire Akademie, te Breda, waarin hij werd opgeleid voor het wapen der genie
in Ned. Oost-Indie. Aan zijn succesvolle carriere aidaar van 1845 tot 1866
kwam in 1868 na afloop van zijn Europees verlof een einde, toen hij op zijn
verzoek eervol uit de militaire dienst werd ontslagen.
Hoe zijn samenwerking in deze opdracht met De Vrij tot stand kwam, of
deze dan wei Tetterode hem daartoe uitnodigde, is onbekend. MogeJijk verwachtte de laatste door hem een introductie van oJiegas in militaire kringen?
Beider indische ervaring werd in het tweede gedeelte van het rapport benut,
waarin het praktische nut van Hirzel-gas voor de tropen werd uiteengezet.
Dat daarin zulk een ruime plaats in het rapport werd ingeruimd zal waarschijnlijk wei verband hebben gehouden met de omstandigheid, dat Tetterode juist in die periode zijn antwoord moest verzenden naar aanleiding van de
informaties waarom de Gouverneur-GeneraaJ, op instigatie van de Directeur
van de Burgerlijke Openbare Werken, de Bruyn, had gevraagd. Zeker is dat
hij een exemplaar van dit rapport aan zijn brief van 22 juJi 1869 toevoegde.
Aandacht verdient ook hier de zin uit het rapport: "Bij het voornemen om
te trachten deze wijze van gasverlichting in de kolonien in te voeren, bestaat
bij de Phogenische Gasmaatschappij tevens het denkbeeld, om zich de noodige grondstof in Indie zelve aan te schaffen en daartoe partij te trekken van de
aldaar aanwezige ruwe petroleum, hetgeen wellicht tot nadere bezuininging
aanleiding kan geven."
Wat Nederland betreft valt het op, dat de inhoud van het stuk zich niet
meer tot particulieren richtte. Waar dit onderzoek blijkbaar niet in De Vrij's
laboratorium kon plaats vinden, geschiedde het, zoals het rapport vermeldt,
ook niet in de fabriek te Nieuwer-Amstel, maar in die te Voorburg. Dit rapport heeft echter, althans voor de Photogenische Gasmaatschappij, geen
effect meer gesorteerd.
Over de ontwikkeJing in Indie is geen enkel bericht meer te vinden. Dat zal
zijn reden hebben in het feit, dat de neerwaartse lijn van de Photogenische
Gasmaatschappij in Nederland zich voortzette. Er zijn een tweetal aanwijzingen die de zekerheid geven, dat de staking van de werkzaamheden van de onderneming omstreeks het einde van 1869 reeds haar beslag kreeg.
De eerste mededeJing die bruikbare informatie daaromtrent opleverde is
gevonden in het "Verslag van de toestand in de provincie Noord-Holland
over het jaar 1870, gedaan aan de Provinciale Staten van dat Gewest door de
Gedeputeerde Staten" " ). Daar vait te lezen: "Wij laten thans eene opgaaf
volgen van de vergunningen tot de oprigting van fabrieken en de ingebruikstelling van stoomwerktuigen. .. .. Aan J. C. Kamhues, te Nieuweramstel, om voortdurend gebruik te maken van een stoomwerktuig, tot verwarming bij het gaivaniseeren van ijzeren voorwerpen en het in beweging
brengen van een sJijpsteen, geplaatst in een gedeelte van de voormaJige photogenische gasfabriek aan de Kostverloren Wetering, onder Nieuweramstel. "
Blijkbaar was het fabrieksgedeelte van de Photogenische Gasmaatschappij
in 1870 ai niet meer in gebruik. Maar omdat de naam van de onderneming
ook niet meer voorkomt in het rapport over het voorafgaande jaar, kan het
zijn, dat zij ai aan het einde van dat jaar haar werkzaarnheden had beeindigd.
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Maar verrassenderwijs komt een duidelijker aanwijzing uit 1872 uit de pen
van Van Koten. In de artikelen X en XI van zijn eerder genoemde verhandeling in "De Gooi- en Eernlander" ") geeft hij een overzicht van de ontwikkeling van het photogene tot het oxyhydrieke licht, of zuur-gas-verlichting.
Daarin wordt niet aIleen nog eens een uiteenzetting gegeven van de bereiding
van het photogene gas, maar in de aflevering XI schrijft hij op 9 juli 1872 van
Amsterdam uit het volgende: "Het zal menigeen mijner lezers bekend zijn,
dat ik gedurende anderhalf jaar ingenieur van de Photogenische maatschappij alhier was, de maatschappij, die zich ten doel stelde de gas in Amsterdam
te carbureeren. Ik had toen ruimschoots gelegenheid die zaak te onderzoeken
en heb toen tal van proeven genomen, maar yond steeds dat alleen kunstmatig verstrekte luchtaanvoer, of aanvoer van zuivere zuurstof noodig was, om
met eenig gunstig resultaat de carbureering te bewerkstelligen.
De kunstmatige versterking van lucht-aanvoer was voor de practijk te
lastig, te omslachtig, en de aanvoer van zuivere zuurstof te duur. Van daar
dat die zaak geen algemeene bijval yond, en de maatschappij, na een tweejarig bestaan, ophield te werken."
Of de Photogenische Gasmaatschappij is gefuseerd, geliquideerd of gefailleerd kon niet worden vastgesteld. De naam van de onderneming is tot 18761877 in de adresboeken van Amsterdam terug te vinden op het huisadres van
Tetterode, Rozengracht DD 385. Gezien het vorenstaande kan worden geconcludeerd, dat de Photogenische Gasmaatschappij vermoedelijk niet is gefailleerd, maar mogelijk is gefuseerd met de Fabriek van Geoctroyeerd Petroleumgas, te Voorburg, die nog een halve eeuw heeft bestaan. In ieder geval
bevestigen de onderzoekingen de juistheid van de mededeling van Mevrouw
Van Marken-Matthes, omtrent de duur van het bestaan en van de scepsis van
haar echtgenoot daaromtrent.
Nabeschouwing

Het voorafgaande overziende moet de rnislukking van de Photogenische
Gasmaatschappij worden toegeschreven aan een aantal beoordelingsfouten
inhaerent aan, dan wei samenhangend met het vroege stadium van onze 1ge
eeuwse industriele ontwikkeling in het algemeen en van de petro-chemische
industrie in het bijzonder.
Hoewel de uitvinders op hun manier ijverig experimenteerden, de ondernemers vrij spoedig de noodzaak inzagen over bedrijfslaboratoria te beschikken, was en werd er nog te weinig aan fundamentele research gedaan. Dat te
kort aan kunde en kennis speeJde de ondernemer dientengevolge parten in de
praktijk. Van Koten signaleerde een dergelijke ervaring bij de Photogenische
Gasmaatschappij bijvoorbeeld toen hij schreef "dat de kunstmatige verstrekking van luchtaanvoer voor de practijk te lastig, te omslachtig was".
Dit tekort had voor de ondernemers ook tot gevolg, dat zij voor onverwachte financiele consequenties kwamen te staan. Van Koten typeerde dat
verschijnsel bij de Photogenische Gasmaatschappij door er op te wijzen dat
"de aanvoer van zuivere zuurstof te duur" bleek te zijn.
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Een tekort aan inzicht in de productieprocessen kwam ook tot uitdrukking
in te laag becijferde investeringskosten. Dat is waarschijnlijk ook zo geweest
bij de Photogenische Gasmaatschappij. Het maatschappelijk kapitaal bij de
Ned.-Ind. (steenkolen-)Gas-Maatschappij bedroeg in 1863 drie en een half
miljoen gulden, waarvan de helft, of een en driekwart miljoen gulden werd
gestort. Volgen we een van de conclusies uit de berekeningen van Tetterode
en Bleuland van Oordt, of van de Vrij en Versteeg, dat de investeringskosten
van een olie-gasfabriek de helft bedroegen van die van een steenkolengasfabriek, dan zou het gestorte kapitaal van de Photogenische Gasmaatschappij niet/ 100.000,-, maar /875.000,- hebben moeten bedragen. Gezien de plannen de onderneming ook in Buitenzorg te vestigen mogen die
worden gelijkgesteld aan die van de Ned.-Ind. Gas-Maatschappij.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK XIV
') J. C. van Marken, Woord en Beeld, juli 1902, afl. 7.
') J. C. van Marken, Levensidealen. Herinneringen uit het leven van J. C. van Marken, Delft 1907, biz. 49 in de noot.
') O.a.: 1. MacLean: Geschiedenis der gasverlichting in Nederland 1809-1850,
Zutphen 1977; Mevr. Dr A. Stolp: F. 1. Hallo als fabrikant van vloeibaar gas, 72e
laarboek v. h. Genootschap Amstelodamum, Amsterdam 1980, biz. 120-137; dezelfde: Het levenswerk van de uitvinder Ds Bernardus Koning, zijn gaslicht- en zijn
gasmotor-experimenten (1778-1828), Econ. en Soc. Hist. Jaarboek, 43e dl., Den Haag
1980, biz. 64 e.v.; 1880-1980100 jaar Gas. Verleden, heden en toekomst van de Nederlandse gasvoorziening: produktie, organisatie, verbruikers, verbruik, Gas lOOste Jg,
Apeldoorn, juni 1980. Maandblad van de Stichting Tijdschrift Openbare Gasvoorziening. (In deze stichting nemen deel de Kon. Veren. van Gasfabrikanten in Nederland,
VEG-Gasinstituut n. v., Veren. van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland en de
n.v. Ned. Gas Unie); Den Haag: hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag, Energiek, gedenkboek ter gelegenheid van 160 jaar gas en 75 jaar
electriciteit aldaar, Den Haag 1981. Aan deze bronnen zijn gegevens voor dit artikel
ontleend.
') Hetgeen niet wi! zeggen dat de exploitatie van steenkolengas zonder problem en
was. Zo vermeldt A. Heerding in zijn "Geschiedenis van de n. v. Philips' Gloei!ampenfabrieken. Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie", Den Haag 1980,
DI. lop biz. 61 de mislukking van Frederik Philips met de overname in 1871 van een
gasfabriek te Zaltbommel, die hij naast zijn kassiersbedrijf meende te kunnen exploiteren.
') Aig. Rijksarchief (ARA): archief Min. van Kolonien verbalen no 13 d.d.
15.5.1868 en nr I d.d. 4.8.1869.
') Daarover o.a. Th . van Tijn: Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876, Amsterdam
1%5, biz. 97 en 256. Amsterdam telde sedert 1668, dank zij de zakenman, uitvinder en
schilder Jan van der Heyden, al2556 (olie)straatlantaarns, die pas in 1840 door andere
waren vervangen.
') catalogue general des ouvrages imprimes de la Bibliotheque nationale, te Parijs.
') Opgaven van het Institut national de la Propriete industrielle, Paris.
9) Zo bijv. in "Journal de I'eclairage au gaz, du service des eaux et de la salubrite
publique"; "Journal fUr Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten" en
"Journal of gaslighting", jaargangen 1862 (opgave van het Conservatoire national des
Arts et Metiers, Paris).
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10) Hoogleraar in de natuurkunde aan de Kon. Academie, te Delft (in 1864 vervangen door de Polytechnische School) en raadsadviseur van de Minister van Binnenlandse Zaken .
") ARA Archief van het Min. v. Binnenlandse Zaken, Afd. Nat. Nijverheid exh .
4.11.1862 nr 111. G. Doorman: "Het Ned . Octrooiwezen en de techniek der 1ge
eeuw" Den Haag 1947, biz. 438 nr. 3489.
") ARA Archief Binnenlandse Zaken afd . Nat. Nijv. exh. 21.9.1865 nr. 228; Doorman, blv -474 nr. 3965 .
13) ARA Archief Binnenlandse Zaken afd . Nat. Nijv. exh . 4.5.1866 nr. 223 ; Doorman, biz. 479 nr. 4036.
") ARA Archief Binnenlandse Zaken afd. Nat. Nijv. exh. 15 .1.1867 nr. 178;
Doorman biz. 487, nr. 4141.
") In verband met de nog te behandelen vraag, hoe Van Marken met de Photogenische Gasmaatschappij in aanraking is gekomen, wordt er hier reeds de aandacht op gevestigd, dat deze hoogleraar geen familie was van mevrouw A. W. J . van MarkenMatthes.
") Rode verfstof bereid uit meekrap; over deze fabriek : H. Peschar "Een garancinefabriek te Amsterdam 1850-1876" in Mndbl. Amstelodamum 66e Jg. nr. I,
jan.lfebr. 1979, biz. 11-16.
1') De instelling van deze commissie staat vermeld in de eerder genoemde verbal en
in het archief van het Min. v. Kolonien . Daarin bevindt zich ook een exemplaar van
het " Officieel Rapport over het nieuwe stelsel van verlichting van P . Mongruel."
Welk college de openbare vergadering belegde is niet duidelijk: de wetenschappelijke
commissie, een uit de gemeenteraad of van de Afd . Publieke Werken. Ook de Amsterdamse archieven geven daarover geen uitsluitsel.
I' ) Drs L. M. Rientsma, te Delft, verschafte mij inzicht in de verschillende in dit
opstel besproken petro-chemische processen.
I') Gem. Archiefdienst Amsterdam: register op de Generate Indicateur 1866, nr.
14418.
20) Het Centre de Documentation d' histoire des Techniques vestigde er de aandacht
op, dat Mongruel tweemaal wordt genoemd in het Bulletin de la Societe d'Encouragement a l'Industrie nationale: in 1868 " pour la fabrication d'extrait de viande" en in
1869 "pour un procede de conserve de soupe aux Choux." En daarmee valt het doek
over deze man.
21) Na de uitslag van het onderzoek van de wetenschappelijke commissie.
") Geb. 19.5.1816 te Amsterdam en aldaar overleden 2.1.1894.
") G. W. Ovink: "Honderd jaar lettergieterij in Amsterdam, A'dam 1951; de biografische gegevens van Tetterode zijn ontleend aan dit boek, aan het Amsterdamse
"Herenboekje" en aan de advertentieverzameling van het Centraal Bureau voor de
Genealogie te 's-Gravenhage.
23.) Blijkens de oprichtingsactie bracht Kooij , aan wie wegens minderjarigheid
handlichting werd verleend, /2.000.- en de 26-jarige Tetterode/30.000.- in.
") M. G. Emeis : "Speeltuin I op 8 mei 1880 openbaar en open. Nicolaas Tetterode
was Uilke Klaren 22 jaren voor", Ons Amsterdam 32e Jg. nr. 5, mei 1980, bIz. 157.
" ) Archief Min. van Justitie, Dossier naamloze vennotschappen nr. 1300 (dossier
Photogenische Gasmaatschappij).
") Gem. Archiefdienst Amsterdam: archief afd. Publieke Werken 1868, nr. 1754 en
1869 nr. 1920.
") Geboren te Rotterdam 28.9.1834 en overleden te Voorburg 19.4.1924. Voor zijn
levensbeschrijving zie het tijdschrift "Het Gas" 44e Jg. no. 6 van 1.6.1924, biz. 155.
In 1923 werd hij erelid van de Vereen . v. Gasfabrikanten in Nederland. Zijn fabriek
werd in 1912 omgezet in de n.v . Petroleum Persgasfabriek. Hij noemde zich "ingenieur", maar blijkt niet in Delft te hebben gestudeerd.
" ) Christoph Heinrich Hirzel 22.3.1828 te ZOrich geboren; Vivat's Gem. Encyclopaedie DI. IV, biz. 4078; Meyers Konversations-Lexicon Band 8 S. 850.
") ARA: archief Min. v. Binnenlandse Zaken, 6e Afd. Nationale Nijverheid exh.
23.3 .1867 no. 302; Doorman t.a.p. biz. 489 nr. 4175 (het ARA vestigde er de aandacht
op dat daar abusievelijk nr. 602 wordt opgegeven).
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30) Mr 1. H. van den Hoek Ostende heeft in het Gem. Archief van Amsterdam
historische gegevens en afbee\dingen van deze molen bijeengebracht.
") Aig. Rijksarchief: archief Min. v. Binnenlandse Zaken, Afd. Binnenlandse
Bestuur dd. 15.4.1867 nr. 104 (de aanvrage van Tetterode) en dd. 4.5.1867 nr. 9 (de intrekking).
") Ned. Stscrt d.d. 26 en 27 aug. 1867 nrs. 201 en 202; Min. v. lustitie: vennootschapsregister 1867 nr. 137.
H) Geb. 18.6.1832 te Amsterdam. In 1888 behoorde hij tot de oprichters van een sociale werkgeversbond, te Amsterdam, die de toekenning van ondernemingspensioenen
wilde bevorderen (ook 1. C. van Marken was daarbij). Hij is dan juwelier en lid van de
gemeenteraad van Amsterdam. In 1895 zou Daniels deel uitmaken van de
Staatscommissie-Pijnacker Hordijk, belast met de voorbereiding van een staatspensioen.
") Geb. 18.6.1827 te 's-Gravenhage. Omstreeks die tijd had hij juist een maatschap
of kantoorcombinatie aangegaan met zijn confrere E. H. Rahusen; zij stonden bekend
als advocaten en dispacheurs (beeedigde deskundigen, belast met de opmaking en verdeling van de averij-grosse).
") ARA: Archief Min. v. Kolonien verbalen 15.5.1868 nr. 13 en 4.8 .. 1869 nr. I.
36) Gem. Arch. Dst A'dam: publicatie Gemeenteblad 1869 Tweede Afd. biz. 106.
") Naast de stadsbibliotheek. In welke relatie de bewoner van dit huis stond tot de
maatschappij kon niet worden achterhaald. In 1868 kwam dit ad res nog eens ter
sprake als verkoopkantoor van de vennootschap.
H) Arch. Gem. Amstelveen: Uittreksel uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland nr. 47.
") Archief Gem. Amstelveen: deze machine van 12 p.k. arriveerde pas op 22 juli
1868, lOals blijkt uit het "Uitvoerig en beredeneerd verslag van de toestand der Gemeente Nieuweramstel over 1868" Hfdst. XII Nijverheid, Handel en Scheepvaart.
Idem Mr 1. W. Groesbeek: "Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis", A'dam 1966,
biz. 246.
'0) In een brief van 25.11.1867 nr. 1387 in het archief van de Gem Amstelveen
moesten B. en W. de Photogenische Gasmaatschappij aan dit voorschrift herinneren.
Er waren klachten ingekomen "dat uit Uwe fabriek vuil water in den polder wordt afgevoerd door mid del eener pijp of buis, welke aan de noordzijde der fabriek is uitgebragt en p.m. ter lengte van 2 ellen boven den grond van den Heer 1. H. Cordes uitsteekt en daardoor damp en vocht op dien grond afioopen."
") Aan gegevens, verstrekt door het Belastingmuseum "Prof. Dr. van der Poel", te
Rotterdam, is ontleend, dat ook raadpleging van de patent(bedrijfs)belasting uit die
tijd geen licht verschaft. In 1867 waren de tabellen 4,5, en 9 van de wet van 1819 op de
Photogenische Gasmaatschappij van toepassing: niet het aantal arbeiders, maar het
aandelenkapitaal was voor gasfabrieken bepalend voor de aanslag.
") Zij was de moedermaatschappij van de Overzeese Gas en ElectriciteitsMaatschappij, te Rotterdam. Zie: "Een eeuw licht en kracht", uitgegeven t.g. v. het
lOO-jarig bestaan, Rotterdam 1963.
") A'dam 10.4.1831 - Velp 18.7.1894. Zijn vader was winkelier te Amsterdam.
Voorzover kon worden nagegaan volgde Sanders van Loo geen universitaire opleiding,
noch een te Delft of Breda.
") Deze, toen nog niet beschermde titel, afgeleid van het woord "engin", werd in
die tijd wei gebruikt door ieder die zich bezig hield met de vervaardiging, montering en
het gebruik van werktuigen (aid us o.a. 1. F. Klinkhamer "De afdeling bouwkunde" in
het Gedenkschrift van de Kon. Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905,
Delft 1906, biz. 193). Daarentegen was het bij de afgestudeerden van Delft in die tijd
geen gewoonte zich ingenieur te noemen.
") Naast de concessieveriening voor aanleg en exploitatie van een gasfabriek in Batavia, had de Ned.-Indische Gas-Mij geen concessie voor Semarang en Soerabaya gekregen. Het daarvoor aangenomen person eel moest toen weer worden ontslagen. C.
Smit: Overzicht van de geschiedenis der n.v. O.G.E.M., R'dam 1963, biz. 10.
") Van deze correspondentie bevindt zich, behalve in het ARA (archief Min. van
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Kolonien) ook een afschrift bij de Gem. Archiefdienst van Amsterdam in het archief
van de Afd . Publieke Werken .
") In 1882 verhuisde hij naar Nieuwer-Amstel, in 1885 weer naar Amsterdam, zonder registratie van zijn beroep. In 1887 vestigde hij zich te Wageningen en in 1894 te
Velp onder vermelding zonder beroep te zijn.
<0) Dordrecht 30.7.1845 - Hof van Delft 6.1.1906.
" ) H . Lintsen : Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw. Een Streven naar
Erkenning en Macht, Den Haag 1980.
'0) Amsterdam 4.\0.1847 - Hof van Delft 5.10.1909.
" ) Levensidealen La.p., biz. 66.
" ) Levensidealen La.p., biz. 47.
" ) Amsterdam 13.10.1838 - Haarlem 4.1.1909; hij trouwde op 15.12. 1859 met
Van Marken's op een na oudste zuster.
" ) Bewijs daarvan leveren brieven van 18 en 21 mei 1867 van Bep Matthes aan haar
zusje Agneta, bewaard in het familie-archief van Mr A. F. Schepel te Voorburg.
" ) De Fabrieksbode (personeelsorgaan van de Ned . Gist- & Spiritusfabriek) 15e 19.
no. 25, biz. I d .d . 20.6.1896; 16e 19. no. 2, biz. I d.d . 16. 1.1897.
' 0) Tot het begin van deze eeuw kwamen uitvinders in verschillende delen van de wereid nog met voorstellen voor een "spiritus-Iocomotief" en voor op die vloeistof 10pen de auto's . De Fabrieksbode 20e 19. 1901 no. 22 en 21e 19. 1902 no. 22).
" ) Ovink La.p., biz. 24.
" ) Montfoort 6.5 . 1824 - Amsterdam 4.5.1887.
" ) "Verklaring eener vereenvoudigde handelwijze voor het bepalen van den joodschen kalender volgens de joodsche en christelijke tijdrekening", A'dam 1850. Mevr.
Dr. A. Stolp vestigde mijn aandacht op de aanwezigheid van deze en de na te noemen
publicaties van Van Koten in de bibliotheek van de Gem . Universiteit, te Amsterdam.
' 0) Amsterdamsche Courant d.d . 16.7.1856.
" ) "De galvanische stroom toegepast op electro-magnetische telegrafen en uurwerken. Met 4 pl. ", A'dam 1855.
") Ovink La. p., biz. 20.
") Een exemplaar van de jaargangen 1859/ 60, 1860/61 en 1861/62 uitg. C. L.
Brinkman, te A'dam bevindt zich in de bibliotheek van de Gem. Universiteit, te
Amsterdam, en van de Technische Hogeschool, te DeifL
" ) Tijdens zijn verblijf in Edam begaf hij zich blijkens zijn brochure "Besmetting
en ontsmetting, met betrekking tot de heerschende veeziekte" (Purmerend 1867) nog
weer op een ander gebied . Het was een in druk uitgegeven lezing, gehouden voor he!
departement Edam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
" ) Op 10 februari d .a.v. uitgebracht door de Commissaris van het Hoofdbureau
van Politie K. N. zur Miihlen (4e sectie) aan de burgemeester (Gemeentelijke Archiefdienst A'dam) .
") Op 19 febr. 1869 informeerde de Minister van lustitie naar het ongeluk; op 23
februari beantwoordde de burgemeester deze brief onder bijvoeging' van een exemplaar van het politierapporL Op 26 februari informeerde de burgemeester, hoe photogeen gas uit petroleum kon worden gestookt, terwijl opslag van petroleum binnen de
gemeente was verboden krachtens Besluit van 3 I jan. 1824 Stsbl. no. 19 en gelastte een
nader onderzoek .
67) Gemeenteblad Tweede Afd., biz. \06.
") Oom van Agneta W. 1. van Marken-Matthes.
") Gemeenteblad Tweede Afd., biz. 199.
' 0) De heer H . G. Frielink, bureauchef van het oud-archief te Hilversum, maakte
mij attent op de nrs 25 ti m 36, 38, 40, 41,50 en 53 van het blad. In 1875 verscheen Van
Koten's laatstbekende boek : "Leercursus tot het aanleeren van de natuurwetenschappen, uitsluitend door zelfonderricht", 2e druk. Naar de derde Hoogduitsche uitgave
v~~r Nederlanders vrij bewerkL Op het titelblad geeft Van Koten dan weer op natuurkundig ingenieur te zijn.
") Een verslag van zijn begrafenis staat in het Nieuws van de Dag van 9 mei 1887.
12) Blijkens mededeling van het Alg. Rijksarchiefis van deze correspondentie aantekening in de indices gemaakt, maar in de (door het ministerie geschoonde) rubriek
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"gevangenissen", waarnaar vanuit het verbaal wordt verwezen, werden de brieven
niet aangetroffen.
72a) Rotterdam 31.1.1813 - 's-Gravenhage 31.7.1898.
") Doesburg 12.3.1824-Amsterdam 15.11.1913.
") Rijksarchief Noord-Holland, Verslag 1870, biz. 465-467 .
") De Gooi- en Eemlander, Nieuws- en Advertentieblad Ie Jg. nrs 34 en 35 van 6 en
13 juli 1872.
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Bijlage: Aantal inwoners te Leeuwarden en aantal bedeelden en uitgaven van de
Stadsarmenkamer te Leeuwarden 1892-1913 .

Inieiding

Eind 1893 werd bij de Stadsarmenkamer te Leeuwarden gekozen voor een
nieuwe opzet van de bedeling aan werklozen. Deze nieuwe vorm van armenzorg werd het "Elberfelder stelsel" genoemd, naar de Duitse stad Elberfeld,
. waar dit nieuwe stelsel in 1853 was geintroduceerd. De kern van dit stelsel was
de aanstelling van een groep vrijwillige armbezoekers (in Leeuwarden buurtbezoekers geheten) die voor het burgerlijk armbestuur moesten nagaan of
werklozen die bedeling aanvroegen bij deze instelling, de ondersteuning ook
. werkelijk nodig hadden. Het begrip "Elberfelder stelsel" wordt hier opgevat
als een vorm van armenzorg waarbij door een armbestuur vrijwilligers wor-
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den ingeschakeld (eventueel met enige dwang gepaard gaande) die namens
dat armbestuur als enigen het contact onderhouden met de bedeelden. De
vrijwilligers vormen hierdoor de spil van dit stelsel.
De "bloeiperiode" van het Elberfelder stelsel te Leeuwarden lag tussen
1893 en 1898. In november 1893 werden door de buurtbezoekers de eerste bezoeken aan werklozen (voornamelijk bestaande uit losse arb eiders) afgelegd.
In september 1898 betekende de aanstelling van een beroepsarmbezoeker de
erkenning van de mislukking van het Elberfelder stelsel. Vandaar dat dit onderzoek zich voornamelijk tot deze periode beperkt.
Het veelvuldig contact tussen de buurtbezoekers en de werklozen vond zijn
neerslag in talloze rapporten. Hierin werd onder andere de houding beschreven van de werklozen tegenover zowel de buurtbezoekers als de bedeling in
het aIgemeen. Nu wordt in de meeste publicaties over armenzorg aIle nadruk
gelegd op de bestuurders en de organisatie van de armenzorginstellingen. Gegevens over de houding van de bedeelden ten opzichte van de armenzorg zijn
vaak niet voorhanden. Wat de situatie in Leeuwarden omstreeks 1900 betreft
is het echter mogelijk om de reactie van de bedeelde werklozen op het Elberfelder stelsel vrij nauwkeurig weer te geven. In dit artikel zal in de beschrijving van het Elberfelder stelsel de houding van de werklozen ten opzichte van
dat stelsel dan ook centraal staan. Geprobeerd wordt de traditionele opvatting van de bedeelden als zieh onderdanig gedragende personen te toetsen aan
de situatie in Leeuwarden omstreeks 1900.
Om het onderzoek enigszins te beperken is aIleen de groep werklozen, die
's winters bij de Leeuwarder Stadsarmenkamer bede\ing aanvroeg, in het onderzoek betrokken. Van de op het gemeentearchief te Leeuwarden aanwezige
rapporten van buurtbezoekers, :?:ijn die met aanvragen om genees- en verloskundige hulp, en die met aanvragen om tijdelijke of vaste bedeling buiten beschou wing gelaten. Dat geldt ook voor de rapporten die door beroepsarmbezoekers (sinds eind 1898) zijn ingeleverd bij de voogden van de Stadsarmenkamer. De werklozen die's winters bedeling ontvingen van de Stadsarmenkamer werden "buitengewone winterbedeelden" genoemd.
In hoofdstuk I wordt ingegaan op de ervaringen met en de meningen over
het Elberfelder stelsel in Duitsland en in Nederland. Dit om de situatie die
zich in Leeuwarden heeft voorgedaan enigszins relief te kunnen geven. Vanwege het belang van de Armenwet van 1854 voor de toepassing van het Elberfelder stelsel in Nederland, wordt de wetgeving op het gebied van de armenzorg vervolgens in een aparte paragraaf behandeld. In hoofdstuk II wordt de
introductie van het Elberfelder stelsel weergegeven als reactie op de landbouwcrisis te Leeuwarden. Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van de
lotgevaIlen van het Elberfelder stelsel. Daarbij wordt tevens ingegaan op de
denkbeelden van degenen die "zorg droegen" voor de bedeelden: de voogden
en de buurtbezoekers. De houding van de consument van de armenzorg ten
opzichte van de verleende hulp vormt het thema van de laatste twee hoofdstukken. Dit aspect wordt geplaatst in het geheel der oorzaken van het
mislukken van het Elberfelder stelsel te Leeuwarden.
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I.

HET ELBERFELDER STELSEL EN DE ARMENWET VAN

1854

1. Het Elberfelder stelsel in Duitsland
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw stegen in de Duitse stad
Elberfeld de uitgaven aan armenzorg onrustbarend. Zelfs gedurende - in
economisch opzicht - gunstige jaren nam het aantal bedeelden toe '). Het
stedelijk armbestuur kon de zaak niet meer aan . Een van de oorzaken van de
stijging van de uitgaven aan armenzorg was de sterke toeneming van het inwoneraantal van Elberfeld. Tussen 1802 en 1850 nam de bevolking toe van
ca. 10.000 tot ca. 50.000 inwoners. Hierdoor kregen de vrijwillige armbezoekers (de "Armenpfleger") veel te grote wijken, omdat deze groep vrijwilligers niet werd uitgebreid . Sommigen van hen hadden ongeveer 50 gezinnen
per jaar te bezoeken en te bedelen. Als gevolg daarvan kon er slechts een oppervlakkig onderzoek worden gedaan naar de materiele positie van de armen
die bedeling aanvroegen .
Daar kwam bij, dat de "Armenpfleger" niet zelf over het toestaan van bedeling beslisten. Het beslissingsrecht bleef in handen van het stedelijk armbestuur. Kortom, het werk van de "Armenpfleger" in de steeds groter wordende wijken, zonder recht op medebeslissing, met een toenemende "driestheid van de vele beroepsbedelaars" '), werd met de dag minder aantrekkelijk.
De "Pfleger" legden minder ijver aan de dag. Het "mooie" van hun werk
zagen zij niet meer in ').
Dit leidde er toe dat men zich ging beraden over de vraag hoe een andere
opzet van de stedelijke armenzorg er uit moest 'zien. Het als antwoord daarop
ontworpen stelsel telde 150 vrijwillige "Armenpfleger" - daarvoor waren er
ca. 20 - die waren gerecruteerd uit verschillende lagen van de bevolking. Arbeiders werden echter niet benoemd. Het nieuwe van dit in 1853 ingevoerde
stelsel was met name de decentralisatie van de armenzorg. De "Armenpfleger" beslisten gezamenlijk per district over het toestaan van bedeling4). In
bepaalde gevallen was de vrijwilliger zelfs gerechtigd om zelf onmiddellijk
hulp te verlenen, zonder voorafgaand overleg met de overige
"Armenpfleger" van het district. Dit gold vooral voor die gevallen, waarin
genees- en verloskundige hulp geboden moest worden. Tenminste eenmaal
per veertien dagen moest de vrijwillige armbezoeker de gezinnen bezoeken,
die door hem werden bedeeld. Dit om na te gaan of de bedeling nog steeds
noodzakelijk was').
De vrijwilligers hadden als taak het vertrouwen van de armen te winnen,
zodat deze zich "echt" geholpen konden voelen. Niet als doel in zichzelf
moesten de armen, c.q. bedeelden, worden geholpen, maar als middel om de
stedelijke uitgaven aan armenzorg te verminderen 6) . Getuige de snelle en
sterke daling van de uitgaven aan armenzorg werd dit doel zeker bereikt. In
de jaren 1847 tot en met 1852 gaf Elberfeld per jaar gemiddeld DM. 120.000
aan armenzorg uit. In de jaren vlak na de invoering van het stelsel schommelde dit cijfer rond DM. 70.000').
Het inwoneraantal van Elberfeld steeg van ruim 50.000 in 1853 tot bijna
157.000 in 1901. De extra "Armenpfleger" die hierdoor nodig waren, kon-
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den zonder veel moeite benoemd worden: in 1901 waren er ruim 500 vrijwiJlige armbezoekers 8).' Nu was het niet zo'n hele toer om voldoende vrijwilligers
te kunnen benoemen. Men was verplicht de benoeming aan te nemen voor
ten minste 3 jaar, tenzij er dwingende redenen waren om deze af te wijzen 9).
Nu werd het werk van de "Armenpfleger" door twee bepalingen vergemakkelijkt, zodat men weinig redenen kon hebben om van een benoeming af
te zien. In de eerste plaats had elke vrijwilliger slechts twee tot vier bedeelde
gezinnen te bezoeken. In de tweede plaats waren de bedeelden verplicht om
arbeid aan te nemen, wanneer dit voor hen was gevonden. Tevens probeerde
het stadsbestuur de opvatting te verbreiden aIs zou het ambt van "Annenpfleger" een ereambt zijn. Zo liet men bijvoorbeeld de namen van diegenen
die langer dan 25 jaar aIs vrijwillig armbezoeker hadden dienstgedaan, in een
metalen plaat graveren, die in het stadhuis was te bezichtigen, als men er behoefte toe voelde. Dit streven van het stedelijk bestuur had voor het overige
succes: lange tijd werd in Elberfeld het benoemd worden tot
"Armenpfleger" als een eer gezien '0).
De eerste steden die het naar Elberfeld genoemde stelsel overnamen, lagen
aile in het Ruhrgebied, in de directe omgeving van Elberfeld. In het Duitse
rijk was in 1892 in op vier na aile gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
het Elberfelder stelsel ingevoerd "). WeI werd het vaak met wijzigingen overgenomen. Zo kende men in verschillende steden aan de districtsvergaderingen
van de "Armenpfleger" slechts een adviserende stem toe.
In de meeste Duitse steden bleek het Elberfelder stelsel een bezuiniging
voor de stedelijke financien. Maar belangrijker nog was volgens tijdgenoten
dat er door het veel betere onderzoek minder kans op "misbruik" van de bedelingsgelden was 12). Toch bleek aI snel dat het Elbenfelder stelsel niet aIleenzaligmakend was. In de eerste plaats kon men - ondanks de benoeming in
sommige steden van vrouwen en arbeiders - niet steeds voldoende vrijwilligers krijgen om het stelsel draaiende te houden 13). In de tweede plaats kwamen er klachten over het werk van de "Armenpfleger": zij zouden onder andere - tot schrik der stedelijke overheden! - te ruim bedelen. Als oplossing
werd vaak gekozen voor het benoemen van beroepsarmbezoekers, aIhoewel
de stadsbesturen bleven trachten zoveel mogelijk vrijwilligers aan te
stellen 14). Toch werd hierdoor een van de doeleinden van het Elberfelder stelsel (leden van de - gegoede - burgerij in aanraking te brengen met de
bedeelden) gedeeltelijk overboord gezet.

2. Wetgeving en armenzorg in Nederland
De armenwet van 1854 was de eerste landelijke armenwet. Art. 20 hiervan
bepaaIde het volgende:
"De ondersteuning der armen wordt, behoudens verdere bepalingen dezer afdeling,
overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid. De kerkelijke besturen zullen voor het vervullen harer roeping zich slechts hebben te houden aan
de voorschriften der bevoegde kerkbesturen" ").

De overheid zag haar eigen bemoeienissen op het gebied van de armenzorg als
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een noodzakelijk kwaad. Deze waren, zo heette het, een aanvulling op wat de
kerkelijke, bijzondere (verenigingen van particulieren) en gemengde (kruising
tussen burgerlijke en particuliere verenigingen) instellingen op dat gebied verrichtten. De wetgever hoopte dat vooral de kerk in aile behoeften zou voorzien. Wanneer een kerkelijk armbestuur iemand niet wilde ondersteunen, was
het daar vrij in: de kerk hoefde aileen ja of nee te zeggen. Het optreden van
de overheid werd dan ook gezien als overwegend politioneel. De overheid
moest de burgerij beschermen tegen eventuele gewelddaden van behoeftigen,
die daartoe gedreven zouden kunnen worden door honger en ellende '6 ).
Het tweede belangrijke - en door velen gehate - artikel was art. 21:
"Geen burgerlijk bestuur mag onderstand verlenen aan armen dan na zich, v~~r
zooveel mogelijk, te hebben verzekerd, dat zij die niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid" ").

Het in 1895 verschenen rapport van de "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" over de armenzorg concludeerde dat wat uit deze armenwet naar voren kwam niet de intentie was om te zorgen voor een voldoende behartiging
van de belangen van de armen, maar slechts het nastreven van
bezuinigingen "). Een opzet die mislukte. Het aandeel van de overheid in de
kosten van armenzorg werd na 1854 voortdurend groter ").
In de jaren 'negentig van de vorige eeuw kwam de tegenstand tegen de armenwet van 1854 op gang. In 1891 stelde N. G. Pierson - president van de
Nederlandse Bank - dat de armenwet geheel gewijzigd moest worden. Zo
wilde hij bijvoorbeeld de woorden "bij volstrekte onvermijdelijkheid" vervangen zien door "een zachter uitdrukking." Tevens wees hij op een andere
zwakke plek van de armenwet en wei op de bepaling waarbij het de burgerlijke armbesturen werd verboden onder stand te verstrekken, als de arme door
een kerkelijke of bijzondere instelling van armenzorg werd bedeeld, ongeacht
de hoogte van bedeling. Hierdoor ontstonden soms wonderlijke zaken:
"De arme kan er belang bij hebben, daar de kerk soms minder geeft dan het Burgerlijk
Armbestuur, om zich zoo te gedragen, dat hij van aile kerkelijke bedeeling wordt uitgesloten. Bij de Katholieken is daartoe het middel: op Paschen niet ter mis komen.
Zoo worden de lieden tusschen hun belang en hun geweten geplaatst" ").

In 1893 promoveerde H. Smissaert op een proefschrift dat de armverzorging van de staat als onderwerp had. Ook hij viel de armenwet van 1854 aan.
Alhoewel burgerlijke armbesturen ook een hogere bedeling konden toestaan
dan die van de armenwet - waarin geen maximum bedelingsbedragen werden genoemd - lag de ondersteuning van gemeentewege volgens Smissaert
veelal "beneden redelijke eischen." Zo werd in Amsterdam een gemiddelde
van f 1,50 per week per gezin gegeven, wat volgens Smissaert te veel was om
van te sterven en te weinig om van te leven:
" ... het is geen verzorging. die hem de middelen in hand en geeft, om zich - tot zijn eigen bate, maar toch ook ten bate der gemeente - aan de armoede te ontworstelen" ").

In 1895 verscheen het Nutsrapport, dat een geheel nieuwe armenwet voorstelde. Aan de basis van dit voorstel lag de invoering van het Elberfelder
stelseP2).
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Het zou tot 1912 duren, voordat er een nieuwe arrnenwet kwam. Evenals
de wet van 1854 stond hier de aanvullende functie van de burgerlijke armbesturen voorop . Grote verschillen waren er echter op twee punten. In de
eerste plaats waren de woorden "volstrekte onvermijdelijkheid vervangen
door de zinsnede dat de ondersteuning werd verstrekt,
" ... in zodanige vorm en zodanige mate, als met het oog op de behoeften en de per·
soonlijke eigenschappen in verband met de omstandigheden van den arme het meest
gewenscht is om hem wederom in staat te stellen, in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien" ").

Ook deze wet ging echter niet uit van een recht op onderstand van de arme.
Dit recht zou men pas krijgen door de in 1%5 in werking getreden AIgemene
Bijstandswet 24).
Het tweede verschil met de armenwet van 1854 was dat nu verplicht werd
gesteld de wijze van onderzoek - dat ingesteld moest worden om te bepalen
of iemand wei of niet ondersteuning nodig had - per burgerlijk arrnbestuur
te regelen. Binnen een jaar na afkondiging van de wet van 1912 moest elk
burgerlijk armbestuur reglementen bezitten waarin het onderzoek was geregeld. Op deze manier werd ruimte gelaten voor de eventuele invoering van
een al dan niet gewijzigd Elberfelder stelsel"). De armenwet van 1854 bepaalde hierover niets.

3. Het Elberfelder stelsel in Nederland
AI in de jaren ' veertig van de negentiende eeuw stond de gedachte van een
patronaat over de armen in het middelpunt van de belangstelling. De kern
van dit nieuwe stelsel was het via regelmatig bezoek toezicht houden op de armen. Hiervoor zouden vrijwilligers worden ingeschakeld, die elk maximaal
vijf arme gezinnen onder hun hoede zouden krijgen. Een van de voorstanders
van dit patronaat was W. H. Suringar, die het in Amsterdam echter wilde
koppelen aan een al bestaande vereniging die aan circa 300 vrouwen en meisjes werk verschafte.
In verschillende steden werden in de jaren 'veertig particuliere verenigingen
opgericht die aan huisbezoek gingen doen . De algemene indruk is echter dat
de animo voor het huisbezoek snel was verdwenen. Aileen de in vele plaatsen
opgerichte Sint Vincentius verenigingen bleven tot na de Tweede Wereldoorlog het bezoekwerk handhaven 26).
In 1872 werd in Nederland voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan
het Elberfelder ste1sel door N. G. Pierson in een artikel in de Gids. In de jaren ' zeventig en 'tachtig ontstonden er op vele plaatsen opnieuw particuliere
instellingen, die het huisbezoek aan armen vooropste1den. Voorloper op dit
gebied was de in 1872 te Amsterdam opgerichte vereniging "Liefdadigheid
naar Vermogen". Onder de naam "Vereniging tot Verbetering van Armenzorg" werden in de daaropvolgende jaren in talloze steden soortgelijke liefdadigheidsinstellingen opgericht, ook in Leeuwarden. In de discussies over
het Elberfelder stelsel werd - ondanks de duidelijke overeenkomsten nooit gewezen op de ervaringen met het patronaat over de arrnen uit de jaren
'veertig 27).
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Opvallend is dat, lOwel in de jaren 'veertig als bijna een halve eeuw daarna, het voornamelijk particuliere verenigingen waren die het persoonlijk contact met de armen, door middel van vrijwilligers, voorstonden. Dit hield verband met het feit dat dit soort verenigingen zelf hun bedeelden uitkozen, en
daarbij strenge eisen stelden. Er waren daardoor voldoende - meest vrouwelijke - personen te vinden, die deze, zich "beleefd" opstellende bedeelden
wilden bezoeken.
Het Elberfelder stelsel is echter in slechts twee plaatsen door burgerlijke
armbesturen ingevoerd en wei in Leeuwarden en Lekkerkerk. Over de werking van het nieuwe stelsel in deze laatste plaats is helaas weinig bekend . Het
is onjuist om het in 1896 door het burgerlijk armbestuur van Amsterdam
geintroduceerde vrijwilligersstelsel eveneens tot Elberfelder stelsel te bombarderen. De vrijwilligers namen te Amsterdam geen centrale plaats in. Het enige wat zij deden was het uitreiken van de bedelingsgelden bij de armen aan
huis. Zij vormden op deze manier slechts een verlengstuk van de burgerlijke
armenzorg. Het onderlOek, dat diende om na te gaan of de bedeling "noodzakelijk" was verrichtten zij niet.
Er waren slechts drie particuliere instellingen, die in tweede instantie het
beslissingsrecht over het toekennen van bedeling aan de vrijwilligers verleenden. In 1892 droeg "Liefdadigheid naar Vermogen" te Amsterdam dit recht
aan haar vrijwilligers over. Bijna tien jaar later, in 1901, volgden twee verenigingen in Haarlem en Utrecht het Amsterdamse voorbeeld 28). Voor verreweg
de meeste besturen van particuliere armenlOrgverenigingen en voor B. en W.
van Leeuwarden vormde deze machtsoverdracht blijkbaar een te grote
bedreiging van hun beslissingsbevoegdheid.

Voordelen van het Elber/elder stelsel
In de Nederlandse literatuur over armenzorg werden verschillende voordelen genoemd die het Elberfelder stelsel bood boven de traditionele armenlOrg. Zo vormde voor Pierson in 1872 het zogenaamde "sociale
angstmotief" een belangrijke reden om het Elberfelder stelsel toe te passen.
Wanneer meer mensen in een organisatie ingericht volgens de beginselen loals die voor het eerst in Elberfeld werden toegepast, zich zouden inzetten
voor hulp aan de armen, dan had men een uitstekend middel, aldus Pierson,
"Om de toenemende kloof tusschen rijken en armen te dempen en de klimmende ontevredenheid der lagere volksklasse weg te nemen" ").

Het Nutsrapport stelde eveneens dat het Elberfelder stelsel lOU bijdragen tot
een grotere bekendheid van de gegoede burgerij met de levensomstandigheden van de armen . Bij de samenstellers van dit rapport was er echter in het
geheel geen sprake van een sociaal angstmotief'O).
Ais tweede pluspunt van het Elberfelder stelsel werd de individualiserende
werking genoemd. De vrijwilligers moesten werk lOeken voor de werklozen
en voorts de armen met raad en daad bijstaan. Volgens het Nutsrapport was
de geldelijke hulp niet het belangrijkste middel om de arme gezinnen "duur-
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zaam op te heffen uit den staat van (...) zedelijk en geldelijk vervaJ." Belangrijker was een voortdurende belangstelling van de zijde der armbezoekers. En
dat kon aileen door mid del van vrijwilligers, die slechts een klein aantal gezinnen - het rapport zag vijf gezinnen als maximum - te "begeleiden" kregen. Bijkomend voordeel van een laag aantal gezinnen per armbezoeker was
dat het ambt door velen bekleed kon worden, omdat het niet veel tijd lOU
kosten J' ) .
Een derde voordeel van de invoering van het Elberfelder stelsel was volgens
sommigen de besparing die het lOU opleveren voor de burgerlijke armbesturen. Op dit punt waren de meningen echter verdeeld. Wei was men het er over
eens, dat door beter onderzoek het misbruik van bedeling sterk zou afnemen.
De beroepsarmbezoekers die toen bij veel burgerlijke armbesturen in dienst
waren, konden immers slechts oppervlakkig onderzoek doen, gezien de vele
gezinnen die bedeling aanvroegen . Zo kende Amsterdam bijvoorbeeld niet
meer dan acht bezoldigde armbezoekers op 11.613 aanvragen om bedeiing in
1890. Aan de andere kant lagen de bedelingsbedragen in Duitsland hoger dan
in Nederland, vooral als men deze vergeleek met die van de burgerlijke armbesturen. Wanneer men nu de bedelingsbedragen - tegelijk met de invoering
van het Elberfelder stelsel - ging verhogen dan was het nog de vraag of de
vermeerdering van de uitgaven door die hogere bedelingsbedragen opwoog
tegen de besparingen doordat er minder misbruik van bedeling werd
gemaakt. Over een ding was men het echter wei eens: de bedelingsbedragen
van de burgerlijke armbesturen moesten wei verhoogd worden wilde het
Elberfelder stelsel een kans hebben " ).
Vrijwillige en bezo/digde armbezoekers

De vraag of men aan vrijwilligers de voorkeur moest geven boven beroepsarmbezoekers werd in de discussie over de armenzorg omstreeks 1900 vaak
gesteld. Smissaert was huiverig voor het verlenen van te veel invloed aan de
vrijwillige armbezoekers. Het was volgens hem het beste om het beslissingsrecht over de toe kenning van bede\ing, aan hen geleidelijk te verlenen. Smissaert meende namelijk dat het onderzoek door de vrijwilligers vooral in het
begin niet grondig genoeg lOU zijn. Het nadeel van lO'n geleidelijke invoering
was echter dat de vrijwillige armbezoekers in wezen aan de kant werden gezet, lOdra zij het moeilijkste en ondankbaarste werk - het onderzoek bij de
armen die bedeling aanvroegen - gedaan zouden hebben. Dit zou demotiverend werken. Als de vrijwilligers zelf konden beslissen dan zouden zij met
meer toewijding het werk verrichten, aldus een van de bestuursleden van de
Utrechtse Vereeniging tot Verbetering van ArmenlOrgJ3).
Het Nutsrapport voegde hieraan toe dat de vrijwilliger het gezin dat bedeling aanvroeg beter kende - hij (of zij) bezocht immers maar vijf gezinnen
- dan de voogden van het burgerlijk armbestuur. Het geijkte argument tegen het beslissen door diegenen die de armen ook bezochten, was dat dezen
hierdoor " overgevoelig" zouden worden en teveel of te vaak ondersteuning
zouden geven. Om dit nadeel tegen te gaan stelde het Nutsrapport voor dat
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de burgerlijke armbesturen zich het recht zouden voorbehouden om op
beslissingen van te "goedgeefse" vrijwilligers terug te komen 34).
Op een tweede nadeel van het Elberfelder stelsel werd in 1912 gewezen,
naar aanleiding van ervaringen in Duitsland. De vrijwilligers deden in veel
Duitse steden hun werk niet goed, omdat zij op een deel van de armen geen
vat konden krijgen. Voor deze groep armen was een beroepsarmbezoeker
veel geschikter:
"De toepassing van het Elberfelder stelsel moet daarom worden beperkt tot de verzorging der armen, met wie de armverzorger kan medeleven, dus van hen, die goed gezind
zijn, den armverzorger welkom heeten als vriend en zelven naar vermogen medewerken aan de verbetering van hun toestand. ( ... ) Tegenover afkeer van geregelden arbeid
en hetgeen daaruit voortvloeit: bedelarij. diefstal, misleiding, staat de vrijwillige armverzorger (... ) machteloos. Hier is voortdurende controle nodig, dus een vakman, die
daaraan zijn vollen tijd kan wijden" H).

Dit bezwaar gold alleen voor burgerlijke armbesturen, wanneer die het Elberfelder stelsel toepasten in al dan niet gewijzigde vorm. Kerkelijke en bijzondere armbesturen schoven namelijk de "Iastige' bedeelden af op de burgerlijke armbesturen, door deze personen gewoonweg niet te bedelen. De burgerlijke armbesturen waren dan - volgens de Armenwet van 1854 - tot
ondersteuning verplicht.
Een derde bezwaar om over te gaan tot de invoering van het Elberfelder
stelsel werd gevorrnd door de Arrnenwet van 1854. Dit bezwaar gold dus aIleen voor de burgerlijke armbesturen. Aileen bij "volstrekte onvermijdelijkheid" namelijk mocht het Burgerlijk Armbestuur overgaan tot bedeling. Die
"volstrekte onvermijdelijkheid" moest worden aangetoond door de vrijwillige armbezoekers. Wanneer nu een armbestuur, ingericht volgens het Elberfelder stelsel, zich aan de armenwet hield, dan was een letterlijke interpretatie
van deze bepaling funest voor de relatie tussen armbezoeker en bedeelde en
uiteindelijk ook funest voor het toepassen van het stelsel aIs zodanig. Wilde
men dit met vrucht toepassen bij burgerlijke armbesturen, dan was volgens
het Nutsrapport en volgens Pierson een wijziging van de armenwet
noodzakelijk '6).
II.

LANDBOUWCRISIS EN ELBERFELDER STELSEL TE LEEUWARDEN

1. Armenzorg in Leeuwarden

Naast de drie grote armbesturen - het Burgerlijk Armbestuur (meestal
Stadsarmenkamer genoemd), de Hervormde Diaconie en het Rooms Katholiek ParochiaaI Armbestuur - kende men in Leeuwarden verschillende kleinere kerkgenootschappen die armen bedeelden. Over het aIgemeen kwamen
van deze laatste kerken de uitgaven van armenzorg niet boven de ca.
15.000,- per jaar.
Onder de bijzondere instellingen op het gebied van armenzorg was de in
1888 opgerichte afdeling Leeuwarden van de "Vereeniging tot Verbetering
van Armenzorg" wei de belangrijkste. Maar ook de uitgaven van deze instel-
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ling stonden in geen verhouding tot die van de drie grootste annbesturen: ca.
12.500,- per jaar. In 1889 werd de afdeling Leeuwarden van het "Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium" opgericht, die een kleine groep
gezinnen ondersteunde, en eind 1894 de afdeling Leeuwarden van "Door Arbeid tot Verbetering". Het in 1895 uitgebrachte rapport door deze laatste
vereniging, over lonen, werkloosheid en arbeidsduur te Leeuwarden, was samen met werkverschaffing op kleine schaal het belangrijkste werk dat zij
deed. Tenslotte bestonden er verscheidene nog kleinere bijzondere verenigingen dan de bovengenoemde en de iets belangrijker soepuitdeling van het Sint
Anthony-gasthuis. Via een bewijs van armoede, door de buurtbezoekers afgegeven, konden armen gratis twee porties soep per week afualen bij de soepkokerij van het Sint Anthony-gasthuis. Hieraan werd per winter ca.
/5.000,- besteed 37).
De hele schare van bijzondere verenigingen, burgerlijke en kerkelijke armbesturen, was als door schuttingen verdeeld:
"Voor velejaren had ik, te Amsterdam, een vriend, wiens studeerkamer, op een hooge
verdieping geplaatst, uitzicht gaf op een groot getal tuinen, door vier rijen van huizen
omlijst. Eens, op een zomeravond daar gezeten, zeide mijn vriend: "Hoe schoon zou
het zijn, als al die schuttingen daarbeneden eens konden verdwijnen! Dan zouden al de
bewoners van dit groote carre een park te hunner beschikking hebben; nu heeft zelfs de
ruimst bedeelde slechts eenige vierkante meters."
Mijn antwoord was: "Niet licht zult gij onze landgenooten er toe bewegen, hunne
schuttingen af te breken; er is weinig waaraan zij meer zijn gehecht."

Aldus Pierson, sprekende over de grote verdeeldheid op het gebied van de
armenzorg 38).
Vergeleken met de eerste helft van de jaren 'zeventig was het aandeel van
de Stadsarmenkamer in de totale uitgaven aan armenzorg te Leeuwarden,
steeds groter geworden. In de periode 1871-1875 werd gemiddeld per jaar ca.
/26.500,- aan armenzorg uitgegeven door dit Burgerlijk armbestuur. In de
jaren 'negentig lag dit bedrag ca.j 10.000,- hoger. Van de overige twee grote armenzorginstellingen bedroegen de uitgaven van de Hervormde Diaconie
gedurende de periode 1871-1875 gemiddeld ca.j27.000,- per jaar. In de jaren 'negentig was dit bedrag gedaald tot ca. /24.000,-. De uitgaven van het
Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur waren daarentegen in de jaren
'negentig, vergeleken met de peri ode 1871-1875, iets gestegen. Gedurende de
peri ode 1871-1875 werd gemiddeld per jaar ca. /9.000,- uitgegeven, in de
jaren 'negentig ruim/ 10.000,-39). Alleen de uitgaven van de Stadsarmenkamer hielden gelijke tred met de - langzame - groei van de Leeuwarder
bevolking. In 1871 bedroeg het aantal inwoners ca. 26.000; dertig jaar later
(in 1900) was dit gestegen tot ca. 33.000 4 °).

2. Landbouwcrisis
In 1878 begon de landbouwcrisis, die tot na 1895 lOU duren. De belangrijkste oorzaak hiervan was de openlegging, vooral in de jaren 'zeventig, van
de prairiegebieden in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Door toe-
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passing van roofbouw (de landbouwgronden werden bijvoorbeeld niet bemest) slaagden de boeren erin granen voort te brengen tegen een zeer lage
kostprijs. De nieuwe landbouwgebieden werden door middel van spooriijnen
(die in recordtempo werden aangelegd) verbonden met de havens aan de
Oostkust van de Verenigde Staten. Transport van het graan tegen lage kosten
naar Europa werd verder mogelijk gemaakt door de introductie van ijzeren
stoomschepen, die de houten zeilschepen gingen vervangen. Tevens werden
de transportkosten gedrukt door de vergroting van het tonnage van de
schepen 41).
Grote hoeveelheden graan kwamen hierdoor tegen lage prijzen op de Europese markt. De graanprijzen ondergingen een scherpe daling; de graanteelt
werd onrendabel. Om hun hoofd boven water te houden gingen de Europese
akkerbouwers toen over op de verbouw van andere gewassen dan tarwe. Dit
had tot gevolg dat ook de prijzen van deze produkten al snel begonnen te dalen, omdat de markt door een gelijktijdige reactie van duizenden boeren ook
met deze akkerbouwprodukten overvoerd raakte. Een volgende uitwijkmogelijkheid voor de boeren was het ornzetten van bouwland in grasland. Met
als gevolg dat een paar jaar later, in 1883, na de daling van de graanprijzen,
ook de prijzen van veeteeltprodukten gingen dalen 42).
Volgens Koenen had deze landbouwcrisis een weerslag op het gehele economisch leven. Wat als landbouwcrisis begonnen was, groeide volgens hem
uit tot een vrijwel algemeen gevoelde crisis. Volgens anderen was er geen
sprake van een algemene economische crisis. Hooguit werd volgens hen de
groei van de omvang van de tot ale produktie vertraagd door de
landbouwcrisis 43).
Wat de situatie in Noord-Friesland en Leeuwarden betrof, hier bleef de
landbouwcrisis niet beperkt tot de boeren op het platteland. De landbouw
was in het noorden van Friesland overheersend en daardoor bepalend voor de
algemene welvaart 44 ).
Het zou tot na 1900 duren voor van een werkelijk herstel van de landbouw
gesproken kon worden. Omstreeks 1895 begonnen de prijzen van landbouwprodukten enigszins te stijgen. Dit werd vooral veroorzaakt door de teruglopende ontginningsactiviteit in de Verenigde Staten. Deze bracht een verminderde produktiestijging met zich. Doordat in de Verenigde Staten voorts de
bevolkingsgroei zorg droeg voor vergroting van de binnenlandse afzet, daalde al na 1893 de export van Amerikaans graan naar West-Europa"). Pas
toen in andere graanexporterende landen, zoals Argentinie en Brits-Indie na
1895 de oogsten minder goed uitvielen, konden de prijzen in Europa zich herstellen. Economisch herstel van de landbouw werd voorts mogeJijk gemaakt
door de toename van de welvaart na 1895, die zich uitte in een opleving van
nijverheid, handel en transportwezen .6).
Tevens werd een begin gemaakt met de rationalisering van de landbouw,
onder andere door gebruik van goedkoop kunstmest. De overheid bood bij
dit proces, door midde1 van vooriichting en verbetering van het landbouwonderwijs, een helpende hand. Tenslotte kwam ook het totstandkomen van een
uitgebreid cooperatief aankoop-, afzet-, verwerkings- en kredietapparaat aan
het herstel van de rentabiliteit van de landbouwbedrijven ten goede 47 ).
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Leeuwarden
Twee dieptepunten traden in het algemeen tijdens de landbouwcrisis op;
dit gold ook voor Leeuwarden. De gevolgen van de landbouwcrisis waren
hier meteen na 1880 al merkbaar en vormden daarmee het eerste dieptepunt.
Leeuwarden fungeerde immers als de belangrijkste aanvoermarkt van de
landbouwprodukten uit Noord-Friesland. Het tweede dieptepunt lag in het
begin van de jaren 'negentig48). Maakte het gemeenteverslag in 1876 nog melding van een stijging van de prijzen van levensmiddelen, in 1879 werd voor
het eerst gesproken van " ... de ongewone druk, die zich in vele takken van
bedrijf deed gevoelen." Desondanks werden deze jaren toch nog "jaren van
meerdere welvaart" genoemd '9).
De Stadsbank van Lening (de "lommerd") maakte in 1881 voor het eerst
melding van de invloed van de slechte economische situatie in Leeuwarden.
Er werden minder panden beleend, doordat vele vaste inbrengers daarvan
naar elders waren verhuisd. De bank, die van 1870 tot en met 1879 steeds met
verlies had gewerkt, beleefde tussen 1880 en 1885 - voor haar doen tenminste - gouden tijden. Als verklaring hiervoor werd in 1882 gewezen op de
minder gunstige tijdsomstandigheden: hierdoor werd er namelijk meer
beleend '0).
In het begin van de jaren 'tachtig begon in Leeuwarden het aanbod van ongeschoolde arb eiders de vraag daarna verre te overtreffen "). De klachten
hierover in de gemeenteverslagen hielden na 1885 een paar jaar op, totdat een
nieuwe aaneensluitende reeks klachten in het jaar 1890 begon 52).
De ongunstige economische situatie uitte zich in het midden van de jaren
'tachtig in maatregelen van het gemeentebestuur, onder andere door werkverschaffing aan werklozen. Dit werd voor het eerst in de winter van
1883/1884 gedaan en herhaald in de twee daaropvolgende winters. In september 1886 werd er een particuliere "Commissie voor werkverschaffing"
opgericht, onder voorzitterschap van de latere buurtbezoeker Obbe
Rommerts ").
Aan het eind van de jaren 'tachtig scheen de economische situatie iets te
verbeteren. Mede door een paar zachte winters"). Maar in het begin van de
jaren 'negentig was het weer mis. Dit tweede dieptepunt uitte zich vooral in
klachten van de Stadsarmenkamer over de trek van plattelanders naar
Leeuwarden. Hoog gaf de Stadsarmenkamer op van de zogenaamde "gedwongen migratie": armen die door armbesturen op het platteland van Friesland werden "afgeschoven" naar de stad. Vaak kregen deze gezinnen geld
mee, zodat ze zich gedurende een paar weken konden redden. Na afloop van
deze peri ode moesten vele van deze gezinnen wei aankloppen bij de
Stadsarmenkamer"). De invoering van het Elberfelder stelsel bij het Burgerlijk Armbestuur te Leeuwarden tijdens het tweede dieptepunt, moet mede
tegen deze achtergrond worden gezien.
Het jaar 1895 vormde in zeker opzicht een keerpunt in de economische situatie van Leeuwarden. In dit jaar was voor het eerst sprake van het op grote
schaal vertrekken van arb eiders naar andere gemeenten, omdat ze in
Leeuwarden geen werk konden krijgen. Toch was dit vertrek nooit van lange
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duur: na ongeveer een jaar kwarnen velen weer terug in Leeuwarden. Dit gold
ook voor de na 1900 op gang komende rnigratie naar Duitsland 52) . De klachten over het "afschuiven" door plattelandsarmbesturen van bedeelden naar
Leeuwarden hielden ook na 1900 aan " ).

3. De invoering van het Elber/elder stelsel bij de Stadsarmenkamer te
Leeuwarden
Tijdens het tweede dieptepunt van de landbouwcrisis kwarnen er bij de gemeenteraad van Leeuwarden in januari 1891 en december 1892 verzoeken
binnen om werk te verschaffen. Het eerste verzoek werd door de gemeenteraad afgewezen. Het lag niet op de weg van het gemeentebestuur om werklozen werk te verschaffen, luidde de argumentatie voor de afwijzing van dit
verzoek.
Eind december 1892 werd opnieuw een verzoek om werkverschaffing ingediend bij de gemeenteraad. Ditmaal door goudsmid C. W. Bolman en de
heren S. Jansma en J . Vonk. Het betrof een verzoek namens maar liefst 852
werklozen. Merkwaardig is het feit dat Bolman c.s. de namen van de werklozen die het verzoek ondersteunden, niet wilden bekendmaken, "... dewijl
men vreesde, dat die bekendheid schadelijke gevolgen voor die werklozen
zouden kunnen hebben" "). Ook nu stond de gemeenteraad sceptisch tegenover het verzoek. En ook nu werd dit verzoek afgewezen. Het in leven roepen
van - nog een - kunstmatige werkverschaffing zou - zo stelde men kunnen leiden tot een vergroting van de toevloed van plattelandsbewoners en
schippers naar Leeuwarden. Een onderzoek naar de omstandigheden van onder andere de werklozen waarvoor Bolman c.s. werk vroegen, zou echter wei
nuttig zijn, aldus Burgemeester en Wethouders. Al was het aileen maar, omdat dan wellicht zou blijken dat vele zogenaarnde werklozen toch wei wat verdienden en dat in die gezinnen geen echte armoede zou hoeven te bestaan.
Om dit doel te bereiken stelde wethouder Troelstra (de vader van de socialistische voorman) voor, een grondig onderzoek in te stellen naar de werking
van het Elberfelder stelsel. Het was deze suggestie die leidde tot een vergadering in maart 1893. Op deze vergadering waren aanwezig leden van het
bestuur van de "Comrnissie voor werkverschaffing", leden van het bestuur
van de "Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg" (waaronder de
secretaris-boekhouder van de Stadsarmenkarner, A. Alberts), leden van het
bestuur van Patrimonium, de drie indieners van het verzoek om werkverschaffing van december 1892 en tenslotte wethouder Troelstra zelf'").
De vergadering kwam met een drieledig voorstel. In de eerste plaats moest
- op de wijze van het Elberfelder stelsel - een commissie van armbezoekers
worden benoemd, die als adviserend lichaarn zou moeten fungeren voor de
Stadsarmenkamer en de bijzondere verenigingen van armenzorg. In de tweede plaats moest de werkverschaffing van de bestaande comrnissie worden uitgebreid tot ca. 400 personen. Tenslotte moest de bedeling van werklozen
door de Stadsarmenkamer opgeheven worden. De daardoor vrijkomende gelden moesten' naar de Comrnissie voor Werkverschaffing worden overgeheveld.
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De voogden van de Stadsarmenkamer vonden dit een uitstekend voorstel,
maar, zo zeiden zij, dan moesten weI aile drie delen van het voorstel in praktijk worden gebracht, anders was het "lapwerk". Welnu, lapwerk zou het
worden. De meerderheid van de Commissie voor Werkverschaffing bleek wat
later opeens tegen uitbreiding van de werkverschaffing. De aanwezige
bestuursleden op de vergadering in maart waren toen juist wei v~~r het voorstel geweest. Drie argumenten voerde deze commissie aan tegen de uitbreiding van werkverschaffing.
Ten eerste was zo'n uitbreiding volgens haar praktisch onuitvoerbaar.
Redenen hiervoor werden niet genoemd. Ten tweede vreesde zij dat zij - aIs
"Commissie voor Werkverschaffing aan te goeder naam en faam bekend
staande werklozen" - het beginsel zou moeten prijsgeven aileen werk te verschaffen aan "oppassende werklieden", die door omstandigheden buiten
hun schuld om werkloos waren, wanneer aan veel meer personen werk zou
moeten worden verschaft. Het zou daarenboven, zo meende de commissie,
voor "oppassende werklieden" vernederend zijn, te moeten samen werken
met personen die slecht bekend stonden. De door de Stadsarmenkamer
bedeelde werklozen stonden immers in een kwade reuk. Tenslotte was de
commissie er bang voor dat de Leeuwarder ingezetenen minder giften zouden
geven aIs de werkverschaffing zou worden uitgebreid. En van die giften was
de commissie geheel afuankelij k 60).
Het spreekt vanzelf dat het College van B. en W. met deze opstelling van
de Commissie voor Werkverschaffing beslist niet was ingenomen. Na enig gemopper bleven B. en W. echter bij hun, inmiddels reeds ingediende, voorstel,
te weten de invoering van het - gewijzigde - Elberfelder stelsel bij de Stadsarmenkamer. Dit voorstel werd door de gemeenteraad aangenomen 61). Daarmee was er van het oorspronkelijk drieledig voorstel gedaan door de vergadering in maart 1893, slechts een deel verwezenlijkt.
Voor de voogden van de Stadsarmenkamer kwam het voorstel tot invoering van het Elberfelder stelsel precies op het juiste moment. Een nauwkeurig
onderzoek naar de noodzakelijkheid van aanvragen om bedeling kon, volgens de voogden, door de secretaris-boekhouder niet meer worden gedaan.
Het aantaI personen dat bedeling vroeg werd steeds groter. Dit werd vooral
veroorzaakt door
" ... het zich daarin (in Leeuwarden, K,) vestigen van eene klasse van persoonen, die
reeds gewoon waren den gang naar het Armbestuur te doen" ").

Daar kwam bij de gemakkelijkheid waarmee men bedeling kon verkrijgen,
juist door het noodgedwongen oppervlakkige onderzoek van de secretarisboekhouder.
Ook gedurende de jaren waarin het Elberfelder stelsel in werking was
klaagden de voogden over de toevloed van " ... aan aaImoezen verwende lieden" 63). De invoering van het Elberfelder stelselleek de voogden een uitstekend middel om een dam op te werpen tegen deze aanvragen om bedeling.
Dit was voor de voogden het belangrijkste motief om het Elberfelder stelsel
toe te passen. Over de vraag of het stelsel ook voor de armen zelf een vooruit-

RET ELBERFELDER STELSEL TE LEEUWARDEN

279

gang betekende werd door hen niet of nauwelijks gesproken. Of het zou moeten zijn dat het in hun ogen ook voor de armen beter was, omdat dezen geen
bedeling zouden aanvragen, doordat de vrijwillige armbezoeker hen daarvan
afhield.
Het College van B. en W. wees echter wei op de individualiserende werking
van het stelsel. De vrijwillige armbezoeker moest het patronaat voeren over
de armen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Zo kon deze een gunstige
invloed op de armen uitoefenen. Maar ook voor B. en W. was de mogelijke
vermindering van uitgaven aan armenzorg een belangrijk motief om tot
invoering van het stelsel over te gaan 64).

4. De werking van het Elberfelder stelsel te Leeuwarden
De buurtbezoekers namen de taken over van de tot dan toe in funktie zijnde wijkmeesters. Hiervan fungeerden er in elk van de 27 wijken van de stad
twee. De wijkmeesters, waaronder er zich negen bevonden die ook als buurtbezoeker (Leeuwarder benaming voor vrijwillig armbezoeker) zouden optreden, moesten zogenaamde bewijzen van goed gedrag en van onvermogen (armoede) afgeven. Tevens gaven de wijkmeesters oppervlakkig advies over bedeling. Met name deze laatste taak onderging een sterke uitbreiding; deze
vooral vroeg de inzet van de buurtbezoekers 6').
Eind 1893 werden door B. en W. - op voordracht van de voogden van de
Stadsarmenkamer - 185 buurtbezoekers benoemd. Elke buurtbezoeker had
een eigen buurt of "kring". De 185 kringen waren verdeeld over de 27 wijken
die de stad, volgens de indeling van 1878, telde. De wijken waren "genummerd" volgens de letters van het alfabet, uitgezonderd de letter J, terwijl men
door middel van de letters AA en BB het tekort aan letters van het alfabet
overwon 66).
De groep "buitengewoon winterbedeelden" (werklozen die een winter
door de Stadsarmenkamer werden bedeeld) viel geheel onder de bemoeienis
van de buurtbezoekers. Daarnaast adviseerden zij over een gedeelte van de
aanvragen om genees- en verloskundige en tijdelijke bedeling. Slechts
sporadisch kwamen zij in contact met de vaste bedeelden 6') .
De buurtbezoeker moest van de werkloze die bedeling bij hem aanvroeg
nagaan of er sprake was van "werkelijke armoede", of er geen familieleden
waren die konden bijspringen en dat ook wei genegen waren te doen en of de
werkloze ook bedeling kreeg van andere instellingen van armenzorg. In dat
laatste geval onthielden de voogden zich - getrouw aan de beginselen van de
armenwet - steevast van bedeling. Het rapport dat de buurtbezoeker bij de
voogden moest indienen, was voorzien van een algemene indruk van de woning en van het gezin van de werkloze. Tevens moest het rapport een gemotiveerd advies omtrent het toestaan van de bedeling bevatten.
Was er inderdaad sprake van armoede (in de opvatting van de voogden) en
kreeg de werkloze verder geen hulp, dan moest de buurtbezoeker proberen te
bewerkstelligen dat een van de armbesturen van de verschillende kerkgenootschappen bedeling wilde geven aan het desbetreffende gezin. De kerkelijke
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armbesturen waren daartoe meestal niet bereid. Tenslotte kon de buurtbezoeker bij particulieren aankloppen om giften voor het gezin. Als ook dat
niet lukte (wat meestal het geval was gezien de slechte naam die de werklozen
hadden) kon hij proberen via de Commissie voor Werkverschaffing werk te
krijgen voor de werkloze 6 ' ) .
Pas in laatste instantie moest een aanvraag bij de Stadsarmenkamer
worden ingediend:
"Het streven van den buurtbezoeker moet zijn, onderstand vanwege het armbestuur
zooveel mogelijk te voorkomen" ").

De buurtbezoeker had tevens als taak het voeren van een soort van patronaat over de armen, met name de werkloze in zijn "kring". Immers, algemeen verbreid was nog steeds de mening dat vooral morele tekorten bij de
arme oorzaak waren van de armoede 70). Om nu de armen het verantwoordelijkheidsgevoel weer bij te brengen moest de buurtbezoeker "zedelijke"
invloed uitoefenen. Daarvoor was - volgens B. en W. - een voortdurend
persoonlijk contact noodzakelijk tussen buurtbezoeker en arme. De buurtbezoeker moest proberen het vertrouwen te winnen van de armen. Zo moest hij
er bijvoorbeeid op toezien dat de kinderen van de arme gezinnen regeimatig
naar school gingen ").
De Leeuwarder buurtbezoekers hadden geen recht van beslissing over het
toekennen van onderstand. Ze mochten alleen adviseren. Wei stelde een van
de raadsleden voor om de buurtbezoekers in urgente gevaJlen dit recht te geyen. Dit werd afgeraden door B. en W.: dan gaf men aan de buurtbezoekers
een recht dat bij de voogden van de Stadsarmenkamer thuishoorde 72).
Personen, die aangezocht werden voor het ambt van buurtbezoeker waren
- in tegenstelling tot de situatie in Duitsland - niet verplicht de benoeming
aan te nemen. Omdat wethouder Troelstra voorzag dat het moeilijk zou zijn
aile 185 plaatsen bezet te krijgen, stelde hij voor de buurtbezoekers niet voor
een, maar tel kens voor drie jaar te benoemen. Gebeurde dit niet, dan stonden
de buurtbezoekers elk jaar weer voor de keuze - lees: verleiding - om te
bedanken ").
De 27 wijken waren in acht "secties" verdeeld, waarvan de buurtbezoekers
gezamenlijk vergaderden, eens in de drie maanden, onder voorzitterschap
van een van de acht voogden. Om een band te vestigen - zo heette het - tussen het gemeentebestuur, de voogden en de buurtbezoekers en om de buurtbezoekers de gelegenheid te geven ervaringen uit te wisselen en actuele zaken
te bespreken werden zowel deze sectievergaderingen als een jaarlijkse Algemene Vergadering van alle buurtbezoekers gehouden. Voor de sectievergaderingen bestond voor het overige onder de buurtbezoekers weinig belangstelling. Men kon als buurtbezoeker immers niet beslissen, alleen praten over
voorkomende gevaJlen. AI snel werd het aantal sectievergaderingen dan ook
teruggebracht tot twee per jaar 74).
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1893-1913

I. Het beleid van de Stadsarmenkamer
Over armoede en armenzorg in het algemeen werd door de voogden van de
Leeuwarder Stadsarmenkamer niet of nauwelijks gesproken. Hetzelfde stelde
Wouters trouwens al vast voor de voogden van de Godshuizen in Den
Bosch " ). Wei vormde het probleem van de werkverschaffing af en toe punt
van bespreking.
De opvatting van de Stadsarmenkamer over haar bedeling aan de werklozen bleek duidelijk uit een aantekening van Alberts op een rapport van een
van de buurtbezoekers, die bedeling aanvroeg voor een werkloze. Deze had
in betere tijdenj5,- aj6,- per week verdiend. Het verzoek van de buurtbezoeker om een bedeling vanj 1,- per week werd afgewezen met de opmerking:
,,'t Komt mij voor dat dezen buurtbezoeker geen onderzoeker, maar wei wat philanthropisch is, en vergeet dat hij onderzoekt voor het burgerlijk armbestuur" 16).

De bedeling werd aileen aan werklozen gegeven. Daaruit voigt dat de voogden er niets voor voelden om arbeiders die wei werk hadden, maar erg weinig
verdienden, te bedelen. Bedeling als toeslag op het loon, zoals onder andere
in Den Bosch gegeven werd, kwam bij de Stadsarmenkamer in Leeuwarden
niet voor. De voogden vreesden namelijk dat, werden arbeiders die weinig
verdienden, eenmaal door hen bedeeld, de werkgevers nog lagere lonen zouden geven. Een vrees die gerechtvaardigd was, blijkens de ervaringen met het
Speenhamlandsysteem in Engeland. Bij dit in 1795 ingevoerde stelsel werden
de lonen van de arbeiders aangevuld door de armbesturen, wanneer deze
beneden een bepaald minimum kwamen. Dit systeem leidde ertoe dat de
werkgevers hun lonen niet verhoogden. De arbeiders moesten dan maar een
patroon opzoeken, die meer loon gaf, aldus de simpele oplossing van de
Leeuwarder voogden. Simpel, omdat dit voor de meeste arbeiders tijdens de
landbouwcrisis een onmogelijke opgave was 77).
Voorzover van werklozen bekend was dat zij socialist waren, of min of
meer socialistische denkbeelden koesterden - wat nauwelijks voorkwam onder de werklozen die bij de Stadsarmenkamer bedeling aanvroegen - werden
dezen door de voogden niet afgewezen. Behalve wanneer de aanvrager zich
een abonnement op "Recht voor Allen" permitteerde. Dan had men geen
bedeling nodig, vonden de voogden 18).
Voorschotten werden over het algemeen door de Burgerlijke Armbesturen
niet aan hun bedeelden verstrekt, omdat de voogden weinig hoop hadden,
deze ooit terug te ontvangen 79).
De voogden gaven verschillende argumenten voor de lage bedelingsbedragen aan werklozen. In de eerste plaats moesten zij rekening houden met de
subsidie die zij van de gemeente kregen . Op basis daarvan kon men niet
besluiten tot het toekennen van hogere bedragen. In de tweede plaats gingen
zij er van uit dat
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.. .. . vele zoogenaamde werkeloozen toch nog dikwijls iets verdienen, terwijl andere
borgen, om 't in de zomer af te betalen ."

En als derde argument stelde men dat wanneer bijvoorbeeld het dubbele van
de gang bare bedelingsbedragen zou worden gegeven, het aantal aanvragers
onder de werklozen zou toenemen. Ook het dubbele van de bedelingsbedragen, zo gaf de secretaris-boekhouder A. Alberts toe, was nog te weinig voor
het levensonderhoud 80).
Gezien de zo geringe bedragen die de Stadsarmenkamer aan haar tijdelijk
bedeelden en werklozen spendeerde, getuigden klachten over armen die op
deze bedelingsbedragen zouden steunen ("gekleed en gevoed te worden op
kosten van de gemeenschap") meer van overtuiging dat men toch erg veel
voor die armen over had, dan van werkelijkheidszin. Juist door deze onvoldoende ondersteuning, waardoor de acute nood nooit voldoende werd gelenigd, bleven veel armen steeds weer terugkomen bij vooral de gemeentelijke
instellingen van armenzorg 81).
Het beleid van de Stadsarmenkamer was er al snel na de invoering van het
Elberfelder stelsel op gericht de buitengewone winterbedeling (aan werklozen) te verminderen. Een plan dat niet nieuw was: in de zomer van 1893 was
het immers ook al geprobeerd, maar in eerste instantie afgestuit op de onwil
van de Commissie voor Werkverschaffing. Bij het plan de bedeling aan werklozen te beperken gingen de voogden van de geruststellende - en al eerder
vermelde - gedachte uit, dat vele werklozen ook in de winter nog wei wat
zouden verdienen. Daarbij stond voor de voogden voorop, dat het geld dat
op deze manier werd bespaard, besteed moest worden aan een verhoogde
bedeling aan de vaste bedeelden 82).
2. De buurtbezoekers in dienst van de Stadsarmenkamer
De buurtbezoekers behoorden voor het grootste gedeeJte tot de gegoede
burgerij . Zo waren er van de 20 Leeuwarder advocaten vijf buurtbezoeker.
Ongeveer tien buurtbezoekers waren fabrikant, terwijl Leeuwarden ca. 60 fabrikanten telde, inclusief de bazen van kleine bedrijfjes. Tot deze fabrikanten
behoorden onder andere vader en zoon Draisma van Valkenburg, die een
levertraanfabriekje bezaten " ).
Van de zestien goudsmeden in Leeuwarden fungeerden er vier als buurtbezoekers, terwijl daarentegen van de ca. 30 grofsmeden er slechts drie tot de
buurtbezoekers behoorden. Drie van de ca. 35 broodbakkers traden op als
buurtbezoeker. Van de 70 slagers was dit er slechts een. Een kwart van de
timmerlieden en aannemers was als buurtbezoeker werkzaam. Het is aannemelijk te veronderstellen dat dit laatste - in absolute en relatieve zin - hoge
aantal veroorzaakt werd omdat juist zij via hun werk veel in aanraking kwamen met de arbeiders en daardoor minder bezwaren tegen een benoeming tot
buurtbezoeker gehad zullen hebben, dan de beter gesitueerden.
Slechts weinig winkeliers traden op als buurtbezoeker: zeventien van de
ruim 600. Slechts een paar winkeliers - de broodbakkers meegerekend verkochten produkten die ook de werklozen konden kopen. Behalve de drie
broodbakkers betrof dit een kruidenier.
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Een kleine groep (ex-)voormannen van de gematigde arbeidersbeweging
behoorde ook tot de buurtbezoekers. Deze groep bestond uit Obbe
Rommerts, O. Stellingwerf, G. Stellingwerf-lentink (die haar man na zijn
overlijden opvolgde), A. D. Beerends (die in de jaren 'tachtig samen met
Th. Postma, 10h. Colerus en Vitus Bruinsma lid was van het NoordNederlandsch Verbond ter Bevordering van het Algemeen Stemrecht) en Joh.
Colerus (in de jaren. 'zeventig secretaris van de Provinciale Friesche Werklieden Vereniging) 84). Ook de goudsmid C. W. Bolman behoorde tot de buurtbezoekers. Hij was een gematigd socialist.
Gedurende de periode 1893-1898 waren vier buurtbezoekers tevens gemeenteraadslid. Dit betrof D. Tigler Wybrandi, koopman, de wijnhandelaar
N. T. Haverschrnidt JHz., W. C. van Eysinga en de wolhandelaar C. Feitz.
Van Eysinga was tevens lid van de Provinciale Staten van Friesland.
Onder de in totaal242 buurtbezoekers bevonden zich dertien onderwijzers,
twaalf kantoorbedienden en negentien ambtenaren. Van deze 242 personen
bezat ca. 90070 het actief kiesrecht.
Bij wijze van uitzondering waren er ook enke1e arbeiders onder de buurtbezoekers: P. Kingma, timmermansknecht en P. Hardorff, .. weger aan de
waag". Deze laatste bedankte in 1904, na een veroordeling wegens
diefstal ").
Buurtbezoekers over armoede, werklooshe~d en armenzorg
Er leefden onder de buurtbezoekers zeer uiteenlopende denkbeelden over
armoede en armenzorg. Schrikken van de ellende die ze te zien kregen deden
slechts enkelen, afgaande op hun rapporten. En dan alleen nog in de eerste
winter, dat het Elberfelder stelsel in werking was. Zo schreef de tuinder D.
van Hattum in december 1893: ..... in een woord ik hat nooit kunnen
denkendat zoo iets bestond" '6).
Stukadoor Finke zag het .. roeke1oos trouwen" als veel voorkomende oorzaak van armoede. H. J. Bakker - met hetzelfde beroep als zijn naam - en
timmerman Feddema (tevens huisbezoeker voor de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg) vonden dat er te veel geld aan de jenever werd .. geofferd". Ook de kleermaker J . G. Grimm zag dit als oorzaak van armoede,
maar voegde hier een origineel idee aan toe:
"En het komt hem vreemd v~~r dat het rijk niet een groot deel van de kosten van de
Stadsarmenkamer kan betalen, want de armoede ontstaat immers voor een groot deel
door het misbruik van sterke drank, waarvan he! rijk de accijns beurt" " ).

Ook over de oorzaken van de werkloosheid waren de meningen onder de
buurtbezoekers verdeeld . Zo stelden verscheidene van hen (waaronder van
Hattum en Bolman) dat er eenvoudigweg niet voldoende werk was 88). Een
deel van de buurtbezoekers was op dit punt echter de zelfde mening toegedaan als de voogden van de Stadsarmenkamer.
Buitengewone winterbedeling
Volgens de al eerder genoemde Feddema werd er te veel bedeling gegeven
en, zo vond hij, hoe meer er werd gegeven, des te meer werd er ook gevraagd.
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Een mening die hij dus met de voogden deelde 89 ). Stukadoor Finke en boer
Tijsma waren consequent in hun opvattingen over armenzorg. Het was, vonden zij, niet altijd even gemakkelijk om na te gaan wie wel en wie niet bedeeld
moest worden. Vast stond voor beide buurtbezoekers dat werkloosheid alleen
niet de enige voorwaarde voor bedeling mocht zijn. Zij liepen hiermee vooruit op de cireulaire van 1897, waarmee de voogden de buitengewone
winterbedeling probeerden te beperken '0).
Tijsma behoorde tot de "strenge" buurtbezoekers en probeerde zoveel
mogelijk te voorkomen dat via hem bedeling werd aangevraagd. De soepeler
buurtbezoekers maakten het hem en gelijkgezinde collega's wei moeilijk om
voet bij stuk te houden tegenover de werklozen:
" ... buurtbezoeker te zijn gaat met moeilijkheden gepaart, was men onder elkander
homogeen, dan werdt er veel gespaart en kon er gespaart worden, nu heeft men te veel
van die beste zoo de mindere man zegt, maar deze bederfen het juist voor ons' ''' ).

Vooral goudsmid Bolman moest het bij Tijsma ontgelden; in een van z'n rapporten noemt hij Bolman een "ophitser" 92). Hoe hij waarschijnlijk tot deze
opvatting kwam maakte een rapport van H. de Vries duidelijk:
" ... ook is de man bij de heer Bolman geweest en heeft het boodschap gekregen: dat
ligt aan de buurtmeester die kan wei maken dat jij het krijgt. Alzoo is het wei prettig
om buurtbezoeker te zijn : als men nu en dan zoo een standje krijgt" " ).

Werkverschaffing
In september 1895 ontvingen de voogden van de Stadsarmenkamer een
brief van de buurtbezoekers Obbe Rommerts en Oebele Stellingwerf.
Rommerts was direeteur van de Cooperatieve Handelsdrukkerij, voorzitter
van de Commissie voor Werkversehaffing en in de jaren 'zeventig en het begin van de jaren 'tachtig aetief in de opkomende arbeidersbeweging als
oprichter en voorzitter van de Provinciale Friesche Werklieden Vereeniging.
Stellingwerf was redacteur van het "Friesch Volksblad", waarin hij onder
andere het algemeen kiesrecht propageerde").
In hun brief schreven zij dat de bedeling demoraliseerde en dat zoveel mogelijk moest worden geprobeerd aan werklozen werk te verschaffen "). De
Algemeene Vergadering van buurtbezoekers, die in november 1895 werd gewijd aan het probleem van de werkverschaffing was dezelfde mening toegedaan. Overleg zou gepleegd worden door de voogden met de bestuursleden
van de Commissie voor Werkverschaffing. Dit liep echter op niets uit··).
Rommerts zelf speelde in deze kwestie ogenschijnlijk en dubbelrol. Enerzijds
kwam hij met het voorstel de werkverschaffing uit te breiden, maar aan de
andere kant hieid de Commissie voor Werkverschaffing, waarvan hij voorzitter was, zo'n uitbreiding juist tegen. Het is echter mogelijk dat Rommerts
binnen de Commissie tot de rninderheid behoorde die wei voor uitbreiding
van de werkverschaffing was.
Het ergerde buurtbezoekers dat zij voor de "aan hun zorgen toevertrouwde" werklozen geen plaats konden krijgen bij de werkverschaffing. "Daar
zich honderden aanmelden, moeten veien worden afgewezen", klaagde
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VIietstra in 1894. Volgens wagenmaker van der Meij stonden er aItijd weI 200
personen op de Iijst die geen plaats konden krijgen 9').
Om van de vele aanvragen van buurtbezoekers af te zijn, verzocht de
Commissie voor Werkverschaffing in november 1897 de voogden aan de
buurtbezoekers te verzoeken, om personen, die toch niet voor plaatsing in
aanmerking kwamen, niet naar de werkverschaffing te verwijzen. Het is
waarschijnIijk dat de Commissie de bui al zag aankomen door de circulaires
van mei en november 1897 (waarop wordt teruggekomen), als gevoig waarvan veel buurtbezoekers waarschijnlijk lOuden proberen "hun" werklozen
bij de werkverschaffing geplaatst te krijgen. In 1896 klaagde de Commissie
voor het eerst ook zelf over het gering aantal personen dat zij te werk kon
stellen. Vele aanvragen moest zij afwijzen, omdat er te weinig financieIe
steun van de bevolking kwam, aldus de Commissie 9 ').

3. Het Elberfelder stelsel en de buurtbezoekers 1893-1913
AI meteen was er sprake van een tegenstelling tussen de taken die een
buurtbezoeker had te vervullen - met name die met betrekking tot het "patronaat" - en door de voogden aangehangen, namelijk strenge interpretatie
van de armenwet. Het uitoefenen van een patronaat over armen, terwijl men
als buurtbezoeker niets te beslissen en maar zeer weinig te geven had, was bij
voorbaat al gedoemd tot mislukken. Daar kwam nog bij dat het zoeken naar
werk voor de werklozen een onvruchtbare bezigheid was, omdat de Commissie voor Werkverschaffing, wanneer het werklozen van de Stadarmenkamer
betrof, meestal niet thuis gaf.
Kortom, B. en W., de gemeenteraad en de voogden van de Stadsarmenkamer wilden het Elberfelder stelsel "op een koopje" uitvoeren 99). De bedelingsbedragen voor werklozen (per week 25 cent per volwassene en 10 cent
voor ieder kind beneden de vijftien jaar; oudere kinderen werden geacht te
werken en kregen dus geen bedeling) werden niet verhoogd. En dat was juist
volgens vele schrijvers uit die tijd een belangrijke voorwaarde voor het slagen
van het Elberfelder stelseI I OO ) . Dit alles leidde dan ook tot voor buurtbezoekers teleurstellende ervaringen:
"Menigmaal vernam de spreker uit uitlatingen van buurtbezoekers zelven, dat bedoeld
stelsel de armen zooveel mogelijk van de Armenkamer verwijderd moest houden . ...
Spr. heeft van buurtbezoekers gehoord, die zeiden: wij begonnen als een engel en
eindigden als een duivel" 101 ).

Reeds direct in 1893 klaagden de voogden erover dat niet alle buurtbezoekers
van "de eis der armenwet" waren doordrongen 102). De zomerbijeenkomsten
van de sectievergaderingen werden slecht bezocht. Dat kwam volgens de
voogden omdat de buurtbezoekers die niet op deze vergaderingen aanwezig
waren na de winter weinig contact hadden met de werkloze gezinnen. En, zo
zeiden de voogden het B. en W. na, alleen gedurige aanraking van de gezinnen van werklozen met de buurtbezoekers kon leiden tot positieve invloed
van de buurtbezoeker. Daar kWaID bij dat het advies vaak ontbrak in de
rapporten van de buurtbezoekers die niet trouw de vergaderingen
bezochten 103).
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Oorzaak van deze slechte werkwijze was volgens de voogden vooral een gebrek aan belangstelling en tact van de kant van de buurtbezoekers om achter
de ware materiele toestand van de werklozen te komen. Bij vele buurtbezoekers kwam - in de ogen van de voogden - de filantropie op de voorgrond,
terwijl de Stadsarmenkamer aileen in geval van volstrekte onvermijdelijkheid
in het meest onontbeerlijke mocht voorzien. De bedelingsbedragen waren er
dan ook naar.
Treffend kwam de verhouding tussen voogden en buurtbezoekers tot
uiting in een conflict, tijdens een der driemaandelijkse vergaderingen, tussen
buurtbezoeker S. Draisma van Valkenburg en de secretatis-boekhouder van
de Stadsarmenkamer, Alberts. Draisma van Valkenburg yond dat bij een
correcte toepassing van het Elberfelder stelsel meer moest worden gegeven
aan de werklozen en andere tijdelijke bedeelden dan de Stadsarmenkamer tot
dan toe deed, wilde de hulp effect sorteren. Deze hogere bedeling werd gecompenseerd, zo meende hij (evenals onder andere Pierson) door het grondiger onderzoek, waardoor personen die het blijkens dat onderzoek niet nodig
hadden, geen bedeling (meer) kregen. Alberts was het hiermee totaal oneens,
maar - zo luidde de dooddoener - misschien kon het ooit nog eens in praktijk worden gebracht. Armvoogd H. J. P. de Vries beeindigde de discussie: .
"De voorz. constateerd tot zijn genoegen het nuttige van deze driemaandelijkse vergaderingen. De opmerkingen en beschouwingen omtrent een gezin als door den heer van
Valkenburg bedoeld kunnen zoodoende eens door aile buurtbezoekers worden overwogen" 10').

Ondanks al hun kritiek zagen de voogden in dat het werk van de buurtbezoekers juist door de Armenwet van 1854, waar ze zo streng de hand aan hielden, zeer werd bemoeilijkt. Ook de armenwet heeft schuld, zo zeiden de
voogden 10').
Eigen onderzoek van de Stadsarmenkamer, door de secretarisboekhouder, was vaak nodig om de onvolledige rapporten van de buurtbezoekers aan te vullen. Deze inmenging in hun zaken leidde er wei eens toe,
dat zij ontslag aanvroegen 106).
Al in 1896 gingen de voogden er toe over om personen die al buurtbezoeker
waren in de vacatures van anderen te benoemen. Dezen kregen dan twee kringen te "beheren". Dit, omdat het onmogelijk bleek steeds voldoende personen bereid te vinden het ambt van vrijwillig armbezoeker op zich te nemen.
Zo bleken in september 1896 van de twaalf "nieuw" benoemde buurtbezoekers er acht deze funktie al in een andere kring uit te oefenen 101).
Naar aanleiding van het slechte onderzoek van de buurtbezoekers stuurden
de voogden hun in 1897 twee circulaires. Hierin werd erop gewezen, dat zij
niet aileen moesten letten op het al dan niet voorkomen van werkloosheid,
maar dat er sprake moest zijn van "echte" armoede 108). Voor in ieder geval
een buurtbezoeker was dit reden om te bedanken. Hij yond het onmogelijk
om nog langer als zodanig werkzaam te kunnen zijn 109).
Medio 1898 stelden de voogden aan B. en W. voor om naast de buurtbezoekers een bezoldigd armbezoeker te benoemen. Het waren nu volgens de
voogden de rapporten, niet slechts van vele, maar van de meeste buurtbezoe-
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kers die te wensen overlieten. Dit tekort werd door de secretaris-boekhouder
weI gecompenseerd, maar daarin zat nu net de moeilijkheid. Alberts had namelijk ontslag genomen en zijn kennis van zaken met betrekking tot de gezinnen der bedeelden kon men node missen. Daar kwam bij dat het benoemen
van nieuwe buurtbezoekers steeds meer moeilijkheden opleverde. De belangstelling voor het ambt van vrijwilliger nam af, getuige tabel 1. In de
raadsvergadering van september 1898 werd het voorstel van B. en W., om een
bezoldigd armbezoeker te benoemen, aangenomen. Algemeen was men het er
over eens, dat het Elberfelder stelsel op een mislukking was uitgelopen 110).
TABEL 1"')
Aantal buurtbezoekers en aantal bij de Stadsarmenkamer te Leeuwarden ingeleverde
rapport en met aanvragen om bedeling, 1893-1913*
jaar

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

aantal buurt- totaal aantal
bezoekers
ingeleverde
rapporten

185
180
150
100

79
67

50
46

353
799
856
849
616
666
621
419
347
308
247
236
301
308
261
336
378
376
340
386
535

ingeleverd
door buurtbezoekers
353
799
856
849
616
616
437
255
174
119
44

69
48
42

40
II
7
2

waarvan
ingeleverd
door armbezoekers

50
154
164
173
189
203
167
253
266
221
296
323
322
307
353
510

ingeleverd
door buurtbez. voor
werklozen
229
283
321
205
133
100
51
42
35
8
19
9
5
7
4

De aantallen rapport en in de tweede kolom betreffen aanvragen om genees- en verloskundige hulp, tijdelijk en vaste bedeling en om buitengewone winterbedeling
(werklozen). Deze laatste soort aanvragen wordt apart vermeld in de laatste ko10m. In 1908 werd begonnen met het apart vermelden van de door de politie inge1everde rapporten, die betrekking had den op schippersgezinnen . Deze kleine groep
rapporten is niet in een aparte kolom opgenomen . In kolom 5 is het aantal rapporten dat in 1893 door de buurtbezoekers voor de werklozen is ingeleverd , onvermeld
gelaten, omdat dit aantal niet vergelijkbaar is met de overige aantallen in die ko10m. Het Elberfelder stelsel begon immers pas eind november 1893 in werking te
treden.
De gegevens in de kolommen 3, 4 en 5, betreffende de jaren 1898, 1899 en 1900,
zijn verkregen door een schatting op basis van een deel van de rapporten: die met
betrekking tot tijdelijke en buitengewone winterbedeling.
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De taak van de bezoldigde armbezoeker, F. J. van der Woude, was in
eerste instantie het controleren en aanvullen van de onvolledige rapporten
van de buurtbezoekers. AI vrij snel deed hij ook zelfstandig onderzoek,
noodzakelijk geworden door het toenemend aantal vacatures onder de
buurtbezoekers "'). Opmerkelijk was het dat de voogden aan B. en W. verzochten om van der Woude voor te dragen - bij de Commissaris der Koningin - voor de betrekking van onbezoldigd gemeenteveldwachter. Dit, omdat
hij wei eens last zou kunnen krijgen - gezien de ervaringen van de buurtbezoekers - van beledigingen en geweldpleging. De benoeming tot onbezoldigd gemeenteveldwachter ging door, na enig aandringen van de kant van de
voogden 112). Eind 1899 was het afgelopen met het benoemen van nieuwe
buurtbezoekers. De voogden bekenden dat zij geen vervangers konden vinden voor de ontstane vacatures: 114
" ... daar de ondervinding heeft geleerd, dat het ambt van buurtbezoeker vooral in de
wijken waar person en woonen behoorende tot de laagste klasse der maatschappij, den
buurtbezoeker aan tal van teleurstellingen blootstelt wat reeds het verlies van vele
onzer beste buurtbezoekers ten gevolge heeft gehad" ''').

Twee jaar na de benoeming van de armbezoeker bleek dat er sprake was zoals men ook had gehoopt - van een aanzienlijke bezuiniging van
f 6.000,- (ongerekend de uitgaven van het armhuis) "6). Het blijft de vraag
of deze in haar geheel op rekening van de armbezoeker moet worden gezet.
Er waren toen - getuige tabel 1 - nog ca. 100 van de oorspronkelijke 185
buurtbezoekers werkzaam. Waarbij het begrip "werkzaam" enigszins wordt
uitgerekt, zoals een blik op tabel 1 leert.
De armbezoeker had niet aileen de taken van de vacante buurtbezoekers
overgenomen, maar langzamerhand ook die van de nog in functie zijnde.
Daartoe was het nodig in 1904 nog een hulparmbezoeker aan te stellen 117).
De nog in functie zijnde buurtbezoekers hadden niets of nauwelijks meer iets
om handen en namen vaak de moeite niet om te bedanken. Of zij deden dit
pas jaren nadat men het laatste rapport had ingeleverd 118).
Toen in 1913 de gemeenteraad zich opnieuw boog over een eventuele hernieuwde opzet van het Elberfelder stelsel, was er niet een buurtbezoeker meer
actief. In de meeste beschouwingen over het mislukken van het Elberfelder
stelsel kregen de buurtbezoekers dan ook de schuld daarvan ""). Exbuurtbezoeker G. W. Koopmans meende echter dat de mislukking van het
stelsel daaraan moest worden toegeschreven, dat de buurtbezoekers niet konden doen wat zij graag wilden doen en wat in hun ogen nodig was. De oorzaak van mislukken lag in de Armenwet van 1854, zo stelde Koopmans in de
raadsvergaderirig van juli 1913.
De gemeenteraad vond het de moeite waard om opnieuw een proef te nemen met het Elberfelder stelsel. Dit was mogelijk geworden omdat de nieuwe
Armenwet van 1912 soepeler was dan die van 1854. Een goede basis was - zo
vond men - dus aanwezig. Aileen wilde de gemeenteraad het recht van
beslissing over het toekennen van bedeling aan de buurtbezoekers geven.
Hiermee ging zij in tegen de wens van zowel de voogden als B. en W. van
Leeuwarden 120).
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Deze kwestie sleepte zich twee jaar voort, totdat de gemeenteraad - gezien
de oorlogsomstandigheden - in 1915 besloot een en ander uit te stellen. De
buurtbezoekers die ondertussen nog steeds niet hadden bedankt werden niet
ontslagen. Het deel van het reglement van de Stadsarmenkamer dat over de
taken van de buurtbezoekers handelde werd vervangen door een blanco
hoofdstuk. Dit in afwachting van een hernieuwd reglement op basis van het
Elberfelder stelsel. Het zou er voorlopig niet meer van komen 121).
IV.

WERKLOZEN EN HUN HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE BEDELING EN
DE WERKVERSCHAFFING

I. De werkloze bedeelden van de Stadsarmenkamer

De door de Stadsarmenkamer bedeelde werklozen bestonden - getuige tabel 2 - voor het grootste gedeelte uit zogenaamde losse arbeiders, die ingezet
werden voor allerlei soorten ongeschoold en ongeregeld werk, zoals het laden
en lossen van aardappelen en van suikerbieten tijdens de campagne 122).
TABEL 2121)
Beroepen van buitengewone winterbedeelden van de Stadsarmenkamer te Leeuwarden
1894-1897
Beroep

1894

1895

1896

1897

losse arbeider
metselaar
scharenslijper
schoen maker
straatmaker
veedrijver
venter
verver (-sknecht)
overige beroepen

119
2
3
10
3
5
15

133
4
4
7
2

10

25
2
11

176
2
2
11
3
4
31
10
19

84
4
2
4
3
2
16
6
9

Totaal

167

191

258

130

3

Hier was sprake van seizoenswerkloosheid: 's winters waren kanalen en
vaarten dikwijls dichtgevroren, waardoor de handel en scheepvaart grotendeels stilstonden, wat voor een handelsstad als Leeuwarden zeer nadelig was.
Tevens waren er verschillende fabrieken, zoais bijvoorbeeld de Panfabriek
aan de Olde Galileen, die voornamelijk 's zomers "draaiden", zodat de desbetreffende arbeiders bij het naderen van de winter aI snel - mede - op
bedeling waren aangewezen, indien ze deze tenminste wensten te
ontvangen 124).
In de meeste gevallen werd in de laatste week van december met de buitengewone winterbedeling aan werklozen begonnen. De bedeling eindigde eind
februari of begin maart 125).
Volgens een onderzoek van de afdeling Leeuwarden van de Vereniging
"Door Arbeid tot Verbetering", waren in de maanden februari, maart en
april 1895 in totaal 784 arbeiders werkloos, waarvan er 330 losse arbeider
waren 126).
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TABEL 3 "')
Beroepen van werklozen en van de buitengewoon winterbedeelden te Leeuwarden in
1895
Beroep

gardenier
kleermaker
losse arbeider/ opperman
metselaar
scharenslijper
schilder
schoen maker
straatmaker
stukadoor
timmerman
veedrijver
venter
overige beroepen
Totaal

werklozen in febr.,
mrt. en apr. 1895
23
38
330
39
?
30
57
12
17
52
6
?
180

-

784

bedeelde werklozen
in jan., febr. en
dec. 1895
1
133
4
4
2
7
2
2
3
25
8
191

Bijna de helft (ruim 400/0) van de werkloze losse arbeiders had in 1895 via
de buurtbezoekers onderstand van de Stadsarmenkamer gekregen; dit percentage lag bij de andere beroepen, vooral bij de geschoolde en halfgeschoolde bouwvakkers en ambachtslieden, veellager. Het grote verschil in
bedelingsgraad tussen de beide genoemde groepen - met name tussen de losse arbeiders en de ambachtslieden/handwerkslieden - werd veroorzaakt
doordat voorallosse arbeiders de nadelige gevolgen ondervonden van het onzekere van hun werk en de ongeregelde ontvangst van loon. Dat maakte ook
hun bestedingspatroon en leven ongeregeld en onzeker. Met als gevolg dat bij
gelijke verdiensten een handwerksman een "grotere betrekkelijke welvaart"
had dan de losse arbeider 128).
Daar kwam nog bij dat de zomerwerklozen voor het merendeel bestonden
uit losse arbeiders, tenminste in 1895. Dezen hadden dus minder kans om's
zomers de schulden die ze tijdens hun werkloosheidsperiode in de winter hadden gemaakt, af te betalen. Het deel van de losse arbeiders dat buiten de winter wei - ongeregeld - werk had, werd geacht in staat te zijn om te
sparen 129). In de ca. acht weken durende bietencampagne - in de herfst werd bijvoorbeeld f 15,- per week verdiend, waarvan als het moest, iets
minder dan de helft wei gespaard zou kunnen worden 130).
Er waren echter verschillende omstandigheden die het in voldoende mate
opzij leggen van een deel van het verdiende loon voor de winterperiode,
moeilijk maakten. Vaak werden de lonen, bij gebrek aan bijvoorbeeld een
werkplaats, in kroegen uitbetaald, waardoor het gebruik en eventueel misbruik van sterke drank in de hand werd gewerkt 131). Daarbij kwam dat sparen toekomst-gericht is; iets waar vele losse arb eiders juist door het ongeregelde werk en de ongeregelde en onzekere verdiensten, nauwe1ijks aan toe

291

RET ELBERFELDER STELSEL TE LEEUWARDEN

kwamen. Ze leefden, aldus buurtbezoekers en voogden, vaak "bij den
dag" Il2).
Toch werd er ondanks deze handicaps wei gespaard. Maar vaak bleek dit
niet voldoende om er de gehele winter mee door te komen, zonder bedeling
aan te vragen. Vaker dan door te sparen - afgaande op de vermeldingen in
de rapporten van buurtbezoekers - probeerde men de winter door te komen
door het kopen op krediet, of wachtte men met het betalen van de huur tot er
- in de zomer - weer meer verdi end werd Ill).
Ongeveer 60070 van de door de Stadsarmenkamer bedeelde werklozen gedurende de periode 1894-1897 - was geconcentreerd in zes wijken, waar
20 a 30% van de Leeuwarder bevolking woonde, zoals tabel 4 laat zien. Dit
TABEL 4"')
Aantal

rapporten van buurtbezoekers over buitengewone
(werklozen), per wijk, te Leeuwarden 1894-1897

rapport en over werklozen

inwoneraantal

absoluut
Wijk

A

B
C
D
E
F
G
H
I
K

L
M
N

o
p

Q
R

S
T
U
V
W

X
Y
Z
AA

BB
Totaal

winterbedeelden

relatief

absoluut

relatief

'94

'95

'96

'97

totaal
'94-'97

'94-'97 in 0/0
van het totaal
aantal rapporten

1.483
1.565
1.162
461
741
766
1.507
1.210
1.030
1.395
1.393
1.882
834
979
1.562
1.732
886
139
492
2.161
1.319
911
146
576
1.749
189
140

5,2
5,5
4,1
1,6
2,6
2,7
5,3
4,3
3,6
5,0
5,0
6,6
2,9
3,5
5,5
6,1
3,1
0,5
1,7
7,6
4,5
3,2
0,5
2,0
6,2
0,7
0,5

17
6

25
15

20
6

10
2

72
29

II

7

19

10

47

6

8
II
20
24
3
I

4
18
21
34

3
5
17
29

6

2

21
51
78
102
12
2
36
33
57
126
130
91

6,9
2,8
0,0
4,5
0,0
2,0
4,9
7,5
9,8
1,2
0,2
3,5
3,2
5,5
12,1
12,5
8,8
0,2
2,7
3,4
1,9
0,0
0,3
0,1
5,1
0,3
0,6

28.410

100,0

100,0

17
20
15
I
6

7

7

9

20
26
31
21

13
46
38
28

2

7

7
4

9
6

I
18

II
13
29
41
29
2
II
10

6

5
6
II
25
20
13

2

8
9

4

I
I

28
35
20

I

19
I

18
I

6

3
I
53
3
6

229 283

321

205

1.038

II

5

Het jaar 1893 is weggelaten omdat het Elberfelder stelsel pas aan het eind van dat jaar
in werking trad. 1898 is weggelaten omdat de bezoldigd armbezoeker in dat jaar z'n
intrede deed .
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waren de wijken met de wijkletters A (waar de buitengewoon winterbedeelden vooral woonden in de Pijpbakkerssteeg, Schuitmakerssteeg, Amelandsstraat en Hoeksterachterom), H en I (twee naast elkaar liggende wijken,
waar de werklozen in de stegen en sloppen woonden, die op de Groeneweg en
Boterhoek uitkwamen), P (buitenwijk, waar de werklozen vooral woonden
op het Pieterseliewaltje, de Kloosterburen en de Kloostersteeg, aile uitkomende op de Olde Galileen), Q (Weerklank, bestaande uit diverse stegen,
die in elkaar uitmondden) en R (ten oosten van de Weerklank, waar de door
de Stadsarmenkamer bedeelde werklozen vooral op het Schoppershof woonden).
Volgens Kooperberg vormden de stegen van de wijken H en I het meest
bevolkte en ongezondste gedeelte van de stad:
.. Terwijl men oppervlakkig meent eene buurt voor zich te hebben, voorzien van ruime
huizen met een welgestelde bevolking. verleenen een paar enge stegen den toegang tot
eene ruimte tusschen of achter die huizen. waar eene schamele bevolking in vrij ellendige woningen opgehoopt en aan aile schadelijke invloeden blootgesteld is" ''').

Met uitzondering van de wijken A en H waren het deze wijken waar niet aileen het overgrote deel van de buitengewoon winterbedeelden woonde, maar
waar tevens het aantal door de Stadsarmenkamer bedeelde werklozen in verhouding tot de totale bevolking van die wijk het hoogst was: het bedroeg
meer dan het dubbele van het percentage dat de wijkbevolking van de gehele
stad uitmaakte. Wijk H zat wat dit betrof op de wip, terwijl ook in wijk 0 het
percentage bedeelde werklozen erg hoog was in verhouding tot de wijkbevolking.

Belening en burenhulp
Behalve sparen, kopen op krediet en het uitstellen van de huurbetaling op gevaar af een vloekende huurophaler aan de deur te krijgen - maakten de
werklozen vooral veel gebruik van de Stadsbank van Leening. Het grote nadeel hiervan was echter dat men niet de volledige waarde van het pand kreeg
uitbetaald, maar slechts 40 tot 50070. Oit, omdat de Bank van Leening rekening moest houden met een eventuele daling van de verkoopwaarde van het
pand en met de adrninistratiekosten 136).
Oaarnaast was de burenhulp van belang. In sommige gevallen was deze zo
belangrijk, dat bedeelden er tegen opzagen om te verhuizen, bang dat ze waren in een nieuwe buurt die hulp te moeten missen 137). Erg vaak maakten de
buurtbezoekers niet melding van burenhulp. Waarschijnlijk omdat het de
normaalste zaak van de wereld was, dat die hulp werd verleend 13').
Verhouding man vrouw
Enkele malen werd door een buurtbezoeker een relatie tussen armoede en
voortdurende ruzie tussen man en vrouw gelegd 139). De goede verhouding
tussen man en vrouw werd onder andere bedreigd door het rnisbruik dat vaak
de man maakte van sterke drank (reden voor de vrouw om haar man te
verlaten 140), de slechte woningomstandigheden en het verschijnsel dat de
vrouw soms wei, maar de man geen werk had. Zo maakten de buurtbezoe-
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kers er tien tot vijftien maal melding van dat de vrouw een dominerende positie had in het gezin: "Hij is 'n doodgoede kerel, niet heel flink ... Zij is een
groot wijf ... Overigens een eerste helleveeg" '41).
Opvallend veel gevallen van onwettige scheiding ("verlating") deden zich
voor onder de bedeelden, iets wat Kooperberg, sprekende over het "proletariaat" al was opgevallen. De buurtbezoekers maakten ca. 60 maal melding
van gevallen waarin de man de vrouw (of andersom) had verlaten:
"Johannes ... heeft op een avond, een week of drie geleden, terwijl de vrouw reeds te
bed lag met de hulp zijner moeder het kamertje dat zij bewoonden leeggehaald en
Geeske als zij hem dat wilde beletten, bedreigd met hersens in slaan, smoren enz.
Daarna is hij bij z'n moeder gaan inwonen. Nu werkt hij helemaal niet en is doorlopend dronken. Zij is toen met haar kind bij hare moeder ingenomen" ''').

Hier tegenover stond een groot aantal gevallen waarin man en vrouw ongehuwd samenwoonden en dientengevolge - meestal - "onwettige kinderen"
kregen. Kooperberg wees ook hierop al: het aantal "onwettige kinderen" dat
in de periode 1875-1884 was geboren bedroeg volgens zijn opgave bijna 50/0
van het totaal aantal geboorten in die periode 143).
Gezien de vaak instabiele relaties tussen man en vrouw zal het ongetrouwd
samenwonen vaak bewust gedaan zijn, om onnodige complicaties bij hoogoplopende ruzies te vermijden.
2. Bedeling als gewoonterecht
De door de Stadsarmenkamer bedeelde werklozen vielen uiteen in tenminste twee groepen. De eerste groep bestond uit werkloze bedeelden die van
mening waren dat zij een soort gewoonterecht had den op de winterbedeling.
Juist de algemene, vaste en regelmatige weerkerende bedeling deed dit idee
bij velen ontstaan. De buitengewone winterbedeling droeg een algemeen karakter omdat de bedeling was bedoeld voor een vastomlijnde groep personen:
de werklozen. Tevens had de buitengewone winterbedeling volgens vaste regels plaats, niet alleen de tijdsduur - zoals reeds vermeld - maar eveneens
vaste tarieven betreffende:
"Het zat er immers zoo goed bij de bedeelden in, het idee dat, melden zij zich bij de armenkamer aan, de ondersteuning nimmer meer kan bedragen danjO,50 v~~r man en
vrouw en jO,1O v~~r ieder kind" ''').

Kwam daar nog bij dat de aanvragen om bedeling in de verschillende jaren
niet of nauwelijks waren afgewezen, dan was het gewoonterecht op bedeling
compleet. Vanwege deze regelmatigheid van bedeling werd het iets waar vele
werklozen op gingen rekenen, ook al betrof het maar een geringe "toelage".
Ook de voogden onderkenden het feit, dat vele gezinnen uit gewoonte bedeling aanvroegen, wanneer de winter naderde. In hun verontwaardiging over
deze gang van zaken gingen zij wei erg ver, door onomwonden vast te stellen
dat er bij vele aanvragers om bedeling 's winters geen sprake was van werkloosheid, maar slechts van geringere. verdiensten, zodat de gezinnen, wanneer
er gespaard werd in de overige seizoenen van het jaar, de "luttele bedeling"
van de Stadsarmenkamer niet nodig zouden hebben "').
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Vooral over de werklozen die in wijk P (zijstegen van de Olde Galileen)
woonden, werd door de buurtbezoekers herhaaldelijk opgemerkt dan dezen
meenden recht te hebben op de "werkelooze centen", of dat men uit gewoonte vroeg ".). In het verlengde hiervan lag het in alle wijken voorkomende verschijnsel, dat wanneer in een bepaalde steeg of buurt een werkloze bedeling had aangevraagd bij de buurtbezoeker, er meer volgden. De werklozen
wezen er bij hun aanvraag dan op, dat zij hun bedeling wilden hebben, omdat - bijvoorbeeld - de buurman het ook al had gekregen '47).
De tweede, vrij grote groep werklozen, omvatte hen, die zo lang mogelijk
zich zelf probeerden te redden, door belening, burenhulp en het opmaken
van de eventuele spaarcenten. De rapport en van buurtbezoekers maakten ca.
50 maal melding van werklozen die "door den nood gedrongen" bedeling
aanvroegen. Op dit punt is geen duidelijke concentratie in bepaalde wijken te
constateren.

3. Werklozen en werkverschaffing
Vooral met betrekking tot de houding van werklozen ten opzichte van de
werkverschaffing is enige nuancering op zijn plaats. Socialistische
georienteerde personen als Oebele Stellingwerf en Obbe Rommerts - en met
hen de werklozen die in 1891 en 1892 om uitbreiding van de werkverschaffing
verzochten - verkozen de werkverschaffing boven een demoraliserende
bedeling "8). Er was echter een grote groep arbeiders onder de bedeelde werklozen die van de werkverschaffing niets moest hebben. Socialisten kwamen
onder hen nauwelijks voor.
Toen het Elberfelder stelsel in november 1893 in werking trad betekende
het bestaan 'van een Commissie voor Werkverschaffing dat werklozen door
de buurtbezoekers zo mogelijk naar die Commissie verwezen konden worden. In 1893 was echter al gebleken dat de Commissie voor Werkverschaffing
de werklozen die's winters door de Stadsarmenkamer werden bedeeld, liever
niet plaatste bij haar werkverschaffing.
Het in november 1897 door de Commissie aan de voogden gerichte verzoek
de aandacht van de buurtbezoekers er op te willen vestigen dat dezen in het
vervolg geen personen naar de werkverschaffing moesten verwijzen, die er
toch niet voor in aanmerking kwamen, was niet meer dan een bevestiging van
een al jaren gangbaar beleid deze bedeelden zoveel mogelijk te weigeren. In
1895 verzucht een van de buurtbezoekers:
" ... er staan altijd minstens 200 op de lijst die geen plaats kunnen krijgen en zij nemen
daar wie of zij zelf graag willen hebben daar wordt niet gezien of de menschen een
huishouding hebben, wie het noodig heeft of niet, en onze aanvragen zijn altijd
mis" ''').

Was het dus voor werklozen al vrij moeilijk om bij de werkverschaffing geplaatst te worden, een deel van hen voelde daar ook in het geheel niet voor:
" ... de man wil liever werken als een gift ontvangen, toch moet ik echter even opmerken toen ik hem vroeg om bij de werkverschaffing geplaatst te worden, hij daarin niet
kon deelen om reden hij daar niet meer zou verdienen als goed drie gulden per week,
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waarmede zijn gezin na aftrek van huishuur en fondsgeld niet kon leven, toch liever
met een ondersteuning, dan zien werk te krijgen als sneeuwschepper, straatschoonmaker enz., de winter door te komen" IS').

Dit was een keuze waarvoor veel werklozen werden geplaatst. Voor J.es dagen
per week zeven uren per dag werken, ontving men bij de werkverschaffing als
los werkman/3,30"'). Voor en volgens velen was het financieel voordeliger
om te wachten op mogelij kheden om een of twee dagen te werken bij het lossen en laden van bieten of aardappelen, waarmee men vaak meer verdiende
dan het schamele loon bij de werkverschaffing' >2).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele werklozen niet bij die werkverschaffing geplaatst wilden worden, of, als zij wei geplaatst waren en naar de
werkverschaffing toe waren gegaan, doodgewoon wegJiepen, zoals in
december 1907:
.. Verscheidene hoofden van gezinnen werden geplaatst bij de werkverschaffing, doch
verlieten deze inrichting al spoedig na eerst aldaar te hebben medegedeeld van de z.g.
kerstgave. Zij wenschten toen v~~r het daar te verdienen loon niet langer te arbeiden
en meld den zich bij onze administratie aan. Ter wille van vrouw en kinderen waren wij
dan helaas genoodzaakt deze menschen te ondersteunen" IS').

Een ander deel van de werklozen wilde juist wel graag geplaatst worden bij
de werkverschaffing, getuige aileen al de verzoeken om uitbreiding daarvan
in de jaren 'negentig.
V. HOUDING VAN DE WERKLOZEN TEN OPZICHTE VAN HET ELBERFELDER
STELSEL

1. Het lichten van de pet
De vijandige houding van een vrij groot deel van de bedeelden der Stadsarmenkamer was een belangrijke oorzaak van het mislukken van het Elberfelder stelse!'''). Deze afwijzende reactie van de buitengewoon winterbedeelden
(voornameJijk bestaande uit losse arb eiders) te Leeuwarden op de inmenging
in hun bestaan door de armenzorg, past niet in het beeld dat meestal wordt
geschetst van bedeelden. Zo vertelt Jan Romein het verhaal van een vrijwillig
armbezoeker in Amsterdam, die rond 1900 een zoldertje betrad:
..... een zolder die tot vier woningen vertimmerd was. Op een ervan ( ... ) woonde een
bijna blinde kleermaker van zevenenzeventig met zijn even oude kwakkelende vrouw.
Verdienen kon hij niet meer. De .. bedeiing" - van de gemeente, de diaconie en Liefdadigheid naar Vermogen samen - bestond uitj3,- per week plus een en een kwart
roggebrood. Toen de bezoeker hem twee kwartjes gaf, ontblootte hij eerbiedig het
hoofd" IS').

Deze eerbiedige, afhankelijke houding van de bedeelden vinden we ook
vermeld in het meest recente werk over de geschiedenis van de armenzorg in
Nederland:
.. In het algemeen kan men zeggen dat er geen wettelijke regelingen waren, armenzorg
was een gunst, geen recht. Men (de bedeeiden, K.) moest zich aanpassen aan tal van regels en bepalingen, schikken naar de nukken en grillen van armbestuurders, wilde men
voor, veelal ook zeer magere, ondersteuning in aanmerking (blijven) komen" "OJ.
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Dit zou betekenen dat openlijk vijandig gedrag van bedeelden werd afgestraft
met inhouding van het bedelingsbedrag. Men kan stellen dat de laatste zin uit
het citaat van Romein model is komen te staan voor de gangbare mening over
de houding van bedeelden tegenover de armenzorg. Voorzover er tenminste
aandacht wordt besteed aan dit aspect van de hulpverlening. Meestal wordt
namelijk volstaan met er op te wijzen dat de ondersteunden de armenzorg als
vernederend ervoeren Il7).
Ook in de locale beschrijvingen van de armenzorg wordt weinig aandacht
besteed aan de manier waarop de bedeelden reageren op de bevoogdende armenzorg. Of het moest zijn de aantrekkingskracht die de ruim bedelende armenzorg van Den Bosch zou uitoefenen op armen uit ornliggende
gemeenten Il8). Een uitzondering moet in dezen worden gemaakt voor de beschrijving van de Hervormde diaconie in de 19de eeuw te Rotterdam. Samen
met het algemene werk van Van Loo is dit de enige stu die waarin bewust
wordt geprobeerd de aandacht meer te'richten op de bedeelden. Zij het niet in
de eerste plaats op hun rol als consument van de armenzorg "9).
Wat de particuliere liefdadigheidsverenigingen betreft zal - zoals in
hoofdstuk I is gesteld - het beeld van de dankbare en beleefde bedeelde
meestal wei opgaan. Deze verenigingen konden immers zelf de gezinnen uitkiezen die zij wensten te bedelen. Voldeed men als bedeelde op een gegeven
moment niet meer aan de gestelde eisen van dankbaarheid en dergelijke, dan
kon men gevoeglijk inrukken. Ook de kerkelijke armbesturen voerden een
dergelijk beleid, alleen was de door hen verstrekte bedeling lager dan die van
particuliere instellingen. Zo kwam de rest van de om ondersteuning vragende
armen bijna automatisch bij de Burgerlijke Armbesturen terecht 160).
De zogenaamde vaste bedeelden die door de Leeuwarder Stadsarmenkamer werden bedeeld, vertoonden eveneens het van hen verwachte gedragspatroon. Over deze ondersteunden heerste bij de voogden "grote
tevredenheid" 161). Een gedeelte van de tijdelijk bedeelden en een deel van de
buitengewoon winterbedeelden reageerden op een geheel andere wijze op de
Leeuwarder armenzorg. Dit nam natuurlijk niet weg dat veel tijdelijk bedeelden (en dan vooral oudere personen en alleenstaande vrouwen) en veel buitengewoon winterbedeelden er niet aan dachten "brutaal" te wezen, of dreigend op te treden. Dezen bleven "beleefd" en beantwoordden de vragen die
de buurtbezoekers hen stelden 16').

2. De klomp tussen de deur
De vijandige houding van bedeelden tegenover de armenzorg was geen typisch Leeuwarder verschijnsel. Ondanks de spaarzame aandacht die in de literatuur aan de houding van bedeelden ten opzichte van de armenzorg wordt
gegeven, zijn er meer gevallen bekend van "in opstand gekomen" groepen
bedeelden.
Omstreeks 1844 werd te Middelburg de "Vereeniging tot het bezoeken der
armen" opgericht, in navolging van de door W. H. Suringar te berde gebrachte methode van het patronaat over de armen. De onkunde en het gebrek
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aan tact van de vrijwillig armbezoekers lOuden geleid hebben tot weerstand
onder de bezochte armen, waarna de huisbezoekers het lieten afweten 163).
Het vijandige gedrag van de Zeeuwse bedeelden is des te opmerkelijker,
omdat het hier een particuliere instelling betrof.
Ook de vrijwilligers die in Het Bildt als voogd fungeerden van het Burgerlijk Armbestuur, bevonden zich aan het eind van de negentiende eeuw in
moeilijkheden. De arbeiders die bij hen bedeling aanvroegen vonden namelijk dat ze recht hadden op die bedeling, net als een deel van de ondersteunde
losse arbeiders te Leeuwarden. Burgemeester Edo Bergsma van Het Bildt gaf
als verklaring voor deze opvatting het inzicht van de arbeiders, dat de boeren
die hen te lage lonen gaven (wat volgens Bergsma over het algemeen genomen
niet het geval was) ook de kosten van het Burgerlijk Armbestuur betaalden.
Zo kregen de arbeiders via een omweg datgene waarop ze meenden recht te
hebben: een aanvulling op het zo lage loon.
Wanneer nu aanvragers om bedeling werden afgewezen, sprak het bijna
vanzelf dat dezen dit niet op zich lieten zitten en hun ongenoegen aan de
voogden van Het Bildt lieten merken:
.. Ruwe kritiek. verwijten op straat, verdachtmakingen. beledigingen. hun huisgenoten
en hen zelf (de voogden. K.) aangedaan, vergallen hen het leven."

De reorganisatie van het Burgerlijk Armbestuur was het gevolg van deze
langzamerhand onhoudbaar geworden situatie: een bezoldigd armbestuur
werd ingevoerd, omdat het anders niet mogelijk bleek voldoende vrijwilligers
voor het ambt van voogd te strikken. De voogden bleven echter - bezoldigd
of niet - de "voetveeg van de massa" 16').
In Leeuwarden kregen de buurtbezoekers met soortgelijke situaties te maken. De werklozen die door de Stadsarmenkamer 's winters werden bedeeld
waren volgens wethouder Troelstra vaak ruwe personen, "die als het ware de
klomp tussen de deur zetten" als ze niet terstond bedeling kregen 16'). Deze
vijandige houding van een deel van de losse arbeiders bestond al voor de invoering van het Elberfelder stelsel, maar trad meer en meer op de voorgrond
door de maatschappelijke dwang die door middel van het nieuwe stelsel op de
werklozen werd uitgeoefend. Een dwang die zich uitte in de controle door de
buurtbezoekers op het doen en laten van de bedeelden. De vrijwillig arm belOekers moesten bij hun onderzoek - als dat mogelijk was - onder andere
kisten, kasten en bedsteden openen om te zien of er ook waardevolle voorwerpen in huis waren, die beleend konden worden, voordat er van bedeling
sprake kon zijn. Elke vorm van "overdaad" was uit den boze, wilde men in
aanmerking komen voor bedeling 166).
Een ander onderdeel van het huisbezoek was het stellen van een reeks vragen met het doel er achter proberen te komen hoe het met de gezinsinkomsten
was gesteld:
..... waar de vrouw werkt en wat ze verdiend wenscht de man niet te zeggen, en zeide
mij toen ik vertelde dit te moeten weten, brutaal. je hoeft niet alles te wet en je vraagt
mij alles uit, ik wi! er zo'n drokte niet mede hebben. dan bedankt ik ervoor. ik zal mij
daar ook wei buiten redden" ''').
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Ook oefenden de buurtbezoekers controle uit op het gedrag van de bedeelde losse arbeiders, vooral als het drankmisbruik betrof:
"Ik blijf echter attent op 's mans zwak, wat betreft drankmisbruik, en heb gewaarschuwd dat, zodra dit ooit weer voorkomt, geene onderstand meer zal worden
verleend" 16').

Ben controle, die kon leiden tot een negatief advies van de vrijwilliger. Toch
werd vaak in gevallen als deze de bedeling toegestaan, met als motivatie: "De
drankzucht van den vader mag de kinders niet worden toegerekend" 169).
Meestal ontving dan de vrouw in zulke gevallen de toegestane bedeling
rechtstreeks van de buurtbezoeker, om te voorkomen dat de man " ... op ondersteuning rekende, een glaasje meer zal drinken" 170). Het is waarschijnlijk
dat de controle op het drankmisbruik meer gepaard ging met de dreiging tot
inhouding van bedeling, dan met het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van
dat dreigement. Verschillende malen klaagden de voogden er namelijk over
dat zij wei verplicht waren om bij bittere armoede, ongeacht eventueel drankmisbruik of "onzedelijk gedrag", ondersteuning te geven 171). De losse arbeiders hoefden zich daardoor dikwijls diet veel aan te trekken van de bevoogding.
Om te bereiken dat de buurtbezoekers in ieder geval een rapport instuurden, drongen vele werklozen er bij hen net zo lang op aan, totdat dezen, om
van het gezeur afte zijn, aan het "verzoek" voldeden. Vaak wezen de werklozen hierbij op hun gewoonterecht. Ben recht dat nog werd versterkt als de
werklozen konden bewijzen dat hun vorige buurtbezoeker hen ook altijd
bedeling had gegeven, of konden aantonen dat andere vrijwilligers in hun
"kringen" al met de uitreiking van bedeling waren begonnen. Het voortdurend aanhouden van buurtbezoekers op straat, of in de winkel van de
vrijwilliger "hun nood klagen", of hem aan huis bezoeken waren veel voorkomende verschijnselen:
" .. . zeer slecht mens en was het mij daarom niet waardig een rapport voor hem in te
zenden, maar omdat ik hem hierom gedurig aan de deur krijg en ook op straat herhaalde malen mij heeft aangehouden, heb ik het gedaan om van het last bevrijd te
worden" 172).

Als de buurtbezoeker had toegestemd in het sturen van een rapport aan de
voogden, wilde dit nog niet zeggen, dat het huisonderzoek ongestoord verliep. Ca. 30 maal maken de buurtbezoekers er expliciet melding van dat hun
bedeelden zich "brutaal" gedroegen 173). Als de vrijwilligers in positieve zin
adviseerden, werd de bedeling in de meeste gevallen door de voogden
toegestaan.
Bleef het bij het vragen of aandringen om bedeling, dan wisten vele vrijwillige armbezoekers toch wei raad met de situatie:
"Ik zou er echter in dit geval geen bezwaar in zien die ondersteuning niet eerder te verstrekken dan wanneer bij guur winterweer de ellende door koude en gebrek ten top zal
zijn gestegen" ''').

Naast het - eventueel "dringend" - vragen om bedeling begon het gebruik van geweld of het dreigen daarmee steeds meer buurtbezoekers parten
te spelen:
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.. ... de mensch en zijn zeer ontevreden daar zij al eenige dagen door de buuren gevoed
worden ( ... ) Ik verzoek dadelijke hulp. Zij hebben niet te eten. Daar zij door de buren
gevoed worden die ook arm zijn geeft dit aanleiding tot wraak . Zondag heb ik van de
buuren een brief ontvangen door drie onderteekend daar zij mij in bedreigen zoo er
niet onmiddellijk hulp kwam" ''').

De angst voor de losse arbeiders zat er goed in, getuige ook vele andere opmerkingen van buurtbezoekers over personen die ze moesten opzoeken 176).
In zulke gevallen werd het bedelingsbedrag door de vrijwilligers beschouwd
als middel om "de vrede te bewaren." Zo yond kleermaker Grimm het nodig
bedeling te geven om een werkloze "rustig te houden":
.. Wie kent de persoon van (... ) niet? Ik huiver om rapport uit te brengen ( ... ) Geef
deze mensch in Godsnaam maar ondersteuning . wie hij is durf ik niet te zeggen . de
man is tot alles in staat. ge zult hem zeker allen wei kennen" Il l).

In al deze gevallen werd de bedeling door de voogden toegestaan.
Deze "zoethoudende" functie van de bedeling kwam het duidelijkst naar
voren wanneer de voogden plotseling de bedeling aan een agressieve werkloze
stopzetten. Zo had een van de buurtbezoekers - Obbe Rommerts - jarenlang geadviseerd om "ter persoonlijke beveiliging vooral" de bedeling toe te
staan, totdat deze plotseling werd ingetrokken door de voogden. Het was zoals altijd - de vrijwilliger die de gevolgen van de beslissing van de voogden
moest dragen. Rommerts haalde zich de woede van de afgewezen werkloze
op de hals:
.. Hedenmiddag kwam hij (de werkloze, K.) eerst aan mijn huis, later aan 't kantoor
revanche halen. De kerel was door 't woedende heen. aan vloeken en dreigen geen gebrek . Twee politiedienaars hebben hem ten slotte verwijderd. Hij zweert mij wraak .
Enfin, voor 't oogenblik leef ik nog. Aangenaam zij zulke scenes echter niet" Ill).

De buurtbezoekers mochten nog zo vol goede wil zijn, het stelsel waarbinnen zij actief waren, was er juist op gericht bedeelden van de Armenkamer af
te houden. Dat de vrijwilligers zich op den duur van dit dilemma bewust werden, bleek uit de al eerder geciteerde uitspraak van een van hen, tijdens de
gemeenteraadsvergadering van juli 1913: "Wij begonnen als een engel en
eindigden als een duivel" 179).

3. Verschillen per wijk
Aileen in de wijken I en P (zie tabeI4), waar samen een kwart van de bedeelde werkloze losse arb eiders woonde, maakten ondersteunden het de
buurtbezoekers dermate lastig, dat dezen bedankten of andere maatregelen
namen om zich te wapenen tegen het agressief optreden van de bedeelden.
Wijk Q (de Weerklank) was in dit opzicht een rustige wijk, ondanks het zowei absoluut als relatief grote aantal werklozen dat in deze wijk werd bedeeld. Werklozen zUllen ook daar hun buurtbezoeker wei eens minder vriendelijk hebben aangekeken - een paar rapporten spreken over "een brutalen
klant" 180) - en ook was er wei sprake van werklozen die bedeling bleven vragen omdat de buren of anderen het ook hadden gekregen. Maar daar bleef
het dan ook bij.
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Zulke individuele gevallen van min of meer agressief gedrag konden het de
buurtbezoeker trouwens moeilijk genoeg maken. Naar aanleiding van slechts
een "lastig" gezin kon een vrijwilliger aI overwegen om ontslag aan te
vragen:
"Met zo'n familie in zijn kring krijgt men lust het buurtbezoekersbaantje er aan te geyen; zonder brutaal te zijn, maken ze het erg lastig en ze kunnen wei niet anders, want
ze komen haast van honger en ellende om" "').

Als men aileen afgaat op de inhoud van de rapporten der buurtbezoekers
dan was er in wijk I (bestaande uit de zijstegen van de Groeneweg en St.
10bsleen) zelden sprake van agressief gedrag. Toch wilden verschillende vrijwilligers de bedeling daar niet zelf uitreiken aan de werklozen. Zo waren er
drie buurtbezoekers die hadden verzocht de eventuee1 toegestane ondersteuning door de bedeelden zelf aan de Armenkamer te laten afhalen 112). Daarnaast waren er verscheidene huisbezoekers die slechts aan bepaalde werklozen de bede1ing niet wilden uitreiken '.3). Een van hen gaf als reden hiervoor
op, dat bij het eindigen van de winterbedeling sommige werklozen een "brutale houding" aannamen '.4). Wanneer vrijwillige armbezoekers adviseerden
bede1ing toe te staan omdat de desbetreffende werklozen het hen te lastig
maakten, voegden zij er vaak aan toe dat zij de bedeling niet zelf wensten uit
te reiken ,.,). Dit was een manier van zelfbescherrning, door de vrijwilligers
toegepast, die typerend was voor wijk I. Daarbuiten kwam dit zeer zelden
voor.
Vooral de vrijwilligers die in wijk P werkzaam waren, maakten er vaak
melding van dat "hun" bedeelden meenden recht te hebben op de onderstand. Ook nadat de - nog te bespreken - circulaires van 1897 aan hen
waren bekend gemaakt '.0). Een van de buurtbezoekers sprak dan ook van
"een soort ziekte (... ) om ook maar wat te halen" "'). Agressief gedrag van
bedeelden kwam in wijk P dermate vaak voor dat de buurtbezoekers soms
probeerden over te gaan op huisbezoek dat werd uitgevoerd door twee vrijwilligers per werkloze. Op deze manier stonden de huisbezoekers sterker tegenover de bedeling "eisende" werklozen, al was het aileen maar ter voorkoming van lichamelijk geweld van de zijde der werklozen. Een maatregel die
blijkbaar niet overbodig was, getuige het volgende voorval:
"Niet geweest om reden de man een gevaarlijk persoon is om hem in deze zaken te bezoeken bovenstaande vragen zijn bij mij aan huis opgegeven" "").

4. Beperking van de bedeling en het einde van de werking van het Elber/elder
stelsel
Een van de belangrijkste motieven om de bedeling aan de werklozen te
beperken was de overlast die vele buurtbezoekers ondervonden van de om
bedeling vragende armen. Op verzoek van een van de buurtbezoekers uit wijk
P - tuinder D. van Hattum - werd er in het begin van 1897 een vergadering
belegd van de buurtbezoekers die tot de zogenaamde zesde sectie behoorden.
Deze sectie bestond voornamelijk uit de vrijwilligers die de bedeelden in wijk
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P onder hun hoede hadden. Aangezien de notulen van deze sectie niet bewaard zijn gebleven is de door van Hattum gegeven motivatie voor zijn voorstel om de bedeling aan werklozen te beperken, niet bekend. Het feit dat
vooral in zijn kring de buitengewone winterbedeelden zich erg "weerbaar"
opstelden zal voor van Hattum reden geweest zijn om dit voorstel te doen.
De vergadering van buurtbezoekers nam van Hattum's voorstel over en
verzocht de voogden aan aile buurtbezoekers een circulaire te sturen over de
buitengewone winterbedeling. Hierin zou moeten staan dat werkloosheid
geen recht gaf op deze vorm van ondersteuning:
"Dat het begrip der Buitengewoon winterbedeelden als zou de Armenkamer gelden
verstrekken aan de buurtbezoekers voor allen die geen werk hebben, geheel verkeerd is
.•• " 119),

De voogden moesten aan de buurtbezoekers opdragen de bovenstaande mededelingen aan de bedeelde werklozen over te brengen, zodat dezen zich konden voorbereiden - door middel van sparen - op een winter zonder bedeling.
Tijdens de bespreking van dit voorstel in de overige secties gaven verschillende vrijwilligers toe, door de aandrang van werklozen genoodzaakt te zijn
geweest een rapport met positief advies om bedeling naar de voogden te
sturen 190). In mei 1897 stelden de voogden een eerste circulaire op. Voor deze
beperking van de buitengewone winterbedeling werden door de voogden in
de circulaire twee redenen genoemd. In de eerste plaats zouden vele bedeelde
werklozen volgens hen de uitkering niet nodig hebben, omdat ze 's zomers
gelegenheid te over hadden om te sparen. In de tweede plaats zouden veel
werklozen de geringe bedeling niet nodig hebben, juist omdat de bedelingsbedragen zo laag waren 191).
Dat er naast deze twee motieven nog een derde bestond (in ieder geval vanuit het gezichtspunt van vele huisbezoekers) bleek ook uit het feit dat voor
sommige vrijwilligers de mei-circulaire nog niet ver genoeg ging:
" ... dat den buurtbezoekers veellast bespaard zou kunnen worden indien door heeren
voogden bij publicatie als anderszins aan de buitengewone winterbedeelden werd te
kennen gegeven, dat voortaan geen zgn. werklooze. centen meer zullen worden
gegeven 19'),

Een nieuwe circulaire, in november 1897 opgesteld en aan de buurtbezoekers
gezonden, bleek nodig, waarschijn1ijk om het misverstand onder vele vrijwilligers weg te nemen als zou de buitengewone winterbedeling geheel worden
opgeheven. Deze nieuwe circulaire stelde uitdrukkelijk vast, dat in gevallen
waar (volgens de voogden) bede1ing nodig was, die ook gegeven zou
worden 19').
Door deze circulaires was het algemeen karakter van de buitengewone winterbedeling verdwenen: deze was van toen af aan niet meer bestemd voor een
duidelijk ornlijnde groep personen. Voor de werklozen, die een en ander van
de huisbezoekers te horen kregen, ' verviel dus de basis waarop zij hun
gewoonterecht altijd hadden gefundeerd.
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De circulaires waren niet zonder resultaat, omdat er in het jaar 1898 ca. f
850,- minder aan de buitengewone winterbedeling werd uitgegeven dan het
jaar daarvoor '94). Een van de buurtbezoekers wees er trouwens op, dat als
gevolg van de circulaires het bedelen door armen bij particulieren was toegenomen in de winter van 1897/1898'9'). Deze beperking van bedeling toonde
duidelijk aan dat armoede niet noodzakelijkerwijze bedeling impliceerde.
Zodat bedelingscijfers niet gebruikt kunnen worden als maatstaf ter bepaling
van de mate waarin armoede voorkomt '0.). Opvallend was het in verhouding
tot voorafgaande jaren hoge aantal rapporten waarop door de voogden afwijzend werd beslist. Dit aantal bedroeg in 1898 56, terwijl slechts 133 personen in dat jaar als werkloze de buitengewone winterbedeling ontvingen '0').
Als motieven voor de benoeming - in 1898 - van een bezoldigd armbezoeker gingen de angst van de buurtbezoekers voor het agressieve gedrag van
vele werkloze losse arbeiders en de wi! van het gemeentebestuur om op de uitgaven aan armenzorg te bezuinigen, hand in hand. Toen eind 1898 F. 1. van
der Woude tot bezoldigd armbezoeker was benoemd, verzochten de voogden
B. en W. aan Van der Woude de bevoegdheid te verlenen proces verbaal op te
maken. Als motivatie voor dit verzoek gaven de voogden het gevaar dat voor
de armbezoeker verbonden was aan het bezoeken van de bedeelde werklozen.
Dat betrof vooral die gevallen waarin de rapporten van de buurtbezoekers
moesten worden aangevuld. Het kwam volgens de voogden namelijk voor
dat buurtbezoekers uit vrees geen inlichtingen durfden te geven over bepaalde
werklozen '01).
Al tijdens de raadsvergadering waarin over de eventuele aanstelling van een
bezoldigd armbezoeker werd gesproken, had wethouder Troe1stra er op gewezen dat sommige buurtbezoekers hadden bedankt voor verdere uitoefening van hun ambt, vanwege het ruwe gedrag der bedeelden. Dit was volgens
Troe1stra vooral het geval in de wijken waar " ... personen wonen behoorende tot de laagste klasse der maatschappij" '00).
Door de vrijwilligers te vervangen door een beroepsarmbezoeker en deze
de bevoegdheid te geven bedeelden te arresteren, hoopten de voogden het
agressieve gedrag van werklozen de baas te kunnen blijven. Het eventuele
financiele effect van de aanstelling van Van der Woude was in 1898 nog niet
te verwachten. De sterke verlaging van de uitgaven was pas in het jaar 1899 en
de daaropvolgende jaren te merken 200).
SAMENVATIING

De invoering van het Elberfelder stelsel bij de Stadsarmenkamer te
Leeuwarden, tijdens het tweede dieptepunt van de landbouwcrisis in Friesland, werd door de voogden en B. en W. van Leeuwarden gezien als middel
tot bezuiniging op met name de bedeling aan werklozen. Uit dit gegeven
vloeide de eerste oorzaak van het mislukken van het Elberfelder stelsel voort.
Een van de taken van de buurtbezoekers was het uitoefenen van een patronaat over de werklozen. Dit nu ging niet samen met het beleid van de Stadsarmenkamer, die zich immers strikt hield aan de armenwet van 1854, zodat van
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daadwerkelijke hulp aan werklozen geen sprake kon zijn. Het beleid van de
voogden der Stadsarmenkamer moest door de buurtbezoekers verkocht worden, die daarbij - en niet aileen in hun eigen ogen - op den duur afdaalden
van "engel tot duivel".
Was het ambt van buurtbezoeker al niet aantrekkelijk vanwege de kruideniersmentaliteit van de voogden, doordat de buurtbezoekers geen recht van
beslissing hadden over het toekennen van bede1ing ontstonden voor vele
buurtbezoekers situaties waarin directe, financiele hulp nodig was, terwijl zij
die niet - tenzij op eigen kosten - konden verlenen . Dit was de tweede oorzaak van de mislukking van het Elberfelder stelsel te Leeuwarden. Het sprak
voor de voogden vanzelf, dat zelfs wanneer de buurtbezoekers het recht kregen alleen in noodsituaties direct bede1ing te verstrekken, het hek van de dam
was. Veel buurtbezoekers waren in de ogen van de voogden "filantropen",
en velen deden slecht onderzoek. Die noodsituaties zouden in dit geval zo ver
kunnen worden uitgerekt door de buurtbezoekers, dat ze de meerderheid
vormden van alle ondersteuningsgevallen.
De derde en wellicht de belangrijkste oorzaak van het mislukken van het
Elberfelder stelsel was het voorkomen van agressief gedrag bij werklozen die
bedeling aanvroegen bij de Stadsarmenkamer. In dit opzicht vertoonde de situatie zoals die zich in Leeuwarden voordeed, mark ante overeenkomsten met
die te Elberfeld, voor de invoering van het Elberfelder stelsel, en met die in de
gemeente Het Bildt, voor de invoering van het bezoldigd armbestuur. Men
kan zich dan ook afvragen of het bezitten van de bevoegdheid over de toekenning van bede1ing te beslissen voor de buurtbezoekers uiteindelijk veel
zou hebben uitgemaakt. De vrijwilligers die in Het Bildt als voogd fungeerden bezaten deze bevoegdheid wei, maar konden het desondanks niet bolwerken. En ook in Het Bildt konden er niet in voldoende mate onbezoldigde
vrijwilligers gerecruteerd worden.
Bedeeld te worden hield niet automatisch in dat men zich aanpaste aan de
eisen van de bedelende instantie. Het agressief gedrag van bedeelde werklozen was weliswaar geconcentreerd in wijk I en wijk P, maar kwam ook daarbuiten voor, zij het in individuele gevallen. Ook deze individuele gevallen leverden de buurtbezoekers al voldoende problemen op. Het agressief gedrag
van werklozen richtte zich vooral tegen het onderzoek door de buurtbezoekers. Dit onderzoek betekende een verregaande inmenging in het leven van de
bedeelden. Afgezien nog daarvan was een onderzoek in de ogen van ve1e
werklozen onnodig, omdat zij (gewoonte-)recht meenden te hebben op bedeling. Vandaar dat deze groep werklozen geen reden zag tot agressief gedrag
wanneer ze eenmaal bede1ing had gekregen. Juist vanwege dit gewoonterecht
was voor de groep werklozen die zich daarop baseerde de bede1ing beslist niet
demoraliserend.
Het beeld van de zich tegen de vertegenwoordigers der armenzorg teweer
stellende bedeelden moet echter niet al te snel worden gegeneraliseerd. Dit
bee1d gaat voornamelijk op voor een deel van de buitengewoon winterbedeelden, die hoofdzakelijk bestonden uit losse arbeiders.
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Pas in tweede instantie kozen de voogden - na de poging de bedeling te
beperken - voor de oplossing die ook in vele Duitse steden waar een vorm
van Elberfelder stelsel functioneerde, werd gekozen. Deze oplossing bestond
uit de aanstelling van een beroepsarmbezoeker die als gemeenteveldwachter
gewapend was tegen eventueel agressief gedrag van werklozen. Met deze aanstelling erkende het gemeentebestuur van Leeuwarden het bestaan van
weerstand, die de armenzorg bij een groot deel van de buitengewoon winterbedeelden opriep. Tenslotte werd hierdoor duidelijk dat het primaire doel
van de armenzorg niet was het - zij het op een zeer gebrekkige wijze "verschaffen van recht aan de arme", maar het handhaven van de bestaande
maatschappelijke orde, de organisatie van de armenzorg incluis.
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werklozen bleef in de periode 1894-1897, blijkens tabel4, praktisch ongewijzigd. Degenen die in februari werden bedeeld, waren - enkele uitzonderingen daargelaten van
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'") Zie hierover: Muller-Lulofs, "Armenverzorging", II.
''') Zo bijvoorbeeld in: G.A. Leeuwarden, Rapporten en buurtbezoekers, 1896, nr.
671.
"0) Ibidem, o.a. 1897, nr. 143.
"') Ibidem, 1897, nr. 425.
''') Kooperberg, Geneeskundige plaatsbeschrijving, 87. Citaat: G.A. Leeuwarden,
Rapporten buurtbezoekers, 1896, nr. 388. De achternaam is hier vervangen door ( ... ),
omdat de rapporten, door buurtbezoekers (en armbezoekers) opgemaakt, pas na 100
jaar openbaar zijn.
''') Kooperberg, Geneeskundige plaatsbeschrijving, 130.
''') Alberts in: G.A. Leeuwarden, Notulen buurtbezoekers 3e sectie, 23-2-1894.
''') Gemeenteverslag, 1896, \33-\36.
"') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, onder andere: 1894, nr. 203,
1895, nr. 720, 1896, nrs. 33 en 809, 1898, nr. 4.
''') Ibidem, 1894, nr. 203 (Wijk P), 1894, nr. 793 (Q), 1896, nr. 33 (P), 1896, nr.
809 (P), 1897, nr. 10 (Q), 1898, nr. 4 (P), 1898, nr. 89 (A), 1898, nr. 144 (G), 1898, nr.
142 (D), 1898, nr. 651 (K), 1902, nr. 28 (Q), 1904, nr. 189 (0). Zie ook: G.A. Leeuwarden, Uitgaande Stukken S.A.K., 6-11-1912.
"') G.A. Leeuwarden, Notulen S.A.K., 1-10-1895.
"') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, 1895, nr. 154; zie ook: Ibidem,
1894, nr. 705, 1895, nr. 163 en 1896, nr. 767.
"0) Ibidem, 1897, nr. 461.
'") Gemeenteverslag, 1891, 179.
"') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, onder andere: 1894, nr. 599 en
1896, nr. 686.
Ill) Verslag Armwezen, 1907,3.
''') Voor deze stelling is in hoofdstuk 3, par. 3 al enig bewijsmateriaal aangedragen.
Over de houding van de losse arbeiders ten opzichte van het Elberfelder stelsel te
Leeuwarden is door schrijver dezes al eerder gepubliceerd: "De my the van de deemoe-
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dige bedeelde" , Intermediair 18 (1982) nr. 44 13-17. Dit hoofdstuk is een bewerkte en
uitgebreide versie daarvan.
"') J. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900
(Amsterdam 1976' ) 254.
''') Van Loo, Den arme gegeven, 107.
''') H. C. M. Michielse, De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar
welzijnswerk (Meppel 1980' ) 38 en 68 .
"') Wouters, Den Bosch 1854-1912, 16 en 265 vlg.
"') P. A. C. Douwes, Armenkerk. De Hervormde Diaconie te Rotterdam in de
negentiende eeuw (Schiedam 1977) met name 39-59.
"') Over de strenge eisen die kerkgenootschappen en bijzondere verenigingen aan
hun bedeelden stelden : van Loo, Den arme gegeven, 92 en 94; Smissaert, Overzicht,
138; strenge eisen werden ook in Leeuwarden gesteld door bovengenoemde soorten
armbesturen: Gemeenteverslag, 1883, 149.
''' ) Gemeenteverslag, 1897, 128.
''') Zie voor "beleefde" reactie van bedeelden onder andere: G.A. Leeuwarden,
Rapporten buurtbezoekers, 1893, nrs. 179 en 307.
"') Van Loo, Den arme gegeven, 44.
''') E. Bergsma, De uitvoering der armenwet in Friesland en de bijzondere oorzaken voor den grooten omvang der burgerlijke armverzorging in die provincie
(Leeuwarden 18%) vooral 8-10.
" ' ) Verslag gemeenteraad, 27-9-1898.
''') Zie bijvoorbeeld : G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, 1893, nr. 85;
1895, nrs. 123, 210 en 775 .
''') Ibidem, 1895, nr. 69.
"') Ibidem, 1894, nr. 331.
''') Ibidem, 1896, nr. 154; zie voor soortgelijke oprilerkingen : Ibidem, 1895, nrs.
614, 671,691; 1896, nrs. 71,154,602, 691; 1898, nr. 108.
"') Ibidem, 18%, nr. 602.
''' ) Gemeenteverslag, 1896, 136 en 139.
"') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, 1893, nr. 115; zie voor "in winkel nood klagen" : Ibidem, 1899, nr. 337; zie verder: Ibidem, 1894, nr. 776; 1897, nrs.
189, 517,548; 1898, nrs. 143 en 200.
"') Zie onder andere: Ibidem, 1893, nrs . 319, 348; 1894, nrs. 56, 141, 192,582,689,
762, 765 etc.
'74) Ibidem, 1897, nr. 588 .
"') Ibidem, 1893, nr. 313 .
'76) Zie onder andere: Ibidem, 1894, nr. 618; 1895, nr. 749; 1896, nrs. 60, 728, 767;
1897, nr. 344; 1898, nr. 15.
m ) Ibidem, 1898, nr. 97 .
"') G.A. Leeuwarden, Ingekomen Stukken S.A.K., Rommerts aan voogden,
21 -12-1896; G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, 1896, nr. 605; G.A. Leeuwarden, Notulen S.A.K. 15-12-1896.
"') Zie noot 10 1.
"') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, onder andere: 1893, nr. 319;
1896, nrs. 671 en 733. Zie voor het aandringen van werk10zen om bedeling in wijk Q
onder andere: Ibidem, 1894, nr. 759; 1897, nrs. 10,247 en 516.
'" ) Ibidem, 18%, nr. 259.
"') G.A. Leeuwarden, Register buitengewoon winterbedee1den, 1893/ 1894 (onder:
wijk I, kring 4), 1894/ 1895 (1.1 en 1.9 en 1895/ 1896 (1.1), (Archief S.A.K. nr.
214-219).
" ') G.A. Leeuwarden, Rapporten buurtbezoekers, 1893, nr. 48; 1895, nr. 671,
18%, nrs. 526 en 528, 1898, nr. 50.
''') Ibidem, 1898, nr. 49.
"') Ibidem, onder andere 1898, nr. 15.
''') Ibidem, 1898, nr. 4.
"') Ibidem, 1895, nr. 209.
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"') G.A. Leeuwarden, Uitgaande Stukken S.A.K., voogden aan T. de Groot,
24-5-1895 en onder andere G.A . Leeuwarden , Rapporten buurtbezoekers, 1895, nr.
828 .
"') G.A. Leeuwarden, Notulen S.A.K ., 16-3-1897 .
190 ) G.A. Leeuwarden, Notulen buurtbezoekers Ie sectie, 8-4-1897; Notulen buurtbezoekers 3e sectie, 8-4-1897 .
19') G.A. Leeuwarden, Notulen S.A.K., 2-11-1897; Notulen buurtbezoekers Ie
sectie, 13-10-1897 en Ibidem, 8e sectie, 8-4-1897; Gemeenteverslag, 1896, 136.
192) G.A. Leeuwarden, Notulen buurtbezoekers 3e sectie, 14-10-1897.
''') G.A. Leeuwarden, Notulen S.A.K., 2-11 -1897.
''') Zie bijlage.
19') G.A. Leeuwarden, Notulen buurtbezoekers 3e sectie, 18-3-1898.
''') Zie hiervoor onder andere: Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 194
vlg., de Vries, Landbouw en bevolking, 149.
'97) Vergelijk de cijfers over de periode 1894-1897, zoals vermeld in tabel 4.
19') G.A. Leeuwarden, Uitgaande stukken S.A.K., 23-12-1898 .
' 99) Ibidem, 23-10-1899; Verslag Gemeenteraad, 27-9-1898.
200) Zie bijlage.

BIJLAGE
Aantal inwoners te Leeuwarden en aantal bedeelden en uitgaven van de Stadsarmenkamer te Leeuwarden 1892-1913
Bedragen in f 100,-

jaar

inwoneraantal
(31 dec.)

totale
jlitgaven

uitgaven
armhuis

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

30.712
30.949
31.357
31.292
31 .598
31.944
32.142
32.162
33.009
33 .177
33.584
33 .936
34.098
34.397
34.789
35.189
36.054
36.511
37.014
37.439
37 .897
38 .366

376
384
371
388
402
403
395
362
320
318
329
339
344
341
361
353
388
387
386
387
391
364

138
134
132
121
127
122
123
121
105
118
124
128
146
140
143
127
129
122
114
111
114
108

geneeskundig
bedeelden
uitgaven
aantal

68
75
78
76
78
77
79
74
74
67
78
78
64
70
84
79
98
104
112
114
108
98

3480
3876
3273
3860
3369
3719
2591
2861
3362
3524
3751
3559
3372
3142
3331
3177
3571
3602
4113
3934
3829
3581

vaste
bedeelden
uitgaven
aantal

44
49
54
62
63
62
62
58
45
41
38
42
39
37
35
37
37
47
46
47
51
48

tijdelijk
bedeelden
uitgaven
aantal

buitengewoon
winterbedeelden
uitgaven
aantal

w

tv

overige
uitgaven

;J
267
251
251
259
267
225
156
174
139
128
139
129
127
106
124
137
119
147
145
155
125
119

54
57
63
69
74
82
82
69
58
56
53
54
58
57
63
74
87
83
81
83
82
74

372
436
532
529
586
590
337
350
304
342
379
404
359
430
331
356
197
253
253
246
513
469

29
25
14
21
19
22
14
8
7
5
4
3
3
2

1793
749
819
982
1400
721
1053
738
594
468
370
268
283
200
299
495
978
1181
1303
1264
1041
792

43
44
29
39
41
39
36
33
30
32
33
34
35
36
36
37
37
31
33
32
35
36

Van 1906 ti m 1913 werden de uitgaven aan tijdelijke en buitengewone winterbedeelden gezamenlijk vermeld onder "tijdelijke bedeling" .
Over het armhuis, dat deel uitmaakte van de Leeuwarder Stadsarmenkamer, zie n. 39.
Bronnen: kolom 1: Statistiek van den loop der Nederlandsche bevolking.
kolom 2 ti m 10: Verslag van den Toestand der gemeente Leeuwarden 1892-1900; Verslag van de Stadsarmenkamer te Leeuwarden
1901-1913.
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Enschede 22 januari 1923 - Leiden 8 mei 1983
door
DANIEL JEEN ROORDA
Daan Roorda groeide op in een gezin waarvan de vader academisch gevormd leraar in de Duitse taal- en letterkunde was. Voor de lOon sprak het
vanzelf dat ook hij na de gymnasiale opleiding, die aan het gymnasium te
Arnhem in 1940 met een beta-eindexamen werd afgesloten, zou gaan studereno De keuze viel op de studie van de sociale geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Die studie verliep vlot: ondanks de moeilijkheden in bezettingstijd - hij weigerde de 10Yaliteitsverkiaring in 1943 te tekenen en moest
dus onderduiken - kon deze reeds in 1947 met een doctoraal examen
beeindigd worden. Als bijvak met onderwijsbevoegdheid had Roorda ook geschiedenis gestudeerd. Bij de leermeester in dat yak, Prof. Dr. P. C. A. Geyl,
bereidde hij daarop een proefschrift voor met als onderwerp de oproeren van
1672 in Holland en Zeeland, terwijl hij daarnaast leraar geschiedenis werd bij
het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, achtereenvolgens in
Haarlem, Den Haag en Leiden.
Op 19 mei 1961 verdedigde Roorda te Utrecht zijn dissertatie Partij en Factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en jacties met als promotor Geyls opvolger: J. C.
Boogman. Terecht werd dit proefschrift met een 'cum laude' beloond. Van
groot belang was in deze boeiende beschrijving van wat er zich tijdens het
rampjaar in de Hollandse en Zeeuwse steden afspeelde Roorda's sociaalhistorische aanpak. Geinspireerd door het werk van de toen in het buitenland
nog weinig bekende Engelse historicus Lewis B. Namier, onderscheidde hij
het verschijnsel van de factie, groepsvorming binnen elk stedelijk patriciaat
waarbij gedurig het ambtsbejag bepalend was, en dat van de partij, de landelijke vaag-ideologische samenhang die weliswaar in de loop van de tijd zich
handhaafde - in de Republiek staatsgezind of stadhoudersgezind gekleurd
- maar pas in tijden van heftige interne crisis, lOals in 1672, aan de dag kon
treden. Interessant was ook Roorda's poging te komen tot een analyse van de
sociale verhoudingen in de samenleving van de Republiek rondom 1672. Zo
was hij - daarin voorgegaan door G. J . Renier in diens in Engeland gepubliceerde werk The Dutch Nation (1944) - in staat een globale beschrijving van
de sociale stratificatie te bieden en kon hij aan de hand van vele feiteJijke gegevens het spel analyseren dat er tussen de aristocratiserende vroedschappen
en soms naar democratisering neigende gilden en schutterijen gespeeld werd.
Het lOU deze sociaal-historische richting blijven die Roorda's verdere onderzoek na zijn dissertatie bleef beheersen, ook toen hij van 1970 af aan bij
het hoger onderwijs betrokken werd. Want Roorda's prestaties bleven niet
onopgemerkt en in 1970 volgde zijn eerste benoeming, van lector in de sociale
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geschiedenis in de nieuwe faculteit der sociale wetenschappen aan de Econornische Hogeschool te Rotterdam met kort daarop, in 1972, die tot gewoon
hoogleraar in de algemene geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Krachtiger nog dan tevoren kon Roorda in deze functies - ook in openbare
les en oratie - pleiten voor de toepassing in de geschiedwetenschap van de
zogenaamde prosopografie. Prosopografie beoogt het bijeenbrengen van
sociaal-feitelijke gegevens van personen (bijvoorbeeld leeftijd, beroep vader,
gezinsgrootte, loopbaan etc.) die in bepaalde instellingen in staat of maatschappij - voor de Republiek bijvoorbeeld het personeel van de Staten
Generaal, het legerkader of het hooglerarenbestand van een akadernie - de
dienst uitmaken en poogt de interne samenhang binnen de elites vast te stellen, de farniliale, sociale, econornische en/of politieke netwerken die veelal
het machtsspel bepalen. In Leiden richtte Roorda de Werkgroep Elites binnen de universiteit op - niet alleen historici uit eigen faculteit en politicologen uit de rechtenfaculteit maar ook vakgenoten uit andere universiteiten
werden bij dit initiatief betrokken - die zich ging toeleggen op het in-kaartbrengen van persoonsgegevens van bijvoorbeeld de Staten Generaal in de
Republiek en het Koninkrijk.
Zelf bleef Roorda zich in grote vasthoudendheid en toewijding bewegen op
het terrein van de geschiedenis van de 17e en 18e eeuw, met bijzondere aandacht voor de politieke en sociale ontwikkelingen in de Republiek en in Engeland. In de persoon van de stadhouder-koning Willem III, die zelf voor
Roorda een bijzonder object van studie werd, kwamen die Nederlandse en
Engelse aspecten samen. Het was zijn, helaas nooit vervulde, voornemen om
na zijn emeritaat een biografie van Willem III te schrijven. Maar zulk voornemen weerhield hem er niet van ondertussen in talrijke artikelen en beschouwingen die na zijn promotie in grote regelmaat werden gepubliceerd, blijk te
geven van zijn toenemende kennis en steeds verruimend inzicht omtrent de
politieke en maatschappelijke geschiedenis. In een bundel, die posthuum
Roorda wil eren, zal, behalve een keuze uit zijn talrijke artikelen, een volledige bibliografie worden geboden van hetgeen hij in de loop van zijn levensjaren het licht deed zien. Hier zij slechts een enkele publikatie genoemd, zoals
zijn voortreffelijke artikel over Narnier van 1962 in het Tijdschrift voor
Geschiedenis of zijn samen met H. van Dijk in 1973 uitgegeven voorbeeldige
boek over Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Repub/iek. Maar Roorda
gooide zijn netten ook veel wijder uit, bijvoorbeeld in een stuk over de betrekkingen tussen Kerk en Staat in de periode van 1660 tot 1715 in WestEuropa (in A. C. Duke en C. A. Tamse ed., Britain and the Netherlands VII,
Den Haag 1981) of het met A . H . Huussen Ir. in 1977 gepubliceerde artikel
over de vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa in een bijzonder
nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis, terwijl uit zijn posthume bijdrage (te zamen met I. E. Burger) in dit Iaarboek blijkt, dat hij zich in de
laatste tijd ook bezighield met aspecten van de geschiedenis van Engeland in
de 1ge eeuw.
AI dit wetenschappelijke werk is des te treffender wanneer men beseft dat
Roorda daarnaast, als leraar eerst, hoogleraar later, vele taken uitvoerde die

ENSCHEDE

22

JANUARl

1923 -

LEIDEN

8

MEl

1983

315

in verband stonden met zijn grote belangstelling en liefde voor het onderwijs
in de geschiedenis. Reeds vroeg tijdens zijn leraarschap begon hij zich verantwoordelijk te voelen voor de belangen van dat onderwijs, niet zozeer voor
zijn collegae-Ieraren als wei voor de Nederlandse samenleving. Hij was ervan
overtuigd dat het onderwijs in de geschiedenis van essentieel belang was voor
het ontwakend maatschappelijk besef bij de jeugd en verworven historische
kennis en inzicht voor de maatschappij onmisbaar bleven. Daarom wierp hij
zich op voor de verbetering en vernieuwing van het onderwijs-program in het
midde1baar en voorbereidend onderwijs, daarom hechtte hij ook zo aan een
goede opleiding in de didactiek van de geschiedenis voor geschiedenisstudenten. Zo was hij een van de drijvende krachten in de Vereniging van
Geschiedenis Leraren (de VGN) en het door die vereniging uitgegeven Kleio,
waarin hij vele beschouwingen publiceerde. Zo spande hij zich in voor het
maken van leermiddelen of het redigeren van lesopdrachten en bleef hij in
zijn hoogleraarschap actief in bestuurswerk onder andere als voorzitter van
de Commissie Modernisering Leerplan Geschiedenis en vervolgens in functies
binnen de Stichting Leerplanontwikkeing. Met recht werd hij het eerste erelid
van de VGN. Wanneer ook nu nog het geschiedenisonderwijs op middelbare
scholen gevaar loopt - in ambtelijke kringen is men het yak niet altijd even
goedgezind en Roorda voerde hiertegen een dappere strijd - dan ligt dat
zeker niet aan hem die er werkelijk alles aan heeft gedaan om het yak te
behoeden voor aile plannen van ontmanteling en vervlakking.
De volkomen onverwachtse dood van Roorda heeft al dit werk wei heel
abrupt afgebroken. Wei had hij juist een handboek voor de nieuwe geschiedenis voitooid, bestemd voor de nieuwe opleiding van studenten in de zogenaamde eerste fase bij de geherstructureerde studie, maar hij had vele nieuwe
onderwijsplannen. Zij Werkgroep Elites was we1iswaar op gang gekomen,
maar moest nog de belangrijkste resuitaten laten zien. Enige veelbelovende
promovendi die hij enthousiast op een onderwerp had gezet en begeleidde
bleven verweesd achter, al had hij als promotor reeds enige promoties kunnen afronden. Op het voortdurende slagveld om het geschiedenis-onderwijs
zal, na alles wat Roorda daarvoor deed, deze overtuigde strateeg node gemist
worden. In eigen studie viel de pen op het papier toen er nog zoveel op basis
van reeds voltooid onderzoek geschreven had kunnen worden.
Heeft men echter de slag die de Nederlandse geschiedbeoefening met
Roorda's plotselinge dood trof verwerkt dan blijft er toch veel van bijzondere waarde dank zij zijn werk over. Veel heeft hij nagelaten op historischwetenschappelijk gebied: de nieuwe sociaal-historische aanpak met de
nadruk op de prosopografie en op de sociale stratificatie en mobiliteit; de
vernieuwende visie op de politieke geschiedenis van West-Europa in de 17e en
18e eeuw met als benadering processen als de bureaucratisering en de aristocratisering van de samenleving; de zich verruimende aandacht voor het
Nederlands verleden in een internationaal kader, in vergelijking vooral met
Engelse en Franse ontwikkelingen; de blijvende plaats die Roorda gaf aan het
geschiedverhaal waardoor zijn werk zo leesbaar en zo levend zal blijven.
Voor degenen die hem gekend hebben blijft de herinnering aan een man die
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zijn hart verloren had aan zijn yak en daarom hardwerkend nooit het plezier
en genoegen daarbij hoefde te missen. In menselijke betrekkingen was
Roorda hartelijk met grote belangstelling voor zijn scholieren en studenten,
in soepele collegialiteit tegenover zijn medewerkers en collegae. Misschien
werd een enkele waarnemer weI eens moedeloos bij al die ijver en energie; dat
niet-nee-kunnen-zeggen wanneer hem iets gevraagd werd; zijn, zo verbeten
haast, vasthouden aan eigen belangstellingen en, het zij in de goede zin van
het woord gezegd, zijn hobbies. Maar dan zag zulk een waarnemer daarachter steeds zijn sportief en vrolijk idealisme, dat culturele geloof van de optimist die wist, tot het einde toe, dat zijn leven en werk ruet voor niets waren
maar het hogere doel dienden van het behoud en de ontpiooiing van de
Nederlandse beschaving .
I. Sche>ffer

DE SCHRIJVERS
E. J. Fischer studeerde aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam, daarna Economische Wetenschappen aan de V.v.A. Na zijn doctorale examen was hij tien jaar
werkzaam bij de vakgroep Geschiedenis van de R.V.V. Hij promoveerde in 1983 op
het proefschrift Fabriqueurs en Fabrikanten aan de V.v.A. Hij publiceerde op het gebied van de geschiedenis van de techniek , de nijverheid, de navigatie en de bedrijven.
Is thans voor twee jaar gestationeerd bij het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis.
S. Boom (30) studeerde in 1980 af aan de Vniversiteit van Amsterdam in de Economische en Sociale Geschiedenis. Voor de de Deutsche Forschungsgemeinschaft transcribeerde hij enige 16e eeuwse handschriften . Vanaf 1978 is hij werkzaam aan de scholengemeenschap Huizermaat te Huizen - een Middenschoolexperiment -, waar hij in de
bovenbouw geschiedenis doceert.
P. Saal (31) studeerde in 1981 af aan de Universiteit van Amsterdam in de Economische en Sociale Geschiedenis. Organiseerde een tentoonstelling over schuilkelders.
Publiceerde (met F. Spangenberg) een boek over stationsarchitectuur. Bereidt publikaties voor over bunkers rond de Afsluitdijk, de Keppelse ijzergieterij en Noordzeebadplaatsen; dit laatste gecombineerd met een tentoonstelling.
W. van den Broeke (Middelburg, 1941) studeerde economie te Rotterdam. Sedert 1966
is hij werkzaam bij de Vakgroep Geschiedenis van de R.U.U. Hij publiceerde over de
economische ethiek van vertegenwoordigers der Nadere Reformatie, en onderzocht het
gedrag van het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesi/!. Zijn proefschrift over de financiering van de spoorwegaanleg in Nederland verkeert in een vergevorderd stadium.
G. P. van de Yen, geboren in 1941 te Breda. Hij studeerde sociale aardrijkskunde in
Nijmegen en promoveerde er in 1976. Is thans bibliothecaris en wetenschappelijk
medewerker historische geografie aan het Geografisch Instituut KU Nijmegen.
J. C. Sepp (1953) is student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn hoofdvak is
economische en sociale geschiedenis.
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