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DE BETEKENIS VAN DE MICRO COMPUTER VOOR DE ECONOMISCHHISTORISCHE WETENSCHAP
door
R. C. W. VAN DER VOORT
In deze lezing wi! ik ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik
van de micro computer voor de wetenschap der Economische Geschiedenis. Hierbij
moet bedacht worden, dat de wereld van de micro computers nog volop in beweging is. Deze voordracht moet dan ook als een momentopname worden beschouwd:
een palet met de stand van zaken. Mogelijk kunnen enkele lijnen naar de toekomst
getrokken worden. De opzet van mijn voordracht is als voigt. Eerst zal ik enkele
zeer sumrniere opmerkingen maken over het informatieprobleem in de wetenschap
in het algemeen, om vervolgens dit toe te spitsen op de economisch-historische wetenschap . Deze opmerkingen dienen alleen maar als referentiepunten, die van belang kunnen zijn om de potentiele betekenis van de micro computer aan te geven .
Vervolgens zal ik ingaan op de revolutionaire opkomst van de micro computer en
enkele, naar mijn mening op dit moment belangrijke en mogelijke toepassingen
hiervan. Hierbij zal ik ook aangeven wat nu het nieuwe aspect aan het gebruik van
de micro is. Het is immers bekend, dat de computer al sinds de jaren zestig in de
econornisch-historische wetenschap wordt toegepast. Om slechts een referentie te
noemen: Edward Shorter publiceerde in 1971 "the Historian and the Computer, a
practical guide". Tevens zal ik ook aangeven welke beperkingen er evenzeer gelden.
Tenslotte wil ik nog enkele opmerkingen maken over de betekenis van de micro
computer voor gespecialiseerde wetenschappelijke instellingen als het Nederlandsch
Economisch Historisch Archief. Ik zal dit doen niet aileen uit hoffelijkheid voor
de jubi!erende Vereniging, maar ook omdat ik ervan overtuigd ben, dat de hierna
te schetsen ontwikkeling van belang kan zijn voor de aard en wijze van dienstverlening van onze Vereniging.

Het injormatieprobleem in de Wetenschap
In zijn boek Communication in science, behandelt Meadows') verschillende
aspecten van het probleem van wetenschappelijke communicatie. Om de omvang
van dit verschijnsel te pei!en, tracht hij de groei van de wetenschap vast te stellen
aan de hand van drie criteria, namelijk de toename van het aantal personen, werkzaam op enig gebied van wetenschap, de groei van de uitgaven gedaan aan het wetenschappelijk bedrijf en de omvang van de productie van wetenschappelijke
literatuur. Hoewel het duidelijk is, dat zich allerlei so orten problemen kunnen
voordoen bij het meten van deze grootheden, concludeert hij: "Nevertheless so
long as we concentrate on the gross outline rather than the details, the increase in
the volume of science since the seventeenth century, does have the rough appearance of an exponential function"'). De groei van de wetenschap is gedurende de
laatste twee eeuwen exponentieel van karakter geweest. Vooral voor wat betreft de
exacte wetenschappen zijn hier sprekende voorbeelden van te geven. Sinds de eerste
jaargang, uit 1907, had de "chemical Abstracts" 32 jaar nodig om de miljoenste
referentie te bereiken; daarna verliep de reeks als voigt:
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-

1 miljoen
2 rniljoen
3 miljoen
4 miljoen
5 miljoen

in
in
in
in
in

32 jaar
18 jaar
8 jaar
4 jaar 8 maanden
3 jaar 4 maanden

3) Deze groei heeft tot een algemeen onderkende informatie explosie geleid. Uit de
hierboven geschetste voorsteIIing voigt overigens ook een andere belangwekkende
conclusie. Omdat de wetenschap wat betreft het aantal beoefenaren en geaIloceerde
middelen exponentieel gegroeid is, wordt ook impliciet aangegeven, dat deze ontwikkeling niet eindeloos kan doorgaan. Meadows beeldt deze groei, bijvoorbeeld
van het aantalliteraire producties, in de zogenaamde s-curve functioneel uit. Deze
voorstelling, die niet aIleen bekend is uit de natuur - de plantengroei -, maar ook
uit de economie - de levenscyclus van een product -, geeft aan, dat de eerste fase
gekenmerkt wordt door een meer dan evenredige toename; dan treedt er een buigpunt op, een omslag, waarna de groei vermindert. Het is niet uitgesloten, dat we
thans, of binnen niet al te lange tijd, dit omslag punt hebben bereikt. Macro economische ontwikkelingen zuIlen hierbij echter ook hun invloed laten gelden. Hetgeen
tot nu toe behandeld werd, heeft vooral betrekking op de natuurwetenschappen.
Gelden deze opmerkingen ook voor het economisch-historisch bedrijf? Er zijn aanwijzingen dat wij deze vraag bevestigend moeten beantwoorden. Zo kan bijvoorbeeld een groei van het aantal deelnemers aan het bekende vierjaarIijkse,
internationale congres voor de economische geschiedenis geconstateerd worden,
hoewel deze toename zich niet in aIle landen volgens dezelfde patron en voltrok 4 ).
Wat Nederland betreft kan gewezen worden op het feit, dat in de Nieuwe Algemene
Geschiedenis der Nederlanden niet aIleen in de delen V tim IX, ong. 370/0 aan
economische- en sociale geschiedenis in de ruimste zin van het woord, zoals A. M.
van der Woude in zijn inleiding op deel V opmerkt, besteed wordt, maar dat dit
percentage voor de delen X tim XV tot ongeveer 45% oploopt. In de eerste editie,
welke in de jaren vijftig tot stand kwam, werd minder dan 10% van het aantal bladzijden aan de econornische - en sociale geschiedenis gewijd.
Ook Jansen wijst in zijn historiografisch overzicht van de Nieuwe Tijd op hetzelfde verschijnsel'). Uit deze schaarse gegevens mag geconcludeerd worden, dat de
omvang van het economisch-historisch bedrijf na de tweede wereldoorlog in ieder
geval belangrijk is toegenomen. Of deze toename ook exponentieel van karakter is,
zoals bij de natuurwetenschappen, staat aIlerminst vast. Een nadere beschouwing
van de productie van Nederlandsche economische- en sociaal historici leert, dat hun
studies in het algemeen een solide kwantitatieve basis hebben, en vaak ook inductief
van aard zijn. Ik noem slechts in wiIIekeurige volgorde, zonder een uitputtend overzicht te geven, vanzelfsprekend de studies van de Wageningse school, maar ook
voor wat de meer recente dissertaties betreft, het werk van Bos, Van Dijk, KJep,
Lindblad, Fischer, Diederiks, en Sluijterman 6 ). Niet aIleen heeft de recente historiografie het kwantitatieve aspect niet verwaarloosd, ook de huidige ontwikkelingen
geven geen aanleiding te verondersteIlen, dat deze trend zich zal wijzigen. Zo werd
bijvoorbeeld onlangs betoogd, dat het probleem van de economische groei in Nederland in de 1ge eeuw pas kan worden opgelost als een solide kwantitatieve basis
is gelegd. Om nauwkeurige uitspraken over de ontwikkeling van het reeele nation aIe inkomen te kunnen doen, moeten we "Back to basics'''). Tenslotte wi! ik nog
wijzen op een andere ontwikkeIing, nameIijk een die betrekking heeft op de "crisis" in de theoretische economie. AIs gevolg van de feiteIijke economische ontwikkeling na 1973, staat niet aIleen het Keynesiaanse paradigma onder druk, ook de
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betekenis van het economisch model, als beschrijving van de werkelijkheid wordt
ter discussie gesteld'). Het gevolg hiervan is, dat er een behoefte ontstaat aan nieuwe theoretische impulsen. Hernieuwde studie van de ontwikkeling van het economisch den ken binnen de historische context zal moeten plaatsvinden. Omdat de
tegenstanders van het modellengebruik wijzen op het ontoereikende realiteitsgehalte ervan, zal oorspronkelijk stu die van de economische werkelijkheid, inductief van
karakter, meer de nadruk moeten krijgen . De vraag naar het ontstaan van deze werkelijkheid ligt dan voor de hand. Het is overigens opvallend hoe ook de
economisch-historische analogie, vooral 'natuurlijk die met de jaren dertig, floreert.
De conclusie moet dan ook luiden, dat eveneens vanuit de economische theorie een
sterker beroep op de economische geschiedenis te verwachten is. Oorspronkelijk,
inductief economisch historisch onderzoek zal geentameerd moe ten worden . Vit
het voorafgaande kan daarom de conclusie getrokken worden, dat zowel de ontwikkelingen in de economisch historische wetenschap, als in de economische theorie aile aanleiding geven, om een toename van het informatieprobleem te
verwachten. Bij de beheersing van dit probleem kan het systematisch en verantwoord gebruik van micro computers een belangrijke rol spelen. Zij kan daardoor
een productiviteitsverbetering van het wetenschappelijk bedrijf genereren. Tegen de
achtergrond van de recente bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs, krijgen deze opmerkingen wellicht nog meer perspectief.

Beschrijving van de micro computer
In dit artikel staat het gebruik van de micro computer in de economischhistorische wetenschap centraal. Wat versta ik nu onder een micro computer en
waarin verschilt deze van de tot nu algemeen gebruikte grote computersystemen.
Deze vragen zullen nu eerst besproken worden. Onder een micro computerconfiguratie reken ik een aantal componenten die vanwege hun complementaire functie tesamen zelfstandig rekenkundige of administratieve bewerkingen kunnen uitvoeren.
De volgende componenten kunnen onderscheiden worden, die ik voor het gemak
verdeel in zichtbare en onzichtbare. De zichtbare delen bestaan uit een beeldscherm, een toetsenbord, een drive, waarin de flexibele schijven worden gelezen en
beschreven, een modem ten behoeve van communicatie met computercentra, en
tenslotte een afdrukeenheid voor de productie van schriftelijke informatie. De onzichtbare componenten worden gevormd door de microprocessor, de plaats waar
de in forma tie gemanipuleerd wordt, en het intern geheugen, wat betreft de opslag
capaciteit uitgedrukt in Kb, kilobytes. Informatie wordt via het toetsenbord ingetikt, op het scherm zichtbaar gemaakt, in het interne geheugen tijdelijk opgeslagen,
en tens lotte wordt de bewerkte informatie weer op de beeldbuis weergegeven. Heeft
de bewerking betrekking op een substantiele hoeveelheid informatie, bijvoorbeeld
een wetenschappelijk artikel, dan wordt deze vast gelegd op een zogenaamd extern
geheugen: de flexibele schijven. Deze schijven kunnen onder bestudering van programmatuur "gelezen" en "beschreven" worden . Zij kunnen verwisseld worden,
zodat deze componenten de erop geschreven informatie vasthouden, ook buiten de
micro computer. Deze laatste eigenschap maakt nu de zo omschreven micro- of
"personal" computer tot een onafhankelijk werkend apparaat, dat ook substantieIe hoeveelheden informatie kan bewerken en bewaren. Dit is een fundamenteel onderscheid met de zogenaamde " spelletjes computers" . De micro computer is dan
ook uitstekend toegerust voor haar taak : namelijk de opslag en bewerking van numerieke en alfanumerieke informatie in een persoonlijke werkomgeving. Een belangrijke, zelfs noodzakelijke eigenschap moet nog worden vermeld: de prijs. De
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hierboven omschreven configuratie is thans voor een bedrag van $ 3000,- aan te
schaffen. Ter vergelijking: het bouwen van de eerste commerciele computer in de
periode 1948-1951 kostte $ 930.000,- in prijzen van 1955 9 ). De prijzen voor computers vertonen een spectaculaire dalende trend: gedurende het laatste decennium
daalden zij met een factor 100. De micro computer heeft belangrijke voordelen: zij
is aangepast aan de persoonlijke werkomgeving, altijd beschikbaar; de toegankelijkheid is groter dan die van grote configuraties. Om op een computersysteem te
werken, dat voor een gehele Universiteit ter beschikking staat, is nogal wat vaardigheid nodig, die bovendien regelmatig, als gevolg van de veranderingen binnen de
configuratie, moet worden bijgehouden. Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat
voor het verwerven van benodigde kennis van bijvoorbeeld statistische prograrnmatuur ten behoeve van een groot systeem ca. 1 maand nodig is, terwijl een zelfde activiteit op de micro in een dag gerealiseerd kan worden. Micro computers kunnen
aangeschaft worden, omdat ze goedkoop zijn. Zij zijn in het algemeen gemakkelijk
te gebruiken. Bij een juiste aanwending kunnen zij de productiviteit in het wetenschappelijk bedrijf verhogen.
Bij welke specifieke activiteiten kan de micro computer thans het beste worden
ingezet. Voor de economisch historicus zie ik vier mogelijke toepassingsvelden:
-

-

als hulp bij een persoonlijk informatie systeem
als mid del om systematische data-invoer verantwoord te kunnen uitvoeren.
door de micro computer als eindstation te gebruiken en daarmee "on line"
onderzoek te doen naar wetenschappelijke literatuur en gegevens in databanken.
door de micro te gebruiken als tekstverwerker .

Ik zal deze vier velden nader toelichten . Wat betreft het persoonlijke informatiesysteem het volgende. Van oudsher geldt de activiteit van de historicus als "literatuurintensief" . Ieder kent de kaartenbak met aantekeningen over literatuur,
onderwerpen, biografische gegevens, bronnenbeschrijvingen, kwalitatief materiaal
enz. Door nu van dit systeem een "electronische kaartenbak" te maken kunnen een
aantal substantiele voordelen bemachtigd worden. Toevoeging van nieuwe informatie gaat eenvoudig: zij komt op de juiste plaats binnen de gegevensverzameling
terecht. Het grote winstpunt bestaat echter uit het opvragen van bepaalde so orten
informatie: deze kan namelijk onder een haast willekeurige hoeveelheid sleutels
worden gesorteerd. Zo kunnen artike1en bijvoorbeeld niet aileen - uiteraard - op
auteursnaam opgezocht worden, maar ook op bepaalde begrippen in de titel, of onder een aantal trefwoorden . Heeft men bovendien een samenvatting of wellicht het
gehele artikel toegevoegd, dan kan vervolgens naar bepaalde begrippen worden
"gegrasduind" . Een dergelijke opzet biedt de voordelen van een geautomatiseerde
bibliotheekcatalogus, zoals deze thans bij aile Universiteitsbibliotheken gerealiseerd wordt, vertaald naar de individuele werkomgeving ten behoeve van een persoonlijk informatie systeem. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen, dat op
maat gesneden programmatuur voor een micro computer ten behoeve van het
economisch-historisch bedrijf op dit moment nog niet voorhanden is . Bestaande
programma's kunnen echter als een eerste aanzet goed worden toegepast. Een belangrijk toepassingsgebied voor de micro computer vormt ook de systematische gegevens invoer. Uiteraard betreft het hier onderzoekingen, waarvoor
computergebruik geindiceerd is. Niet aileen gebruiken economisch-historici vaak
grote hoeveelheden kwantitatief materiaal, maar bovendien zal deze activiteit ook
dikwijls in archieven plaatsvinden. De compactheid van de apparatuur maakt het
mogelijk deze naar het archief mee te nemen, zodat ter plaatse data kunnen worden
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ingevoerd. Een eerste voordeel springt dan al in het oog: gegevens hoeven niet uit
de bron overgeschreven te worden, om vervolgens elders, al dan niet in gecodeerde
vorm, bijvoorbeeld via een eindstation, aan de computer te worden aangeboden.
De invoeractiviteit zelf moet zo ingericht worden, dat de kans op het maken van
fouten zo klein mogelijk wordt. Tenslotte moet dit geheel met een zekere souplesse
kunnen plaatsvinden. Voor een onderzoek naar de arbeidsmarkt in een aantal
Vlaamse steden in het begin van de negentiende eeuw maakte ik, in samenwerking
met Drs. Ph. Kint, gebruik van loongegevens uit de nijverheidsenquete van 1820,
gedeeitelijk door Brugmans en De Meere uitgegeven. Om deze gegevens zo doelmatig mogelijk in te voeren, besloten wij een intelligente terminal, een micro computer
dus, te gebruiken. De ca. 11.000 gegevens verwerkten we op deze manier in 2 dagen.
Handmatige verwerking zou ons echter een maand hebben gekost 'O ) . Wat betreft
het "on line" literatuuronderzoek kan worden opgemerkt, dat deze vorm van recherche meer en meer zal worden toegepast. Niet aileen kan via deze weg gebruik
gemaakt worden van geautomatiseerde bestanden van de Universiteitsbibliotheken,
vrijwel aile grote literatuurverzamelingen in de wereld kunnen op eenvoudige wijze
worden doorzocht. Het bibliografisch onderzoek wordt niet aileen gemakkelijker
gemaakt, het kan ook doelmatiger en systematischer gebeuren. Ook hier is een nuancering op zijn plaats: aileen die informatie, welke in geautomatiseerde bestanden
is opgeslagen, kan worden geraadpleegd. Oudere, gedrukte bibliografische overzichten zuIlen nog lange tijd onmisbaar blijven"). Tekstverwerking op de micro
computer is haast een algemeen goed geworden. Voor manipulatie van syllabi, literatuurlijsten, die immers regelmatig bijgewerkt moeten worden, is dergelijke programmatuur een uitkomst. In wetenschappelijke artikelen kunnen opmerkingen
van coIlega's eenvoudig verwerkt worden, zonder dat het geheel overgetikt moet
worden. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat het informatieprobleem in de
economische geschiedenis in de toekomst weIIicht nog groter zal zijn, dan hij thans
al is. Omdat de middelen eerder schaarser worden ligt het voor de hand naar wegen
te zoeken, die tot produktiviteitsstijging kunnen leiden. Een verstandig gebruik van
micro computers kan heel goed tot een dergelijk resultaat leiden.

De betekenis voor de micro revolutie van het N.B.H.A.
In het voorgaande ben ik nagegaan hoe de micro computer in het economisch
historisch bedrijf kan worden aangewend. Thans wil ik nog enige opmerkingen maken over de betekenis van de micro revolutie voor een gespecialiseerde wetenschappelijke insteIIing als het N.E.H.A. Voor het N.E.H.A. zou ik drie taken willen
opnoemen, die niet aileen nauw samenhangen met de toepassing van computers in
de econornisch-historische wetenschap, maar ook met de automatisering in het bedrijfsleven in het algemeen. De eerste taak heeft betrekking op het verzamelen van
dissertaties betreffende de Nederlandse geschiedenis. Een voorbeeld ter verduidelijking. De studies van Faber, Van der Woude, Klep en J. de Vries zijn aile gebaseerd
op een solide kwantitatieve basis"). Wenst een onderzoeker dit materiaal nu te gebruiken, dan zal hij aile gegevens opnieuw, hetzij uit de publicatie, hetzij uit de oorspronkelijke bron, moeten sorteren. Indien nu het bronnen materiaal van deze
studies op computerband/of schijf zou staan, dan kon de onderzoeker onrniddelIijk aan de slag. Het N.E.H.A. zou zich nu moeten specialiseren in het verzamelen
en bewerken van dit type bronnen op moderne informatiedragers. Met opzet wordt
van "specialiseren" gesproken, omdat een specialistische kennis noodzakelijk is
om deze verzamelingen te kunnen manipuleren. De tweede taak heeft betrekking
op de razendsneIle ontwikkeling van commerciele databanken. Een voorbeeld: op
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1 november 1983 nam l.B.M. een commerciele databank in gebruik, waarvan een
onderdeel "Exshare" , geheten, ca. 30.000 beursnoteringen, verspreid over 35 beurzen, bevat. Deze noteringen worden gedurende een bepaalde peri ode bijgehouden,
om vervolgens te verdwijnen . Voor een firma hebben noteringen van voorbij een
bepaald tijdstip geen commerciele waarde meer. In feite gaat hier echter een potentiele historische bron verloren. Het Archief zou nu, na verloop van tijd, dergelijke
gegevensverzamelingen moeten kunnen overnemen om ze vervolgens om te zetten
op eigen, moderne informatiedragers. Een tweede voorbee1d: in december 1983
werd een geautomatiseerd bestand in gebruik genomen, waarin het scheepvaartverkeer van het gehele zuidelijke Deitagebied wordt geregistreerd. Men beoogt hiermee
de begeleiding van schepen door sluizen en langs bruggen soepel te laten
verlopen 13). Voor de economisch historicus van de toekomst zou dit een belangrijke
bron kunnen zijn, die mogelijk te verge1ijken is met die van het Paalgeld (4). Ook
hier is het probleem dat deze scheepvaart gegevens maar enkele jaren bewaard zullen blijven. Naar mate de tijd verstrijkt, hebben zij immers geen functie meer in het
bestand. Eveneens zou het NEHA hier zijn diensten moeten kunnen aanbieden .
Wat voor de hierboven gememoreerde verzamelingen geldt, is ook van toepassing
op de derde taak van het archief: het registreren van de bedrijfsarchieven. In de jaren zeventig heeft het N.E .H.A. besloten de eigen collectie van bedrijfsarchieven
te decentraliseren. De argumenten waren indertijd het gebrek aan ruimte om verantwoord te conserveren en het gebrek aan mankracht om te onventariseren. Nu
het bedrijfsleven zijn administratie automatiseert vervallen deze argumenten. Immers de ontwikkeling van mod erne opslag media als de optische schijf maakt het
mogelijk 60 m. archief op een langspeelplaat vast te leggen. Het ruimteprobleem
is daarmee opgelost. Maar ook de inventarisatie zal nagenoeg overbodig worden .
De moderne bedrijfsarchieven kunnen immers als gestructureerde gegevensverzamelingen worden beschouwd. Maar het is nu juist een wezenlijk kenmerk van deze
structuur, dat willekeurige vragen aan het bestand gesteld kunnen worden, ook die,
welke betrekking hebben op inventarisatie.
Tot slot van mijn betoog rest mij nog de aandacht te vestigen op het belang van
de automatisering van de bibliotheek. De aard en omvang van de collectie brengt
immers met zich mee, dat haar potentiele markt veel groter is dan Amsterdam of
Nederland. De Economisch-Historische Bibliotheek zou in feite op een wereldmarkt moeten opereren. Door nu de bibliotheek te automatiseren kan deze markt
bediend worden. Een bijkomend voordeel zou overigens nog zijn, dat jaarlijks literatuuroverzichten, gesorteerd volgens verschillende sleutels, geproduceerd kunnen
worden, die vakgenoten snel over nieuwe ontwikkelingen kunnen informeren. De
micro revolutie biedt voor dit type wetenschappelijke bibliotheken automatisering
binnen een redelijk budget. Vooral de recente ontwikkelingen wat de beeldplaat betreft betekenen hiervoor een doorbraak.
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HET PLATTE LAND VAN HOLLAND IN DE ZESTIENDE EEUW
Anachronismen, modelgebruik en traditionele bronnenkritiek

door
L. NOORDEGRAAF

In zijn in 1974 gepubliceerde The Dutch Rural Economy in the Golden Age,
1500-1700 kwam Jan de Vries tot de conclusie dat de economie van het platteland

in de Noordnederlandse kustprovincies aan het begin van de 16e eeuw een weinig
gespeciaiiseerd karakter had'). In de boerenhuishouding zouden naast de eigenlijke
agrarische bezigheden ook tal van andere productieve taken zijn verricht, waardoor
de arbeidsdeling in de dorpen zeer gering was en de beroepsstructuur een ongedifferentieerde aanblik liet zien. Ten gevolge van een lage productiviteit bood de agrarische sector te weinig bestaansmogelijkheden en werd het inkomen dat de landbouw
leverde met de verdiensten uit allerlei andere werkzaamheden aangevuld. Het overgrote deel van de boerenhuishoudingen verdeelde zijn tijd tussen veeteelt, turfsteken, vervoersdiensten over land en water, riet snijden, visserij, vogelen, zeevaart,
spinnen, dijk- en slootwerk, e.d. Niet-agrarisch werk ten dienste van het eigen bedrijf, lOals ambachtelijk werk, werd eveneens door de boeren zelf verricht.
In de loop van genoemde eeuw trad daar echter zijns inziens verandering in op.
De boeren gingen zich ten gevolge van bevolkingsgroei en toenemende handelsmogelijkheden meer en meer op agrarisch werk toeleggen, waardoor andere voorheen
door henzelf verrichte productieve taken werden afgestoten. Deze werkzaamheden
werden voortaan in toenemende mate aan niet-agrariers overgelaten, zodat de beroepsstructuur een steeds gedifferentieerder beeld ging vertonen. Er kwam ruimte
voor zeer verschillende specialisten - vissers, turfstekers, schuitvoerders, ambachtslieden, enlOvoort, - die zich door de groeiende vraag naar hun goederen en
diensten lOwel van de kant van de boeren als ook van buiten de agrarische sector
een bestaan wist en te verschaffen').
Dit veranderingsproces van speciaJisatie en beroepsdifferentiatie is een van de
elementen in een totale gedaanteverwisseling die het Hollandse platteland in de 16e
en 17e eeuw zou hebben ondergaan; een gedaanteverwisseling die De Vries heeft geprobeerd te begrijpen door voor zijn onderzoek uit te gaan van twee sociaaleconomische modellen - "peasant model" en "specialisation model" gedoopt waarin twee verschillende reacties van de grotendeels niet-gespecialiseerde boerenbevolking op de bevolkingsgroei en nieuwe economische mogeJijkheden worden
beschreven 3 ) . Het eerstgenoemde model, waarin versnippering van de grond en intensivering van het bodemgebruik - zonder dat even wei de productie voor de
markt toeneemt - essentiele elementen zijn, kan hier verder onbesproken blijven,
omdat een dergelijke reactie van de boeren zich in de kustprovincies niet lOU hebben voorgedaan. Het specialisatiemodel daarentegen zou in grote lijnen wei van
toepassing zijn. Onder invloed van de genoemde externe stimulansen gingen de boeren niet over tot versnippering van hun grond, maar verhoogden zij hun productie
juist door de bedrijven intact te laten en door de werktijd die besteed werd aan de
niet-agrarische aktiviteiten terug te brengen. Door zich in sterker mate toe te leggen
op het eigenlijke boerenwerk werd productie voor de markt mogelijk, terwijl anderzijds voor niet-agrarische goederen en diensten, die zij voorheen zelf maakten en
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leverden, een beroep Op anderen werd gedaan. Hoewel er, evenals in het geval van
de boeren in het "peasant" model, sprake is van afnemende meeropbrengsten van
hun arbeid, loss en zij dit probleem in tegenstelling tot de "peasants" op door zich
niet aIleen in bepaalde takken van landbouw te specialiseren en dientengevolge de
efficiency van hun werk te vergroten, maar ook door meer dan evenredig te profiteren door voor niet-agrarisch werk van de arbeid van anderen gebruik te maken. De
specialisatie van de boeren creeerde zo ruimte voor niet-agrarische beroepsbeoefenaren en de beroepsdifferentiatie nam toe. De daarvoor benodigde mankracht was
aanwezig door de groei van de bevolking; een bevolkingsoverschot waarvoor in de
landbouw minder of geen plaats was.
Tot lOver mijn weergave van de inhoud van dit model. Er zitten nog meer kanten
aan, maar deze laat ik buiten beschouwing, omdat het niet mijn bedoeling is de toepasbaarheid van deze theoretische constructie op de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 17e eeuw ter discussie te stellen 4 ). Het gaat mij vooral
om de vraag of De Vries er in geslaagd is te bewijzen dat de plattelandseconomie
in de kustprovincies omstreeks 1500 ongespecialiseerd was en een ongedifferentieerde beroepsstructuur bezat. Anders gezegd, stemde de situatie in deze gewesten in
het begin van de 16e eeuw werkelijk overeen met de toestand die in de modellen
tot uitgangspunt wordt genomen?
De Vries meent dat met behulp van eigentijdse bronnen als het Friese "Register
van den Aanbreng" uit 1511 en de Hollandse "Informacie" uit 1514 de bovengestelde vraag bevestigd kan worden beantwoord'). De informatie in deze bronnen
- een soort belastingregister en een enquete, c.q. bundel interviews gehouden ter
herziening van het belastingstelsel - met betrekking tot de aard van de in de dorpen verrichte werkzaamheden en de in deze bronnen genoemde beroepsgegevens
vormen de belangrijkste pei!er voor zijn bewijsvoering. Op grond van een andere
interpretatie dan die van De Vries wi! ik echter beweren dat de situatie op het platteland omstreeks 1500 juist niet beantwoordde aan zijn voorstelling van zaken. Ik beperk mij gezien de toegemeten tijd tot de bespreking van de situatie in Holland, het
grootste en in economisch opzicht belangrijkste deel van zijn onderzoeksterrein.
Voorop zij gesteld dat ik met mijn kanttekeningen een pleidooi wi! voeren voor
een gedegen bronnenstudie, waarin de deugden van het traditionele (volgens sommigen ouderwetse) filologisch georienteerde onderzoek naast de economischtheoretische inbreng hun volle waarde behouden. De vrees dat door "mode1building" de waardevolle elementen van dergelijk onderzoek te veel op de achtergrond raken speelt daarin een grote rol. De jongere en jongste generatie historici,
grofweg die van de leeftijd tot 40 jaar, loopt mijns inziens namelijk het gevaar door
een te eenzijdige orientatie op overigens onmisbare hulpwetenschappen als economie, demografie en diverse sociale wetenschappen de erfenis van de oudere generaties te verwaarlozen; een eenzijdigheid die voortvloeit uit methodologische onvrede
met de beperkte gerichtheid in de vroegere onderzoekspractijk. Daarnaast dreigt
onbekendheid met de traditionele bronnenkritiek en de traditionele verwerking van
onderzoeksresultaten een vruchtbaar samengaan van oud en nieuw onmogelijk te
maken en eenzelfde eenzijdige, zij het tegenovergestelde orientatie te bewerkstelligen.
Ter zake: Voor zijn stelling dat de dorpseconomie omstreeks 1500 een ongespecialiseerd karakter had beroept De Vries zich op de antwoorden die in 1514 door
dorpsvertegenwoordigers werden gegeven aan gecommitteerden op de vraag " ...
waermede zy hem generen ... ". Zijn uit deze antwoorden afgeleide conclusie luidt
dat er op enkele uitzonderingen na geen beroepsdifferentiatie bestond. Het overgrote deel van de plattelandsbevolking scharrelde de kost bijeen "by whatever
means were at their disposal"").
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In een scherpzinnige bespreking van het boek van De Vries heeft Heeres er op
gewezen dat de antwoorden op genoemde vraag een dergelijke interpretatie aIlerminst toelaten'). Er worden vaak verschillende bestaansmiddelen genoemd zonder
dat duidelijk blijkt of bepaalde dorpelingen in bepaalde bezigheden gespecialiseerd
waren, maar dat is allerminst uitgesloten, aldus Heeres. Als voorbeeld van zo'n antwoord geef ik dat van Bergen. Daar werd gezegd "dat zij hem generen mit Iantwerck, mit ter zee te vaeren om visch te vanghen, als cabbeIiau ende schelvisch, mit
wagen vaeren ende schuyt vaeren, mit reepe te drayen, daer men tdack mede upte
huysen bint"'). Ik ben nu eens nagegaan hoeveel van dergelijke antwoorden er in
totaal werden gegeven. In het grootste dee I van de toepassing zijnde an two orden
blijkt het om een dergeIijke opsomming te gaan'). Hieruit moet weI worden geconcIudeerd dat er met behulp van deze gegevens niet kan worden bewezen dat er in
Holland geen economische specialisatie en beroepsdifferentiatie bestonden.
Het is mijns inziens ook niet zo verbazingwekkend dat er slechts een aanduiding
van het soort werkzaamheden en bestaansmogelijkheden in de antwoorden gegeven
wordt. Dat komt namelijk omdat de gestelde vraag een algemeen karakter heeft,
zulks in tegenstelling tot een aantal andere vragen waarin wei om een precieze omschrijving wordt verzocht. Het was niet de bedoeling van de vragenstellers om een
gedetailleerd inzicht in de beroepsstructuur te krijgen 'O ). Daarom mocht worden
volstaan met het geven van een indruk van de voornaamste bezigheden, zodat
meestal de aktiviteiten in wat vroeger oerproductie heette worden opgesomd: Iandbouw, visserij en jacht. Vandaar ook dat in een aantal gevallen, waarin er maar een
hoofdtaak was aIleen deze wordt genoemd. NogmaaIs, ook in dat geval wordt niet
uitgesloten dat er geen lieden in zo'n dorp waren die ander werk deden. Trouwens
zou men in het geval van deze antwoorden, waarbij dus maar een hoofdtaak wordt
genoemd, de Iezing van De Vries volgen, dan zouden we vanuit zijn gezichtspunt
de heel merkwaardige concIusie kunnen trek ken dat deze dorpseconomieen juist
overgespecialiseerd waren! Naar mijn mening evenwel zeggen dergelijke antwoorden op zich zelf echter niets over de specialisatie- en differentiatiegraad ter plaatse.
Wanneer we nu deze gevallen optellen bij de antwoorden waarin een opsomming
plaatsvond, dan blijkt dat bijna 85070 van de interviews de interpretatie a Ia De Vries
niet toeIaat. De tegenovergestelde interpretatie overigens evenmin.
Naast antwoorden met een algemene opsomming van aktiviteiten of de aanduiding van een bezigheid zijn er andere op grond waarvan de interpretatie van De
Vries nog verder kan worden aangevochten. Ik doel op die antwoorden, waaruit expliciet blijkt dat er weI sprake van beroepsdifferentiatie was. Als voorbeeld geef ik
Scerwoude (Scharwoude) onder Hoorn waar werd opgemerkt dat "sommige van
hem!. koijen houden, andere winnen haer broot mit dijcken en de sommige vaeren
ten harinck ende up zeynscepen om huyere te winnen .. "). Volgens De Vries gaat
het hier echter om uitzonderingen. Telling Ieert echter dat dit in ruim 15% van de
van toepassing zijnde antwoorden het geval was.
Ook bIijkt dat het in de gevallen waarin sprake is van beroepsdifferentiatie niet
aileen om grotere dorpen gaat. Dat is mijns inziens een belangrijk gegeven. Het
lijkt me namelijk zeer onwaarschijnlijk dat er in de grotere dorpen (waarvoor aileen
een algemene opsomming wordt gegeven) geen beroepsdifferentiatie zou zijn en in
de kleinere dorpen weI; uiteraard doel ik op qua economische structuur vergelijkbare gemeenschappen. HetzeIfde geldt voor ongeveer even grote en in economisch opzicht vergelijkbare plaatsen. Met andere woorden, ik veronderstel dat er in een
aantal gevallen (hoeveel valt niet te bepaIen) sprake geweest moet zijn van speciaIisatie en differentiatie, ook al mag dit uit het algemene antwoord niet direkt worden
afgeleid.
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Naast de eerder getrokken conclusie dat in de algemene opsommingen van bezigheden en in de vermelding van slechts een aktiviteit geen bewijs voor het bestaan
van ongespecialiseerde dorpseconomieen mag worden gezien, kan ik nu een stap
verder gaan: op grond van het aantal vermeldingen dat er wei specialisatie bestond
en de vergelijking van deze plaaten met die waar aileen een grove aanduiding over
de aard van het werk wordt gegeven, veronderstel ik dat de plattelandseconomie in
Holland omstreeks 1500 veel gespecialiseerder en de beroepsstructuur veel gedifferentieerder was dan De Vries meende.
Een andere aanwijzing dat er in het begin van de 16e eeuw op groter schaal sprake is geweest van beroepsdifferentiatie op het Hollandse platteland vind ik in de
antwoorden uit de "Enqueste" van 1494. Dit is evenals de Informacie een bundel
interviews afgenomen in een groot aantal steden en dorpen in het kader van een herziening van de belastingen 12). In de Enqueste wordt een soortgelijke vraag gesteld
als 20 jaar later, namelijk welke "neringe" er werd uitgeoefend. De aard van deze
vraag en de beantwoording is gelijk aan die in de Informacie. In de meeste gevallen
werd volstaan met een algemene aanduiding van de werkzaamheden en aktiviteiten,
zodat niet de conclusie mag worden getrokken dat er geen beroepsdifferentiatie
bestond. Ook niet dat deze wei bestond, maar het is weer opvallend dat daarnaast
uit ruim 10070 van de van toepassing zijnde antwoorden blijkt dat er daar wei van
specialisatie sprake was. Evenals in het geval van de Informacie maak ik uit vergelijking van de dorpen waar dit verschijnsel wei en waar dit niet wordt opgemerkt
op dat in veel meer plaatsen dan gezegd beroepsdifferentiatie een gewone zaak moet
zijn geweest.
Nog belangrijker is echter de konstatering dat er in 1494 van 14 dorpen of groepjes dorpen gezegd wordt dat er arbeidsdeling was, waarvan 20 jaar later aileen een
opsomming wordt gegeven. Dat de beroepsdifferentiatie in betrekkelijk korte tijd
verdwenen zou zijn acht ik mede tegen de achtergrond van de zich in deze decennia
herstellende economie onwaarschijnlijk. Ook in vergelijking tussen Informacie en
Enqueste ligt dus een aanknopingspunt voor de stelling dat specialisatie meer om
zich heen had gegrepen dan direct uit de meeste antwoorden in de Informacie kan
worden afgeleid 13).
De vraag zou kunnen rijzen of er in de Informacie dan geen antwoorden te vinden zijn waaruit ondubbelzinnig kan worden opgemaakt dat er geen specialisatie
en beroepsdifferentiatie bestonden. Die zijn er mijns inziens strikt genomen niet.
Wei zijn er enkele antwoorden die met wat goede wi! als zodanig kunnen worden
uitgelegd, maar meer dan een paar procent van het totaal vormen deze niet I4 ) .
Bij kenners van de interviews zal miss chien een andere kritische vraag opkomen:
Zijn de antwoorden waarin melding wordt gemaakt van visserij of scheepvaart in
de zomer en landarbeid in de winter geen aanwijzingen voor het bestaan van een
niet of nauwelijks gespecialiseerde economie? Ik geloof van niet. Het feit dat dezelfde personen dit uiteenlopende werk verrichtten is vooral een eigenaardigheid
van de Hollandse economie, die nog lang zou blijven voortbestaan . Zo blijkt uit
de landbouwenquete van 1800 deze werkverdeling nog aan het eind van de 18e eeuw
een normale zaak te zijn geweest l'). Ook De Vries zal niet willen ontkennen dat we
ons dan in een tijdvak met een gedifferentieerde beroepsstructuur bevinden. De algemene sociale-economische situatie in deze periode kan in elk geval niet meer worden vergeleken met de toestand aan de vooravond van het specialisatieproces dat
de 16e eeuw zou hebben gekenmerkt.
Een andere tegenwerping tegen mijn stelling dat specialisatie en differentiatie in
de economie omstreeks 1500 veel verder waren ontwikkeld dan De Vries beweert,
zou ontleend kunnen worden aan de bekende in 1531 uitgevaardigde Order op de
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buitennering, die gericht was tegen de handel en nijverheid buiten "beslooten" steden. Men zou kunnen aanvoeren dat de afkondiging van deze maatregel bewijst dat
de bedoelde specialisatie en differentiatie pas in de loop van de 16e eeuw optraden
en dat zij v66r die tijd geen rol van betekenis speelden. Ik meen echter dat deze redenering niet opgaat omdat de strijd van de steden tegen de plattelandsnering ook
al in de 14e en 15e eeuw een steeds terugkerend verschijnsel is geweest I6 ). Voorts
moet worden vastgesteld dat de stadsbesturen zich in de eerste plaats keerden tegen
de niet-ambachtelijke nijverheid, tegen tapperijen (belastingderving!) en tegen
ventjager en omlopers, die het platteland met hun producten afliepen. Het aan het
dorp gebonden en op de eigen locale markt gerichte kleinbedrijf was niet het doelwit van deze en andere in de rest van de 16e en 17e eeuw georganiseerde akties l7.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat het verzet van de steden met evenveel
recht mag worden toegeschreven aan de slechte gang van zaken in de stedelijke economie vanaf omstreeks 1520 als aan een groei van niet-agrarische aktiviteiten in de
dorpen door bevolkingsgroei en specialisatie 18 ).
Vit het voorafgaande mag niet worden geconcludeerd dat ik van mening zou zijn
dat omstreeks 1500 het specialisatie- en differentiatieproces al "voltooid" zou zijn.
Integendeel, een aantal taken die in een latere periode door specialisten werden uitgeoefend zal toenmaals zeker nog in een hand zijn geweest. Ik leg aileen het accent
anders: volgens mij was de dorpseconomie in het begin van de 16e eeuw al veel
gespecialiseerder dan De Vries meende l9) .
Een laatste argument daarvoor kan eveneens aan de Informacie worden ontleend. Daaruit blijkt namelijk duidelijk dat Holland omstreeks 1500 sterk geurbaniseerd was. Ook tal van andere bronnen en onderzoekingen getuigen trouwens van
deze verstedelijking, die al sinds de tweede helft van de 14e eeuw onze geschiedenis
typeert. Tussen stad en platteland bestond reeds lang, zo mag een plausibele veronderstelling luiden, een bepaalde taakverdeling, waardoor de specialisatie onder de
dorpsbewoners mogelijk werd gemaakt. Door of via de steden werd het platteland
voorzien van wat het zelf niet produceerde. Voor allerlei diensten, voorzover deze
niet in hun eigen dorp werden geleverd, konden de boeren eveneens in de stad
terecht'O).
Hoe komt het nu dat De Vries op grond van deze1fde gegevens tot een ander onderzoeksresultaat is gekomen? Ik veronderstel dat er twee met elkaar samenhangende oorzaken zijn. Ten eerste lijkt bij hem (en niet aileen bij hem, maar bij een groot
deel van de jongere generatie, waar ik mijze1f ook toe reken) de regel een tekst in
eerste instantie vanuit zichzelf te begrijpen op de achtergrond geraakt. De bron, casu quo tekst wordt te weinig op eigen merites beoordeeld. De vraag of er meerdere
interpretatiemogelijkheden zijn, wordt niet indringend genoeg gesteld. HetzeIfde
geldt voor vragen als wie schrijft de tekst en met welke bedoeling, wie figureren er
in de tekst en op welke manier, in welk verband moeten de tekst en de maker daarvan worden gezien? Zo zijn er meer vragen te stellen, waarbij de onderzoeker terughoudend moet proberen te zijn ten aanzien van eigen uitgangspunten en
voorkeuren. Er is op dit moment veelal te weinig aandacht voor de vraag hoe het
subject (de onderzoeker) de kloof, c.q. de tijdsafstand, tussen hem en het object
(de bron, de maker van de bron en tens lotte het des betreffende tijdvak) kan overbruggen. Kortom, ik meen dat de traditioneel hermeneutisch georienteerde, filologisch gerichte benadering van bronnen in het moderne spraakmakende onderzoek
te veel op de achtergrond is geraakt.
Dit alles hangt samen met een tweede oorzaak, te weten het feit dat de bron te
snel in overeenstemming wordt geacht met wat in een theorie wordt veronderste1d
of, zoals in het geval van De Vries, met hetgeen de modellen vragen. Het theore-
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tisch uitgangspunt, namelijk het postulaat van een ongespecialiseerde en ongedifferentieerde economie en beroepsstructuur, dwingt de onderzoeker als het ware zijn
bron in dit licht te lezen. De modelmatige aanpak perst de bron in het keurslijf van
wat in de theorie het beste past. Het empirisch materiaal wordt ge- of beter gezegd:
vervormd naar de eisen van het door de onderzoeker a priori gekozen perspectief.
Wie mijn stelling niet voldoende bewezen acht, geef ik nog een tweede voorbeeld.
Dit voorbeeld heeft betrekking op de stelling van De Vries, dat er in de loop van
de 16e eeuw (naast concentratie op het eigenlijke agrarisch werk en afstoting van
niet-agrarische taken) als gevolg van productiviteitsverhoging en teeitspecialisatie
op het Hollandse platteland een groeiende productie voor de markt heeft plaatsgevonden. Een direct bewijs voor deze groei valt moeilijk te leveren, maar de toename
van het aantal dorpsmarkten is zijns inziens een aanwijzing dat de agrarische productie moet zijn gestegen. Hoewel er in de 16e eeuw een dicht netwerk van stedelijke markten bestond, zou dit spoedig ontoereikend zijn geweest om in de
afzetbehoefte van de in toenemende mate commercieel georienteerde boeren te
voorzien. Een n6g dichter netwerk was nodig. Het aantal verzoeken uit de dorpen
om eigen markten zou op de genoemde verhoging van de produktie en dergelijke
wijzen 21 ) . Dat, gedacht vanuit het specialisatiemodel, een dergelijke relatie tussen
aan de ene kant produktiviteitsstijging en aan de andere kant de behoefte aan meer
dorpsmarkten kan worden gelegd, wil ik niet ontkennen. Wei is het echter zeer de
vraag of De Vries voldoende bewezen heeft dat het aantal dorpsmarkten in de 16e
eeuw inderdaad is toegenomen. Mijns inziens is dit namelijk niet het geval. Hoewel
hij opmerkt dat in Holland "rural places established regular markets", vermeldt
hij niet waar zich dit voordeed. Er wordt door hem slechts een bron genoemd waaruit bovengenoemd verband zou kunnen worden opgemaakt 22 ).
Daarover eerst iets meer. De bewuste bron is een rekest van Nieuwe Niedorp uit"
1557 aan de koning inzake de toekenning van het recht een vrije weekmarkt en twee
jaarmarkten te houden. In dit rekest wordt geklaagd dat de dorpsbewoners hun boter, kaas en andere waren meer dan drie mijl moesten vervoeren om op de dichtsbijzijnde vrije markt te komen 23 ). Waarom uitten de Niedorpers deze klacht, zo vraagt
De Vries zich af. Mogelijk voelden zij zich achtergesteld bij de kooplieden in de steden. Misschien werden zij luier, aldus nog steeds De Vries. Dan wijst hij er op zonder overigens bronnen te noemen - dat soortgelijke verzoeken uit dorpen uit
de hele Noordelijke Nederlanden kwamen en concludeert daaruit dat er dus een algemener motief aan dit rekest ten grondslag ligt. Hij doet de suggestie dat de stijgende zuivelproduktie het voor de boeren moeilijker maakte naar de markt te gaan
dan vroeger. "The farmers had more business to transact to the marketplace and
therefore wanted a more convenient one".
Bij zijn veronderstelling wil ik enkele kanttekeningen maken. Die veronderstelling vloeit namelijk voort uit een in diverse opzichten verkeerde lezing van de bron.
Vit het stuk blijkt namelijk dat de Niedorpers in 1557 al over een markt beschikten.
Preciezer gezegd, zij hadden een waag waardoor ten gevolge van een groeiende aanvoer zowel door boeren en kooplui uit het dorp zelf als uit omliggende plaatsen een
levendige handel was ontstaan. De concentratie van deze handel rond hun waag was
door de hogere overheid echter niet officieel toegestaan. Er was dus wei is waar
sprake van een markt, maar niet van een vrije markt, dat wil zeggen een bij privilege door de heer vergunde markt, waarvan precies was aangegeven wie daar vrij was
en waarvan of waartoe men vrij was") . Daarnaast blijkt uit de bron dat de Niedorpers ook al in het bezit van een jaarmarkt waren (van's maandags tot's zaterdags
na Pinksteren). Waarschijnlijk was deze markt ook niet vrij; het wordt althans niet
expliciet gezegd.
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Waarom, zo zal men vragen, vroegen de dorpsbewoners dan nu opeens om formele toestemming tot het houden van markten? De red en was volgens het rekest
dat in het begin van 1556 de stadhouder en de raden van Holland een plakkaat hadden vernieuwd dat indertijd onder Karel V was uitgevaardigd. Dat plakkaat verbood voorkoop, dat wi! hier zeggen handel buiten vrije markten 2l ) . "Onder protex
van we1cke vernyeuwinge sommige uwen mats. offieier subtilizeren nyet alleene dat
die eoopluyden in zekere getale wonende bynnen den voors. dorpe tot nydorp niet
en zouden moegen in andere omleggende dorpen eoopen om tot nydorp inde waege
gelevert te wordenne. Neenmaer dat die voirs. omleggende dorpen ultro nyet en
zouden vereopen hun boter case tot nyerop ter meret te brengenne om vanden eoopluyden aldair geeoeht en in de mats. wage ontfangen te wordene deurdien zy maineteneen dat die voirs . suppleanten geen reehteliek beseheet en hebben van vrye
weeeke ende jaermereten uwen mats .26)."
Omdat dit verbod zou leiden tot verplaatsing van de handel naar steden met vrije
markten, zoals Hoorn en Alkmaar, en ook naar kleine dorpen in de omgeving die
wei vrije markten van hun heer had den gekregen, werd het rekest gesehreven. Vooral het argument dat de waag, waar Philips II inkomsten (paeht) uit trok, te gronde
zou gaan, moest indruk op de landsheer rna ken en zijn beslissing inzake de verlening van de vrije markten gunstig be"invloeden. Het verzoek kwam dus volgens de
bron niet voort uit de behoefte van boeren die door intensivering, speeialisatie en
produktieverhoging een markt diehter bij huis zoehten.
De eonc1usie, waartoe De Vries' voorstelling van zaken leidt, mag zijn: het bewijsmateriaal is summier en het bewijs zelf is door een verkeerde lezing van de bron
onjuist. Ook in dit geval is het traditionele wetensehappelijke "apparaat" in het
onderzoek te veel op de aehtergrond gebleven. De bron is te snel geplaatst in het
lieht van een in het model passende vooronderstelling, terwijl de kontekst waarin de
bron moet worden geplaatst zelfs buiten besehouwing IS gelaten.
Met behulp van dit rekest valt niet te bewijzen dat het aantal dorpsmarkten in
de 16e eeuw is toegenomen . Jammer is dat De Vries geen andere bewijsplaatsen
noemt, hoewel ze er volgens hem wei zijn. Men zou zieh eehter kunnen afvragen
of de vernieuwing van het genoemde voorkoopverbod daar dan niet op wijst. Zover
mogen we mijns inziens niet gaan. Voorkoopverboden waren in tijden van duurte
of waarin duurte werd verwaeht een normale en veelvuldig voorkomende overheidsmaatregel.
Verder kan uit deze bron werden afgeleid dat het niet zo gemakkelijk zal zijn uit
het toekennen van het reeht om dorpsmarkten te houden te eonc1uderen dat de handel op het platteland, ten gevolge van intensivering van de produktie en dergelijke
moet zijn toegenomen . Immers, het is best mogelijk dat er niet aJleen in Nieuwe
Niedorp, maar ook in andere dorpen niet-officiele mark ten bestonden, waarvan de
oorsprong van v66r 1500 zou kunnen dateren . Het aantal vrije markten kan in de
16e eeuw natuurlijk zijn toegenomen, maar als er al tal van niet-vrije markten
bestonden, zegt dit, mede in aanmerking genomen de reden van bovengenoemd rekest, weinig over de eommereialisering van het Hollandse platteland in de 16e eeuw.
Ik kom na de bespreking van dit rekest nog even meer in het algemeen terug op
de al aangehaalde uitspraak van De Vries dat dorpen in Holland reguliere markten
instelden. Ik heb al gezegd dat hij verzuimde aan te geven waar dit het geval was.
Het bewijsmateriaal ontbreekt dus eigenlijk. Daar wi! ik nog aan toevoegen dat het
ook niet zo eenvoudig is aan te tonen dat het aantal dorpsmarkten in de 16e eeuw
toenam 27 ). Het is mij althans tot nu toe niet gelukt een bron te vinden die melding
maakt van de toekenning van een markt in de peri ode v66r 158028 ). Daarentegen
is dat voor de 14e en 15e eeuw niet zo moeilijk"). Ais de instelling van
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dorpsmarkten'O een uiting zou zijn van intensivering en specialisatie in de landbouw, dan kan de 16e eeuw (het grootste deel daarvan dat ook De Vries op het oog
heeft) vooralsnog op grond van dit criterium niet worden beschouwd als het beginpunt van een nieuwe ontwikkeling in de economische geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden.
Het gegeven dat op het HoIIandse platteIand al v66r 1500 het bestaan van
dorpsmarkten een gewone zaak was"), sluit overigens goed aan op mijn stelling uit
het voorafgaande dat beroepsdifferentiatie en specialisatie buiten de steden v66r
1500 al veel verder waren ontwikkeld dan De Vries aanneemt.
Tot wat voor een gewrongen voorstelling van zaken een te rigide gebruik van modeIIen kan leiden, wil ik ten slotte - drie maal is scheepsrecht - iIIustreren aan
de hand van een nauw met het voorafgaande samenhangend voorbeeId, dat ik eveneens ontleen aan het gedeelte uit de Dutch Rural Economy, dat handelt over de uitbreiding van het aantal dorpsmarkten 32 ).
Het betoog luidt hier als voigt: met de in de 16e eeuw toenemende produktie van
de boeren nam onder meer het belang van de Alkmaarse kaasmarkt toe, Dit lijkt
verbazingwekkend, want door de concurrentie van de nieuwe dorpsmarkten zou het
marktgebied toch meer "compact" geworden moeten zijn. Dit laatste is volgens De
Vries ook zo, maar door de landaanwinning ten gevolge van de vele inpolderingen
in de onmiddeIIijke nabijheid van de stad werd het marktgebied tevens uitgebreid.
Zo laat zich de contradictie (de term is van De Vries) van aan de ene kant een inkrimpend marktgebied en aan de andere kant een groeiende kaasmarkt oplossen").
Ais we nu echter eens naar de gebruikte bron kijken, waarop deze visie is gebaseerd,
dan is het de vraag of er wat Alkmaar betreft weI van zo'n contradictie mag worden
gesproken. Om aan te tonen dat het marktgebied van de kaasstad aanvankeIijk veel
uitgestrekter was, beroept de auteur zich op een passage van de 18e eeuwse stadsgeschiedschrijver Boomkamp, waarin Alkmaar onder het jaar 1408 beschreven zou
zijn als "a very important market to which the inhabitants of Texel, Wieringen,
and Huisduin travel to market their produce""). Omdat de genoemde plaatsen in
de 17e eeuw eigen mark ten hadden en ook Schagen toen volgens De Vries over een
markt beschikte die in Alkmaars' achterland sneed, moet het oude marktgebied
kieiner geworden zijn, aldus zijn redenering. Hierbij wil ik de volgende opmerkingen
maken:
Ten eerste mag uit Boomkamp niet worden afgeleid dat Alkmaar in 1408 als een
zeer belangrijke markt beschreven wordt. Dit staat er namelijk niet. Evenmin beweert Boomkamp dat de inwoners van genoemde dorpen met hun goederen naar
de Alkmaarse markt gingen en ook de bron waarop deze zich baseert zegt dat niet.
Er staat onder het jaar 1408 eenvoudig niets over de Alkmaarse markt en zijn
bezoekers") !
Ten tweede: dat "Wieringen and Texel islands now (dat is in de 17e eeuw) possessed their own markets"'·) betekent per definitie niet dat het Alkmaarse marktgebied kleiner zou zijn geworden. Na koop op hun eigen markt of zelfs met
voorbijgaan van hun eigen markt konden de dorpsbewoners besluiten de produkten
op een verderweg gelegen markt af te zetten.
Ten derde: dat Schagen in de 17e eeuw "held a market that cut into Alkmaars'
hinterland" mag zo zijn, maar waar het hier om gaat is dat deze situatie in de loop
van de 16e eeuw zou zijn ontstaan. Dat nu is niet juist. Het dorp - een "stad"
volgens strikt juridische interpretatie - bezat nameIijk al sinds 1453 en mogelijk
zelfs al in het begin van de 15e eeuw marktrechten").
Op grond van deze gegevens mag mijns inziens dan ook niet worden gesteld dat
het Alkmaarse marktgebied door het ontstaan van dorpsmarkten, ais de invloed
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van de inpolderingen even buiten beschouwing gelaten wordt, kleiner zou zijn geworden.
Nu zult u zich afvragen: Hoe komt De Vries er toch bij om in de stadskroniek
onder het jaar 1408 iets te Jelen dat er helemaal niet staat? Heeft hij dit uit zijn
duim gelOgen, omdat de aannemeIijkheid van het model er door werd versterkt?
Dat is, ik stel u gerust, niet het gevai. Slechts de chronologie - een heilige koe van
de traditionele geschiedwetenschap - is, mogelijk door het omvallen van een kaartenbak, in het ongerede geraakt. De gegevens over marktbezoek uit genoemde dorpen zijn bij Boomkamp namelijk te vinden onder het jaar 1545 38 ). Bij een
traditionele werkwijze lOU dit niet lo snel zijn gebeurd. Immers, vanuit streng
bronnenkritisch standpunt mogen de voor het betoog cruciale steIIingen, zoals de
passage over het jaar 1408 toch is (het betoog moet door dergeIijke voorbeelden bij
gebrek aan direkt bewijsmateriaal worden geschraagd), nooit aileen op een bij uitstek verdacht historiografisch genre als de stadskroniek worden gebaseerd. Raadpleging van de originele stukken lOU de aangewezen weg zijn geweest en tot een
andere visie op de groei of ink rim ping van het Alkmaarse marktgebied hebben
geleid"). Welke visie, dat kan ik hier vanwege de uitvoerigheid van het expose
moeilijk behandelen, maar wei wi! ik erop wijzen dat uit de stukken niet mag worden afgeleid dat deze dorpen toen geen markten hadden en zij derhalve zonder meer
op de stad waren aangewezen.
Tot zover deze kanttekeningen bij het beeid van het Hollandse platteland in de
16e eeuw, lOals dat wordt geschetst in de Dutch Rural Economy. Ik heb daarmee
willen wijzen op de misstappen, die de historicus begaat, als hij zich eenzijdig toelegt op de toepassing van niet-filologisch geinspireerde hulpwetenschappen en daardoor de bronnenkritiek verwaarloost. Het is een euvel dat naar mijn mening in veel
publicaties van de nieuwe generatie economisch- en sociaal-historici valt te bespeuren. Dat ik geprobeerd heb dat te illustreren aan de hand van het - overigens zeer
stimulerende - boek van Jan de Vries, is dan ook min of meer "toevallig". Ik acht
zijn werkwijze symptomatisch voor die van een veel grot ere en groeiende groep onderzoekers. De aantrekkingskracht van het gebruik van theorieen, modellen, geavanceerde kwantitatieve methoden en dergelijke bIijkt in het algemeen zo groot
geworden dat de kennis en toepassing van traditionele vaardigheden in het gedrang
komt; zelfs in de opleiding van de letterenfaculteiten.
Voor de goede orde en voor aile duidelijkheid: ik heb totaal geen bezwaar tegen
het gebruik van relatief moderne hulpwetenschappen in ons yak . Integendeel, ik
meen dat ze onmisbaar zijn. Ik waarschuw aileen tegen verwaarlozing of zelfs afwijzing van de traditionele werkwijze. Ais men dat doet, dan stelt men zich even
eenzijdig op als degenen die sceptisch stonden en staan tegenover de toepassing in
het historisch onderzoek van al het moois dat economie en sociale wetenschappen
bieden.
Grondige bronnenkritiek is conditio sine qua non voor goed historisch onderzoek. Ais we dat uit het oog verliezen, dan krijgt het anachronisme aile kans. Natuurlijk, ik weet het, elk historisch onderzoek kent anachronistische elementen; ook
het historisch onderzoek dat vanuit streng bronnenkritisch stand punt wordt bedreyen, maar er zijn per type onderzoek wei grote verschiIIen. SpeciaaI het onderzoek
dat verricht wordt met instrumenten ontwikkeld vanuit en ten behoeve van onze eigentijdse problematiek bergt het risico in zich de geschiedenis vorm te geven volgens hedendaagse snit. Het verleden wordt door ons tot spreken gebracht, omdat
de stem daarvan zelf te zwak is om direkt te kunnen verstaan. Daarbij moeten we
wei oppassen dit zwakke geluid niet meer te gaan vervormen dan nodig is. Herstel
van deze behoedzaamheid met behulp van grotere eerbied voor de bronnen is zeker
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niet de geringste opgave die de economische en sociale geschiedenis zich de komende tijd moeten stellen.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK II
• Prof. dr. J. A. Faber en drs. W. G. Heeres waren zo vriendelijk een eerdere versie te
voorzien van critisch commentaar.
') Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven/London 1974.
') Zie speciaal De Vries, Dutch Rural Economy, 67-73 en hfdst. 4.
') De Vries, Dutch Rural Economy, hfdst. 1.
') Zie voor de mogelijkheden die het historisch onderzoek hierdoor krijgt recenteIijk: Ad
Knotter, De Amsterdamse scheepvaart en het Noordhollandse platteland in de 16e en 17e
eeuw. Het probleem van de arbeidsmarkt, Holland 16 (1984).
') Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de f/oreen-belasting betrekkelijk, uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde. 4
dIn., Leeuwarden 1879. Zie voor andere uitgaven J. A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, Wageningen 1972, I, 21.
R. Fruin (ed.), lnformacie up den staetfaculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen
van Hollant ende Vrieslant om daemae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere
MDXIV, Leiden 1866 .
•) De Vries, Dutch Rural Economy, 68.
') W. G. Heeres in Theoretische Geschiedenis 4 (1977) 122-131.
') Fruin, Informacie, 39 .
•) "Van toepassing zijnde": de antwoorden met uitzondering van die van de steden en van
Ruyven waar de bedoeide vraag niet werd beantwoord. Tot de steden worden die plaatsen gerekend die in de Informacie als zodanig worden beschouwd.
10) Er werd dan ook vaak gesproken van "principalik", het "merendeel", het "meest" e.d.
zonder verdere precisering. Zie voor de antwoorden waarin slechts een aktiviteit werd genoemd hieronder.
") Fruin, lnformacie, 91.
") R. Fruin (ed.), Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van
den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gesteit geweest over de landen van Hollant ende
Vrieslant gedaen in de jaere MCCCCXCIlll, Leiden 1876.
") Vgl. Fruin, Informacie, IS; E. C. G. BrUnner, De order op de buitennering van 1531,
Utrecht 1918, 189. DezeIfde conclusie vindt men eigenlijk ai, zij het vanuit een ander gezichtspunt, bij W, van Ravesteyn Jr., Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw, Amsterdam
1906, 20-44.
") Er zijn antwoorden waarin, naast een opsomming van verschillende aktiviteiten, specialismen worden onderscheiden. Men zou kunnen veronderstellen dat de werkzaamheden genoemd in de opsomming op een deels niet-gespecialiseerde economie wijzen. De
beroepsstructuur zou dan ten dele niet en ten dele wei gedifferentieerd zijn. Ook antwoorden
waarin wordt gezegd dat zij zich "meestal" (of een dergelijke term) met ... (voigt een opsomming) bezighouden, kunnen in het licht van De Vries' visie worden gelezen, maar een ondubbelzinnige uitspraak wil ik dit toch niet noemen.
") J. R. Bruijn, Zeevarenden, in Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 3,
Bussum 1977, 162; J. Lucassen, Beschouwingen over seizoengebonden trekarbeid naar het
westen van Nederland, ca. 1600-ca. 1800, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 333.
") BrUnner, Order op de buitennering, 67,77; N. W. Posthumus, De geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie, I, 's-Gravenhage 1908, 129-145; Idem, Een zestiende-eeuwsche enquete naar de buitenneringen rondom de stad Leiden, Bijdragen en Mededee/ingen van het
Historisch Genootschap 33 (1912) I-ll.
") BrUnner, Order op de buitennering, 128; A. Th. van Deursen, Het kopergeld van de
Gouden Eeuw, I, Assen/Amsterdam 1978, 32.
") Men kan hierbij nog bedenken dat, als de omvang van de buitenneringen in 1531 een
groot probleem was, de differentiatie in de beroepsstructuur zich verduiveld snel moet hebben
voltrokken (namelijk tussen 1515 en 1531).
") Wijst de geringe omvang van de veestapel of meer in het algemeen de kleinschalige bedrijfsvoering er niet op dat veel taken nog niet aan specialisten werden overgelaten en er voldoende tijd voor niet-agrarische aktiviteiten beschikbaar was? In een aantal gevallen zal dit
zeker zo zijn geweest; expliciet stelde ik hierboven dat ik het specialisatie- en differentiatieproces omstreeks 1500 niet "voltooid" achtte. Anderzijds is het m.i. de vraag of de bedrijven,
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c.q. de veestapel, wei zo klein waren. Mijn argumenten om de voorstelling van zaken van De
Vries in dit opzicht te twijfelen zijn van dezelfde aard als die genoemd zijn bij de bespreking
van de door hem gebruikte beroepsgegevens: in diverse opzichten selectief bronnengebruik,
verwaarlozing van de contekst van de bronnen e.d. In het hierna volgende gedeelte worden
nog enkele andere argumenten daaraan toegevoegd. De ruimte om mijn argumenten hier te
formuleren ontbreekt. Mogelijk dat ik elders mijn bezwaren tegen de bewijsvoering in deze
van De Vries kan uiteenzetten. Ik zal daarbij, evenals in het geval van de beroepsgegevens,
nog een stap verder gaan door te beweren dat niet aileen zijn bewijs niet overtuigend is, maar
ook de omvang van de veestapel en in het algemeen de produktiviteit van de agrarische produktiefactoren door hem wordt onderschat.
' 0) Vgl. Heeres, 129.
") De Vries, Dutch Rural Economy, 155 / 6.
" ) De Vries, Dutch Rural Economy, 156.
" ) Ik volg hier met opzet de lezing volgens de bron en niet de parafrasering van De Vries
(overigens door hem ten onrechte voorgesteld als letterlijk citaat), omdat zijn weergave van
het rekest al enigszins naar de door hem zo meteen weer te geven verondersteIling is gemodelleerd. Het rekest bevindt zich o .m. in GA Alkmaar, stadsarchief v66r 1815, nr. 2305 en in
GA Hoorn, stadsarchief, nr. 2568 (met nog 2 andere losse stukken ter zake; zie ook nr . 91
fol. 63).
" ) Dit begrip "vrij " vinden we in soortgelijke betekenis in de nijverheid bij het onderscheid
tussen vrije en onvrije ambachtslieden.
" ) Zie over voorkoop B. H. D. Hermesdorf, Voorkoop . Enkele rechtshistorische aantekeningen bij een oude koopmanspractijk, Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsch recht 12,2 (1962) 313-327; W. S. Unger, De
Hollandsche graanhandel en graanhandelspolitiek in de middeleeuwen, De Economist 1916,
373, bijlage II en Idem, De /evensmidde/envoorZiening der Hollandsche steden in de midde/eeuwen, Amsterdam 1916, 9, 10, 58/ 9.
Een gelijktijdig afschrift van dit plakkaat in GA Alkmaar, stadsarchief v66r 1815, nr. 2877
(26-1-1556).
") Citaat afkomstig uit het afschrift van het rekest in GA Alkmaar (zie noot 23) .
" ) Enkele bronnen die mogelijk op het eerste gezicht als bewijsmateriaal voor toename van
het aantal dorpsmarkten gezien zouden kunnen worden, laten zich in het licht van de
levensmiddelen- en prijspolitiek, evenals het rekest uit Nieuwe Niedorp, ook anders interpreteren (zie bijvoorbeeId Resolutie Staten van Holland 9/ 10-2-1524 en W. G. Lams, Groot Previlegie en hantvest Boeck van Kennemer/andt en Kennemer-Gevo/gh, Amsterdam 1664, 8617 .
" ) Een steekproef in de index van Gouzet (ARA 's-Gravenhage, Leen- en Registerkamer)
leverde voor de 16de eeuw (nrs. 399-403) niets op. Wei werden er vooral omstreeks 1570 veel
wagen op het platteland opgesteld (zie Resolutie Staten van Holland 26-9-1570; vgl. 7-3-1597).
" ) Het ligt in mijn bedoeling over marktverleningen een afzonderlijke publicatie te laten
verschijnen, waarvoor het archief van de Leen- en Registerkamer als uitgangspunt zal dienen
(zie noot 28). Daarin zal o.m. de problematiek aangaande markt- en stadsrechten worden behandeld. Een voorbeeld hierna ad noot 37.
30) Overigens wijs ik wat de marktprivileges betreft er op dat toe kenning of bezit van een
recht niet zonder meer de effectuering daarvan betekende.
" ) Er zijn wei verschillen per regio. De overheersende positie van Dordrecht belemmerde
marktvorming in het oude Zuidholland.
" ) De Vries, Dutch Rural Economy, 157-159.
" ) Merkwaardig is in dit verband dat De Vries enkele alinea's verder stelt dat "the major
expansion phase of the Alkmaar market predates the period of impolderization ... " (Dutch
Rural Economy, 159).
" ) De Vries, Dutch Rural Economy, 157/ 8 met verwijzing naar Gysbert Boomkamp, Beschrijving van Alkmaar, Alkmaar 1747,4 (moet zijn: Alkmaer en desse/fs geschiedenissen,
Rotterdam 1747, 10?).
Het voor de bewijsvoering enkel en aileen afgaan op het historiografisch genre dat bekend
staat als de stadskroniek is voor belangrijke stellingen als deze m.i. vanuit bronnenkritisch
standpunt problematisch .
" ) Boomkamp, Alkmaer, 10. Hoe De Vries desondanks tot deze uitspraak is gekomen, behandel ik hieronder.
" ) De bewijsplaats hiervoor ontbreekt ook.
31) J. Bregman, Schagen door de eeuwen heen, Den Helder 1965, 18 .
H) Boomkamp, Alkmaer, 10.
" ) GA Alkmaar, stadsarchief v66r 1815, nr. 1907.

III

OVERHEIDSFINANCIEN ALS UITING VAN HET "INSTITUTIONEEL
ONVERMOGEN" VAN DE ACHTTIENDE EEUWSE REPUBLIEK?')
door
WANTJE FRITSCHY
Het is in de geschiedschrijving gebruikelijk om het ontstaan van een gecentraliseerde nationale staat in de Nederlanden, in de zgn. Bataafs-Franse tijd, mede te
zien in het licht van de voorafgaande ontwikkelingen in de 18e eeuw. Daarnaast kan
men vaststellen, dat vraagstellingen met betrekking tot de staat der Nederlanden
onder de Republiek gedurende de 18e eeuw, meestal een ander uitgangspunt hebben
dan die met betrekking tot de 17e eeuw. Voor de 17e eeuw is verwondering over
de potenties van de Nederlandse Republiek meestal het uitgangspunt. Die kleine federatie van zeven gewesten zonder krachtige contrale leiding wist immers een
belangrijke rol in het internationaal systeem van staten te spelen. Zowel institutioneel als financieel bleek men in staat om een effectief militair apparaat te exploitereno Voor de 18e eeuw richten de analyses zich daarentegen meestal op het zgn.
"institutionele onvermogen". In het in 1980 verschenen negende deel van de nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden mocht J. Hovy er nog een speciaal
hoofdstuk onder deze titel aan wijden').
De vraag waar het mij vanochtend om gaat is: Kwam dat zgn. "institutionele onvermogen" tot uiting in de samenstelling en de omvang van de overheidsfinancien
in de 18e eeuwse Republiek? Voordat ik nader op deze vraag inga, wi! ik nadrukkelijk stellen, dat ik hier niet het bestaan van institutionele wantoestanden in de Republiek ter discussie wi! stellen. Dat is mijns inziens een andere vraag dan die naar
het institutionele onvermogen.
Ik wi! beginnen met U kort in de herinnering te roe pen wat dat institutionele onvermogen in de 18e eeuw behelsde.
Kernpunt in de analyses ervan is het afnemend vermogen van de Republiek om
zichzelf als onafhankelijke staatkundige eenheid te handhaven. Dat lOU voortgekomen zijn uit het in onvoldoende mate beschikbaar zijn van gelden voor defensiedoeleinden. En de oorzaak daarvan lOU gelegen zijn in de institutionele structuur
van de Republiek en die van de Generaliteitsorganen in het bijlOnder. Vrij algemeen lijkt men in de geschiedschrijving van oordeel te zijn, dat de gewesten, en zeker de gewesten buiten Holland, in onvoldoende mate bereid waren om voldoende
gelden aan de Generaliteit ter beschikking te stellen voor de defensie en vooral ten
behoeve van de marine. Dat men niet tot krachtige besluiten op dit terrein kon komen, wordt gezien als een gevolg van de eis tot eenparigheid van stemmen en van
het gebrek aan continuHeit in de personen van de besluitvormers. En voor zover
de gewesten wei "consenteerden" in de bedragen op de "Staten van Oorlog" of
op de "petitien" voor extra uitgaven, verzuimden ze vaak om het volledige beloofde bedrag inderdaad te besteden. Het ontbrak de Staten Generaal dan aan mogelijkheden om de gewesten te dwingen, aan "midde1en van constrainte", zoals dat
heette. Zelfs Holland realiseerde niet aile uitgaven waarin het geconsenteerd had,
althans zeker niet meer na 1780. Van 1780 tot en met 1792 had het bijvoorbeeld
voor in totaal ruimJ 61 mi!joen op de petities geconsenteerd. Werkelijk uitgegeven
werd er op deze petities echter slechts nog geenJ 55 mi!joen. Maar dat was wei 770/0
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van wat er in totaal door aile gewesten gezamenlijk werkelijk uitgegeven was, terwijl Holland's quote, dus het aandeel dat Holland volgens de vaste quotenverdeling
moest nemen in de uitgaven waartoe de Staten Generaal besloten, tot 1792 slechts
ongeveer 580/0 was l ).
Een en ander zou dan geIeidhebben tot
a) een onvoldoende defensie van de Republiek als geheel; en die wreekte zich op
zee het meest, omdat de gewesten buiten Holland, en zeker de landgewesten, het
meest nalatig waren in de besteding van de gelden die zij toegezegd hadden ten
behoeve van de marine
b) een, althans in verhouding tot de bevolkingsaantallen, onevenredig groot aandeel van Holland aan de weI gerealiseerde defensieuitgaven, en een daarmee samenhangende onevenredige groei van Holland's schuld en rentelast.
Dat is, als ik de literatuur goed samenvat 4 ) , het "institutionele onvermogen" in een
notedop.
De vragen waar het tegen deze achtergrond mijns inziens nu om gaat, zijn:
I) hoeveel geld er dan eigenlijk wei voor defensie ter beschikking kwam,
2) hoe zich dat verhield tot de situatie in andere landen,
3) hoe zich dat verhield tot de situatie nadat dat zgn. "vermolmde bouwwerk" van
de 18e eeuwse Republiek plaats had gemaakt voor de gecentraliseerde eenheidsstaat.
De karakterisering van de 18e eeuwse Republiek als "institutioneel onvermogend"
sluit aan bij het oordeel van de patriotten die met het binnenhalen van de Fransen
de gecentraliseerde eenheidsstaat wilden vestigen. Daarom leek het mij goed om ten
eerste na te gaan hoe de resultaten van het financiele beleid ten tijde van de Republiek zich verhielden tot de resultaten van het financiele beleid in de 18e eeuw in
Engeland, een reeds lang bestaande eenheidsstaat met moderne institutionele trekjes, zoals bijvoorbeeld het werken met open bare begrotingen van staat. Na 1795
hadden vervolgens de Napoleontische ooriogen natuurlijk in beide landen ingrijpende consequenties voor het financiele beleid. Maar speelde binnen de Republiek
66k de totstandkoming van de eenheidsstaat, waarmee er een einde kwam aan de
institutionele structuur van de Republiek, een rol in de te constateren veranderingen? Waren er fundamentele verschillen tussen de veranderingen in de Republiek
en die in Engeland, en kunnen die verklaard worden uit voorafgaand institutioneel
onvermogen in de Republiek?
Om deze vragen te kunnen bean two orden heb ik geprobeerd om te komen tot een
vergelijking van de structuur van de overheidsfinancien in de 18e eeuwse Republiek
en de veranderingen daarin, met die in Engeland.
Ik heb mij in mijn onderzoek beperkt tot enigszins toegankelijke gedrukte
bronnen.
Voor Engeland deden zich in dit opzicht door de bekende publicatie van Mitchell
en Deane (1971) geen problem en voor. Voor de Republiek heb ik me echter, zoals
blijkt uit de hierna als bijlage opgenomen tabellen, voor het grootste deel van de
18e eeuw moeten beperken tot Holland. (Daarmee bestrijk ik overigens wei meer
dan 60% van de in de Republiek gedane overheidsuitgaven op provinciaal en Unieniveau.) En ik heb met beperkt tot die jaren waarvoor gedrukte overzichten beschikbaar waren van de toestand van de financien op dat moment') . Daarbij moet
wei aangetekend worden, dat de aanleiding voor het maken van dergelijk overzichten steeds de slechte toestand van de fin ancien op dat moment was . Men probeerde
dan inzicht te krijgen in de oorzaken daarvan om te kunnen bepalen welke "midde-
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len van redres" aangewend zouden kunnen worden. Deze oorzaken - te weten de
sinds het einde van de 17e eeuw gigantisch gestegen rentelast en een internationale
situatie die noodzaakte tot de instandhouding van een zeker (zij het in vergelijking
met de 17e eeuw sterk gereduceerd) niveau van defensie uitgaven (zie voor een en
ander tabel 1.1.1) - bleven echter gedurende de hele 18e eeuw bestaan. Structureel
redres was daardoor onmogelijk. Het lijkt me daarom niet te gewaagd om het beeld
van de overheidsfinanci<!n van HoUand in de 18e eeuw, aan de uit deze rapporten
beschikbare cijfers op te hangen.
Voor de overige gewesten was er in enigszins toegankelijke vorm slechts materiaal beschikbaar voor het einde van de 18e eeuw. Aan de provincies werd namelijk
in 1796 door de toenmalige grondwetscommissie verzocht een overzicht te rna ken
van hun financien in de tien voorafgaande jaren. Dit ten behoeve van de in de toekomst op te stellen begrotingen voor de Republiek als geheel. De wijze waarop aan
dat verzoek voldaan werd, verschilde nogal per provincie. Ik heb niettemin in de
tabeUen 1.1.3, 1.2.3, en 2.1.3 geprobeerd deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk samen te vatten in een beeld van de structuur van de overheidsfinanci<!n van de gewesten rond 1790.
De eerste echte, en ook zo geheten, Algemene Begroting van Staatsbehoeften van
de Bataafse Republiek, dateert pas uit 1799. De eerste echte rekening en verantwoording pas uit 18066 ). De eerste begroting van staat in Engeland dateert, zoals
bekend, al uit 1688!
Ten behoeve van de vergelijking heb ik aUe bedragen omgerekend in guldens' )
(zie tabel1.1.2) en met behulp van beschikbare schattingen van de omvang van de
bevolking (zie de tab ellen 1.1.1 tim 1.1.4) in de tabellen 1.2.1 etc. en 2.2.1 etc. herleid tot bedragen per hoofd van de bevolking. Daarbij heb ik steeds zowel van de
hoogste als van de laagste schattingen gebruik gemaakt en dat heeft geleid tot de
in de tabellen zichtbare marges in de opgegeven bedragen.
Met behulp van de op deze wijze tot stand gekomen tabellen is het mogelijk om
een indruk te krijgen van
1) de omvang van de defensieuitgaven in de Republiek in vergelijking met ~n
geland .
2) de omvang van de defensieuitgaven in vergelijking met de andere overheidsuitgaven in Engeland en in de Republiek
3) de wijze waarop in de Republiek en in Engeland via belastingen en via leningen
voorzien werd in de voor deze overheidsuitgaven benodigde gelden.
Het was bij gebrek aan betrouwbare gegevens helaas niet mogelijk om de omvang
van de overheidsuitgaven en -inkomsten (per hoofd van de bevolking) in de Republiek en in Engeland af te zetten tegen het nationale inkomen (per hoofd van de
bevolking) in beide landen. Weliswaar zijn juist de laatste tijd nieuwe schattingen
hieromtrent beschikbaar gekomen. De dispariteit in de beschikbare cijfers is echter
zo groot, dat ik afgezien heb van pogingen om daar gebruik van te maken').
Ondanks de afwezigheid van deze dimensie was het beeld dat deze tabellen van
de overheidsfinanci<!n in de Republiek gaven, voor mij, in combinatie met enkele
andere overwegingen, toch voldoende aanleiding tot twijfel, of het juist is om ten
aanzien van de 18e eeuwse Republiek te spreken van "institutioneel onvermogen".
Hiervoor heb ik de volgende argumenten.
1. Zoals gezegd wordt als belangrijkste "bewijs" voor het institutionele onvermogen van de Republiek meestal gewezen op de verwaarlozing van de defensie, en
met name van de marine. De desastreuze gevolgen daarvan bleken in de Vierde Engelse Zeeoorlog van 1780 tot 1784, aldus de literatuur. Er is bij mijn weten echter
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nog nooit op gewezen, dat de oorlogslasten per hoofd van de bevolking tot op het
einde van de 18e eeuw toe in Holland aanmerkelijk hoger lagen dan in GrootBrittannie. Dit is te zien in de tabellen 1.2.1 en 1.2.2.
De wijze waarop de gegevens in deze tabellen gepresenteerd zijn, is een com promis tussen de wens de kolommen in beide tabellen zoveel mogelijk vergelijkbaar te
maken en de wens om nog enigszins recht te doen aan de bronnen waaruit de gegeyens afkomstig zijn. De uitgaven ten behoeve van de marine moesten in de Republiek namelijk in principe bekostigd worden uit de eigen inkomsten van de
admiraliteiten. Het financiele beheer daarvan stond volkomen los van dat van de
gewesten. Door de toenemende eisen die er, enerzijds door de groeiende machtsontplooiing van buitenlandse naties, anderzijds door de stijgende kosten van oorlogsschepen, aan de defensie te water gesteld werden, waren die inkomsten echter
bepaald onvoldoende. De opbrengsten van de belangrijkste van deze inkomstenbronnen, de convooigelden, daalden immers in de 18e eeuw bovendien meer dan
dat ze stegen 9 ). Verdere uitgaven ten behoeve van de marine konden dan ook aileen
gedaan worden via, ,extraordinaris petitien", waarin de gewesten, na verleend consent, hun deel moesten dragen volgens de quotenverdeling.
Uit tabel 1.2.1 blijkt, dat in de jaren rond 1790 in totaal ± j 14,- p.h. aan oorlogslasten betweed werd. Om het bedrag te krijgen dat vergelijkbaar is met het
overeenkomstige bedrag in de kolom "army + ordnance" in tabel 1.2.2 moet van
diel 14,- nog wei de ± 13,- afgetrokken worden uit de kolom met het opschrift
"wv. t. b. v. marine". Het resterende bedrag van ± I 11,- is echter nog steeds aanmerkelijk veel hoger dan de ongeveer 13,50 uit de kolom "army + ordnance" in
tabell.2.2. Zelfs de uitgaven aan marine p.h. lagen in Holland hoger dan in GrootBrittannie. In de kolom "marine totaal" in tabel 1.2.1 is voor Holland rond 1790
een bedrag van j 4,- a j 5,- p.h. te vinden, in tabel 1.2.2 in de kolom "navy"
in diezelfde tijd ± 13,-.
Wat betreft de Republiek als geheel: de term "waar vermogen" in tabel 1.2.3
slaat op datgene wat overblijft van de inkomsten van de gewesten na aftrek van de
op in het verleden gesloten leningen te betalen rente en de zgn. "huislasten". In theorie was dat het bedrag wat beschikbaar was voor de oorlogslasten, in de praktijk
werd er meer uitgegeven. Mijn op de beschikbare bronnen gebaseerde reconstructie
van de werkelijke uitgaven is weergegeven in de laatste rij onder het tussenkopje
"tot.oorl.". Daarvan moet dus weer 11,80 afgetrokken worden om het bedrag te
krijgen dat vergelijkbaar is met del 3,50 voor "army + ordnance" uit tabeI2.2.2.
Het resterende bedrag van ± 17,- p.h. blijkt twee maal zo hoog als in Engeland!
Zelfs het bed rag dat gemiddeld per hoofd voor defensie ter beschikking kwam uit
de gewesten exclusiej Holland lag rond 1790 nog iets hoger dan het bedrag per
hoofd voor oorlog in Engeland, te weten bijna j 4,_10).
Wie in de mate waarin geld en voor defensiedoeleinden beschikbaar kwamen een
aanwijzing wil zien voor het "institutione1e onvermogen" van de Republiek
besteedt mijns inziens ten onrechte geen aandacht aan de enorme omvang van de
defensie-uitgaven per hoofd van de bevolking in verge1ijking met bijvoorbeeld een
land als Engeland.
2. Mijn tweede argument betreft wat ik zou willen noemen de "kwantitatieve
structuur" van de open bare financien. Daarmee bedoel ik de sam ens telling van de
overheidsuitgaven en van de overheidsinkomsten (zowel belastingen als leningen).
Uit de tabellen blijkt mijns inziens, dat deze kwantitatieve structuur van de openbare financien zich in Groot-Brittannie pas in de loop van de 18e eeuw ontwikke1de
in de richting van een situatie die in de Republiek in de 18e eeuw al bestond.
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De structuur van de uitgaven bijvoorbeeld vertoont in de Republiek als geheel
rond 1790 veel overeenkomst met die in Engeland (zie tabell.2.2 en 1.2.3). De oorlogsuitgaven lagen per hoofd in de Republiek, zoals gezegd wat hoger dan in Engeland, maar de rente lag in beide op ± 111,- p.h., "bestuur" rond de12,50 p.h.
De wat men zou kunnen no em en , ,inhaalmanoeuvre" van Engeland in de loop van
de 18e eeuw wordt zichtbaar door vergelijking van tabel 1.2.1 en 1.2.2, bijvoorbeeld van de beide laatste kolommen, de tot ale uitgaven per hoofd. Als Engeland
uitsluitend met Holland vergeleken wordt, kan men stellen dat deze inhaalmanoeuvre zelfs in 1794 (toen Engeland ook in oorlog raakte!) nog niet voltooid was: in
Holland bedroegen de totale uitgaven toen ± 155,- p.h., in Groot-Brittannie
± 133,-.
Een soortgelijke "inhaalmanoeuvre" bij de inkomsten blijkt opmerkeiijkerwijs
voornamelijk voor rekening van de accijnzen te komen, de "gemene middelen" uit
tabel 2.2.1, de "excise" uit tabel 2.2.2. In Holland lagen deze rond 1720 al op
± 111,- p.h., in Engeland stegen ze van ± 14,- p.h. in 1720 tot ± 112,- p.h.
in 1799"). De hoofdelijke directe belastingen in Holland, de "beschreven middelen" uit tabel 2.2.1, bedroegen dan ook niet aileen per hoofd meer dan de zgn.
"land and assessed taxes" uit tabel 2.2.2 in Engeland, maar ook hun aandeel in de
totale belastinginkomsten was gedurende de hele 18e eeuw veel belangrijker dan in
Engeland 12). Het is mijns inziens meer een aanwijzing voor bestuurlijk vermogen,
dan voor bestuurlijk onvermogen als een staat, zonder brute repressie, verhoudingsgewijs veel hoofdelijke directe belastingen aan zijn burgers weet te onttrekken. Accijnsverhogingen zijn in een land met een voldoende mate van
commercialisering technisch-administratief altijd gemakkelijker door te voeren 13 ).
Ons rest nog een vergelijking van het aandeel van de leningen in de inkomsten.
De "inhaalmanoeuvre" van Engeiand is in dit opzicht gigantisch te noemen. Dat
wordt het meest duideiijk bij vergelijking van de indexcijfers in de middelste kolommen in tabeI3.1. Desondanks is het niveau van de schuldenlast per hoofd van
de bevolking in Holland aan het einde van de 18e eeuw nog steeds twee maal zo
hoog als in Engeland. Voor de Republiek als geheellag het toen op een met Engeland vergelijkbaar niveau. Ook de mogelijkheid om tegen lage rente grote bedragen
bij de burgers van een staat te lenen is mijns inziens eerder een aanwijzing voor
bestuurlijk vermogen dan voor bestuurlijk onvermogen. Een indicatie voor de rentestand geeft tabeI3.2. Daarbij moet nog wei aangetekend worden, dat het in Engeland normaal was om leningen beneden pari te plaatsen, waardoor de effectieve
rente voor de leners hoger lag dan deze tabel suggereert 14 ). In Holland was dat niet
de gewoonte. Weliswaar steeg de rente in Holland in de loop van de 18e eeuw; een
aanwijzing, dat het, net als voor aile andere landen in Europa, ook voor de Republiek steeds moeilijker werd zijn financiele problemen op te lossen. Het was echter
bepaald niet zo, dat andere landen, met een andere institutionele structuur, daar
beter in slaagden.
Samenvattend komt mijn tweede argument er dus op neer, dat de structuur van
de overheidsfinancien in Engeland in de 18e eeuw aanvankelijk "achterlijk" te noemen was in vergelijking met die van de Republiek, en dat deze achterstand, zeker
in vergeiijking met Holland, zelfs aan het einde van de eeuw nog niet geheel ingehaald was.
3. Het derde argument voor mijn stelling, dat het zgn. "institutioneie onvermogen" van de Republiek niet in de overheidsfinancien tot uitdrukking komt, betreft
de veranderingen in de structuur van de overheidsfinancien gedurende de BataafsFranse tijd. Deze veranderingen zijn van principieel belang, omdat ze de overgang
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naar een nieuw type staat weerspiegelen. Om dat zichtbaar te maken heb ik hieronder enkele gegevens uit de tabellen 1.2.2 tot en met 1.2.5 nog eens samengevat:

ENGELAND
± 1790
1799
1818
1835

rente

oorlog

overige

totool

10,40-10,90
17,00-17,60
17,30
13,70

6,40- 6,70
28,10-29,30
9,60
5,90

2,50-2,60
2,90-3,00
5,10
4,00

19,30-20,20
47,90-49,70
32,10
23,70

NEDERLAND

rente

oorlog

overige

to tool

± 1790
1799
1815')
1835

10,60-10,70
15,20-16,60
6,20
7,70- 8,30

9,70- 9,80
16,70-18,30
9,60
5,90- 6,30

2,50-2,60
8,00- 8,70
9,00
5,00-5,40

22,90-23,20
40,00-43,60
24,90
18,60-20,00

') v66r de verhoging van de begroting in verb and met de hernieuwde oor1og

Het gaat mij dan voornamelijk om de gedaaJde uitgaven per hoofd ten behoeve
van de defensie en de gestegen uitgaven ten behoeve van de "overige taken" in het
eerste deel van de 1ge eeuw in vergelijking met het einde van de 18e eeuw. De staat
wordt in de 1ge eeuw in afnemende mate in de eerste plaats een defensiestaat!
Waar ik ten eerste op wil wijzen is, dat deze ontwikkeling in de Republiek waarschijnlijk niet gezien kan worden als een gevolg van de overgang van federatie naar
eenheidsstaat. Exact dezelfde ontwikkeling deed zich immers voor in Engeland dat
allang een eenheidsstaat was . Over deze cijfers vait dan vervolgens nog een tweede
opmerking te maken, die van belang is voor ons onderwerp.
Er bestaat een theorie over de ontwikkeling in het niveau van de overheidsuitgayen van een land, de zgn. "plateautheorie". Deze werd in 1961 gepubliceerd door
A. Peacock en J. Wiseman in hun" The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom" . Deze theorie houdt in, dat het niveau van de overheidsuitgaven van
een land, nadat het gedurende een ooriogsperiode fors gestegen is, weliswaar na afloop daarvan weer terugvait, maar zich dan toch altijd op een duidelijk hoger niveau - een hoger "plateau" - stabiliseert, dan in de voorafgaande periode. Door
de oorlogsuitgaven, die door de samenleving als noodzakelijk ervaren worden, weet
de staat het uit de theorie van de overheidsfinancien bekende "belastingplafond"
te doorbreken . De staat kan, vaak al langere tijd noodzakelijk gebleken, nieuwe
uitgaven op zich gaan nemen, zonder te moeten wachten op geleidelijke stijgingen
van de belastingopbrengsten ten gevolge van economische groei").
De uitzonderlijke hoogte van de overheidsuitgaven in de Nederiandse Republiek
in de 18e eeuw wordt misschien nog wei het meest duidelijk, als men bedenkt, dat
deze plateautheorie van Peacock en Wiseman weliswaar ten aanzien van de voor
deze theorie meest relevante post, te weten de "overige taken" voor de Republiek
evenzeer opging als voor Engeland, ten aanzien van de totale overheidsuitgaven
echter niet. Deze situatie was een erfenis van de in de 17e eeuw gevoerde buitenlandse politiek, niet van het institutionele onvermogen van de 18e eeuw.
4. Dan heb ik tens lotte nog een vierde argument voor mijn stelling, dat het ontstaan van een eenheidsstaat niet gezien kan worden als het onvermijdelijk noodzakelijke alternatief voor het institutionele onvermogen van de Republiek. Dat betreft
ten eerste de afwezigheid van een centrale instantie voor het beheer van de waterstaat en ten tweede de afwezigheid van een centrale bank. Het komt kort samen-
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gevat Op het volgende neer: bepaalde functies die slechts goed vervuld lijken te
kunnen worden bij het bestaan van centrale instellingen bleken in de Republiek 6fwei goed vervuld te kunnen worden bij afwezigheid van een dergelijke instelling
(bijv. een centrale bank), 6fwel ook nog niet goed vervuld te worden, flCidat de eenheidsstaat de ervoor schijnbaar geeigende instelling had geschapen (bijv. waterstaatsbeheer op centraal niveau).
Centralisering van de waterstaat was inderdaad dringend geboden. Een schrijnend voorbeeld is het gedecentraliseerde dijkbeheer. Een dijk is immers zo sterk als
het zwakste gedeeJte ervan. De gevolgen van het feit, dat het dijkonderhoud in stukken verdeeld was, waren dan ook regelmatig desastreus. Maas heeft dit in zijn dissertatie over de Dijkwet van 1810 uitvoerig toegelicht"). Maar uit dezelfde
dissertatie blijkt ten eerste dat ook in de 18e eeuw al ontwikkelingen zichtbaar waren in de richting van een zekere mate van centralisatie, zij het dan vooralsnog op
provinciaal niveau; en ten tweede, dat de totstandkoming van de eenheidsstaat, ondanks de vorming van een afzonderlijk ministerie van Waterstaat in 1809, bepaald
nog geen voldoende oplossing voor de technisch-administratieve problemen van het
waterstaatsbeheer bood.
Wat betreft de afwezigheid van een centrale bank in de Republiek: Dickson heeft
er in zijn in 1967 verschenen boek over de "financial revolution" in Engeland op
gewezen, dat de oprichting van de Bank of England in 1694 een direct gevolg was
van de behoefte van de Engelse staat aan net zoveel kredietfaciliteiten als in Holland. Men wilde Holland in kracht kunnen evenaren en daarbij niet langer overgeleverd zijn aan de macht van "financiele klieks"17). Het succes van de Bank wijt hij ,
behalve aan de econornische omstandigheden op dat moment, ook aan de in 1688
geinstitutionaliseerde praktijk van openbare begrotingen. Het bestaan van de Bank
maakte de vestiging van "eeuwigdurend krediet" tegen lage rente, en de realisering
van renteconversies mogelijk. Daarvoor was in de Republiek geen centrale bankinstelling no dig geweest. De Witt wist in de 17e eeuw al renteconversies te
realiseren 18). En Riley heeft erop gewezen, dat een gecentraliseerde "kredietexploitatie" in de 18e eeuw waarschijnlijk eerder negatief dan positief gewerkt zou hebben op Hollands financien 19). De opbrengsten van de leningen konden des te hoger
zijn, omdat men door de decentrale organisatie (via de belastingontvangers overal
in den lande) toegang had tot een relatief groot aantal leners. En wat betreft de
openbaarheid van de overheidsfinancien: mijns inziens was juist de afwezigheid van
jaarlijkse openbare begrotingen en het gebrek aan kennis omtrent de werkelijke financiele positie van de overheid eerder gunstig dan ongunstig voor Hollands krediet. Probeerde Willem I met zijn Amortisatiesyndicaat niet nog op dit inzicht
voort te borduren?
Samenvattend is er dus mijns inziens meer aanleiding voor de interpretatie dat
een eenheidsstaat als Engeland in de 18e eeuw met betrekking tot een aantal kenmerkende aspecten van de overheidsfinancien achterliep op de Republiek - niet aIleen op Holland, maar ook op de Republiek als geheel - dan dat in vergelijking
met Engeland de situatie in de Republiek nu zo verouderd en achterlijk was. Het
is dus mijns inziens geen houdbare stelling, dat de toestand van de openbare financien een illustratie was van het "institution eel onvermogen" van de Republiek en
dat het ontstaan van de eenheidsstaat aan het einde van de 18e eeuw voor deze situatie het onvermijdelijk noodzakelijke alternatief was.
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NOTEN BIJ TEKST HOOFDSTUK III
') De tekst van de lezing, zoals die werd uitgesproken tijdens het congres ter herdenking
van het 70-jarig bestaan van het Nederlandsche Economisch-Historisch Archief op 6 april
1984 te Amsterdam, werd hier en daar aangevuld met extra informatie onder meer naar aanleiding van de gevoerde discussie. Het onderzoek waarop de tekst gebaseerd is werd verricht
Lb.v. het eerste hoofdstuk van mijn proefschrift, dat ondergebracht is in het voorwaardelijk
gefinancierde programma "Economische ontwikkeling en sociaal-economisch beleid" 1984
van de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
') zie literatuurlijst
3) gegevens ontleend aan Rapport Financien Holland (1797) staat CCcc
') mijn belangrijkste bron van informatie naast Hovy was Van der Meulen (1905); voor verdere literatuur zie de bibliografie bij het hoofdstuk van Hovy in de AGN.
') Rapporten en Memorien Financien Holland (1678, 1721 , 1728, 1750) en Rapport Financien Holland (1797); zie literatuurlijst
' ) Compte Gent!ral du Tresor Public pour l'an 1806 (1808)
' ) met behulp van een gemiddelde van de door Posthumus I (1943) opgegeven maandelijkse
wisselkoersen te Amsterdam
' ) Cole (1981) schat het nationaal produkt per hoofd in Engeland in 1700 opl 103, in 1800
op 1161 (na correctie voor de sinds 1700 gestegen prijzen); Harley (1982), Crafts (1982) en
Lindert en Williamson (1982) menen dat het groeitempo veel geringer was; zie voor een en
ander De Vries (1983); voor de Republiek schat Riley (1983) het inkomen per hoofd aan het
einde van de 17e eeuw op ± 1125,-; Th. de long (1972) schatte het rond 1780 op I 279,(na correctie voor de sinds 1700 gestegen prijzen); de hypotheses voor de ontwikkeling van
het nationaal inkomen per hoofd in de Republiek in de 18e eeuw varieren echter nog steeds
van dalend tot stagnerend tot stijgend (cf. Riley (1983); (het in deze noot gegeven overzicht
kwam tot stand dankzij een door R. Griffiths in 1983 aan de VU georganiseerde lezingencyclus in het kader van het onderzoeksprogramma "Economische ontwikkeling en economisch
beleid", waarin optraden J. de Vries, 1. Riley en A. Maddison)
') zie De Vries (1980, 1959') Bijlage I
10) het was een algemeen kenmerk van de overheidsuitgaven in Europa in de 18e eeuw, dat
ze, vooral ten gevolge van het frequenter en duurder worden van de conflicten, sneller toenamen dan de groei van de produktie (cf. Riley (1980) p_ 17 en p. 106 en Dickson (1967) p. 217;
gezien de gegevens in noot 8 is het niet onmogelijk, dat de Republiek daarop een uitzondering
vormde; zelfs als men uitgaat van de hypothese van een stijgend nationaal inkomen lijkt een
dergelijke afwijkende ontwikkeling me, tegen de achtergrond van de exorbitant hoge overheidsuitgaven p.h . aan het begin van de eeuw, eerder een aanwijzing voor bestuurlijk vermogen dan voor bestuurlijk onvermogen
II) de stijging (totl 13,- p.h. in 1794) bleef in Holland achter bij de stijging van de prijzen
- Posthumus' indexcijfers van institutionele prijzen stegen in deze periode tenminste van
± 110 tot ± 150 (zie Posthumus (1964) grafiek II) - en was in Engeland veel sterker dan
de prijsstijgingen; het bedrag dat per hoofd aan accijnzen betaald werd, was dus in Engeland
aan het einde van de 18e eeuw al hoger dan in de Republiek als geheel, terwijl het niet uitgesloten is, dat het inkom en per hoofd in Engeland lager was dan in de Republiek (cf. noot 8);
in het eerste kwart van de 1ge eeuw was het bedrag aan accijnzen per hoofd in Engeland zelfs
ongeveer twee keer zo hoog als in Nederland! (zie tabel 2.2.4 en 2.2.5)
" ) in de literatuur wordt meestal juist de nadruk gelegd op de hoogte van de accijnzen in
Holland (cf. Wilson (1963)); mogelijkerwijs komt dit voort uit een beperking tot de zgn . "ordinaris inkomsten"; in de tab ellen heb ik de zgn. "extra-ordinaris verponding" en andere
"extra-ordinaris" belastingen, zoals de l00e en 200e penning op onroerend goed en/ of binnenlandse effecten, systematisch bij de "beschreven middelen" opgeteld; uit de door mij geraadpleegde bronnen, de in noot 5 genoemde financieJe rapporten van Holland, bleek
namelijk, dat deze in de 18e eeuw een structureel bestanddeel van de benodigde inkomsten
geworden waren; de "ordinaris" inkomsten brachten in deze tijd al niet genoeg op om zelfs
aileen maar de rente te betalen
13) zie hierover bijv. Ardant, in : Tilly ed. (1975); uiteraard kan de hoogte van het per hoofd
van de bevolking opgebrachte bedrag aan belastingen ook een aanwijzing zijn voor de relatieve rijkdom van de Republiek; maar het blijft toch opmerkelijk, dat rond 1790 (voor beide staten vredestijd), als het bedrag aan belastinginkomsten p.h. in de Republiek als geheel en in
Groot-Brittannie ongeveer even haag liggen (± 120,-), dat dan toch het aandeel van de directe belastingen daarin in de Republiek veel hoger ligt (± 19,50) dan in Groot-Brittannie
(±/3,50)
") zie hierover Dickson (1967)

INSTITUTIONEEL ONVERMOGEN

27

") Stevers (1967) heeft al eens van (het spiegelbeeld van) deze theorie gebruik gemaakt in
een artikel over veranderingen in (o.m.) het niveau van de belastingen in Nederland in de 1ge
en 20e eeuw (zie literatuurlijst)
") Maas (1963); zie literatuurlijst
") Dickson (1967), p. 4 en p. 11
") zie Riemens (1949) p. 33
") zie Riley (1980) p. 71
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TABEL 1.1.1

Samenstelling overheidsuitgaven Holland, eind 17e eeuw -

1794'.

Z

gem . 1671-77
1720
1728
1750
1761
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

rente
min. gld.

oorlog
min. gld.

± 6,3

± 14,8

± 1,5

13,7
14,3
14,9
14,4
14,5
14,9
14,9
18,3
16,8
16,6
16,7

5,5
5,9
7,8
6,4
14,4
12,3
11,1
10,8
11,0
15,0
26,6

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

(w.v. t.b .v.
marine) '

(4,5)
(2,2)
(2,2)
(1,7)
(2,1)
(0,7)
(4,9)

marine tot. 3

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

huislasten
min . gld.

totaal
min. gld.
22,6-24'
19,8'
21,0'
24,7-24,8'
22,7
30,7
29,0
27,9
30,7
29,3
32,9
44,7

bev.omvang
x 1000
883 (1695)'
783 (1750)'-883 (1695)'
idem
783
783 (1750)
783 (1795)'-826 (1796)'
idem
idem
idem
idem
idem
idem

'">-l

::i

gc:::
ztt1
tt1

t"'

0

~

~

0
Cl
tt1

Z

TABEL 1.1.2
Samenstelling overheidsuitgaven Groot-Brittannii!, eind 17e eeuw - 1799.

gem. 1688-91 a
1720b
1728
1750
1761
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

debt charges

army

navy

civil govrnnt. + rest

(wv.civil govmnt.)

total

bey. omv.'

mIn. £

mIn. £

mIn. £

mIn. £

mIn. £

mIn. £

x 1000

Om

2,8
2,3
3,2
3,8
9,4
9,4
9,4
9,4
9,3
9,1
9,8
10,5
11,6
13,6
16,0
16,9

2,0
1,1
1,6
1,6
10,8
2,6
2,4
2,7
2,8
2,2
5,7
10,7
16,6
16,7
17,4
15,9
16,3

1,1
1,2
1,5
1,4
5,3
2,3
2,0
2,5
3,4
3,3
2,5
6,1 c
9,6
11,5
23,6
12,8
11,6

0,8
1,0
1,1
1,0
1,3
2,0
2,1
2,2
2,4
2,1
2,3
2,1
2,3
2,5
3,0
2,5
2,7

(O,6)d
(1,0)
(1,1)
(l,O)
(1,3)
(1,5)
(1,7)
(1,7)
(1,9)
(1,6)
(l,8)
(1,6)
(1,8)
(2,0)
(2,5)
(2,2)
(2,2)

4,0
6,0
6,5
7,2
21,1
16,3
16,0
16,8
18,0
17,0
19,6
28,7"
39,0
42,4
57,6
47,4
47,4

6.135- 7.122
6.445- 7.353
6.788- 7.283
7.305- 7.732
7.745- 8.001
9.716-10.175
id.
id.
id.
id.
10.156-10.555
id.
id.
id.
id.
10.493-10.887
id.

gemidd.'
wisselk.
£If
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

}

9,10
10,50
10,30
10,50
10,30
11,30
11,40
11,60
11,60
11,00
11,70
12,00
12,20

2!

'">-l

::j
C

g
~ttl

...

0

~
~

0
Cl
ttl

z

n.a.

stel
f 11,-

IV
10
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TABEL 1.1.3
Samenstelling overheidsuitgaven gewesten ± 1790.'

rente

Zeeland
Friesland
Stad & Lande
Gelderland
Overijssel
Utrecht
Drente
Brabant
gewesten
(excl. Holl.)
Holland
(gem. 1788 + 92)
gehele Rep.
gehele Rep .
± 1790

totaal (= in- bev .omvang 18
komsten!)' (in 1795)
mIn. gld.

"huislasten"

min. gld .

" waar vermogen'"
min . gld.

1,42
1,22-1,5'
0,65
0,38
(stel 40 % =
0,36)
(stel 40% =
0,72)
(stel 40% =
0,2)
0,06

0,25
1,20
0,25
0,77
(stel 30% =
0,27)
(stel 30% =
0,54)
(stel 20% =
0,1)
0,97

0,47
0,61'
0,50
0,50
(stel 30% =
0,27)
(stel 30070 =
0,54)
(stel 40 % =
0,2)
0,21

5,01-5 ,29

4,35

3,30

15 ,7

8,0

1,7

25 ,4"

20,7

12,4'

5,0

38,0-38,6

1.940.372

huislasten

totaal
uitgaven

bev. omvang

5,0

42,7-43,2"

rente oorlog (wv . marine
t.b.v. tot.
marine)
20,7

17,1 '

(2,9)'

4,7'

min. gld.

2,14 "
3,03-3,46"
1,40-1 ,5"
1,64"
0,9"

114.616
161.513
114.655
223 .012
135.375

1,8 14

97.142

(stel 0,5)

39.672

1,24"

260.241

12,66-13,18 1.146.226
794.146

1.940.372
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TABEL 1.1.4
Samenstelling overheidsuitgaven Republiek, resp. Koninkrijk der Nederlanden
etc. 1799-1815 (1842).

rente'

oor!. te
rest
oor!. te
Ian de
water
min. gld. min. gld. min. gld. min. gld.

min. gld.

1799

26,2-29,3'

19,5

12,8

15,9

77 ,6-84,6"

1800
1801
1802
1803
(gew. begr.)3
1804
(gew .begr.)
1805
(gew .begr.)
1806
(gew .begr.)
1807
1808'
1809'
1810
1814
1815
(na verhog.
begr .)
1816 (inc!.
Z.Ned.)
1835'
(exc!. Z.Ned.)
1842'

28,8-34,3
29,6-29,7
29,6-29,9
29,2-30,9
(24,7)
30,3-32,0
(26,7)
26,3-29,7
(24,9)
29,6-34,4
(28,2)
34,8
38,8-42,5'
38,9
42,0

24,8
22,0
12,5
8,7
( 6,4)
18,7
( 6,3)
19,0
( 6,3)
19,1
( 6,4)
22,1

9,4
10,3
6,6
4,3
( 2,3)
7,3
( 3,8)
12,7
( 4,0)
16,8
( 2,3)
5,0

11,5
9,4
17,3
11,3
( 5,5)
13,5
( 5,7)
11,1
( 5,6)
11,8
( 9,6)
13,8

14,0

3,0

15,0

13,0

14,8
( 9,8)

5
( 7,8)

18,2
(20,4)

20,7

11,0

4,8

13,6

82"
50,1"

4.975.072'
2.503.624'

33,S

11,9

5,6

20,S

71,S"

2.732.03410

totaal

bev. omvang'

1.940.372
(in 1795)
78,0-78,6" ±2.000.000
71,4-72,7" ±2.000.000
66,0"
±2.000.000
53,5-72,7" ±2.000.000
(39,0)
69,8-72,9"
2.013.076
(42,S)
69,1-77,3"
2.020.621
(40,8)"
77 ,3-94,5"
2.029.044
(46,S)
75,7-90,7"
2.038.488
78,0-93,7"
2.037.429
70,0-81,7"
2.028.880
74"
2.027.313
2.045.234
64"
51"
2.046.885
(91)"
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TABEL 1.1 .5
Samenstelling overheidsuitgaven Verenigd Koninkrijk , 1802-1816 (1842).

debt
charg.

army
+ordn .

min. £

min. £

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813

19,9
20,4
20,7
20,7
22,3
23,2
23,8
23,1
24,2
24,4
24,6
26,4

1814
1815
1816
1818'
1835 '
1842'

27,3
30,0
32,2
31 ,5
28,5
29,7

navy
min. £

civ.
gov . +
rest
min. £

(wv.
civ.
gov .)
min. £

bey.
omvang l
min. £ x 1000

20,1
13,3
15,5
22,2
25,8
24,8
24,0
27,2
28,9
28,0
33 ,8
36,5

17,3
12,0
8,1
11,9
14,3
16,3
16,9
17,6
19,4
20,0
19,6
20,8

8,2
9,1
8,7
8,0
9,0
8,6
8,6
10,1
9,0
9,2
9,3
11 , 1

(5,6)
(6,7)
(5,1)
(5,2)
(5,2)
(4,7)
(5,3)
(4,7)
(5,2)
(5,1)
(5,2)
(5,4)

71,4
54,8
53 ,0
62,8
71,4
72,9
73,3
78,0
81,5
81,6
87,3
94,8

15.748 1
15.995
16.242
16.489
16.736
16.983

f
f
f
f
f
f

17.230
17.477
17.724
17.970
18.262
18 554
.

n.a.
ste1
f 10,-

49,6
49,6
39,6
11,1
7,6
8,2

22,5
22,8
16,8
6,6
4,5
6,2

11,7
10,5
10,9
9,5
8,3
10,2

(5,3)
(5,8)
(6,1)
(5,0)
(4,6)
(5 ,6)

111 , 1
112,9
99,5
58,7
48,9
54,3

18.847
19.140
19.432
20.017
25 .100
27 .000

total

gemidd.'
wisselk.
£/ f

10,50
10,70'
11,10
11,10
10,70
10,70

I

f 8 70 (Iaatste
' 2 mnd.)
f
f
f
f
f

9,50
9,10
11,60
10,90
12,20
12,20

TABEL 1.2.1
Samenstelling overheidsuitgaven Holland, eind 17e eeuw - 1794 (bedrag per hoofd
van de bevo1king in guldens).

rente

oorlog

(wv.t.b.v.
marine)

marine 1
totaal

(2,50)

4,50

1671-77
gemidd .
1720
1728
1750

15,50-17,50
16,20-18,30
19,10

6,20- 7,00
6,70- 7,60
10,00

(1,40)

3,40
(excl.afloss.)

1761
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

18,40
17,60-18,50
18,00-19,00
18,00-19,00
22,20-23,40
20,30-21,40
20,10-21,20
20,20-21,30

8,20
17,40-18,40
14,90-15,70
13,40-14,20
13 , 10-13,80
13 ,30-14,00
18,20-19,20
32,20-34,00

(5,50-5,80)
(2,70-2,90)
(2,70-2,90)
(2,10-2,20)
(2,60-2,70)
(0,90)
(6,00-6,30)

7,10-7,50
4,80-5,10
4,70-5,00
4,10-4,30
5,00-5,20
2,50-2,70
8,00-8,40

7,10- 7,60 16,80-17,80

huislasten

totaal'

1,70-1,80

25,60-27,20

0,60-0,70
0,80-0,90
2,60

22,40-25,30
23,80-26,80
31 ,60-31 ,70

2,40
2,20-2,30
2,30-2,40
2,30-2,40
1,90-2,00
1,90-2,00
1,60-1,70
1,70-1,80

28,90
37,20-39,20
35,10-37,00
33,80-35,60
37,20-39,20
37,20-39,20
39,80-42,00
54,10-57,10
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TABEL 1.2.2
Samenstelling overheidsuitgaven Groot-Brittannil!, eind 17e eeuw - 1799
(bedrag per hoofd van de bevolking in guldens).

debt charges

army +
ordnance

navy

civil gOY.
+ rest

(wv . civil
gov.)

total

0,10

2,60- 3,00

1,40- 1,60

1,10-1,20

(0,80-0,90)

5,10- 5,90

1,702,201,906,80-

1,40-1,60
1,50-1,60
1,40
1,60-1,70

(1,40-1,60)
(1,50-1,60)
(1,40)
(1,60-1,70)

8,60- 9,80
9,20- 9,80
9,70-10,30
27,30-28,20

1688-91
gemidd.
1720
1728
1750
1761
1788-93
gemidd.
1794
1795
1796
1797
1798
1799

4,003,304,404,90-

4,50 1,50- 1,80
3,50 2,20- 2,40
4,60 2,10- 2,20
5,10 13,90-14,40

1,90
2,30
2,00
7,00

10,40-10,90

3,40- 3,60

3,00- 3,10

2,50-2,60

(1,90-2,00)

19,30-20,20

11,10-11 ,50
11 ,90-12,40
12,00-12,40
14,00-14,60
16,20-16,80
17,00-17,60

12,20-12,60
19,00-19,70
17,30-17,90
18,00-18,70
16,10-16,70
16,40-17,10

6,90- 7,20
11,00-11,40
11,90-12,40
24,30-25,30
12,90-13,40
11,70-12,20

2,40-2,50
2,60-2,70
2,60-2,70
3,10-3,20
2,70-2,80
2,90-3,00

(1,80-1,90)
(2,00-2,10)
(2,10-2,20)
(2,60-2,70)
(2,20-2,30)
(2,20-2,30)

32,60-33,90
44,50-46,20
43,70-45,50
59,50-61,80
47,90-49,70
47,90-49,70

TABEL 1.2.3
Samenstelling overheidsuitgaven gewesten ± 1790 (bedrag p.h. in glds.) .

rente

"waar

vermogen"
Zeeland
Friesland
Stad & Lande
Gelderland
Overijssel
Utrecht
Drente
Brabant
gemidd.gewesten
exe!. Holland
Holland gemidd.
1788 en 1792
gemidd.hele Rep.
± 1790

marine
totaal

huislasten

totaal
inkomsten(!)

12,40
7,60- 8,60
5,70- 6,10
1,70

2,20
7,40-8,50
2,20-2,30
3,40

4,10
3,80-4,30
4,30-4,70
2,30

18,70
18,80-21,40
12,20-13,10
7,40
6,70
18,50

0,20

3,80

0,80

4,80

4,40- 4,60

3,80-4,00

2,90-3,00

11 ,00-11 ,50

19,90

10,00

2,20

32,10

10,60-10,70

6,50-6,60

2,50-2,60

19,60-19,90

rente

10,60-10,70

(wv.
mar.)

marine
totaal

huislasten

8,80- (1,50)
8,90

2,40

2,50-2,60

tot.
oor!.

. tot. uitg. '

22,00-22,30
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TABEL 1.2.4
Samenstelling overheidsuitgaven Republiek, resp. Koninkrijk der Nederlanden, 1799-1815
(1842) (bedrag p.h. van de bevolking in glds.).

rente

1799
1800
1801
1802
1803
("gewone" begr.)
1804
("gewone" begr.)
1805
("gewone" begr.)
1806
("gewone" begr.)
1807
1810
1815 (excl. Z.Ned.)
(na verhog. begr.)
1835 (excl. Z.Ned.)
1842

oO£log
te land

15,20-16,60 10,10-11,00
16,00-16,10 12,40-12,50
15,00-15,30 11,00-11,20
14,90
6,30
4,30-10,90
14,70
(12,30)
(3,20)
14,90-15,60 9,30- 9,60
(13,30)
(3,10)
13,00-14,60 9,40-11,00
(12,30)
(3,20)
14,50-17,70 9,40-11,30
(14,00)
(3,10)
17,10-20,50 10,80-13,00
20,80
6,90
6,20
7,20
(6,20)
(24,30)
7,70- 8,30 4,10- 4,40
11,40-12,30 4,10- 4,40

oorlog
te water

rest

totaal

6,60-7,30
4,70-4,80
5,20-5,20
3,30
2,10-5,30
(1,20)
3,60-3,80
(1,90)
6,30-7,40
(2,00)
8,30-10,10
(1,90)
2,50-3,00
1,50
2,40
(3,80)
1,80-1,90
1,90-2,00

8,00-8,70
5,90
4,60-4,70
8,60
5,60
(2,70)
6,60-6,90
(2,70)
5,40-5,50
(2,80)
5,70-7,00
(4,80)
6,70-8,00
7,30
9,00
(9,80)
5,00-5 ,40
7,00-7,50

40,00-43,60
39,00-39,30
35,70-36,40
33,00
26,80-36,80
(19,50)
34,70-36,20
(21,10)
34,20-38,30
(20,20)
38,10-46,60
(22,90)
37,10-44,50
36,50
24,90
(44,50)
18,60-20,00
24,40-26,20

TABEL 1.2.5
Samenstelling overheidsuitgaven Groot-Brittannie (na 1801 van het Verenigd Koninkrijk),
1802-1815 (1842) (bedrag p.h. van de bevolking in glds.).

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1815
1818
1835
1842

debt charges

army +
ordnance

navy

civil gOY.
+ rest

(wv. civ.
gov.)

total

13,10
13,50
14,20
13,90
14,40
14,60
14,00
13,60
13,70
14,50
17,30
13,70
13,50

9,20
8,80
10,60
14,70
16,70
15,60
14,10
16,00
15,40
23,60
6,10
3,80
3,90

11,40
8,10
5,60
8,00
9,30
10,30
10,00
10,40
11,40
10,70
3,50
2,10
2,70

5,70
6,20
6,00
5,50
5,80
5,40
5,10
5,90
5,00
4,80
5,10
4,00
4,70

(3,90)
(4,40)
(3,50)
(3,40)
(3,40)
(3,00)
(3,10)
(2,80)
(2,70)
(2,70)
(2,90)
(2,10)
(2,50)

43,80
36,60
36,40
42,10
46,20
45,90
43,20
45,90
45,40
53,60
32,10
23,70
24,50
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TABEL 2.1.1
Samenstelling overheidsinkomsten Holland, eind 17e eeuw - 1794.

gem. 1671-77
1720
1728
1750
1761
1788
1791
1794

beschreven
midd.'
min. gld.

gemene
midd.'
min. gld.

overige
midd.'
min. gld

15,2
8,7
8,9
11,4
10,9
13,8
10,5
6,8'

7,3
8,9
9,3
8,9
10,0
10,2
10,3
10,5

0,6
1,5
1,3
1,7
1,7
3,1
3,1
2,8

convooien'
min. gld.

1,1
1,7
1,4
1,8
1,1
1,3
1,3

totaal
totaal
min. gld.
min. gld.
exc!. cony. inc!. cony.
23,1
19,1'
19,5'
22,0'
22,6'
27,1'
23,9
20,1

20,2
21,2
23,4
24,4
28,2
25,2
21,4

TABEL 2.1.2
Samenstelling overheidsinkomsten Groot-Brittannit! eind 17e eeuw - 1799.

gem. 1688-91
1720
1728
1750
1761
1788
1791
1794
1799

land &
assess. taxes
tot.
mIn. £

excise
tot.
mIn. £

rest (exc!.
customs
tot.
min. £

customs
tot.
mIn. £

totaal
exc!.cust.
mIn . £

totaal
inc!.cust.
mIn. £

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

0,8
2,5
2,6
3,5
4,7
7,3
8,4
8,4
11,9

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

0,7
1,7
1,8
1,5
2,2
4,0
4,0
4,3
7,1

2,3
4,7
4,9
5,9
7,4
12,8
14,5
14,4
24,7

3,0
6,3
6,7
7,5
9,6
16,8
18,5
18,7
31,8
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TABEL 2.1.3
SamenstelJing overheidsinkomsten gewesten ± 1790.

" beschreven "gemene
midd." ~
midd.'''
tot.
tot.
min. gld.
min. gld.
Zeeland
Friesland
Stad & Lande
Gelderland
Overijssel
stel
Utrecht
Drente
stel
Brabant

1,01
1,76
0,85
0,58
0,39'
0,90
0,25
0,49

gewesten excl.
Holland
Holland (gem.
1788 en 91)

6,23

gehele
Republ.

0,77
1,11
0,50
0,79
0,48'
0,72
stel 0,20
0,47

convooien

overige
midd.'
tot.
min. gld.

min. gld.

totaal
incl.
cony.
min. gld.

2,14
3,03-3,46
1,40-1,5
1,65
0,9
1,8
stel0,5
1,24

0,36
0,16
0,05
0,28
0,04
stel 0,18
ste10,05
0,29

5,04

totaal'
excl.
cony.
min. gld.

1,41

0,09

12,66-13,18 12,75-13,27

12,2

10,2

3,1

1,2

25,4

18,4

15,2

4,5

1,3

38-38,6

26,6
39,3-39,9

TABEL 2. 1.4
Samenstelling overheidsinkomsten Republiek, resp. Koninkrijk der Nederlanden 1807-1816
(1842) in min. gld .

" beschr.
midd."
1807'
18,7
1810'
16, 1
1811 '
12,5
1812'
15,3
1813'
14,4
1815
13,6
(excl. Z.Ned.)'
1816
28,5
(incl. Z.Ned .)'
1842'
18,2

"gemene
midd ."

overige
midd .

ink . & uitg.
rechten

15,0
9,6

9,9
8,2

3,8
1,8
3,0
1,3

13,9

5, 1

3,3

46,5-48'
42,8-48'
29,0-33,4' ·
29,3 "
25 -29' 2
35,9-38,5 "

17,0

13,0

7,0

65,5-73 ,4"

20,6

26,5

5,5

totaal'

70,8 "
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TABEL 2.1.5
Samenstelling overheidsinkomsten Verenigd Koninkrijk, 1802-1819 (1842).

& assess. (wv. prop.
income)
taxes
mIn. £
min. £

land

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819

10,4
8,6
6,2
9,7
10,9
12,6
17,2
19,0
20,8
21,2
20,6
20,6
22,2
22,S
24,1
19,1
10,5
8,8

&

( 5,8)
( 3,3)
( 0,4)
( 3,7)
( 4,6)
( 6,2)
(10,2)
(11 ,4)
(12,4)
(13,5)
(13,2)
(13,1)
(14,3)
(14,5)
(14,6)
(11,8)
( 2,3)
( 0,6)

mIn. £

rest (exc!.
customs)
mIn. £

customs
tot.
mIn. £

min. £

11,6
15,5
10,8
21,5
23,2
24,1
26,7
27,6
24,8
27,4
27,9
25,9
27,5
29,S
29,S
26,9
23,2
26,4

8,3
9,4
9,2
9,6
10,8
12,6
8,3
9,0
9,0
10,0
9,5
9,8
10,6
11,1
11,2
11,3
10,5
10,4

8,8
7,7
8,2
9,4
10,1
10,8
12,6
12,6
14,6
14,4
13,0
14,0
14,4
14,8
14,3
11,9
13,4
13,9

39,1
41,2
42,4
50,2
55,0
60,1
64,8
68,2
69,2
73,0
71,0
70,3
74,7
77,9
79,1
69,2
57,6
59,5

"excise"

totaal

TABEL 2.2.1
Samenstelling overheidsinkomsten Holland, eind 17e eeuw (bedrag per hoofd van de bevolking in guldens).

"beschreven
middelen"
1671-77
gemidd.
1720
1728
1750
1761
1788
1791
1794

"gemene
middelen"

overige
middelen

17,30

8,40

0,80

9,90-11,20
10,20-11,50
14,60
13,90
16,70-17,60
12,80-13,50
8,30-8,70'

10,20-11,50
10,60-12,00
11,50
12,70
12,50-13,10
12,50-13,20
12,60-13,40

1,70-2,00
1,50-1,70
2,20
2,30
3,60-3,80
3,80-4,00
3,40-3,60

1794

convooien

totaal
exc!.conv.

1,30-1,40
2,20
1,80
2,20
1,40
1,50-1,60
1,60

21,60-24,40
22,10-24,90
28,10
28,90
32,80-34,60
29,00-30,60
24,30-25,70

totaal
inc!.conv.

26,20
22,90-25,80
24,30-27,10
29,90
31,20
34,10-36,00
30,50-32,20
25,90-27,30
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TABEL 2.2.2
Samenstelling overheidsinkomsten Groot Brittannie, eind 17e eeuw - 1799
(bedrag per hoofd van de bevolking in guldens).

"excise"

rest (exc\.
customs)

customs

1,40-1,60

1,10-1,20

0,50-0,50

0,80-1,00

2,20-2,50
2,80-3,00
3,00-3,20
2,90-2,90
3,30-3,50
3,40-3,50
3,40-3,50
6,40-6,70

3,50-4,00
3,70-4,00
4,60-4,90
6,10-6,30
8,00-8,40
9,50-9,90
9,60-9,90
11,90-12,30

0,90-1,00
0,60-0,60
0,40-0,40
0,60-0,60
2,80-2,90
3,60-3,80
3,40-3,50
6,40-6,70

2,40-2,80
2,60-2,80
2,10-2,20
2,90-2,90
4,50-4,70
4,60-4,90
4,90-5,10
7,10-7,30

"land & assessed taxes"
1688-91
gemidd.
1720
1728
1750
1761
1788
1791
1794
1799

total (exc\.
customs)

total (inc\.
customs)

3,00-3,40

3,80-4,40

9,00-10,30
6,60-7,50
6,90-7,40
9,50-10,20
8,00-8,50
10,10-10,70
9,50-9,90
12,40-12,80
14,10-14,80 18,60-19,50
16,50-17,20 21,10-22,10
16,40-17,00 21,30-22,10
25 ,00-26,00 32,10-33 ,30

TABEL 2.2.3
Samenstelling overheidsinkomsten gewesten ± 1790 (bedrag p.h. in glds.).

" beschreven "gemene
middelen" midde1en"
6,70
7,00
4,30
3,60
3,60
(7,40)

overige
middelen

convooien

Zeeland
Friesland
Stad & Lande
Gelderland
Overijssel
Utrecht
Drente
Brabant

8,70
11,00
7,30
2,60
2,90
(9,30)

3,10
1,00
0,40
1,30
0,30
(1,90)

1,90

1,80

1,10

gewesten
exc\. Holl.
Holl. gemidd.
1788 en 1791

5,40-5,60

4,40-4,60

1,20-1,30

0,10

15,10

12,80

3,90

1,50

hele Rep.

9,40-9,60

7,80-8,00

2,40-2,40

0,70

totaal
exc\.conv.

totaal
inc\.conv.

18,70
18,80-21,70
12,20-13,10
7,40
6,70
18,50
4,80
11 ,00-11 ,50 11,10-11 ,60
32,10

33,60

19,60-19,90 20,30-20,60
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TABEL 2.2.4
Samenstelling overheidsinkomsten Nederland, 1799-1816 (1842) (bedrag per hoofd van de bevol king in guldens).

" beschreven
middelen"
1799
1805
1806
1807
1810
1811
1812
1813
1814
1815
(exc!. Z.Ned.)
1816
(inc!. Z.Ned.)
1842

"gemene
middelen"

overige
middelen

ink. & uitg.
rechten

totaal

7,40
4,80

4,90
4,10

1,80
0,80
1,50
0,60

6,70

6,80

2,50

1,60

16,90-18,60
17,30-17,70
21,00
22,80-23,60
21,10-23,70
14,30-16,50
14,40
12,30-14,20
18,80
17,50-18,80

5,80

3,40

2,60

1,40

13,20-14,80

6,70

7,50

9,60

2,10

25,90

9,10
8,00
6,30
7,50
7,00

TABEL 2.2.5
Samenstelling overheidsinkomsten Verenigd Koninkrijk, 1802-1819 (bedrag per hoofd van de
bevolking in guldens).

land & ass. + (wv.
prop. & inc. pro & inc.)
taxes
1802 tim 1807 6,50
gemidd. p. j.
1808 tim 1817 11,50
gemidd. p. j.
1818 tim 1819 5,00
gemidd. p. j.

excise

rest exc!.
customs

customs

total

(2,50)

12,50

6,50

6,00

31,50

(7,00)

15,00

5,50

7,50

39,50

(1,00)

13,50

5,50

7,50

32,00
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TABEL 3.1
Schu1den1ast Holland - Republiek, resp. Koninkrijk etc. der Nederlanden - Groot Brittannie
(na 1801 Verenigd Koninkrijk) eind 17e eeuw - 1814.

Groot-Brittannie"

Holland

1672
1673
1697
1713
1721
1728
1750
1761
1780
1787
1794

omvang
min. gld.

index
1697= 100

p.h.
gld.

omvang
min. £

index
1697= 100

p.h.
gld.

65'
104'-160'
132 -188'
260'-343'
265'-363'
265 -338'
335'-408'
350'
318'
359'
422' -454'

100-100
182-197
193-200
180-200
217-254
186-265
169-241
191-272
224-344

149-212
294-438
299-464
299-432
428-521
447
385-406
435-458
511-572

16,7
34,7
54,9
52,7
78,0
114,2
167,2
245,8
249,6

100
208
329
316
467
684
1001
1472
1495

21-25
48-55
78-90
75-79
105-111
147-152
196-206
273-286
283-294

Republiek, Koninkrijk etc.

1796
1798
1804
1810
1814
na 14
mei

omvang
min. gld.

index
1796= 100

p.h.
gld.

610-640'
856 10 -1000"
1126 12
1200"
1235"

100-100
134-164
176-185
188-197
193-202

314-330
441-515
559
592
603

270-283

843

1726"

index
1796= 100
310,4
391,2
523,8
607,4
725,5

100
126
169
196
234

320-333
395-410
360
338
361

TABEL 3.2
De rentelast als percentage van de schuldenlast in de Nederlanden en in Groot-Brittannie
(resp. het Verenigd Koninkrijk) eind 17e eeuw - 1814.

Holland
1677
1697
1720
1728
1750
1761
1787
1794

3,4

Groot-Brittannie (resp. Verenigd Koninkrijk)

a 6,8

3,8 a 5,2
4,2 a 5,4
3,7 a 4,4
4,1
4,0
3,7 a 4,0

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

Republiek, Koninkrijk etc.
1798
1804
1810
1814

2,6 a 3,4
2,7 a 2,8
3 a 3,3
(3,4)
(2,4)

4,1
3,9
4,0
4,1
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NOTEN BU DE T ABELLEN BU HOOFDSTUK III
N.B. Voor alle tabellen geldt, dat, waar meerdere schattingen of cijfers beschikbaar waren,
in de tabel steeds zowel de laagste als de hoogste opgave is opgenomen en voor berekeningen gebruikt.
Noten tabel 1.1.1
I Rapporten en Memoril!n Financil!n Holland (1678,1721,1728,1750); Rapport Fin. Holl.
(1797); v.d. Meulen (1905) Bijlage V (voor de cijfers van 1761).
, ontleend aan Staat Litt. TIe en 2e loco in Rapport (1797): staten van betaling op de petitil!n voor extraordinaris oorlogs- en andere Generaliteitslasten.
3 de "eigen middelen" van de drie Hollandse admiraliteiten schatte ik, door aan te nemen
dat de door De Vries (1980') opgegeven opbrengsten van de convooigelden 80010 daarvan bedroegen cf. hiervoor Bruyn (1970); om te komen tot de totale uitgaven t.b.v. de marine telde
ik deze bedragen vervolgens op bij de in noot 2 bedoelde bedragen van de voorgaande kolom.
• Rapp. en Mem. Fin. Holl. (1678 etc.); voor de jaren 1671-77 is/22,6 milj. het maximale
resultaat van mijn eigen optelling, /24 milj. het in de bron gehanteerde totaal.
, het eerste cijfer is het bedrag excl. tekorten en subsidies aan domeinen, cf. v.d. Meulen
(1905) Bijlage V 6.
• v.d. Meulen (1905) Bijlage V 6 (bron: archief v.d. Spiegel).
7 de cijfers voor 1788 tim 1794 zijn afkomstig uit het Rapp. Fin. HoI. (1797); v.d. Meulen
(1905) Bijlage V 5 geeft op basis van gegevens in het Rapport Fin. Holl. (1797) een overzicht
van de buitengewone uitgaven die er naast de hier opgegeven bedragen nog gedaan werden
en waarvoor nog extra leningen moesten worden gesloten. Oat betrof vnl . leningen aan de
OIC (in totaal bijna/ 17 milj.), voorts leningen aan de WIC, admiraliteiten, steden, dijkgraven etc. en een post van bijna/ 1,4 milj. "onkosten en verlies op de granen welke voor rekening van de Provincie ingekocht en wederom verkocht zijn". Het totaal bed rag voor een en
ander bedroeg over 1788 tim 1794 bijna/23 milj., d.i. gemiddeld p.j. bijna/3,3 milj., d.i.
p.h. /4,20 II 4,60.
• Faber e.a. in AAG 12 (1965) p. 60.
• Volks-Tellinge (1796).

Noten tabel 1.1.2
N.B. In aIle tabellen voor Groot Brittannil! betreffen de cijfers m.b.t. overheidsfinancien
voor de 18e eeuw Groot-Brittannie (= Engeland, Wales en Schotland) voor de 1ge eeuw
het Verenigd Koninkrijk (= Groot-Brittannil! + lerland). Cf. Mitchell en Deane (1971)
p. 382).
De met letters aangegeven noten zijn afkomstig uit Mitchell en Deane zelf.
I de cijfers zijn gebaseerd op de hoogste en laagste beschikbare schatting voor de dichtstbijliggende beschikbare jaren vermeerderd met op extrapolatie gebaseerde schattingen voor
Schotland; basis daarvoor waren de door Mitchell en Deane opgegeven schattingen voor 1755
en 1801 t.W. 1.265.000 en 1.608.000; voor 1688-92 stelde ik de Schotse bevolking op
1.000.000, voor 1720 en 1728 op 1.100.000 voor 1750 en 1761 op die van 1755; voor 1788 tim
1799 op 1.600.000.
, berekend op basis van Posthumus I (1943) pp. 594-625.
a) 5th November 1688 to 29th September 1691 (gemiddeld p.j. is dat dus 12135 x het opgegeven bedrag van £ 11.543).
b) years ended 29th September henceforth till 1751.
I, cf. noot e hieronder.
) uitvoerige noot over de stijging bij Mitchell & Deane (1971) p. 391.
e) "These figures contain an element of debt funded in these years but contracted previously. The amounts are as follows: 17941,907 Navy, 17951,491 Navy, 17964,227 Navy, 1797
11.596 Navy."

Noten tabel 1.1.3
I Stukken Fin. Gewesten (1796).
, het bedrag dat blijkens de staat der schulden tot 1793 uitgetrokken moest worden voor
rente v66r de Franse inval was / 1.220.116 (incl. lijfrenten en aflossingen); Schama (1975)
p. III geeft echter voor de rentelast in 1789 een schatting van / 1,5 milj. (bron: Keuchenius
(1803); het bedrag aan rente p.j. is blijkens het Rapport in 1796 gestegen tot ± /2,2 milj.).
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, de schatting is gebaseerd op een optelling van de posten die gerekend konden worden te
behoren tot de categorie "huislasten" (d.w.z. posten die geen betrekking hadden op militaire
zaken, noch op rente en die niet voortvloeiden uit de Franse bezetting), beschikbaar voor de
periode 12-2-1795 ti m eind april 1796 t.w. totaal 1740.533, d.i . herleid op 12 maanden
± 1612.855 .
4 dit door optelling van het voorgaande verkregen bedrag komt redelijk overeen met de gegevens in v.d . Meulen (1905) pp. 177-198 over de rapporten van de cie.'s tot het Financiewezen en het Defensiewezen van 1790. In deze rapporten was gesteld dat de ordinaris staat
van oor1og voor de hele Repub1iekl 10,2 milj . zou moeten bedragen, de extra ordinaris staat
13,3 milj . Van der Meulen conc1udeert op basis van het gebrek aan concrete resultaten, dat
de RepubJiek gewoon niet bij machte was I 1,5 milj . meer op te brengen; het normale bedrag
was dus blijkbaar ± 112 milj .
, hieronder werd verstaan : het bedrag dat overbleef van de inkomsten na aftrek van de domestieke lasten en de rente, en dat dus ter beschikking van de generaliteit kon komen t.b.v .
de staten van oorlog (cf. v.d. Meulen (1905) p. 124.
6 optelling van de gemiddelde oorlogslasten van Holland in 1788 en 1792 (zie tabel 2.1.1)
en het "ware vermogen" van de overige gewesten.
7 deze schatting kwam als voigt tot stand: uit Staat CCcc Rapp. Fin. Holl . (1797) blijkt dat
op de van 1785 ti m 1792 gedane petities uiteindelijk door Holland in totaall 12.515.426 betaald is, door de overige gewesten gezamenlijk 11.599.700 dat is dus resp . 890/0 en 11 %, en
het komt gemidd. p.j . neer op resp. I 1,6 milj. en 10,2 milj . dus in totaal voor de Rep. als
geheel gemidd. p.j.j 1,8 milj.; Staat T uit hetzelfde rapport laat echter zien wat door Holland
in deze jaren werkelijk t.b .v. de marine uitgegeven is, niet aileen op petities van het lopende
maar ook op petities van voorgaande jaren; dat komt van 1788 tim 1792 neer op een bedrag
van gemidd . 12.559.001 p.j .; stel dat dat eveneens gelijk is aan 89% van de in totaal in de
Republiek gemiddeld per jaar op de petities gedane uitgaven t.b .v. de marine dan zijn die uitgaven voor de Republiek gemidd. p .j.1 2,9 milj .; de opbrengst van de convooien bedroeg volgens de gegevens van De Vries (1980' ) in deze jaren gemidd. 11 ,4 milj . p .j.; als dat gelijk is
aan ± 80% van de eigen middelen van de vijf admiraliteiten dan bedragen de uitgaven aan
marine uit de eigen middelen van de admiraliteiten ± 11,8 milj . gemidd. p.j .; de meest realistische schatting bestaat m.i. uit een optelling van deze twee bedragen dus/2,9 milj . + I 1,8
milj. = 14,7 milj.; uit v.d. Meulen's verslag van de pogingen tot "marine redressen" (v.d.
Meulen (1905) pp . 246 vv.) blijkt dat men de marinekosten excl. de ± 10,8 milj . rentelast
op de schulden schatte op bijna/3,6 milj. wat door v.d. Meulen onrealistisch laag wordt
geacht.
• excl. uitgaven uit eigen middelen admiraliteiten.
, Stukken Staat Fin . Resp. Gewesten (1796).
10 het cijfer betreft de inkomsten gemidd . p .j . van 1775 tim 1788; ook Keuchenius (1803)
geeft dit bedrag.
I I het eerste bedrag zijn de inkomsten over 1-5-1793 tot 1-5-1794 verminderd met de
" kosten op ieder middel" (zijnde in totaal/211.384); Keuchenius (1803) p. 102 schat de inkomsten van Friesland op I 3.455.000.
12 het eerste bedrag zijn de inkomsten gemiddeld p.j. over 1784 tim 93 ; Schama (1975) p.
110 hanteert het !weede bedrag (bron Keuchenius (1803) p. 102: I 1.478.152).
Il optelling van de inkomsten van de Quartieren van Nijmegen, Zutphen en de Veluwe en
de provinciale gemeenschappelijke inkomsten gemiddeld p .j . over 1775 tim 1785; ook Keuchenius (1803) geeft I 1,6 milj . (p. 102: I 1.594.223).
" Schama (1975) p. 110 (bron: Keuchenius (1803) p. 102: Ov . /932.773).
Il betreft vermoedelijk 1795; in het voorwoord bij het rapport tekent men aan, dat men
de opgaven niet kan baseren op 10 jaar, zoals gevraagd, omdat de stukken daarover ter Generaliteit berusten en dat de huidige situatie van een door oorlog totaal uitgeput land uiteraard
niet representatief is (inkomsten rond 1790 d us vermoedelij k hoger?)
16 de opgave in de Stukken Fin. Gewesten (1796), zijndel 18,1 milj., wijkt door de weglating van o.m. de 100e, 200e, 400e etc. penning op obligaties, reeel etc. zo aanzienlijk af van
de opgaven in het veel gedetailleerdere en veel betrouwbaarder Rapport Fin. Holl. (1797), dat
ik de voorkeur heb gegeven aan het gemiddelde van de daar gegeven cijfers over 1788 en 1792,
d .w.z. van de rentelast + de huislasten. Keuchenius (1803 p. 102 geeftl 24.375.000 d.i. I 30
p .h . (" de ordinaire Belastingen, zoo als zij circa in voorige jaaren plaats gehad hebben of nog
hebben").
17 schatting d.m.v. optelling van totale inkomsten gewesten excl. Holland ±
1790 (zie tabel
1.1.3) en de gemiddelde uitgaven van Holland over 1788 en 1792.
11 Hofstee (1978) p. 190; de in veelliteratuur gebruikte cijfers van Keuchenius (1803) liggen
voor Holland wat hoger (828 .532) voor Zeeland, Gelderland en Utrecht lager (resp. 82.212,
217 .828 en 92.894), voor Friesland, Overijssel en Groningen zijn ze vrijwel gelijk .
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Noten tabel 1.1.4
, het eerste bedrag is meestal afkomstig uit de Aig. Begr. v. Staatsbeh., het tweede bedrag
uit Weeveringh (1852); voor een toelichting op het verschil zie noot 2.
2 Weeveringh (1852) pp. 22-23 : rente van de gewesten + rente OIC + rente WIC + rente
Genraliteits- en admiraliteitscollegesj29,3 milj. ; rente op budget:j26,2 milj.; werkelijk betaalde bedragj29,0 milj.; cf. ook Weeveringh (1852) p. 34.
1 gedurende een aantal jaren werd in de begrotingen aangegeven welk deel als "gewoon"
werd beschouwd .
, de Alg. Begr. v. Staatsbeh. voor deze jaren is niet in gedrukte vorm in de Nederlandse
bibliotheken aanwezig; opgegeven bedragen ontleend aan Weeveringh (1852).
, Sickenga (1883) p. 7.
• Hofstee (1978) pp. 190-193, Nederland zonder Limburg; 1816-1829 inc!. Belgie zonder
Limburg en Luxemburg.
7 stel bevolking Luxemburg ± 130.000, dan was bevolkingsomvang incl. Nederlands en
Belgisch Limburg en Luxemburg 5.340.905; daar mee zouden de uitgaven per hoofd op
j 15,40 komen.
• 1835 is het eerste jaar na 1815 wanneer er weer een afzonderlijke begroting voor Nederland is; 1842 is het laatste jaar waarvoor er een (tweejaarlijkse!) begroting beschikbaar is v66r
de sanering van de financien door Van Hall; in de jaren 40 gaat het niveau van de overheidsuitgaven en -inkomsten zich v~~r het eerst sinds 1816 weer op een duidelijk hoger niveau
bewegen.
, stel bevolking Limburg ± 190.000, dan was bevolkingsomvang Nederland inc!. Limburg
2.693.624; dan waren de uitgaven per hoofd j 18,60.
'0 bevolkingsomvang inclusief Limburg: 2.931.143 (Limburg kam in het Eindverdrag van
1839 aan Nederland); dan waren de uitgaven per hoofd j 24,40.
" Aigemeene Begrooting der Staatsbehoeftens v~~r de Bataafsche Republiek over den jaare 1799; de posten voor de agentschappen van Financien, Justitie, Nationale Opvoeding en
Nationale Oeconomie staan hierop aileen pro memorie vermeld; t.b .v. deze en enkele andere
posten werd nogj2, 1 milj . voorlopig in advies gehouden; inc!. deze posten zou het totaal dus
j79,7 milj . bedragen en daarmee de uitgaven per hoofdj 41,10; volgens een "approximatie
staat van de vermeerdering der Publieke Schuld van 1799 ti m 1804 en een verge1ijkende nota
der budgets van dezelfde jaren" uit Lod. Bonaparte's, Geschiedkundige Gedenkstukken, ook
te vinden bij Weeveringh (1852) p . 39 bedroeg de publieke behoefte in 1799 echter j 84,6 milj .
12 Alg. Begr. der Staatsbeh. (1800); over een bedrag vanj 577 .800 is nog niet gedisponeerd;
dat zou het totaal brengen op j 78,6 milj.
Il de in noot 8 genoemde "approximative staat" is in het algemeen de bron; Schama (1975)
geeftj71,4 milj. voor 1810; Sillem (1864) p. 174 geeftj72 milj . in 1804.
" Weeveringh (1852) p. 27 geeftj77,3 milj .; de "approximatieve staat" uit noot 11 (zie
Weevering p. 39) geeft j 72,2 milj .; Schama (1975) kiest voor dit laatste bedrag.
" Weeveringh (1852) p. 26.
16 Weeveringh (1852) p. 39 (bron: Lod. Bonaparte's Geschiedkundige Gedenkstukken d!.
II pp . 357 vv .); volgens Schama (1975) p. 124 en Sickenga (1883) p. 7 zouden de cijfers als
voigt zijn:
Schama
Sickenga d.i. p.h.
1806
77 ,3
82
j 40,50
1807
75,7
78
38,50
1808
78
80'
39,50
1809
70
70'
34,50
' raming Appelius
Weeveringh (1852) p. 27 gaf voor 1806 ookj77,3 milj . (bron: Aig. Begr. v. Staatsb.?).
17 Weeveringh (1852) p. 84 (begroting).
" idem p. 84-5 .
" idem p. 86.
20 idem p. 329 vv .
21 idem p. 362.
Noten tabel 1.1.5
, Mitchell en Deane geven vanaf 1801 tienjaarlijkse cijfers voor Enge1and & Wales en voor
Schotland; vanaf 1821 eveneens voor lerland; v~~r de tussenliggende jaren gebruikte ik op
extrapolatie gebaseerde schattingen; op basis van door Mitchell en Deane voor lerland gegeYen schattingen van 4.735 .000 in 1791 en 6.802.000 in 1821 schatte ik de Ierse bevolking in
1801 op ± 5 miljoen, in 1811 op ± 6 miljoen.
2 gebaseerd op Posthumus (1943) pp. 594-625.
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, Keuchenius (1803) p. 43 I ll,6O (£ 488 = 15646); dan tot. uitg. p.h.f 39,60, tot inh. p.h.
129,80.
• in Engeland hebben de uitgaven en inkomsten pas in 1818 weer een "normaal" nivo dat
ook representatief is voor de jaren 20.
, deze jaren zijn nog opgenomen t.b.v. de vergelijking met Nederland; cf. tabel1.1.4 n. 8.
Noten tabel 1.2.1
, totale uitgaven t.b.v. marine, incl. eigen middelen admiraliteiten.
exclusief eigen middelen admiraliteiten.

2

Noten tabel 2.1.1
, ordinaris verponding zuiver (d.w.z. na verrekening remissien, kwijtscheldingen, douceurs, onkosten) + (indien geheven) extraordinaris verponding, halve verponding, lOOe, 2e
100e, 200e, 400e penning (op obligaties etc. en/ of reeel en/ of ambten etc.), kortingen tractementen, kortingen soldijen.
2 "collectieve bevorens verpachte middelen" (zuiver).
, 20e en 40e penning successie en meubelen, trouwen en begraven, klein zegel, anticipatiepenningen, restanten, andere inkomsten .
• De Vries (1980', 1959') Bijlage I pp. 185-194.
, de daling in de opbrengst van de "beschreven middelen" is het gevolg van een negatief
(!) bedrag voor de ordinaris verponding in 1794 (totaal: minus I 8.901: 15: 12), terwijl de opbrengst daarvan in 1788 ruiml 5,3 milj . was, in 1791 bijnal 2,6 milj.; cf. v.d. Meulen (1905)
Bijlage V 2; een nadere toelichting ontbreekt.
• Rapp. & Mem. Fin. Holl. (1678 etc.).
7 v.d. Meulen (1905) Bijlage V 6 (bron: archief v.d. Spiegel).
• de cijfers voor 1788 ti m 1794 zijn afkomstig uit het Rapport Fin. Holl.
Noten tabel 2.1.2
, Mitchell en Deane (1971).
Noten tabel 2.1.3
, Zeeland: ordinaris 200e en 4 extraordinaris 200e penningen op huizen binnen de steden,
ordinaris lOOe penningen of verpondingen op de gemeten over heel Zeeland; de 4 extraordinaire penningen bij moderatie tot 4 schellingen; de 2 schellingen tot baanderskosten i.p.v.
hoorngeld en bezaaide gemeten; de 200e penningen der rentmeester Bewesten Schelde; een
schelling extraordinaris op de gemeten tot een Fonds der Calamituese Polders (aile tezamen
genaamd: de lOOe en 200e penningen der vaste goederen); jaarlijks Amptgeld, verdubbeling
amptfournissementen; het nieuw verbeterd familiegeld (resolutie 1705, 1742, 1758, 1761)
± 2070 der zuivere revenuen; dienstboden- karoswagen- en paardegeld (tezamen genaamd: de
personele lasten); 4 x 200e penningen der Actien van de OIC Zeeland; de 200e penningen op
oude obligaties ten laste der OIC, idem op de WIC (tezamen genaamd; de 200e penningen op
de obligaties).
Friesland: Vijf Specien: Schoorsteen-, Hoofd-, Horenbeesten & Bezaaide Landen- en Paardegeld; Ambten en Officien; Aequivalenten; Reeel (onroerend goed); Floreenen (\anderijen).
Groningen: Hoorngeld; Capitaal; Heerdsteden; verpondingen van molens; verpondingen van
landen; officiegeld; 400e penning (1793); extra verponding; nieuw verponding en paardepacht.
Gelderland: verpondingen Quartier van Nijmegen; verpondingen Quartier van Zutphen;
haardstedegeld idem; paarde- en wielegeld idem; ordinaris verponding Quartier van Veluwe,
Amptgeld idem, Haardstedegeld idem; Paerdengeld idem.
Braband: Reeel (verpondingen en beden op basis van vaste goederen).
2 Zeeland : verpagte gemene middelen van consumptie na aftrek 1070 ontfangloon en onkosten; die spetien welke bij collecte gelnd worden t. w.: slagtgeld, verdubbelde impost op consumptie van zout, billetgeld, gemaal, waaggeld, impost der bieren, de zeep (klein zegel, 40e
van de onroerende en 80e penning van de roerende goederen bij alienatie, impost op de ondertrouw, caveloterij of 12e penning op verkoop paarden aile ondergebracht bij "overige
middelen").
Friesland: lakenen, havenspecien, soetewaren, soetewijnen, thee en koffij, tabak, brandewijnen, zout, waagrecht, gemaal, beestiaal, turf- en brandhout
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Groningen: zeep en azijn,lakenen, zout, gemaal, aardappelen, beestiaal, coffij en thee, waag,
turff, spisluizen, bieren, wijnen, brandewijnen, tabak, extra gemaal, extra wijnen
Gelderland: generale middelen van de verpachting Quartier van Nijmegen (incl. stuiver voor
de predikanten en oortje voor de armen), gebrande wijnen en gedistilleerde wateren idem
(1796), tabak idem (1796); generale middelen van consumtie Quartier van Zutphen, brandewijnen en gebrande wateren idem, tabak idem, koffij- en theegeld idem, wijn en azijn Quartier van Veluwe, bieren, moutcijs zeep en tabak, gemaal + beestiaal + zoutgeld +
hoornbeesten en bezaaide landen (?), waag, gebrande wateren capitaie zoutgeld
Braband: gemene middelen t.w.: wijnen, brandewijnen & gedistilleerde wateren, bieren,
hoornbeesten en bezaaide landen (!) gemaal, beestiaal of slagtgeld, grove waren, boter, fruiten, schepen, olie, kaarsen, zeep, zout, azijn, rondemaat, waag, turf, kolen, brandhout, goude & zilveren werken, wolle lakenen, tabak (verminderd met kosten van inning en remissien)
3 Zeeland: klein zegel en de verdere in noot 2 genoemde verpachte middelen, die ik niet tot
de gemene middelen rekende; collateraal. sloten rekeningen domeinen, slijschat provinciale
Munte, stuivers te ponde, redemptie van de belasting op de doorvaart en ontgronding van turf
Lv.m. accoord Holland/Zeeland; rente op kapitaal geleend aan admiraiiteit; huur huizen en
arsenalen admiraliteit
Friesland: klein zegel, passagiegeld, 40e penning (alienatie etc.), cailateraie successie, civile
boeten, zeevonden, ton- en bakengeld, zijlpachten en Marsumer Zathe, tollen en pachten in
het Collonelsdiep en Stroboschervaart, verhuring der zeedijk bij Slijkenburg, verhuring der
slaperdijk in Hemelumer Oldeph.t, jaarlijkse huur van de westerse zandbanken bij Lemmer,
toile bij Aengwude (minus tractement), privilege drukken L'warder Crt.
Groningen: verlaatshuren, kloostergoederen, WIC, breuken van de H. J. Kamer, breuken van
de Generaie middelen, verstorven officierstractementen, van gerepeteerde penningen, overgeschoten servies, trek paden, collateraal en contingent, op acten, redemptiegeld van de Pekel-A,
de lOe verhoging, misrekeningen
Gelderland: provinciaie gemeenschappelijke inkomsten (domaniaie inkomsten e.a. inkomsten
uit vaste goederen), alienatien en successien Quartier van Nijmegen, klein zegel idem, speelkaarten idem, alienatien en collaterale successien Quartier van Zutphen, collecte der Geldersche veenen Quartier van Veluwe, collateraal en 50e penning idem, collateraal of 20e penning
bij redemptie idem, landerijen en erfpachten idem, profijt der opstuivers idem, passagiegeld
idem
Braband: collateraal, alienatien en hypothecatien; domeinen; geestelijke goederen
, zie noten tabel 1.1. 3
, Slicher van Bath (1957) pp. 369 vv.
Noten tabel 2.1,4
I Volgens de in noot 11 bij tabel 1.1.4 genoemde bronnen bedroegen de totale inkomsten
in de jaren 1799 tim 1805 ±/35 milj.; in 1806 na de invoering van het nieuwe belastingstelsel
/42,7 milj.
2 ik beschikte niet over gegevens over de samenstelling van de inkomsten v66r 1807
3 Sickenga (1883) pp. 10-11 en Weeveringh (1852) p. 43; tot de beschreven middelen rekende ik: verponding, personeel (huurwaarde), dienstboden, paarden, runderen, haardsteden; tot
de gemene middelen: gemaal, turf, steenkolen, zout, gedistilleerd, wijn, waag, rondemaat,
zeep, beestiaal; tot de overige middelen: zegel en patenten, speelkaarten, successie, gouden en
zilveren werken, collectief zegel, binnenlands lastgeld, meubilair, enkele nieuw ingevoerde inkomsten
, Sickenga (1883) pp. 14-15
, Weeveringh (1852) p. 82; mijn schatting is gebaseerd op de daar gegeven opbrengst in
Fr.frs. over 10 maanden (bron: Canneman (1815», omgerekend in glds. over 12 maanden.
6 Van Hogendorp (1825) pp. 44-45; tot de beschreven middelen rekende ik: deuren en
vensters en personeel en meubilair, grondbelastingen, patenten; tot de gemene middelen: zout,
zeep, waag, rondemaat, gemaal, last, waterplezier, passage en collectief zegel (!); wijn, jenever, en buitenlandse brandewijn; buitenlandse producten; tot de overige middelen: regt op de
successie, registratie op zegel, posterijen, loterijen, watertollen, goud en zilver.
1 Van Hogendorp (1825) pp. 44-48.
• Weeveringh (1852).
• Schama (1975) p. 124 geeft voor 1805/35,8 milj.; de "approximatie staat" uit noot 11
tabel1.1.4levert/35 milj. op; Sickenga (1883) p. 7 geeft voor 1807/46,5 milj. 80/48 milj.
en voor 1810/44 milj.; Sickenga (1883) p. 11 geeft voor 1810/42,8 milj., Schama (1975)
/48 milj.
10 Weeveringh (1852) p. 42 geeft /29 milj.; Sickenga (1883) p. 11 /33,4 milj.
" Sickenga (1883) p. 15.
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12 schatting op basis van cijfers m.b.t. de opbrengsten van de belastingen tot 31-10-1813
in Weeveringh (1852) p. 82 gaf f 28 a 29 milj .; soortgelijke schatting op basis van gegevens
bij Sickenga zou neerkomen op f 25 milj .
I l idem p. 364.
" Van Hogendorp (1825) p. 44 ti m 47 en 641evert opf38,5 milj .; volgens Weeveringh
(1852) p. 84 was de opbrengst aanvankelijk geraamd opf51,4 milj .
IS Van Hogendorp (1825) p. 48 en 141: vaste inkomsten geraamd op ± f 70 milj ., uitkomst
f68 milj.. vermeerderd met eenmalige posten af5,4 milj. = f73,4 milj.

Noten tabel 2.2.1
, Zie voor deze daling noot 5. bij tabel 2.1.1.
Noten tabel 3.1.
Weeveringh (1852) p. 6.
volgens Rapporten en Memorien Fin. Holl . (1678 etc.) schuld 1671-1678 vermeerderd met
/39 milj.
l Riley (1980) p . 77 .
, volgens Rapp. en Mem. Fin. Holl. (1678 etc.) schuld 1678-1679 vermeerderd met f 28
milj .
, volgens idem 1697-1713 vermeerderd metf 128 milj ., 1713-1721 metf 5 milj., 1728-1750
metf70 milj. volgens Nader Onderzoek etc. (1805?) p. 66 in 1723 schuld Holl. ruimf300
milj .
• f338 milj . + f70 milj. (cf. noot 3 en noot 5) .
7 Rapp . Fin. Holl. (1797).
• Stukken Fin. Gewesten (1796).
• geschat op basis van opgaven in idem; Riley (1980) p. 80 geeftf 610 milj. voor 1795; incl.
OIC, Generaliteit, admiraliteiten, gemeenten etc. f787 milj .
10 Riemens (1935) p. 23.
II schuld OlC 1799 volgens Hooft Graafland (1851) f 134 milj.
12 Sillem (1864) p. 170.
Il Weeveringh (1852) p. 70.
" Riemens (1935) p. 19.
IS Weeveringh (1852) p. 70.
16 Mitchell en Deane (1971).
I

2

Noten tabel 3.2.
I

gebaseerd op tabel 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5 en 3.1
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IV
NEDERLANDERS EN HUN VOEDING 1852-1977*
door
H. VAN DER MEULEN
Laat ik beg inn en met het Bestuur van de Vereniging te bed an ken voor de vererende uitnodiging om U hier bij deze gelegenheid toe te spreken. En, hoewel dat zo
kort na een voortreffelijk noenmaal wellicht niet zo licht meer valt, wi! ik het toch
met U gaan hebben over de geschiedenis van de voedseJconsumptie in Nederland.
Tussen 1852 en negentien 77 (niet achttien 77, zoals abusievelijk in Uw programma
werd vermeld).
Ik heb het niet kunnen laten om in de reeks N.E.H.A.-jaarboeken - en wat een
mooie reeks is dat in 70 jaar geworden: gelukkig geheel compleet en in tweevoud
in onze Groninger Faculteit aanwezig! - om dus snel eens in de reeks jaarboeken
op te slaan wat er daar ten aanzien van voeding, voedsel, voedingsmiddelen en dergelijke tot op he den werd gepubliceerd.
De oogst was - voor mijn situatie vandaag misschien weI gelukkig - niet erg
groot.
Mr. G. G. Pekelharing handelt in 1920 (in het zesde jaarboek) 133 pagina's lang
over de voedseldistributie in de stad Utrecht gedurende de Eerste Wereldoorlog; in
het 22ste deel (1943) yond ik een bijdrage van Dr. J. C. Westermann over tabaksindustrie en tabakshandel omstreeks 1750; in 1950 (dee I 24) schrijft A. Hallema over
suiker- en stroopfabricage uit Nederlandse gewassen tussen 1813 en 1858 1). Ik hoop
dat ik niemand heb overgeslagen. Het artike1 van Pekelharing wist me eerlijk gezegd het meeste te boeien en tot slot van deze korte rondleiding maak ik over de
stad Utrecht tussen 1914 en 1919, zoals aangetroffen in het artikel van Pekelharing,
nog een enkele opmerking. Er is al direct een probleem met betrekking tot de zoutvoorziening: de Militaire Intendance van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie stond
het de enige zoutziederij in het gebied, "de Zoutkeet" , niet toe om de stad Utrecht
voldoende zout te leveren. Het waarom is niet geheel duidelijk; wellicht wenste men
het gehele waterliniegebied zelfverzorgend te doen zijn, de behoefte aan strooizout
zal het in ieder geval wei niet zijn geweest. In de tweede plaats gaat de gemeente
Utrecht zelf vis uitventen ter vervanging van het dalend aantal "regeeringsvarkens"
dat de stad kreeg toegewezen. Gemeenteambtenaren stonden in tien over de stad
verspreide marktkramen vis te verkopen. Het idee van de stadsbestuurderen om deze vis ook zelf te gaan vangen in de Noordzee, werd door het mijnengevaar de
grond in geboord. Pekel en haring in de vesting Utrecht, het zijn suggestieve beelden in een overigens voortreffelijk en zeer nauwkeurig gedocumenteerd artikel.

Een kort overzicht
Ter zake. Onze kleine steekproef uit de jaarboeken maakt a1 duideJijk dat er aan
de geschiedenis van de voedseJconsumptie op veel verschillende manieren aandacht
kan worden geschonken: aan specifieke producten al dan niet in specifieke omstandigheden; aan het consumptieve gedrag van bepaalde groepen, bijvoorbeeld door
midde1 van budgetonderzoek; aan een overzicht van het verbruik op macro-schaal,
door de tijd heen of als momentopname.
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Daarnaast, om de zaak nog iets verder te compliceren, kunnen we trachten voornamelijk beschrijvend te opereren of juist meer (of 66k) analytisch, verklarend. En,
ten slotte, niet geheel parallel met het voorafgaande, kunnen we kiezen voor een
kwalitatieve of anders (of 66k) voor een kwantitatieve aanpak. Van al deze mogelijkheden zijn in de literatuur weI min of meer zuivere voorbeelden te vinden').
In mijn onderzoek tracht ik macro-ontwikkelingen op langere termijn op te sporen ten aanzien van de consumptie van basis-voedingsrniddelen (waaronder ook
steeds worden gerekend een aantal bekende genotrniddelen als koffie, thee, tabak
en alcohol).
Deze ontwikkelingen bezie ik in tijdreeksen van hoeveelheden, prijzen, (besteedbare) inkomens en in de respectievelijke aandelen van de verschillende producten
in de totale consumptieve bestedingen'). Tot zover kunt U mij descriptief en kwantitatief noemen.
Analyse van al deze gegevens suggereert een verklaring. Bijvoorbeeld langs simpele, prijstheoretische weg: relatieve prijzen en besteedbare inkomens verklaren
dan de ontwikkelingen in de relatieve consumptie. Dames en Heren, was het maar
zo simpel. In de eerste plaats, macro tijdreeksen zijn waarschijnlijk niet de meest
ideale weergave van individuele processen zoals de micro-economische theorie die
ziet. Hier is minimaal een aanvulling uit de hoek van het historische budgetonderzoek nodig - en gelukkig wordt daar momenteel in Nederland hard aan gewerkt4).
Maar in de tweede plaats: er zijn veel meer factoren dan prijzen en inkomens aIleen
van (grote) invloed op het alimentaire consumptiepatroon. Ik zal er zo dadelijk een
zevental aan U voorleggen.
Als we dus accepteren dat de relaties rninder simpelliggen dan ons de economische standaardtheorieen voorspiegelen, dan moet ook de grens kwantitatief - in
modellen vertaalbaar - naar kwalitatief worden gepasseerd. Ik verlaat dan weliswaar het min of meer veilige gebied van de kwantitatieve hypothesetoetsing, maar
kom dan weI terecht in een fascinerend grensland waarin, naast scherp en analytisch te definieren begrippen als levensstandaard, voedingswaarde, consumptie,
productie en inkomen, ook moeilijker grijpbare dingen voorkomen als welvaart,
welzijn, welbevinden en de kwaliteit van het bestaan.
Zodat een confrontatie van ons dagelijkse leven halverwege de 1ge eeuw met ons
huidige bestaan meer inhoud krijgt dan aIleen kan blijken uit tabellen en grafieken
(zoals die tijdens de lezing werden getoond; een selectie hieruit treft U aan in dit
artikel). De cijfers en lijnen onthullen maar een deel van het beeld: onmisbaar,
maar onvolledig. Ik maak deze opmerking overigens zonder de bedoeling de discussie over "de afschuw van het getal" te heropenen').
Ik heb in dit verband voor een groep voornamelijk buitenlandse coIlega's vorig
jaar in Leiden het beeld van de aardappeleters van Van Gogh gebruikt: op dat schilderij ziet men een menu dat zeer poyer afsteekt tegenover het onze nu, maar tegelijk
- laten we eerlijk zijn - een situatie die, hoe armelijk ook, zich gemakkelijk leent
tot idealisering: aIleen maar aardappels met reuzel en mosterd, maar geen stress,
geen cholesterolproblemen, en (nog net) geen P.C.B.'s in de reuze1!6)
Om kort te gaan, mijn onderzoek naar de (macro-)voedselconsumptie in Nederland in de statistisch bruikbare periode na 1852, leidt uiteindelijk naar een analyse
van modemiseringsprocessen in de Nederlandse samenleving, gezien vanuit het
perspectief van (voedsel-)consumptie en economische groei, anders gezegd, het is
een studie naar marktgedrag onder invloed van econornische groei en naar de maatschappelijke gevolgen ervan.
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Grafiek 1
Verbruik van voedings- en genotmiddelen 1854-1979; hoeveelheden per hoofd (vijfjaarlijkse
gemiddelden, index 1909 = 1(0)
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Mondeling ingaan op cijfermatige onderzoeksresultaten is bijna niet mogelijk.
Om dit probleem op te lossen werd onder de toehoorders een aantal fotocopieen
verspreid, waarop een selectie van de resuItaten in grafiekvorm te zien was. Ook
werd gebruik gemaakt van een overheadprojector. Ben iets beperkter aantal van deze grafieken treft U in het onderstaande aan, waardoor de verdere tekst van de lezing vrijwel letterlijk vervolgd kan worden.
Ik zal het commentaar op de cijfers kort houden - hopelijk spreken de grafieken
voor zichzelf - en dan snel overstappen naar meer kwalitatieve overwegingen achIer de cijfers.
Op deze afbeeldingen ziet U steeds geindexeerde reeksen: van de vijfjaarlijkse gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking (grafiek 1 tim 4); van de jaarlijkse gemiddelde consumptie (grafiek 5); van de totale koopkracht en de omvang van
de bevolking (grafiek 6); van de nominale en reele totale bestedingen aan voedingsen genotmiddelen (grafiek 7); en tenslotte van de percentuele verdeling van de consumptieve uitgaven - hier uiteraard niet als indexcijfer - (grafiek 8) . Het gebruik
van indexcijfers brengt met zich mee dat de verschillende reeksen in hun onlwikkeling vergelijkbaar worden (groei, stagnatie en/ of achteruitgang). Dat wi! zeggen dat
de vergelijking van verschillende waarden in hetzelfde jaar zinloos is. Maar dat was
v66r de indexering ook al het geval: hectoliters tarwe laten zich niet vergelijken met
kilo's rundvlees, om maar iets te noemen. We praten in de grafieken 1 tim 5 dus
over volumes en niet over de geldwaarde hiervan. Over prijzen is wei e.e.a. bekend
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Grafiek 2
Verbruik van voedings- en genotmiddelen 1854-1979 hoeveelheden per hoofd (vijfjaarlijkse
gemiddelden. index 1909= 100)
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(de grafieken worden hier kortheidshalve niet opgenomen). doel van het onderzoek
is echter een verklaring van de ontwikkelingen in volumes - onder meer door de
prijzen -. Een overzicht van de periode 1854-1979 voor een negental producten
ziet U in de eerste vier grafieken').
Graan en aardappe[s: Groei tot ± 1910 en daarna een daling. Heel globaal. ten
opzichte van de koopkrachtontwikkeling (zie grafiek 6) zouden we kunnen spreken
- na 1910 - van injerioriteit als economisch begrip. Ik wi! hier niet lang sti!staan
bij een benadering van het materiaal in term en van prijs-. substitutie- en inkomenselasticiteiten. Hiermee wordt het volgende bedoeld:
Prijselasticiteit: de mate waarin de gevraagde hoeveelheid reageert op prijsveranderingen:
dX y
dP

E =y

P
)IE

Ey is meestal negatief

Xy

Substitutie-elasticiteit: de mate waarin de relatieve gevraagde hoeveelheden reageren op relatieve prijsveranderingen.
Bij twee goederen. A en B:

Es is altijd negatief

1919

52

NEDERLANDERS EN HUN VOEDING

1852-1977

Grafiek 3
Verbruik van voedings- en genotmiddelen 1854-1979 hoeveelheden per hoofd (vijfjaarlijkse
gemiddelden, index 1909= 1(0)
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Inkomenselasticiteit: de mate waarin de gevraagde hoeveelheid reageert op een verandering in het reele besteedbare inkomen.
dXv

ij
Xv

E ·· = - l I E lJ

dij

Eij

is meestal positief ("luxe"), soms negatief ("inferioriteit").

Deze drie worden geacht in een bepaalde relatie tot elkaar te staan:

Ey = (I-a) lIE Es - a lIE Eij , waarbij a het percentage van het totale inkomen is,
besteed aan het bestudeerde product. Een reactie op een prijsverandering valt dus
in twee delen uiteen: een substitutie-effect en een inkomenseffect, immers, het reele
inkomen verandert. Een dergelijk onderzoek is weI door ons gedaan (en elders beschreven) maar leverde toch minder op dan ervan gehoopt werd, bovendien, de
ruimte is beperkt').
Inferieure koolhydraten dus, dit in tegenstelling tot suiker en (rund-) vlees. Deze
zijn duidelijk luxe (in dezelfde econornische betekenis) en vormen goede we1vaartsindicatoren (zoals later ook boter en kaas).
Tabak en gedestilleerd groeien tot ± 1900. De alcohol vertoont daama een verheugende daling; dit lijkt mooier dan het is, zonder de cijfers voor met name bier
(en wijn) . Pas na de Tweede Wereldoorlog stijgt de consumptie voor deze beide bedreigers van de volksgezondheid weer spectaculair. Zouden we de reeksen kunnen
voortzetten tot na 1980, dan zou de alcohol het topniveau van 1870 weer halen en
de tabak licht op zijn retour zijn. Overigens, de absolute top voor sterke drank ligt
v66r de periode, zo omstreeks 18309 ).
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Grafiek 4
Verbruik van voedings- en genotmiddelen 1854-1979 hoeveelheden per hoofd (vijfjaarlijkse
gemiddelden, index 1909= 1(0)
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Bij de ko//ie en thee is het aardigst te kijken naar de relatief korte periode van
overheersing die de thee als volksdrank heeft gekend. Hier speIen status (bij thee
hoog in het begin van de 20e eeuw), relatieve prijzen en smaakveranderingen (na
de Tweede WereIdoorlog) een nogal verwarrend spelletje.
Bovendien kan thee in de crisisjaren ook substituut geweest zijn voor drank (met
name het "theedrinken" voor "cafebezoek").
De prijzen (niet afgebeeld) wi! ik onbesproken laten, redelijk synchroon en volgens de verwachting aIs ze verlopen: een dating all over in de depressiejaren
1875-1895, een piek in de Eerste Wereldooriog, deflatie in de dertiger jaren en sterke inflatie na de Tweede WereIdooriog. Beseft U wei dat de rel!le inkomensontwikkeling (en de rel!le bestedingen, zie grafieken 6 en 7) zich dus voordoen dankzij de
prijsontwikkelingen (in de periode 1875-1900) of juist ondanks die prijsontwikkelingen (vooral na 1945). Tijdens de depressiejaren in het laatste kwart van de 1ge
eeuw waren het de dalende voedselprijzen die de koopkracht (in voedseitermen) deden stijgen; later is het de groei in productie en productiviteit die bepalend is: na
1945 zeIfs in zo sterke mate dat de bepaald niet kinderachtige inflatie erdoor werd
overtroffen, zodat de koopkracht sterk bleef stijgen.
De statistische gegevens van de periode na de Eerste Wereldoorlog maken een
veel gedetailleerder beeld mogelijk IO ). Als voorbeeld slechts (er is veel meer) melk,
boter en kaas, ook aI omdat ik hier in het onderstaande nog op terugkom. (Zie Grafiek 5.) Om me nu tot de boter te beperken, de ups en downs zijn hier dramatisch
te noemen . Hoe ze te verklaren? Ik zou zeggen, v66r de Tweede Wereldooriog con-
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Grafiek 5
Verbruik van zuivelproducten 1926-1980; hoeveelheden per hoofd Uaarlijkse gemiddelden, index 1955 = 100)
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junctureel: de crisis nekt het boterverbruik. N:i de Tweede Wereldoorlog is er even
niets anders, maar daarna is de soberheid troef: alles staat in dienst van de wederopbouw. Na 1957 komt boter op de kam van de welvaartsgolf weer terug ... tot in
1968 de "dieetcrisis" toeslaat. (Daarover hieronder dus nog wat meer.) En het is
de zuivelhandel pas de laatste jaren gelukt om de consument duidelijk te maken,
dat "echte boter" minder vet is dan ze lijkt.
Samenvattend kan ten aanzien van de geconsumeerde hoeveelheden tot hier toe
het volgende gezegd wOFden:
Consumptiepatronen kunnen worden verklaard door de "traditionele" economische variabelen zoals het besteedbare inkomen en de relatieve prijzen. Men onderscheidt dan inkomens- en substitutie-effecten, waarbij (nogmaals gezegd) bedacht
moet worden dat prijzen (ook) de besteedbare inkomens beinvloeden, via het zogenaamde "algemeen prijspeil".
Welnu, de koopkracht stijgt voortdurend tijdens onze onderzoeksperiode, vooral
na 1910. Verklaring: deels deflatie (1875-1900), deels groei van de productie (vooral
na de Tweede Wereldoorlog). De koopkracht stijgt ook voortdurend sneller dan de
bevolking (dat wil dus zeggen per hoofd, zie de helling van de curves)").
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Grafiek 6
Totale koopkracht en bevolking 1854-1979 Uaarcijfers, index 1909 = 100/ 1949 = 100)
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Tabel 1

Prijsindexcijjer van de gezinsconsumptie 1900-1980 (1956= 100)

jaar

prijspeil

jaar

prijspeil

jaar

prijspeil

1900
1905
1910
1915
1920
1925

26
28
28
36
59
44

1930
1935
1940
1945
1950
1955

41
33
38
59
82
97

1960
1965
1970
1975
1980

113
136
169
256
333

Bron: C.B.S ., 80 jaar statistiek in tijdreeksen (bewerkt).

Het resultaat is groei in de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen. Nominaal (uiteraard, na de Tweede Wereldoorlog) lOwel als reeel"). Maar hoe voor de
hand liggend ook, opgemerkt moet worden dat deze groei in de bestedingen achterblijjt bij die in andere bestedingscategorieen, te weten: duurzame consumptiegoederen en overige goederen en diensten (zie grafiek 8)"). Vooral de overige diensten
nemen een steeds groter aandeel in de consumptieve bestedingen. Denkt U hierbij
aan recreatieve uitgaven, medische zorg, loodgieters, schilders, e.d. Dit verschijnsel

.9'"
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Grafiek 7
Nominale en reele consumptieve uitgaven 1923-1977 Uaarcijfers, index 1956 = 1(0)
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wordt vaak in verband gebracht met de Wet van Engel (een dalend aandeel van de
eerste levensbehoeften in de bestedingen als het inkomen hoger ligt). Ik betwijfel
echter of dit toelaatbaar is. Immers, Engel bekeek een cross-sectie van de inkomensverdeling, wij bezien hier een in de tijd groeiend macro-inkomen ' 4). Er spelen
dan veel meer factoren een rol in het spel.
Het algemene beeld lijkt dus redelijk zonnig. Ook de drie afbeeldingen die we
hebben afgeleid uit een groot aantal budgetonderzoeken, suggereren groei en vooruitgang in kwalitatieve zin (het aantal hoogwaardige eiwitten groeit relatief ten opzichte van de koolhydraten)").
Echter, tot aan en uiteraard ook tijdens de Tweede Wereldooriog kan bij een vrij
groot aantal Nederianders kwantitatieve zowel als kwalitatieve ondervoeding(eiwitdeficienties) worden geconstateerd. Een schatting, gebaseerd op onderzoek aan
Utrechtse werklozen in de jaren 'dertig, levert voor geheel Nederland 200-300.000
ondervoede landgenoten op, voornamelijk - uiteraard - werklozen '6 ).
Pas na de Tweede Wereldooriog verdwijnt het verschijnsel honger volledig en
duikt al snel het omgekeerde probleem op: overvoeding.
Dit is misschien een goed punt om te benadrukken, dat cross-secties, budgetonderzoeken, heel goed in combinatie met tijdreeksanalyses kunnen worden gebruikt.
Het feit, dat ik me concentreer op de laatste, doet hier niets aan af. Het is prettig
te weten dat anderen, zoals gezegd, zich op budget studies concentreren 17).
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Grafiek 8
Cumulatief procentuele verdeling der consumptieve uitgaven 1854-1979 (jaarcijfers)
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Zeven andere overwegingen
Inkomens en prijzen blijken dus een deel van het verschijnsel consumptie te verklaren. Maar lang niet het geheel. Wat verkennend rekenwerk rechtvaardigt een ruwe schatting tot zo'n 50%. De helft dus, waarbij zij opgemerkt: prijzen doen het
hierbij steeds beter dan inkomens 18). Het ligt natuurlijk voor de hand, dat er veel
meer verandert in de maatschappij dan aileen prijzen en inkomens, dat van invloed
is~p de consumptie. De economische wetenschap erkent dat ook: "Data" zijn van
invloed op aile economische processen: preferentieschemata (o.m. afhankelijk van
smaak!), klimaat, maatschappelijke omstandigheden, technologie en bevolkingsgroei zijn een paar van die (macro-)data. Economen bemoeien (of moet ik zeggen
bemoeiden?) zich daar niet graag mee; en dat hoeft ook niet als men opereert op
de korte termijn. Worden de tijdreeksen langer, zoals bij ons (en in het algemeen
bij de beoefening van de Economische en Sociale Geschiedenis) dan houden data
op data te zijn en moeten ook zij worden bezien.
Ik noem er hier zeven:
1. De nieuwe industriele samenleving ontstaat: "nieuwe ritmen";
2. Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw. Een zeer belangrijk en vaak onderschat
punt;
3. De sociale structuur en andere maatschappelijke factoren;
4. De productie-, distributie- en

58

NEDERLANDERS EN HUN VOEDING

1852-1977

Diagram 1
Procentuele besteding van het arbeidersbudget 1854-1975 .
NB De categorieen I tim VI sommeren per steekjaar steeds tot 100070 (de drie diagrammen
dus steeds in combinatie bezien).
FflBEI~RS8U!uTS

II)

I BROOO ETC I I I1ElK ETC

c:::::J

10 t-

Brood etc.

Melk etc.

so
N

!!:

li

010

C

f-

~

'"~

Sl

t---r--

2D

,-t--

,--r--

r--

-

10

--.".

V')

00

0

0\
00

0\

.".
N

~

V')

M

~

""~
V')

.".~ -

V')

.....

~

V')

0\

00

00

0\

.".
N

~

r-V')

M

~

""§I§
V')

JAREN

Diagram 2
Procentuele besteding van het arbeidersbudget 1854-1975.
NB De categorieen I tim VI sommeren per steekjaar steeds tot 100070 (de drie diagrammen
dus steeds in combinatie bezien.)
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Diagram 3
Procentuele besteding van het arbeidersbudget 1854-1975 .
NB De categorieen I ti m VI sommeren per steekjaar steeds tot l00"lo (de drie diagram men
dus steeds in combinatie bezien.)
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5. De marktstructuur: op deze twee punten zuIlen we ons in het nu volgende wat
meer concentreren.
6. De rol van de overheid in het economische leven (en hier met betrekking tot de
voedselconsumptie), en tenslotte,
7. Het consume ntis me dat aan het slot van mijn verhaal nog even opduikt.
AIle zeven punten hangen min of meer samen met de modernise ring van de Nederlandse samenleving. Om te beginnen ga ik kort in op de eerste drie punten.
De v66r de Tweede Wereldoorlog schuchter begonnen industrialisatie en stormachtige ontwikkelingen daarna, brengen de mensen in een nieuwe physieke omgeving. Een nieuw levensritme, nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten, dat aIles
grijpt diep in in consumptieprocessen 19). Als simpel voorbeeld no em ik slechts de
eetgewoonten van families in een situatie van gezins-huisnijverheid ten opzichte van
die van families, waarvan het gezinshoofd (of enkele gezinsleden) zijn onderworpen
aan de nieuwe discipline van de fabriek . Het vrijwel verdwijnen van pap als volksvoedsel en het verplaatsen van de warme hoofdmaaltijd naar de avond zijn slechts
twee verschijnselen in dit verband 20 ).
Ook de industrialisatie van de voedselproductie zelf is van invloed op vorm en
samenstelling van veel producten en (dus) op de consumptie ervan: zie hiervoor ook
het vierde en vijfde punt.
Of het proces van versnelde bevolkingsgroei in Nederland na de Eerste Wereldoorlog en een herhaling van dit verschijnsel (zij het met andere achtergronden) na de
Tweede Wereldoorlog en de extreem lage geboortencijfers in de laatste twee decennia, aIle als moderniseringsverschijnselen moeten worden beschouwd, zou ik willen
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Grafiek 9
Verbruik van en behoefte aan calorieen (kcal. p.p. p.dag)
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betwijfelen. Hoe dit ook zij, verschuivingen in de omvang en leeftijdsopbouw van
onze bevolking zijn direct van invloed op de voedselconsumptie. Zie hiervoor grafiek 9").
In de theoretische curve speeJt niet aileen de leeftijdsopbouw een rol, maar ook
het feit, dat wij Nederianders steeds groter en zwaarder worden en dus meer gaan
verbruiken om even in auto-termen te spreken. (Na de Tweede Wereldoorlog ruim
5 em., respectievelijk 10 kilo.) De leeftijdsopbouw is van belang voor het totale
consumptiepakket, omdat er veelal sprake is van leeftijdsgeinduceerde consumptie.
Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk babyvoedsel, maar ook
producten als frites, conveniance-foods, bepaalde alcoholica, bitterkoekjes en pepermunten zijn bij bepaalde leeftijdscategorieen duidelijk favoriet. In een iets ander verband wordt op dit verschijnsel het duidelijkst gewezen door R.
Lestehaeghe 22 ) •
Sociale en maatschappelijke achtergronden van de consumptie werden door Baudet en mij al eerder aan de orde gesteld 23 ). De geneigdheid tot innovatie, demonstratieve consumptie, trendsetters en -volgers, kenmerken en eigenschappen
("functies"), al dergelijke verschijnselen kwamen daarbij naar voren.
Maar ook iets dichter bij de "econornische grond" ligt het voor de hand, dat bijvoorbeeld de inkomensverdeling (en vooral de tendens tot nivellering hierin) nogal
drastische gevolgen heeft voor het consumptieproces. Ook hier wordt weer duidelijk dat budgetonderzoek niet gemist kan worden.
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TABEL II

Leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking 1850-1980 (in procenten)

jaar

-19

19-64

65-

1850

42.6
42.2
42.6
44.3
44.7
44.3
43.9
42.4
40.2
37.4
37.3
38.0
35.8
31.5

52.6
53.0
51.9
50.3
49.3
49.7
49.9
51.7
53.7
55.7
55.0
53.1
54.0
57.0

4.8
4.8
5.5
5.4
6.0
6.0
6.2
5.9
6.1
6.9
7.7
8.9
10.2
11.5

60

70
80
90
1900
10
20
30
40
1950
60
70
80

abs. x 1000

3057
3309
3580
4013
4511
5104
5858
6831
7832
8834
10027
11417
12958
± 14000

Bron: C.B.S., verschillende plaatsen (bewerkt).

Wat meer aandacht nu voor productie en distributie. Voor de ontwikkeling in de
voedingsmiddelenbranche naar een martkvorm, die economen in hun ondoorgrondelijke dieventaal monopolistische concurrentie noemen (of nog mooier: heteropolypolistisch). Een merkwaardig begrip: een aantal grote aanbieders gaat in vrije
concurrentie met elkaar monopolistische trekjes vertonen, door hun producten te
differentieren door middel van merken, reclame-acties, vormgeving, innovatie, etc.
Een dergelijke situatie leidt in theorie tot een inefficient evenwicht: kleinere hoeveelheden en hogere prijzen en te grote bedrijven (onderbezetting)24). De consequenties - zoals ik die zie - van deze ontwikkeling zijn nogal ingrijpend. Ik hoop
dat hieronder duidelijk te maken.
We volgen in de voedingsmiddelenindustrie drie variabelen over de periode
1919-1980: het aantal bedrijven, het aantal arbeiders per bedrijf en de productie per
bedrijr. Uit de laatste twee kan dan nog de arbeidsproductiviteit worden afgeleid 21 ).
Het gaat bij deze cijfers om het gewogen jaarlijkse gemiddelde (wegingsfactor:
jaarlijkse reele omzetten) van zes bedrijfsgroepen in de voedings- en genotmiddelensector:
1. cacao en chocolade;
2. meelproducten;
3. margarine;
4. zuivel (inclusief boter);
5. tabaksproducten;
6. groente- en fruitconserven.
Het moderniseringsproces kan nu ruwweg worden ingedeeld in 3 it 4 perioden:
1. Het Interbellum: even afgezien van de crisiseffecten kan hier worden vastgesteld
dat het aantal bedrijven sterk daalt, evenals het aantal werknemers per bedrijr. Desalniettemin daalt de productie per bedrijf slechts licht en stijgt de arbeidsproductiviteit iets. Ik kan concluderen tot voorzichtige modernisering (mechanisatie,
industrialisatie) waarvan de effecten door de crisis sterk worden onderdrukt. Is hier
misschien Griffiths' term "stiekum" nog beter?
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Grafiek 10
Gemiddeld aantal bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie 1919-1979 Uaarcijfers,
index 1956= 100)
1. AANTAL BEDAI JVEN
1!Xl

-

"GEHIDDELDE 6 GROEPEN

160

IIj()

120

§l

~
><

~

100

!Xl

60

0 1919

19211

1929

1931

1939

1901

1919

1951<

1959

196It

1969

19111

--"IRA

2. De naoorlogse periode tot ongeveer 1965. Het aantal bedrijven groeit weer, het
aantal werknemers per bedrijf blijft constant, de productie per bedrijf groeit evenals (dus) de arbeidsproductiviteit: het degelijke "gouden" pad - hoewel iets achterblijvend ten opzichte van de zwaarindustrieIe sector 2 .).
3. En dan de tweede helft van de jaren '60: 1965 tot 1974! Het aantal bedrijven
begint zeer snel te dalen - de top (± 1964), vooral bepaald door de zuivelindustrie,
ligt vrijwel twee keer zo hoog als het dal (1974). Het aantal arb eiders per bedrijf
neemt snel toe - vooral in de margarineindustrie (Unilever) - de productie per bedrijf groeit nog sneller en dus ook de arbeidsproductiviteit.
In deze tien jaar speelt zich in essen tie het concentratieproces af: weinige, zeer grote, modern uitgeruste bedrijven produceren steeds meer verschillende (elkaar sne!
"aflossende") producten met een snel groeiende input aan technologie en marketing zowel als een "exploderende" geldelijke omzet per kilocalorie (of kilojoule, als
U wilt).
4. Ten slotte, de peri ode na de oliecrisis, de start van veel van onze huidige economische problemen. De processen van de vorige periode zetten door, zij het in een
min of meer stagnerende conjunctuur, maar er komt een ontwikkeling bij, die met
name kenmerkend is voor de voedingsmiddelensector: kleinschaligheid en biologisch verantwoorde productie (zaken die sterk met elkaar te maken hebben). Het
aantal bedrijven groeit weer, vooral in de meelsector en het aantal werknemers per
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Grafiek 11
Gemiddeld aantal arbeiders per bedrijf in de voedings- en genotmiddelenindustrie 1919-1979
(jaarcijfers, index 1956 = 1(0)
2. ARB. lBEDR I.Jf
190

170

ISO

190

8

i

110

90

50

90

10

1919

1!I2Oi

1929

1934

1939

19111

19119
.)<1AR

I !lSi<

1959

19601

1969

19111

bedrijf daalt. Laat dit U echter niet bedriegen. De trends van de derde periode ten
aanzien van productiestructuur en productiviteit worden hierdoor (nog) nauwelijks
belnvloed.
Een exogene kracht is wei duidelijk te zien in aile cijfers: de dieetcrisis van 1968,
of moet ik zeggen de dieetrevolutie?
Ook in ander materiaal, waar we in deze lezing niet aan toe komen, ziet men hetzelfde: consumenten keren zich massaal af van (dierlijke) vetten en schakelen over
op "mager": op halfvolle en magere melk, pap en yoghurt; op dieetmargarine, halvarine of hoe dit soort smeersels ook wordt genoemd - de echte boter wordt vrijwei geheel afgezworen 27 ) . In dit gedeelte van het onderzoek was de
e1asticiteitenbenadering het meest vruchtbaar: voor de meeste volvette producten
zien we de inkomenselasticiteit "braaf" omslaan van positief naar negatief in (of
kort na) 1968.
Wat kan het geweest zijn dat deze overgang naar calorie-arme producten (op
zichzelf niet verwonderlijk gezien de overvoedingssituatie) zo plotse1ing en zo
scherp is? En waarom in 1968? Ik weet het, mager is mooi, mager moet, mager is
gezond, maar wie vertelt ons dat? Ik weet ook dat een technologische doorbraak
(homogenisatie-processen) een rol spee1t. Maar de vraag blijft hangen. De geest van
1968? Let weI, het gaat hier niet om een verschijnsel dat zich bij een kleine elite
voordoet, zoais vegetarisme, macrobiotiek en dergelijke, maar om een massa-
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Grafiek 12
Gemidde1de productie per bedrijf in de voedings- en genotmiddelenindustrie 1919-1979
Uaarcijfers, index 1956= 100)
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verschijnsel, en "gevonden vreten" voor de massa-industrie en -distributie. Gevonden? Of (veeleer) opgewekt?
De situatie die in onze derde periode - 1964-1974 - ontstaat, rechtvaardigt deze
twijfels . Maar eerst kijken we nog even naar de distributiekanalen 28 ).
Hier speelt zich eenzelfde ontwikkeling af als in de productiesfeer, aileen nog iets
meer geprononceerd: na de Tweede Wereldoorlog al heel snel (maar vooral na
1961: het nieuwe Vestigingsbesluit Levensmiddelenbedrijf staat vergaande branchevervaging toe) zien we minder bedrijven, grotere (en breder gesorteerde) bedrijven
en (veel) minder personee1 per omgezette gulden, met als hoogtepunt (of dieptepunt
zo U wilt) de supermarkten, discountwinkels, weilandgiganten, en dergelijke. Ik
noem slechts enke1e cijfervoorbeelden: tussen 1964 en 1974 verdwijnt
- 36070 van aile groente- en fruitzaken,
- 39% van aile kruideniers,
- 27% van aile zuivelwinkels (de "melkboer" sterft uit),
- 33% van aile slagerijen 29 ) .
Waartoe leidt dit alles?
Laten we ons de markt voor voedingsmiddelen voorstellen: producenten en distributeurs aan de ene kant, de consumenten aan de andere. Aan de aanbodzijde
ontwikkelt zich de situatie van monopolistische mededinging: relatief weinige, grote aanbieders concurreren met elkaar om de gunst (de gulden) van de consumenten:
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Grafiek 13
Gemiddelde arbeidsproductiviteit in de voedings- en genotmiddelenindustrie 1919-1979
(jaarcijfers, index 1956 = 1(0)
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vele, relatief zwakke individualisten. De wapens van de aanbieders in deze strijd
zijn merken, reclame en technologie.
Vooral dat laatste. Want de voedingsmiddelenmarkt kent ten opzichte van andere bedrijfstakken een eigenaardig probleem: de calorische waarde van de markt is
eindig: zeg maar 14 miljoen maal 3000 kilocalorieen per dag - en dat is al veel te
vee!! ' 0)
Een wapen in de strijd moet dus zijn: maximalisering van de omzet per calorie:
verkoop lucht en water en maak de consument duidelijk dat het goed voor hem
is"). Hier meer dan waar ook, werd overtuigingskracht tot wetenschap verheven.
Literatuur op het gebied van marketing, van de psychologische achtergronden van
het consumentengedrag, van communicatietechnieken etc. vult inmiddels complete
bibliotheken").
Over dit punt kan dus heel veel meer worden gezegd. Ik suggereerde slechts een
beeld van desperate producenten die in de strijd om hun bestaan - en de positie
van de voedselproducenten verslechtert relatief nog steeds! - eerst elkaar en ten
slott,e de consument te lijf zijn gegaan. Zo willen het kennelijk de wetten van de
economie. Hierover bestaat weinig strijd tussen de verschillende richtingen, zij het
dat Marx en Veblen zich in dit opzicht het meest beeldend weten uit te drukken.
Maar er zijn tegenkrachten in de vorm van overheidscontrole (economisch zowel
als direct kwalitatief). Ook op dit terrein zien we een soort competitie. Strijd tussen
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Grafiek 14
Voedseluitgaven (prijzen 1963) en voedingswaarde (index 1950= 100)
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de Overheid die haar regels en controletechniek in overeenstemming probeert te
houden met de snelle technologische ontwikkelingen in de industrie. Dit is een onderwerp dat een aparte studie waard is: de historische ontwikkeling van gildeachtige
economische controle, via een groot besef van het belang van kwalitatief goede voedingsmiddelen voor de volksgezondheid tot het moderne duel: de levensmiddelentechnologie met aile economische belangen vandien, afgewogen tegen directe en
indirecte volksgezondheidsbelangen. Ook hierbij al speeit tegenwoordig de milieuproblematiek een grote rol. Op de moderne Warenwet en een aantal internationale
ontwikkelingen op dit gebied zal ik hier echter niet verder ingaan").
Het consumentisme, de institutionele vorm van het groeiende besef bij consumenten dat hun souvereiniteit verdwenen is en teruggewonnen kan en moet worden,
blijkt na de Tweede Wereldoorlog uit het ontstaan van de Consumentenbond, Konsumentenkontakt en andere belangenorganisaties. De overheid speelt hier op in bijvoorbeeld door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Postbus 51, en
dergelijke diensten. Deze beweging groeit, maar heeft tot op heden nog een bescheiden omvang en (vooral) machtspositie. Galbraith's "Wheel of countervailing power" is nog lang niet rond naar mijn opinie.
De strijd om het bestaan is niet meer een strijd om het dagelijkse brood, zoals
aan het begin van de onderzoeksperiode die we vandaag in vogelvlucht hebben bekeken. Die zorg zijn we dus kwijt, zou je zeggen . Onze welvaart en met name de
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welvaartsgroei van na de Tweede Wereldoorlog heeft (ten minste) in Nederland de
absolute physieke schaarste opgeheven en meer dan dat. Maar we hebben er, zo
lijkt het, nieuwe zorgen voor terug gekregen. Zorgen ten aanzien van ons welzijn
- een typisch "nieuw" begrip voor economen: U kunt hierbij den ken aan aIle facetten van de milieu-problematiek, nauw verbonden met de voedingsmiddelensfeer
en aan de individuele gezondheid - vroeger was de volksgelOndheid het probleem.
Daarnaast ontstaat er zoiets als vervreemding ten aanzien van voedsel. Er is geeD
algemene kennis meer of een soort instinct voor wat de aard en samenstelling is van
veel "gecomponeerde" voedingsmiddelen. De behoefte aan informatie en kennis
op dit gebied groeit snel. Hierop speelt de populair wetenschappelijke literatuur
met succes in. Maar een beetje kennis kan gevaarlijk zijn!34) Ook de relatie tussen
voeding en gezondheid is een topic die lOwel in consumentengroepen als in producentenkringen op grote schaal besproken en geexploiteerd wordt. Ziedaar weer een
element van onze dieetrevolutie.
Daarnaast zijn er twijfels van meer existentieIe aard, die ons welbevinden negatief beinvloeden: Het den ken over de maatschappij, "het systeem", over menselijke relaties, schijnt steeds meer mensen een last te worden. De noord-zuid
problematiek knaagt aan onze gewetens, oorlog en vrede wordt een steeds vaker en bezorgder - besproken probleem. Vaak leidt dit tot radicale conclusies, ook ten
aanzien van het consumptieve gedrag. "Die Lage der arbeitenden Klasse" in de
geindustrialiseerde, westerse wereld is beter dan ooit. Het debat over de levensstandaard in physieke termen is afgesloten. Maar toch zijn we niet gelukkig. Wat ontbreekt is het vermogen (en veelal ook de omstandigheden) om onbelOrgd van onze
welvaart te genieten.
Al met al dus omstandigheden die een oordeel over de kwaliteit van het bestaan
er niet gemakkelijker op maken. Om terug te keren naar de aardappeleters van Van
Gogh: Zoudt U niet met een van hen willen ruilen, nadat U geprobeerd heeft een
familieverpakking Wokkels open te maken en daarbij bent blijven steken in de
waslijst chemische additieven die de fabrikant - wettelijk verplicht - in micros copisch kleine lettertjes achter op de verpakking heeft laten drukken? En kunt D lO'n
pak openkrijgen zonder een "Wokkelexplosie"?

Economisch historisch onderzoek naar de voedselconsumptie kan natuurlijk niet
ontaarden in dit soort bespiegelingen aileen. Ik leg hier slechts aan U voor de gedachte dat ze ook niet genegeerd mogen worden, opdat het onderzoek zich richt op
het wezenlijke van de economische en sociale geschiedenis: mensen en hun
handelen.
En de mens leeft niet bij brood aIleen.
Ik dank U.
Groningen, 26 april 1984

NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV
• Dit artikel kwam tot stand mede dankzij de assistentie van Herman de Jong en Jenny van
der Veeke.
1) Mr. G. G. Pekelharing, "De gemeente (in het bijzonder de gemeente Utrecht) en de distributie van goederen in de jaren 1914-1920", E.H .J.B. VI (1920), pp . 1-133;
Dr. J. C. Westermann, "Een memorie van 1751 over de tabaksindustrie en de tabakshandel
in de Republiek", E .H .1.B. XXII (1943), pp. 68-81;
A. Hallema, "Suiker- en stroopfabricage uit Nederlandse gewassen tussen 1813 en 1858" ,
E.H.1.B . XXIV (1950), pp. 209-238.
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') Er zijn echter slechts weinig gespecialiseerde publicaties over de geschiedenis van de
voedselconsumptie in Nederland. Afgezien van Dr. L. Burema, De voeding in Nederland van
de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw, Assen 1953, moet men het doen met het werk van
voedings (leer-)deskundigen, Statistici, Economisch- en Sociaal-historici, waarin fragmentarisch aandacht aan ons onderwerp wordt besteed. (Zie ook onderstaande voetnoten). Van
groot belang -is ook het tijdschrift Voeding.
') De beIangrijkste bronnen voor deze jaarreeksen zijn:
"Onderzoek naar het verbruik van sommige voedings- en genotmiddelen", Bijdragen tot de
Statistiek van Nederland, Centrale Commissie voor de Statistiek, II, Den Haag 1895.
Het Maandschrift (voor de) Statistiek 1913 en 1920 publiceerde aanvullende reeksen voor het
Onderzoek. Enkele hiervan zijn gebruikt in: I. J. Brugmans, De Arbeidende Klasse in Nederland in de 1ge eeuw, Utrecht 1971', L. Burema, op.cit., 1. A. de Jonge, De industrialisatie
in Nederland tussen 1850 en 1914, Amsterdam 1968 en Th. van Tijn, "Het sociale leven in
Nederland" (1873-1914) in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XIII, Haarlem 1978.
1. Teyl, "Nationaal inkomen van Nederland in de periode 1850-1900", ESHJ, XXXIV, 197 J.
Misschien zullen binnenkort betere schattingen beschikbaar komen; er wordt op dit gebied
vee1 werk verricht (o.a. van Jan de Vries/Berkely USA).
C.B.S. Jaarcijfers voor Nederland 1919-1940, 1945-1979; Tachtig Jaren Statistiek in Tijdreeksen, Den Haag 1980;
C.P.B. Nationale Rekeningen, verschillende jaren.
C.B.S. Maandschrift (voor de) Statistiek, aile jaargangen.
Productschap voor Zuivel, Beeld van de Nederlandse Zuive1, Rijswijk 1974.
Productschap voor Zuivel, Vierde momentopname voor de Nederlandse consumptiemelkindustrie, Rijswijk 1975.
E.I.M., Structurele ontwikkeling detail handel in voedings- en genotmiddelen, Den Haag
1969.
') Zie bijv. D. J. van der Veen, "Standard of living and nutritional standards of workingclass families in the Netherlands, c. 1850-1940", Congress paper voor het International Colloquium on the Standard of Living in western Europe, Leiden 1983 (geen paginering).
') Verwezen wordt slechts naar:
B. H. Slicher van Bath "Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, Utrecht, 24
oktober 1975" in B.M.G.N. 91 (1976) en H. Baudet en J. W. Drukker, "De afschuw van het
getal. Een nabeschouwing over de jaarrede 1975 van de Voorzitter van het Neder1ands Historisch Genootschap" in B.M.G.N. 92 (1977) pp. 1-15.
') H. van der Meulen, "The potato eaters", Memorandum 138 van het Instituut voor Economisch Onderzoek (Economische Faculteit) R.U.-Groningen, Groningen 1983.
' ) Zie noot 3. Ten behoeve van consistentie binnen de reeksen en vergelijkbaarheid, werd
vrijwel uitsluitend CBS (C.C.S.)-materiaal gebruikt.
') H. Baudet, H. van der Meulen (eds.), Consumer Behaviour and Economic Growth in
the Modern Economy, London 1982: "Food consumption and welfare 1852-1911", pp.
73-108.
H. van der Meulen, "Voedselconsumptie in Nederland 1852-1981", Intern Rapport, Vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis R.U.G. 1983.
') Zie bijv. Maandschrift (voor de) Statistiek, 1920 (supplement op de eerste uitgave pp.
1-41), waarin men ieder gedetailleerd (gedeeltelijk historisch) onderzoek naar Nederlands alcoholgebruik kan vinden.
'0) Beeld van de Nederlandse Zuivel, op.cit.; Vierde momentopname voor de Nederlandse
consumptie, op .cit.
") J. Theyl op.cit.
C.B.S. Jaarcijfers, verschillende jaren.
") C.B.S. 80 Jaren statistiek (Afd. T: verbruik en U: prijzen).
IJ) Voor de peri ode v66r 1900: zie noot 15.
C.B.S. 80 Jaren statistiek (Afd. T: verbruik).
") Ernst Engel, "Die Lebenskosten Belgischer Arbeiters-Familien frtiher und jetzt", p.
123; Ernst Engel, "Die Produktions- und Konsumptions-verhaltnisse des K6nigreichs Sachsen", pp. 29-31, beide in: Bulletin de l'Institut International de Statistique, Tome IX, Premiere Livraison, 1895; Zie ook: W. H. van der Goot, De besteding van het inkomen, Den Haag
1930, pp. 82-6.
Econometristen hebben veel onderzoek gedaan naar de wet van Engel en naar de Engelcurven: H. S. Houthakker en L. D. Taylor, Consumer demand in the United States
1929-1970, Analysis and projection, Cambridge, USA, 1966; S. 1. Praix en H. S. Houthakker, The analysis of family budgets, Cambridge, USA, 1971; H. S. Houthakker, "An international comparison of household expenditure patterns, commemorating the centenary of
Engel's Law", in: Econometrica, 25, 1975, pp. 532-551, Spec. pp. 547-9.
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Engels onderzoek in Belgie (1853) leverde onderstaande cross-sectie op
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") Deze diagrammen werden samengesteld aan de hand van:
1854: Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, Zwolle 1856 ("Adres van Paul van
Vlissingen' ').
1870: 1. M. Tours, in: Bijdragen van het Statistisch Instituut, 1891.
1911: Sociaal-Democratische Studieclub, Jaarbudgets van 70 arbeidersgezinnen in Nederland (Rapport nr. 69), Amsterdam 1912.
1935, 1955 en 1975: C.B.S. Budgetonderzoek zoals gepubJiceerd in Jaarcijfers en Maandschrift.
") Deze uitspraak werd gebaseerd op berekeningen aan de hand van voedingswaardetabellen en:
J. F. Reith, A. Gorter, "De Nederlandse voedingsenquetes", Voeding, IX, 1948, pp. 81-105.
S. A. ten Bakke1 Huinink, De voeding van gezonde en zieke werkloozen, Rotterdam 1936.
Comrnissie Eijkel, Voeding, gezondheid en financit!le toestand van 700 werkloozengezinnen,
Rapport aan de Minister van Economische Zaken, 2 delen, Den Haag 1940.
") D. J. van der Veen, op.cit.
") Berekend werden correlaties tussen geconsumeerde hoeveelheden enerzijds en prijzen en
inkomens (al dan niet vertraagd) anderzijds. Met als doorsnee resultaat: significante coHficit!nten die echter zelden in gekwadrateerde vorm de .50 overtroffen. Zie voor dit soort onderzoek ook het werk van H. S. Houthakker, genoemd in noot 14 .
..) H. Baudet, "Mens/ produktre1aties, produktvernieuwing, consumentengedrag" in H.
Baudet en H. van der Meulen (red.), Kernproblemen der Economische Geschiedenis, Groningen 1978, pp. 275-284.
Baudet begint zijn artikel met een beroemd Keynes-citaat: "The power to become habituated
to his surroundings is a marked characteristic of mankind" (The Economic Consequences of
the Peace).
'0) H. J . Teuteberg, G. Wiegelmann, Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem
Einfluss der Industrialisierung, Giittingen 1972. Zie ook: D. J. Oddy, D. S. Miller (red.), The
making of the modern british diet, Londen 1976.
") G. A. van Houten, "Het eten van de Nederlanders", Landbouwkundig Tijdschrift, 82-4
P969), pp. 165-174. (De grafiek is afkomstig van p. 169).
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22) R. Lesthaeghe, "Demografische verschuivingen, inkomenstransfers en consumptie",
in: J. Hannes (red.), Consumptiepatronen en prijsindices, Brussel 1981.
") Zie noot 8 en ook: H . Baudet, "Mensen en dingen", Tijdschrift voor Geschiedenis,
1969; H. Baudet & H. van der Meulen (et al.), Consumenten en Innovaties I (1974); Consumenten en Innovaties II (1977), beide interne Z.W.O.-rapporten; H. Baudet, H. van der Meulen, "Productinnovatie - een algemene beschouwing en een ongerijmd voorbeeld", Paper
Maatschappijconferentie 1979, Groningen 1979.
24) Zie bijvoorbeeld W. J. Baumoll, Economic theory and operations analysis, Londen
1972, pp. 103-135.
") C.B.S., Jaarcijfers en Maandschrift, alsmede: Statistiek van de Tabaksverwerkende Industrie (versch. jaren).
") Mrs. Joan Robinson (The accumulation of capital, Londen 1958) zou spreken van
"Golden Age".
") H. Baudet & H. van der Meulen, op.cit. 1979. Deze studie is deels gebaseerd op materiaal verzameld door Piet Bakker (M.O.-scriptie 1978).
28) C.B.S., Jaarcijfers, Maandschrift; E.I.M., op.cit.; K.N.M.B.-nieuws, versch. jaargangen.
29) Gegevens ontleend aan Voedsel- en Landbouwbrochure n.a.v. de V.P.R.O.-MarathonEetshow (11 februari 1976), Hilversum 1976.
30) G. A. van Houten, op.cit. (Grafiek afkomstig van p. 169).
31) L. Reijnders, R. Sijmons (et al.), Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif,
Amsterdam 1975.
32) Zie voor een overzicht: H. Baudet & H. van der Meulen, op.cit., 1977 en bijvoorbeeld
P. S. H. Leeflang en P. A. Beukenkamp, Probleemgebied Marketing, een managementbenadering, Leiden 1981.
33) M. Pyke, Food en Society. Fact, fallacy, religion and folklore - the background to
scientific nutrition, Londen 1968. Magnus Pyke wijdt een hoofdstuk aan internationale samenwerking: de Codex Alimentarius .
") M. Pyke, op.cit. "A Little knowledge is a dangerous thing".
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THE TAXATION SYSTEM OF THE COUNTY OF HOLLAND DURING THE
REIGNS OF CHARLES V AND PHILIP II, 1519-1566
by
J. D. TRACY

In recent decades there have been several studies of taxation in various
Netherlands Provinces during the period of Habsburg rule'). None has dealt with
Holland, which though small in area ranked third in wealth among the Habsburg
provinces. Older studies by Blok (1886) and Terdenge (1925) are often cited, as if
the last word has been said on the subject of taxes in Holland. Yet for the sixteenth
century both authors based their conclusions exclusively on a printed source, the
Resolutien van de Staten van Holland, while making no reference to tax accounts
that are preserved in great profusion'). Included among the holdings of the Rijksarchief van Zuid-Holland in The Hague are a) accounts of the Receiver-General for
the Beden in Holland, an official was appointed by the Council of Finance and
assisted by the prince's Chamber of Accounts in The Hague, and b) accounts of
the Receiver for the Common Territory ('t gemene Land), who was appointed by
the provincial parliament or states to levy small sums for its disposition, but was
later entrusted with collecting some of the prince's beden or subsidies'). These two
records originating at the provincial level can be checked from points both higher
and lower in the fiscal hierarchy. At the top level there are the accounts of the
Receiver-General of All Finances, in which sums derived from the various beden
in Holland are entered as income 4 ); in addition, the rich collection of "Papiers
d'Etat et de I' Audience" at the Algemeen Rijksarchief in Brussels contains a
number of dossiers which give a valuable comparative overview of the finances of
different provinces'). At the lowest level to be considered here, there are the
Treasurers' or City Accounts of the six "great cities" which had voting rights in
the States of Holland, in which bede payments are entered as expenditures. For
Delft no such records are extant for this period, for Dordrecht only a few; but for
Gouda, Amsterdam, Leiden and especially Haarlem the accounts are preserved
more or less unbroken, at least for certain decades").
It would require a large monograph to discuss the significance of all the sources
just mentioned. This study aims only at providing an overview of important
changes in the provincial taxation system during the reign of Charles V and the first
decade of Philip II's reign, changes which both influence and are influenced by
shifts in the delicate relationship between semi-autonomous provinces and an ambitious central government. In what follows it will first be necessary to describe the
taxation system which Charles V inherited from his Burgundian and Habsburg
predecessors as Counts of Holland (-i-). Against this background it will be possible
to delineate three periods of change, each of which coincides with a major
Habsburg-Valois conflict, and hence with the heaviest fiscal pressure on the
population of the Netherlands. During the 1520s, new means were found to finance
the wars with France, but at the cost of nearly exhausting the value of what had
been the government's chief and most reliable source of income from Holland, the
so-called ordinaris bede (-ii-) . During the next great struggle with France
(1542-1544), a government strengthened by recent internal developments was able
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to force the provinces (including Holland) to accept more far-reaching innovations,
by which large sums were raised without mortgaging future revenues any further
(-iii-). But during the long war which lasted from 1552 to 1559, and which drove
the kings of both Spain and France to a partial repudiation of their debts, a
desperate Netherlands regime kept itself afloat only be surrendering these new
forms of taxation to provincial control, thereby altering decisively the balance of
power between the central government and the provincial states (-iv-).
-i-

In the sixteenth century, the word bede referred to a tax that had been approved
by the provincial states. There were, then, some taxes which were not beden, for
example, the looth Penny on the value of goods exported, which Mary of Hungary
in 1543 imposed on the states of Holland (which had refused their consent) "ex
potentia absoluta imperatoris').' On the other hand, there were levies collected by
authorization of the states which were still not beden; the so-called omslagen were
collected for purposes designated by the states themselves, and were not at the
disposal of the prince'). Until the 1550s, however, the sums raised by omslagen
were generally small. Here the focus will be on beden-taxes levied for the
sovereign prince, by consent of the states.
The distinction between ordinaris and extraordinaris beden traces back to the
reign of Duke Philip the Good'). In principle, the States were liable each year for
an ordinaris bede, payable at the two customary "terms," St. John's day and
Christmas; extraordinaris beden were requested by the prince or his commissioner
only in case of need. The annual amount and the duration (e.g., three years) of an
ordinaris bede were subject to negotiation with the States, but in the case of an extraordinaris bede the States could also discuss the more fundamental question of
whether or not to grant it at all. Requests for a new bede were often presented
simultaneously to the deputies of several different provinces assembled for a States
General. Under Charles the Bold there had been a quota system in which Holland
and Westfriesland (with Zeeland) had been assessed suprisingly high, at the same
level (25.4 percent of the total) as Flanders, largest and richest of the provinces. For
an extraordinaris bede of 1523, however, Holland's quota had fallen to 13.33 percent, while Flanders was assessed at 25 percent'O). This formula, by which Holland
paid half as much as Flanders and Brabant or even less, was doubtless a better approximation of the comparable economic strength of the three provinces, and was
retained into the 1560s, although the whole subject of quotas was not openly
discussed at meetings of the States General under Charles V, lest it give rise to quarrels among the provinces").
Internal apportionment of the bede among the towns and villages of Holland
also led to quarrels . According to Blok, Holland's internal assessment had been
known as the schiltal since the days of Count Willem IV. Between 1494 and 1496,
and again in 1514, sworn assessors or taxateurs criss-crossed the province
calculating the wealth of each place"). The schiltal of 1515, incorporating some
minor changes from 1518, was not revised again so long as Habsburg rule in
Holland lasted, despite pleas for a new assessment both from the central government and from towns which felt themselves disadvantaged by the existing
schiltal"). (This study begins in 1519 because it was the first year in which the
1515-1518 schiltal served as the basis for collection of the bede.) The 1515 schiltal
shows once again that Holland was a land rich in cities: twenty-five cities are assessed at 59.39 percent of the total wealth of the province, while among them the six
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"great cities" account for 41.99 percent'"). For purposes of comparison, it may be
noted that in the 1515 internal assessment (transport) for Flanders, thirty-three
cities are listed as having 44 percent of the province's wealth, while among them
the three urban "members" of the third estate accounted for 35.5 percent"). Not
all of Holland's towns and villages were included "under the schiltal." As in
Flanders and elsewhere, there were privileged lordships whose possessions escaped
the ordinaris bede. The account for a land tax of 1553, which struck at all places
"outside" as well as "inside" the schiltal, lists thirty-seven villages (or parts of
villages) and six small cities as lying "outside" the schiltal'"). Counts of the number
of morgen of land in Holland outside city and village limits vary somewhat, but
they suggest that between 30,000 and 36,000 morgen, or roughly 10 to 12 percent
of the total, lay outside the schiltal"). Needless to say, the relative freedom from
taxation which these districts and their noble lords enjoyed was regarded in the
States of Holland as inequitable"). But there were also disputes about whether or
not particular communities had been fairly treated in the 1515 schiltal. It was above
all the deputies from Delft, whose city had the highest quota in the existing schiltal,
who insisted time and again on the need for revision, but in vain. Other deputies
had little enthusiasm for anything that would give the Emperor's officials up-todate information on the wealth of his subjects").
The schiltal served as the basis for collecting many extra-ordinaris beden as well
as every ordinaris bede. There were, however, other ways of levying an extraordinaris bede, principally through the sale of losrenten (heritable annuities)
secured by the ordinaris bede, at the rate of 1:16 or 6-1/4 percent (see Figure A).
By the time Prince Charles was declared of age (as Duke of Brabant, Count of
Holland, etc.) in 1514, the sale of such annuities-either losrenten, or lij/renten
(life-term annuities) at a higher rate of interest-had long been common practice
among town governments in the Low Countries 20). Los- and lif/renten were also
sold by the Burgundian Dukes against the income from their domains. In some
cases wealthy cities or (in Flanders) castleries were involved in such transactions as
corporate buyers. Sometimes the parcel of domain whose revenue was to fund a
particular rente would be placed in the hands of the buyer, for added security").
In 1482, during a war with the neighboring ecclesiastical principality of Utrecht, the
States of Holland agreed to raise funds by acting as a collective guarantor for
renten on the prince's domain; five of the six great cities acted as a "body" (corpus)
to place five-sixths of the total, while Amsterdam acted "apart" from the others
in placing the remaining one-sixth. This was, it seems, the first time the States of
a Netherlands province lent their collective authority to a transaction of this
kind"). There was, however, no connection between the beden and the sale of
renten until future bede receipts began to supplant domain income as the funding
source for such annuities; in this case, both annual interest payments and redemption of the principal were to be charged against the bede. Certain castleries in
Flanders, for example, were willing to "anticipate" their portion of upcoming bede
payments through the sale of renten"). In 1515 five great cities acting in the corporate name of the States of Holland agreed to find buyers for a capital sum of
22,400 Holland pounds of forty groats (for the unit of account used here and in
all subsequent figures, see "Explanation of the Tables"), with interest and capital
to be paid out of future terms of the ordinaris bede; maintaining its aloofness,
Amsterdam assumed responsibility "apart" for 9,200 pounds 24 ). Meanwhile, the
States of Brabant") and a few other provinces were agreeing to similar requests
from the central government. Only Flanders steadfastly refused to join in the practice of sales of renten by the "common territory" (gemene land), although in-
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Figure A: Forms of Taxation (net income)
1519-1526: 1,129,554= 932,263 by schiltal (ord. and extraord. beden) 160,000 sale of renten,
37,291 impost
1527-1534: 1,026,583 = 707,961 by schiltal, 314,400 by sale of renten, 4,222 morgental
1535-1542: 797,487 = 737,487 by schiltal, 60,000 by sale of renten
1543-1550: 1,082,232 = 730,194 by schiltal, 96,190 by sale of renten, 241,530 morgen tal,
14,318 impost
1551-1558: 2,514,985=923,549 by schiltal, 1,047,847 by sale of renten, 543,189 morgen tal
1559-1566: 1,106,888 = 599,167 by schiltal, 295,922 by sale of renten, 44,852 morgen tal,
166,947 impost

dividual castleries continued to permit renten to be sold against their own bede
quotas").
These renten have a double aspect which makes them difficult to classify. On the
one hand, the States would typically agree to collect an extraordinaris bede .. by"
the sale of renten, which means that money raised in this way was regarded as a
new source of income for the prince. On the other hand, since the full amount of
the sale was supposed to be paid back within a few years, the renten would seem
to bear more resemblance to bankers' loans (by which bede receipts were sometimes
.. anticipated") than to a bede in the proper sense of the term. N. Maddens, author
of a richly detailed study of the beden in Flanders, seems to opt for the latter view,
since he asserts that the renten .. are not taxes")." Nonetheless, there are several
reasons for preferring the former view. First, sixteenth century accounting practice
clearly distinguished between loans and the sale of renten: the former are always
booked as income, the latter usually notlS). Bankers' loans (floating debt) in Ant-
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werp were at this time available to the central government at rates between 12 and
22 percent"), while sales of renten (consolidated debt) stood at 1:16 or 6-114.
Though debts of the former kind were obviously to be paid off as soon as possible,
it was not difficult to convince the States that bede income originally allocated to
retire the renten might better be used for some more urgent purposes'·). Secondly,
the greater portion of renten debt was in fact never paid off. According to Maddens' figures, 57.24 percent of the original capital (332,424 of 582,448 pounds) for
renten sold on the bede quotas of various Flemish towns and castleries between
1515 and 1556 was still unredeemed in 1558 31 ). In Holland, the equivalent figure
in 1560 was 66.27 percent (356,512 of an original capital of 538,(00) for all renten
secured by the beden that were sold between the first and last of such sales, Le .
1515-1534"). This unredeemed portion of the capital must surely be reckoned as
income for the prince. It is true that the portion of the capital that was paid back
has to be subtracted from his receipts lest the same sum be counted twice. But the
problem of double-counting, which might prevent one from choosing to regard
renten sales as income, can be solved easily enough by attending to the distinction
between income and expenditure items in the bede accounts. Suppose that 20,000
pounds is raised through a sale of renten against an upcoming bede installment of
equal value. In such a case the province") will have to raise a total of 40,000,
regardless of whether or not the second 20,000 is actually used to pay back the first
20,000. But to the prince it may be of great importance whether the second 20,000
is "eaten up" in the redemption of principal, or remains at the disposition of his
officials. In other words, the amount of money raised in connection with a bede
(income) may greatly exceed the amount that remains for the prince and his officials to expend as they will. Accordingly, in Table I, proceeds from sales of renten
are counted as income (under extraordinaris beden), while expenditures are broken
down in such a way as to show how much was lost to the prince through annual
payments of interest on the renten as well as through repayments of principal").
There was still a third way in which extraordinaris beden might be collected. In
1523 the States of Holland approved an extraordinaris bede of 81,067 to be raised
through a new "impost" on beer, wine, and "beasts" throughout the province. In
normal circumstances, the urban oligarchies represented in the States had little enthusiasm for any kind of provincial excise tax, lest town populations already restive
under the burden of city excises (accijnsen) be aggravated any further. But this and
later "imposts" had one particularly attractive feature: the central government
undertook to see to it that such taxes would be paid by everyone in Holland, including nobles and members of the clergy who were otherwise exempted from taxation (in the States of Holland, the nobles collectively had one vote, as did each of
the great cities; the clergy were not represented in the States, but were occasionally
summoned to make a special contribution)"). This effort to find an alternative
source of tax revenue was not crowned with success; the "impost" of 1523 yielded
only 37,291 of the expected total, and the balance had to be found from levies based on the schiltal'·). Only in the 1540s, when the government was able to assert
itself more vigorously in fiscal discussions with the States, would provincial excises
become an important source of revenue.
As might be expected, actual collection of beden approved by the States was
often slow and uneven. There is no hint of any difficulty to be found in the "income" entries of the accounts of the Receiver for the Beden, since it was the custom
simply to book as "income" from each town and village whatever its quota was
for the bede in question; in other words, "income" in this context means "balance
due" , and has no necessary relation to actual receipts. Sometimes there are indica-
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Figure B: Expenditures on beden income
Because certain accounts are no longer extant, 576,000 must be subtraced, both from the total
to which the States consented (Table I, Column 6) and from the net income (Table I, Column
11): for a 200,000 extraordinaris bede in 1559-1560 (Table III, qq), and for ordinaris bede
terms totalling 200,000 in 1556-1557 and 1561-1562 (Table II, x, xi) there are no extant accounts in which expenditures might be recorded, save for Lille B, which for this purpose are
not reliable after 1550 (see Explanations of the Tables, Table I, Column 14). The Lille B account for 1528 would doubtless have reliable expense entries for the 176,000 collected through
sales of renten for which the Holland Receiver's account is not extant (Table III, m, n, 0, p
and q), but unfortunarely I have not consulted it. Since this 576,000 is being subtraced from
the income side, some corresponding sums must also be deducted from the expenditure side:
68,465 for gratien on the ordinaris bede terms just mentioned, 40,134 for payments of renten
interest on the same four ordinaris bede terms, and 14,400 (= 2.5 percent of 576,(00) for collection costs . Thus the figures on which these graphs are based are lower than the totals found
in Table I, which are given here in parentheses: Gross income or total agreed to by the States,
8,998,175 (9,574,175); gratien , 1,869,931 (1,938,396); net income, 7,082,159 (7,658,159);
renten interest, 726,127 (776,261).

tions of .. postponements" (atterminatien) granted to a delinquent town or village
by the Receiver, with the approval of the Council of Finance"), but unofficial
delays were doubtless far more numerous. Leiden and Gouda, whose chief industries were in decline, might have to sell lijf- or losrenten to their burghers to
raise what was needed for a bede payment 38 ). It could even happen that wealthy
Amsterdam went for a whole year without paying a single penny of its bede
allotment 3 '). In case of default the Receiver for the Beden did have the power to
place officials of the offending town or village under detention (gijzeling) in The
Hague'O), but even this procedure did not always bring the desired results. When
the mighty Count van Buren presented himself to be placed in detention on behalf
of one of his refractory villages, it must have required no small amount of courage
for a tax collector to continue insisting on his rights 4l ) .
For officials of the central government-the Receiver-General of All Finances,
or the Treasurer of War, who always had to contend with arrears owing to restive
troops-delays of any kind were not acceptable. Hence the income from Holland's
beden often had to be realized before it was collected, by loans (op finantie) from
the merchant-bankers of Antwerp. From the earliest years of Charles V's reigns,
lenders would not accept the word of the prince as surety for such advances; instead, they demanded .. obligations" (personal bonds) from the great lords who
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served in the Privy Council (which after 1531 was called the Council of State)").
Antoine de Lalaing, Count of Hoogstraten, head of the Council of Finance under
Margaret of Austria and also Stadholder of Holland (1522-1540), was of particular
importance in these transactions"). With the passage of time, it seems bankers
preferred to have thl1ir assurances directly from the local revenue collectors from
whose receipts their loans were to be repaid. As early as 1522 there are occasional
references to obligatien or breven van verbant signed by Holland's Receiver for the
Beden, and delivered either to his superiors, or into the hands of the bankers
themselves, as security for loans"). Sometimes the States of Holland were willing
to shoulder as an extra burden the interest charges of such loans"), but more often
the deputies were suspicious and resentful of the seemingly cozy relationship between the Emperor's revenue officials and the powerful financial community of
Antwerp. For example, in a discussion (1531) of how to use bede payments due to
be collected in 1532, deputies professed amazement when the Receiver informed
them the money was already "gone" (ewech) because of obligatien given to the
financiers who advanced what was needed for the Emperor's journey to Italy in
1530'6). More than once there were disputes of this kind between the States and
Willem Goudt, Receiver for the Beden from 1510 to 1543 47 ). The problem was fundamental. In the document by which they formally consented to a bede (the socalled akkord, which became valid as soon as the Regent signed an acceptatie incorporating the same language)"), the States invariably made some stipulations as to
how the money was to be used. Yet once Goudt had given his bond to the bankers,
it was in vain that deputies pointed to the wording of the akkord for the bede in
question, since final disposition of receipts from the Emperor's beden belonged to
Goudt's superiors in the Council of Finance").
During the 1540s the practice whereby revenue collectors gave letters of surety
to lenders was formalized in the so-called rentemeesterbrieven, an invention of the
Lucchese financier, Gasparo Ducci, who was then Mary of Hungary's chief financial broker'"). How the rentemeesterbrieven differed from earlier obligatien issued
by men like Willem Goudt is not clear, but the new technique seems to be associated
with a noticeable decline in the loan rates charged by Antwerp bankers"). But even
this restructuring of the credit system was not sufficient to bear the enormous costs
of the last Habsburg-Valois War (1552-1559). In 1554 the Receiver for Holland's
Beden had to report that he had outstanding 596,404 in obligatien to various
lenders for which no future receipts were in sight"). The bankers themselves had
already concluded that the once-reliable rentemeesterbrief was no longer to be
trusted; beginning in 1553, the States of Holland were requested to give their corporate obligatie for the payment of certain debt out of future bede receipts, with
the understanding the finance charges would be carried by the central government
rather than by the States"). One can thus discern a clear evolution in the means
by which lenders were given assurance that their debts would be paid out of the
Emperor's beden. Already in the early years of the sixteenth century creditors had
learned to value the personal bonds of leading government officials more than promises made by the prince himself. In time assurances of the former kind gave way
to promises by lesser officials responsible for collecting the tax revenues to which
the debts had been assigned, and finally to promises by the provincial parliaments
which consented to pay the taxes. As will be seen in the subsequent discussion, the
way in which the precious quality of credit-worthiness eventually devolved upon the
States runs parallel to other aspects of Netherlands fiscal development.
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The expenditure side of the bede accounts features several important entries. As
noted earlier, the ordinaris bede was burdened with interest charges for that portion
of the capital realized from the sale of renten which had not been redeemed. Annual interest expenses and occasional repayments of principal are listed in Table I,
columns 12 and 13. A second and perhaps more surpising "expenditure" was the
granting of gratien, or rebates on the bede-quotas of particular towns and villages.
To the twentieth-century mind it may seem illogical to count sums that were never
collected as "outgo" (uitgaven), and it is noticeable that the Receiver's wages were
always calculated as a percentage of net income, that is, after deduction of gratien;
gratien were at least occasionally treated in the accounts themselves as deductions
from income rather than expenditures"), and they are so treated here (see Table
I, columns 7 and 8).
PERIODS OF WAR AND LEVELS OF TAXATION
(periods of war:

1521-1524,

1527-1528,

1542-1544,

1552=1559)

Figure C: Fiscal Burden and war-time years
(Net Income: Table I, Column II)

According to Blok, the granting of gratien traces back to the beginning of the
fifteenth century"), thus pre-dating Burgundian-Habsburg rule in Holland. In the
early years of Charles V's reign the portion of the ordinaris bede lost through gratien was somewhat smaller in Holland (15.09 percent) than in Flanders (31.88 percent) or Brabant (26.95 percent)'·). For every ordinaris bede-and likewise for
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every extraordinaris bede levied according the schiltal-towns and villages would
submit their separate request for gratie to the Council of Finance. The resulting letters of gratie (for which there are capsule summaries in the bede accounts, to justify
quota reductions for the towns and villages affected) specify misfortunes which
may prevent a place from paying its usual amount (e.g., fires or floods), or works
which the government wishes to promote by releasing a town from parts of its bede
obligation (e.g., deepening of channels, or repair of fortifications)"). But the six
great cities of Holland were given their gratien on the basis of vague statements
about economic difficulties, which, one may be sure, the shrewd officials of the
Council of Finance did not necessarily credit. The real point was that these cities,
which alone enjoyed voting rights in the States, were trading their consent to beden
for increases in their levels of gratie.
As of 1520 there were sharp differences in the levels of gratie enjoyed by the six
great cities: Dordrecht and Haarlem had rebates of 64 percent, Leiden 17 percent,
Delft 15 percent, Gouda 8 percent, and Amsterdam 5 percent (see Figure D). Why
Dordrecht was so favored is a question that must be left to students of its history").
In the case of Haarlem, a possible explanation is suggested by a passage from the
Vroedschapsresolutien, which are extant from 1518. In that year Count Hendrik
van Nassau, then Stadholder of Holland, told Haarlem's deputies he would further
GRATIE FOR THE GREAT CITIES
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their wishes in regard to gratie if they in turn were mindful of "de senten tie oft contract vande Hertoge van Sassen dat als twee vander grote steden aan een bedeaanvraag consenteerden wij de derde souden moeten wesen'·) ." If three cities
agreed to a bede, they and the college of nobles (who usually supported the government) constituted a majority in the States, which in turn gave the government
grounds for compelling the other three cities to go along"O). From various accounts
of deliberations within the States, one has the impression that whenever two cities
agreed to a bede proposal-it was usually Dordrecht and Amsterdam-Haarlem
was indeed the city which provided the necessary third vote. Documenting such an
impression would, however, exceed the limits of this study"). In any event it is clear
the gratien of the great cities resulted from strictly private bargaining between each
city's deputies and the commissioners sent by the Regent. Some inkling of what was
promised in these sessions must have leaked out, because-as will be seen-the gratien of those cities that were initially less favored steadily approached the levels enjoyed by Haarlem and Dordrecht. What remained constant was that the lion's
share of all gratien in Holland was for the benefit of the six cities that had voting
rights: from 66 percent to 80 percent for ordinaris beden, and from 77 percent to
100 percent for extraordinaris beden collected on the basis of the schiltal62 ).
Collection costs also figures under "expenditures" in the bede accounts. According to calculations by the Council of Finance, Willem Goudt, Holland's Receiver
for the Beden, received 31,507 in wages for the decade 1521-1530, during which the
gross total (i.e. without subtraction for gratien) for all the beden he collected was
1,677 ,916; in other words, his wages were 1.88 percent of the gross total"). The
beden also paid for costs incurred by personnel of the HoJ van Holland relative to
the beden, such as travel costs for members of the Council of Holland, or lesser
officials such as deurwaarders and messengers (other expenditures of the HoJ van
Holland were separately funded; for example, salaries for memebers of the Council
of Holland came from domain receipts for North Holland)"). Altogether one can
assume that collection costs amounted to about 21 / 2 percent of the gross income.
Other small sums were paid out by order or mandament of the prince. (In the
accounts themselves, payments of principal or interest for the renten are included
under the heading of "mandamenten," but these payments are here treated
separately for the sake of clarity: see Table I, columns 12, 13 and 14.) Mandamenten not related to the renten were of various kinds: payments to suppliers or
other creditors of the Emperor, and interest payments to Antwerp bankers, on
loans for which Holland's Receiver for the Beden had given his obligatie.
By far the greater portion of the expenditures consisted of what are called
decharges: 61.9 percent of the gross bede income from 1519 to 1566, or 78.6 percent
of the net income, after subtraction of gratien (see Figure B). The decharge was a
quittance signed by the Receiver-General of All Finances, and by two or three
members of the Council of Finance. Decharges were usually assigned to a particular
bede payment (e.g., the St. John's term of the ordinaris bede), but the bede accounts also mention decharges that are referred to "all beden in Holland," or "the
next bede agreed to by the States of Holland." A quittance of this kind did not
necessarily mean that Holland's Receiver for the Beden had delivered the sum that
was names into the hands of his superiors in Brussels or Mechelen 6l ). Rather, the
decharges were counterparts of the obligatien which the Receiver delivered to
bankers in Antwerp as surety that certain sums would be paid them out of his
receipts. Hence just as the income side of the ledger consisted of sums owing to the
Receiver, the expenditure side consisted mainly of balances for which he was
"discharged" of accountability to his superiors, in recognition of the obligations
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he had contracted in Antwerp. Meanwhile, the "ringing coin" that flowed in and
out of the Receiver's coffers (it rarely happened that he had no cash on hand for
emergencies) left hardly a trace in the bede accounts. Payments from the cities,
often behind the due dates, are entered as expenditures in their treasury records,
but are not mentioned in the Receiver's accounts, where income entries are merely
balances due. At regular intervals, coinciding with the quarterly due dates for loan
payments in Antwerp, carts loaded with gold and silver coin rumbled off from The
Hague to Maassluis, whence they were shipped across the Maas and delivered to
the Emperor's creditors; these shipments are recorded in the bede accounts, but only because travel expenses for the Receiver (or his clerk) and the armed guard which
accompanied him on these occasions were paid out of bede receipts""). (Bankers in
Amsterdam-the father and son Poppius and Sijbrand Dcco-were sometimes
employed by the government to make transfer payments to the Baltic region"), but
they were evidently never called upon to assist in moving funds from The Hague
to Antwerp .)
When all the categories of regular expenditures are totalled up, there remains
a sum not accounted for: 3.7 percent of the gross income, or 4 percent of what remains after subtraction of gratien (see Figure B). For this remnant various explanations are possible. No single bede account ever closes with a precise equivalence of
income and expenditures. Current totals of the Receiver's arrears (or his credits,
as the case may be) were always noted at the foot of the last page by the auditors
from the Holland Chamber of Accounts who reviewed each account. During his
tenure as Receiver for the Beden, Willem Goudt was never more than S,159 behind,
but his successor in the 1550s, Aert Coebel, had arrears which mounted to
IIO,SOS68). Payments by the Receiver "on what he still owes" were noted in the
same place by the auditors, but are not listed under expenditure entries in the accounts themselves, and are rather difficult to untangle. There were also sums which
the Receiver had duly booked as "income," but which the towns or villages in question stoutly refused to pay; thus in an account for 1519 there is a marginal note
(apostille) from 1547, in which one of the auditors from the Chamber of Accounts
explains that a total of 3,544, which the six great cities in 1519 insisted had been
charged to them improperly, should probably be written off as not collectible").
Even so, the significance of such irregularities is relatively small. Against the net
bede income from 1519 through 1566, one finds corresponding expenditures
amounting to 12.S percent for redemptions of renten and payment of annual interest, 1.4 percent in mandamenten, and 7S .6 percent in decharges; to these figures
should be added 3.2 percent for collection costs (= 2.5 percent of the gross
receipts), making a total of 96 percent (see Figure B). Thus if the Habsburg government did sink deeper into debt with each passing decade, it was not for any lack
of zeal or skill on the part of its fiscal officials.
-iiAs might be expected, the burden of taxation varied considerably from year to
year, depending on the needs of the central government. Wars against France and
her allies (especially the Duchy of Guelders, which was not absorbed into the
Habsburg Netherlands until 1543) demanded huge military outlays. The heavy
fiscal pressure of the war years-1521-1525, 1527-152S, 1542-1544, and
1552-1559-is displayed here in Figure C. The mere fact that these wars were conducted by the central government did not mean that each of the provinces shared
proportionally in the costs. According to summaries drawn up by the Council of
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Finance, it appears that Holland's contribution to the Netherlands beden of the
1520s was somewhat larger than it was during the peacetime years which followed:
(Net Bede Income of Each Province as "'10 of Total
for the entire Netherlands)

Holland
Brabant
Flanders

1521-1530' °)

1531-1534 71 )

17.47%
26.5 %
27.17%

14.48%
32.78%
29.4 %

This difference is probably related to the fact that the wars of the 1520s had
unusual strategic significance for Holland. As the Regent's commissioners emphasized in their discussions with the States, Holland was afforded protection
against attack from the direction of Guelders, first by the incorporation of
Friesland into the Habsburg dominions (1523), and especially by the annexation of
the ecclesiastical principality of Utrecht (1527)72) .
In any event the costs of war were always far in excess of what the ordinaris bede
brought in . During Charles V's first major war with France (1521-1525) large sums
were collected through "anticipations" of the ordinaris bede, by which sums that
were due six months or even two years into the future were raised in advance. But
this procedure was not popular with the States, since it meant that, in the future ,
there might be no cash on hand for use in the event of a sudden invasion" ). Hence
the government was forced to rely on extraordinaris beden, either levied according
to the schWa!, or raised through a sale of renten.
The great cities naturally took advantage of the government's necessity to trade
their consent to new beden for higher levels of gratie. In some cases there probably
had been a real decline of taxable wealth since the 1515 schWa!. The difficulties of
Leiden's woolen cloth industry are well known"), and Gouda's deputies were just
as good at making excuses as their Leiden colleagues, owing to a shrinkage of
markets for their city's beer" ). Delft's merchants and brewers apparently had less
grounds for complaint, but they did regard it as unjust that their city had been
assessed for the highest portion in the 1515 schilta! (8.516 percent of the province's
taxable wealth, as opposed to 8.067 percent for Leiden and 8.017 percent for
Amsterdam)'·). If these three cities refused their assent to a bede, as they often did,
it was possible for their consent to be "substituted for" (vervangen) by action of
the Regent, since affirmative votes from the nobles' and the other three cities constituted a majority in the States. Yet if one or more' cities remained truly
recalcitrant, there was danger lest one of the other cities might retract its consent" ).
Hence the Regent's commissioners were compelled to settle individually with each
of the great cities, which meant higher and higher levels of gratie. Between 1520
and 1532, Leiden increased its rebate on the ordinaris bede from one-sixth to twothirds, Gouda from 8.24 percent to 50 percent, and Delft from 14.68 percent to 50
percent (see Figure D; as noted earlier, Dordrecht and Haarlem already enjoyed
rebates of roughly two-thirds). Amsterdam's deputies denounced the whole
business of rebates-which worked to the disadvantage of small cities and the
countryside-as "unreasonable, " even "ungodly;" sometimes they were prepared
to live up to their convictions, and renounce their city's small rebate. But as gratie
for the other great cities mounted steadily, the Amsterdammers did not wish to be
left behind; beginning in 1531, they insisted on a 25 percent rebate for the ordinaris
bede" ).
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Concessions of this kind notably reduced the net (het suver) of Holland's ordinaris bede. Between 1524 and 1536 Holland's total gratien for an ordinaris bede
of 80,000 pounds rose from 17,031 (of which 11,264 or 66.14 percent was for the
six great cities) to 27,392 (of which 20,005 or 73.76 percent for the great cities)79).
For extraordinaris beden levied by schiltal the gratien enjoyed by the great cities
were higher still (for example, 50 percent for Amsterdam, 77 .06 percent for
Gouda), but since the government was less willing in such cases to grant rebates to
villages and small cities, the net loss of income was roughly the same as it was for
ordinaris beden. Thus for an extraordinaris bede of 80,000 levied by schiltal in
1528-1529, total gratien were 27,327, of which 22,146 or 81.04 percent went to the
great cities s.).
The other way of raising an extraordinaris bede (save for the "impost" of 1523,
which did not work well enough to be repeated) was through the sale of losrenten
at the rate of 1: 16, secured by the income from future ordinaris bede payments. The
initial issue of 1515 (for a capital of 22,400 sold by the five great cities, plus 9,200
sold separately by Amsterdam)") was followed by many others during the 1520s.
Sometimes each of the great cities was responsible for placing, or finding buyers
for, a certain portion of the total sold S '). Even in such cases, however, responsibility for the renten was shared collectively by the States of Holland, since burghers
of each of the five cities were exposed to the consequences of non-payment of interest, that is, possible confiscation of their goods. In fact, there were instances
when Holland ships were detained in Flemish ports through court orders obtained
by holders of Holland renten domiciled in Flanders"). This danger explains why
wealthy Amsterdam insisted each time on selling its quota "apart" from the other
great cities; Amsterdam usually had little trouble raising the bede quota from which
its renteniers would receive their interest payments, but the same could not be said
for the tax-gathering apparatus of the province as a whole.
If the possibility of commercial reprisals made Hollanders reluctant to sell renten
outside the province, they were themselves unwilling to buy in large amounts
because they simply did not believe that the principal would be recoverable. To be
sure, the Regent's commissioners promised each time that the renten would be fully
redeemed from ordinaris bede receipts over the next two or three years. But potential buyers knew that repayments of principal for renten secured by the prince's domain income were postponed year after year"); why should things be any different
with renten secured by the prince's bede income? Whoever invested in these instruments had to be content with an annual return of 6-1/4 percent on capital not
readily convertible to other uses, except through sale to a secondary buyers, probably at a discount. Apparently there were not many such people in Holland, The
States agreed to sales of renten during the 1520s (see Table I, column 3) only if the
government recognized that voluntary buyers for the capital sums needed were not
to be found within the province. Between 1515 and 1533 the five great cities issued
a total of 391 ,151 in renten secured by the beden; since these cities acted in the corporate name of the States, names of buyers and purchase amounts are recorded in
the bede accounts. Of the total capital, 107,812 (27.56 percent) was found from
buyers in Flanders, and another 7.03 percent from buyers in Brabant and
Cologne"); "foreign" buyers were especially numerous in Bruges, which
(Hollanders claimed) had more renteniers than the whole province of Hollands.).
To find buyers within Holland, the States often obtained permission from the
government to compel all inhabitants of the province, regardless of their estate, to
purchase renten. Accordingly, some renten issues amounted to a kind of forced
loan, in which cloisters, noblemen, officials, major landowners (heemraden), and
a few wealthy townsmen were inscribed S ' ).
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Counting the renten issued separately by Amsterdam, the States sold a total of
506,000 between 1515 and 1533, with another 32,000 sold by individual cities
against their own bede quotas"). Despite the fact that roughly a third of this capital
was paid back, mostly in the 1520s (180,817; see Table I, column 13), the interest
burden charged against the ordinaris bede increased from year to year, rising from
1,975 in 1519 to 22,282 in 1537; Hence the real value of the ordinaris bede, in
reference to the prince's other needs, diminished in like proportion (included in the
subtraction for renten interest was a sum which Amsterdam's treasurers withheld
from the bede payments each year in order to pay interest on renten which the city
had sold acting concurrently with the States but "apart")"). A comparative summary by the Council of Finance for the year 1531 shows how much of the ordinaris
bede from the three wealthiest provinces was "eaten up" by the combination of
gratien and renten interest'·):

Brabant
Flanders
Holland

Gross Amount

gratien

200,000
200,000
80,000

65,807
64,659
28,193

Renten Interest Net Value oj Bede
42,091
3,000
22,310

92,102 (46.050/0)
132,641 (66.32%)
29,497 (36.87%)

It seems, then, that Holland contributed more than its share to the war costs of the

1520s (see above, p. 82), but that its ordinaris bede was in consequence somewhat
more heavily burdened (by the combination of gratien and renten interest) than was
the case for other provinces. In addition, the war in Utrecht brought a further
charge to Holland's bede. Beginning in 1534, the garrison at Vredensburg Castle,
built in 1527-1528 to hold the city of Utrecht for the Habsburgs (and paid for by
two extraordinaris beden in Holland)"), had its annual wages paid by the Holland
Receiver"). Thus if one takes the year 1537 as an example, the "net" for an ordinaris bede of 80,000, minus gratien, renten interest, and garrison wages, was
23,789, or 29.74 percent of the gross income 93 ). The sum which actually remained
at the disposition of the Regent and her officials was even smaller, since allowance
must be made for Receiver's wages, travel costs, mandamenten, etc. By the 1550s,
when the Receiver was often instructed to bring "the net" (het suver) for each semiannual ordinaris bede payment directly to his superiors in Brussels, his clerk would
be sent off with such lamentably small sums as 7,750 or 4,867 94 ).
As regards Holland, then, the government financed the wars of the 1520s by
measures which, in the end, nearly exhausted the ordinaris bede of its fiscal importance. This provincial phenomenon was part of a larger picture: the government
was simply not able to hold its head above a rising tide of debt. During the 1530s
financial officials in Brussels repeatedly sent explanations to the Emperor in Spain
as to why his income in the Netherlands did not suffice to cleanse the ledgers of
debt"). Even the budgetary measures ordered by Charles V himself during his stay
in Brussels in 1530 did not seem to help a great deal"). If the government could
not master its indebtness in time of peace, it was unthinkable to conduct a war in
these circumstances; it seems Charles instructed his sister, Mary of Hungary, not
to begin any new conflict"). In 1540, however, there came a change in the political
balance between provinces and central government, which enabled the Regent to
impose new and more promising forms of taxation on the States; it was only by
virtue of these new levies that the government was able to meet the costs of the next
war with France (1542-1544) .
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-iiiFor nearly two centuries, the proud and populous city of Ghent had been the
most potent symbol of local resistance to centralized government in the Low Countries. In 1538 Ghent caused difficulty by refusing its contribution to a bede that had
been approved by the other "members" of the States of Flanders. This
recalcitrance must have seemed all the more galling in that Ghent (along with
Bruges) already enjoyed astonishingly high rebates, so that its real contribution
would have been only a small fraction of its assessed quota. By 1540 Charles V
decided that negotiations had reached the end of their usefulness. He sailed to the
Low Countries, occupied Ghent with an armed force and suspended all its
privileges, thus providing towns in Holland and elsewhere with a salutary lesson as
to what lay in store for those who incurred the wrath of their natural prince 98 )
Meanwhile, the Regent was being ably assisted by Dr. Lodewijk van Schore, President of the Council of State from 1540 to 1548, who was in domestic matters quite
possibly the most effective Netherlands statesman of the Habsburg era 99 ) . Thus
when war with France broke out again in 1542 political conditions were ripe for a
restructuring of the traditional system of taxation.
Even in the 1530s officials in Brussels had been discussing the need for new forms
of revenue. Among the "Papiers d'Etat et de I' Audience" at the Algemeen Rijksarchief in Brussels, there is preserved an undated memorandum in the hand of
Meester Vincent Corneliszoon van Mierop, a former auditor in the Chamber of Accounts in The Hague who had been promoted to membership in the Council of
Finance. Meester Vincent proposed that the States General be requested to payoff
the government's debts by agreeing to an "impost" consisiting of a 1 percent levy
on the wealth of all inhabitant of the Netherlands, or perhaps a 25 percent tax on
their income!OO).
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Such ideas clearly lay in the background in 1542 as the government prepared for
a November 27 meeting of the States General. A memorandum of November 11,
prepared by a Dutch-speaking member or official of the Council of Finance, contains the following points among others: 1) All military expenses expected for the
coming year should be added together ("et de tout faire une masse") so that
deputies to the States might be shown the resulting sum; from this amount expected
income from domain receipts and from the ordinaris bede were to be subtracted,
making it clear what the total deficit was (it was roughly 2,400,000 pounds). 2) It
was not possible to raise the necessary sum by relying on the schiltal or transport
by which the various provinces normally collected their beden. 3) Hence the
government would have to request an "impost," perhaps along the lines of certain
proposals that had been presented by the States of Brabant, Hainault, and Lille.
A tax on wealth would surely be the fairest, but such levies were "fort difficile a
conduire." Imposts on merchant goods and victuals would thus be preferable,
along with a ,,10th Penny" on the income from each measure of land. 4) It was
better not to ask the States "in general" for such imposts, because doing so would
only lead to quarrels among the provinces about their respective quotas. Instead,
impost requests should be part of the "particular proposition" 10 I) that was made
separately to the deputies of each province, with the stipulation that no rebates of
any kind would be allowed IO ').
In fact, when the States of the several provinces convened, each was asked to approce a) a l00th Penny on the value of all goods to be exported from the major
provinces, over a two-year period; b) a 10th Penny on the income from real property, in which the income from lijf- and losrenten was also counted; and c) a 10th
Penny on the income from "commerce" (coopmanschap). The significance of
these proposals for the history of taxation in the Netherlands was first recognized
by K. Verhofstad I03 ); till now, no Netherlands government had ever ventured
anything of the kind I04 ). According to estimates made by the Council of Finance,
the two Tenth Pennies were expected to yield 400,000 in Brabant, 300,000 in
Flanders, and 120,000 in Holland IO ').
Needlees to say, these proposals were not necessarily welcomed by the States. In
the States of Holland the l00th Penny export duty encountered particularly strong
opposition, since Hollanders insisted that the Easterlings (i.e. the north Germans)
would avoid such a levy by taking their goods elsewhere, thus destroying Holland's
trade. But the Regent was of the opinion that the question of commercial duties
touched on the sovereignty of the Emperor and was thus no fit subject for negotiation; accordingly, she imposed the l00th Penny (to which other provinces had consented) on Holland, ,ex potestate absoluta importatoris l 06)." (The 1OOth Penny was
collected until 198,441 of a projected 200,000 had been brought in, of which only
12,682 was collected in Holland)IO'). The 10th Penny on income from "commerce"
was also contested by the Hollanders, who persuaded the government to accept a
local modification: in Holland this tax was to be a 60th Penny on the value of the
commercial inventories of all the Emperor's subjects in Holland who had goods
worth 1,000 pounds or more in their possession as of a certain date in 1543. Despite
having been given an important concession, Hollanders were later accused of
"laziness" (slapheid) in collecting this tax, and in fact it seems that only 1,200 was
brought in, which was quite a bit less than one-sixtieth of the value of assessed inventories in the possession of merchants from Amsterdam and Delft I08). Moreover,
Brabant, Flanders and Zeeland all agreed to renew the (original) 10th Penny on
commerce for a second year (1544), but Holland refused. It does seem, then, that
resistance to any type of taxation on coopmanschap was particularly strong in this
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province IO ' ) . Meanwhile, the 10th Penny on the income from real property was far
more successful, raising 91,482 in Holland. All told, the two 10th Pennies for 1543
actually brought in 92,682 in Holland, 248,933 in Brabant, and 290.000 in
Flanders 1 10).
Even these revenues were not sufficient to cover a war deficit of 2,400,000 or
more lll ). In 1544, in addition to renewing the 10th Penny on commerce in some
provinces, the government also introduced a morgental or tax per measure of land
lying outside town and village limits (1 morgen = 4/5 hectare); in Holland the
morgen tal was converted to a renewal of the 10th Penny on income from real
property 1 12). As in the 1520s, however, there was no way for the provincial States
to raise the necessary amounts of cash quickly except through the sale of renten.
Here, too, there were significant changes in 1542. Schore and his colleagues in
Brussels understood quite well that the ordinaris bede could not be burdened any
further. Instead, the government proposed that the States of each province sell
renten to be funded by the States themselves, in whatever manner they might determine (through provincial excises, or a land tax, etc.). The precedent for this procedure was apparently provided by the Franc of Bruges (het Vrije van Brugge), the
rural member of the third estate in Flanders, which had been selling renten funded
by a morgen tal of its own I13 ). The States of Flanders, which had always refused to
issue provincial renten secured by the bede, agreed in 1544 to a sale of renten supported by taxes devised by the States I14 ). The States of Holland had already been
presented with such a request in 1542.
In the nature of things, the States were not keen on innovations in matters of taxation. There was, however, one feature of the proposal to sell renten on a new basis
that made it attractive to the States of Holland. Amsterdam, by far the wealthiest
city in the province, had recently fallen into disfavor. The previous fall (2 October
1541) a riot had broken out when a fiscal official attempted to begin collection of
an unpopular tax on grain export (the so-called congie). For a number of years, the
city had been successful in using legal and political means to ward off a tax that
spelled danger if not ruin for its vital grain trade. But the government-as can be
seen in memoranda drafted by Schore-was not willing to tolerate a situation in
which one of the Regent's commissioners had to be let out of the gates by night
in order to preserve him from grievous bodily harm. In such cases there was talk
of crimen laesae maiestatis, and even a fine of 25,000 was not enough to restore
Amsterdam to the good graces of Mary of Hungaryll'). Meanwhile, at least some
of the other great cities resented the proud isolation which had permitted Amsterdam to seal its portion of provincial renten "apart," and thus protect its merchants
from much of the risk attendant on non-payment of interest on the renten. The
government apparently perceived an opportunity in this combination of circumstances. The other five-cities-especially Dordrecht and Gouda-proved willing to endorse the new method of selling renten, on condition that Amsterdam be
compelled to end its isolation and join with "the common body of territory" ('t
gemeen corpus van 't land) in issuing renten. Amsterdam protested vociferously,
but in vain. The States approved renten sales of 60,000 (1542) and 76,190 (1543),
funded by a new, province-wide beer and wine excise in all cities, and a morgental
for the countryside. In sum, the government had found a way to raise large sums
of cash quickly without further diminishing the value of an already depleted ordinaris bede I16 ).
The two changes discussed thus far-the new imposts and the new means of funding renten-were accompanied by a change in the responsibilities of the major
revenue officials in The Hague. Until now, Holland's "Receiver for the Common
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Territory" had only collected relatively small sums, the so-called omslagen (on the
basis of the schilta!) necessary to support the expenses of the, ,common territory,"
such as travel costs for deputies of the States sent to Brussels, or occasionally the
cost of warships (see Table IV). The States naturally had more confidence in the
Receiver who was appointed by themselves than in the Emperor's Receiver for the
Beden in Holland, a dutiful officer of the central government. Hence when the new
methods of taxation and of funding renten were proposed, the States made it a condition of their acceptance that all monies collected (from the sale of ren ten , the 10th
Pennies, and the provincial taxes by which renten were to be funded) be collected
by the Receiver for the Common Territory. In consequence, the Emperor's
Receiver for the Beden now had no receipts except for the ordinaris beden and
whatever portion of an extraordinaris bede might be levied by schiltal'I7). Conversely, the Receiver for the Common Territory now had sizable receipts, which
were to some extent at the disposition of the States. For example, it lay within the
power of the States to determine that some of the money coming from the new provincial excise and land taxes, which were to pay principal and interest on the renten
sold in 1542 and 1543, was to be used instead to make up arrears on an extraordinaris bede"'). This shift in the responsibility for managing tax revenues was not
very important in the 1540s, but its real significance would become evident in the
following two decades.
The change in the way the renten were funded also affected the market for these
investments. Unlike the renten secured by the bede, those sold in 1542 and 1543
were fully redeemed, and fairly soon (1547), from the new provincial taxes' 19). The
same thing happened with a smaller issue of renten in 1549. By 1553 the States no
longer found it necessary to constrain persons living in Holland to purchase renten,
even though much larger amounts were being sold in connection with the 1552-1559
war. The voluntary inclinations of potential buyers were able to meet the government's expanded need for long-term credit, partiy because interest rates were higher
in the 1550s, but partly also because investors knew that recovery of their capital
(through redemption) now depended not on the prince and his officials, but on a
provincial parliament which had been able to retire its earlier obligations. One incidental feature of the new situation was that the States of Holland were able to
break their previous dependence on the credit market of Bruges; after 1552 Flemish
renteniers disappeared from the Holland accounts"O).
Finally, it was still necessary, for the war of 1542-1544, to raise extraordinaris
beden by schiltal as well as by the newer methods that have been discussed. The
government was loath to grant the usual gratien, but the great cities of Holland
would not be budged from their insistence on maintaining these cherished rebates.
In return, however, the government now demanded that the stated amount of the
bede actually be raised, which meant that gratien for the great cities would have
to be made up through some other means. For an extraordinaris bede (by schilta!)
in 1543, what was lost through the cities' gratien was recovered through an additional sale of renten, and by a tax on the towns and villages not included in the
schiltal (the Regent granted the States an octroi overriding the privileges of these
areas)' 21). For a similar bede the following year, the difference was made up by
boosting the quotas for villages as much as was necessary. This particular innovation was approved despite resistance from the nobles, who were expected to represent the interests of rural folk in the States, and often did. Even some of the cities
had occasion to be embarrassed by what they were doing. When representatives
from neighboring villages sought out the magistrates of Haarlem and Amsterdam,
to ask why their quotas were being set so high for a bede of 75,000, the townsmen
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could think of nothing better to do than to deny any knowledge or understanding
of what was happening"').
This method of collecting extraordinaris beden obviously shifted some of the
burden of taxation from the cities (for the small cities too knew how to preserve
their gratien) to the countryside. For added measure, in the 75,000 bede for 1544,
the cities were given the amount of gratie they would have received for a bede of
100,000, which meant that the villages liable for this bede' 2l ) had to be given the
quotas they would have had for a bede of 135,000 to make up the difference:

cities
villages

1515 schiltal

75,000 bede in 1544''')

59.38070
37.46070

22.89070
73.84070

Moreover, wealthier town-dwellers also contributed relatively little to funding the
renten sold in 1542 and 1543 since the provincial excise tax collected in the cities
fell heaviest on those with slender incomes. In fact, Holland's urban rich of the
1540s contributed practically nothing in the way of taxation, except insofar as they
had invested in land and were thus liable for a portion of the 10th Pennies on landed income or the morgen tal. At least some cities were able to pay their schWal
quotas (less gratie) for ordinaris and extraordinaris beden out of the surplus
receipts of urban accijnsen, which, like the provincial excise, had little significance
for the wealthy"'). Since (after 1553) no one was compelled to purchase Holland
renten, it was also not necessary for the well-to-do town-dweller to sink his capital
into state investments, except by choice. Commercial capital in particular was practically untouched by taxation. Hollanders declined to renew the 10th Penny on
commerce, they successfully fought off an export duty on grain "6) and once the
l00th Penny tax expired (1545) they were subject only to small exactions on the import or export of specific commodities'''). The privileged position of commercial
wealth was quite justified in the view of the urban oligarchies which sent deputies
to the States of Holland; these men were convinced that the well-being of their province depended on trade, and regarded it as a matter of principle that "trade ought
to be free" (de nering behoord vrij te zijn) 121). It may be noted, however, that
modern historians have had some doubts about the sincerity of this principle''').
In the sixteenth century, the objectives which the States of Holland pursued in
fiscal negatiations were branded by high government officials as mere urban
selfishness"O), and similar complaints could be heard from within the States,
especially from the nobles''').
Yet one cannot altogether dismiss the argument of the great cities that they were
unfairly burdened by the 1515 schiltal. Some excuses need not be taken too
seriously-for example, the contention that the 1515 schiltal had given the cities
higher quotas than were appropriate because their gratien were already reckoned
in'''). But the depressed condition of certain key urban industries-woolen cloth
manufacturing in Leiden, perhaps brewing in Gouda'")-is not to be denied, while
Delft's business life will surely have been damaged for a time by the great fire of
1536"4). Moreover, each city had to struggle with its own burden of debt, quite
apart form what was owed for the renten. A sounding of city treasury records for
the period 1530-1543 (see Figure F) shows that the largest expenditure item (annual
interest on renten issued by the city) was always in excess of the largest income item
(the beer accUns). In Leiden and Gouda it often happened that the accounts for a
given year could be brought into balance only when the treasurers for the following
year advanced the necessary sum to their colleagues for the year in question; an in-
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come deficit was thus dragged along from year to year!"). (The accounts for
Amsterdam tell a very different story; from 1544 through 1564 its treasurers each
year passed along an annual cash surplus, reaching as high as 51,948!36).)
Meanwhile, Holland's agricultural economy was undergoing vigorous
development!3') . Given the political realities by which commercial capital was more
or less excluded from the provincial tax base, it was natural to look to the income
from real property (onreorende goederen), which included /iJf- and losrenten as
well as houses and other buildings and agrarian leases (landpachten). Yields from
the five 10th Pennies which were levied on this basis between 1543 and 1564 suggest
an impressive increment in the value of investments of this kind138):
1543
1553
1558
1561
1564

91,482
185,204
193,468
218,655
228,499

Some portion of this wealth was held by town-dwellers, but it was smaller than the
urban portion of Holland's total wealth (including commercial capital) as it had
been measured by the 1515 schiltal!3'):
(Percentage of assessed wealth located in cities)
schiltal

59.39%

10th Penny (1553)
, 30.23070

10th Penny (1561)
28.79%
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It seems likely that the increased tax burden now assigned to the countryside cor-

responded to some extent with an increase in the amount of capital invested in
agriculture. To speak with any precision about how fairly or unfairly the weight
of taxation was divided would require a comparison of taxable wealth in urban and
rural areas; but this important question, fundamental to a full understanding of
Holland's beden, must be left to the economic historians.
During the 1542-1544 war, then, a stronger government was able to introduce
two important forms of taxation that would remain in use in Holland: the 10th
Penny on the income from real property, and the sale of renten funded by new provincial excise and land taxes . These innovations or (as they were called) nieuwe midde/en would signify a permanent gain for the Habsburg treasury, but on condition
that they remained under the control of the central government. During the wars
of the 1550s, however, state indebtedness nearly tripled, and to keep ever larger
sums flowing in from the provinces, the government was compelled to relinquish
into the hands of the States its control of precisely these nieuwe midde/en.
-ivThrough the last years of Charles V's reign resounded the din of war. Beginning
in 1552 the consequences of some of his earlier victories brought the aging Emperor
into conflict with a coalition of enemies from all sides, including the French, who
invaded the southern Netherlands. There was a short breathing space linked with
Charles' abdication (late 1555) and the Truce of Vaucelles (1556), but Henri II of
France and the new ruler of the Netherlands-Philip II-were unable to convert the
truce into a state of peace. Starting in the fall of 1556 the King of Spain was compelled to undertake a series of new and ever more costly campaigns, ending only
with the peace of Cateau-Cambresis (April 1559).
This last Habsburg-Valois was exceeded its predecessors in cost as well as duration. For the first eight months of 1543 military expenditures were reckoned at
2,765,658 pounds I40 ); for the six-month campaigning season of 1558 the cost was
5,377 ,421141). The government kept pace with this enormous increase in the price
of war by going deeper into debt. For 1538, a peacetime year, the deficit had been
1,421,836, but by 1554 the government was in debt to the bankers of Antwerp (not
counting its other obligations) for a total of 3,801,992 142). When Philip II held a
meeting of the States General in November 1556 his spokesman presented the
deputies with figures showing a deficit of 3,807,000 14 '). The king had no illusions
about being able to support his military forces in the Netherlands from Netherlands
income alone; on the contrary, between 1556 and 1558 he had a huge sum
(estimated at 10,000,000 pounds or more) shipped from Castile to the
Netherlands l44 ), a drain on the Castilian treasury which doubtless contributed to
Philip's declaration (1557) of a forced conversion of bankers' loans to lowerinterest royal annuities Uuros). But even Spanish gold could not prevent the
Netherlands government from sinking deeper into debt; according to a budget
shown to deputies of the States General in August 1557 the deficit had reached
7,000,000 or more I4 ').
Needless to say, the ongoing fiscal emergency in Brussels required levels of taxation previously unheard of. For the forty-eight years from 1519 through 1566, the
average net income for Holland's beden was 159,545 (see Table I, Column 11). For
the nine years from 1552 through 1560, the average net income was 338,351, or 212
percent of the average for the whole period. During the previous war, the average
net income had been 243,462, or 152 percent of the average for the whole period,
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but this war had lasted only three years, from 1542 to 1544. In other words, nearly
40 percent (39.75 percent) of the net income for Holland's beden from 1519 to 1566
was collected during a period lasting only nine of the forty-eight years .
Not all types of beden made an equal contribution to this increase of r~venue.
For beden collected on the basis of the schiltal, there is nothing very striking about
the period between 1552 and 1560. The extraordinaris bede remained at the same
level as during the 1540s, when it had been raised from a (nominal) sum of 80,000
per year to a (nominal) sum of 100,000. For extraordinaris beden levied by schiltal.
the total gross income between 1552 and 1560 was 834,798, an impressive figure to
be sure, but not much greater than the gross income from this source during the
wars of the 1520s (760,788 between 1522 and 1530: see Table I, Column 2)146). The
great increase in revenue during the 1550s was achieved rather through sales of
renten and through the use of taxes on real proprty (10th Pennies and morgentalen). Between 1522 and 1533 the States of Holland had raised 474,400 through
sales of renten funded by the beden; between 1552 and 1560, 1,236,401 was raised
through sales of renten funded by the new provincial excise and land taxes (see
Table I, Column 3). Of all bede income between 1519 and 1566 that was collected
from taxes on real property, the greater portion (572,032, or 69.95 percent) was
brought in between 1552 and 1560 (see Table I, Column 5). It was thus the nieuwe
middelen of the 1540s that made possible the dramatic increase in Holland's bede
receipts during the 1550s.
There were no further innovations during the 1550s as to forms of taxation, but
there was an imports ant change in the way the government negotiated with the
States, as Verhofstad has noted l47 ) . Previously, ladies of the Habsburg family who
served Regents for Charles V had called the States General together only for the
purpose of hearing the "General Proposition" in which the fiscal needs of the moment were explained. There was no discussion among the representatives of the
various provinces. Instead, deputies from each province were convened separately
to hear a "Particular Proposition" containing a specific bede request that they
were to carry back to a full meeting of the States of their own province. On the
few occasions when deputies from different provinces had been encouraged to communicate with one another (e.g., 1537), discussion quickly foundered in disputes
about their respective quotas 14 '). Hence the government had good reason for not
regarding the States General as a deliberative body. In 1557, however, Philip II and
his advisors were desperate; they had already made use of a forced 10an,14') and
there were difficulties about extracting more American gold from the casa de contracion in Seville. Hence the King resolved to convoke the States General for
September 1, and turn over to the deputies themselves the question as to how the
Netherlands might be extracted from its enormous war debts.
After various meetings, in which deputies from the States of Brabant played a
leading role, the States General worked out a proposal which was approved by
Philip II in January 1558: 1) the various provinces would raise through the sale of
renten a bede totalling 2,400,000; 2) to pay for the campaigns of the coming
season, a further 2,400,000 was to be borrowed on the Antwerp exchange; 3) the
States committed themselves to a second bede of 800,000 per year for eight years,
to payoff the 2,400,000 loan and also to provide 300,000 per year for the various
garrisons needed for defense even in time of peace; 4) the current six-year ordinaris
bede (running from 1555 through 1560) would be abolished one the second term
for 1557 had been collected, but the States agreed in return to raise another 800,000
bede to payoff the debts assigned to the last three years of the ordinaris bede: in
this way, the eight-year bede became a novennale. Holland's quota was one-eighth
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in each of the first two beden (points 1 and 3; see Table III, 00 and qq), but it was
asked for 150,000 instead of 100,000 for the last 800,000, in order to redeem as
many as possible of the renten still funded by its ordinaris bede (Table III)"O).
All three beden were approved by the States General on condition that the States
themselves, not the King's revenue officials, would do the collecting. Accordingly,
monies were collected by those designated by each provincial states (for example,
the Receiver for the Common Territory in Holland), who then settled their accounts with a Receiver-General appointed by the States General. The whole procedure is sharply criticized by Verhofstad, who sees in it a victory for provincial
selfishness at the expense of the common welfare of the Netherlands l " ) . His contention that the military budget prepared by the States General was woefully inadequate seems well grounded, but is best evaluated by military historians. The point
to be stressed here is that the government had indeed abandoned to the States all
control over the collection of taxes; for officials like Holland's Receiver for the
Beden, there was nothing left to collect, since the ordinaris bede, which remained
under his control even after the changes of the 1540s, was for a time abolished.
In these discussion deputies from Holland do not seem to have played an important part; rather than developing initiatives of their own, the States of Holland were
concerned to know what was being done by their counterparts in Brabant and
Flanders l " ) . Moreover, discussions within the States of Holland seem to have been
in certain respects less interesting in the 1550s than they were in earlier decades;
relevant sources for the 1520s and 1530s have the appearance of being written by
statesmen, while those for the 1540s and 1550s seem to be written by tame
bureaucrats l l l ). In the earlier period debates within the assembly were sometimes
animated by a genuine sense of the provincial common good-even if what was
good for Holland as a whole might be regarded in Brussels as provincial selfishness.
In the latter period, the pages of the Resolutien van de State van Holland are filled
more and more with particular requests-from deputies who want their travel costs
paid, or villages seeking adjustments in their quotas for the provincial land tax by
which renten were funded, etc. It almost seems as if considerations of the general
good were crowded out by a flood of private interests. Yet precisely this change-in
which the precious coin of serious political ideas seems to be driven out by petty
bureaucratic details-points to a new strength of the provincial States which ought
not be overlooked; it indicates that the States had more and more supplanted the
government's fiscal bureaucracy in regard to the collection and disbursement of
funds .
As mentioned in the previous section, since 1542 the collection of extraordinaris
beden in Holland (except for those levied by schi/ta/) had been entrusted to the
Receiver for the Common Territory. Beginning in 1549 this official settled his accounts directly with the Receiver-General of All Finances in Brussels instead of going through the Emperor's Receiver for the Beden in Holland 104). Beginning in 1553
he also acquired responsibility for extraordinaris beden levied by schilta/ l " ) . (This
transfer of control over revenue to agents of the provincial States was by no means
peculiar to Holland; in 1557 a count was made of eight extraordinaris beden which
had already been collected in this way in Brabant since 1537"6» . Even when the
ordinaris bede was reintroduced in 1560, the receipts of the King's Receiver for the
Beden remained insignificant in comparison with those of the Receiver for the
Common Territory. In 1561, for example, the ordinaris bede, after subtraction for
gratien and for renten interest, brought in about 45,000 (see Table I). The Receiver
for the Common Territory had no extraordinaris bede to collect in that year, but
even so he took in roughly 100,000 from the annual excise and land taxes that fund-
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ed the renten sold during the 1550s (see Table IV). (In 1558 States replaced the annual morgen tal with a schiltal, which meant that villages paid more each year by
schiltal to the Receiver of the Common Territory than they did for the ordinaris
bede collected by the Receiver for the Beden l17 ).
To be sure, income from the annual excise and land taxes was not at the free
disposition of the States, since during the 1550s it was often not sufficient to meet
the annual charges for renten interest. But the full significance of this parallel
system of provincial taxation began to appear during the 1560s as the States
gradually paid off the huge debt accumulated during the previous decade. Holland
had sold 1,236,401 in renten between 1552 and 1560, while Flanders and Brabant
were burdened even more heavily"'). To redeem some of this debt, the States twice
decreed levies of a 10th Penny on the income from real property, yielding 218,655
in 1561, and 228,499 in 1564"'). The States also issued renten in their own name,
not as part of the King's beden, to diminish the annual interest burden still further.
Between 1556 and 1558, 300,330 was raised through sales of losrenten at the rate
of 1: 12, with the capital being used to redeem lij/renten sold during the previous
few years at 1:6; between 1559 and 1562, 374,548 was raised through losrenten at
the rate of 1:1:6, to redeem those which carried the rate of 1:12160).
REDEMPTIONS FOR TWO SER IE S OF RENTEN ISSUED BY THE STATES OF HOLLAND

Legend
_ ONArGELOSD
I2l ArGELOSO

SECURED BY BEDEN
1515 - 1534

SECURED BY EXCISE. LAND TAX
1542 - 1565

Figure G: Redemption of renten
Renten funded by the beden, 1515-1533: 538,050, including 474,400 issued by the States
(with Amsterdam selling "apart"), and 63,650 by individual cities, all fosrenten at I: 16; by
1558, 180,817 had been redeemed (Table I, Column 13).
Renten funded by the States, 1542-1565: 2,030,511, including 1,334,727 (Table I, Column
3) issued by the States as part of extraordinaris beden (fosrenten at 1:16, 160,200; fosrenten
at 1:12,891,913; redeemable fij/renten at 1:6, 283,614), and 694,781 (Table IV, Column 2)
issued by the States by their own initiative in order to payoff renten outstanding at higher
rates (315,425 in fosrenten at 1:12, and 379,356 in fosrenten at 1:16); of the 2,030,508,
1,075,548 was redeemed by April 1567.
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In this way, it was the States which, in the 1560s, reaped the benefits of the
nieuwe middelen which the government had introduced during the 1540s. Through
usage of these forms of taxation-for the 10th Penny and the excise which funded
the renten were surely taxes for Hollanders, regardless of the fact that it was not
the King who collected them-the States brought annual renten interest down to
a level safely below that of annual income from the taxes by which the renten were
to be funded (see Table IV, beginning in 1563). Hence there was now a remainder
which could be spent according to the wishes of the mogende heren who sat as
deputies in the States. In 1565 the States were requested to raise an extraordinaris
bede (the first since 1560) of 100,000 through a sale of renten. According to the accounts of the Receiver for the Common Territory, it was not possible to find buyers
for more than 43,408 in Holand; to fill the gap, the States were able to turn to a
powerful ally of the Habsburg dynasty, Duke Erich von Braunschweig-Kalenberg,
who purchased 64,000 in renten, of which 32,000 was already redeemed in the
excise-and-land-tax account for the following year'·'). Perhaps the reason that the
States were ably to pry such a large sum loose form Duke Erich was that they were
able to promise a speedy return of his capital, or at least half of it. The following
year (1566) the States took 30,000 from the excise-and-land-tax receipts to present
as a generous "gratuity" to their Stadholder, who happened at the time to be
William, Prince of Orange. When this year's account came into the hands of the
auditors appointed by the States in 1568 (the time lag was not unusual), this particular expenditure was not "authorized" (gepasseered), for "certain reasons"
which need no explanation here'·').
Figure H shows how the traditional relationship between taxes collected for the
Prince (the beden) and taxes collected for the States (the omslagen) was completely
reversed after the end of the 1552-1559 war. Between 1559 and 1566 the beden
LEVELS
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Figure H: Totals raised by Beden (Table I, Column 11) and "omslagen"
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averaged a mere 113,887 per year, while the oms/agen rose to an average of
203,580. For the years 1561-1566, beden averaged 85,516 per year, while oms/agen
averaged 241,705 (see Table I, Column ii, and Table IV, Columns 2, 3, 4).
The same pattern is found in regard to the delicate but vital question of creditworthiness. Already in 1558, some of the largest banking houses in Antwerp
(notably the Fuggers) pulled back from extending further loans to the government.
Meanwhile, however, the provincial States had earned the confidence of a growing
population of affluent renteniers. Of all renten secured by the Holland beden (sold
between 1515 and 1534) only 32.72 percent had been redeemed by the time the ordinaris bede was temporarily abolished in 1558; of the much larger sum sold between 1552 and 1560 and funded by the States themselves, 52.97 percent had been
redeemed by 1567 (see Figure G). It is true that the buying capacity of Holland's
renteniers was said to be deleted by 1565, but contentions of this sort need not be
taken altogether seriously'·'). There was in any case a ready market outside
Holland for annuities issued by the provincial States. In fact, participation of
"foreigners" in renten funded by the new provincial taxes was somewhat greater
(43.3 percent of the total sold) than it had been when renten were secured by the
beden (34.6 percent)'·'). Moreover, while Flanders provided most of the "foreign"
buyers for bede-renten (27.6 percent of the total sold), the renten funded by the
States were popular enough in Brabant (18.8 percent, especially Mechelen and
Brussels), Zeeland (18.3 percent especially Middelburg and Zierikzee), and Utrecht
(2.3 percent) that it was no longer necessary to look for buyers in Flanders, whose
renteniers has caused trouble to Hollanders in the past'·'). The roles of Zeeland and
Utrecht deserve to be emphasized. For while the States of Holland escaped from
dependence on the credit market of Bruges, they also developed relatively new
markets for such investments in two neighboring provinces. Holland was already
attracting to itself what funds there were in the northern provinces that were
available for state investments.
Finally, one must note the contrast between an impoverished government and a
province capable of managing its debts. Verhofstad correctly saw that the huge
beden of the 1550s ended by making the belastingscrisis of Philip II's early years
even worse. During the 1560s even such important officials of the central government as the members of the Council of Holland had to go for as long as three years
without being able to collect their salary'··). Verhofstad contends that the shift in
responsibility for collecting taxes that has been described here is an illustration of
the kind of provincial selfishness by which grave damage was done to the common
goods of the Netherlands as a whole. Yet there are different kinds of common
good. Verhofstad proceeds from the assumption that the comon good of a sixteenth century population was closely linked to the strengthening of a central
government that was capable of bringing purely local interests to heel. But in the
sixteenth century Netherlands there were two conflicting ways of understanding the
general welfare, one from the standpoint of the central government, and another
from the standpoint of the provinces taken separately. At least now and then
discussions in the States of Holland are dominated by an agreement as to what is
good for Holland as a whole'·'), and which is not to be confused either with the
particular interests of anyone city, or with the government's conception of (if one
may so put it) national well-being. After 1572 there emerged in the northern
Netherlands a state which had the principle of provincial autonomy as one of its
foundations, and which willingly made use of forms of taxation which had
previously been imposed on the States by the central government. It may seem
ironic that the nieuwe middelen developed by Lodewijk van Schore and his col-
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leagues eventually worked to the profit of a state which broke loose from Habsburg
overlordship. But history is woven of such ironies; men build and devise institutions with their own purposes in mind, but finally to serve other purposes that lie
hidden beyond the veil of the future.
University of Minnesota 1984

ABBREVIATrONS
AJ=Andries Jacobszoon, "Prothocolle van aile die Reysen ... ," 2 din., Gemeentearchief,
Amsterdam .
ASR = "Stadsrekeningen" (extant beginning in 1531), Gemeentearchief, Amsterdam.
Aud. = "Papiers d'Etat et de I' Audience," Aigemeen Rijksarchief, Brussels.
CC = "Chambres des Comptes," Aigemeen Rijksarchief, Brussels.
GRK = "Graafelijkheidsrekenkamer," IIIe Afdeling, Rijksarchief van Zuid-Holland, Den
Haag.
GSR = "Stadsrekeningen," Stadsarchief, Gouda.
GVR= "Goudsche Vroedschapsresolutien betreffende Dagvaarten der Staten van Holland en
der Staten GeneraaI," uitgg. L. N. Rollin-Couquerque, A. Meerkamp van Embden,
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, 34 (1916): 61-181;
37 (1917): 98-357.
HTR = "Tresoriersrekeningen, " Stadsarchief, Haarlem.
Lanz=K. Lanz, Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karls V (Stuttgart, 1845).
Lille B = "Comptes des Receveurs Generaux de toutes les finances," in "Chambre des Comptes, Series B," Archives du Departement du Nord, Lille; aIso on microfilm, Aigemeen
Rijksarchief, Brussels.
LTR= "Tresoriersrekeningen," Stadsarchief, Leiden.
Meilink = P. A. Meilink, Archieven van de Staten van Holland, Eerste Deel, voor 1572 (Den
Haag, 1929).
RSH=Resolutien der Staten van Holland (289 din. Amsterdam, 1789-1814).
SH = "Staten van Holland voor 1572," IIIe Afdeling, Rijksarchief van Zuid-Holland, Den
Haag.

NOTEN B11 HOOFDSTUK V
• For grants that made possible my research at the Aigemeen Rijksarchief (Brussels) and
various archives in the provinces of North and South Holland (especially the Rijksarchief
van Zuid-Holland in The Hague), I am much indebted to the International Commission
for Educational Exchange (Brussels) and the Netherlands America Commission for
Educational Exchange (Amsterdam).
') Recherches sur les Finances Publiques en Belgique = Acta Historica Bruxellensia III . 2
vols. (Brussels 1967, 1970) (See especially the articles by M. A. Arnould and J.
Craebeckx); M. Baelde, "Financiele Politiek en Domaniale Evolutie in de Nederianden
onder Karel V and Filips II, 1530-1560," Tijdschrift voor Geschiedenis 76 (1963) 14-33;
N. Maddens, De Beden van het Grafschap Vlaanderen tijdens de Regering van Keizer
Karel V, 1515-1550 = Standen en landen 72 (Heule 1978), and "De Invoering van de
,Nieuwe Middelen' in het grafschap Vlaanderen tijdens de Regering van Keizer Karel,"
Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 57 (1979) 343-363. See also the older
studies cited by Baelde, 20.
') P. 1. Blok, "De Financien van het graafschap Holland," Bijdragen en Mededelingen
voor Vaderlandsche Geschiedenis, 3e Reeks, 3 (1886) 36-130; H. Terdenge, "Zur
Geschichte der holllindischen Steuern im 15en und 16en Jahrhundert," Vierteljahrschrift
fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 18 (1925) 95-167. Blok cites unpublished fiscal
records for the fifteenth century, but not GRK or SH .
') GRK is inventoried in an unpublished inventaris (no. 61) at the Rijksarchief van ZuidHolland in The Hague, and SH is inventoried in Meilink.
') Lille B.
') Aud. 650, 867, 868, 873, 874, 875 .
') ASR, GTR, HTR, LTR.
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7) RSH, 25 February, 7 March 1543.
') See Table IV.
') B1ok, "De financien van Holland," 75.
10) Aud. 650, p. 486; GRK 3425; Holland's portion in an extraordinaris bede of 608,000
was 81,067 or 13.33 percent, roughly two-fifteenths.
") See below, note 148.
") B1ok, 88-90; the assessment or verponding of 1514 was edited and published by R.
Fruin, Informatie op het Staat ... van Holland, 1514 (The Hague 1867), but I have been
unable to consult it in preparing this article since there are only two copies in North America,
both at institutions which do not participate in inter-library loans. The introduction is
reprinted in Fruin's Verspreide Geschriften VI (The Hague 1902), 138-175.
") Especially Delft (see below, note 76): GVR, 10 October 1523; AJ, 10 October 1523, 30
April 1524, 19 March, 24 June 1528; Gerrit van Assendelft, First Councillor of the Council
of Holland, to the Count of Hoogstraten, Stadholder of Holland, 22 March 1531 (Aud.
1525), and to Mary of Hungary, 28 December 1543 (Aud. 1646). A revision of the verponding
was also deemed desirable by government officials: Meester Vincent Corneliszoon van Mierop
(see below, note 100) to Hoogstraten, 9 September 1530 (Aud. 1525). But discussions concerning the government's request for such a revision in 1550 came to naught: RSH, 15 April to
4 July 1550; letters from the Council of Holland to various persons dated 7,12 April, 13 May,
4,5 and 7 July 1550 (Aud. 1646). See also. C. G. Brunner, "De Adviezen van den ,Conseil
et Chambre des Comptes en Hollande' en van den ,Conseil Prive' in zake der Voorgenomen
Nieuwe Verponding van 1550," Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap
te Utrecht 43 (1922) 129-160.
") The twenty-five cities "onder het schiltal gelegen" were those that paid the provincial
excise tax which from 1554 on was collected only in the towns: Dordrecht, St. Geetruidenberg,
Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Amsterdam, Monnikendam, Edam,
Naarden, Weesp, Muiden, Leiden, Woerden, Oudewater, Delft, The Hague, Vlaardingen,
Gouda, Schoonhoven, Gorcum, Heusden, Rotterdam, and Schiedam (SH 2293-2305). The
Hague and Vlaardingen were not included in the twenty-three "walled" (ommuurde) cities
which in 1531 obtained a ban on certain kinds of production within a stated range of city
walls: see E. C. G. Brunner, De Order op de Buitennering van 1531 (Utrecht 1918). The
percentage of the provincial total which each town was assessed in the schiltal is easiest to find
by checking a bede of 100,000 pounds, e.g., GRK 344J.
") N. Maddens, De Beden van Vlaanderen, 15-16.
") See SH 2284, the account for a 10th Penny on income from real property levied on
places "outside" as well as within the schiItal; the towns listed are Zevenbergen, Asperen,
Heukelom, Leerdam, Woudrichem, and I1sselstein.
17) The total number of morgen varies from one account to another:
"inside" the schiltal "outside" the schiltal
total
account
SH 2210
271,191
SH 1792
266,661
SH 2280
296,757
37,001
SH 2281
SH 2282
296,128
SH 2283
36,330
18) E.g., Assendelft to Mary of Hungary, 18 September 1542 (Aud. 1646).
I') See above, note 13.
") 1. H. Kernkamp, Vijftiend-Eeuwse Rentebrieven van Noord-Nederlandse Steden
(Groningen 1961).
21) E.g., the import duty on alum: 1. A. Goris, Etude sur les Colonies marchandes meridionales a Anvers de 1488 a 1567 (Leuven 1925) 205-215.
") Meilink, 53. According to HTR 1521-1522, in 1518 there was an "apportionment"
(smaldeling) of the unredeemed capital from these "renten of the common territory" (gemeen
lands renten), such that the last of twelve semi-annual terms was paid off in 1526. M. A. Arnould, "Les Rentes d'Etat en Hainaut au XVle et au XVIIe Siecle," Annales du Cercle Archeologique du Canton de Soignies 8 (1942) 164-182: in Hainaut, renten were already being
sold on the ordinaris bede in 1478, but it is not clear from Arnould whether this was done
with or without approval of the provincial states.
") Maddens, De Beden van Vlaanderen, 349-364.
") Buyers for the 22,400 in renten sold by the five cities are listed in GRK 3418, in which
annual interest payments for 1519 are recorded; buyers for the renten sold "apart" by
Amsterdam are not named in GRK, either on this or subsequent occasions, even though the
amount of annual interest paid for each issue is duly noted. See below, note 89.
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") Charles V to Margaret of Autria, 31 October 1522 (Lanz, I, 70): the States of Brabant
agreed to sell a rente of 15,000 per year on Brabant's ordinaris bede; at the usual rate of 1: 16,
this would mean a capital of 240,000.
26) Aud. 868, 19-46: in 1534 the ordinaris beden of various provinces were charged as
follows with annual payments of renten interest:
Brabant 42,011
Holland 20,775
Flanders (i.e. the Franc and various castieries) 8,100
Hainaut
1,900
Lille
1,500
Artois
600
") Maddens, De Beden van Vlaanderen, xvi.
") Occasionally one finds sum obtained by loans entered as income in the bede accounts,
e.g., a loan of 20,000 pounds for the "new impost" of 1523 (GRK 3425; see also AJ, 3
December 1523), and of 1,457 for the blijde inkomst of Prince Philip (SH 1792). But there
are many more loans reported in other sources for which there is no "income" entry in the
bede accounts: loans of 20,000 on a sale of renten (AJ, April 1524; see GRK 3424), 16,000
(AJ, 6 September 1528; see GRK 3431) and 27,500 (AJ, 18 February 1530; see GRK 3434)
on extraordinaris beden levied by schiltal, and 25,400 (AJ, 6 November 1531; see GRK 3437)
and 50,000 (RSH, 28 November 1542; see SH 2208) on two sales of renten.
") A list of state loans in the Netherlands during the reign of Charles V has been compiled
by the present Director of the Archives du Department du Nord in Lille, Mme. G. Bellart,
who was kind enough to let me examine her notes. Unfortunately, this rich material has never
been published, but a summary may be found in Ferdinand Braude!, "Les Emprunts du
Charles V sur la Place d' Anvers," Charles Quint et son Temps (Paris 1959) 190-201.
30) E.g., AJ, 1-4 October 1527; Hoogstraten to the Council of Holland, 28 June 1533 (Aud.
1446/2b).
31) Maddens, De Beden van Vlaanderen, 356-361.
32) In addition to the issues between 1522 and 1534, listed in Table I, Column 3 (total
474,400), there was another issue of 31,600 by the States of Holland in 1515 (see above, note
24), and there were two sales of renten, 16,000 each, by individual cities (GRK 3427 and 3437),
making a total capital of 538,000, on which the annual interest (had none of the capital been
redeemed) would have been 33,625 . In fact, 180,817 was redeemed (Table I, Column 13), or
33.61 percent of the total. Beginning in 1537, the annual interest charges are set at 22,282,
which means a reduction of 11.343 or 33.73 percent of the theoretical total just mentioned.
") That a province "raises" money does not mean the money need come from within the
province; many of the renten issued by the States of Holland were placed among "foreign"
buyers, that is, inhabitants of Flanders, Brabant, etc. See below, notes 86, 165.
") Table I, Columns 12 and 13 . Columns 14 and 15 show the income that remained at the
disposition of the prince and his officials once these obligations had been met.
" ) The clergy in Holland are known to have raised the following sums: 5,000 in 1524 (Table
III, i), 6,000 in 1529 (Table III, s), 32,000 in 1533-1534 (Assendelft to Hoogstraten, 29 October 1533 : Aud. 1446/2b). In addition, the clergy were summoned at least twice in the 1540s
to contribute half of their "fruits" according to an assessment of clerical income made
somewhat earlier: RSH, 19 August 1543, and Assendelft to Mary of Hungary, 23 October
1546 (Aud. 1646/ 5).
36) GRK 3424.
") Atterminatien for Leiden are discussed by W. Downer, "De Financiele Toestand van
de Stad Leiden omstreeks 1500," an unpublished paper held by the Stadsarchief of Leiden;
I am indebted to Dr. Jeremy Bangs for providing me with a copy.
38) This question, too, is discussed in the study just mentioned.
") ASR 1534.
40) For example, see GVR, 4 July 1524,6 November 1529, and 8 January 1530.
41) Council of Holland to Mary of Hungary, 3 February 1544 (Aud. 1646/1).
") Michel Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II
(1531 -1578)=Verhandelingen van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, Letteren
en Schoone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren 60 (Brussels 1965).
43) In addition to obligations he co-signed with other "great lords," Hoogstraten raised important loans on his own signature alone; e.g ., 41,000 in 1533 (Lille B 23380), and 16,000 in
1535 (Lille B 23386). GRK 3435 (under Betalingen aan officiers, or decharges) reports that
Hoogstraten in 1529 sold renten on his own income (capital sum 8,000) in order to pay for
the Emperor's military escort. See also Aud. I 446/2b, 95-96 (minute of a meeting of the
Council of State in June 1533) and Aud. 867, 92-100.
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") According to a report of April 1529 intended for the Emperor (Aud. 867, 132-136), it
seems the government had just then begun to ask local revenue collectors for letters of
obligatie; but GVR, 6 August 1522 mentions a breve van verbant signed by Holland's Receiver
for the Beden which seems to amount to the same thing. Around 1540 the income entry for
"obligations des officiers" begins to disappear in Lille B.
") AJ, 15 March, 15 April 1524; RSH, 28 November 1542, 7 March, 14 June, 23 July 1543.
") AJ, 6 August 1532.
") See the inventory mentioned above at note 3; Willem Goudt was perhaps related to
Meester Jacob Goudt, his predecessor as Receiver for the Beden (1507-1510), and Meester
Christoffel Goudt, an advocate before the Grand Council of Mechelen who bought Holland
renten in the 1550s (SH, 21 May 1556 he is named as advocate of the States of Holland,
presumably before the Grand Council).
") Akkorden for Holland are collected in Aud. 753; the acceptatie for each bede was
recopied at the head of the pertinent account.
") Assendelft to Hoogstraten, 4 July 1536 (Aud. 1530); Mary of Hungary to Guilleyn
Zeghers (member of the Council of Holland), 15 April 1543 (Aud. 1646/1); see also RSH,
7 March, 14 June, 22 July 1543.
'0) Richard Ehrenberg, Capital and Finance in the Age of the Renaissance (New York 1928)
223; Goris, Etude sur les Colonies marchandes, 375-382.
") It would require a separate study to track the course of interest charges for government
loans. It may be mentioned that Goudt sometimes had to pay 22 percent to 24 percent in the
I 520s (e.g., GRK 3432; payments of interest on loans in Antwerp are sometimes listed under
Betalingen aan officiers, or decharges, and sometimes under mandamenten), as opposed to
the 12 percent reported by Ehrenberg for 1543 (see GRK 3442).
") GRK 3454. Individual "members" of the States of Flanders were already being asked
to sign such obligatien in 1544: Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 867.
") See the Regestenlijst in Meilink, nos. 443, 448, 449; RSH, 8, 23, 31 August 1553.
") Aud. 873, 140v. Goudt's immediate successor, Pieter Moens Willemszoon, was the only
Receiver of this period in whose accounts (only one survives: GRK 3445) gratien were subtracted from income rather than treated as an expenditure. See below, note 63.
") Blok, "De Financien van Holland," Bijlage.
") Summaries for the years 1521-1530, Aud. 873, 33-51, 57-123 v.
") The gratie entries in GRK give a short summary of the brieven by which the gratie in
question was obtained.
") There is no mention of this point in J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht,
2 vols. (Dordrecht 1931-1933).
") "Vroedschapsresolutien,"
Stadsarchief, Haarlem, 1518, 13. The reference
must be to Duke Albrecht von Sachsen (d. 15(0), who had been Stadholder of
Friesland.
60) AJ, 15 September 1525; Assendelft to Hoogstraten, 25 September 1531 (Aud. 1525);
RSH, 24 March 1542, 9 April 1552. The Holland version of Mary of Burgundy's "Great
Privilege" of 1477 provided that none of the great cities had to pay its quota for a
bede for which it had not given its own consent, but this clause was revoked by
Philip the Fair (Charles V's father) in 1494: P. 1. Blok, Geschiedenis eener Hollandse
Stad II (Leiden 1912) 26. The Council of Holland presumed four urban votes were
needed for a majority: e.g., Assendelft to Hoogstraten, 25 September 1531 (Aud.
1525).
") Discussions within the States of Holland are perhaps better documented than for
any other representative body during the first half of the sixteenth century. In addition
to RSH, AJ, GVR, the "Vroedschapsresolutien" of Haarlem, and the correspondence
of the Council of Holland (see E. de Marneffe's inventory of the collection, "Papiers
d'Etat et de I' Audience" [= Aud.], available at the ' Algemeen Rijksarchief in Brussels),
there are also the travel diaries of Aert Sandelijn (1548-1564) and Meester Floris Oem
van Wijngaerden (1513-1559) at the Stadsarchieven of Amsterdam and Dordrecht
respectively.
") For ordinaris beden, see, e.g., GRK 3427, 3429, 3430, 3433, 3436, 3437, 3440; for extraordinaris beden levied by schiltal, GRK 3425, 3426, 3428, 3431, 3432, 3436, 3438, 3441,
3443, 3445, 3451.
63) Aud. 873, 23. Goudt's wages were a 50th Penny on beden from the great cities and a
60th Penny on the rest. Gerard Grammaye (GRK 3449) received at first a flat rate of 800
pounds per year, later an 80th Penny on ordinaris beden and a 100th Penny on extraordinaris
beden. Aert Coebel (GRK 3458, SH 2284) received an 80th Penny for whatever beden he collected as the Emperor's Receiver for the Beden in Holland, but only a 125th Penny for those
he collected in his capacity as Receiver for the Common Territory, responsible to the States.
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64) See the domain accounts for South Holland inventoried in Meilink, and also the letter
cited below, note 166.
65) Mechelen was the seat of government under Margaret of Austria.
66) See, for example, the entries for Reisen in GRK 3427, 3441.
6' ) See GRK 3438 unde ordonnantien van het Hof van Holland; Otto Niibel, Pompeius Deco (Tiibingen 1972); and Gotz Freiherrr von PNnitz, Anton Fugger II :I (Tiibingen 1965)
375-376. Both father and son were factors for the Fuggers in Amsterdam.
6') GRK 3437 (Goudt); SH 2283 (Coebel). See also Table III, hh .
6') GRK 3417.
10) See above, note 56.
") Aud. 868, 3-13 .
" ) AJ, 9 February 1528.
" ) Assendelft to Hoogstraten, 29 January 1529 (Aud. 1524). Anticipations of the ordinaris
bede, especially in 1522 and 1528, are noticeable in Table I, column I. No attention is paid
here to short-term anticipations; e.g., making a bede payment in March instead of June of
the same year.
H) N. W. Posthumus, Geschiedenis der Leidsche Lakenindustrie I, 3 vols. (The Hague
1908-1938).
" ) See GVR, passim .
16) GRK 3441. This explains why Delftenaars sought a revision of the 1515 schiltal.
" ) Cities habitually made their consent to a bede conditional on consent by the other cities
as well.
" ) AJ, 25 January 1524, 2 October 1526, 31 March 1528, 27 March 1531. See also Figure

D.
19) Compare GRK 3427 and GRK 3437.
'0) GRK 3432.

") See above, note 24.
82) For an issue of 3,000 in renten in 1523 (capital sum 48,000: GRK 3424) there was an
apportionment of this kind, save that Gouda was spared (see also GVR, 3, 20 February 1524).
") AJ, 31 December 1530, Holland ships detained in Sluis. See also Assendelft to Mary
of Hungary, 28 December 1543 (Aud. 164613).
") See above, note 22. AJ, 25-28 January 1524, a Dordrecht deputy, Meester Floris Oem
van Wijngaerden, asserted that one of the reasons few buyers could be found within Holland
was that "de luyden geen betrouw en hadden om betalt te werdden van t1ant oft dan heer want
(zoe hy seyde) Ick soude weI geelts genouch cryghen op rente woudt ick thebben."
" ) Buyers named in GRK 3424,3432,3435 and 3437; this 391,151 does not include a) sums
gold "apart" by Amsterdam, or b) sales of renten by individual cities which were thus not
issued in the corporate name of the States of Holland (see above, note 32).
' 6) AJ, 29 December 1523: " ... waer op by ons geseyt wordt ... dat in gendt [sic] meer
renteniers zyn dan in alle de vi grote steden" [van Holland]. Of the renten sold in Flanders,
93,966, or 87 .15 percent, were bought in Bruges.
" ) For a sale of 3,750 (capital 60,(00) in 1542 (note that from now on such issues were no
longer secured by the beden: see below, note II6), the account refers several times to a cohier
according to which nobles, cloisters, officials and supposten of the Hof van Holland, and
other wealthy in habitants of the province are "geset te copen" (SH 2275). See also AJ, II
March 1524 (an influential burgher of Amsterdam complains of having been forced to buy
in his capacity as one of the heemraden of Amstelland) and 31 March 1528 (the city obtains
permission to compel local cloisters to buy).
88) See above, note 32. A few of the renten in this series were secured by extraordinaris
beden (Table III, items t, w) .
") ASR; payment to other holders of Holland renten was made by the Receiver for the
Beden.
' 0) Aud. 875, 1-40.
J
") GRK 3432, 3434.
92) Lille B, 23386, "Aides de la Hollande;" GRK 3437 et seq., under Betalingen aan officiers, or decharges.
") GRK 3437 .
..) GRK 3449 to 3454, under Reisen.
" ) Aud. 867, 132-136; Aud. 868, 1-2v.
' 6) See the exchange of letters between Charles V and Mary of Hungary, 23 March, 5 April
1533, and 23 October 1535 (Aud. 52); Baelde, "Financiele Politiek en Domaniale Evolutie,"
14-18.
91) Assendelft to Hoogstraten, 15 September 1532; see also Aud. 868, 44-46.
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91) Most recently discussed by N. Maddens, "De Opstandige Houding van Gent tijdens de
Regering van Keizer karel, 1515-1540," Appeltjes van het Meetjesland 27 (1977) 203-239. On
the gratien enjoyed by Ghent and Bruges, Lodewijk van Vlaanderen, lord or Praet, to Mary
of Hungary, 8 October 1545 (Aud. 166113d).
" ) Baelde, De Collaterale Raden, 59-60. Schore's hand (for an example with signature in
the same hand, Aud. 1642I2a, no . 6) is ubiquitous in the 1540s as drafter or marginal commentator on documents having to do with financial questions; e.q., those cited below, note
115 .
100) See under "Mierop" in Jacob vander Aa, Biographisch Woordenboek der
Nederlanden, and Baelde, De Collaterale Raden, 97, 248; Aud . 868 , 120-128 (for the hand,
with signature, Aud. 1646/ 1; this dossier is not paginated, but the document in question occurs around the I 10th page).
101 ) See below, note 148.
10') Aud. 650, 484-493. By the means proposed here it was thought possible to raise
1,300,000. The phrase "durant ledit yaer" (p. 485) betrays a native speaker of Dutch, who
was nonetheless not a Hollander (cf. "sceltables, " p. 488): perhaps Hermes van Wingene
(Baelde, De Collaterale Raden, 329), who, along with Meester Vincent, is named in the document (p . 485)?
10l) Karel Jan Willem Verhofstad, S. 1., De Regering van de Nederlanden in de Jaren
1555-1559 (Nijmegen 1937) 58-59; see also Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,'''
861.
10' ) In 1523 Holland and Brabant agreed to raise their portions of a 608,000 extraordinaris
bede by means of a provincial "impost," but Flanders refused: AJ, 7 April 1523; above, note
35 ; and Maddens, "De Invoering van de ,Nieuwe Middelen ,' '' 345-348.
10') Aud. 650, 295-298.
10') See above, note 7.
10') CC 23357-23364; 200,000 was the amount advanced by Gasparo Ducci, who was then
named collector of the lOOth Penny. On the 100th Penny, see W. Brulez, De Firma della Faille
en de Internationale Handel van Vlaamse Firma's in de l6e Eeuw = Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van
Belgie, Klasse der Letteren 39 (Brussels 1959) 460-498; Goris, Etude sur les colonies marchandes, 290-294; and N. W. Posthumus, De Uitvoer van Amsterdam, 1543-1545 (Leiden
1971).
10' ) RSH, 5 August, 16 October 1545; P. A. Meilink, "Gegevens aangaande Bedrijfskapitalien in den Hollandschen en Zeeuwschen Handel in 1543," Economisch-Historisch
Jaarboek 8 (1922) 263-277 . Cf. Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,' '' 868 .
10') Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 879-882, 893-895 ; Verhofstad, De
Regering der Nederlanden, 63-65. Verhofstad asks (105) why the States of Flanders were willing in 1557 to accept a tax on commercial capital, but not those of Brabant or Holland .
110) According to another source cited by Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,' " 867, the two 10th Pennies in Flanders were expected to yield 480,000. Aud. 650, 352,
355 , 382; revenues are given for both 10th Pennies in Flanders and Brabant, but only for the
10th Penny on income from real property in Holland, i.e. 91,482-to which I have added the
total from the other 10th Penny (1,200) from RSH, 5 August 1545. Local quohieren for the
first 10th Penny in Holland are inventoried in Meilink, nos . 144-440.
II ') See above, note 102.
" ') Table III , dd .
"') Aud. 650, 489 v: "veu qu'est advenu qu'en Flandre ceulx du Franc ont par cidevant use
pour ung long temps de lever au terroir du franc pour racheter leurs rentes."
" ' ) Maddens, "De Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 882-893 .
Maddens (see above, note 27) counts as taxation not the renten themselves, but rather the provincial excises by which they were funded . Here the sums realized through the sale of renten
are counted as extraordinaris beden (Table I, Column 3), while the excise and morgental by
which they were funded are counted among the omslagen which collected at the behest of the
States (Table IV, Columns 3 and 4) .
II ' ) Tracy, "Habsburg Grain Policy and Amsterdam Politics: The Career of Sheriff Willem
Dirkszoon Baerdes," The Sixteenth Century Journal. XIV (1983): 293-319 .
" ' ) Table III, aa, bb, cc; Table IV, Column 6, 1544-1547; "Vroedschapsresolutien," Gemeentearchief, Amsterdam, 17, 20, 21 October, 23 November 1542. According to Baelde,
"Financiele Politiek en Domaniale Evolutie," 25, 30, the deterioration of state finances in
the Netherlands was at least halted (,tot stand gebracht') in the years 1542-1545 .
" ' ) These taxes were collected by the Receiver for the Common Territory (SH 2275, 2276,
2208) and the receipts were then passed on to the Receiver for the Beden (GRK 3442, 3444,
3445). For the two 10th Pennies of 1543, the States were compelled to allow their Receiver

103

THE TAXATION SYSTEM OF THE COUNTY OF HOLLAND

to be replaced by Willem Goudt (above, note 63), since the former had been unwilling to
realize his expected receipts "op finantie," that is, by loans on the Antwerp exchange: Mary
of Hungary to Assendelft, 5 May 1543 (Aud. 164613), and to the Council of Holland, 12 May,
20 September 1543 (Aud. 1646/1). The States were more successful in preventing the Regent's
commissioners from inspecting the ,quohieren' for the 10th Penny on income from real property (Meilink, nos. 144-440), except under certain restrictions: RSH, 26 March, 1 April 1544;
22 May, 9 July 1545; cf. Maddens, "Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 868-873 .
111) Table III, dd.
"') Table IV, Column 6, 1544-1547.
12') After 1542 (SH 2275), Flemings appear among the buyers of Holland renten only once,
in 1552 (SH 2277). In 1552 Mary of Hungary still found it reasonable that wealthy subjects
should be compelled to invest in these instruments, but the States would not agree: RSG, 28
February 1552, 14-16 March 1553.
121) Table III, bb .
.122) GRK 3445; Council of Holland to Mary of Hungary, 20 June 1544 (Aud. 1646/ 1).
123) That is, with the exception of the villages controlled by the Count of Egmont, which
were "under the schiltal" but exempt from the beden by virtue of a special privilege (see Explanation of the Tables, under Table I, Columns 7 and 9); this is why the sums reported here
for urban and rural quotas do not add up to 100 percent.
1") A few examples, from GRK 3445, cf. 3439:
Extraordinaris bede of 100,000
(153617)

Ablass
Assendelft
Wormer & Gisp

267 pounds
467
750

.267070
.467070
.75070

bede of 75,000
1544)
360
616
1,012

.48070
.82070
1.35070

12' ) This was, for instance, true of Amsterdam but not of Leiden; see ASR and the study
cited above, note 37 .
126) P. A. Meilink, "Rapporten en Betoogen nopens het Congiegeld op Granen,
1530-1541," Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht 44 (1923)
1-124.
127) See Explanation of Tables, second paragraph .
121) AJ, 9 March 1527, 11 April 1537.
12') Verhofstad, De Regering der Nederlanden, 142; W. S. Unger, "De Hollandse
Graanhandel en Graanhandelspolitiek in de Middeleeuwen," De Economist (1916) 243-269,
337-386,461-507, esp. 480-482.
13') Assendelft to Mary of Hungary, 23 February 1544 (Aud. 1646/ 3); Council of Holland
to Mary of Hungary, 17 August 1549 (Aud. 164612).
131 ) Council of Holland to Mary of Hungary, 26 May 1544 (Aud. 1646/ 1) ; Assendelft to
Mary of Hungary, 23 January 1552; RSH, 12 October 1538.
132) AJ, 25 June 1536; this contention may be refuted by noting that two of the great cities
already enjoyed quite high rebates as or near the beginning of Charles V's reign (see figure D).
13 3) Professor Richard Unger (Department of History, University of British Columbia) is
at work on a study of the brewing industry in Holland.
1") Starting in 1536 (GRK 3439), Delft was absolved of bede obligations for twenty years.
Il ') GTR, LTR.
136) ASR 1544-1564.
1l7) Jan De Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age (New Haven 1974).
Ill) Above, note 109. The 10th Penny of 1553 (SH 2278, 156, 183) was increased by a "correction" of 28,843 a few years later (SH 2341); similarly, the 10th Penny of 1558 (SH 2284,
177,459) was after several years increased by a correction of 16,009 (SH 2342); SH 2343; SH
2344. By contrast, income from the production-excises for the major urban industries (e.g.,
per bolt of woolen cloth, or per broute of beer) remained at more or less the same level, or
at least did not markedly increase (see the vel-accijns in LTR, the broutegeld in HTR, and
the laken-accijns in ASR). On the other hand, one cannot tell how much of the increase in
the value of investment affected by the 10th Penny was due to an actual growth of such investments, and how much have been due to increasing vigilance on the part of the collectors.
".) GRK 3441, SH 2278 (with 2341) and 2343.
14') Aud. 650, 293-294.
I") Aud. 650, 159-162.
1") Aud. 1407, 1, list of debts to Antwerp bankers according to the four usual payment
terms: koudemarkt (Candlemas), Easter, Pentecost, and bamis (St. Remy); terms included
run from Pentecost 1554 to Candelmas 1556. It seems most loans were extended for periods
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of two terms or six months, that is, from Candlemas to Pentecost, or from Easter to St.
Remy . Accordingly, I have added the totals for Pentecost (1,506,360) and St. Remy
(2,295,332) of 1554. Baelde, .. Fiscale Politiek and Domaniale Evolutie, " 26-27, reports loans
of 3,071,000 for 1554; he also notes that not all state loans in Antwerp were charges against
the Netherlands treasury, since some were in behalf of other Habsburg lands.
''') Verhofstad, De Regering van de Nederlanden, 86.
''') Aud. 650, 110114, .. General Proposition" for the States-General of 19 August 1558,
.... . 12 million de florins [= pounds of 40 groats or 20 stuiversJ sans les frais de change."
According to Verhofstad, 153 , Spain raised 12,000,000 pounds, including 10,000,000 for the
war in the Netherlands.
''') RSH, 1 September 1557; Verhofstad, 117-118, gives the figure 9,000,000. Verhofstad,
137, the government forcibly converted its short-term debt to long-term debt at 5 percent during the same year.
"') The net totals (i .e. after subtraction for gratie) were 449,779 for the period 1522-1530,
and 611,996 for 1552-1560.
"') For the following two paragraphs see Verhofstad, 80-182.
"') Maddens, .. Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 348-354.
"') Roughly 100,000 was raised in Holland, according to letters between the Duke of Savoy
and the Lord of Beveren, Stadholder of Holland, on 24, 28 February, 2, 8 and March, 11,
16 April 1557 (Aud . 321 for the second letter, Aud. 325 for the others).
ISO) Verhofstad, 147-148; SH 2288, 2356. In fact, the annual renten interest of 22,350
(equivalent to an outstanding capital of 357,600) was reduced by only 4,566 (equivalent to
73 ,056 in redemptions); in SH 2288 it is explained that the Council of Finance had given permission to use the balance of this 150,000 bede to redeem renten sold in the 1550s at the rate
of 1:12, instead of the .. old" renten at the rate of 1:16. See below, note 151.
'" ) Verhofstad, 128-131 , 175-178.
' '') E.g., RSH , 9 July 1556. Verhofstad, 147-148, believes the States of Holland caused the
most problems during the discussions of 1557-1558; see RSH, 24 November 1557, 26-28
February 1558 (Hollanders wished to pay only one-ninth of the novennale instead of the oneeighth requested of them) .
IS ') I have in mind particularly the contrast between AJ and the later travel diary of Aert
Sandelijn (see above, note 61), but also between the portions of RSH written by Aert vander
Goes (Advocate of the States of Holland, 1523-1543) and his son and successor, Adriaan
vander Goes.
' '') The .. blijde inkomst" bede for Prince Philip in 1549 was paid out to an Antwerp
banker named by the prince (SH 1792). Money realized through the sale of renten (and collected by the Receiver for the Common Territory) passed through the hands of Holland's
Receiver for the Beden during the 1540s (SH 2275, 2276, with GRK 3442 and 3444), but not
in the 1550s (SH 2276 to 2289).
' '') The extraordinaris bede levied by schiltal in 1552 was still collected by the Receiver for
the Beden (GRK 3451, 3452), but subsequent beden of the same type were collected by the
Receiver for the Common Territory. After GRK 3452, the Receiver for the Beden has responsibility only for ordinaris beden.
IS') Verhofstad, 159.
''') SH 2297-2305 : The schiltal replaced a previous levy of seven groats per morgen.
IS') See Table I, Column 3. In addition to the 1,236,401 sold as part of extraordinaris
beden, three other issues were approved by the States : 19,902 for warships in 1557 (Table IV,
Columns 2 and 8, 1557), and two much larger sums to redeem renten that had been sold at
higher rates (Table IV, Columns 2 and 6, 1557 and 1562). All together, the States of Holland
issued 1,931,386 in renten between 1552 and 1562. But Flanders and Brabant both already
had outstanding capital debt in excess of 2,000,000 by 1556 (Verhofstad, 101).
IS ' ) SH 2343, 2344.
160) SH 2347, 2348 .
' 61 ) Sh 2289, 2304; cf. Maddens, .. Invoering van de ,Nieuwe Middelen,''' 867, 887 .
162) Sh 2305. RSH, 27 January 1566, The Prince would accept only 10,000.
16') SH 2289 .
''') SH 2276 to 2289, 2347, 2348 .
''') These figures are taken from a monograph by the author, forthcoming from the University of California Press, in which sales of Holland renten, and particularly the transition from
forced buying to a free market, is discussed at length: .. A Financial Revolution in the
Habsburg Netherlands: Renten and Renteniers in the Province of Holland, 1515-1556."
16' ) Cornelis Suys, President of the Council of Holland, to Viglius van Aytta, President of
the Council of State, 12 May 1562 (Aud . 1417, 11): .. .. . conqueruntur non sol vi stipendia annua, quae iam nobis pro tot biennio debentur tertio quoque anno .. pene affluxo."
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167) For example, see the comments of AJ, 25 February 1530, 17 April 1531, when objectives that the States had determined to pursue collectively (staatsgewys) were dropped because
individual cities found the "holy water" (wijwater) of higher gratie more appealing than sticking to a common purpose.

EXPLANATION OF THE TABLES
General Remarks

Sums of money are quoted in Holland pounds, which were units of account equal to 40
Flemish groats or 20 Brabant stuivers. Beginning in 1521 there was a coin of the same value,
the Karolus gulden, which was at first minted in gold, and after 1541 in silver: see H. A. Enno
van Gelder, Marcel Hoc, Les Monnayes des Pays-Bas Bourguignons et Espannols, 1434-1713
(Amsterdam 1960), and Jelle Riersma, Religious Factors in Early Dutch Capitalism,
1550-1650 (The Hague 1967) 37-43. Instead of circulating at its official rate, however, the
Karolus gulden was worth 22 stuivers (AJ, 3 November 1530) or 21 (Council of Holland to
Mary of Hungary, 29 July 1537, Aud. 1540). Hence the States insisted that for purposes of
the beden coins be accepted at their actual rather than their official value ("current money,
as it goes into the merchant's purse" was the phrase repeated again and again in the Holland
akkorden). Even if one disregards the Karolus gulden and thinks only in terms of the units
of account (i.e. Holland pounds) in which beden were calculated, the purchasing power of
a bede was still affected by currency fluctuations, since there were slight changes in the silver
content of both the groat and the stuiver in 1521, 1553, and 1559: see Van der Wee, Growth
of the Antwerp Market III, Graph 7. Moreover, the purchasing power of a constant amount
of silver declined slightly as the price revolution of the sixteenth century began to be felt in
the Netherlands in the 1550s: see De Vries, The Dutch Rural Economy, 180-185. No effort
has been made here to take these changes in purchasing power into account.
Some small taxes are not included here: 1) the import duty on wine, 1548-1557: see J.
Craeybeckx, Un grand commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas
(Paris 1958); according to Aud. 650, 316-317, and CC 23336, a total of 48,570 was brought
in for the year 1550, of which 12,585 was collected in Holland, but for the following year the
receipts in Holland fell to 3,124; 2) a 200th Penny levied in 1552 on all goods imported into
or exported from the Netherlands, save for goods coming from or bound to other Habsburg
lands: see CC 23456; and 3) a 50th Penny on the value of all goods exported "westward" (i.e.
to Iberia) between 20 August 1552 and 31 December 1554: see CC 23474-23477.
Numbers between parentheses ( ) are guesses, in the absence of the relevant accounts. In
such cases the gross value of a bede is known from other sources, but the gratil!n (and hence
the net value) are not. It is assumed here that gratil!n remain at the same level as for the
previous term of the same bede, or for the previous bede of the same kind.
In many cases the figures are approximations; for example, when one account contains five
terms of an ordinaris bede, the procedure here has been to average out the total gratie over
the five terms instead of attending to small distinctions in the level of gratie for each term.
Table I

Column 1 gives the gross value of ordinaris beden, falling due each year at the usual two
terms, St. John's day and Christmas; sometimes the appropriate sums are raised a year or
more in advance by "anticipation" (see, for example, the inflated totals of 1552 and 1528).
Column 2 gives the gross value of extraordinaris beden (or portions thereof) levied on the
basis of the schillal.
Column 3 gives the actual totals realized through sales of renten in connections with extraordinaris beden; these totals are sometimes more than the amount agreed to by the States,
sometimes less.
Column 4 gives the actual income for extraordinaris beden or portions thereof collected by
way of "imposts," which here means consumption excises on beer and wine, except as noted
in Table III, hand ee.
Column 5 gives the actual income for extraordinaris beden or portions thereof levied by
two different kinds of tax on real property: a) the morgental, a flat rate per each morgen of
land without regard to its value or productivity (though sometimes-cf. Table IV for the year
1558-the morgen tal was replaced by a schillal, which reflected assessed value), and b) 10th
Pennies on the income from onroerende goederen, that is, houses, landpachten, and all/ijfor losrenten with an annual yield of 10 pounds or more, except for the renten issued by the
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States of Holland, which were exempt (see the acceptatien at the head of accounts for the sale
of renten, e.g., GRK 3444, 3452, etc.).
Column 6 gives the total gross value for all extraordinaris beden which the States agreed
to levy during a given year. It will be seen that Column 6 rarely equals the sum of Columns
2 through 5. If Column 6 is less than the sum of Columns 2 through 5, it means either that
a sale of renten exceeded the amount to which the States agreed, or that the gross total for
an extraordinaris bede has been artificially inflated in order to allow the cities more gratie (for
this procedure, see above, note 124). If Column 6 is more than the sum of Columns 2 through
5, it means the States were in arrears for the year by that amount.
Columns 7 and 9 give the total gratien for ordinaris beden collected in a given year, and
the net income which remains. It will be seen that Colum 9 does not equal Column I (gross
income) minus Column 7 (gratien). The reason is that there were a few small irregularities in
the collection of beden from towns and villages lying "under the schiltal": a) according to
a privilege of 1522 (copy in GRK 3441), villages within the lordship of the Count of Egmont
and his heirs were liable only for a special payment of SOO pounds per year and nothing more;
thus 9 villages that would otherwise have owed 3,153 on a 100,000 bede were exempt;
b) beginning 1545 (GRK 3444), Putte, although not "under the schiltal," paid its ususalSOth
Penny of all Holland beden through the Receiver for the Beden; het land van Voorne, also
outside the schiltal, continued paying its 27th Penny through its own collector.
Column 8 gives the annual total of gratie for extraordinaris beden levied by schiltal; for
reasons just explained, the net income in such beden was slightly less than the figure one
would obtain by subtracting Column S from Column 2.
Column 10 gives the net annual income for extraordinaris beden of all sorts, that is, the
sum of Columns 3 through 5, plus the net income (not given here) for extraordinaris beden
by schiltal.
Column II is the sum of Columns 9 and 10, that is, total net annual income.
Columns 12 through 15 present the expenditure side of the ledger. Column 12 gives sums
which were paid out of bede receipts each year for interest ori the renten secured by the beden.
Interest payments ceased in 1558 and 1559 for reasons explained above, note 150.
Column 13 gives sums paid out of bede receipts each year to redeem principal for the same
renten. These figures are more than a little difficult to sort out, but fortunately GRK 3437
contains a summary of all such redemptions (lossingen) made in Willem Goudt's previous accounts, including in his now no longer extant 35th account (between GRK 3436 and 3437).
Column 14 gives the sum of all decharges dated during the year in question, without
reference to the dates of the Holland beden or bede payments to which the decharges are
assigned. There are several reasons for breaking the totals down this way instead of by
reference to the dates of the beden themselves. First, although most decharges are assigned
to a specified payment date of a specified bede, there are some which would escape classification in this manner, since they are assigned "to all beden in Holland," or "to the next bede
that will be approved by the States." Secondly, it often happens that a decharge will be assigned to bede payments two or three years in the future, which makes it impossible to schematize
the relationship between income and outgo on an an annual basis. Finally, the decharge was
of value to the central government only during the year when it was dated-that is, when
lenders in Antwerp advanced an equivalent sum on the basis of the Receiver's obligatie. For
years when one or more of the relevant Holland accounts is no longer extant, totals for
decharges on Holland beden may still be found in the accounts of the Receiver General for
All Finances (Lille B), but with one important qualification. In the early 1550s the Holland
Receiver collected decharges (and issued ob/igatien) that exceeded his future receipts by quite
a lot (see the 506,404 in "decharges non couches" listed in GRK 3454); hence for years after
1550 Columns 14 lists only those decharges which are covered by corresponding receipts
(couches) in the Holland accounts, which means there are gaps for some years.
Column 15 gives sums plaid out on the basis of mandamenten.

Tables II and III
These tables provide explanations and sources for the sums listed in Table I. Table II lists
the thirteen ordinaris beden for the period covered here (items i-xiii), while Table III lists
forty-five extraordinaris beden (items a-ss). In both cases, payment dates are listed as J (= St.
John's day = first six months of the year) or K (= Kerstmis = latter six months of year),
without any further specification of due dates by month.
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Table IV

Table IV presents sums collected by the Receiver for the Common Territory at the behest
of the States. For the sake of convenience all such taxes are called omslagen here, although
sixteenth-century sources use the word only for contributions of this kind that were levied by
schiltal. There are separate accounts for these omslagen in the strict sense (see Meilink, nos.
1763-1798), but they have not been consulted here, which means that the sums in Column 1
represent gross income rather than the actual net (for here, too, as in beden collected by
schiltal, there were gratien) .
Columns I, then, gives gross income for omslagen in the strict sense, i.e. bu schiltal.
Columns 2 gives the capital sums for renten issued by the States, but not as part of beden
requested by the prince (see above, notes 154 and 158).
Column 3 gives annuals totals for the provincial beer-and-wine excise in the cities, levied
occasionally in the 1540s and continuously after 1554 in order to fund renten issued by the
States in those years.
Column 4 gives annual sums collected for the same purpose by morgentalen (see above,
note 157) and 10th Pennies on the income from real property.
Column 5 gives annual payments of interest on renten issued by the States. After 1542 the
States were responsible for all interest on new Holland renten. Previously, when renten were
funded by the beden, the States were often asked to assume the burden of paying interest for
the first three years.
Column 6 gives sums paid out (after 1542) for redemption of renten.
Column 7 lists the .. gratuities" or propijnen which the States voted Regent and
Stadholders; these payments were traditionally made from special omslagen by schiltal, but
during the 1550s they were paid out of receipts from the new provincial excise and land tax.
Columns 8 reports payments for warships undertaken by the States, not as part of a bede,
usually to guard North Sea herring busses in time of war; taxes on the fishing industry for
the same purpose (the lastgeld, see, e.e., RSH, 18 April 1537) are not reported here, since they
were not requested or approved by the States.
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TABLE I: All Beden
Income

1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
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

Ordinaris

ExtraOrdinaris
Bede

E.B.

E.B.

E.B.
lO e Penning

Total

O.B.

E.B.
Schiltal

Bede

Schiltal

Renten

Impost

Morgental

Consent

Gratie

Gratie

90,000
80,000
80,000
200,000

16,604
16,888
129,776
73,450
106,562
85,000
80,000

106,604
96,888
209,776
305,450
271,853
125,000
160,000
80,000
80,000
460,222
100,000
220,900
95,500
134,500
120,000
120,000
100,000
150,000
250,000
80,000
120,000
170,000
100,000
240,000
416,482
250,000
201,200
100,000
100,000
100,000
172,926
100,000
100,000
300,000
550,000
400,000
400,000
300,000
260,000
509,124
325,000
287,500
105,250
100,000
100,000
100,000
200,000

12,432
12,077
11,302
33,691

40,000
80,000
80,000
80,000
160,000
44,500
75,500
86,500
86,500
67,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
130,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

120,000
100,000
66,000
20,000
20,000
40,000
40,000
20,000
70,000
170,000

32,000
128,000

37,291

176,000

4,222

110,400
28,000

40,000
40,000
80,000
75,000
98,518
100,000

60,000
76,190

26,260

20,000

26,666

134,608
100,000

58,808
192,318
265,549
129,966
111,673
9,420
280,153
112,224
76,290

39,240
170,913
44,513
103,230
4,426
3,408
177,459
28,843

100,000
100,000
116,616
49,124
136,065
98,565
5,250

13,118
1,200

(76,691)
(90,256)

152,982
61,882

16,009
107,408

8,515
16,658
18,809
20,960
44,768
11,192
24,452
24,452
(24,452)
(24,452)
27,708
27,708
(27,708)
(27,708)
(27,708)
(45,324)
35,232
36,579
34,624
(34,624)
(34,624)
(35,416)
36,208
35,884
36,042
(36,042)
35,848
35,206
35,454
34,654
34,654
(34,654)
34,026
16,594
33,548
(33,908)
(34,342)
34,765
34,735

3,238
22,597
15,845
23,076
22,942
26,700
40,832
31,024
17,210
3,396
3,396
(9,038)
(9,038)
5,646
25,571
(59,775)
(13,680)
(13,680)
30,034
24,246
25,970
(28,058)

6,260
32,160
26,900
29,198
26,454
29,017
16,709
39,211
19,606
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Expense
O.B.

E.B.

Total

O .B.
Renten

O.B.
Renten

Net

Net

Net

Interest

Redemptions

16,604
13,650
108,207
89,845
248,870
65,689
51,899

93,720
81,872
177,074
255,218
248,870
97,172
114,839
60,789
58,638
373,188
68,264
192,887
65,900
104,900
(91,148)
(71,648)
66,074
95,897
(161,291)
(51,816)
(78,046)
(110,177)
64,262
170,284
345 ,787
(214,317)
(137,518)
(64,057)
63,365
63,614
130,120
(63,454)
63,610
266,038
506,403
381,032
375,059
(259,425)
173,391
490,027
(314,612)
(279,176)
72,592
(67,342)
(66,948)
66,525
174,283

1,975
1,975
1,975
1,975
3,975
4,932
6,835
2,866
4,524
6,772
6,772
8,722
16,905
23,360
(23,360)
(22,490)
22,022
22,022
(22,282)
(22,282)
(22,282)
(22,282)
22,282
22,282
22,282
22,282
22,282
22,282
22,282
22,282
22,282
(22,282)
22,282
21,332
22,298
22,298
22,350
(22,350)
22,350

77,116
68,222
68,867
65,373,
31,483
62,940
60,789
58,638
118,912

254,286
68,264
34,228
158,659
49,646
16,254
60,646
44,254
60,646
(30,502)
(30,502)
41,146
51,816
14,258
51,816 . 44,081
(51,816) (109,475)
(51,816)
(51,816) (26,230)
(83,947) (26,230)
64,262
61,719
108,565
64,874
280,913
(64,874) 149,443
(64,874)
72,644
(64,057)
63,365
63,614
63,454
66,666
(63,454)
63,610
65,542
200,486
70,042
436,361
70,970
310,062
69,610
305,449
(69,610) 189,885
78,272
95,119
490,027
(314,612)
33,671 (245,505)
67,342
5,250
(67,342)
(66,948)
66,525
66,875
107,408

8,892
17,784
17,784
17,784
17,784
17,784

4,000
48,931
30,382
15,232

5,392
7,786
16,808
25,310
24,960
2,016

Sources, Explanations
Decharges
54,737
83,294
168,077
129,005
190,098
191,048
35,952
15,855
10,885
151,112
171,544
11,900
63,170
66,683
67,052
32,150
19,434
40,290
57,690
54,040
62,808
123,510
11,506
114,245
50,038
427,368
106,149
23,853
29,803
14,507
105,125
14,567
126,096
152,273
404,831
416,511
442,463
234,327
206,497
293,797
169,219
110,426
11,211
8,237
74,600
23,862
136,538

Man- Table II
dament

Table III

2,721
2,060
1,520
3,530
5,835
3,802
13,626
6,663
1,490
1,418
10,125
8,041
3,866
3,866

a
b
b, c
b, d, e
b, d, f, g, h

1,673
674
1,775
1,347
1,347
8,454
4,390
609
1,219
218

i, ii
ii
ii
ii, iii
iii
iii
iii, iv
iv
iv
iv, v
v
v
v
v
v
v
vi
vi
vi
vi, vii
vii
vii
vii
vii
vii
vii
vii, viii
viii
viii
viii
viii
viii, ix
ix
ix
x
x
x
x
x

10,000 x, xi
xi
xi
xi, xii
xii
xiii

k,I,m,n,o
I, r, s
r, s, t, u

r
r,
r,
r,
v
v,
x,

W

v
v
x
y

y-bis
y-bis
z, aa
bb, cc, ee
cc, dd
ee, ee-bis

ff

qq
hh, ii
jj, kk
kk, II
mm
nn
nn, 00, pp
pp,qq,rr,h
pp, qq, rr
pp
nn
ss
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TABLE 2
Ordinaris Beden

Bede

No. of Amount
Total
Terms Per Term Amount

First Last
Term Term Sources

8
8
6
8
v 12

50,000
40,000
40,000
40,000
40,000

440,000
320,000
240,000
320,000
480,000

KI515
KI519
KI523
KI526
JI531

vi

8

40,000

320,000

11537 KI540

vii 12

50,000

600,000

KI540 11546

viii 12

50,000

600,000

KI546 11552

50,000
50,000

250,000
600,000

KI552 KI554
11555 KI560

ii
iii
iv

ix

5
x 12

11519
11523
11526
11530
KI536

xi

6

50,000

300,000

KI560 11563

xii
xiii

6

50,000
50,000

300,000
100,000

KI563 11566
KI566 11567

2

J=St. John's Day=first half year
K = Christmas = second half year

and

Explanations

GRK 3418 (8th term)
GRK 3419, 3420,3422,3423 (all terms)
GRK 3423, 3427, 3429 (all terms)
GRK 3430, 3433 (all terms)
GRK 3436, 3437 (terms 1-4, 9-12;
Goudt's 35th account, between GRK
3436 and 3437, is not extant)
See RSH, 24 February 1537; Goudt's
30th and 40th accounts, between GRK
3439 and 3440, are not extant)
GRK 3440, 3441, 3442 (terms 1-7); the
second account of Pieter Moens
Willemszoon and the first account of
Gerard Grammaye (between GRK 3445
and 3446) are missing.
GRK 3446 to 3451 (terms 1-7, 10-12);
Grammaye's 6th account (between
GRK 3449 and 3450) is not extant.
GRK 3452, 3453, 3454 (all terms)
GRK 3455, 3456 (terms 1-2, 5-6); the
second account of Jacob Bois (between
GRK 3455 and 3456) is not extant; for
last six terms, of which 41 / 2 were
levied at the behest of the States, see
Table III, pp. III.
GRK 3457, 3458 (terms 1-4); Aert
Coebel' 3rd account (between GRK
3458 and 3459) is not extant.
GRK 3459, 3460, 3461 (all terms)
GRK 3462 (first term)
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TABLE 3
extraordinaris beden (by Schiltal, unless otherwise noted)

Bede

Amount
Total
Terms Per Term Amount

a
b

8
6

8,302
16,666

66,666
100,000

c
d
e

1
3
1

96,000
20,000
32,000

96,000
60,000
32,000

f

48,000

48,000

g

80,000

80,000

h

81,067

81,067

80,000

80,000

1
2
2
1
I
I
I
I

80,000
40,000
40,000
80,000
40,000
16,000
20,000
20,000

80,000
80,000
80,000
80,000
40,000
16,000
20,000
20,000

12

10,000

120,000

2

40,000

80,000

62,400

62,400

48,000

48,000

j
k

I
m
n
o
p
q

u
v
w

8
I

10,000
28,000

80,000
28,000

x
y

2
2

50,000
60,000

100,000
120,000

y-bis

2

40,000

80,000

aa

80,000
60,000

80,000
60,000

bb

75,000

75,000

60,000

120,000

z

cc

2

First Last
Term Term Sources and Explanations
Jl516 K1519 GRK 3417,3418 (terms 7, 8)
K1520 Jl523 GRK 3420, 3422, 3423 (all terms;
payments for each term vary slightly
from the average.
K1521
GRK 3421.
Jl522 K1523 GRK 3422, 3423 (terms 1-3)
GRK 3424; sale of renten on the orJl522
dinaris bede
GRK 3424; sale of renten on the orK1522
dinaris bede
GRK 3424; sale of renten on the orJl523
dinaris bede
K1523
GRK 3425; 37,291 by "impost" (see
above, note 36), the balance by schiltal
Jl524
GRK 3426, which also included a 5,000
subsidie from the clergy
K1525
GRK 3428
Jl528 Jl528 GRK 3431
K1528 Jl529 GRK 3432
Jl528
These five sales of renten on the orJl528
dinaris bede were presumably recorded
KI528
in Goudt's 30th account (between GRK
KI528
3432 and 3433), which is no longer exKI528
tant; buyers (except for the portion
sold in Amsterdam) and amounts of
annual interest are listed in GRK 3432
Jl529 KI534 GRK 3436 (terms 1-8); Goudt's 39th
and 40th accounts (between GRK 3439
and 3440) are not extan t.
KI529 KI530 GRK 3434 (2nd term raised "by anticipation Jl530), with a 6,000 clerical
subsidie
JI530
sale of renten on the extraordinaris
bede just mentioned (r)
GRK 3435; sale of renten on the orKI530
dinaris bede
Jl536 K1536 GRK 3438
GRK 3438; sale of renten on the exKI532
traordinaris bede just mentioned (v)
KI536 11537 GRK 3439
Jl537 KI537 See RSH, 5 July 1537; Goudt's 39th
and 40th accounts (between GRK 3439
and 3440) are not extant.
KI539 JI540 See RSH, 17 August 1539; Goudt's
39th and 40th accounts are not extant.
KI542
GRK 3441
KI542
GRK 3442, SH 2275; sale of renten to
be funded by the States.
KI543
GRK 3443: 51,741 by schillal, 16,190
by sale of renten funded by the States,
8,000 still to collect from places outside
the schiltal.
KI543 Jl544 GRK 3444, SH 2276; 60,000 by sale of
renten funded by the States, 60,000 by
morgental.
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Amount
Total
Terms Per Term Amount
6

25,000

ee

ee-bis

150,000

92,682

2

ff

50,000

100,000

67,500

67,500

gg

2

100,000

200,000

hh

2

150,000

300,000

100,000

100,000

ii
jj

2

100,000

200,000

kk

2

100,000

200,000

11

2

100,000

200,000

First Last
Term Term Sources and Explanations
Jl544 K1544 GRK 3445, SH 2208; 74,443 by
schiltal, 75,000 by morgental (in fact,
the second 75 ,000 came largely from a
10th Penny on income from real
property-6I,882-with the balance
-l3,1l8-from the provincial excise
and land tax the States had approved to
fund the new renten, aa, bb, cc)
See above, notes 108, 110; also RSH,
14 June 1543; the 10th Penny on income from real property brought in
91,482, and one on koopmanchap only
1,200 by 1545
11545 K1545 See RSH, 26 December 1544; the second account of Pieter Moens Willemszoon and the first account of Gerard
Grammaye (between GRK 3445 and
3446) are not extant
Jl549
SH 1792, 1793, 1794; the 50,000 Philippus gulden (= 67,500 pounds of 40
groats) for Prince Philip came from:
20,000 pounds by schiltal, 26,666 by
morgen tal, 20,802 by sale of renten
funded by the States, and the balance
by loan in Antwerp. The renten were
then paid off by two schiltal levies
(20,055 and 4,973) .
J1552 K1552 GRK 3451, 3452: 100,000 suver (net)
by schiltal (to recover what was lost
through the great cities' gratie, villages
and small cities were assessed as for a
bede of 126,250); SH 2277, 100,000 by
a levy of 6 stuivers per hearth (39,240)
and a sale of renten funded by the
States (58,808: there were thus arrears
of 11,952).
KI553 KI553 SH 2278: 100,000 by schiltal (= 73 , 104
net), 14,817 by morgen tal, 91,215 by
sale of renten funded by the States, and
156,183 by a 10th Penny income from
real property. These figures suggest an
overpayment of 35,319, but in fact, the
Receivber for the Common Territory
was 38,338 in arrears for this bede.
Perhaps there were difficulties in the in
the actual collection of the 10th Penny.
In any case, there was a verhaal or correctie in 1559 (SH 2341: income 28,843)
and the assessment of many places was
increased.
KI553
SH 2279 : sale of renten (101,103) funded by the States.
Jl554 KI554 SH 2280: morgental (44,514) and sale
renten funded by the States (164,965) .
KI554 Jl555 SH 2281 : schiltal (72,608 net), morgental (29,198) and sale of renten funded
by the States (100,584).
Jl555 KI555 SH 2282: morgental (74,032), and sale
of renten funded by the States
(129,966)
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Bede

Amount
Total
Terms Per Term Amount

mm

2

100,000

200,000

nn

21

160,000

320,000

300,000

300,000

00

pp

5

qq

8

150,000

100,000

800,000
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First Last
Term Term Sources and Explanations
11556 K1556 SH 2283: schiltal (73,546 net), a tax on
real property in places outside the
schiltal (4,426), and sale of renten
funded by the States (111,673): hence
arrears of 10,365.
J1557 Jl558 SH 2284: 10th Penny on income from
real property (177,459), morgentalon
land outside the schiltal (3,408), sale of
renten funded by the States (9,420),
and schiltal (82,291 net): hence a shortage of 46,997. Against this the
Receiver entered in his account a credit
of 20,409 for the lands of "Ies trois
personnages" (the Counts of Egmont
and Hoorn and the Prince of Orange as
heir of the Count of Buren), whose
quotas in previous extraordinaris
beden had been entered as income, but
were seldom actually collected, since
these lords claimed exemption for their
subjects, and were eventually vindicated by Philip II (RSH, 4 November
1556). The balance of the shortage was
to be made up by the above-mentioned
verhaal of the 1553 10th Penny (see
hh), though it was not collected til
1559. For the 1558 10th Penny there
was a verhaal in 1564 (16,000 SH
2342).
Jl558
SH 2286: sale of renten funded by the
States (280,153) plus a credit of 19,049
for the three personnages (nn).
Jl558 J1561 SH 2288, 2356. When the ordinaris
bede was temporarily abolished (see
qq), the States agreed to raise a bede of
150,000 to pay for renten secured by
the bede (see above, note 150); this was
done by collecting 4 1/ 2 of the 6 ordinaris bede terms that had been
abolished (Table II, x).
1559 1566 SH 2286: acceptatie for the nine-year
bede (see above, note 150); the bede jut
mentioned (Pp) was to have been for
the first nine years. After two more
years had elapsed (1559, 1560) the
novennale was replaced by a new ordinaris bede (see RSH, 28 June 1560),
and Verhofstad, De Regering der
Nederland 128-135). Except for pp, the
accounts for Holland's part in the
novennale are no longer extant, since
the last three accounts of Jacob Bois
(between GRK 3456 and 3457) are
missing. According to the acceptatie
(SH 2286; cf. RSH, 30 September
1558), the 100,000 for each of the first
two years (1559, 1560) was to be raised
as follows: 61,065 suver by schiltal,
38,935 by "extraordinarire midde/en."
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Amount
Total
Terms Per Term Amount

2

150,000

300,000

100,000

100,000

First Last
Term Term Sources and Explanations
It is assumed in Table I, Column 4,
that this 38,395 was paid out of what
the Receiver for the Common Territory
collected as he made good his arrears
on the provincial excise and land tax.
KI559 11560 SH 2287: sale of renten funded by the
States (189,164), and two payments
from the provincial excise and land tax
receipts totalling 89,079 (as in the case
of presumed payments from the same
source mentioned in qq, in Table I, this
sum is reported under Column 4,
though a portion of it which cannot be
determined really belongs in Column
5), and 19,949 as a credit for sums
assessed against lands of the three personnages (nn) but not collectable.
J1565
SH 2289: sale of renten funded by the
States (107,408).

TABLE 4

Omslagen
(Sums collected at the behest of the States, not as part of a bede)

Year

1
By
schiltal

2
Sale of
Renten

INCOME
3
Impost

4
10th Penny
Morgental

5
Renten
Interest

EXPENSE
6
Redemption
of renten

7

8

Gratuities

Warships

Sources, Explanations

'"'I

~

15,000

1519

15,000

1521
1522
1524

6,750
13,000
11,500

8,000

1525

17,500

5,000

1526

1527

22,000

6,750
13,000

5,000

7,750
19,625
13,000
3,300
4,321
1,750
1,863
6,875
6,500

1538

2,500

17,000

11,500

13,500

1528
1529
1530
1531
1533
1534
1535
1536
1537

12,500

3,750
15,625
11,000
875
1,750
1,750
836

4,000
4,000
2,000

6,000
6,500
2,500

GRK 3418, 3419; for Ferdinand,
Marg. of Austria
LTR 1522; HTR 152112
LTR 1522; HTR 152111
HTR 1523/4; GRK 3427; AJ, 8
November 1523
HTR 1524/5; GRK 3427; AJ, 5
November 1525: 7,500 for
Hoogstraten
(KL1525-J1527),
plus 5,000 for others
HTR 1525/6; GRK 3429, 3430;
AJ, 11 October 1526; 15,000 for
Hoogstraten, 2,000 for Marg. of
Austria (KI526-J1530)
152617:
7,500
for
HTR
Hoogstraten, 4,000 for Marg. of
Austria
HTR 1527-8
HTR 1528/9, GRK 3432, 3434
HTR 1529/30, GRK 3436
ASR 1531
ASR 1533; LTR 1533; GRK 3437
L TR 1534; GRK 3437
GRK 3437
1536;
GRK
3437
LTR
ASR 1537; LTR 1538; cf. AJ, 3
June 1537; RSH, 11 June 1537
RSH, 28 September 1538, 9 July
1539; for Mary of Hungary,
2,500, then 5,000 per term,
K1538-K1542
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Year

1
By
schiltal

1539
1540
1541
1542
1543
1544

7,500
10,000
10,000
10,000
3,844
3,340

1545
1546
1547

1548
1549

1550
1552
1553

1554
1555

5,895

2
Sale of
Renten

INCOME
3
Impost

4
10th Penny
Morgental

5
Renten
Interest

EXPENSE
6
Redemption
of renten

7

8

Gratuities

Warships

7,500
10,000
10,000
10,000
38,000

40,549
42,472

31,399

32,310

26,073
27,120
19,624

2,810
20,055

3,718
9,480

8,387
6,054
4,196

650

7,121
3,000
3,000

402
14,701

19,355
37,862

37,195

41,286
60,662
34,123

14,395

6,407

3,680

17,362
121,682

5,000

Sources, Explanations
for Mary of Hungary
for Mary of Hungary
for Mary of Hungary
for Mary of Hungary
ASR 1543; SH 2208
ASR 1545; SH 2208; provincial
excise (38,000) and land tax
(24,274) to fund renten sold in
154213 (Table III, aa, bb, cc); of
the 10th Penny (69,918) 61,882
was used to part of an extraordinaris bede (Table III, dd) and is
thus subtraced from total given
here
ASR 1546; SH 2208
SH 2210
ASR 1547, 1548; LTR 1547; SH
2211; of the schillal 29,325 of
gross income (= 20,000 net) was
used to finish paying off the
renten sold in 1542/ 3
ASR 1548
ASR 1550; SH 1793/ 4: omslagen
of 20,055 (1549) and 4,973 (1550)
to payoff renten sold in 1549 (see
Table III, ff)
ASR 1550; RSH 1793/ 4
ASR 1552
ASR 1553; SH 2293; renten sold
between 1552 and 1560 were
funded by an urban excise and a
rural land tax whose rates changed: see RSH, 20 March, 9 July
1556, 13 April 1557
SH 2293
SH 2294 (to April 1556); 5,000
for the Stadholder, the lord of
Beveren
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Year

1
By
schiltal

1556

7,500

1557

1558

2
Sale of
Renten

320,437

6,000

INCOME
3
Impost

4
10th Penny
Morgental

5
Renten
Interest

43,209

52,074

65,850

40,634

44,384

89,880

39,139

47,377

40,728

1559
1560

43,742
49,485

47,764
48,391

77,029
74,042

1561

57,537

266,593

113,862

374,548

1562

1563

9,000

1564

49,289

47,694

111,616

54,102

52,482

74,238

53,403

278,855

72,753

1565

53,077

52,184

66,954

1566

53,927

51,772

59,685

TOTALS

307,288

694,895

715,784

1,146,593

1,076,914

EXPENSE
6
Redemption
of renten

7

8

Gratuities

Warships
6,500

283,654

19,000

215,516

345,426

229,486

2,950

33,160

30,000

1,264,115

143,950

65,750

Sources, Explanations
ASR 1556; SH 2295 (to April
1557)
SH 2296 (to April 1558), 2285;
some renten sold for warships
(19,902: SH 2285), the greater
part (SH 2347: 300,535) to
redeem renten outstanding at a
higher rate
ASR 1558; SH 2297 (to April
1559) (see above, note 56)
SH 2298 (to April 1560)
SH 2299 (to April 1561); beginning in this year, a turf excise was
added to the beer/wine excise
SH 2300 (to April 1562); SH
2243, 10th Penny to redeem
renten (218,655, here added to
morgental revenue)
SH 2302 (to April 1563); SH
2344, losrenten sold at 1: 16 to
redeem renten outstanding at
1:12
SH 2303 (to April 1564); ASR
1563
SH 2304 (to April 1565); SH
2344, 10th Penny to redeem
renten (228,499) here added to
morgental revenue
SH 2304 (to April 1566); 32,000
in renten redeemed for the Duke
of Braunschweig (above, note
161)
SH 2305 (to April 163567);
gratuity for the Prince of Orange
(above, note 162)
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EEN VOORLOPIGE RECONSTRVCTIE VAN DE
SCHEEPVAARTSTATISTIEK VAN HOLLAND 1741-1794
door
F. SNAPPER
Sedert R. Bijlsma in 1905 zijn "Rotterdam's scheepvaartverkeer in de achttiende
eeuw"') publiceerde en W. H. F. Oldewelt in 1953 "De scheepvaartstatistiek van
Amsterdam in de 17e en 18e eeuw"') het licht deed zien, zijn nieuwe gegevens betreffende de scheepvaart van Holland bekend geworden. Zo publiceerde in 1976 J.
V. Th. Knoppers belangrijke informatie hierover in zijn "Dutch trade with Russia
from the time of Peter I to Alexander I"'). In 1979 gaf ik een aanvulling, door een
aantal tot die tijd onbekende generale lijsten van 1758-1761 en 1783-1786 te
publiceren4). In 1984 kon ik in mijn "De Zeescheepvaart in het Maasgebied
1754-1776" de scheepsbeweging van Dordrecht voor de peri ode 1752-1776 en die
van Schiedam voor de periode 1741-1776 bekend maken').
Inmiddels had in 1983 W. G. Heeres in "Het Paalgeld"6) gewezen op de rijke
informatie die deze regi&ters, evenals die van het Vuurgeld, betreffende de Hollandse handel en scheepvaart bevatten. Zo vermelde hij de havenboeken, die in het Gemeentearchief van Enkhuizen in de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn
aanwezig zijn. Persoonlijk wees hij mij nog op de inventaris van de controrolleur,
eveneens in dit archief aanwezig en op de registers van het Vuurgeld, die in het
Rijksarchief in Noord-Holland te Haariem worden bewaard 7 ).
Het oudste havenboek van Amsterdam dateert van 1742. Het daaropvolgende is
de eerste van een dooriopende serie van de periode 1771-1810.
In ieder van deze boeken zijn vermeld:
datum
haven van vertrek
naam van de schipper
specificatie van de vracht
- opbrengst van het paalgeld.
Vit de specificatie van de vracht zou de invoer van Amsterdam kunnen worden afgeleid. Nu heeft reeds in 1915 en 1917 Leonie van Nierop statistieken van in- en uitvoer van Amsterdam voor 1753 en 1789-1799 gepubliceerd') Met behulp van de
havenboeken zou het wellicht mogelijk zijn vanaf 1771 een doorlopende invoerstatistiek van Amsterdam samen te stellen. Hiervoor zal echter een gezamenlijke
krachtsinspanning van verschillende personen gedurende meerdere jaren no dig
zijn.
Wat het Vuurgeld betreft, heeft Heeres er op gewezen dat dit in het begin van
de 17e eeuw werd ingesteld ten behoeve van de kustverlichting aan de Noordzee,
benoorden de Maze. Toen op het einde van de 17e eeuw een dergelijk stelsellangs
de Zuiderzee tot stand kwam werd hiervoor een Binnenvuurgeld geheven. Het oorspronkelijke Vuurgeld werd toen het Buitenvuurgeld.
Voor een aantal jaren, beginnende met 1777 zijn in de inventaris "Pilotage benoorden de Maze" de viermaandelijkse lijsten van het door de convooilopers te
Amsterdam gelnde Buitenvuurgeld bewaard gebleven. In deze lijsten worden tevens
het aantal schepen vermeld, waarvoor dit recht werd betaald. Deze reeks eindigt
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met de opgaven voor mei-augustus 1795'). Hierbij valt op te mer ken dat in deze
lijsten de schepen uit West-In die (en Amerika) eerst vanaf 1781 worden vermeld.
Tevens bevindt zich in deze inventaris de rekeningen van het Buitenvuurgeld, geheven te Amsterdam, voor de jaren 1777, 1778, 1779 en 1780').
In deze rekeningen staan de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de haven van vertrek
het aantal lasten van het schip
het bedrag van het buitenvuurgeld
de naam van de convooiloper.
In deze rekeningen worden de schepen uit West-In die (en overig Amerika) wei
vermeld.
De betrouwbaarheid van de hierboven genoemde cijfers mag redelijk worden genoemd. Uiteraard is de bron hetzelfde, te weten het kantoor der Admiraliteit van
Amsterdam, maar toch zouden in de verschillende opgaven onnauwkeurigheden
kunnen zijn geslopen. Derhalve heb ik voor de peri ode 1777-1780, waar wij over
drie verschillende registers beschikken, de opgaven onderling vergeleken. De resultaten vindt men in tabel 1.
TABEL 1
In Amsterdam binnengekomen schepen
Jaar

1777
1778
1779
1780

Aantallen schepen zonder de schepen uit
Oost- en West-Indie en overige Amerika
vQIgens
Rekening van
Lljsten van de
Paalgeld
geinde Buitenhet Buitenvuurgelden van
vuurgeld
de Convooilopers
3149
3428
3096
3074

3173
3428
3069
3068

3163
3417
3056
3077

Aantallen schepen uit West-Indie
en overige Amerika volgens
Rekening van
het Buitenvuurgeld

Paalgeld

138

131

124

124

172

171

246

251

De verschillen zijn slechts gering. Hierbij kan worden geconstateerd dat voor een
bepaald jaar de ene opgave wat hoger is dan de andere; het volgend jaar is het weer
andersom. Dit kan verband houden dat bij de afsluiting van een peri ode in de ene
opgave een aantal schepen nog werden geteld, die in een andere opgave in de volgende periode werden "meegenomen". Bovendien heb ik aileen de tellingen gemaakt en hoewel ik de getallen slechts aanvaardde wanneer ik tot tweemaal toe
dezelfde uitkomsten had, een volledige zekerheid bestaat slechts wanneer een ander
de cijfers heeft gecontroleerd.
De telling gemaakt uit het oudste bewaarde havenboek resulteerde in een aantal
van 2748 schepen voor het jaar 1742. Oldewelt geeft voor dat jaar 2087 schepen').
Echter waren tot 28 januari kleine zeeschepen van minder dan 10 last vrijgesteld.
Voorts blijkt uit de havenboeken dat een groot aantal schepen, die te Amsterdam
het Paalgeld betaalden, uit de "Kleine Oost" , ongeveer het huidige Noordwest
Duitsland en Denemarken, west van de Sont, kwamen. Aangenomen mag worden
dat het hier voor een belangrijk deel om schepen onder de 10 last ging. Bovendien
moet ik aannemen dat deze scheepjes voor het grootste deel over het Wad voeren,
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en derhalve niet via Texel of het Vlie binnenliepen. Ook schepen van wat grotere
omvang zullen in zeegaten beoosten het Vlie zijn binnengevallen. Zo liepen volgens
de generale lijsten in 17802641 schepen via Texel en het Vlie binnen. Hiervan gingen een aantal naar andere havens dan Amsterdam. Volgens de rekening van het
Buitenvuurgeld kwamen in dat jaar in Amsterdam 3314 schepen aan, waarvan 1339
uit de "Kleine Oost". In 1781, to en de Vierde Engelse zeeooriog was uitgebroken,
liepen er via Texel en het Vlie 1322 schepen binnen. In Amsterdam kwamen to en
3150 schepen aan. Hiervan waren er echter 2043 uit de Kleine Oost. Aangenomen
mag worden dat een aantal goederen, bestemd voor Amsterdam, door schepen onder neutrale vlag in de havens in dit gebied waren uitgeJaden, om door kleine vaartuigen over het Wad en de Zuiderzee naar de uiteindelijke bestemming te worden
vervoerd. Knoppers en ik hebben indertijd er op gewezen dat toen de Staatse vloot,
na 1720 slechts in beperkte mate convooi kon verienen in oorlogstijd, voor het goederenvervoer, vee I kleine schepen werden ingezet, die buiten het bereik van vijandelijke oorlogsschepen en kapers konden blijven. Thans blijkt dat deze scheepjes in
ruime mate van de Waddenzee gebruik hebben gemaakt. Zij hebben overigens de
teruggang van de handel tengevolge van de ooriog slechts ten dele kunnen opvangen. Het bedrag van de te Amsterdam geinde convooien en licenten (in- en uitvoerrechten) liep van 1780 op 1781 terug van f 875.000 tot f 443.000, dat van het
stedelijk lastgeld van f 2921 tot f 1854 1°).
Uit de cijfers betreffende het jaar 1780 blijkt dat ook in vredestijd deze kleine
scheepjes van de Waddenzee gebruik hebben gemaakt. Dit komt ook tot uiting in
tabel 2 waarin ik het aantal schepen, die volgens de generale lijsten in Texel en 't
Vlie binnenvielen, vergelijk met het aantal schepen, die volgens de convooilopers
het buitenvuurgeld te Amsterdam betaalden.
Deze tabel roept meer vragen op, dan dat zij antwoorden geeft. Het is aan de
hand van het voorafgaande niet verwonderingwekkend dat in 1781 en 1782 in
Amsterdam respectievelijk ongeveer 1800 en 1600 schepen meer aankwamen dan in
Texel en 't Vlie binnenvielen. Maar waarom was dat verschil in 1778 reeds bijna
1000 schepen, terwijl omgekeerd in 1785 en 1786 er meer schepen in Texel en 't Vlie
binnenkwamen dan er in Amsterdam het BuitenvuurgeJd betaalden?
Een oplossing kon worden verkregen door het aantal schepen dat jaarlijks uit de
"Kleine Oost" Amsterdam binnenviel in de berekeningen te betrekken. Hierbij
moest in eerste instantie van de veronderstelling worden uitgegaan dat aile schepen
uit de Kleine Oost, die in Amsterdam binnenkwamen, via de Wadden waren gekomen, terwijl de overige schepen, die deze havenstad aandeden in Texel en 't Vlie
waren binnen gevallen. Uiteraard is ook hier voorzichtigheid geboden.
Allereerst is er een verschil in de classificatie van de havens tussen het Buitenvuurgeld en het Paalgeld. In de register van het Paalgeld waren havensteden als
Bremen, Embden en Hamburg, waarvan deze laatste havenstad verreweg de
belangrijkste was, afzonderlijk vermeld. In het BuitenvuurgeJd wordt van deze havens geen gewag gemaakt. Zij zijn kennelijk in de Kleine Oost opgenomen. Dit
wordt bevestigd doordat volgens het Buitenvuurgeld het aantaI schepen uit de Kleine Oost, dat in 1778 in Amsterdam aankwam, 1664 bedroeg, terwijl dit volgens het
Paalgeld voor dat jaar 1631 was. Het Paalgeld vermeJde voorts dat in dat jaar 27
schepen uit de eerdergenoemde drie havens in Amsterdam binnenliepen. Voor 1780
vermeldt het Buitenvuurgeld dat er 1339 schepen uit de Kleine Oost binnenliepen.
Het PaaIgeld geeft voor dat jaar een getal van 1178 schepen, terwijl uit Hamburg,
Embden en Bremen in de stad aan het IJ 142 schepen binnenkwamen. Het totaal
verschil is dus gering. Er is overigens geen duidelijke reden waarom in 1780 zoveel
meer schepen uit Hamburg en de beide andere havens Amsterdam binnenliepen dan
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TABEL 2
Schepen binnengekomen

Jaren

In Texel en
't Vlie')

II
In Amsterdam,
inclusief WestIndW)

III
In Amsterdam
uit Oost-Indie')

IV
Totaal in
Amsterdam

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

2582
2650
2641
1322
2060
2760
2487
2802
2416
2443
2465
2670
2727
2595
2805
2493
2479

3552
3268
3320
3150
3611
3018
2760
2752
2357
2512
2718
3804
3065
2709
3076
3046
3197

9
11
11

3561
3279
3331
3150
3613
3021
2771
2758
2367
2521
2728
3820
3078
2722
3086
3056
3200

2
3
11
6
10
9
10
16
13
13
10
10
3

') volgens de generale lijsten van de schepen in Texel en Vlie binnengekomen
') tot en met 1780 volgens de rekeningen van het Buitenvuurgeld. Vanaf 1781 volgens de
vier-maandelijkse lijsten van de convooilopers, die in Amsterdam van de binnengekomen
schepen het Buitenvuurgeld inden.
') J. R. Bruijn, F . S. Gaastra en I. SchOffer met medewerking van E . S. van Eyck van
Heslinga, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th. and 18th. centuries (3 din; 's-Gravenhage,
1979-) III, 476-567 (Rijks Geschiedkundige Publicatit!n, Grote Serie, nr. 167). Het valt op dat
reeds in het najaar van 1794 de schepen uit Oost-Indit! naar havens buiten Nederland werden
gestuurd.

in 1778. Ik vermoed dat de schippers, die uit deze havens kwamen, de ene keer opgaven dat zij uit die havens kwamen, de andere keer uit de Kleine Oost. Bovendien
zijn er ook nog Deense havens die afzonderlijk in de Paalgelden voorkomen en in
de Buitenvuurgelden tot de Kleine Oost worden gerekend.
Het probleem om de schepen, die via de Wadden naar Amsterdam kwamen te
scheiden van de schepen, die via Texel en 't Vlie binnen vielen wordt er niet eenvoudiger op wanneer men de Generale Lijsten van de schepen, die via deze zeegaten
ons Vaderland binnenkwamen beziet. Voor Bremen, Embden en Hamburg tezamen, wordt voor 1778 opgegeven dat in Texel en 't Vlie 82 schepen binnenvielen.
Reeds heb ik vermeld dat volgens het Paalgeld slechts 27 schepen in Amsterdam
aankwamen. Er zouden dus 55 schepen uit die havens naar andere plaatsen bij de
Zuiderzee, waaronder de Zaanstreek zijn gevaren of bij Texel en 't Vlie zijn blijven
liggen.
Het is duidelijk dat dit probleem slechts bij benadering kan worden opgelost. Dit
heb ik gedaan door het aantal schepen dat uit Hamburg naar Amsterdam kwam
te verdubbelen en dit aantal te aanvaarden voor het aantal schepen dat uit de Kleine
Oost naar Amsterdam kwam. Vit tabel3 blijkt dat de verschillen met de rekeningen
van het Buitenvuurgeld, die zoals reeds meegedeeld slechts voor de peri ode
1777-1780 beschikbaar zijn, voor een benaderende methode aanvaardbaar zijn.
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TABEL 3
Aantallen schepen te Amsterdam aangekomen

Jaren

I
Uit
Hamburg

IV
Kolom II

II

III

Uit Hamburg
maal twee

Uit de Kleine
Oost volgens
het Paalgeld

Kolom III

+

1742

120

240

808

1048

1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

41
48
54
43
37
41
38
22
30
96
101
83
75
82
50
44
44
40
46
35
40

82
96
108
86
74
82
76
44
60
192
202
166
150
164
100
88
88
80
92
70
80
88
134
126

897
819
882
920
840
1165
1322
1631
1332
1178
1864
1695
761
703
550
520
642
866
1585
1040
749
813
991
1207

979
915
990
1006
914
1247
1398
1675
1392
1370
2066
1861
911
867
650
608
730
946
1677
1110
829
901
1125
1333

44

67
63

V
Uit de Kleine
Oost volgens
het Buitenvuurgeld

1447
1664
1437
1339

Het jaar 1742 valt op door een betrekkelijk groot aantal schepen uit de Kleine
Oost. Hierbij mag niet worden vergeten dat in 1741 een ooriog tussen Zweden en
Rusland was uitgebroken. Onze handel heeft hiervan wei enigermate de gevolgen
van ondervonden. De opbrengst van de convooien van het kantoor Amsterdam van
de Amsterdamse admiraliteit daalde van /904.137 in 1741 tot 693.614 in 1742.
Overigens werd door de Nederiandse schippers slechts in geringe mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot convooibescherming, die Staatse ooriogsschepen
boden"). Wei schijnt de mogelijkheid om via de Kleine Oost en het Wad naar
Amsterdam te varen wat meer gebruikt te zijn. Ook hier is weer grote voorzichtigheid geboden, omdat 1742 het enige jaar uit die peri ode is waarover wij over deze
cijfers kunnen beschikken. Daarentegen is de krachtige stijging van de scheepvaart
uit Kleine Oost in 1776 en volgende jaren zonder meer uit de internationale toestand
te verklaren. De in dat jaar uitgebroken Amerikaanse revolutie, die tussen Engeland en de Republiek tot grote moeilijkheden op scheepvaartgebied leidde en welke
culmineerden in de Vierde Nederiands-Engelse Zeeooriog geven een voldoende verklaring.
Een dieptepunt wordt bereikt in 1786. Aan een peri ode van slechte oogsten in Engeland (1782-1785) was toen een eind gekomen"). Een tijdelijk hoogtepunt geeft
1789 te zien. In dat jaar brak de revolutie uit in Frankrijk, dat toen door duurte
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en gebrek aan graan werd getroffen" b). De Amsterdamse graanhandel schijnt zoals altijd van dit tekort aan graan te hebben geprofiteerd. Via de Kleine Oost zal
heel wat graan Amsterdam hebben bereikt om verder te worden getransporteerd.
De oorlogsverklaring van Frankrijk aan de Republiek in 1792 zal de oorzaak zijn
geweest van de toeneming van de scheepvaart uit de Kleine Oost. In noot 3 van tabel 2 heb ik er reeds opgewezen dat in het najaar van 1794 de schepen uit Oost-Indie
naar buitenlandse havens werden gedirigeerd.
Het is mogelijk om vanaf 1778, vanaf welk jaar zowel de Generale Lijsten van
de schepen die in Texel en 't Vlie binnenvielen, als die uit de Kleine Oost naar
Amsterdam voeren een schatting te maken van het aantal schepen dat jaarIijks in
de HoIlandse havens arriveerde. Zou ik hiervoor aIle schepen, die uit de Kleine Oost
Amsterdam binnenliepen van het totaal dat Amsterdam binnenliep aftrekken, om
op deze wijze het aantal schepen te krijgen dat in Amsterdam via Texel en 't Vlie
aankwam dan is mijn resultaat te laag, omdat ook uit de Kleine Oost een aantal
schepen via deze beide zeegaten Amsterdam bereikten. Zou ik dan dit te lage getal
aftrekken om het aantal schepen te krijgen dat naar andere HoIIandse havens beno orden de Maze voer dan zou het resultaat te hoog zijn. Via Texel en 't Vlie voeren
echter ook schepen naar Friese havens. Als voorlopige verondersteIIing neem ik nu
aan dat het aantal schepen dat uit de Kleine Oost naar Amsterdam voer ongeveer
gelijk was aan het totaal aantal schepen dat via Texel en 't Vlie de Friese havens
bereikten. Derhalve heb ik niet het aantal schepen dat uit de Kleine Oost via deze
zeegaten naar Amsterdam liep van het totaal aantal schepen dat uit de Kleine Oost
in Amsterdam binnenkwam afgetrokken. Evenmin heb ik het totaal aantal schepen
dat in Texel en 't Vlie binnenviel verminderd met een geschat aantal schepen,
bestemd voor Friesland. Door het totaal aantal schepen te Amsterdam aangekomen
te verminderen met het aantal dat uit de Kliene Oost was binnengevallen en dit resultaat af te trekken van het totaal aantal schepen dat volgens de Generale lijsten
in Texel en 't Vlie was binnengelopen kreeg ik bij benadering het aantal schepen
dat aldaar was bIijven liggen of in de overige Hollandse havens aan de Zuiderzee
en aan de Zaan was gearriveerd, kortweg aangeduid als "Overige Hollands havens" (zie tabel 4).
In hoeverre hebben de door mij berekende cijfers, gezien de vele verondersteIIingen, die ik heb moeten maken, een redelijke mate van betrouwbaarheid. Om dit na
te gaan heb ik de percentages berekend van de in de overige Hollandse havens binnengekomen schepen als percentage van de in Amsterdam aangekomen schepen excIusief, die uit Oost- en West-Indie. Deze percentages heb ik vergeleken met het
buitenvuurgeld geheven in de overige Hollandse havens als percentage van het in
Amsterdam geheven Buitenvuurgeld, excIusief het Buitenvuurgeld van de uit Westen Oost-Indie binnengekomen schepen. Hierbij dien ik erop te wijzen dat het Buitenvuurgeld een lastgeld was, geheven naar de grootte van het schip en de vertrekhaven. Hoe verder de vertrekhaven, hoe hoger het Buitenvuurgeld. Men kan een
dergelijke berekening ook met het Paalgeld maken. Echter, het Paalgeld wordt geheven naar de waarde van de lading. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken dat het desbetreffende percentage van het Paalgeld veel lager is dan dit percentage van het aantal schepen. Immers men mag aannemen dat de waarde van de
lading van de schepen, die Amsterdam de belangrijkste handelsstad aandeden gemiddeld hoger was dan die in de overige Hollandse steden. Voor de uitkomsten van
de berekeningen met het Buitenvuurgeld, zie tabel 5.
Zoals uit tabel 5 blijkt kunnen van jaar tot jaar soms aanzienIijke verschillen voor
komen, zoals bijvoorbeeld in 1786. Dat jaar was, zoals ook uit de andere tabellen
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TABEL 4
Aantal schepen

Totaal in
Amsterdam
binnengekomen

II
In Amsterdam
uit de Kleine
Oost binnengekomen

III
Kolom I Kolom II

IV
V
Totaal in
Totaal vermoe't Vlie en delijk via 't Vlie
Texel binen Texel in de
nengekomen
overige Hollandse havens
binnengekomen
Kolom IVKolom III

Jaren
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

3561
3279
3331
3150
3613
3021
2771
2758
2367
2521
2728
3820
3078
2722
3086
3056
3200

1675
1392
1370
2066
1861
911
867
650
608
730
946
1677
1110
829
901
1125
1333

1886
1887
1961
1084
1752
2110
1904
2108
1759
1791
1782
2143
1968
1893
2185
1931
1867

2582
2650
2641
1322
2060
2760
2487
2802
2416
2443
2465
2670
2727
2595
2805
2493
2479

696
763
680
238
308
650
583
694
657
652
683
527
759
702
620
562
612

Kolom I = Kolom IV van tabel 2
Kolom II = Kolom IV van tabel 3
Kolom IV = Kolom I van tabel 2

bJijkt, een dieptepunt voor onze scheepvaart. Het aantal schepen dat de overige
Hollandse havens bezocht heeft zich echter goed gehandhaafd. Het is echter mogelijk dat er toen betrekkelijk veel schepen veel korte reizen hebben gemaakt, waardoor de opbrengst van het Buitenvuurgeld relatief sterk daalde, zodat dit verschil
ontstond. De jaren 1788 en 1789 tonen ook grote afwijkingen. Telt men echter beide jaren tezamen dan is er nauwelijks enig verschil. Wellicht zijn er in 1788 ge'inde
bedragen eerste in 1789 geboekt. Bevredigend is het dat voor de gehele periode genomen de beide percentages hetzelfde zijn (210/0). Immers, dit kan een aanwijzing
zijn dat mijn veronderstellingen niet onredeJijk zijn geweest.
Het is eveneens noodzakelijk aandacht te geven aan de registers van de controrolleur. Deze zijn volledig voor de jaren 1745, 1746, 1747 en 1748. Zij bevatten de volgende gegevens, betreffende de Amsterdamse scheepvaart:
- de datum
- de naam van de schipper
de vertrekhaven
- het aantal last en van het schip
- ge'ind bedrag
De reden dat zij zijn aangelegd is vermoedelijk dat men bepaalde ambtenaren, belast met de inning van convooien en licenten, wilde controleren in hoeverre zij de
juiste bedragen hadden afgetrokken, die zij als emolumententen mochten behou-
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TABEL 5

Jaren
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
totaal

Het Buiten- Het Buitenvuurgeld te vuurgeld in
Amsterdam
de overige
betaald, exHollandse
clusief het
havens
Buitenvuur- betaald (in
geld van
guldens)
sehepen uit
Oost en WestIndit! (in guldens)
I
II

Het aantal
Het aantal Kolom II Kolom IV
sehepen te
sehepen in
als perals perde overige
eentage
eentage
Amsterdam
aangekomen
van
van
Hollandse
exclusief
havens
Kolom I Kolom III
de sehepen aangekomen
uit Oosten WestIndit!
III

IV

17.538
15.602
16.373
7.949
12.280
14.478
14.170
15 .976
13.479
14.227
14.994
15.589
15.710
13.662
16.498
16.865
14.199

4272
4639
3656
729
880
2670
3118
4082
2622
3320
2574
3784
3295
3221
2708
3326
2845

3428
3069
3068
3124
3565
2807
2598
2631
2216
2408
2636
3688
3025
2569
2966
2962
3031

696
763
680
238
308
650
583
694
657
652
683
527
759
702
620
562
612

24
30
22
9
7
18
22
26
19
23
17
24
21
24
16
20
20

20
25
22
8
8
23
22
26
29
27
26
14
25
27
21
19
20

249.589

51741

49791

10386

21

21

Kolom I: Bron R. A. H . Arehlef van de Commissarissen van de Pilotage benoorden de Maze,
nr. 156
Kolom II : ibidem, nr. 151; (door van het totaal gelnde bedrag dat van Amsterdam af te
trekken
Kolom III : zie kolom I
Kolom IV: zie kolom V van tabel 4.

den. De in deze registers vermelde bedragen belopen namelijk slechts enkele duizenden guldens per jaar.
De uitkomsten van mijn tellingen heb ik vergeieken met Oldewelt's gegevens en
vermeld in tabel 6. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat in 01dewelt's cijfers de schepen onder 10 last ontbreken.
TABEL 6
Aantallen sehepen in Amsterdam binnengeiopen
Jaren

Aantallen volgens
Oldewelt

Aantallen volgens
de registers van
de eontrorolleur

1745
1746
1747
1748

2079
1809
2184

2702
2601
2810
2602
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Old ewe It geeft voor het jaar 1748 geen aantallen schepen. Wei de opbrengst van het
lastgeld dat door de Amsterdamse commisarissen van de Zeezaken werd geheven.
Oldewelt verme1dt een opbrengst van 12316 voor 1747 en van 14084 voor 1748.
Een aanzienJijke vermeerdering dus, terwijl volgens mijn tellingen uit de registers
van de controrolleur het aantal schepen terugliep. Dit was voor mij aanleiding, om
bij de Gemeentearchiefdienst van Amsterdam na te gaan hoe Oldewelt aan het cijfer voor 1748 was gekomen. Hierbij werd ik door Drs. P. H. J. van der Laan,
adjunct-archivaris, welwillend ter zijde gestaan. Hij ontdekte dat op 14 oktober
1749 door de weduwe van de overleden ontvanger van dit lastgeld een bedrag was
afgerekend van I 4084, te weten 12163 voor het jaar 1747, zijnde lastgeld voor
2032 schepen enl 1921 voor het jaar 1748, zijnde last geld voor 1823 schepenl2). Bij
verdere inspectie van de desbetreffende journalen bleek dat voor 1746 een bedrag
was opgegeven van/2316 voor 2184 schepen"); voor 1745 een bedrag vanl 2249
voor 1809 schepenl4); voor 1744 een bed rag van 12398 voor 2079 schepen") en
voor 1743 een bedrag van I 2535 voor 2225 schepen 16). Voor het jaar 1742 yond ik
geen afwijkingen met de door Oldewelt gepubliceerde cijfers. De vraag doet zich
voor hoe deze pionier op het gebied van de Amsterdamse scheepvaartstatistiek aan
deze afwijkende gegevens is gekomen.
De oorzaak moet worden gezocht in een boeking op 1 juni 1745 waarin een bedrag van I 2535 en 8 stuivers voor het jaar 1743 wordt vermeld, als lastgeld over
1743 voor 2255 schepen "). Echter in een boeking op 31 januari 1746 wordt opnieuw
een boeking van I 2535 en 8 stuivers vermeld ditmaal als een lastgeld over 1744
voor 2225 schepenI6). Echter vonden wij op 1 november 1746 opnieuw een bedrag
geboekt voor het jaar 1744 ditmaal van 12398 voor 2079 schepen"). Voor 1745
vonden wij het bedrag vanl 2249 voor 1809 schepen, geboekt in 174714). De afrekening voor 1746 vonden wij in 1747 en bedroeg 12316 voor 2184 schepen"). Op
grond van het voorgaande kwamen Van der Laan en ik tot de veronderstelling dat
de boeking op 1 november 1746 de correctie was van 31 januari 1746 toen men voor
1744 ten onrechte op de cijfers van 1743 teruggreep, waarbij dan nog de vergissing
werd gemaakt dat het aantal van 2225 schepen in plaats van 2255 werd opgeven;
dit laatste overigens een zeer gering verschil. Onze resultaten zijn samengevat in tabel 6. Hieruit kan men aflezen dat de scheepsbeweging voor 1743-1748, ook volgens
TABEL 7
Aantallen schepen in Amsterdam binnengelopen en het hierover geheven lastgeld
Jaren

1743
1744
1745
1746
1747
1748

Aantal schepen Lastgeld geheven
Lastgeld
volgens Oldewelt volgens Oldewelt gecorrigeerd
(in guldens)
2255
2225
2079
1809
2184

2552
2535
2398
2249
2316
4084

2535 1}
2398
2249
2316
2163
1921

Aantal sche- Aantal schepen
pen gecorri- volgens registers
geerd
van de controrolleur
'}

2079
1809
2184
2032
1823

2702
2601
2810
2602

I} Het bedrag van f 2552 zal hoogstwaarschijnlijk een drukfout zijn geweest. Oldewelt vermeldt hetzelfde bedrag correct voor 1742. Het zal abusievelijk voor 1743 opnieuw zijn afgedrukt.
'} Het aantal schepen voor 1743 was correct (zie tekst).
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de registers van de controrolleur veel meer in overeenstemming zijn met de opbrengst van het lastgeld. Ook Oldewelt ging ervan uit dat er een grote mate van
overeenkomst tussen scheepsbeweging en lastgeldopbrengst was.
TABEL 8
Aantallen schepen aangekomen

Jaren

1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777

te Amsterdam
volgens
Oldewelt
Lijsten het Paal(gecorrigeerd)
van de
geld
ControroUeur l )
2751
2087
2255
2079
1809
2184
2032
1823

in Texel
en
't Vlie

Dordrecht

te
Schiedam

Rotterdam' )

264
254
294
250
251
198
246
273
231
266
205
219
262
286
301
253
274
240
277
274
269
303
273
276
283

158
170
291
151
178
237
311
322
299
296
252
217
222
244
283
187
66
92
197
294
313
233
186
208
164
139
120
156
151
197
170
191
166
199
203
278

1286
1458
1481
1367
1365
1624
1527
1849
1855
1471
1358
1296
1128
1158
1165
1052
765
906
1206
1391
1679
1191
1054
976
1024
934
1083
1061
850
1057
975
994
1085
1097
1088
954

2748
2702
2601
2810
2602

2132
2296
2458
2229
2535

2942
3149
2914
3081
2988
3155
3305

I) Lijsten van de controrolleur. De aantaUen voor de schepen uit de Kleine Oost zijn: 1745:
11094; 1746: 1025; 1747: 1295; 1748: 1104. Het waren de jaren van de Oostenrijkse Success ieoorlog.
' ) De cijfers voor Rotterdam tot en met 1753 zijn ontleend aan Bijlsma. De cijfers vanaf
1754 aan mijn .. De scheepvaart in het Maasgebied in de evenals de reeksen voor Dordrecht
en Schiedam. Voor 1777 zijn deze gegevens niet aanwezig. Vol gens de Generale Lijsten kwamen in dat jaar 1502 schepen in het Maasgebied binnen.
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Het is echter noodzakelijk, alvorens tabel 6 te geven, enkele woorden te wijten
aan de oorzaken waardoor Oldewelt tot een onjuiste opgave voor de jaren
1744-1748 kon komen. Hij is er kennelijk vanuit gegaan dat de opgave van 31 januari 1746 voor 1744 juist was. Het gevolg was dat hij wei moest aannemen dat in
de volgende opgaven het desbetreffende jaar een jaar moest worden opgeschoven,
bijvoorbeeld 1745 naar 1746. Bij 1748 kwam hij er kennelijk niet meer uit en gaf
to en aileen het lastgeld dat zoals nu is gebleken de som van het lastgeld voor de jaren 1747 en 1748 was . Men mag mijns inziens Oldewelt dit niet als een ernstige tekortkoming aanrekenen. Immers deze pionier beschikte niet over de cijfers uit de
registers van de controrolleur, waardoor bij mij de twijfel ontstond, die tot betere
resultaten leidde.
Na het bovenstaande is het mogelijk overzichten te geven van de gevonden resultaten . In tabel 8 geef ik de uitkomsten voor het tijdvak 1741-1777, omdat de gegeyens nog hiaten vertonen en het niet mogelijk is deze te totaliseren . In tabel 9 wordt
de peri ode 1778-1794 vermeld waarvoor het wei mogelijk is totalen te geven.
TABEL 9
Schepen binnengekomen in:

Amsterdam

Overige
Hollandse havens
(benoorden het
Maasgebied)

Het Maasgebied ' )

Totaal
Holland

3561
3279
3331
3150
3613
3021
2771
2758
2367
2521
2728
3820
3078
2722
3086
3056
3200

696
763
680
238
308
650
583
694
657
652
683
527
759
702
620
562
612

1384
1381
1612
489
937
1512
1551
1728
1529
1582
1511
1758
1671
1702
1935
1963
1811

5641
5423
5623
3877
4858
5183
4905
5180
4553
4755
4922
6105
5508
5126
5641
5581
5623

laren
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

') De cijfers voor het Maasgebied zijn ontleend aan de Generale Lijsten van de inkomene
en uitgaande schepen te Goeree en de Maze, zoals gepubliceerd in de Nieuwe Nederlandsche
laarboeken voor de respectievelijke jaren. De cijfers voor Amsterdam zijn ontleend aan kolorn IV van tabel 2; die voor de overige Hollandse havens aan ko1om V van tabel 4.

Tenslotte wil ik er uitdrukkelijk op wijzen dat, hoewel ik voor Holland totaalcijfers heb gegeven voor de peri ode 1778-1794 deze cijfers toch schattingen blijven.
Dit is uit het voorgaande duideiijk gebleken.
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VII
ZIJDETEELT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE EEUW;
MR . W. H. VAN HASSELT ALS STIMULATOR VAN EEN INNOVATIE
door
H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
Nadat in de loop van de jaren dertig van de achttiende eeuw de pogingen om in
ons land een inheemse zijdeteelt van de grond te krijgen op een dood spoor waren
geraakt, bleek enkele decennia later dat de droom om het zachte goud hier te winnen nog steeds leefde. De uitdaging om de grondstof voor de Nederlandse zijdeweverij in eigen land te kunnen voortbrengen was te sterk. Ondanks de mislukte
experimenten in het verleden bleven er mens en bestaan die opnieuw pogingen in die
richting wilden ondernemen.
Een impuls voor de opbouw van een Nederiandse zijdeteeit ging uit van het fysiocratisme dat de agrarische sector centraal in de belangstelling bracht. Ook het verschijnen van de beroemd geworden Encyclopidie onder hoofdredactie van Diderot
en d' Alembert deed de interesse voor allerlei aspecten van het economisch, technisch en ambachtelijk leven toenemen. In dit werk kreeg de zijdetee!t ruime aandacht. In dee! XI werden niet minder dan 135 afbeeldingen opgenomen die op die
sector betrekking hebben ').
,
Onder invloed van de Verlichting treedt de modern-dynamische mens naar voren
die openstaat voor verandering als middel om de problemen in de maatschappij op
te lossen'). Het aanvaarden van vernieuwingen gebeurde door de burgerij en nog
niet door de boer die vastzat aan een traditioneel gedragspatroon en verder noch
de technische kennis noch de materieIe middelen bezat om innovatie door te voeren.
Het waren dan ook de notabelen die op de gronden rond hun landhuizen innovaties
uitprobeerden . Niet weinige "heeren" beproefden op hun landgoed nieuwe methoden van agrarische produktie. Aangezien zij de tijd en het inteHectuele vermogen
hadden de groeiende stroom van moderne landbouwkundige geschriften te Jelen en
verder over het nodige geld beschikten om de kosten van het doen van experimenten
te dragen, kondeIi zij zich ongestoord aan hun natuurliefhebberij wijden . Voor hen
was het "een beezigheid daar het hun vee!tijds aan ontbreekt" . In een tijd waarin
het passief rentenieren aan toenemende kritiek bloot stond, werd de kapitaalbezittende klasse het daadwerkeIijk bezig zijn voorgehouden als "eenen weg tot een ruimer en aangenaamer bestaan, terwijl dat een gewigtig nut voor het Vaderland
zoude uitleveren en vee! geld in ons land behouden"').
Deze uitspraak van Wynand Koopman geeft duidelijk aan, dat de kapitaalbezitter door investeringen in het eigen land een bijdrage lOU kunnen leveren aan het
scheppen van meer werkgelegenheid in een tijd, dat de werkloosheid grote vormen
begon aan te nemen 4 ) . Tevens is in zijn woorden een mercantilistisch den ken te signaleren, nameIijk, - hij doeit hier op de inheemse zijdeteelt -, dat het zelf produceren van de grondstof voor de zijdenijverheid zou betekenen, dat geld dat anders
aan import werd besteed, nu in eigen land lOU kunnen bIijven. Veel risico behoefde
men daarbij niet te lopeno Genoemde auteur stelde dat "de liefhebbers met kleine
kosten die dingen probeeren kunnen en niet veel verliezen, indien het mislukte" ').
De hier naar voren gebrachte ideologie yond zijn concrete inspiratiebron in de
economisch-patriottische beweging die zich in de jaren zeventig in de Republiek
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presenteerde. Deze richting kenmerkte zich door "de begeerte ten algemeenen beste
iets toe te brengen"6). Dit dacht men te realiseren door "middelen van redres" te
schepp en die met name gestalte zouden krijgen via technische innovaties en via het
stimuleren van voor ons land onbekende produktiemethoden. Het waren veelal gevestigde notabelen die bereid bleken zich theoretisch in diverse problem en te verdiepen en door het ondernemen van experimenten te zoeken naar nieuwe wegen van
economische activiteit. Het uitwisselen van ideeen en van opgedane ervaringen met
ondernomen pro even was in die periode zeer in trek. Dingen zelf uitproberen en
met elkaar daarover communiceren op basis van "de ondervinding" sprak een toenemende groep mensen sterk aan. Direct financieel gewin was daarbij niet het eerste
uitgangspunt. Dit was voor gefortuneerde mensen die bereid waren zich in te zetten
voor een economisch revival in ons land, ook niet nodig. Zij waren vooral geinteresseerd in het opzetten van projecten die op den lange duur effect konden opleveren voor een verbetering van de algemene volkswelvaart. Het ging derhalve om het
rendement op lange termijn van de gepropageerde nieuwe zaken').
Meer toegespitst op de zijdeteelt als vorm van innovatie voor ons land gezien de
stand van zaken op dat moment (wat in het verleden op dit terrein was gepresteerd
was geheel in het niet verdwenen) is de activiteit te zien van de Oeconomische Tak.
Deze organisatie was in 1777 tot stand gekomen vanuit de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem. Dit genootschap van "oeconomische patriotten" werd gedragen door een groot aantal sympathisanten uit het gehele land, die
wilden zoeken naar wegen tot herstel van de teruggang in het economische leven.
Vanaf de oprichting werd van deze zijde aandacht gegeven aan het van de grond
brengen van een inlandse zijdecultuur als een nieuwe bron van bestaan. In het Programma dat in de vergadering van 21 mei 1777 werd vastgesteld, werden premies
uitgeloofd voor het aanplanten van witte moerbeziebomen waarvan het blad als
voedsel voor de zijdeworm diende, voor het aankweken van zijderupsen en voor het
op de markt brengen van inlands zijdegaren'). Ook door het uitreiken van medailles
werden grondeigenaren gestimuleerd om zich op de zijdeteelt toe te leggen9).
Een figuur die paste in het nieuwe Verlichtingsdenken dat vooral sedert 1770 in
toenemende mate doordrong in de geesten van een aantal burgers in ons land, was
mr. Willem Hendrik van Hasselt. In 1777 wordt hij geprezen als "treffend voorbeeld van de ijver om deze of geene voordeelige bronnen van welvaeren te ontdekken'>!O). Sedert de jaren zestig experimenteerde deze om op vaderlandse bodem
ruwe zijde te winnen. Waren het in het verleden veelal buitenlanders die zich hierop
in ons land toelegden, nu is het een Nederlander die zich verdiept in een onbekende
sector van voortbrenging. In tegenstelling tot vroeger was het nu echter bij vele gegoede burgers bon ton om zich bezig te houden met het verkennen van nieuwe terreinen.
Na zijn rechtenstudie te Leiden en zijn promotie aldaar op 25 maart 1754 tot doctor in de rechtsgeleerdheid had W. H. van Hasselt die op 26 februari 1732 te Zutphen geboren was, zich als advocaat voor het Hof van Gelderland in Arnhem
gevestigd. Aldaar was hij in contact gekomen met de uit Languedoc afkomstige
predikant van de Waalse gemeente ter plaatse. Deze, Gavanon geheten, experimenteerde in zijn vrije tijd met het kweken van zijdewormen zoals hij dat in zijn land
van herkomst had gezien. Via genoemde predikant van Franse origine die naar het
oordeel van mr. W. H. van Hasselt " de eenigste hier te lande is, welken ik ontmoet
hebbe, die een regt denkbeeld en kennis heeft hoe de zijdewormen behandeld moeten worden", ontwaakte bij hem een belangstelling voor de zijdeteelt"). Toen de
vrijgezel Van Hasselt na enkele jaren rechtspraktijk in Arnhem van zijn ouders het
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landgoed "Empe" in de omgeving van Zutphen erfde en daar rustig kon gaan leven
van het erfdeel dat zijn vader, mr . Barthold van Hasselt, een vroegere burgemeester
van Zutphen, gecommitteerde ter Staten-Generaal voor het kwartier van Zutphen
en een vermogend man 12), en zijn moeder Maria Theodora van Essen die resp. in
1767 en 1762 overleden waren, hem hadden nagelaten 13 ), zocht hij naar een bezigheid om "zijnen tijd daar niet nutteloos door te brengen maar zig op den Landbouw met aile oplettendheid toe te leggen"I4). Met name greep hij deze gelegenheid
aan om het vaandel van Gavanon over te nemen, wiens beroep het niet had toegestaan de zijdeteelt tot die graad van perfectie te brengen welke deze bij gunstige
omstandigheden zeker bereikt zou hebben").
Dat Van Hasselt tot verder onderzoek op dit terrein wilde komen, werd ook ingegeven door zijn verlangen een bijdrage te leveren aan het scheppen van een nieuwe
bron van volkswelvaart. Dit blijkt o.a. uit het door hem geuite verwijt ten aanzien
van "de onverschilligheid waarmede het grootste deel onzer Landgenooten het
schielijk verval van's Lands welvaart aanziet, zonder moeds genoeg te hebben om
iets tot herstelling te onderneemen". Hij spoorde de coupons knippende geldbourgeoisie aan "geene luiheid te verbloemen of aan verwijfde vermaaken onzen tijd te
besteeden, maar liever denzelven aan te leggen tot nuttige ontdekkingen, waarmede
wij den armen Inwooner aan een stuk broods kunnen helpen' ".).
Niet aileen door proefondervinde1ijk onderzoek maar ook "door naerstig lezen
van verscheidene schrijveren" trachtte Van Hasselt aile aspecten van de zijdeteelt
onder de knie te krijgen. Hij had daarbij vee1 ongeloof van tijdgenoten in zijn onderneming te overwinnen. Dezen meenden, dat ons land gezien klimaat en grondsoort niet geschikt zou zijn om zijdeteelt te realiseren 17 ). Dat pogingen van anderen
vroeger waren mislukt, weerhield hem niet de uitdaging aan te gaan. Wei is het zo,
dat hij op diverse punten anders te werk ging dan zijn voorgangers en ook een langere aanlooptijd voor lief nam. Bovendien kon hij beschikken over voldoende eigen
grond en werd hij niet geplaagd door geldgebrek .
Allereerst liet Van Hasselt niet zoals zijn voorlopers vroeger hadden gedaan, al
het moerbeziegewas uit het buitenland komen. Om het risico te vermijden dat deze
planten niet in Nederlandse bodem lOuden aanslaan, koos hij voor de meer omslachtige weg van import van zaadjes van de moerbezieboom om te zien, of deze
in het Nederlandse klimaat tot ontkiemen konden worden gebracht en verder of
daarna de zaailingen de winterkoude konden doorstaan.
Van Hasselt startte met zijn experiment in de tweede helft van de jaren zestig.
Voorlopig gaf hij aileen aandacht aan het scheppen van een solide basis van de zijdeteelt, namelijk goed en voldoende voedsel voor de zijderups. Zowe1 uit Frankrijk
als uit Italie en Spanje bestelde hij zaad om uit te testen, welke soort zich het best
leende voor kweken op Nederlandse grond. De gewone moerbezieboom die de bekende zwarte vruchten geeft en wegens de smakelijke vrucht toen in vele tuinen
voorkwam, was voor de zijdeteelt niet geschikt, omdat het blad als voedsel voor
de rups te grof was. Daarom experimenteerde Van Hasselt met een andere soort
moerbezieboom, name1ijk die witte niet eetbare bessen voortbrengt maar waarvan
het blad fijn en sappig is en daardoor zeer geschikt om goede zijde van de zijdeworm te krijgen. In deze soort waren er echter twee varieteiten, name1ijk de wilde
(Murier sauvageon) en de tamme (Murier rose). Beide varieteiten bleken het in Nederland goed te doen. De voorkeur ging met name uit naar de laatste, omdat deze
een groter en zachter blad had, terwijl de tam me daarenboven nog meer blad gaf
dan de wilde moerbezie. Een verder voordeel betreffende de Murier rose was, dat
deze zeer goed groeide op schrale grond. Van Hasselt koos uiteindelijk voor een
combinatie van beide soorten. De tamme witte moerbezie werd gekweekt voor
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hoogstammig geboomte, de wilde die minder snel groeide werd aangeplant in de
vorm van heggen. Voor deze constructie opteerde Van Hasselt, omdat de wilde in
het voorjaar eerder blad gaf dat tevens in de aanvang dunner was dan bij de Murier
rose. Het voordeel was, dat dit tere blad het eerst in het seizoen geplukt kon worden
en uitstekend geschikt was voor de wormen die pas uit het eitje waren gekomen.
Wanneer de zijderups groter was, dan was het grotere blad van de tamme moerbezieboom die later in blad kwam, het meest geschikt 18 ) .
Van Hasselt bereidde zijn pro even duidelijk zorgvuldig voor. Veel aandacht
besteedde hij aan het bewerken van de grond, voordat tot planten werd overgegaan.
Al spoedig kon hij constateren, dat de zaailingen die het eerste jaar een hoogte van
twee it drie voet bereikten, bestand bleken tegen de strengste vorst" ). De cruciale
vraag betreffende de mogelijkheid van het kweken van de witte moerbezie in het
Nederlandse klimaat was daarmee bevredigend beantwoord. Een andere ervaring
die Van Hasselt al spoedig opdeed, was dat de eigen kweek uit het gelmporteerde
zaad zich beter ontwikkelde dan de boompjes die vanuit het buitenland waren aangevoerd. Daarom ging hij vooral op die eerste lijn door. Na tien jaren was hij zelfs
zo ver, dat hij van de eigen kweek bezien kon plukken die rijkelijk van zaad voorzien waren'·). Vanaf dat moment kon hij met inlands zaad verder werken en was
hij niet meer afhankelijk van invoer uit het buitenland. Tevens opende het bereiken
van deze fase de mogelijkheid om anderen in den lande, die het voorbeeld van Van
Hasselt wilden navolgen, van zaad te voorzien.
De witte moerbezie bleek een snel groeiend gewas te zijn . De praktijk wees uit,
dat deze plant op alleriei soorten grond welig tierde. WeI was het, gezien de oms tandigheid dat de worte1s ver de grond in groeiden, nodig om de aarde tot een behoorlijke diepte om te spitten. Bovendien eiste de plant veellicht en ontwikkelde ze zich
niet in de schaduw van andere bomen"). Wanneer men met al deze punten rekening
hield, dan was er volgens Van Hasselt "geen boom die zo weinig moeite kost om
aan 't groeijen te krijgen". Tevens bewees de praktijk, dat de moerbei niet aIleen
de winterkoude goed verdroeg, maar ook de scherpe noorden- en oostenwind kon
doorstaan" ) .
De witte moerbezieboom leverde niet aileen het aangewezen blad om tot een succesvolle zijdeteelt te kunnen komen, maar ook "goed vast brand- en timmerhout".
Dit laatste was tevens een reden om zoals Martinet deed, propaganda voor deze
boomsoort te maken"), temeer omdat die op aile soorten grond wilde groeien. Zo
had men in de lente van 1775 uit Lyon moerbezieboompjes laten komen en die onder toezicht van Van Hasselt aangeplant op de Lathmer, niet ver van Empe gelegen.
Dit plantmateriaal bleek daar beter aan te slaan dan de eerdere pogingen met eikeen beukeboompjes"). De eigenaar was de bekende patriot Robert Jasper baron
van der Capellen tot de Marsch en Lathmer, met wie Van Hasselt een goede vriendschapsrelatie had. Beiden behoorden tot bekende Zutphense families, hetgeen naast
de gelijkgezindheid in patriotse denkbeelden mede een verklaring geeft voor het
nauwe contact.
Na enkele jaren van verkennend onderzoek werd in 1769 de aanplant in het groot
aangepakt. In 1777 telde "de groote plantaedje van den Heer van Hasselt" circa
drieduizend moerbeziebomen. Hiervan waren er nog geen tien die hij niet zelf uit
zaad gekweekt had"). Door dit succes was door hem het bewijs geleverd, dat in Nederland de witte moerbezieboom goed kon gedijen. Pas nadat hij verzekerd was van
een voldoende hoeveelheid blad dat beantwoordde aan de voedingseisen van de zijderups, ging Van Hasselt over tot de teelt van de rups zelf. Men komt onder de indruk van de grote zorg, waarmee de kleinste details door hem in de praktijk al
experimenterend werden uitgeplozen. Hier is geen sprake meer van een vrijblijven-
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de Iiefhebberij maar van een gedrevenheid om aile problemen betreffende de introductie van de zijdeteelt in ons land definitief tot een oplossing te brengen. Via
lOrgvuldige registratie van de uitkomsten van zijn experimenten toetste hij deze aan
wat hij opstak door zich te verdiepen in buitenlandse, vooral Franse literatuur, terwijl hij omgekeerd zich ook door het lezen van boeken liet lei den bij het opzetten
van zijn ondernemingen. Met name van het werk van Thome, Memoires sur la Culture du Murier blanc, dat in 1771 te Amsterdam en Lyon verscheen, heeft hij uitvoerig gebruik gemaakt.
Ook ten aanzien van de teeit van zijdewormen had Van Hasselt met enkeie vooroordelen af te rekenen . AJlereerst leefde destijds onder velen de opvatting, dat de
zijderups een ongezonde lucht verspreidde, waardoor mensen die hiermee veelvuldig in aanraking kwamen, grote kans liepen tering te krijgen . Terecht stelde hij
"dat ik mijn Vaderiand dien kwaaden dienst niet mogte doen, van eenig middel ter
voortplantinge van lo eene kwaadaartige ziekte, als de Tering is, in te voeren". Om
absoluut zeker van zijn zaak te zijn nam hij een proef op zich zelf. Gedurende enkeIe weken verbleef hij ononderbroken in de ruimte, waar de eitjes uitgebroed en de
zijderupsen "opgevoed" werden. Hij had daar zeIfs een bed laten plaatsen, zodat
hij ook 's nachts aanwezig kon zijn in die besloten ruimte, waar de temperatuur in
verband met de groei van de rupsen constant op 23 ° Celsius gehouden werd. Van
dit verblijf hield hij geen enkel nadelig gevolg over. Hij bleek noch last van benauwdheid te hebben, noch hoofdpijn, verlies van eetlust of enig ander ongemak.
Op basis van eigen ervaring stelde hij vast, dat wanneer de verzorging van de zijderups op de juiste wijze gebeurde, het werk voor de mens ongevaariijk was en dat
hij derhalve "die gewaande ongelOndheid voor hersenschimmen hield".
De tweede preoccupatie die Van Hasselt wilde ontzenuwen, betrof de alom heersende mening, dat de zijderupsen hier te lande slechts kleine cocons lOuden opleveren en dat de daarvan afgewonden zijdedraad van beperkte kwaliteit zou zijn
waardoor "al de hoop van gewin weggenomen werd" . Gezien de in Empe bereikte
resultaten kon hij verklaren , dat de daar gewonnen cocons in grootte gelijk waren
aan die in Frankrijk, ja zelfs die overtroffen.
De derde bedenking die Van Hasselt had te weerieggen, betrof "de zogezegde waterzugt" bij de rupsenteelt. Deze ziekte ontstond door "het kwetsen van den
worm", wanneer deze verplaatst werd. Daarbij kwam het voor, dat bij het opnemen van de rups bij de kop de vingers te hard knepen . De opgetreden inwendige
beschadiging leidde na verloop van tijd tot de dood van de rups . Door een juiste
behandeling was dit probleem te voorkomen. Dat het opkweken van de zijderups
geen sinecure was, blijkt uit het feit dat bij onoordeelkundig optreden van de verlOrger de rups snel stierf 26 ).
Op basis van eigen ondervinding meende Van Hasselt de toen bestaande bed enkingen te kunnen ontzenuwen. Hij achtte het een noodzakelijke voorwaarde om
zich hier eerst van te verzekeren. Immers bij negatief resultaat " zoude het zekerlyk
een slegt geschenk wezen de zijdeteelt in een land in te voeren zonder hoop van
gewin'''' ).
Na Van Hasselts argument en ter bestrijding van de misverstanden die in ons land
in die tijd ten aanzien van de teelt van de zijderups bestonden, te hebben gevolgd,
is het nu zaak aan te geven hoe dit deelproces in zijn werk ging. Voor het kweken
van de zijderups had Van Hasselt eitjes laten komen uit Spanje en uit Lyon. Met
die uit Spanje bereikte hij het beste resultaat. Om niet langer van het buitenland
afhankelijk te zijn nam hij de cocons van de gezondste wormen die hij verkregen
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had van de uit Spanje betrokken eitjes. Deze reeg hij aan snoeren van vijftig of honderd stuks en wachtte af, totdat de vlinders uitvlogen, paarden en hem de eitjes nalieten. Aan de eitjes besteedde Van Hasselt bijzondere aandacht. Aangezien vocht
zeer schadeJijk was, zorgde hij er voor in de zomer een droge en koele bewaarplaats
te hebben en in de winter een die de eitjes niet liet bevriezen. Hij yond er het volgende hulpmiddel voor. De eitjes legde hij op een donkere lap, waarvoor hij oude wollen stof of fluwee1 gebruikte. Dit werd bedekt met fijn linnen en daarna opgerold.
Deze rol werd weer in een flanellen of baaien lap gewikkeld en daarna in een kast
of koffer gelegd en zo gedurende de winter op een temperatuur van iets boven nul
graden gehouden. In de lente haalde hij de eitjes van de lappen en deed ze in een
linnen zakje dat hij in een verglaasde aarden pot hing die in de kelder werd geplaatst. Dit laatste had als voordeel dat de eitjes niet te vroeg uit zouden komen,
wanneer er in het vroege voorjaar al warme dagen waren maar nog geen blad aan
de moerbeziebomen. Bovendien was het no dig dat de eitjes min of meer tegelijk uitkwamen in verb and met de verdere behandeling. Het hangen in de pot betekende
tevens bescherming tegen de muizen.
Omdat de eitjes mogelijk te laat in de voorzomer zouden uitkomen, gebruikte
Van Hasselt "eene kunstige broeistoof" . Hierdoor kon hij het uitkomen ze1f bepalen. Als richtdatum hield hij 10 mei aan of wat later. Uiteindelijk werd het tijdstip
bepaald op basis van de ontwikkelingen in de natuur, namelijk wanneer er voldoende "teer malsch blad" geplukt kon worden "om de uitkomende wormen den kost
aanhoudend te kunnen geeven". Van Hasselt maakte gebruik van de pas uitgevonden broeistoof van Soumille. Hij had via literatuur van deze nieuwe vinding kennis
genomen, daar een tekening van gemaakt en een blikslager in Zutphen een kopie
van dit apparaat laten maken. Over de werking van deze broeistoof was hij zeer tevreden. Hij meende, dat de uitvinding daarvan de teelt van zijdewormen in een
koud klimaat in tegenstelling tot vroeger aanzienlijk vergemakkelijkte. De stoof
bestond uit een ruimte voor een olielampje dat voor de warmte zorgde. Ais
brandstof gebruikte hij oude raapolie. De verwarming was onder geplaatst, in de
ruimte daarboven bevonden zich drie cylinders. Het zou hier teveel plaats vergen
de werking van dit apparaat te beschrijven. Het uitbroeden van de eitjes in de stoof
begon in mei bij een aanvangstemperatuur van 18° Celsius, welke elke dag een
graad werd verhoogd tot 23 0 . Via een thermometer werd de warmte op het gewenste niveau gecontroleerd. Op de vijfde dag begonnen de eitjes die leiblauw van
kleur waren, te verbleken en op de zesde en zevende dag kwamen ze uit.
De jonge wormen werden in doosjes gezet en kregen meteen jonge blaadjes als
voedse1, waarbij er goed op gelet diende te worden, dat het blad droog was. De wormen, asgrauw van kleur en met een gitzwarte kop, groeiden voorspoedig. Na korte
tijd werden ze uit de doosjes gehaald en in het "werkhuis" in platte manden geplaatst. Na de derde vervelling werden de wormen, terwijl de temperatuur in de
loods op 18-22° werd gehouden, op zogenaamde schapramen gezet. Het was van
groot belang in deze ruimte voor voldoende frisse lucht te zorgen en veel aandacht
te geven aan een regelmatige verwijdering van de afvalstoffen als uitwerpselen en
restanten van het oude blad. Meerdere mal en per dag dienden de wormen vers blad
te krijgen 28 ) .
Acht dagen na de geboorte yond de eerste vervelling plaats, daarna gevolgd door
nog drie andere vervellingen. Vooral na de laatste vervelling was de honger van de
wormen onverzadigbaar en moesten zij regelmatig nieuw blad als voedsel voorgezet
krijgen. Zowel de verzorging als de voeding eisten veel tijd. Het regelmatig verplaatsen van de rupsen, het schoonmaken van de man den en van de houten stellingen, verwarming en beluchting, en het meerdere malen per dag voorzien van vers
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geplukt blad maakten de periode van "het opvoeden der zywormen" tot een zeer
arbeidsintensieve aangelegenheid. In die peri ode van veertig dagen diende men over
voldoende werkkrachten te beschikken om alles vlot te doen verlopen .
Binnen veertig dagen na het uitkomen van het eitje begon de zijdeworm te spinnen. Voordat dit proces aanving, stopte de rups met eten. De aandrift tot spinnen
uitte zich verder in het gedrag van de rups die naar boven wilde klimmen. Zodra
dit te zien was, werd deze door de verzorger opgepakt om "onder de hei te brengen". Dit waren heidetakken die van te voren op de Veluwe waren gesneden en in
een gebogen vorm tussen planken waren geplaatst, zodat "hutjes" ontstonden van
anderhalve voet breed en drie voet hoog . De rups klom dan in die takken, zocht
een geschikt plaatsje en begon zich in te spinnen tot cocon. Dominee Martinet uit
Zutphen die met Van Hasselt bevriend was en door bezoeken aan huize Empe diens
experimenten van nabij kende, gaf in zijn bekende werk Katechismus der Natuur
uitvoerig aandacht aan wat hij ter plaatse gezien had. Zo was hij zeer getroffen
door het "alleraangenaamst gezigt van eenige duizend wormen, op den wenk van
den grooten Formeerder aller dingen, bezig te zien om zich huizen en ten zelfden
tyde voor ons stoffe tot zyde klederen te maaken"29).
De cocons die Van Hasselt verkreeg, waren zoals eerder al opgemerkt op zijn
minst van gelijke grootte vergeleken met die in Frankrijk, waarvan de maat hem
uit de literatuur bekend was. Ook het gewicht was zeker niet minder maar zelfs
meer. Immers bij weging bleken twee "tonnetjes" even zwaar als in het algemeen
drie Franse. Niet aileen in gewicht en grootte maar ook in de lengte van de draad
die via de haspel werd afgewonden, overtroffen de door Van Hasselt verkregen cocons meestal die uit het buitenland. Dit was proefondervindelijk vastgesteld, doordat hij zich o.a. vanuit Italie cocons had laten toezenden om een vergelijking te
kunnen maken. Men kon dus aannemen, dat de Nederlandse zijdeworm zelfs meer
zijde opleverde dan de Franse. Deze gunstige resultaten waren voor Van Hasselt
aanleiding vast te stellen, dat de mogelijkheden tot de kweek van zijdewormen in
ons land niet onderdeden voor die in het buitenland' O) . Deze constatering loopt parallel met de reeds eerder bewezen stelling betreffende het aanslaan en floreren van
de moerbezieboom in het Nederlandse klimaat.
Het derde element in het proces was het winnen van de zijde zelf. Daarbij speelde
de vraag, of de hoeveelheid per eenheid en de kwaliteit van gelijk niveau waren vergeleken met de zijdevoortbrenging in Frankrijk en Italie en of hier de onkosten de
financiele opbrengst niet te boven zouden gaan.
Wat de hoeveelheid betreft, bleek ongeveer hetzelfde aantal cocons in een pond
te gaan als in Frankrijk. Bij het afhaspelen van tien pond cocons vie! een pond zijde
te winnen. Maar ook in glans, sterkte en zuiverheid kon de door Van Hasselt verkregen zijde een vergelijking met die uit Frankrijk doorstaan. Ten bewijze hiervan
zond hij een streng van de door hem in de zomer 1775 gewonnen zijde naar het
bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem om deze aan een onderzoek te laten onderwerpen met betrekking tot de door hem gedane
beweringen. Dit staal van Nederlands kunnen nam de Maatschappij in haar kabinet
op. Naast een monster gele en witte zijde zond de Gelderse jurist exemplaren van
vier soorten cocons in, namelijk fijn, half fijn, gesatineerd en dubbel, met het verzoek dat de Hollandsche Maatschappij deze eveneens in haar Kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden zou bewaren 3l ) .
De soorten co cons hier aan de orde vereisen enige nadere toelichting. De fijne
cocons waren vast ineen gewerkt. De kwaliteit hiervan was veruit het best en leverde
dan ook een prijs op die een derde hoger lag dan bij de gewone soort. Dan volgde
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in rangorde van kwaliteit halffijn. De gesatineerde waren wei glad van oppervlak
maar los van structuur. Deze soort was de minste samen met de dubbele cocons
waarin zich twee of meer rupsen hadden ingesponnen. Dit gaf een zijde van geringe
waarde. Deze dubbele cocons ontstonden, doordat de wormen te dicht op elkaar
in de zogenaamde "hut" hadden gezeten. Bij gebrek aan plaats sloten dan twee of
meer rupsen zich bij het spinnen op in een cocon. Het was derhalve zaak de hei,
waaruit men de hutjes opbouwde, zo luchtig mogelijk te plaatsen. Gesatineerde cocons zater er niet veel tussen bij de produktie van huize Empe. Na aftrek van de
dubbele cocons was het kwantum fijne cocons gelijk aan dat van de halffijne. Waar
men in Frankrijk toentertijd klaagde, dat het grootste gedeelte der co cons uit halffijne of gesatineerde bestond, was de duidelijk hogere kwaliteit in Gelderland een
mooi resultaat voor Van Hasselt"). In 1778 verklaarde Martinet dat Van Hasselt
het met de zijdeteelt "nu zo ver gebragt heeft dat hij schooner en beter zyde wint
dan Frankrijk of ltalie kon leveren". Een min of meer gelijkluidend getuigenis was
ook een jaar eerder afgelegd ten aanzien van de witte en gele zijde die in Empe was
gewonnen 33).
Binnen drie weken nadat de rupsen zich verpopt hadden, moesten de co cons door
hete damp of lucht gedood worden. Wachtte men daarmee te lang, dan liep men
het risico dat het uiltje de cocon doorboorde om als vlinder naar buiten te komen.
In dat geval was de cocon voor het afwinden van de zijdedraad vrijwel waardeloos
geworden.
Voordat men met het afwinden van de zijdedraad begon, werden de co cons eerst
in een ketel met warm water gedaan, waardoor de ruwe zijde los liet. Was het water
te heet, dan mislukte dit proces; de zijde kwam dan als vlies of prop boven drijven
en was bedorven. Was het water omgekeerd niet heet genoeg, dan kwam de draad
niet van de cocon los. De diverse soorten eisten daarenboven hun eigen temperatuur, zodat de cocons van te voren gesorteerd moesten worden H ).
Voor het afwikkelen van de zijde was het voornaamste werktuig een haspel. Omdat aan de diverse modellen, o.a. die uit Languedoc en Toscane, nogal wat bezwaren kleefden, zocht Van Hasselt naar een beter apparaat. Na uitgebreide toetsing
koos hij voor de haspel van de Fransman Vaucan~on die een verbeterde constructie
had uitgevonden welke vrij volmaakt werkte en bij het trekken van de zijde de vergomming daarvan voorkwam"). Voor het afhaspelen van dubbele zijdecocons
waartoe Van Hasselt noch in Frankrijk noch in ltalie een bevredigend functionerend werktuig had kunnen vinden, ontwikkelde hij een nieuw apparaat'6).
Na de uitvoerige uiteenzetting betreffende de drie aspecten van het voortbrengingsproces: namelijk de kweek van de moerbezieboom, de teelt van de zijdeworm
en het winnen van de zijde, is het wenselijk nu aandacht te geven aan de omvang
van de onderneming van Van Hasselt. Aangezien hij in 1775 drieduizend moerbeziebomen had staan, mogen wij op basis van de hierna volgende berekening aannemen, dat hij circa tien morgen land voor de zijdewinning in gebruik had en dat hij
aan enkele tientallen mensen, zij het grotendeels met tijdelijk werk, een additioneel
inkomen verschafte. Hij heeft een calculatie gemaakt van onkosten en baten die
aan het door hem opgezette experiment verbonden waren. Bij de bepaling daarvan
nam Van Hasselt als rekeneenheid een morgen land in Gelderland (= 8.697m') niet
vlak bij een stad gelegen en van een matige grondkwaliteit. Hij ging daarbij uit van
een jaarlijkse pacht vanj20,-. Op een morgen land waren 300 moerbezieboompjes te planten op behoorlijke afstand van elkaar. Het viermaal per jaar omspitten
van de grond rondom de bomen taxeerde hij opj7,50 in totaal per morgen. Wanneer de boompjes voldoende wasdom hadden bereikt, konden zij minstens twintig
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pond blad per stuk opleveren. In de eerste vier weken was een man voldoende, in
de twee laatste twee. Voor plukloon in deze zes weken, correlerend met het uitkomen der eitjes en het zich inspinnen van de worm, rekende hij f 40,-. Naast de
bomen waren er nog heggen van moerbeistruiken, waarvan het blad zelfs door kleine kinderen te plukken was.
Per morgen land rekende Van Hasselt op drie ons eitjes waaruit per ons 40.000
wormen kwamen, in totaal dus 120.000. Hiervan trok hij een derde deel af dat niet
uitkwam of als rups dood ging. Voor de 80.000 overblijvenden, welk aantal optimistisch is gesteld, waren de 300 x 20 = 6000 pond blad ruim voldoende als voedsel tijdens de periode tussen eitje en cocon. Voor de verzorging van dit aantal in
het "werkhuis" was in de eerste vier weken een vrouw voldoende en in de twee
laatste weken twee. Dezen kregen zes stuivers per dag, in totaalf 20,-. Voor het
onderhoud van het werkhuis, voor verwarming en materiaal stelde hij de kosten op
f 40,- per produktie van een morgen land. De uitgaven voor het afhaspelen van
de cocons liet Van Hasselt wegvallen tegen de opbrengst van de floret, namelijk de
buitenste laag van de cocon. Dit levert een ruwe losse zijde op, waarvan geen lange
en sterke draad te maken valt. Pas onder de buitenlaag komt het gedeelte dat geschikt is om tot goed garen gesponnen te worden. Toch lijkt het mij juister de
kosten van het afhaspelen, waartoe wegens de fijnheid van het werk ervaren werkkrachten vereist waren, in een bedrag uit te drukken. Er van uitgaande dat 800 cocons per dag door een vrouw af te haspelen waren, zou dit werk 100 arbeidsdagen
vragen a 14 stuivers per dag = f70,-. De totale kosten bedroegen derhaive
f 197,50 per morgen land.
Omdat 2000 cocons een pond fijne zijde opleveren, zou bij een nettoproduktie
van 80.000 co cons de opbrengst 40 pond zijde zijn. De waarde van een pond zijde
op f 10,- stellend levert dat f 400,- op. Kortom de winst lOU ruim f 200,- per
morgen bedragen 37 ). Omdat Van Hasselt zijn kosten lager stelt dan ik hier gedaan
heb, komt hij op een zuivere winst uit vanf 284,50 38 ). Maar ook bij de toegepaste
correctie kan men zich de vraag stellen, of aile facetten van het zijdeteeitbedrijf weI
in de berekening zijn opgenomen. Immers op de berekening door Van Hasselt valt
wei het een en ander af te dingen. Allereerst dat de vaste kosten betreffende het onderhoud van het werkhuis niet per hoeveelheid land zijn uit te drukken. Verder gaat
Van Hasselt uit van de situatie, dat de moerbeziebomen de vereiste bladproduktie
leveren. Daar is echter een periode aan vooraf gegaan van aanplant en eerste groeijaren, zonder dat er van rendement gesproken kan worden. Wei moet toegegeven
worden, dat Van Hasselt deze tijd van investeren zonder nog de zijdeteelt voUedig
in bedrijf te hebben, financieel gedeeltelijk had opgevangen door op het land, zolang de bomen nog niet tot de vereiste wasdom waren gekomen, tussen de aanplant
veldvruchten te verbouwen. Daarnaast staan niet direct te taxeren inkomsten die de
takken na het snoeien van de snel groeiende moerbezieboom als brandhout opleverden. Het blad dat in het najaar van de bomen viel, bleek zeer voedzaam voor het
vee te zijn. Verzameld en met kort gesneden stro vermengd was het een even goed
veevoeder als haver. Ook dit gegeven dient eigenlijk in geld uitgedrukt te worden.
Al in de achttiende eeuw werd de berekening die Van Hasselt had gemaakt, als
wei erg gunstig gekleurd gezien. Doordat hij geen post heeft opgenomen voor het
afhaspelen van de cocons, heb ik daarvoor een bedrag van f 70,- opgevoerd. Bovendien zou voor de improduktieve aanloopperiode eigenlijk een post afschrijving
in de begroting moeten zijn opgenomen. Maar zelfs met de toe te voegen correcties
leek de zijdeteelt bepaald gunstige financieIe perspectieven te bieden. Ook al meende men in 1777 op de berekening van Van Hasselt "iets te moeten aftornen", toch
werd de nettowinst nog als lo aantrekkelijk gezien, "dat een ieder ten sterkste moet
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worden aengespoord om zig op het kweeken van zydewormen toe te leggen"").
Van Hasseit hield degenen die een onderneming als de zijne wilden beginnen, voor
dat zij op "een eerlijk winstje" konden rekenen.
Omdat Van Hasselt als "regtgeaart patriot" zijn denkbeelden en ervaringen wilde uitdragen, liet hij in eerste instantie enkele specimina van door hem gewonnen
zijde beoordelen door deskundigen in Amsterdam en Haarlem. Nadat de expertise
uitermate gunstig was uitgevallen, stelde hij er prijs op "tot nut van zyne Vaderlanders" ruimere bekendheid te geven aan zijn bevindingen 40 ). Op instigatie van 1. F.
Martinet, - reeds geruime tijd lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen waarvan Van Hasseit in 1777 ook lid zou worden -, bood hij ter opname
in de reeks Verhandelingen van genoemd genootschap een uitvoerig manuscript
aan, dat in maart 1776 door hem was opgesteld en met name betrekking had op
zijn ervaringen met de zijdeteeit in 177 5 en eerder. Daarbij had hij als centraal
oogmerk af te rekenen met het vooroordeel dat "het onmogelijk ware in ons Vaderland goede zyde te teelen" . Uit het breedvoerig verslag moest het tegengestelde blijken. De publikatie van deze kopij yond in 1777 plaats. Dit geschrift kreeg nogal
wat aandacht in diverse periodieken. Het gunstig onthaal stimuleerde Van Hasseit
om betreffende de gang van zaken gedurende het seizoen 1776 een aanvullend verslag op te stellen. In dit Dagverhaal nopens het uitbroeyen der zywormen en het opvoeden derzelve in het jaar 1776 gaf Van Hasselt van dag tot dag aan, hoe zijn
bevindingen met de zijdeteelt in dat jaar waren geweest41).
Toen Van Hasselt met zijn werk eenmaal naar buiten was getreden, ondervond
dit spoedig veel waardering. Een indicatie hiervan is de onderscheiding die hem in
1778 van de zijde van de Oeconomische Tak te Haarlem werd verleend. Het initiatief tot dit eerbewijs was uitgegaan van de voorzitter van dit genootschap, die in
de vergadering van directeuren op 17 maart 1778 de suggestie naar voren had gebracht om mr. W. H . van Hasseit "die uitmuntende proeven van zijdeteelt in het
graafschap Zutphen gegeeven heeft eene medaille of een prijs toe te leggen"") . Hij
verzocht het bestuur over dit voorstel na te denken. Toen deze zaak in de daarop
volgende bijeenkomst weer aan de orde kwam, werd een positief besluit dienaangaande genomen 43 ). Er was nu wei een beslissing genomen om Van Hasselt een gouden medaille toe te kennen, maar een specifiek eigen erepenning had de
Oeconomische Tak toen nog niet. Omdat men een meer toepasselijke wilde dan die
welke in gebruik was bij de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen, werd
op 14 mei 1778 een commissie ingesteld "tot het ontwerpen van eene medaille voor
den Oeconomischen Tak"44). Het duurde tot de algemene ledenvergadering van 15
september voordat het bestuursvoorstel ter bespreking kwam. Dit yond aigemene
instemrning "wegens de zo prijswaardige poogingen van mr. W. H. van Hasselt in
het beginnen der zijdeteeit hier te Lande""). Op 24 september 1778 stelde de algemeen secretaris van de Oeconomische Tak, C. C. H . van der Aa, Van Hasseit per
brief op de hoogte van diens uitverkiezing 46 ). Er verliep daarna echter nogal wat
tijd, voordat Van Hasselt de gouden medaille in handen kreeg. Op 8 maart 1780
bleek dit nog niet gebeurd te zijn . Immers in een brief van die datum legt Van der
Aa aan Martinet, secretaris van het departement Zutphen van de Oeconomische
Tak, de vraag voor, hoe hij de medaille aan hem "zal doen toekomen om dezelven
aan de Heer Van Hasseit te overhandigen"47). Aangezien Van Hasselt de eerste was
die van de Oeconomische Tak de gouden medaille kreeg toegedacht, zelfs voordat
die ontworpen laat staan gemaakt was , is deze vertraging wei enigszins begrijpelijk.
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Aangezien de hoogste onderscheiding die de Oeconomische Tak kende, - welk
gerenommeerd genootschap toen enkele duizenden leden telde -, aan Van Hasselt
is toegekend, kan men niet staande houden, zoals in latere publikaties nogal eens
is gedaan, dat zijn werk is miskend . Ook in zijn directe omgeving zijn de succesvolle
experimenten van Van Hasselt niet onopgemerkt gebleven.
Kort na de stichting in 1777 van de Oeconomische Tak te Haarlem, de voorganger van de latere Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, was op
2 januari 1778 in Zutphen een afdeling, departement genoemd, van deze organisatie
tot stand gekomen. Hoewel mr. W. H. Van Hasselt wei bij de oprichtingsvergadering aanwezig was, komt hij daarna niet meer op de ledenlijsten voor4'). Toen het
bestuur van het Zutphens departement in februari 1778 van de algemeen secretaris
van de Oeconomische Tak de suggestie ontving om thema's op te geven ten behoeve
van prijsvragen die men jaarlijks wilde gaan uitschrijven 49 ), stelde men te Zutphen
op 7 april 1778 een lijst van een aantal onderwerpen op. Een van de thema's betrof
de zijdeteelt, waarmee men duidelijk inhaakte op de reeds eerder op het landgoed
"Empe" gestarte activiteiten. De opgave dienaangaande hield in, dat vanuit de
praktijk bewezen moest worden dat een veld met moerbeziebomen beplant en waarmee aangevangen moest worden na de datum van het uitschrijven van de prijsvraag
"meer voordeels aan zijde geeft dan een even groot stuk lands met andere producten beplant"'O). De uit te loven premie bedroeg 100 dukaten. Uit de temporele conditie blijkt, dat men niet de eerdere aanplantingen van Van Hasselt op het oog had.
Het zou een open zaak worden. De kern van de kwestie was aan te tonen, dat het
beplanten van een stuk grond met moerbeziebomen en de daarmee verbonden zijdeteelt niet aIleen een goede boterham opleverde, maar tevens een hoger financieel
rendement gaf dan de traditionele verbouw van agrarische produkten. Geen geringe
opgave. Het voorstel van het departement Zutphen is echter niet door de directie
van de Oeconomische Tak overgenomen.
Uit het stellen van het hiervoor genoemde item en uit het in 1780 organiseren van
een wedstrijd ter plaatse in o.a. het zijdewinden") blijkt, dat de zijdeteelt in Zutphen serieus werd genomen. Wellicht gelntrigeerd door de gunstige exploitatierekening die Van Hasselt had opgevoerd, wilde men nu blijkbaar van meedere zijden
de proef op de som genom en zien.
Vond men te Haarlem het voorstel vanuit Zutphen klaarblijkelijk te ver gaan,
weI positief stond de directie van de Oeconomische Tak tegenover het voorstel dat
het departement Utrecht in 1778 indiende. Dit hield in, dat deelnemers aan de prijsvraag uiterlijk december 1784 moesten aantonen een halve morgen beplant te hebben met moerbeziebomen "om in het vervolg ter voedinge van zydewormen te
kunnen dienen". De aanplant zou er goed uit moeten zien en het terrein van onkruid gezuiverd dienen te zijn . Ervan uitgaande dat de belangstelling voor deze thematiek in den Ian de groot was, werden tien premies van elk 25 dukaten ter
beschikking gesteld. Voor degene die "de grootste quantiteit moerbezieboomen zal
gecultiveerd hebben", werd zelfs een prijs van 50 dukaten uitgeloofd. Ondanks de
hooggestelde verwachtingen moest deze prijsvraag in 1785 wegens gebrek aan belangstelling ingetrokken worden").
In 1779 kwam het department Utrecht wederom met een suggestie op het terrein
van de zijdeteelt, nu echter meer bescheiden dan die uit 1778. Bij deze tweede prijsvraag werd aan degenen die hierop wilden reageren, als conditie gesteld, dat zij "in
de nabuurschap van eenige stad deser Republicq, ter distantie van niet meer dan
300 roeden, om aldaar te blijven staan, hebben geplant niet minder dan 25 geente
moerbezieboomen onder de naam Murier rose bekent". De bekroonde kon rekenen
op een premie van zes dukaten, heel wat minder dan de eerder genoemde prijzen").

ZIJDETEELT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE EEUW

141

Het duurde tot herfst 1784, voordat op deze prijsvraag een reactie kwam. De inzending werd gepresenteerd onder het motto "honderd en twintig roeden van de
Stadspoort". Teleurstellend was, dat er slechts een reactie binnenkwam. De inzender dee1de mee vijftig moerbeziebomen aangeplant te hebben. Waar dit was en wie
tiij was, blijkt niet uit de archiefstukken. De anonieme inzender verklaarde, dat de
aanplant er "fleurig wasschende" bijstond en gaf de verzekering "die voor altoos
te laten staan". Nadat van de zijde van de departementen Utrecl;lt en Arnhem in
december 1784 en januari 1785 een positief advies was uitgebracht, zij het met enige
reserves, stond de Oeconomische Tak niets meer in de weg om de prijs toe te
kennen H ). Uiteindelijk was het resultaat slechts een geringe afschaduwing van de
hoog gespannen verwachtingen van het Zutphens en het Utrechts departement.
Mensen met het geloof in de zijdeteelt als Van Hasselt en met een gelijke ondernemingszin bleken zeldzaam te zijn.
Meer effect dan de hier beschreven prijsvragen had de doorwerking van de geschriften van Van Hasselt zelf. Deze gaven aan zijn proefnemingen een grote bekendheid in den lande, waardoor er een zekere uitstraling van uitging. De door hem
in 1776 uitgesproken verwachting, dat zijn voorbeeld anderen zou opwekken hem
na te volgen, bleek reeds in 1777 bewaarheid te worden. Immers in de loop van dat
jaar waren ook anderen gestart om zich met de zijdeteelt "te bevlytigen""). Een
recensent van de door Van Hasselt uitgegeven verhandeling kon in augustus 1777
meedelen, dat de goede uitslag van de proeven op Empe ondernomen "reeds veelen
in Gelderland, Holland, Utrecht en elders heeft uitgelokt om hierop hunne gedagten te vestigen of ook al dit loffelijk voorbeeld dadelijk na te volgen." Meerderen
hadden reeds moerbeziebomen aangeplant en zetten zich in "het Vaderland eenen
nieuwen tak van voordeel en welvaeren te belooven". De bespreking van het door
Van Hasselt genomen initiatief werd afgerond met de opmerking "dat het eene
zaek is de oplettendheid en beproeving van hen, die daertoe gelegenheid hebben,
dub bel waerdig"'6). Een jaar later haakte de auteur Wynand Koopman hierop in
door te verklaren, dat navolging van het experiment van Van Hasselt door anderen
voor het landsbelang van grote betekenis zou zijn").
Buiten de eerder genoemde regio's blijkt het door Van Hasselt gegeven voorbeeld
ook tot in Staats-Brabant te hebben doorgewerkt. Later, in de negentiende eeuw,
viel daar nog op drie plaatsen de aanwezigheid te signaleren van de witte moerbezieboom "geplant ten gevolge van de impulsie door Van Hasselt gegeven""). Zo
stond nog in 1836 op het terrein van het landhuis "Voorburg" te Vught, toebehorend aan baron de Smeth van Deurne, een heg van een der fijnste soorten van de
witte moerbeziestruik die daar omstreeks 1780 was neergezet. Op het landgoed
"Dommelrode" te Sint-Oedenrode waren rond 1830 twee hoge witte moerbeziebomen te zien die daar tussen 1770 en 1780 geplant waren, terwijl toen ook op het
landgoed "de Groote Ypelaar" bij Breda nog een machtige, zeer oude moerbezieboom te bewonderen vie!. In beide laatste gevallen waren de bomen echter kort
voor 1836 omgehakt'"). De hier gegegeven voorbeelden zijn niet zozeer als pieus relict van belang maar vooral als bewijs, dat de moerbezie een oude boom kon worden. Verder geeft de lange levensduur meer dan allerlei theoretische beschouwingen
aan, dat het moerbeziegewas in staat was zeer strenge winters te doorstaan en derhalve in het Nederlandse klimaat zonder meer kon gedijen.
Betrof het voorgaande de moerbezieboom als leverancier van het basismateriaal
voor het voeden van de zijderups, ook de verwerking van de in ons land verkregen
zijdedraad bleek realiteit te zijn. Zo werden o.a. te Hoorn in de "Konst-KousenFabriek", een onderdeel van de door dominee C. Ris in 1777 opgerichte Vaderland-
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sche Maatschappij van Reederij en Koophandel, kousen vervaardigd van zijde "in
onze eigene provintien getee1d en gewonnen"·O). Ook in andere artikelen als handschoenen, broeken en camisolen werd deze zijde verwerkt.
Betreffende Amsterdam vernemen wij het volgende ongeloofwaardig bericht.
Daar zouden de zijderupsen zodanig gedresseerd zijn, dat zij meteen eindprodukten
afleverden. Zo meldt J . de Vries in 1779 "dat de heer Visser te Amsterdam onlangs
met zeer veel moeite het middel heeft uitgevonden om de Zywormen dingen van allerlei gedaante te laaten spinnen als van Mutzen, Neusdoeken, Koussen en wat des
meer is. Verstrekkende deeze uitvinding tot verwondering van aile de geene die het
gezien hebben"·'). Hoewel de hiervoor gaande informatie uitermate wonderlijk is,
bewijst deze toch wei, dat ook in Amsterdam de zijdeteelt geen onbekende aangelegenheid was . Het kan ook zijn, dat de informant zich vergist en wellicht de activiteiten in Hoorn bedoelt. In ieder geval kent hij de zijderups teveel vaardigheid toe.
Ofschoon hier sprake is van iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet
waar de klepel hangt, geeft de geciteerde vermelding wei aan, dat de verwachtingen
betreffende de zijdeteelt hoog gespannen waren . In dit geval te hoog, zodat het tot
een dwaze uitspraak kwam.
Hoe het sedert 1777 verlopen is met de veel belovende pro even van Van Hasseit,
is ons niet bekend. Wei weten wij, dat er een vroegtijdig einde aan is gekomen. Gegrepen door enthousiasme voor de zaak van de Amerikaanse vrijheidsoorlog en teleurgesteld door het gebrek aan dynamisme in ons land, is Van Hasselt in 1781
geemigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika. In 1780 was hij via zijn vriend
Joan Derk van der Capellen tot de Poll in Amsterdam in contact gekomen met de
kring van vrienden van de jonge Amerikaanse Republiek. Ais lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen ging Van Hasselt regelmatig naar de vergaderingen in Haarlem. Ook uit anderen hoofde had hij relaties in Amsterdam . In
december 1780 ontmoette hij op introductie van Van der Capellen daar kapitein A.
Gillon, wiens fregatschip "de Unie" voor de rede van Texellag . Naast commerciele
doeleinden was ook een reden van de aanwezigheid van Gillon hier, dat hij als vertegenwoordiger van de staat South Carolina in ons land een lening wilde aangaan
mede om de kosten van de Amerikaanse onafhankelijkheidsooriog tegen de Enge1sen te dekken . Van Hasselt, die intussen besloten had naar Amerika te gaan , verkocht in april 1781 "het hooghe huys" Empe met aile toebehoren, enige gronden
en rechten voor f 12.730,- aan zijn broer Barthold. Met kapitein Gillon ging hij
een overeenkomst aan om het schip "de Unie" gedeeltelijk voor zijn rekening met
hande1sgoederen te bevrachten. Op 19 augustus 1781 zeilde het schip uit. Uiteindelijk kwam Van Hasselt op Cuba terecht, waar hij zijn handelswaar tegen een goede
prijs van de hand kon doen. Via Philadelphia trok hij naar Charleston in South Carolina, waar hij zich als koopman vestigde. Zo verzond hij vanuit Amerika tabak
, en indigo naar Amsterdam·').
Uit een aanbeve1ingsbrief aan Livingstone, gouverneur van Philadelphia, die Van
der Capellen ten behoeve van Van Hasselt meegaf, blijkt iets van de motieven tot
vertrek. Van der Capellen schrijft daarin, dat zijn vriend een man is van verstand
en bekwaamheid en van een "verheeven vrijen geest" . Van Hasseit die een onafhankelijk ingesteld persoon was, "heeft nooit willen kruipen ". De slaafsheid van
geest bij velen in den lande stond hem absoluut niet aan . Als overtuigd patriot heeft
hij niet gewacht op mogelijk betere tijden, maar heeft hij de mentale ruimte in
Amerika gezocht. Van der Capellen geeft als zijn mening, dat Van Hasselt " verdient een Amerikaan te zijn". Verder ziet hij hem als "voorlooper van duizenden"
die zullen volgen· 3 ). Om deze verwachting te kunnen plaatsen moet men voor ogen
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houden, dat de reeds aangebroken patriottentijd rond 1780 nog in een moeizaam
begin verkeerde. In die sfeer zullen de vrijheidsdrang en de pioniersmogelijkheden
in het jonge Noord-Amerika dat in een strijd om zelfbeschikking gewikkeld was
met de Engelsen, niet weinigen in ons land aangesproken hebben.
In 1783, het jaar waarin de Amerikaanse onafhankelijkheid door Engeland werd
erkend, kwam Van Hasselt voor een korte periode terug in ons land. Doel van deze
tijdelijke terugkeer was om hier geld te verkrijgen voor het opzetten van zaken in
de Verenigde Staten. Het geld zou moeten dienen om een groot speculatief plan in
de omgeving van Charleston te kunnen realiseren. Dit plan bestond uit de aankoop
van land, dat in cultuur gebracht en daarna in kavels verkocht zou worden. Op 16
december 1783 ging daartoe Van Hasselt voor zich zelf en tevens optredend namens
Gillon een geldlening aan bij de firma L. Hovy en Zn te Amsterdam 64 ).
Eind 1784 is Willem Hendrik van Hasse1t weer in Amerika 6 '). In de jaren
1784-'86 voert hij een tamelijk drukke correspondentie met Robert Jasper van der
Capellen tot de Marsch. Daaruit valt op te maken, dat Van Hasselt in Amerika goede zaken dacht te kunnen do en en dat het hem in het algemeen niet slecht ging 66).
Samen met Gillon had hij een groot stuk grond gekocht. In verb and met bouwplannen doet hij aan timmerman Aart Hagedoorn die vroeger voor hem op Empe had
gewerkt, het voorste1 naar Amerika te komen. Van Hasselt zal de heen- en terugreis
betalen, zal opkomen voor de verblijfkosten en garandeert gedurende vijf jaren een
tractement van! 300,- per jaar. Mocht Hagedoorn in Amerika willen blijven, dan
kon hij na afioop van het contract op een stuk grond rekenen. Ten behoeve van
zijn activiteiten op tuinbouwgebied vraagt Van Hasselt aan Van der Capellen hem
vanuit Nederland goed graszaad, diverse soorten vruchtbomen, tuingereedschap,
een barometer, een thermometer, enz. toe te sturen. De nota voor de te rna ken
kosten kan gezonden worden naar L. Hovy te Amsterdam, bij welke handelsfirma
Van Hasselt een rekening geopend had 67 ). Op zijn beurt zond hij naar familie in
het oude vaderland een hert, een vogel, zaad en planten uit Amerika 6 ').
Zijn oude liefde, de zijdeteelt, kon Van Hasselt in Amerika niet vergeten. Zodoende ging hij zich opnieuw op dit terrein toeleggen. De omstandigheden waren
hiervoor niet ongunstig. De Engelsen hadden daar eerder in de koloniale peri ode
de aanplant van moerbeziebomen, het kweken van de zijderups en het oprichten
van spinnerijen geintroduceerd. Hoewel in de achttiende eeuw grotendeels verdrongen door de snel opkomende katoenteelt bleken met name de staten Georgia en
South Carolina voortreffelijke zijde voort te brengen 69 ). De uitspraken die in de
loop van de negentiende eeuw betreffende de activiteiten van Van Hasselt in zijn
nieuwe vaderland gedaan zijn, zoals de bewering dat "Noord-Amerika de zijdeteelt
aan dezen onzen landgenoot te danken heeft", zijn derhalve bepaald onjuist 70).
De pogingen van Van Hasselt in de Verenigde Staten ten aanzien van de zijdeteelt
ondernomen, zijn geen succes geworden. De oorzaak zal in dit geval gezocht moeten worden in onvoldoende kapitaal, omdat zijn ge1dmidde1en na 1785 afgenomen
waren. Dit blijkt uit een brief van 2 augustus 1791 aan Hovy te Amsterdam. De
schrijver merkt op: "Van Hasselt a beau coup d'esprit, mais il n'a point d'argent".
Het geld was in de diverse door Van Hasselt ondernomen experimenten gaan zitten
die echter niet aan de winstverwachtingen hadden beantwoord. In hetze1fde schrijyen wordt er op gewezen, dat "il a infructueusement essaye de faire de la soie'''').
Daarna wordt het wat de berichtgeving betreft, stil. Na begin 1807 nog enkele bezittingen in Nederland aan familie verkocht te hebben, overleed Van Hasselt die geheel zijn leven vrijgezel was gebleven, op 75 jarige leeftijd op 29 november 1807 op
de Savannah River, de grensrivier tussen South Carolina en Georgia 72).
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Na het vertrek van Van Hasselt was de succesvolle zijdeteelt te Empe spoedig in
verval geraakt, omdat zijn broer Barthold zich niet geroepen voelde om het begonnen werk voort te zetten. Door de emigratie van Van Hasselt, de motor van de innovatie van de zijdeteelt in ons land, is deze nieuwe vorm van activiteit ondanks
hoop volle perspectieven niet boven het experimenteerstadium uitgekomen. Dit ondanks het feit dat zijde in gewicht herhaaldelijk met goud gelijk gesteld werd en dat
voor degene die blijvend succes zou hebben, een uitstekend rendement van de geinvesteerde geld en was weggelegd.
Het verlies van de inzet en vooral van de grote ervaring van W. H. Van Hasselt
voor ons land was een ernstige handicap voor de succesvolle realisering van de binnenlandse zijdeteelt. De betekenis van deze figuur is pas later goed doorgedrongen.
In de literatuur uit de negentiende eeuw over.de zijdeteelt wordt steeds naar hem
als lichtend voorbeeld verwezen. Gezien "de allerbelangrijkste resultaten van deszelfs proeven" hadden vele decennia later niet weinigen er grote moeite mee, dat
"het door hem verrigte bijna vruchteloos was". Men was bitter gestemd, dat "al
de betoonde zorgen en bemoeyingen met het verwaarloozen zijner aangevangen
werkzaamheden vervallen" waren. Het grootste dee I van de door hem aangeplante
moerbeziebomen was na zijn vertrek naar Amerika gerooid. Zodoende sprak men
van miskenning in Gelderland "van den waarlijk grooten van Hasselt""). Ook nog
in de twintigste eeuw bleef de naam Van Hasselt een begrip in verb and met de Nederlandse zijdeteelt 74 ).
Toch is het niet zo, dat met het vertrek van Van Hasselt de vlam in ons land geheel gedoofd was. De instantie die het zijdevaan hoog bleef houden, was de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen.
Na in 1777 en 1778 aandacht voor de zijdeteelt gevraagd te hebben gebeurde dit
opnieuw in 1785. In dat jaar verzocht de secretaris van genoemde maatschappij aan
1. F. Martinet een Supplement uit te geven als vervolg op de twee publikaties van
Van Hasselt. Hierin zou een analyse gegeven dienen te worden van de oorzaken die
tot de neergang van het door Van Hasselt ondernomen werk hadden geleid, en van
de mogelijkheden die dit eventueel hadden kunnen voorkomen. Het beroep op
Martinet werd beargumenteerd wegens zijn kennis van de betrokken materie en uit
hoofde van zijn goede relatie met Van Hasselt"). Het eerstgenoemde punt: kennis
van zaken was gebaseerd op het feit dat Martinet zelf experimenteerde, zij het bij
wijze van liefhebberij en in het klein, met het kweken van zijdewormen, waartoe
hij zich eitjes uit Italie per post had laten toezenden. Het was echter niet deze beperkte eigen ervaring maar vooral het expose dat Martinet in zijn beroemde vierdelige publikatie Katechismus der Natuur over de experimenten van Van Hasselt had
gegeven, dat hem tot deskundige op dit terrein bestempelde. Wat het punt van de
goede relatie aangaat, valt op te mer ken dat Martinet reeds met Van Hasselt bevriend was geraakt tijdens de studietijd van beiden aan de Leidse universiteiC 6 ).
Toen Martinet zich in 1775 als predikant te Zutphen vestigde, waren de oude
vriendschapsbanden weer aangehaald. Martinet had een hoge dunk van de door
Van Hasselt gedane proeven. Het was dan ook op zijn instigatie, dat Van Hasselt
diens verhandeling over de inlandse zijdecultuur had opgesteld en ingezonden naar
de Hollandsche Maatschappij77).
Van Hasselt heeft een zo duidelijk stempel gezet op de Nederlandse zijdeteelt en
is zo evident de voortrekker geweest, dat zijn vertrek uit het land de vaart aan het
geheel heeft ontnomen. Het zijn slechts bespiegelingen achteraf, die ons tot de gedachte doen komen, hoe anders het zou zijn gel open wanneer Van Hasselt in ons
land gebleven was. Had zijn werk dan meer praktische betekenis kunnen krijgen
in de zin van een economisch goed renderend project? Bedrijven op het terrein van

ZUDETEELT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE EEUW

145

de zijdeweverij waren er voldoende, zodat de afzet van de inlands verworven zijdedraad zonder meer verzekerd was, indien het aanbod tenminste zowel in prijs als
in kwaliteit interessant was. Bij continuering van de ondernerning van mr. W. H.
van Hasselt zou het proces van innovatie, aanvaarding en verspreiding ook gemakkelijker te traceren zijn geweest. De kennis betreffende de vernieuwing was aanwezig. Deze is door Van Hasselt via publikatie openbaar gemaakt. Bekend is, dat
anderen bereidheid tot navolging toonden. Minder duidelijk is, in hoeverre de materieIe en sociale omstandigheden hierop stimulerend hebben ingewerkt. Of de
overname van de ideeen van Van Hasselt op professionele wijze geschiedde, is niet
vast te stellen. Het waren "heeren" die tot navolgen besloten om een nuttige liefhebberij om handen te hebben. Zij waren mensen die voor hun bestaan hiervan niet
afhankelijk waren en die het zich konden veroorloven wat geld in experimenten te
steken en dit eventueel te verliezen. Niet op grond van hun beroep maar vanwege
hun maatschappelijke status volgden anderen Van Hasselt na. Doordat het eenlingenwerk was en doordat de diverse figuren die zich met de zijdeteelt bezig hielden,
verspreid over het land woonden, was het uitstralingseffect van de vernieuwing beperkt. Immers een zekere geografische contractie is gewenst om de voorbeeldwerking effectief te maken, doordat de resultaten van de innovatie ter plaatse of in de
omgeving met eigen ogen te zien zijn.
Hoe moeilijk het ook bleek de zijdeteelt tot een effectief bedrijf te maken, toch
werd het streven hiernaar in de tweede helft van de achttiende eeuw niet door iedereen als disfunctioneel gezien. Vandaar dat de belangstelling voor de zijdeteelt niet
uitdoofde.
Dat de interesse voor de zijdeteelt op het eind van de achttiende eeuw nog niet
was verdwenen, blijkt uit de volgende drie punten. Allereerst verscheen in de loop
van 1789 te 's-Gravenhage een boek dat handelt over de zijderups"). Verder toont
correspondentie met de Oeconomische Tak uit november 1796 aan, dat er nog
steeds belangstelling bestond voor de in 1777 in de Verhandelingen uitgegeven publikatie van mr. W. H. van Hasselt. Het handelt hier om de kwestie, of van dit stuk
geen nieuwe en aparte uitgave is te maken 79). Op deze suggestie is, voorzover te achterhalen viel, niet ingegaan. Vervolgens, en hiermee komen wij op de derde aanwijzing van een nog steeds levende interesse, kwam in 1798 over de thematiek van de
zijdeteelt een uitvoerig geschrift uit, voorzien van instructieve afbeeldingen met toelichting voor hen die zich bezig wilden houden met de praktijk van de zijdeteelt.
Of er enige relatie bestaat tussen dit initiatief en de Oeconomische Tak en de in 1796
gedane suggestie, is niet aantoonbaar.
De uitgever van de laatst vermelde stu die was de firma A. Blusse en Zoon te Dordrecht. Op het titelblad wordt geen auteursnaam vermeld. De verantwoordelijkheid
voor de tekst neemt Pieter Blusse op zich, hetzij als auteur hetzij als uitgever, hetzij
en dit lijkt het meest waarschijnlijk als beide· O). Blusse draagt het boek waar het
hierover handelt, op aan A. B. van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, die aldaar een zijdefabriek had opgericht, waarin "veelen een eerlijk
bestaan" vonden. Deze Van den Brandeler blijkt zeer geinteresseerd te zijn in "den
nuttigen arbeid" der zijdeteelt. De publikatie van Blusse geeft een uitvoerige informatie over aile stadia in het voortbrengingsproces van de natuurzijde. De auteur
richt zich zowel tot "de liefhebber die zich in het klein op dezen aangenamen en
winst aanbrengenden Tak toelegt", als tot degene die er zijn beroep van maakt, de
zaken in het groot wi! aanpakken en daarin "een ruim middel van bestaan
zoekt"81).
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De auteur wijst op het voordeel, dat de zijdeteeit aan een land kan opleveren. Dit
in verb and met het bestaan van zijdefabrieken die "ten minsten van even groot, zo
niet van meerder aanbelang zijn dan de wollenfabrieken". De zijdeteeit en de zijdeindustrie kunnen vele werklozen een bestaan versehaffen, zonder dat aan de uitbreiding daarvan een limiet behoeft gesteld te worden. Dit geldt weI voor de wolnijverheid die in zijn omvang uiteindelijk beperkt wordt door het aantal sehapen voor
de ruwe wol. Dit aantal is weer afhankelijk van de hoeveelheid grond, waarop dezen kunnen grazen. Voor de zijdeteelt geldt die beperking vrijwel niet, omdat een
oneindig aantal moerbeziebomen geplant kan worden langs wegen, paden, rond akkers en weiden, in bos, heide en duin").
Blusse, - en hij is hiermee een kind van zijn tijd: de Bataafse Republiek -, is
van mening, dat het landsbestuur een duidelijke taak heeft bij het seheppen van
nieuwe bronnen van bestaan. Daarom dient de rijksoverheid de opbouw van een
Nederlandse zijdeteelt te steunen om zo "aan een menigte armen brood en aan nog
meer rijken pragtige stoffen tot kleeding te kunnen verschaffen, zonder dat wij de
Uitheemschen in deezen tak van handel noodig hebben""). Het zieh onafhankelijk
maken van het buitenlands bedrijfsleven past volkomen in het denken van na de
Bataafse revolutie van 1795, dat een kraehtige bevordering door de overheid van
de nationale eeonomie wenst.
Als een belangrijk bijkomend voordeel van de moerbezie naast het leveren van
blad als voedsel voor de zijderups besehouwt de auteur de eigensehap van deze
boom, dat die niet door inseeten wordt aangetast en zelfs de vruehtbomert welke
er omheen zijn geplant, daar tegen besehermt. Verder is de moerbeiboom niet veeleisend. Deze groeit het best in zandige grond en kan juist door die eigensehap een
bijdrage lever en aan wat meer welvaart in de arme zandgebieden in ons land. Blusse
adviseert de bomen in een dubbele rij om de akkers heen te zetten, hetgeen geen
grondverlies oplevert. Omdat de boom niet in de breedte worteIt, merge It deze in
tegenstelling tot de populier de grond niet over een grote afstand uit 84 ).
De schrijver raadt aan de moerbezie als struik en als boom aan te planten. Het
blad van moerbezieheggen loopt eerder uit en is niet zo rijk aan sap. Dit blad is zeer
gesehikt voor de zijderups in zijn eerste leefkring. Nadat de eerste vervellingen hebben plaats gevonden, kan men beter de meer sappige bladeren van de boom gebruiken. Deze wijze van behandelen is het best voor de rups en levert bovendien een
sterke zijdedraad op").
De natuurlijke vijanden van de zijderups zijn vogels, muizen en spinnen. De rups
kan niet tegen lawaai, rook, koude en hitte. Zuiverheid is een zeer voorname zaak
bij de zijdeteelt. Ook dient men erop te letten de rupsen geen voehtig blad te
geven' 6 ) . Wanneer men een van deze faetoren uit het oog verliest, breekt er spoedig
ziekte uit en sterven de rupsen snel.
Blusse rieht zich in zijn boek niet speeifiek op de Nederlandse situatie, maar geeft
een algemene hand lei ding voor hen die zieh op de zijdeteelt willen toeleggen. Een
goede instruetie is zeer gewenst, omdat de ondervinding leert, dat de lange en moeilijke weg die afgelegd moet worden, voordat men voldoende moerbezienblad heeft,
de teeIt van rupsen onder de knie heeft en het ingewikkelde proees van het afhaspelen der eocons beheerst, vele potentieel gelnteresseerden afsehrikt om zich op het
terrein van de zijdeteeit te begeven.
Met de hier besproken publikatie uit 1798 wordt de achttiende eeuw, wat de gerichtheid op de zijdeteelt betreft, afgesloten. Het zetten van dit punt betekent eehter
geen einde. De droom van een Nederlandse zijdeteelt mogelijk te maken bleef ook
in de hierna volgende tijd hardnekkig voortleven, niet aItijd even intens, met ups
en downs, maar onuitroeibaar.
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51 ) G. A. Zutphen, Archief van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen, t.a.p.,
Handelingen der vergaderingen, 12 mei 1780.
52) G. A. Haarlem, Archief van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
te Haarlem, inv. no. 21: Prijsvraagen 1778-1798, voorstel van departement Utrecht 1778,
prijsvraag no. 8.
53) G. A. Haarlem, t.a.p., voorstel van departement Utrecht 1779, prijsvraag no. 26.
H) G. A. Haarlem, Archief van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
te Haarlem, inv.nos. 33-34 (1785) 4: aanvragen en mededelingen der departementssecretarissen; 7: voorstel aangaande landbouw, met name betreffende aanplant van moerbeziebomen.
" ) Van Hasselt, Dagverhaal, t.a.p., bIz. 24.
56) Nieuwe Nederlandsche laerboeken, t .a.p., bIz. 931.
51) W. Koopman, Over de fabrieken in ons land, t.a.p., bIz. 202-204.
" ) R. A. Noord-Brabant, Collectie Aanwinsten 1961, no . 116: manuscript Redevoering
van H . Berail over de zijdeteelt, uitgesproken voor het departement van de Maatschappij tot
Nut van 't A1gemeen te Deventer en voor Diligentia te 's-Gravenhage, 9 en 31 maart 1843,
bIz. 24.
" ) P. W. Lothes, Over het belangrijk nut van den moerbezieboom, in Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, jrg. II (1836), bIz. 364-365.
60) C. Ris, Staatkundig onderzoek van de waare grondbeginse1en, doe1einden en nuttigheden der Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel ter liefde van 't algemeen
te Hoorn (Hoorn 1781), bIz. 93-95 .
61 ) 1. de Vries, Natuurkundige en ophelderende Aanmerkingen over het derde en vierde
deel van J . F. Martinet's Katechismus der Natuur (Amsterdam 1779), bIz. 78.
62) 1. C. Wilhelmy van Hasselt, Dat Huus toe Empe, in Bijdragen en Medede1ingen van
de vereniging Gelre, dl. LXII (1965-'67), bIz. 212-215; Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, dl. VIII (Leiden 1930), kolom 707-708 : Hasselt, W. H. van.
63) J . F. B. van Hasselt, Een merkwaardig figuur uit de achttiende eeuw, in Mededee1ingen
der familievereeniging Van Hasselt, no. 3 (1926), bIz. 43-45.
" ) P. J . van Winter, Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van
het Amerikaansche Gemeenebest, dl. I ('s-Gravenhage 1927), bIz. 92-93 .
" ) R. A. Gelderland, Archieven van de familie Van der Capellen, Brieven van mr. W. H .
van Hasselt van Empe te Charleston aan R. J . van der Capell en tot de Marsch 1784-1786 (inv.
Van Schilfgaarde no. 520), brief d.d. 29 december 1784.
" ) R. A. Gelderland, t.a.p. , brief d.d. 18 februari 1785.
67) R. A. Gelderland, t.a.p. , brief d.d. 4 april en 1 mei 1785 .
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" ) R. A. Gelderland, t.a.p., brief d.d. 22 januari 1786 .
..) De zijdeteelt in Amerika, in De Volksvlijt, tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel
en scheepvaart, jrg. III (1871), biz. 13-18; Van Winter, a.w., biz. 92.
70) H. Berail , Programma omtrent het stich ten eener naamlooze maatschappij ter aankweeking van de witte moerbezieboom en tot invoering van de zijdeteelt in de provincie NoordBraband (,s-Hertogenbosch 1830), biz. 11 ; P. W. Lothes, Over het belangrijk nut van den
moerbezieboom, in Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, jrg.
II (1836), biz. 371.
" ) J . F. B. van Hasselt, Een merkwaardig figuur uit de achttiende eeuw, t.a.p., biz. 46.
" ) J . C. Wilhelmy van Hasselt, Dat Huus toe Empe, in Mededeelingen van de familievereeniging Van Hasselt, no. 6 (1966), biz. 81.
") Zie o.a. A. Martini van Geffen, Handleiding ter bevordering van de zijdeteelt in Nederland Cs-Hertogenbosch 1833), biz. 3-4; De Vriend des Vaderlands, dl. VIII (Amsterdam
1834), biz. 684; Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, jrg. II
(1836), biz. 370 en 372.
" ) Everwijn, a.w., biz. 345.
" ) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv.no. 24: Brieven aan J. F. Martinet gericht, brief van C. C. H . van der Aa d.d. 4 mei 1785 .
76) B. Paasman, J. F. Martinet, een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen
1971), biz. 27 .
" ) H. F. J . M . van den Eerenbeemt, Dominee J . F. Martinet en de Oeconornische Tak te
Zutphen 1778-1781, in Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl. XLIII (1980), biz.
29-30.
") Ontdekking van de Staatkunde der Natuur of beschrijving van het Gemeenebest der Honingbijen en Zijdewormen Cs-Gravenhage 1789).
79) G. A. Haarlem, t.a.p., inv.no. 46 (1797) 4: Voorstel aangaande de zijdeteelt.
") P . B1usse, De zijdenteelt en kweeking van den moerbezit!nboom; of volledige beschrijving van de zijwurmen en derzelver voedzel; van derzelver behandeling, oppassing, spinarbeid, en al den toestel, die tot hetzelve behoord (Dordrecht 1798). Dit boek verscheen als dee1
XV van de reeks VOlledige Beschrijving van aile Konsten, Ambachten, Handwerken, Fabrieken, Trafieken, derzelver Werkhuizen, Gereedschappen, enz. De prijs bedroeg een gulden en
zes stuivers.
") Blusse, a.w., biz. V.
" ) Blusse, a. w., biz. 128-130.
13) Blusse, a. w., biz. 130.
" ) Blusse, a.w., biz. 3, 6 en 17.
") Blusse, a.w., biz. 31.
") Blusse, a.w., biz. 44-45 en 71-73.
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Een onderzoek naar de rendabiliteit van de Nederlandse vrachtvaart in de achttiende eeuw')
door
W. G. 't HART EN P. C. VAN ROYEN
In 1973 sprak S. Hart van een verontrustende achterstand van het onderzoek betreffende de Nederlandse zeegeschiedenis hier te lande in vergelijking met het
buitenland'). Gelukkig kan men nu constateren dat er in de tussentijd heel wat publicaties op maritiem gebied verschenen zijn, waaronder de Martieme Geschiedenis
der Nederlanden een omvangrijke compilatie van de huidige kennis inzake de Nederlandse scheepvaart vormt'). Het zal duidelijk zijn dat vele facetten van de zeegeschiedenis nog niet die aandacht gekregen hebben die ze verdienen, Of omdat er
geen of weinig bronnenmateriaal voorhanden is, Of omdat er over bepaalde onderwerpen al een min of meer bevestigd idee bestaat, zodat een directe aanleiding voor
onderzoek niet aanwezig is. Zo zou men kunnen denken dat de Nederlandse vrachtvaart een rendabele zaak moet zijn geweest aIleen al om het feit dat men deze gedurende een zeer lange periode op grote schaal heeft uitgeoefend. Ook de macht en
rijkdom van de Republiek lijken er alleszins een bevestiging van dat de koopvaardij
een winstgevende aangelegenheid moet zijn geweest, hoewel kwantitatief onderlOek, in scheeprekeningen bijvoorbeeld, vrijwel niet heeft plaats gevonden. Om
kort te gaan, zolang het tegendeel niet bewezen is, lijkt het aannemelijk dat de
koopvaardij rendabel is geweest. Deze onbewezen stelling is inmiddels aangevochten door W. Brulez, die betoogt dat de vrachtvaart van de Republiek in de 17e en
18e eeuw niet of nauwelijks winstgevend is geweest'). De oorzaken, die tot nu toe
zijn gegeven voor de hoge rendabiliteit van de vrachtvaart, lOuden, aldus Brulez,
niet in overeenstemming met de realiteit zijn: het grote aanbod van scheepslaadruimte maakt een hoge vrachtprijs niet erg aannemelijk; te weinig kennis over de
levensduur van de schepen stelt ons niet in staat te oordelen over de stabiliteit van
het kapitaal; de hoge sociale rang en betrekkelijke welstand van de gemiddelde
schipper zijn geen indicaties voor de rendabiliteit van de vrachtvaart; het investeren
in scheepsparten, dat in de 17e en l8e eeuw veelvuldig voorkwam, hoeft niet gebaseerd te zijn op werkelijke winstverwachtingen, "investeren in scheepsbezit gebeurt
dan ook veelal uit onverstand en door landbouwers die geen andere weg met hun
geld weten"').
Kortom: vrachtvaart in de 17e en 18e eeuw is geen bron van winst geweest en
heeft als beleggingsobject niets met winst te maken. Bij het samenstellen van zijn
artikel heeft Brulez voornamelijk gebruik moeten maken van literatuur die over de
niet-Nederlandse vrachtvaart handelt"), omdat er op dit gebied slechts een beperkte
hoeveelheid publicaties en/of bewerkingen van Nederlands materiaal bestaat'). Deze benadering heeft echter als groot nadeel dat zodoende voorbij wordt gegaan aan
de overheersende positie, die de Republiek in de l7e en het grootste gedeelte van
de 18e eeuw in de vrachtvaart innam'). Bovendien dreigt aldus te weinig waarde gehecht te worden aan het feit dat de bouw-, materiaal- 9 ), loon-, victualie'O) en
zeeverzekeringskosten") in de Republiek aanzienlijk lager waren dan in het buiten-
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land. Het is ons inziens dan ook niet verantwoord dat Brulez, die zich baseert op
grotendeels buitenlands materiaal, zijn concJusies ook voor de Nederlandse vrachtvaart laat gelden.
Maar zelfs materiaal, dat niet-Nederlandse schepen betreft, dient met grotere
zorg beoordeeld te worden. Zo vinden we in de slotbeschouwing van R. Davis, die
door Brulez in zijn artikel veelvuldig geciteerd wordt, een tegenovergestelde, wellicht niet al te sterk beargumenteerde, maar wei meer genuanceerde mening: "We
cannot say with precision what ,profitable' meant to the merchant or the investor
of the seven teeth or eighteenth century. It is reasonable to suppose, however, that
men would not have invested money in the shipping industry, on a scale that increased almost continuously through two centuries, if they had not been spurred on by
the expectation of adequate gains and if on the whole and in the long run those expectations had not been realised. This has surely more importance than lack of evidence, or even than evidence which appears to point to a contrary view"").
Een uitspraak van gelijke strekking vinden we in een van de bewerkingen van Nederlandse vrachtvaartbescheiden van H. E. van Gelder: "Toch, zeide ik, was de
zaak voordelig en dat men de vrachtvaart d66rzette bewijst dat ook wei""). De
door van Gelder gepubliceerde data hebben echter een dermate fragmentarisch karakter dat op grond daarvan - lOals hijzelf al uitdrukkelijk stelt - geen verstrekkende conclusies getrokken mogen worden.
Een van de grootste bezwaren van Brulez tegen het tot nu toe gepubliceerde materiaal geldt evenwel niet lo zeer de diverse onderzoeken, als wei de bronnen zelf. Hij
oordeelt dat aan de condities voor een gedegen studie van de rendabiliteit van de
vrachtvaart vrijwel nooit voldaan kan worden, omdat de handelsactiviteiten en de
vrachtvaart als winstonderneming niet strikt gescheiden kunnen worden'4). Deze
door Brulez voorgestelde, kunstmatige splitsing in handel en vrachtvaart lijkt ons
niet in overeenstemming met de toenmalige gang van zaken. Pas in de tweede helft
van de 17e eeuw begint er een scheiding te komen tussen handel en rederij, maar
dit proces heeft zich zelfs tot in de 1ge eeuw nog niet helemaal voltrokken"). Na
1815 komt onder invloed van de toename van de wereldhandel een volledige ontkoppeling tussen handel en transport tot stand, waarmee de professionele reder zijn
intrede doet'"). Voor die tijd treft men voornamelijk de schipper-reder of
koopman-reder aan. Meestal was de schipper-reder financieel weinig draagkrachtig, zodat hij niet snel geneigd zal zijn geweest zijn geld in een onderneming te steken, waarvan hij kon weten dat deze hem niet of nauwelijks winst lOU opleveren 17).
Juist dit type reder vindt men in de 17e en 18e eeuw in groten getale onder de Waddeneilanders, die dan een steeds belangrijker aandeel in het totaal van de vrachtvaart van de Republiek voor hun rekening nemen IS). Of het correct is om de
schipper, die in de Middeleeuwen overwegend zelfstandig ondernemer was, in de
17e en 18e eeuw te typeren als een "gesalarieerd bediende", hetgeen een weerspiegeling zou zijn van het onrendabele karakter van de vrachtvaart, willen we vooriopig
in het midden laten").
Samenvattend kunnen we concluderen dat het artikel van Brulez alleszins noopt
tot gedetailleerd onderzoek van bronnenmateriaal, dat handelt over Nederiandse
vrachtschepen en dat de volgende data moet kunnen opleveren: bouwkosten en
kosten van uitreden, afschrijving van het schip, verzekering, uitrusting, interest, 10pende kosten, duur van de reizen, aantal reizen, lading en vrachtprijs 20). Aileen als
voldoende van bovengenoemde gegevens bekend zijn, kan men een nauwkeuriger
inzicht in de winstmogelijkheden van een vrachtschip verkrijgen.
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He! smakschip De Neufville van der Hoop
Materiaal, dat grotendeels aan deze voorwaarden voldeed, werd aangetroffen in
het familie-archief Brants 2l ). In dit archief bevind zich de balans (bijlage I) van het
smakschip De Neufville van der Hoop, dat vanaf 1751 tot en met 1764 in het bezit
was van de Amsterdamse koopman en lakenhandelaar Jan Isaac de Neufville
(1706-1772)22). Deze was afkomstig uit een "welgestelde, deels zeer vermogerrde familie van ondernemers"2l). In 1736 had hij een fortuinlijk huwelijk gesloten met
Anna Bevel, dochter van een schatrijke Haarlemse zijdereder en -handelaar, die
haar na zijn dood in 1736 een erfenis met een waarde van ongeveer f 400.000,naliet 24 ) . Aldus werd Jan Isaac een rijk man. Terwijl De Neufville zich tot 1751 niet
met scheepsbezit had beziggehouden, kocht hij in de lente van dat jaar geheel voor
eigen rekening een tweedehands smakschip, "De Jonghe Starn" geheten, dat in het
"Nieuwezyds Heerelogement" in publieke veiling ter verkoop werd aangeboden.
De koopsom bedroeg f 4906,35 (indusief de veilingkosten van f 81,35). Op 5 september 1751 voer het schip voor het eerst uit, maar was to en inmiddels omgedoopt
tot De Neufville van der Hoop.
Een smakschip was een ongewapende kustvaarder, die men zowel op de vaart
naar de Oostzee als op de vaart naar Frankrijk kon aantreffen. Omdat het een platbodem (d.w.z. het schip had zijwaarden in plaats van een kiel) was, kon het ook
de Waddenzee en binnenwateren bevaren. Het was een langscheepsgetuigde tweemaster, waarvan de achterste mast of bezaansmast zo dicht tegen het hek van het
achterschip stond dat de schoot van dit zeil met behulp van een "papegaaistok"
moest worden uitgehaald. Voor de grote mast voerde de smak dwarsscheeps breefok, topzeil en bramzeil, langscheeps fok, kluiver en jager21). Het smakschip De
Neufville van der Hoop met 783 14 Amsterdammer voeten (23.50 mtr.) in de lengte,
19 voet en 1 duim (5.70 mtr.) in de breedte en was "hoi in 't ruim op syn uitwatering", d. w.z. de hoogte van het ruim gemeten vanaf de kielbalk tot aan de spuigaten, 8 voet en 6 duim (2.50 mtr.)26). Het smakschip zelf woog 30 last (60 ton) en
had een laadvermogen van 50 last (100 ton). De vaste bemanning bestond uit schipper, stuurman, kok en matroos, terwijl een enkele maal een jongen werd ingehuurd
om de pompen te bedienen.
Lubbert Nap, een wat norse Oostfries, in Emden woonachtig, voerde als eerste
het bevel over De Neufville van der Hoop, wat hij trouwens ook al deed toen het
schip nog in handen van de vorige eigenaar was"). In juli 1754 maakte Nap plaats
voor een andere schipper, Jan Bartels, eveneens uit Emden afkomstig. Deze had gedurende de daarop volgende tien jaar, tot 1764, de lei ding over het schip. De laatste
reis van het inmiddels wat bejaard geworden schip yond plaats in 1764 onder bevelvoering van Jacob de Vries (een zwager van Jan Bartels). Deze trad als tijdelijke
plaatsvervanger van Bartels op, aangezien die zich in Woudsend ophield om toe te
zien op de bouw van een geheel nieuw kofschip dat pe Neufville van der Hoop
moest gaan vervangen. Op 1 oktober 1764 werd het smakschip (weer in het "Nieuwezyds Heerelogement") voor f 2082,90 verkocht.
De rei zen van het schip voltrokken zich tussen de Oostzee en de zuidwest kust
van Frankrijk, waarbij tevens Vlaamse en Bretonse havens werden aangedaan (Tabel I, kolom I). De eerste tochten onder leiding van Lubbert Nap concentreerden
zich op de handel tussen de Oostzee en een aantal Vlaamse en Noordfranse havens
(Tabel I, reis 1 ti m 4). In 1754 werd voor het eerst zout voor eigen rekening ingekocht in Krooswijk, ofwei Le Croisic, gelegen ten noord-westen van de monding
van de Loire, welk zout men vervolgens naar de Oostzee verscheepte om het aldaar
te verkopen (Tabel I, reis 5). De opbrengst hiervan boekte men op de rekening van
het schip.

TABEL 1
De reizen van het smakschip "De Neufville van der Hoop". De trajecten, vertrek- en aankomstdatum, duur van de reizen, de aard van de lading, de vrachtprijs per laadeenheid, totaJe lading en de totale vrachtprijs.
II
vertrek/ aankomst

III
reisduur

IV
vracht

A'dam-Koningsberg
Koningsberg-A'dam

5-9-51/9-11-51

9 1/ 2 week

A'dam-Rouan
Rouan-Danzig
Danzig-Brugge
Brugge-Danzig
Danzig-A'dam

12-12-51120-5-52

A'dam-Danzig
Danzig-Pillau
Pillau-Duinkerken
Duinkerken-A'dam
A'dam-Danzig
Danzig-Brugge
Brugge-Danzig
Danzig-A'dam
A'dam-Danzig
Danzig-Duinkerken

1-7-52/9-11-52

ballast
weedas
hennep
gerst
ballast
?
ballast
gerst
}
pleistersteen
ballast
ballast
?
ballast
ballast
as
ballast
rogge/ tarwe
ballast
as
wol
ballast
ballast
zout
hennepzaad
ballast
zout
as
ballast
ballast
zout
potas/ raapzaad
ballast
zout
rogge
hout

traject
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Duinkerken-A'dam
A'dam-Croisic
Croisic-Riga
Riga-Holysloot
A'dam-Croisic
Croisic-Koningsberg
Koningsberg-Duinkerken
Duinkerken-A'dam
A'dam-Croisic
Croisic-Danzig
Danzig-Hollysloot
A'dam-Croisic
Croisic-Danzig
Danzig-Kolberg
Kolberg-A 'dam

4-4-53/ 16-12-53

7-3-54129-5-54

8-7-54117-11-54

1-4-55/ 4-6-55
17-5-55/ 3-12-55

221/2 week

18 1/ 2 week

361/ 4 week

12 week
19 week

9 week
21 week

V
vrachtprijs

VI
hoeveelheid

/15,- p.l.
/2,10 p. ?

25 1/ 2 last }
20 ?

VII
totale vrachtprijs

/ 934,02 1/ 2
/1018,05

...,61
til

/1088,20
54 last

/

639,-

~

til

n

~

~

/1293,30
/15,- p.l.

41 last

/11,- p.l.
/17,50 p.l.

49 last }
5 zakken

/

821,65

/

681,-

bttl
~

~~
to'
ttl

<:

~
/1013,50

tj
ttl

'"
~

/14,- p.l.

/9,-p.l.

42 last + 15 tonnen /
60 last + 2 zakken /

682,35
891,80

39 last + 7 tonnen /
46 last
/

564,70
940,90

50 last + 9 tonnen /
/

761,80
745,15

50 last + 1 ton
51 last
30 last

926,20
475,627,30

0
0

~.

VI

w

/10,65 p .l.

/
/
/

traject

II
vertrek/ aankomst

III
reisd).lUr

IV
vracht

V
vrachtprijs

VI
hoeveelheid

VII
totale vrachtprijs

VI

.j>.

9)

10)

A'dam-Croisic
Croisic-Danzig
Danzig-Duinkerken
Duinkerken-A'dam
A'dam-Libau
Libau-Stettin
Stettin-Koningsberg
Koningsberg-Bordeaux
Bordeaux-Morlaix
Morlaix-Bordeaux
Bordeaux-Leer

9-2-56/ 5-7-56

6-8-56/31-3-57

21 week

33 week

ballast
zout
as
ballast
stukgoed
gerstltarwe
ballast
hennep
wijn
ballast
brandewijn
wijn
pruimen

11)

12)

Embden-Danzig
Danzig-A'dam
A'dam-Bergen
Bergen-Dordrecht

2-5-57/2-8-57

2-8-5717 -4-58

13 week

35 week

Dordrecht-St. Malo
St. Malo-Blaye
Blaye-Morlaix
Morlaix-Rotterdam
13)

Rotterdam -Rochelle
Rochelle-St. Valery
St. Valery-(Portsmouth)Rochelle
Rochelle-S t. Valery
St. Valery-Rochelle
Rochelle-St. Martin

1-5-58/24-12-59

86 week

ballast
potas
weedas
salpeter
ballast
stokvis
levertraan
lijnzaad
ballast
wijn
brandewijn
honing
stukgoed
stukgoed
brandewijn
glas
brandewijn
wijn
pruimen
ballast
ballast

/22,- p.l.

49 last + 1 ton
51 last

/ 567,85
/1148,62 1/ 2

/9,50 p.l.

51 last

/
/

/23,- p.v.

48 last
90 vat

/1665,15
/2210,17 1/ 2

/21,-p.
2400 pnd.
/21,- p.
2400 pnd.
/21,- p.
2400 pnd.

324,05
488,05

gj
>oj

'"

~

'"("l

19678",uk
(=
215 vat) )
28oxhoofd
(= 7 vat)
12 vat
(=9435 pnd)

/1875,95

90 vat
24 ton
32 vat

/1274,85
/ 61,75
/ 259,45

2989 wage}
150 wage
(= ± 52 last)

/1047,45

:a=
brn
Z

rn

/12,10 p.v.
/ 9,10 p.v.
/ 8,10 p.v.

90 vat}
2 stuk
2 oxhoof~ }

/ 11,80 p . oxhoofd 207 oxhoofd

54 vat

786,30

lid

=
0
0

/2316,60
/1037,55
/ 119,90
/2444,95
/

=}

~

t:I

rn

/
/25,- p.v.

~

F=
t-<
rn
<

440,75

/2261,72 1/ 2

'"d

traject

II
vertrek/aankomst

III

reisduur

St. Martin-Koningsberg
Koningsberg-A'dam
14)

A'dam-Morlaix
Morlaix-A'dam

? -4-60/ ?-6-60

±8 week

IV
vracht

zout
rogge
tarwe
hennep
ballast
honing

V
vrachtprijs

VI
hoeveelheid

VII
totale vrachtprijs

124,50 p .l.
126,- p.l.
1 3,50 p .?

40 last
17 last
18 last
203/ 4 last

11136,45
1 399,70
1 463,90
1 350,70

2oxhoofd
1 535,85
(1 oxh. = 1253 pnd.)
11044,95

?

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

A'dam-Rouan
Rouan-Petersburg
Petersburg-A' dam

12-6-60/12-12-60

A'dam-Rouan
Rouan-La Flotte
La Flotte-Koningsberg
Koningsberg-A'dam

18-2-61 / 12-9-61

A'dam-G5teborg
Goteborg-Harlingen

16-9-61123-12-61

A'dam-Rochelle
Rochelle-Port Louis
Port Louis-Bordeaux
Bordeaux -Stettin

17-3-62122-12-62

Stettin-A'dam
A'dam-Stettin
Stettin-Dordrecht
Dordrecht-Danzig
Danzig-Medemblik
Amsterdam-Riga
Riga-Norden
Emden-Danzig
Danzig-Norden
Danzig-Norden-Enkhuizen

9-4-63/7-8-63

25-8-63 / 15-11-63

17-6-64121-8-64

26 week

291 / 2 week

14 week
40 week

17 week

111 /2 week

8 1/2 week

stukgoed
stukgoed
hennep
ijzer
stukgoed
ballast
zout
hennep
lijnzaad
ballast
thee
porcelein
stukgoed
as
vlees
wijn
brandewijn
hout
pijpaarde
(= ballast)
hout
ballast
rogge/ tarwe
stukgoed
rogge/ tarwel
lijnzaad
vias
(dak)pannen
potas/ rogge
pijpeduigen

11285,27 1/ 2

12630,10
130,-

121,- p.l. }
117,75 p .l.

}

11161,971 /2

g;
>-i

en

~

en

n

11016,15

~

39 last + 153/ 4 ton 11813,85

btr1

57 last
39 last

115,- p.v.

95 vat

115,50 p.l.

96 vat }
1 vat
56 last
5000 stuks (?)

1 992,67 1/ 2

11110,20
1 207,1 827,45
11615,1 764,11880,22 1/ 2

1 908,55
1 26,25

118,- p.l.

56 last

11064,-

116,- p.l.

47 last

1 903,32 1/ 2

121,- p.l.

44 last

121,- p.l.

114 last

Z

tr1

q

~

t"'

tr1

<:

~

t:I
tr1
~

:=
0
0

...,

1 270,80
1 924,-

1 5,25
1 248,85
1 895,1 582,50

.....

u.
u.
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Na deze reis verdween Lubbert Nap van het toneel en werd Jan Bartels schipper
van De Neufville van der Hoop . Deze voer nog ettelijke malen naar Ie Croisic om
lOut in te kopen, waarmee het accent van de vervrachtingsoperaties meer op de
zuidwestelijke kust van Frankrijk kwam te liggen. Vooral in de peri ode 1757-1762
werd er veel gevaren op Franse havens en tussen Franse havens onder ling (Tabe1
I, reis 10, 12, 13 en 18). Vanaf 1763 verplaatste het werkterrein zich weer naar de
Oostzee.
De aard van de goederen, die men vervoerde, kon sterk uiteenlopen. Men vervrachtte assoorten (9 x), granen (9 x), stukgoederen (8 x), zout (7 x), hennep
en/ of hennepzaad (6 x), (brande-)wijn (6 x) en een keur van andere waren, zoals
bijvoorbeeld hout, lijnzaad, pruimen, haring, wol, raapzaad, salpeter, stokvis, levertraan, glas, thee en porcelein (Tabel I, kolom IV). Per jaar was het schip ongeveer 37 weken in gebruik, hetgeen een heel aanvaardbare basis voor een goede
exploitatie lijkt, als men bedenkt dat het de gewoonte was om gedurende de wintermaanden niet te varen. Voor het overige werd met deze usance drie maal gebroken
(tabell, reis 2, 10 en 12). Naast de min of meer gedwongen winterstop ging er ook
een aantal weken per jaar verloren aan de noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Het is wei opvallend dat Nap het schip gemiddeld 32 weken per
jaar in bedrijf hield, terwijl het gemiddelde van Bartels op ongeveer 40 weken per
jaar lag.
Voor inzicht in de rendabiliteit van een schip is echter niet het aantal weken dat
men onderweg is (het aantal weken kan immers sterk fluctueren onder invloed van
allerlei vertragingen) van doorslaggevende betekenis, maar veel meer wat men gedurende die tijd doet, d.W.z. hoeveel trajecten 28 ) men aflegt, hoe vaak men met ballast en met vracht vaart, in welke mate het laadvermogen van het schip lo goed
mogelijk benut wordt, wat men aan onkosten maakt en wat men verdient.
TABEL 2
Aantal trajecten per schipper per jaar, afgelegd met ballast en met vracht, totaal en gemiddelde per jaar.

Nap

1751 52 53 54

gemiddeld

Afgelegd met ballast
Afgeiegd met vracht

1
3

5
3

4
4

1
2

3.6
4

Totaai aantal Trajecten

4

8

8

3

7.6

Bartels
Afgeiegd met ballast
Afgelegd met vracht
Totaai aantai Trajecten
De Vries
Afgeiegd met ballast
Afgeiegd met vracht
Totaal aantal Trajecten

1754 55 56 57 58 59 60 61 62 63
2 2 3 4 0 2 1 1 0 2
2 5 5 5 4 4 4 5 5 4
4

7

8

9

4

6

5

6

5

6

1.7
4.3
6.0

1764
0
3
3

Per jaar leggen de schipper Nap en Bartels (De Vries blijft vanwege zijn eenmalige optreden buiten beschouwing) gemiddeld bijna hetzelfde aantal trajecten af (Tabel 2). Nap ligt eigenlijk bijna een en een half traject per jaar voor op Bartels, maar
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dat zegt Op zich zelf niets als men er rekening mee houdt dat de trajecten die Bartels
aflegt aanmerkelijk langer zijn dan die van Nap. Bovendien ligt de verhouding tussen het aantal trajecten afgelegd met ballast (dus niet winstgevend en het aantal trajecten afgelegd met vracht bij beide schippers heel verschillend. Zo vaart Nap
ongeveer 1: 1.1, terwijl Bartels daarentegen een traject met ballast tegenover 2.5 trajecten met vracht weet te stellen, hetgeen een niet onaanzienlijk verschil in verdiensten zal moeten opleveren. Op het feit dat het vaar- en vervoerpatroon van
beide schippers nogal verschilt, zal in het vervolg van deze uiteenzetting teruggekomen worden. We kunnen in ieder geval constateren dat De Neufville van der Hoop
onder leiding van Bartels aanmerkelijk intensiever en doelmatiger is gebruikt dan
onder Nap . Beide schippers hebben, voor zover bekend, het laadvermogen van het
schip zo goed mogelijk proberen te benutten. Van de 23 bevrachtingen, waarvan
de omvang in lasten werd opgegeven, is het gemiddelde gewicht 48 last (tabe1l, ko10m VI). Van de 4 bevrachtingen, die in (wijn-)vaten uitgedrukt stonden, was het
gemiddeld aantal vaten 93 1/ 2 (2 vat is ongeveer gelijk aan 1 last) (tabel 1, kolom
VI).

De kosten
Bij de nu volgende bespreking van de kosten zal in de eerste plaats een onderscheid gemaakt worden tussen de uitgaven van Nap en die van Bartels, in de tweede
plaats zullen de kosten over de diverse posten verdeeld worden (Tabel 3). Dit onderscheid is aangebracht om eventueel optredende verschillen in het bestedingsgedrag van de respectieve schippers zoals deze al waren vastgesteld in het vaarpatroon
(zie boven) nauwkeuriger te kunnen analyseren .

1. Scheepsbehoe!ten
Hieronder valt alles dat betrekking heeft op reparaties, het vernieuwen en vervangen van onderdelen van het schip, zoals aanschaf van nieuwe zeilen, lopend
want, een sloep etc.
Wanneer Nap voor het eerst uitvaart, is er slechts een gering bedrag if 409,60)
aan uitredingskosten besteed, hetgeen ons doet vermoeden dat het schip bij aankoop in redelijk goed onderhouden staat moet zijn geweest. Buitengewone kosten
krijgt Nap pas wanneer in 1754 zijn grote mast breekt, wat hem op een reparatie
van! 393,- komt te staan. Het is onder Bartels dat het schip fundamentele mankementen, i.c. lekkage, gaat vertonen: "Ik kaan nae gaen dat ik tot nog toe geen deut
heb veerdient voor het schep en een swaare rys waar oofer ik zeer melankoelijk
ben" (Danzig, 19-5-1756). Later dat jaar wordt te Nieuwendam voor !733,1O een
nieuwe huid om het schip gelegd. Het werk is blijkbaar goed gedaan, want de lamentaties van Bartels nemen vooriopig een einde. In geval van andere herstelwerkzaamheden laat de schipper ze bij voorkeur in Holland verrichten, want over de
bedragen, die men in het buitenland vraagt, moppert Bartels: " ... ze bedreeigen
( = bedriegen) een mens an aile kanten als ze het maar doen kenne" (Helsing0r,
25-5-1756). We zien dan ook dat hij diverse malen zelf aan het timmeren slaat of
een niet direct noodzakelijke reparatie uitstelt tot hij weer in Holland is teruggekeerd.
Absoluut en percentueel gezien geeft Bartels jaarlijks minder uit aan scheepsbehoeften dan Nap, hetgeen bevreemdend is als men bedenkt dat Bartels het schip
veel intensiever gebruikte dan schipper Nap.
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2. Victualien
In de tijd dat Lubbert Nap het bevel over De Neufville van der Hoop voert, is
er op geen enkele manier sprake van een tevoren vastgesteld maximum bedrag dat
aan drink- en etenswaren mag worden uitgegeven. Met de aanstelling van Bartels
wordt het zogenaamde kostgeld geintroduceerd. Vanaf juli 1754 tot december 1761
bedraagt dit f 2,25 per week per persoon, daarna f 2,50. Slechts een klein bedrag
wordt nog uitgegeven aan extra inkopen van levensmiddelen. Wie het kostgeld ingevoerd heeft, De Neufville of Bartels en waarom, is niet duidelijk. Dat Bartels aanzienlijk meer aan victualien spendeert, komt voort uit het feit dat hij met schip en
dus ook bemanning gedurende een langere periode per jaar dan Nap, onderweg is.
TABEL 3
Uitgaven van Nap en Bartels. Totaal, gemiddelde per jaar, absoluut en relatief.

Scheepsbehoeften
Victualien
Lonen
Kosten havens
Kosten conv.
Diversen
Assur.
Totaal

Nap
Totaal

Gem.
p. jaar

0J0

2058,50
876,12 1/ 2
2204,20
4034,17 1/ 2
1276,77 1/ 2
636,37 1/ 2
588,11674,15

686,16
292,04
734,73
1344,72 1/ 2
425,59
212,12 1/ 2
196,3891,38

17.6 5136,55
7.5 4363,20
18.9 9247,50
34.6 9134,10
10.9 3381,22 1/ 2
5.5 2679,75
5.0
553,45
100
34495,77 1/ 2

Bartels
Totaal

Gem.
p . jaar

0/0

570,72 1/ 2
484,80
1027,50
1014,90
375,69
297,75
61,49
3832,87

14.9
12.6
26.8
26.5
9.8
7.8
1.6
100

3. Lonen
Stuurman, kok en matroos ontvingen vanaf reis 2 hun gage op week basis (Grafiek I). De lonen vertonen slechts een lichte stijging, zodat het percentuele verschil
tussen Nap en Bartels wat betreft deze onkostenpost zijn verklaring elders moet vinden, namelijk in het feit dat Bartels veel langer per jaar gebruik maakt van het
schip. De wijze van betalen aan de schippers liep nogal uiteen: Nap ontving zijn salaris op jaarbasis if 350,-), Bartels werd per traject utbetaald wat zeker stimulerend gewerkt zal hebben op zijn persoonlijke inzet.
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Grafiek I. Lonen (in guldens) van stuurman, matroos, kok en jongen per reis
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4. Kosten in havens
Helaas is dit de meest arbitraire post in het totaal van de kostenrekening. Het
bronnenmateriaal stelt ons niet voldende in staat een helder inzicht in de aard van
deze uitgaven te verkrijgen. Vaak bestaat de toelichting aIleen uit bijschriften zoais
"onkosten te Koningsberg waaronder reparaties" en dergelijke. Overwegend zal
het hier dan gaan om kleine reparaties, huur van sjouwers, inkoop van victualien,
aankoop van nieuwe onderdelen voor het schip, haven- en loodsgelden etc. Men
kan ten hoogste constateren dat Nap weI heel hoge onkosten maakt, maar wat de
oorzaak daarvan is, wordt niet duidelijk uit het bronnenmateriaal.

5. Kosten convooien
Deze post behelst aileen de expliciet genoemde bedragen, die zijn uitgegeven aan
convooi-, Ioods-, tol-, vat-, baken-, Iast- en vuurgelden. Het is een minimumpost,
d.w.z. de ongespecificeerde rekeningen van "onkosten in havens" bevatten zeker
nog gelden die thuis horen onder bovengenoemde heffingen.

6. Diversen
Dit zijn commissiegelden, kleine aankopen (waaronder een theeketel), reisgelden
voor de schipper, briefport, notariskosten e.d.

7. Assurantie
Zowel onder Nap als onder Bartels wordt niet iedere reis van De Neufville van
der Hoop verzekerd, hetgeen een algemeen voorkomend verschijnsel is. Men verzekert het schip pas als men daar gegronde redenen toe heeft. Vooral in oorlogstijd
werden veel verzekeringen afgesloten, waarbij het niet veel uitmaakt of het vaderland nu wei of niet bij de strijd betrokken is. Aan de bedrijfsresultaten van de Nederlandse assurantiefirma's in de 18e eeuw is af te lezen dat iedere gesloten vrede
een klap voor het verzekeringsbedrijf betekende 29 ). In het geval van De Neufville
van der Hoop zien we dat het schip aIleen dan verzekerd wordt, wanneer men voor
de Franse kust een lading moet vervrachten. Zo worden voor de trajecten
Rotterdam-La Rochelle en La Rochelle-St. Valery in april/juli 1758 verzekeringen
afgesloten, omdat de zee van kapers schijnt te wemelen. In 1759 sluit Bartels een
verzekering, omdat hij een vertraagd convooi niet wenst af te wachten.
Ook als de schipper ernstige schade aan schip en lading vreest vanwege het jaargetijde waarin hij de reis moet ondernemen, kan hij een verzekering afsluiten, zoals
gebeurt op de reis Bordeaux-Morlaix in januari 1757, Dordrecht-St. Malo in oktober/ november 1757 en Bordeaux-Morlaix in december 1757/ januari 1758. Opvallend is dat de premies in Frankrijk aanmerkelijk hoger zijn dan in Holland: voor
betrekkelijk korte trajecten 3 a 4070 in Frankrijk tegen 1 a 2% in de Republiek'O).
Samenvattend komen we tot het volgende: absoluut gezien geven beide schippers
gemiddeld per jaar vrijwel hetzelfde uit, maar de absolute en percentuele verdeling
van deze uitgaven over de diverse kostenposten loopt sterk uiteen. Bartels geeft
maar liefst 13% per jaar meer uit aan victualien en gages tezamen, wat veroorzaakt
wordt door het feit dat hij het schip gedurende een langere periode per jaar benutte
(de lonen en het kostgeld bleven gedurende de hele peri ode vrij stabiel) (Grafiek I).
Een ander opvallend verschil in het uitgavenpakket van beide schippers blijkt te zijn
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gelegen in de post scheepsbehoeften en kosten havens: hier geeft Bartels 1O.8OJo
minder aan uit, terwijl hij een inmiddels ouder geworden schip (met meer kans op
mankementen) onder zijn leiding krijgt. Voegen we hierbij het al eerder geconstateerde verschil in het vaarpatroon tussen beide schippers (Tabel 2), dan dringt zich
onwillekeurig de indruk op dat onder leiding van Bartels het schip niet aileen doelmatiger en intensiever gebruikt is, maar dat daarbij de kosten relatief belangrijk lager blijven in vergelijking met die van Nap. Bovendien wijst de post assurantie in
Tabel 3 erop dat Bartels ook wat meer risico's durft te nemen, hoewel deze overmoed, zoals we later zullen zien, niet ongestraft blijft.

De inkomsten
Voordat we de inkomsten van De Neufville van der Hoop zullen bekijken lijkt
het ons nuttig om eerst een indruk te geven van de marktsituatie, het tot stand komen van de diverse bevrachtingen en de politi eke toestand. De vrachtprijzen, d. w .z.
het bedrag dat de bevrachter per last of andere laadeenheid moest betalen, lag voor
de diverse goederen uit het Oostzeegebied tamelijk stabiel (Tabel 4). Met uitzondering van de hennep, dat een nogal fluctuerend prijsverloop liet zien, vertoonden de
vrachtprijzen voor assoorten en granen een zeer geringe stijging. De hoogste prijs
TABEL 4
Vrachtprijzen van diverse goederen, per laadeenheid en per traject

Assen .
1751
1753
1753
1754
1756
1757
1757
1762

weedas
as
as
as
as
potas
weedas
as

115,115,117,50
120,122,124,20
118,20
/30,-

per

last Koningsberg
Danzig
Danzig
Koningsberg
Danzig
Danzig
Danzig
La Rochelle

-

Amsterdam
Brugge
Duinkerken
Duinkerken
Duinkerken
Amsterdam
Amsterdam
Port Louis")

Granen
1753
1755
1756
1759
1759
1763
1763

rogge/ tarwe
rogge
gerst/ tarwe
rogge
tarwe
tarwe
tarwe/ rogge

111,110,65
I 9,50
124,50
126,116,121,-

per

last Danzig
" Danzig
Libau
"" Koningsberg
" Konigsberg
" Danzig
" Riga

-

Amsterdam
Kolberg
Stettin
Amsterdam
Amsterdam
Medemblik
Norden

Koningsberg
Koningsberg
Koningsberg
Petersburg
Koningsberg

-

Amsterdam
Bordeaux
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

vat Bordeaux
Bordeaux
Blaye
La Rochelle
La Rochelle
Bordeaux

-

Morlaix
Leer
Morlaix
St. Valery
St. Valery
Stettin

Hennep
hennep
1751
1756
1759
1760
1761

124,134,118,50
130,121,-

Wijnen
1757
1757
1758
1758
1759
1762

123 ,119,30
125,148,141,119,30

wijn
brandewijn
wijn
wijn
wijn
wijn

"
"
"
"
"
per

-
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voor de twee laatstgenoemde waren lag omstreeks de jaren 1759 en 1760, hetgeen
overeenkomt met de prijzen die men in dezelfde tijd op de Amsterdamse markt
voor deze goederen aantrof3l ) (waaruit blijkt dat de vrachtprijzen nauw samenhingen met het prijsverloop van de diverse producten op de stapelmarkt)").
De vrachtprijzen voor de wijn, die Jan Bartels een aantal malen vervrachtte voor
de heren Bethman en Imberts te Bordeaux in de periode 1757-1762, lieten een, in
vergelijking met de bovengenoemde goederen, weI heel ander beeld zien. Terwijl tot
halverwege 1758 de prijzen rond de! 23,- per vat schommelden, lag in de daarop
volgende periode het prijsniveau tweemaal zo hoog, waarbij de mede de prijs bepalende factor afstand geen rol gespeeld kan hebben (Table 4). Deze enorme stijging
van de vrachtprijs yond zijn oorprong in de Zevenjarige-oorlog (1756-1763), waar
de Republiek, zij het zijdelings bij betrokken was.
Sinds 1674 bestond tussen de Republiek en Engeland een verdrag dat uitdrukking
gaf aan het principe "Vrij schip, vrij goed", dat wil zeggen dat het een neutrale
mogendheid toegestaan was met beide belligerenten handel te drijven 34 ). In principe
stond het de Hollanders dus vrij om handel te drijven op Frankrijk, maar een ander
verdrag tussen Engeland en de Republiek gaf aanleiding tot moeilijkheden. In 1678
(en opnieuw in 1716) had de Republiek tot moeilijkheden. In 1678 (en opnieuw in
1716) had de Republiek zich verplicht de Engelsen in geval van oorlog militair bij
te staan. Omdat men omstreeks 1757 in de Republiek juist druk doende was een
handelsverdrag met Frankrijk van 1739 te herzien, probeerde men op aIle mogelijke
manieren onder deze afspraak uit te komen, wat natuurlijk tot grote irritatie van
de Engelsen leidde. In 1758 besloot men om aIle Hollandse schepen, die op Frankrijk voeren, aan te vallen en op te brengen, om zodoende de Republiek te pressen
aan haar verplichtingen te voldoen. Dit zo ruwweg schenden van de neutraliteit
werd door de Engelsen gerechtvaardigd met de verklaring dat handel (en zeker de
handel in scheepsbenodigdheden, ook al werden deze in het verdrag van 1674 uitdrukkelijk niet als contrabande beschouwd) op de vijand de oorlog beinvloedde,
verlengde en dus gezien kon worden als een "unneutral act"").
Het waren deze omstandigheden die de vrachtprijzen voor vervoer van wijn en
brandewijn zo hoog deden oplopen. De oorlogssituatie had tot gevolg dat een groot
deel van de Franse vloot vanwege de aanwezigheid van grote aantallen Engelse kapers binnengaats bleef. Zo kwam de gehele handel op de Franse bezittingen in
West-Indie, waarop normaliter de Franse koopvaardij een monopolie bezat, tijdelijk in handen van de Nederlanders 36 ).
Bartels probeerde zoveel mogelijk de voordelen van deze politieke situatie uit te
buiten, wat enige tijd lukte, maar tens lotte ontliep De Neufville van der Hoop vanwege het ten aanzien van de Republiek veranderde standpunt haar lot niet: september 1758 werd zij door een Engelse kaper prijsgemaakt en te Portsmouth
opgebracht. Het deed er weinig toe of Bartels nu contrabande aan boord had of
niet (in werkelijkheid vervoerde hij een lading glaswerk), want het was er de Engelsen er aIleen om te doen om de handel van de Republiek te hinderen. Zodoende getroostten zij zich bijzonder veel moeite om aIle administratieve en juridische
formaliteiten - ook ten aanzien van andere Hollandse koopvaarders - zo lang
mogelijk te rekken. Pas in april 1759 gaf men het schip vrij .
Komen we tens lotte bij het vervrachten van zout (Tabel5 a en b). Terwijl de andere goederen onder contract met derden vervoerd werden, geschiedden de zoutbevrachtingen voor eigen rekening, d.w.z. de schipper kocht - meestal bij een vast
inkoopadres - een partij zout in, bracht deze naar de Oostzee om het zout aldaar
via de bemiddeling van een commission air te verkopen. Kosten en baten kwamen
voor rekening van de rederij.
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TABEL 5a
Inkoop en verkoop van Frans ZQut, aantal lasten, in- en verkoopprijs, winst in guldens.

Traject

Jaar

Aantal
lasten

Inkoop
totaal!

Verkoop
totaal!

Winst
totaal!

Ie Croisic Riga
Ie Croisic Koningsb.
Ie Croisic Danzig
Ie Croisic Danzig
Ie Croisic Danzig
St. Martin Koningsb.
La Flotte Koningsb.

apr ' 54

42

643,35

1325,70

682,35

jul '54

39

481,45

1046,15

564,70

apr '55

50

490,25

1252,05

761,80

ju1 ' 55

50

379,55

1404,10

1024,55

mrt '56

49

581,90

1149,75

567,85

aug '59

40

766,-

1902,45

1136,45

mrt '61

39

774,55

1813,85

1039,30

TABEL 5 b
In- en verkoopprijs en winst (= hypothetische vrachtprijs) in guldens en winstpercentage per
last.

Traject

Jaar

Inkoop
p.last!

Verkoop
p.last!

Winst
in!

Winst
in 070

Ie Croisic Riga
Ie Croisic Koningsb.
Ie Croisic Danzig
Ie Croisic Danzig
Ie Croisic Danzig
St. Martin Koningsb.
La Flotte Koningsb.

apr '54

15,30

31,55

16,25

106

jul '54

12,35

26,80

14,45

117

apr '55

9,80

25,05

15,25

155

jul '55

7,60

28,10

20,50

269

mrt '56

11,85

23,45

11,60

97

aug '59

19,15

47,55

28,40

148

mrt '61

19,85

46,50

26,65

134

Het zal duide1ijk zijn dat het hier niet om een bevrachting in de zuivere zin des
woords gaat, maar het feit dat Jan Isaac de Neufville de kosten en baten van het
vervrachten van zout op de balans van het smakschip noteerde, betekent wei dat
hijzelf deze gelden als vrachtpenningen beschouwde. In hoeverre heeft deze handelswijze nu een vertekenend effect op de rendabiliteit van het schip?
Ais men de percentuele winsten zou moeten geloven, zou de zouthandel een zeer
lucratieve bezigheid zijn, maar als men de hypothetische vrachtprijs (Tabe1 5 b) berekent, d.w.z. het bedrag dat overblijft na het in mindering brengen van de inkoopkosten, dan blijkt dat men per last ongeveer net zoveel verdiende als voor de in
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Tabel 4 genoemde goederen. Het zou de historische, en zeker de boekhoudkundige
realiteit geen goed doen om hier de door Brulez voorgestelde, kunstmatige scheiding te maken tussen handel en vrachtvaart (zie noot 15).
TABEL 6
Uitgaven en inkomsten per jaar per schipper, alsmede bruto winst/ verlies.

Uitgaven

Inkomsten

Winst/ Verlies
Abs.

Nap
1751
1752
1753
1754

11453,25
13140,47 1/ 2
/4311,72 1/ 2
/3412,05

1 1102,02 1/ 2
1 4468,20
/ 2799,95
/ 2702,90

-1 352,23 1/ 2
+11327,72 1/ 2
-/1511,77 1/ 2
- / 709,15

Bartels
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763

11724,071/ 2
j3828,92 1/ 2
13159,62 1/ 2
1 4014,92 1/ 2
/5360,07 1/ 2
/9105,72 1/ 2
/4059,75
/3984,67 1/ 2
/5815,52 1/ 2
14048,25

1 2003,85
1 4655,85
1 2902,07 1/ 2
1 8328,95
/ 9579,45
/12316,42 1/ 2
/ 6690,75
/ 4104,32 1/ 2
1 9569,62 1/ 2
/ 5167,17 1/ 2

+ / 279,77 1/ 2
+1 826,92 1/ 2
-1 257,55
+ 14314,02 1/ 2
+/4219,37 1/ 2
+/3210,70
+/2631,+/ 119,65
+/3754,10
+ 11118,92 1/ 2

de Vries
1764

12073,15

/ 1740,35

-1 332,80

0/0

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

24.1
42.2
35.0
20.7
16.2
21.5
8.1
107.4
78 .7
35 .2
64.8
3.0
64.5
27 .6
16.0

Wat waren nu de jaarlijkse inkomsten van het smakschip De Neufville van der
Hoop en in welke verhouding stonden deze tot de uitgaven?
De periode Nap (1751-'54) laat drie verliesgevende jaren tegen een winstgevend
jaar zien (Tabel 6). Omdat het schip pas in september 1751 uitvaart is het verlies
over 1751 niet zo verwonderlijk, hoewel de uitgaven toch ook niet zo hoog zijn. Dit
wordt ruimschoots gecompenseerd door de winst van 42.20/0 over 1752, in welk jaar
Nap twee reizen (Tabel 1, reis 2 en 3) onderneemt en ongeveer 40 weken in actie
is. Per vracht verdient hij dan ongeveer f 1000,-, hetgeen helemaal niet zo slecht
is, als men dit ruwe gemiddelde vergelijkt met de gemiddelde vrachtprijs van de
daarop volgende periode, waarin deze zO'nl 100,- totl 200,-lager ligt. Het valt
wei op dat Nap zo veel trajecten met ballast aflegt, voordat hij weer een goed betaalde vracht in de wacht weet te slepen.
In 1753 is Nap 36 weken onderweg, waarvan hij 4 we ken werkloos in Engeland
moet liggen, omdat zijn mast het begeven heeft. Ook dit jaar vervoert hij drie maal
een betaalde vracht, maar de in vergelijking met 1752 lagere inkomsten wegen niet
op tegen de kolosale kostenrekening.
Ook het gedeelte van 1754, waarin Nap nog het bevel over De Neufville van der
Hoop voert, laat een zeIfde beeld zien: lage inkomsten tegenover zeer hoge uitgayen. Over de gehele periode (drie jaar) genomen maakt Nap een verlies van 10.1%
per jaar. Dit verlies wordt nog groter wanneer we de afschrijvingskosten van het
schip incalculeren. Bij aankoop is het schip 1 4906,35 waard, het bedrag ontvangen
bij de verkoop is 1 2082,90. De totale waardevermindering bedraagt 1 2823,45 ofwe1/217,18 (= 4.4%) per jaar. Aldus komt een verliespercentage van 15.3% tot
stand.
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Na deze reis in het voorjaar van 1754 vertrekt Nap en neemt Bartels het roer over.
De reden waarom het dienstverband tussen Nap en De Neufville een einde neemt
is niet helemaal duidelijk, maar het heeft er aile schijn van dat De Neufville niet
erg tevreden geweest is over de winstresultaten van De Neufville van der Hoop en
wellicht daarom Nap zijn conge heeft gegeven. Het schip is tens lotte al drie jaar in
de vaart en heeft eigenlijk alleen maar verlfes geleden. Toegegeven, de vrachtprijzen
in de Oostzee waren - naar de mening van de schipper - aan de lage kant, maar
minder vaak met ballast varen en wat meer besluitvaardigheid van de kant van Nap
zouden het verliespercentage aanmerkelijk lager hebben kunnen houden. Zodra
Bartels het bevel heeft overgenomen, treedt er verandering op in de bedrijfsresultaten. Terwijl de gemiddelde vrachtprijs nog steeds om en nabij de f 800,- schommelt, weet Bartels in 1754 en de daarop volgende jaren eerst kleine, later zeer hoge
winsten te boeken. Het verlies van 8.10,70 in 1756 (Tabel 6) is een schijnverlies, dat
veroorzaakt wordt door de omstandigheid dat pas in 1757 een gedeelte van de in
1756 verdiende vrachtpenningen op rekening van het schip wordt bijgeschreven. De
lage winst van 1761 vindt eveneens zijn oorsprong in deze handelswijze. De
winsten, die tussen 1756 en 1762 gemaakt worden, liggen zo hoog dat het schip in
1759 al is afgeschreven"). Over de gehele periode, waarin Bartels aan het roer staat,
bedraagt de winst gemiddeld 38.7% per jaar. Brengen we ook hier weer de afschrijvingskosten in rekening, dan komt dit winstpercentage op 34.4% te liggen, wat ons
allerminst laag voorkomt.
De laatste reis onder schipper De Vries levert weer verlies op, maar absoluut gezien is dat dermate klein dat het nauwelijks nog enige invloed op het totaal van de
winstrekening heeft. De relatieve getallen geven in dit geval een vertekend beeld.
Aldus komen we tot een gemiddeld winstpercentage van 19.5% per jaar (inclusief
de afschrijvingskosten).

De schippers en Jan Isaac de Neufville
Omdat Nap overwegend met verlies werkte en Bartels winst behaalde, leek het
ons wenselijk om met behulp van de grotendeels overgebleven correspondentie tussen schippers en De Neufville, wat dieper op de relatie tussen hen en De Neufville
in te gaan. Was de schipper inderdaad aIleen maar een gesalarieerd bediende, zoals
Brulez stelt, of kon hij boven deze wat negatieve type ring uit stijgen? Was het gedrag van de schippers Nap en Bartels van invloed op de rendabiliteit van het schip?
Bij onderhandelingen over een vrachtprijs te Leer (Oost-Friesland) wordt een door
de Neufville vastgestelde minimumprijs voor de vervrachting niet overeengekomen,
waarop dit contract geen doorgang vindt. Nap wacht op nader bericht van zijn reder wat hij nu moet do en (brief van 13-2-1753). In juni 1753 te Brugge krijgt Nap
de opdracht van Jan Isaac de Neufville om naar Danzig te varen, omdat daar de
vrachtprijzen gunstig zouden zijn. In oktober 1753 ligt Nap bij Helsing0r en vraagt
advies aan zijn reder waarheen hij nu moet gaan.
Hij komt zelf met de suggestie om naar Bordeaux te varen, maar daar moet De
Neufville blijkbaar niets van weten. Eind oktober 1753 komt Nap in Duinkerken
aan waar hij nogal wat vertraging oploopt, omdat hij zijn aankomst is vergeten te
melden bij de ontvanger van de lading. De schipper geeft in vage termen te kennen
dat hij naar Noorwegen of een ander Scandinavisch land wi! gaan, maar De Neufville geeft hem opdracht naar Amsterdam terug te keren, waar we Nap in december
1753 aantreffen. April 1754 Jigt hij met een lading zout bij Helsing0r. Hij heeft echter nog geen flauw idee waar hij dat voor de hoogste prijs verkopen kan. Tenslotte
besluit Nap op goed geluk naar Riga te gaan. De brieven van De Neufville aan Nap

RET SMAKSCHIP "DE NEUFYULE VAN DER HOOP"

165

zijn overwegend kort en zakelijk. Ze staan vol met adviezen en opdrachten, die
door de schipper steeds opgevolgd en uitgevoerd worden. We konden niet aan de
indruk ontkomen dat Nap een weinig initiatiefvol man was. Hij blijkt slecht op de
hoogte van de prijzen, terwijl hij toch voortdurend ter plaatse is en aldus het beste
overzicht zou moeten kunnen hebben. Slechts een enkele maal komt hij met een
suggestie om naar een bepaaIde haven te gaan, welk voorstel door De Neufville niet
gehonoreerd wordt. Zoals bekend neemt Jan Bartels in 1754 het roer over. November van dat jaar ligt hij te Duinkerken, waarvandaan hij De Neufville schrijft om
naar Bordeaux te mogen varen. Deze suggestie vindt geen weerklank: Bartels moet
naar Amsterdam terugkeren. Bartels schrijft vervolgens dat hij, als hij de Zuiderzee
niet binnen kan varen vanwege tegenwind, door wi! gaan naar Bergen in Noorwegen om daar hout in te nemen "of als vracht, of zelf in te kopen" .
In meiljuni 1755 bevindt Bartels zich met een lading zout in de Oostzee, waar
hij zich zeer ontevreden toont over de door de commissionair Andreas Schopenhauer bedongen verkoopprijs. Hij maakt De Neufville duidelijk dat hij het zout veel
liever elders had willen verkopen. In die zelfde periode begint Bartels er in de brieyen aan zijn reder steeds meer op aan te dringen om het schip een grote reparatiebeurt te geven, omdat het ernstige lekkage vertoont. In oktober 1755 te Danzig
schrijft de schipper dat hij hout wil innemen, omdat daarmee in Frankrijk hoge
winsten te halen zijn. Dit voorstel keurt De Neufville ten dele goed, want Bartels
mag hout inladen, maar moet daar weI mee naar Amsterdam varen. Mei 1756 heeft
Bartels last van een zware depressie, hij trekt de winstmogelijkheden van het schip
ernstig in twijfel, het schip moet op de helling, want de lekkage wordt heel erg. De
Neufville blijkt onmiddellijk bereid om deze grote reparatie te laten verrichten.
September 1756 schrijft Bartels: "het moet nu op zaet af" (lijnzaad), maar weer
krijgt hij nul op rekest. Eind 1756 krijgt de schipper toestemming om naar
Zuidwest-Frankrijk te zei!en. Vanaf dat moment lijkt De Neufville zich soepeler op
te stellen, want Bartels mag zijn eigen suggestie om wijn te vervrachten ten uitvoer
brengen.
In november 1757 schrijft Bartels: "zoedat ik nog resolveert ben nae Bordeaux
te zeylen", waaruit blijkt dat hij met toestemming van De Neufville geheel naar eigen inzicht mag handelen. Slechts een enkele keer krijgt hij nog echte opdrachten
van De Neufville. In het vervolg van de correspondentie begint zich een toenemende
vertrouwensrelatie tussen Bartels en zijn reder te ontwikkelen. Als het schip in 1758
door de Engelsen te Portsmouth is opgebracht, komt de correspondentie in het teken van een enthousiaste scheldkannonade tegen de Engelsen te staan. De Neufville
heeft het dan regelmatig (en liefst in hoofdletters) over canaille, kinderen des duivels, schelmen en dieven; Bartels komt zelfs tot poezie: "Het vaalt haart dat men
soe canalicies van de Engelse wort behandelt; heb nu in het gepaceerde jaar 39 weeken soe onder de Franse, als Engelse in beslagh gelegen, maar diet is ondragliek,
daar aile sonden gaen in swank en onrecht heeft de ooverhandt, hoe komt soe een
deuvels rijk' aan de naem van Engelandt".
Gedurende deze gehele periode verleent Jan Isaac de Neufville alle mogelijke
steun aan Bartels. Hij houdt zich met de juridische aspecten van de zaak bezig, Bartels moet alleen op het schip letten. Ais het schip eind maart vrij-gegeven is, schrijft
Bartels dat hij voorlopig nog niet naar Holland terug wi! keren, omdat er eerst nog
wat verdiend moet worden om aldus de in Engeland geleden verliezen wat goed te
maken. Ook nu durft Bartels weer meteen risico's te nemen, want in juni 1759 bericht hij dat hij door een Engelse kaper is gepraaid, " ... maar gaef verkeert aan hem
op. Seiden zout in te hebben, waaroofer hij begon te demme, doch liet hem daarmede vermoogen en kwam niet aan boort".
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Naarmate de jaren vorderen begint de kwaliteit van het schip af te nemen. In
1762 heeft het schip geruime tijd gedwongen te Bordeaux gelegen, waardoor het
nogal aangetast is " ... dat men het Vrans c ... vee heb te danke ... ". Juli 1763
schrijft Bartels vanuit Helsing0r aan De Neufville: "Het scheep leyt weI wat diep,
hoe ouder het word te mender het wil draage". In november 1763 vinden we
tens lotte de volgende brief: "Mijne heeren, ik houde mij aan Uedele gunst om van
deze winter een aender schip van Uedele te mogen hebben, mets mij ook een kleyn
portie toegestaan wordt, 1/8 of 1/4 nae het capital groot worde en als ik geen nae
genoegen kan aankomen, een schip van 2 a 3 jaar om dan een nieuw te bestellen
of een, dei temet aan de werf mogt klaar legen, te koopen. Uedele gelieve mij te
melde hoe ik met deit dan an sal te verkoopen, sal hier geen ocasie toe weese ... ".
Wat betreft Bartels kunnen we het volgende constateren: in het begin van zijn loopbaan uit hij diverse malen het verlangen aan De Neufville om een - volgens Bartels
- gunstige vracht in te nemen of naar een bepaalde haven te gaan, wat door zijn
reder genegeerd wordt. Na twee a drie jaar gaat deze echter steeds vaker op de suggesties van Bartels in om hem tenslotte geheel de vrije hand te geven. De permissie
van De Neufville is op den duur tot een formaliteit geworden. De schipper wordt
in alle opzichten (ook door zijn bevrachters Bethman en Imberts te Bordeaux bijvoorbeeld, "Ik stae heel weI bij haer te book") een voorbeeldig schipper bevonden,
welke mate van vertrouwen culmineert in zijn brief aan De Neufville, waar(n hij
deze adviseert een nieuw schip te kopen. Zonder aarzelen voigt zijn reder dit advies
op, zodat in december 1764 Bartels - als schipper en medereder - vol trots vanuit
Staveren kan schrijven dat hij daar met de nieuwe aanwinst, het kofschip "Westerhout", gereed ligt.
Vit de brieven van Bartels komt een geheeI andere persoonlijkheid naar voren
dan uit de epistels van Nap. Bartels is met het schip begaan, wi! lOveel mogelijk
gebruik maken van het vaarseilOen, is goed op de hoogte van de vrachtprijzen, kortom, is een capabel man. Het valt niet te ontkennen dat de kundigheid van Bartels
slechts schoorvoetend door De Neufville onderkend wordt, maar als het ijs gebroken is, ontstaat er een ontspannen samenwerking tussen hen beiden.

Samenvatting en conciusie
In 1751 gaat Jan Isaac de Neufville lOnder aanwijsbare reden over tot de aankoop van een schip. Indien de koopvaart een weinig winstgevende aangelegenheid
was, moet De Neufville dat geweten hebben en zal deze tamelijk behoudende ondernemer zijn geld zeker niet op deze manier verspild hebben. Hij is begonnen met de
rederij omdat hij verwachtte er geld mee te kunnen verdienen. Het feit dat hij het
schip in zijn geheeI koopt en niet de risico's probeert te spreiden door bijvoorbeeld
alleen wat scheepsparten te kopen, versterkt deze veronderstelling. Wanneer Nap
er na drie jaar niet in geslaagd is het schip te laten renderen, wordt hij vervangen
door Bartels. Dat deze aflossing van de wacht na drie jaar plaats vindt, geeft aan
dat De Neufville geweten moet hebben dat het niet mogelijk was om altijd met
winst te varen.
Met de aanstelling van Bartels verandert er nogal wat. Het schip is langer onderweg, wordt intensiever gebruikt en de schipper weet van meet af aan winst te boeken. Wanneer de politieke situatie een rol van betekenis gaat spelen in het tot stand
komen van de vrachtprijzen, blijkt Bartels goed gebruik te maken van de winstmogelijkheden. Daarnaast weet hij onder een aantal vaste klanten (bevrachters) een
uitstekende reputatie op te bouwen, hetgeen een snelle bevrachting - dus weinig
vertraging - bevorderde.
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In hoeverre kan de rendabiliteit van het smakschip De Neufville van der Hoop
model staan voor die van de koopvaardijvloot van de Republiek? Het zal duidelijk
zijn dat hier met enige voorzichtheid over geoordeeld moet worden, omdat het
maar om een schip gaat. Maar ermee rekening houdend dat het schip in een periode
vaart die in het teken staat van de economische achteruitgang van de Republiek en
dat de Republiek haar overheersende positie als scheepvaartnatie door een toenemend aantal concurrenten bedreigd ziet, lijkt het ons heel aannemelijk dat als De
Neufville van der Hoop winst kan maken, andere schepen dat ook kunnen . We
kunnen ons moeilijk voorstellen dat Bartels het wonder kind van de wilde vaart en
de enige succesvolle schipper in dienst van een Hollandse koopman is geweest. Juist
het gemiddelde winstpercentage van 19.5070 per jaar, dat zich zo uitstekend verhoudt met het door Davis geschatte percentage van 20% per jaar, overtuigt ons van
de representatieve waarde van dit smakschip 38). Aldus komen we tot de conclusie
dat een rniddelgroot smakschip onder leiding van een bekwame schipper zeer goed
in staat moet zijn geweest om ondanks aile vertragingen, tegenslagen en hoge
kosten een heel acceptabele winst te maken. Er is weinig reden om aan te nemen
dat dit voor andere schepen uit de Republiek niet mogelijk is geweest.

BIJLAGE I.
Balans van het smakschip "De NeufvilIe van der Hoop".
Uitgaven

Inkomsten

Aankoop schip
/ 4906,35
Scheepsbehoeften
/ 7343,52 1/ 2
Victualil:n
/ 5529,32 1/ 2
Lonen
/12010,57 1/ 2
Onkosten havens
/13694,17 1/ 2
Onkosten convooigelden e.d.f 4796,70
Diversen
/ 3428,02 1/ 2
Assurantie
/ 1223 ,45
Inkoop zout
/ 4334,35
Achtergelaten geld
/ 7132,07 1/ 2

Opbrengst vrachtgelden
/70999,82 1/ 2
Inkomsten van andere aard / 3900,30
Verkoop schip
/ 2082,90

Subtotaal
Winst

/64398,55
/12584,47 1/ 2

Totaal

/76983,02 1/ 2

/76983,02 1/ 2
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DE TREINREIZIGER IN DE LlTERATUUR

Een historisch consumentenonderzoek aan de hand van Nederlandse literatuur
1830-1980

door
R. KLOMP MAKER enD. MULDER

Introduktie
"Per Stoomkoets tien uur wegs in een uur af te leggen,
Slaagde op een IJzerbaan,
Aan gindszij van 't Kanaal. Een ler mogt daar wei zeggen:
Kon 't met Sint Patrick, nog een ziertjen radder gaan,
Dan kwam men eer men afreed aan''').

Ontwikkelingen op het gebied van de spoorwegen in het buitenland werden in ons
land reeds jaren gesignaIeerd voordat hier de eerste trein reed. Voorstanders van
introduktie van de trein in Nederland waren in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw evenwel nog roependen in de woestijn. Kuiler kenmerkt de verkeersontwikkelingen in ons land gedurende de periode 1815-1830 dan ook met de term
"ontwaking'''). Geheel onverklaarbaar was de traagheid, waarmee de introduktie
van de trein gepaard ging, echter niet. Eeuwenlang waren de veranderingen in het
verkeerswezen slechts gering geweest. De scheepstypen in het begin van de negentiende eeuw waren het resultaat van een eeuwenoude ervaring. Ret is dan ook niet
verwonderlijk dat men in een land met een zeer rijke vervoerstraditie over water in
eerste instantie afwijzend reageerde op nieuwe verkeersmogelijkheden over land.
Met de eerste spoorlijn (1839) was de over winning voor de spoorwegen nog allerminst behaald. De felle concurrentiestrijd tussen trekschuit en trein, in grote mate
weerspiegeld in de literatuur uit die tijd, zou nog tot voorbij het midden der negentiende eeuw voortduren.
Vele historici hebben zich beziggehouden met de beschrijving van de komst en
de evolutie van de spoorwegen. In deze geschiedschrijving ontbreekt de treinreiziger
echter nagenoeg geheel. Een konsekwente aandacht voor consumentengedrag treffen wij hier niet aan. De theorieen inzake de relatie tussen mens en produkt richten
zich vooraI op de nieuwe produkten, de innovaties. Een voor historici bruikbaar
model biedt de theorie van Lancaster. Diens model bouwt voort op een door Rogers
geformuleerae definitie van een innovatie - "an innovation is an idea, practice or
object perceived as new by an individual"') - en gaat uit van de consumptieaktiviteit van de consument. In het consumptieproces betrekt de consument bij zijn keuze
aIleen de kenmerken van een produkt, die hij voor zijn satisfactie als relevant beschouwt. De kenmerken (properties) van een produkt worden vervolgens door de
consument in nutgevende eigenschappen (characteristics) getransformeerd 4 ). Ret
be1ang van Lancaster's benadering is, dat van een innovatie kan worden gesproken
als er een wijziging optreedt in de kenmerken van een produkt of als er in de ogen
van de consument een wijziging optreedt in de eigenschappen, die hij aan het produkt heeft toegeschreven' ).
De introduktie van de trein vah in ons land in een economisch klimaat dat wordt
omschreven als de "geest van oom Stastok" of de "Jan Saliegeest". Opmerkelijk
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is dat hier ten aanzien van de ondernemers, de producenten, de literatuur wordt gebruikt om een situatie te schetsen. Nog opmerkelijker is het dat op deze wijze de
gebruikers, de consumenten, niet aan bod komen . Een selektie uit het werk van Hildebrand en Potgieter kan ons evenwel de reakties van de consumenten laten zien.
-Hildebrand:
"Wat in 't bijzonder de spoorwegen aangaat: ik zit er sedert jaren pal op te waehten;
niet omdat ik er een eommercieel of financieel belang bij heb; niet, omdat ik er een weddensehap over heb aangegaan; maar aileen omdat er tot nog toe geen middel van vervoer
bestaat, dat rnij bevalt, zo niet eigen rijtuig en postpaarden, waar ik, om voor mij zeer
gewiehtige redenen sleehts zelden gebruik van kan maken" ' )
-Potgieter:
"En toch, hoe de diligence, - cabriolet of coupe - hoe een gezelschap dat niet onder
het getal der gratien blijft, hetgeen niet boven dat der muzen gaat - indien men u ten
minste in geen bastaardrijtuig, in geen ,bijwagen' duwt;''')
-Hildebrand:
"Spoorwegen! heerlijke spoorwegen! op u zal niet gerookt worden; want daar is geen
adem! Op u zal niet geslapen worden; want daar is geen rust! Op u zal niet worden gebabbeld; want daar is geen tijd! Zo daar op u ook onaangenaamheden en jammeren
zijn, zij zullen de tijd niet hebben ons te bereiken, wij, geen gelegenheid om ze gewaar
te worden! Maar komt! komt, heerlijke spoorwegen! Daalt als een tralienet neder op onze provincien; Vernietigers aller grote afstanden! versmaadt de kleine afstanden van ons
koninkrijkje niet!"')
-Potgieter:
" AI deed men het, al maaktet ge met den voerman de onheilspellende dertien uit, ik
wed, dat u uit de hossendste chars-it-banes, uit de togtziekste speelwagens, gesprekken
heugen, zoo als gij er nooit, neen, nooit heb gevoerd, op dat hijgende - en welk een
asthma! - op dat fluitende, - het is een duivelsein! - op dat sehokkende, knarsende,
trillende ding, hetgeen een trein heet, en waaraan ik de prettige kennis versehuldigd ben,
wat duizeling in het hoofd en benaauwdheid om het hart zeggen wil''') .
-Hildebrand:
"Dan eerst als de Nederlandse natie, langs uw gladde banen, dagelijks door elkander
gesehoten worden als een partij weverspoelen, zal er welvaart en bloei en leven en spoed
in ons dierbaar vaderland heersen"'O)!
-Potgieter:
"Gesprekken op sleepstang van een loeomotief, wie denkt er aan? als hij den gansehen
weg over vreesachtigen meet af hoort geruststellen, met de opmerking, dat er op spoorwegen stellig niet meer ongelukken gebeuren, dan op ehaussees! Voor mij, ik wantrouw
de juistheid van deze, want aileen tal van malheurs en mishaps brengen zulk een onderwerp aan de or de van den dag' '' ').
-Hildebrand:
"J a; laten de zangen onzer dichters het weldra in verrukte tonen uitgalmen:
"De spoorweg kwam, de spoorweg kwam"12)!
-Potgieter:
"Maar genoeg, maar te over, om mij te doodverven voor een man van den aehteruitgang"").
En met deze ietwat rnismoedige woorden van Potgieter zijn we aan het eind gekomen van de dialoog tussen een voor- en tegenstander van de invoering van de trein.
In de fragmenten komen de argumenten naar voren, die in deze fase gebruikt worden om de trein aan te prijzen of af te keuren. Zo zien we dat Hildebrands romanpersonage als het ware de trendsetter is, die wijst op de snelheid van het
vervoermiddel en de vooruitgang, die door de trein mag worden verwacht, terwijl
Potgieters personage meer de afwachtende en conservatieve houding aanneemt, die
ook in het algemeen de ondernemers destijds kenmerkte. De voorstanders bena-
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drukken vooral de positieve economische eigenschappen; de tegenstanders zien
slechts negatieve sociale eigenschappen. Zij meenden dat door lawaai en ongemakken het reisgenot veri oren lOU gaan, of, lOals Van Lennep het uitdrukt: "Met een
spoortrein reist men niet, men verplaatst zich ... "14).
De literatuur kan ons dus blijkbaar meer vertellen dan wij op het eerste gezicht
zouden denken. Het gebruik ervan als bron voor historisch onderzoek kan in Nederland even weI niet bogen op een rijke traditie. Hoewel geschiedenis de wetenschap dient te zijn, die er achter wi! komen waarom de mensen zich gedragen zoals
zij doen l ' ) , zijn veel historici blijkbaar huiverig om hun onderzoek te baseren op
mensen en dingen die niet tot de "echte" werkelijkheid behoren. Toch wordt algemeen aanvaard, dat hoe oorspronkelijk en zelfstandig een literator ook zijn mag,
de tijd altijd een stempel drukt op zijn geesteskind. Een literair werk blijft altijd
buitenliteraire werkelijkheidselementen bevatten en het zijn deze elementen welke
zich uitstekend lenen voor historisch onderzoek. Men zou het ook kunnen formuleren met de woorden van Nietzsche: "Es ware eine Geschichtsbescheibung zu denken, die keinen Tropfen der gemeinen empirischen Wirklichkeit in sich hat und
doch im hochsten Grade auf das Pradikat der Objektivitat Anspruch machen
diirfte I6 ) . "
De eerste treinen werden ook weI "stoomkoets" of "stoomrijtuig" genoemd.
Deze omschrijvingen geven heel aardig de combinatie van een innovatief (stoom)
en een reeds langer bestaand element (koets, rijtuig) in een woord aan. In navolging
van de trekschuit en de situatie in het buitenland heeft de trein vanaf het begin verschillende klassen gekend. De vorm en inrichting sloot heel duidelijk aan bij de
bestaande vervoersmiddelen. Opvallend is in dit verband ook dat de consument in
de beginfase de locomotief nadrukkelijk beschouwt als substituut voor het paard.
" ... de Locornotief snuift en blaast, de trein zet zich in beweging!
"Daar gaan we!" roepen eenigen; "Hoort eens! het paard is verkouden," zegt er een,
die aardig wezen wi!. "Een raar paard, dat steenkool vreet en vuur ... " zegt een ander,
die nog aardiger zijn wil"").

Psychologisch gezien geeft paardrijden een gevoel van overwinning l ' ) . Het "ijzeren
paard" kan dan ook worden gezien als de geestelijke overwinning van de mens op
de natuur. In de introduktiefase bestond er echter nog grote twijfel aan die geestelijke overwinning .. Niet elke consument transformeerde de kenmerken van de trein
in positieve, dus nutgevende eigenschappen. Sommige kenmerken werden ook met
negatieve eigenschappen geassocieerd. Dit uitte zich in gevoelens van onveiligheid
bij treinreizigers. Een groot aantal treinongelukken in 1852 heeft nog eens extra
voeding gegeven aan die gevoelens. Daarnaast zien we de tegenstelling tussen trein
en natuur optreden. De trein verschijnt als de natuurverstorende mensenhand, welke zorg droeg voor veel lawaai, zwavellucht en zwarte steenkolige stations.
In de beginfase worden die eigenschappen met name ontleend aan het machinale
van de innovatie. Dit gold vooral de snelheid, en de daarmee gepaard gaande economische voordelen. Doch het waren slechts enkelen die daarop de nadruk legden:
Typerend in dit verband was het mislukken van een proef, die de HYSM in 1847
nam met een sneltrein op de lijn Amsterdam-Rotterdam. De tijdsbesparing van 35
minuten, welke werd verkregen door minder plaatsen aan te doen, maakte geen indruk op het publiek.
Het moet in de begintijd een vreemde gewaarwording zijn geweest om op machinaal aangedreven wijze te reizen. Opmerkingen als "Ik begrijp mij niet, hoe die
boel in elkander zit, ik kan er geen touw aan vastmaken" en "ik wou zoo'n lokomotief weI eens van binnen zien" 19) hebben een ondertoon van angst en onrust.
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Doordat de afstand tussen bestuurder en reiziger door de komst van de trein zowei
letterlijk als figuurlijk groter werd, voelde de reiziger zich overgeleverd aan de machine, maar ook aan de man, die het "ijzeren monster" moest besturen. Niet voor
niets bleven ook de ervaren reizigers in de introduktiefase de snelheid van de trein
associeren met onveiligheid.
"De wagens rolden met ons voort; allen, zooals we daar zaten - en zoo veIen a1s er
v66r en achter ons plaats hadden - toevertrouwd aan een levend en denkend deel der
stoommachine, die aile levens daarachter zich in handen heeft; die, door een wippertje
te veel ... laat ik ophouden, foei! ik zeg: toevertrouwd aan een persoon, die men niet
zoo onverschillig moet beschouwen, wanneer men hem tamelijk zwart voor zijn kokende
ketel ziet staan; wien men in 't voorbijgaan weI een vriendelijken blik mag toewerpen,
zoo niet wat anders aanbieden. Tegen het reglement!? - Bah! de longtering is een langwijlige, kostbare ziekte" 'O ).
Dit fragment geeft een goed beeld van het eind van de introduktieperiode. De periode 1830-1860 moet men dan ook karakteriseren als de tijd van de introduktie.
Rond 1860 is de discussie over wei of niet invoeren van de trein opgehouden. Aan
het eind van de jaren vijftig hebben de voorstanders het pleit definitief gewonnen.
De gedachte, onder andere in het werk van Hildebrand verwoord, dat de spoor wegen economisch gezien vooruitgang zouden betekenen had ruim veld gewonnen.
Het einde van deze innovatieve fase in de geschiedenis van de trein valt dus samen
met de politi eke aanvaarding van de spoorwegwet van 1860.
In de eerste innovatiefase gaat het primair om de controverse tussen aanvaarding
en afwijzing van de innovatie door de samenleving als totaliteit. Op de voorgrond
tredende kenmerken waren de snelheid en de machinale aandrijving. Maar niet aile
consumenten zagen daarin positieve eigenschappen. De bezwaren golden vooral de
onveiligheid en het verminderde reisgenot. In de volgende fase treedt een andere
combinatie van op de voorgrond tredende kenmerken op, andere consumptieactiviteiten en nieuwe consumentengroepen. Na 1860 gaat het om de diffusie van het produkt, in dit geval dus het bekend worden van de consument met het produkt en het
aantrekken van reizigers. De trein zal na 1860 met andere ogen worden bekeken.

Acceptatie
Uitbreiding van het spoorwegnet was het resultaat van de overheidsbemoeiing,
die met de spoorwegnet van 1860 werd ingezet. In 1859 had ons land 339 km spoorrails, terwijl twintig jaar later dit 1874 km was. Rond 1880 waren in grote trekken
aile delen van het land en aile grote steden op het spoorwegnet aangesloten. Vanuit
de optiek van de aanbodzijde mag men dan concluderen, dat in 1860 de spoorwegen
waren aanvaard als noodzakelijke elementen van het verkeer 21 ). Vanuit de vraagzijde gezien kwam het diffusieproces nog maar pas op gang.
Van een luxe, die men zich wei eens permitteerde als vrije tijdsbesteding, werd
voor de meer gegoede burgers het reizen met de trein een vanzelfsprekende zaak.
De angst voor ongeiukken is bij de ervaren reiziger langzamerhand verdwenen en
hij verbaast zich niet meer over de snelheid van het vervoermiddel. Zo is bij Multatuli de trein een erkend middei van vervoer geworden. Uit tal van passages blijkt
de vertrouwdheid met dit verkeersmiddel. Zijn leefwereld wordt al in grote mate
door de trein bepaald. Bij hem treffen we geen vergelijkingen meer aan met blazende en snuivende paarden.
" M'n voorloopige plan is aanstaanden Donderdag van hier te gaan, een trein overblijYen bij Jeanne, dan omstreeks twee dagen te Rotterdam"").
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Een algemeen verschijnsel was de volledige acceptatie van de trein echter nog niet
in de tijd van Multatuli's reizen. De minder gegoeden konden zich nog nauwelijks
een treinreis veroorloven. Kwamen zij er toch mee in aanraking, dan was dit veelal
toevallig en namen ze zeker zelf niet het initiatief.
"Daarbij was eenen van de meiden eenigszins ontstemd, omdat zij niet meer dan twee
koffers kon medenemen en doodsbenauwd was voor "de spoor", waarop zij nooit gereisd had"").

Wij zien opnieuw de angst optreden. Een verschijnsel, dat ook al in de introduktiefase optrad bij de eerste reizigers. Maar grote groepen van de bevolking moeten
aan het eind van de vorige eeuw dan hun eerste treinreis nog maken.
Na 1880 dienen zich enkele nieuwe groepen reizigers aan. Het platteland wordt
langzamerhand ontsloten en ook de sociaal minder gegoede burgers vinden hun weg
naar de trein. Omstreeks 1880 kon Multatuli nog verzuchten: "Lastig dat Enkhuizen en Hoorn allebei zo afgelegen zijn van 't spoor""). De uitbreiding van het net
zou evenwel de lokaalspoorwegen betreffen. De eerste kennismaking van plattelandsgemeenschappen met de trein verliep echter niet altijd vlekkeloos: angstige
kinderen, op hoi geslagen paarden en koeien, die geen melk meer gaven, waren veel
gehoorde klachten. AI gauw verschoven deze effecten naar de achtergrond en verdween ook hier de angst.
Rond 1880 merkten de spoorwegen, dat het gemiddelde door elke reiziger afgelegde aantal kilometers gering was. In 1883 reageerden ze hierop door het differentieel stelsel in te voeren: de eenheidsprijzen per kilometer voor lange afstanden
werden lager dan voor korte. Bovendien kwamen er speciale abonnementstarieven
voor onder andere handelsreizigers en vakantiegangers. De propaganda ging zich
richten op reizen als vermaak en plezier. De eerste reizen van arbeiders zouden juist
dat doel dienen. Er werden door de spoorwegen nu speciale plezier- en andere goedkope treinen ingelast.
"Ik heb nog een oudere herinnering. Donderdag 30 juli 1896. Kijkt u maar na in een
oue almanak en u zult zien dat 't klopt. ( ... ) Donderdag 30 juli 1896. Ik zie nog de blauwe aanplakbiljetten. Goedkoope trein naar Nijmegen, 2de en 3de klas f 1,- heen en
weer. En ik voel weer heel even de oude verwachting van toen, toen die dag nog komen
moest"").

Aldus poogden de spoorwegen de nog nauwelijks aangeboorde markt van minder
gegoeden naar zich toe te trekken. Met de beter gesitueerden was dat inmiddels wei
gebeurd. Door in te spelen op het opkomende toerisme (1881 lijn HaarlemZandvoort) kreeg de trein een nieuwe groep consumenten. Het duurde even wei nog
tot na de eeuwwisseling voordat ook de "kleine man" daartoe ging behoren, zoals
in het onderstaande fragment de kleine midden stander Zakkie, die ter ere van hun
verloving zijn geliefde een uitje naar Zandvoort aanbiedt.
"Haarlem! Reizigers voor Zandvoort overs tappen !". In een oogenbJik was de wagen
leeg. "Mot u verderop?" vroeg de conducteur. "Wij motten naar Zandvoort!" "Uitstappen! D'r komt zoo dadeJijk een trein voor Zandvoort!" Zakkie klom er 't eerst uit
en hielp Saar, die het levensgevaarlijk yond om d'r uit te stappen. Zakkie was zenuwachtig geworden en stond met z'n kipperige oogen uit te kijken naar den trein.
"What'n inrhichting! Wat'n affaire!" - zuchtte hij. Maar, rommelbom, rommelbom
- daar had je de trein." ( ... )
"De trein stopte. "Zhijnen we hier in Zhandvoort meneir de condhukteur?" "In Zandvoort? Ben je gek? "t Is hier Halfweg!" "What voor halfweg," "Station Halfweg! Mag
ik je kaartjes zien? "Alweer me kaaretjies" ... "Je bent verkeerd! Uitstappen maar! Je
hebt in Haarlem dan verkeerden trein genomen" - Ze stapten uit. Van moeiheid en zenuwen kon Zakkie eerst niets zeggen. Toen zei hij sissend: "Zaar, ze besteren me!" Ze
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moesten naar den chef en deden hun beklag. De chef kon er niets aan doen. Ze zouden
het best do en een volgenden trein af te wachten en weer terug naar Haarlem te
rijden' ''').

Het treinverkeer werd in de tweede he1ft van de negentiende eeuw steeds massaler. Het opgaan van reizigers in de massa vergrootte het gevoel van gelijkheid,
doordat men slechts een radertje was in de anonieme massa 21 ) . De treinreiziger kon
zich echter nog wei enigszins profileren in de treinstellen. In deze ontwikkeling
weerspiegelt zich de sterk op het "ik" gerichte 1ge eeuwse samenleving, die naarmate de twintigste eeuw naderde een collectiever karakter kreeg 28 ). De consumenten
pasten zich aan aan de klassenindeling en dat geeft een sterke aanwijzing voor het
bestaan van min of meer duidelijke scheidslijnen tussen de verschillende sociaaleconomische groepen in de maatschappij. De klasseninde1ing, sterk verbonden met
geboden comfort, was dus een duidelijke afspiegeling van de heersende maatschappelijke verhoudingen. Zo kan men duidelijk aantonen met behulp van literatuur,
dat bepaalde groeperingen bij vaste klassen hoorden. De Ie en 3e klasse werden
soms zelfs synoniemen voor respectievelijk rijkdom en armoede. Ais men afweek
van het gebruikelijke gedragspatroon was er sprake van solitair optreden: "Heren
horen niet in de 3de klasse."
"Op een koude dag in Mei stapte hij in de trein naar Haarlem. Hij reed derde klas. Hij
had geen ander doel dan de zee te zien ( ... ) De gedachte aan Haarlem had hem een heimwee gegeven, naar zijn jeugd, toen hij dagelijks reisde in de derde klasse, als leerforens.
Hij zocht een volle rook coupe, en stak een pijp op. In geen jaren had hij pijp gerookt.
Het was voor hem een beloning op houten banken te reizen. Hij yond het genoeglijk te
zitlen tussen de rokende mannen die riepen boven het geweld van de trein uit. Maar hij
zat tussen hen aileen . Ze spraken niet tegen hem. Ze spraken in groepjes, steeds luider
naarmate de trein meer vaart kreeg. Er zat een loodgieter tegenover, met z'n zoon . Ze
hadden gereedschap bij zich in zakken van leer. Met moeite hadden ze 't in 't rek
gestuwd. De vader had de zoon geholpen. Zij en hun gereedschap gaven ' n penetrante
lucht af, maar na een tijdje wende het. Naast hem zat een vrouw die rook naar loog,
een wasvrouw waarschijnlijk. Ze had haar blote handen in haar schoot gevouwen, in
haar schort. Een hoed droeg ze niet"").

Enigszins onduidelijk blijft tot welke groepen of standen men de 2de klasreizigers
moet rekenen. Het beeld dringt zich op van mensen, die zich niet (meer) wensen te
begeven onder de lage standen, maar qua status niet behoorden tot de beter gesitueerden. Ook de wens om te stijgen op de maatschappelijke ladder zien we optreden
in het gedrag van de treinreiziger.
Het reisgedrag hield verband met de klasse waarmee men reisde. Een demonstratief
karakter had het Ie klassereizen voor reizigers die waarde hechtten aan status en
prestige. Op die wijze onderscheidde men zich van de "grauwe massa". Anderzijds
treffen we in de 2e en vooral 3e klasse dikwijls een gevoe1 van saamhorigheid onder
de reizigers aan. Opvallend zijn ook de vormen van etiqette van reizigers uit de Ie
klasse, die we in de literatuur aantreffen: het was beschaafd te zwijgen, men maakte
zich niet bekend en, als er toch gesproken werd, moest het gesprek gehaite hebben.
De plaats waar het he1e treingebeuren het meest massaal is, is ongetwijfeld het
station. De spoorwegen hebben getracht het wachten op stations te veraangenamen.
Voor dat doel kwamen er wachtlokalen (met klassenindeling), later uitgegroeid tot
complete restaurants, en speciale spoorwegboekhandels. Het comfort van de
treinstellen werd eveneens verbeterd in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De regeimatig herhaalde klachten over de verwarming bleven evenwel bestaan.
In de ogen van de consument bleef de snelheid een be1angrijke eigenschap van
de trein. Opmerkingen over de daarmee gepaard gaande onveiligheid, die de consumenten in de introduktiefase herhaaldelijk maakten, komen nauwelijks meer voor.

DE TREINREIZIGER IN DE LITERATUUR

175

Integendeel, juist een gedrag, voortvloeiend uit het idee van geborgenheid en veiligheid, werd kenmerkend.
"Langs de spoorlijn van Middelburg naar Amsterdam kende-n-i alles, elk veld, elke
sloot, elk huis, elke laan, elke boomgroep, elk riggeltje hei in Brabant, elken wissel van
't spoor. Als je uren in donker had gereden en Japi had al dien tijd geslapen languit op
de bank en je maakte 'm wakker en je vroeg: "Japi, waar zijn we?" dan moest je even
wachten tot i goed wakker was en lag i even te luisteren naar den klank van 't rijden
en dan zei i: "Ik denk dat we bij Etten-Leur zijn" "").

Tegen de achtergrond van een algemene welvaartsstijging, de uitbreiding van het
spoorwegnet en technologische verbeteringen in het spoorweggebeuren, kan men de
periode 1860-1914 beschouwen als de acceptatiefase van de trein. Ten aanzien van
het sociale diffusieproces in deze peri ode is er sprake van een zinkend cultuurgoed.
De trein wordt het eerst volledig geaccepteerd door de beter gesitueerden en sijpelt
daarna langzaam door naar de lagere sociale klassen. De grens ligt daarbij omstreeks 1880. In deze ontwikkeling spelen zowel psychologische als financiele redenen een rol. In dit acceptatieproces zien we bij de minder gesitueerden dezelfde
begin-ervaringen als bij de meer gegoeden in de introduktiefase.
Daarnaast en ten dele daaraan parallellopend voltrok zich de ontsluiting van het
platteland. De betekenis van de spoorwegen werd daarmee zeer groot. De uitbreiding van het net maakte het rei zen gemakkelijker. Het afleggen van bezoeken en
het bijwonen van vergaderingen werd nu eenvoudiger. Dit heeft geleid tot een grotere uitwisseling van gedachten, waarvan de betekenis niet gauw kan worden
overs chat.
In de acceptatiefase heeft de trein zich mogen verheugen in een toenemend vertrouwen. Hoewel de maximum snelheid per uur steeg van 35 km in 1839 tot 90 km
omstreeks 1900 heeft dit niet de gevoelens van onveiligheid doen toenemen. Men
ziet eerder een tegengestelde tendens. Er is sprake van een toenemende bewondering
voor het technisch kunnen van de mens. De mens heeft de machine overwonnen.
Bovendien is de tegenstelling trein-natuur, die we in de introduktiefase constateerden, naar de achtergrond verdwenen. De trein gebruiken voor toeristisch genoegen
is een nieuwe consumptieactiviteit geworden. Met de "pleziertreinen" was echter
de tijd van het massatoerisme nog niet aangebroken.
Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog heeft ons land de trein massaal geadopteerd. In 1860 reisden ruim twee miljoen passagiers met de trein; in 1880 was
dit aantal gestegen tot zestien miljoen en in 1913 tot vier en vijftig miljoen"). Uit
deze cijfers aIleen kan men evenwel geen volledige acceptatie aflezen. Met name het
sociale diffusieproces wordt niet duidelijk. De literatuur kan ons daarentegen gegeyens verstrekken, die het proces van primaire naar volledige acceptatie duidelijk
maken. De sleutelbegrippen in dit proces zijn: snelheid, goedkoop, meer comfort,
vergroting van de actieradus, ontsluiting van het platteland en opkomend toerisme.
De spoorwegen meenden in 1914, dat ze waren "uitgeleerd"32). Na 1914 komt een
proces op gang, dat het rechtvaardigt te spreken van een nieuwe innovatiefase.
Inburgering

In de lange geschiedenis van de trein kunnen we nog een derde innovatieve fase
(vanaf 1914) onderscheiden. In deze fase is de trein een vast onderdeel geworden
van de vervoersmogelijkheden. Aile lagen van de bevolking hebben de trein volledig
geaccepteerd. Financiele drempels spelen steeds minder een rol van betekenis. Andermaal wordt de trein met andere ogen bekenen en treden nieuwe consumentengroepen en nieuwe consumptieactiviteiten op de voorgrond. Het acceptatieproces
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gaat bovendien over in een proces van assimilatie. Was de trein in de voorgaande
fasen een duideJijke exponent van de samenleving, in de inburgeringsfase gaat hij
ook op zijn beurt invloed uitoefenen op veranderingen in de tijd en de samenleving.
"Ret was een getemperd afscheid, dat hij van zijn hbs nam. Soms was het hem te moede, alsof dit afscheid aileen maar het vertrek naar Amsterdam gold, waar hij sinds de
dood van zijn vader niet meer had gelogeerd; want wonen bleef hij immers in Lahringen,
en Max Mus zou hij netzo vaak kunnen zien als hij zelf wilde. Tegenover deze vriend
sneed hij erg op over Noulette en de Alpenpassen, en Max plaagde hem dan met
"spoorstudent", terwijl Jan Breedevoort verhalen wist over Weulnerdammer leraren,
die de smoor had den gezien aan jongens van buiten, en die deze slecht onderrichte paria's konden tergen en judassen dat het niet mooi meer was"").

De overbrugging van de afstand tussen wonen en werken of wonen en studeren
deed een nieuwe massale consumentengroep ontstaan: de forensen. De trein maakte
het mogeJijk om verder van het werk een betere en goedkopere woning te betrekken. Hoewel een massaal forensenverkeer in de inburgeringsfase op de voorgrond
treedt, zijn de aanzetten daartoe in de vorige fase reeds merkbaar geweest. Hetzelfde geldt voor een tweede nieuwe consumentengroep, nameJijk de toeristen. Op de
achtergrond van het opkomend toerisme speelt de verbeterde relatie tussen trein en
natuur een wezenJijke rol:
"Nog hoorbaar, heel heel ver, is de avondtrein Blauw naast groen korenveld een boer aan 't werk.
Rei. Boven bos de toren van een kerk .
Rust, overal; 't diepst op de spoorweglijn''').

De trein werd de gemakke1ijk geaceepteerde vervoersmogeJijkheid om naar de
natuur te reizen. Het sociaal toerisme deed opgang, de "trek naar buiten" drong
door tot in aile lagen van de bevolking. Niet aileen vakanties, maar ook weekends
en feestdagen werden toeristisch benut. De spoorwegen po ogden door middel van
speciale faciliteiten dit vervoer te bevorderen. Vakantiekaarten, goedkope treinen,
schoolreisjes en dergeJijke moesten daarvoor zorgen. De trein is een alledaagse vanzelfsprekenheid geworden. In de vorige fasen trad de trein veel expliciter op in de
literatuur dan in de inburgeringsfase. De vee1al terloopse opmerkingen die men
aantreft, geven de vertrouwdheid met het vervoermiddel aan:
"Ik kreeg het voor elkaar dat die tante een maand, helemaal in het noorden van het
land, vier uur sporen ver, v~~r onze grootvader zou zorgen, zolang de huishoudster in
het ziekenhuis lag"").

Wijzigingen in het patroon van waarden en normen van de twintigste eeuw misten
hun effect niet op het reisgedrag in de trein. Het reisgedrag in relatie tot de klassenindeJing onderging geleideJijk een duideJijke wijziging. Reizen per eerste klasse gebeurde steeds minder uit overwegingen van status en aanzien. Het eerste
klasse-rijtuig werd de plaats, waar men, bij meer confort, meer rust kon genieten
en eventueel wat werkzaamheden verichten. De toenemende democratisering in de
twintigste eeuw deed de behoefte van reizigers om zich te profileren verdwijnen.
Reeds v66r de Tweede Were1doorlog ging het onderscheid tussen roken- en nietroken-coupe's een grotere rol spe1en. Op deze ontwikke1ing reageerden de spoorwegen pas in 1956 door het terugbrengen van het aantal klassen tot twee. Nog meer
dan voorheen legden de N.S. na 1945 de nadruk op de verbetering van het comfort.
Veel gehoorde klachten verdwenen. De spoorwegen slaagden er steeds beter in het
comfort te optimaliseren. Ook de na 1945 toenemende maatschappe1ijke depreciatie van het roken miste zijn uitwerking niet op de trein: het aantal niet-rokencoupe's ging het aantal roken-coupe's overtreffen. Verrassend is ook dat de vrijere.
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sexuele moraal zijn uitwerking Op het door reizigers gebezigde gedrag in de trein
niet miste. De massaliteit ging het spoorweggebeuren in toenemende mate kenmerken. Het stationsgebouw groeide uit tot een belangrijk gebouw in de stad. Het beeld
van het stationsgebouw als richtpunt treffen we steeds vaker aan in de Iiteratuur.
Het station werd een centrale ontmoetingsplaats en trok in toenemende mate allerlei vormen van nering aan:
"Ik veerde plotseling op. Daar lag het station . Ik herkende het aan de verlichte cijferklok boven de ingang die net van 3.03 naar 3.04 versprong. Ik betaalde de chauffeur
al onder het rijden, zodat ik, zodra de taxi stilstond, het station kon binnengaan, de brede deuren door, de grote verlichte hal in met zijn winkels en krantehalJen, zijn restaurants en wachtkamers en in het midden de bruine banken waarop mens en tegen elkaar
aangezakt sliepen. Ret doel van mijn reis, dat in de nachtclub met de meerval ze ver weg,
ja onbereikbaar had geleken was plotseling weer concreet als de tijd op de cijferklok.
Ik stond stil, midden in de hal, en zocht naar een spoorwegbeambte, maar ik zag niemand in uniform lopeno Ergens moest toch een inlichtingenkantoor zijn. Ik las de uit
de muur stekende neon-signs. Vruchten, bloemen, tijdschriften, sigaretten, toiletten,
change, stationschef" ").
Ook in het gedrag van de onervaren reiziger zien we een verschil optreden in vergelijking tot de vorige fasen. Het is niet meer de angst, die zijn gedrag kenmerkt,
maar vooral schaamte omtrent de onervarenheid. Massaliteit en anonimiteit oefenden tevens aantrekkingskracht uit op dieven en zakkenrollers. De massaliteit heeft
ook het maatschappelijk belang, dat aan de trein werd gehecht, vergroot. Dit blijkt
o.a. uit stakingen en gijzelingen, die de trein tot doelwit van acties maakten. De
Tweede Wereldoorlog heeft de voor welvaart essentiele evenwichtsverhoudingen
tijdelijk grondig verstoord. De treinreizigers hebben dit gemerkt. De dreiging van
de oorlog en de oorlog zelf de den een nieuwe groep reizigers verschijnen: soldaten,
die naar hun mobilisatiebestemming of naar het front moesten worden vervoerd.
Tijdens de bezetting werd de vaderlandslievende treinreiziger tot zijn ongenoegen
vaak geconfronteerd met overvolle treinen en coupe's met "Nur fUr die Wehrmacht". Nog een andere nieuwe groep - onvrijwillige - reizigers verscheen in de
oorlogsjaren: de joden. Voor hen werden de goederenwagons waarmee ze naar de
concentratiekampen werden vervoerd een ware nachtmerrie. Voor joden werd de
trein de personificatie van de dood:
"Er rijdt door mijn hoofd een trein
vol joden, ik leg het verleden
als een wissel om en ik tel
de veewagons met de grendels:
vijftig wagons, in elke
wagen vijftig mensen. Men ligt
geklemd tussen ledematen,
men is drager of gedragene,
gevangen van elkander
in het duister van de wagon
in het duister
zonder lucht
zonder hoop"").
In dat ene woord "trein" ontlaadde zich voor de joden de hele lugubere wereld van
hun vervolging tijdens het nazi-bewind. Toch was de oorlog in termen van consumentengedrag geen breekpunt. Uiteindelijk is de verstoring maar tijdelijk geweest.
Tendenzen van v66r de oorlog werden na 1945 voortgezet en verder uitgebouwd.
We kunnen beter spreken van een innovatief intermezzo dan van een cesuur in de
ontwikkeling. In de inburgeringsfase was de ontwikkeling van het product meer
door de consument gelnitieerd, dan in de voorgaande fasen. De consument voegde
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eigenschappen aan de trein toe zonder dat het produkt ze1f veranderde. We noemen
in dit verband het forensisme, de soldatentreinen, de niet-roken-coupe's en het gebruik van de klassenindeling. Wanneer wij tens lotte melding maken van de sociale
en culturele invloed, die er van de trein uitging naar de samenleving, zijn we gekomen bij het meest wezenlijke van deze derde fase: het assimilatieproces. Centraal
hierin staat de speciale relatie die de spoorwegen in de loop van haar geschiedenis
heeft gekregen met de factor "tijd".
"Mevrouw Laurens zag haar tersluiks onderzoekend aan om het punt te ontdekken,
waarop zij de aanval beginnen kon. Karin had een hoogrode kleur: waarvan? Allerlei
vermoedens besprongen de moeder weer, terwijl Karin neuril!nd haar uiterlijk in de spiegel inspecteerde, haar neus vlak bij het glas.
"Je bent laat, kind! Was er iets met de trein?"
Karin lachte tegen zichzelf in de spiegel, neuril!nd. "Was er iets met de trein?"
"J a, de trein was veel te laat."
,,0 ... "

Aile twijfel was uitgesloten. De trein was niet te laat. Er was iets gebeurd. Er was iets
gebeurd" ").
Naarmate er meer mens en gebruik maakten van de trein werd er meer rekening
gehouden met de regelmaat van het vervoersmiddel. Het vertrouwen in aankomsten vertrektijden werd van wezenlijk belang in het leven van alledag. Het spoorboekje werd voor veel mensen belangrijke lectuur . Een toenemend aantal treinreizigers,
waaronder forensen en scholieren, past's morgens de tijd van opstaan aan aan de
vertrektijd van de trein. Het leven op stations wordt gekenmekt door haast en jachtigheid. In de moderne industrieIe samenleving, waarin het credo "tijd is geld" invloed uitoefent op het handelen van grote groepen mensen, is het begrip "snelheid"
wei haast van levensbelang. Zo heeft de trein bijgedragen tot verandering van levensgewoonten .
Ook in cultureel opzicht is de trein sterk met tijdsbegrippen verbonden . In de inburgeringsfase zien we literatuur verschijnen, waarin de trein wordt verbonden met
dieperiiggende symbolische betekenissen, dan in de voorgaande fasen . Prozai"sten
en dichters gebruiken de trein steeds vaker als symbool voor de levensweg, het steryen, de vlucht en het (nood)lot. Maar ook in het gewone dagelijkse taalgebruik ontwaren we aan de trein ontleende neologismen, zoals b.v. de werkwoorden:
"treinen", "sporen" en "boemelen". De trein he eft daarmee aangetoond van
groot belang te zijn voor de samenleving en haar geschiedenis. Assimilaties, immers, behoren tot de belangrijkste mentale schakels in de keten van veranderingen,
die wij geschiedenis noemen 39 ).

Slotopmerkingen
Het is mogelijk proza- en poezie-uitingen met een literair en met een historisch
oog te lezen 4G). Een historische benadering van de literatuur kan inzicht verschaffen
in mens-product-relaties.
In de officiele geschiedschrijving ontbreekt de treinreiziger nagenoeg geheel.
Economisch-historici hebben zich tot voor kort nauwelijks beziggehouden met consumentenonderzoek. De beschikbaarheid van geschikte bronnen zal hierbij zeker
van invloed zijn geweest. In dit artikel zijn de methodiek en de voornaamste resultaten weergegeven van een historisch consumentenonderzoek naar de treinreiziger
aan de hand van Nederiandse literatuur. Waar contemporaine method en als en quete en interview niet kunnen worden toegepast, gunnen prozai"sten en dichters ons,
middels hun werk, - meestal ongewild - een blik op treinreizigers .
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Een andere factor in de ondergeschoven positie van historisch consumentenonderzoek is ongetwijfeld gelegen in het, tot voor kort, ontbreken van een operationaIi seer bare consumptietheorie. Lancasters consumptietheorie biedt echter goede
mogelijkheden, met name ten aanzien van begripsbepaling en fasering van innovaties, al zijn er ook belangrijke beperkingen in te constateren.
Bezien wij de geschiedenis van de trein door de bril van de treinreiziger, dan kunnen wij verschillende fasen onderscheiden. In de eerste innovatieve fase, de introductie (1830-1860) stond de discussie tussen voor- en tegenstanders centraal. De
voorstanders kregen uiteindelijk de overhand. Zij transformeerden de kenmerken
snelheid en machinale aandrijving tot positieve, dus nutgevende eigenschappen. De
politieke beslissing van de aanvaarding van de spoorwegwet (1860) markeert het
einde van de introductiefase. In de acceptatiefase (1860-1914) voltrok zich het proces van primaire naar volledige acceptatie. In de derde innovatieve fase (vanaf
1914), de inburgering, zagen we het acceptatieproces overgaan in een proces van assimilatie. In elke fase bezag de reiziger de trein met andere ogen. Steeds traden wijzigingen in de waardering van kenmerken en eigenschappen op. Nieuwe
consumentengroepen dienden zich aan en zij maakten soms een nieuw gebruik van
de trein. Met betrekking tot de inburgeringsfase kunnen we spreken van een meer
consument-gei'ntieerde ontwikkeling. Inzake de eerste twee fasen is geen uitsluitsel
over een consument- of producent-gei'nitieerde ontwikkeling te geven op basis van
het gehanteerde bronnenmateriaal.
Een van de beperkingen aan de consumptietheorie van Lancaster is dat zij primair bedoeld is voor toepassing bij de keuze van twee of meer redelijkerwijze vergelijkbare goederen. Voor ons onderzoek moesten we uitgaan van de keuze, die de
consument reeds gemaakt had. Het blijft nog maar zeer de vraag of de consument
inzake zijn keuze voor de trein altijd duidelijk verwante producten in zijn over weging meeneemt. Dit zou immers ook al veronderstellen, dat over elke keuze expliceit
wordt nagedacht, hetgeen ook door de literatuur niet bevestigd kan worden. De
keuze voor de trein ligt in tijd meestal ver v66r het moment waarop het vervoermiddel ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Opvallend is in dit verband, dat in de introductiefase de keuze voor de trein wei wordt geevalueerd. Nadien verdwijnt dit
verschijnsel.
Buiten beschouwing blijven in de theorie van Lancaster ook enkele elementen die
een duidelijker beeld zouden verschaffen over de achtergronden van de keuze, zoals
de waarneming, de kennisverwerving, evaluatie en dieperliggende psychologische
motieven. In literaire werken treffen wij daarentegen wei vaak waarnemingen van
romanpersonages aan en de denkbeelden die daarvan het gevolg zijn. Ook met betrekking tot evaluaties en dieperliggende psychologische motieven in relatie tot een
product biedt het gebruik van literatuur als bron ongekende mogelijkheden.
Op deze plaats is het echter goed er op te wijzen, dat literatuur als bron voor consumentenonderzoek niet de sleutel is die op aile sloten past. Sommige literatoren
beschreven dikwijls dingen uit een voorafgaande periode van hun leven en documenteerden die met hun persoonlijke herinneringen42). Dit geeft met name een
chronologisch probleem. Hoewel we in de literatuur enerzijds soms belangrijke details opmerken, die historisch goed traceerbaar zijn, bestaan er anderzijds vaak
problemen bij exacte dateringen. Dit noodzaakt tot het nemen van ruime marges
met betrekking tot gesignaleerde ontwikkelingen. Bij een product met een lange levensduur als de trein is voor een goede beeldvorming van de ontwikkeling de geschiedwetenschap onontbeerlijk. Zoals elk menselijk gedrag hangt ook het
reisgedrag in de trein samen met de waarden en normen van het individu in verhouding tot de waarden en normen van de maatschappij. Gezien de lange levensduur
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van de trein oefenen dus tevens tijdsomstandigheden invloed uit op het reisgedrag.
Niet aIleen omdat de tijd invloed uitoefent op de waarden en normen van de maatschappij, maar tevens omdat bepaalde door reizigers aan de trein toegeschreven eigenschappen wijzigingen ondergingen onder invloed van tijdsomstandigheden.
Bovendien ging na verloop van tijd de trein invloed uitoefenen op de tijdgeest. Trein
en tijd zijn daarmee in dubbel opzicht voor het voetlicht getreden.
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x
STRAK BELEID EN BATIG SLOT. DE OOST-BORNEO MAATSCHAPPIJ
1888-1940
door
J. Th. LINDBLAD

Op 11 januari 1930 maakte een koelie amok. Daags tevoren was hij uit China gekomen en hij zou tewerk gesteld worden in de mijn Loa Koeloe van de Oost-Borneo
Maatschappij te Batoe Panggal in Koetei. Twee blanken werden zijn slachtoffers:
de terreinchef C. L. van Schindel en J. Schillings, mijnopzichter. Men was in die
tijd in het toenmalige Nederlands-Indie zeer op zijn hoede voor elke aanduiding van
communistische agitatie. Het politieonderzoek wees echter uit dat de moordenaar
niet gehandeld had uit wraakzucht of politieke gevoelens. Later werd de Chinese
koelie ter dood veroordeeld. Het bestuur van de Oost-Borneo Maatschappij te 'sGravenhage gaf blijk van zijn leedwezen over het gepasseerde. Het incident was
gesloten'). Zelden is de penetratie van de Indonesische archipel door het Nederlandse kapitaal - en de daarmee samenhangende, onvermijdelijke confrontatie tussen
Oost en West - op dergelijke dramatische incidenten uitgelopen.
Het particuliere pionierswerk dat de Oost-Borneo Maatschappij in een van de
verste uithoeken van de Nederlandse invloedssfeer verrichtte, is tot op heden zelden
beschreven'). Van een samenvattend beeld, laat staan een analyse, is geen sprake.
Dat verwondert des te meer wanneer we in aanmerking nemen dat zich hier een ongemeen zuiver voorbeeld voordoet van de verstrengeling van de belangen van het
particulier kapitaal en de politiek-territoriale expansie in de Buitengewesten van
Nederlands-Indie tegen het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw. Immers, het feitelijke gezag dat het Gouvernement uitoefende aan de
oostkust van Borneo, had weinig te betekenen totdat dit bedrijf - toen nog onder
de naam de "Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo" - zich in 1888 in het noorden van het landschap Koetei vestigde 3 ) . Weldra werd Koetei ook daadwerkelijk
opgenomen in het Nederlands-Indische imperium en kon het gebied dienst doen als
bruggehoofd bij de verdere gezagsuitbreiding naar het no orden en de lang uitgestelde grensafbakening met het territorium van de British North Borneo Company').
De belangen van noordelijk Koetei en de Oost-Borneo Maatschappij gingen hand
in hand.
Het lot der Oost-Borneo Maatschappij was wisselvallig. Opgericht ten behoeve
van de exploitatie van een reeds in 1882 verleende steenkolen-concessie aan beide
oevers van de Mahakamrivier, zag de jonge "Steenkolen-Maatschappij OostBorneo" zich al vroeg in de jaren negentig geplaatst voor tal van moeilijkheden en
hindernissen. Steeds meer mijngangen werden gegraven maar de exploitatie wilde
niet vlotten. In 1897 yond de likwidatie plaats en werd het gehele bezit van de onderneming overgedragen aan de zojuist gevormde Oost-Borneo Maatschappij (hierna: O.B.M.)'). Deze zette de eigen ontginning nog enkele jaren voort, zij het op
zeer bescheiden schaal. Toen, in 1903, begon de "Koninklijke" petroleum te winnen op het concessieterrein van de O.B.M. Een zeldzaam overvloedige bron van inkomsten was aangeboord die de maatschappij in feite op de been hield. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog verbeterden ineens de afzetmogelijkheden van NederlandsIndische steenkolen. De mijnen werden weer in werking gesteld en de O.B.M. ging
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een gouden tijd tegemoet. Een samenleving in het klein ontstond te Batoe Panggal
aan de rechterzijde van de rivier compleet met kerk, hospitaal en electriciteitscentrale. Hier werkten een paar duizend Chinese en Javaanse koelies onder toezicht
van een hand vol Europeanen. De jaren dertig brachten inkrimping en bezuiniging.
Tegelijkertijd trad een verbreding van de ambities van de O.B.M. op; naast steenkolen en petroleum in Koetei gingen bauxiet op Bintam (in de Riouw-archipel) en
nikkel op Celebes een rol spelen 6 ). Deze neiging tot diversificatie zou nog versterkt
worden na de rampspoedige jaren van oorlog, Japanse bezetting en Indonesisch nationalisme maar dat valt buiten het bestek van dit relaas').
Koetei was een van de zelfbesturende landschappen in de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo. Het was toentertijd een land zonder wegen waar lange uren varen
op rivieren door het oerwoud de nederzettingen van elkaar scheidden; op een oppervlakte die even groot was als heel Nederland, woonden in 1930 nog maar
180000 mensen'). Het was een primitief land waar het minste gerucht over snellende sarawaks in aantocht vee! opschudding teweeg bracht onder de inlanders, vooral
de dajaks. De twee steden aan de benedenstroom van de Mahakam, Samarinda en
Tenggarong - waartussen, in een bocht, de O.B.M.-vestiging lag - symboliseerden de tegenpolen van macht. De assistent-resident verbleef in Samarinda en de sultan hie!d hof in Tenggarong. De aandacht van het Europees kapitaal deed al in de
jaren negentig de weegschaal overslaan naar de kant van de onwrikbare Hollandse
ambtenaar en ten nadele van het als "eigendunkelijk en willekeurig" bestempelde
sultansbestuur 9 ). Na de eeuwwisseling ging de economische en politi eke ontsluiting
van Koetei met rasse schreden voort. Daartoe droegen ook de ontwikkelingen aan
de Balikpapan-baai bij - verder naar het zuiden en buiten het onmiddellijke sultansgezag - waar de grootste olieraffinaderij in Nederlands-Indie verrees IO ).
De steenkolenvoorziening in Nederlands-Indie zorgde voor enkele paradoxaal
aandoende problemen. Een regelmatige aanvoer op grote schaal was essentiee! voor
het voortdurend goed functioneren van scheepvaart, marine, spoor- en tramwegen
evenals voor de voorzichtig opkomende nijverheid, met name op Java. Vanwege de
toch al overtollige scheepsruimte in de vaart naar het Oosten kon vooral Engeland
veel goedkope kolen leveren. Daar stond tegenover dat de exploitatie van de steenkoollagen in Indie zelf meestal duur uitviel zodat de kolen die ter plekke werden
gewonnen, nauwelijks of niet konden concurreren met de kolen van de andere kant
van de wereld. Het steenkolenvraagstuk was dus eenvoudig op te loss en mits men
bereid was zijn economische onafhankelijkheid deels op te geven. Hieruit vloeide
de tweeslachtige houding van de overheid omstreeks 1890 voort: enerzijds ontginningen in de archipel stimuleren, maar vooral niet te veel, anderzijds veel kopen van
de Enge!sen"). Dat was de achtergrond waartegen wij de eerste stapp en van de
O.B.M. moeten zien.
Maar de keuze tussen eigen produktie en invoer was niet de enige die gemaakt
moest worden; er was ook de keuze tussen particuliere en overheidsexploitatie. In
het eene geval liep het Gouvernement geen directe financiele risico's maar moest
weI instaan voor de veiligheid van personen en eigendom in verafgelegen streken.
In het andere geval kon de regering weliswaar de afzet van het eigen produkt garanderen maar niet kostprijzen die elke rentabiliteitstoets zouden doorstaan. Het kon
een keuze worden tussen de kosten van politieke expansie en de gevaren van risicodragend kapitaal maar 66k tussen andermans en eigen baten. Dit leidde tot een nog
tweeslachtiger houding van de overheid: enerzijds particuliere concessieaanvragen
met argwaan bekijken maar uiteindelijk toch goedkeuren, anderzijds eigen initiatieyen in een heellangzaam tempo ontwikkelen") De knoop werd, als het ware, vanzelf doorgehakt toen na 1900 de overheidsexploitatie van de Ombilienmijnen op
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Sumatra's westkust en de particuliere ontginning op Poeloe Laoet, het eilandje ten
zuidoosten van Borneo, beide veel succes boekten. Aan de vooravond van de Eerste
Wereldooriog verbruikte Nederiands-Indie voor ruimschoots de helft eigen
kolen 13 ).
Tijdens de hoogconjunctuur in de jaren twintig ontpopte de O.B.M. zich als een
der grootste particuliere kolenproducenten van Nederiands-Indie; deze positie werd
des te gemakkelijker ingenomen doordat de Poeloe Laoet-mijnen intussen waren
overgegaan in handen van de overheid 14). Pas omstreeks 1930 kon men spreken van
een serieuze wedijver om de eerste plaats met de naburige Parapattan-mijnen; een
ontginning, volledig beheerst door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en gesitueerd in de Beraoese landen net ten noorden van Koetei 1 ' ). De openstelling van
de noordoostkust van Borneo voor het particulier kapitaal had inderdaad consequenties waar de eerstkomer - de O.B.M. - miss chien niet geheel op had gerekend!
De O.B.M. is niet naar Koetei gekomen om dat landschap tot ontwikkeling te
brengen - of dat toch daadwerkeIijk gebeurd is, laat ik hier, veiligheidshaIve, in
het midden. Bij het doen en laten van de onderneming speeIden beweegredenen een
rol die los stonden van de gevolgen - economisch, sociaal en politiek - ter
plaatse I 6 ). De aandacht van deze studie is gericht op de bedrijfseconomische factoren die hebben geleid tot de ontsluiting - ietwat neutraler dan "ontwikkeling" van noordelijk Koetei. Welke factoren waren dat?
Deze vraag wordt benaderd vanuit drie invalshoeken: de overieving, perspectieven en levenskracht van de maatschappij. Hoe heeft de O.B.M. al die jaren, aile
tegenslagen ten spijt, het hoofd boven water kunnen houden? Het overieven van
de onderneming is de eerste voorwaarde geweest voor de ontsluiting van de regio .
Verder: welke vooruitzichten had de steenkolenexploitatie op korte en lange termijn, mede gezien de situatie in de bedrijfstak als geheel? Hieruit moet blijken of
de ontsluiting van Koetei het gevolg was van een realistische of onrealistische schatting van de mogelijkheden. Tenslotte: hoe moeten we de bedrijfsvoering van de
O.B.M. globaal beoordelen? Wij willen weten of noordelijk Koetei ontsloten is
dank zij of ondanks het gevoerde beleid I7 ).
I. Op zoek naar een reddende engel

Uiteindelijk bleek het toeval - zoals zo dikwijls in het leven en in zaken - verantwoordelijk te zijn geweest voor de beslissende wending in de voorgeschiedenis
van de O.B.M. In 1862 kreeg de jonge, pas afgestudeerde aspirant-ingenieur bij het
Mijnwezen, Jacobus Hubertus Menten, een ongewone benoeming: hij werd
ingenieur-directeur van de kolenontginning van het Gouvernement te Pelarang aan
de benedenloop van de Mahakam (ten oosten van Samarinda). De ontginning stelde
niet veel voor - enkele Chinezen die een paar zojuist ontdekte kolenlagen in dagbouw bewerkten - en Menten bleef ook niet lang. Reeds in 1863 werd hij teruggeroepen naar Buitenzorg. Later kwam hij op Banka terecht. Intussen ging het
bergafwaarts met de ontginning te Koetei; in 1872 zag de regering zich genoodzaakt
de produktie te staken en de installaties aan de sultan over te dragen 18). Maar nog
eens tien jaar later, in 1882, keerde Menten, nu gepensioneerd, terug naar Koetei
om te zien of er niet iets te maken viel van de natuurlijke rijkdommen van OostBorneo.
Van Moehammad Solaiman adil Chaliefatoel Moeminiem, sultan van Koetei van
1845-1899, werd gezegd dat hij te goeder trouw was maar dat "onkunde, ijdelheid
en gierigheid" de uitvoerin~ van zijn voornemens belemmerden I 9 ). De meningen
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zullen uiteenlopen over de mate waarin deze eigenschappen meespeelden bij het verlenen van de oorspronkelijke O.B.M.-concessie in 1882. Het alleenrecht van opsporing en ontginning van steenkolen in het gehele rijk van Koetei werd voor 75 jaar
geschonken aan Menten en zijn twee hiervoor uitgekozen compagnons, J. F. R. S.
van den Bossche, oud-gouverneur van Sumatra's Westkust, en A. C. de Meyier,
hoofdagent van de Koloniale Bank te Batavia20 ). AIleen moest het Gouvernement
nog zijn goedkeuring hieraan hechten. Het heeft drie en een half jaar en talrijke
rekesten en ambtelijke brieven gekost voordat het zo ver was. Eerst maakte de regering bezwaar tegen de uitgestrektheid van het concessieterrein. De aanvragers stelde
toen een nadere afbakening voor: een band van ruim 50 km langs de Mahakam met
een breedte van 3 km aan elke oever. Na veel deliberatie is Batavia hiermee akkord
gegaan ofschoon het daardoor toegestane terrein 20 maal zo groot was als het maximum dat de toen geldende Nederlands-Indische mijnwet voorschreef. Later richtten de bezwaren der ambtenaren zich vooral tegen de kosten van de bescherrning
van een Europese onderneming in het onbekende Koetei. Hiervoor zouden de concessieaanvragers zekerheid moeten stellen, een eis die aan Van den Bossche de voorspelling ontlokte dat het dan onmogelijk zou zijn financiers te vinden. Tenslotte
werd ook op dit punt een compromis bereikt 2l ).
Bij de oprichting van de "Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo" op 4 mei 1888
kregen de her en Menten, Van den Bossche en De Meyier 120 aandelen ter waarde
van f 60 000 in ruil voor hun concessie. Dit was niet meer dan een kwart van het
meteen gestorte maatschappelijk kapitaal dat op zijn beurt niet meer was dan eenvijfde van het beoogde totale aandelenkapitaal 22 ). Van meet af aan berustte de feitelijke leiding van de onderneming bij de geldschieters in Amsterdam, Utrecht en
Dordrecht en niet bij de oorspronkelijke initiatiefnemers. Steeds meer aandelen
werden afgenomen en de maatschappij pakte de exploitatie met "ernst en degelijkheid" aan 23 ) .
Kolenloodsen en koeliewoningen verschenen in het weelderig groen aan de oevers
van de Mahakam. De brede stille rivier beleefde een drukte die haar weerga niet
kende. Batoe Panggal, waar de eerste galerijen lagen, groeide uit tot een "kleine
oase in de grote Koeteische wildernissen" terwijl nieuwe vondsten werden gedaan
te Loa Ranten schuin daartegenover en te Per Djiwa verder stroomopwaarts bij
Tenggarong. De arbeiders werden gehaald uit Java, daar de bedrijfsleiding het niet
zonder risico achtte Chinezen in grote getallen bijeen te brengen op een plaats waar
politie en gezag nagenoeg geheel ontbraken. In 1892 produceerden de 888 koelies
voor het eerst meer dan 20000 ton").
Net to en de voorspoed een voorzichtig optimisme toeliet, begonnen de moeilijkheden. Epidemieen eisten honderden slachtoffers, het eigen schip - de S.S. "Paknam" - moest maandenlang gerepareerd worden, de mijngang van Loa Ranten
vloog in brand. Het "rampjaar" 1893 eindigde met een verlies van meer dan
f 300 000 (Bijlage I)"). Het bestuur wachtte niet lang met hervormingen. De steenkolenproduktie werd beperkt tot twee mijnen (Batoe Panggal en Per Djiwa) en het
zoeken naar nieuwe bronnen van welvaart ving aan. Dat zoeken zou een constante
worden door de geschiedenis van de O.B.M. heen.
Onder de krachtige leiding van een nieuwe directeur - Marinus Jacob van Bosse,
net de vijftig gepasseerd en voorheen directeur van de Burgerlijke open bare werken
in Nederlands-Indie - begon de onderneming te streven naar een vergroting van
haar levensvatbaarheid. Naast de kolenmijnen bloeide een proefaanplant voor
Liberia-koffie op. Met succes werd de hulp van de Gouverneur-Generaal Van der
Wijck ingeroepen om geregeld kolen te mogen verkopen aan marineschepen te Soerabaya, Makassar, Amboina en Kema 26 ). De verliezen liepen een tijdje terug maar
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helaas volgde de verkoop van steenkolen dit voorbeeld. De berg onverkochte kolen
werd hoger waardoor de omvang van de produktie niet meer kon stijgen. In 1896
bereikte het negatieve saldo weer een verontrustende hoogte - ruim/ 140000 (Bijlage I)"). De aandeelhouders zagen geen andere uitweg dan likwidatie van de
bestaande firma en een nieuw begin op nieuwe leest.
In februari en maart 1897 werden de aandelen in de "Steenkolen-Maatschappij
Oost-Borneo" ingeruild tegen gewone en preferente aandelen in de "Oost-Borneo
Maatschappij". Door / 500 aan con tan ten te voegen bij drie oude aandelen a/ 500
kon men een gewoon en een preferent aandeel van elk / 1 000 krijgen in de nieuwe
onderneming 28 ). Vers kapitaal stroomde binnen en de O.B.M., officieel in het leven
geroepen op 29 maart 1897, zette de strijd van het bestaan voort. Een van de leuzen
was diversificatie; de naamsverandering was niet voor niets geweest. "Mijnontginningen, landbouwbedrijven en industriele ondernemingen" - ze behoorden allemaal tot de mogelijkheden").
De oude maatschappij had zich toegelegd op heuvelbouw die, naar het oordeel
van het eerste uur, bijzonder geschikt leek voor de specifieke omstandigheden in
Koetei. De horizontale mijngangen vergden ook aanzienlijk minder investeringen
dan verticale mijnschachten. Nu was de tijd rijp voor een nieuwe strategie. Te Batoe Panggal ontstond de eerste diepbouw van de O.B.M., de Helenamijn, waaraan
in korte tijd meer dan/200 000 besteed werd J O). Doch een nieuwe mijn loste geen
afzetmoeilijkheden op. Daar kwam nog bij dat de gehele omstelling veel vertraging
in de produktie veroorzaakte. Bij de marine nam de wrevel toe to en te weinig
Koetei-kolen steeds te laat arriveerden en ook nog kwalitatief onder de maat
bleken 3J). Wederom dreigde een crisis.
Al in december 1898 vierde het defaitisme hoogtij. Het voltallige bestuur besloot
naar mogelijkheden uit te zien de onderneming aan anderen - men dacht in het
bijzonder aan het Gouvernement - over te doen. De O.B.M. was te koop voor
f 1 000 000. Tot verkoper werd uitverkoren Adriaan Stoop, commissaris van de
O.B.M. en oprichter van de Dordtsche Petroleum. Tijdens audienties bij de Minister van Kolonien en de Gouverneur-Generaal legde deze breedsprakig uit hoe
voordelig het voor de overheid zou zijn de ontginning in Koetei zelf ter hand te nemen. De afhankelijkheid van particuliere kolenaanvoer zou verminderen, de gevaren van een toenemende Engelse invloed in Oost-Borneo zouden wijken, en een
mogelijke toekomstige concurrentie met de Ombilienvelden zou worden uitgeschakeld. Bovendien was de prijs, ongetwijfeld door tegenspoed gedicteerd, zeer voordelig: slechts twee-derde van de boekwaarde van de duurzame activa (Bijlage 2). En
miss chien zou er olie gevonden worden op het concessieterrein! De NederlandsIndische regering stelde een onderzoek in en stuurde de mijningenieur Nicolaas
Wing Easton op inspectiereis naar Koetei 32 ).
Wing Easton bracht een lijvig rapport uit. Uit "technisch en economisch standpunt" beval hij de aankoop aan: een vergroting van de produktieomvang van de
huidige 15 000 tot 50 000 ton jaarlijks zou een winstgevende exploitatie mogelijk
maken. Zijn taxatie van de bezittingen der O.B.M. had echter een conservatieve ondertoon - slechts/ 155000 zonder de concessie zelf - en leidde daardoor tot de
overtuiging te Batavia dat de koopsom - met inbegrip van de concessie - de
/350 000 niet te boven mocht gaan. De inkt van Wing Eastons pen was nauwelijks
droog of de kritiek op het rapport barstte los. De directeur van Onderwijs, nijverheid en erediensten, O. van der Wijck, en de chef der Ombilienmijnen, Th. Delprat,
ontrieden de aankoop ten stelligste. De Raad van Nederlands-Indie kon zich niet
verenigen met de conc1usies van het rapport. Het kwam ter ore van het opperbestuur dat Stoop tegelijkertijd de rechten tot opsporing van petroleum ter plaatse
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aangeboden had aan de Nederlands-Indische Industrie- en Handel-Maatschappij,
die, zoals iedereen wist, een dochter was van de firma Samuel & Co. in Londen.
Probeerde de O.B.M. een van haar fraaiste lokmiddelen tot overname tevens te verkopen aan juist die concurrent wiens expansie in Oost-Borneo zo nodig teruggedrongen moest? Het advies aan de Minister was negatiePl).
Intussen - we schrijven al najaar 1899 - was de toestand in Koetei verergerd.
De prod uk tie was nagenoeg geheel gestaakt en meer dan 600 arbeiders waren ontslagen. Van het overgebleven werkvolk, ca. 100 man, waren velen ziek. Teleurgestelde afnemers overwogen zelfs de O.B.M. voor de rechter te slepen wegens
gebrekkige naleving van de meerjarige leverantiecontracten die - dat verzuimde
men nimmer erbij te vermelden - destijds uitsluitend waren afgesloten om de onderneming een helpende hand te reiken. Slechts door tussenkomst van de commissarissen kon de maatschappij aan haar onmiddellijke verplichtingen voldoen 34 ).
Toen greep een van de groten op de Nederlandse kapitaalmarkt in.
De leider van het "Oost-Borneo Syndicaat" heette Adam Roelvink, besturend
vennoot van de Twentsche Bankvereniging B.W. Blijdenstein & Co. Het Syndicaat
beoogde een hervatting van de steenkolenontginning maar op krachtiger wijze dan
voorheen en opende daartoe een krediet bij de Twentsche Bank. Relaties van Roelvink in de directies van de Stoomvaart-Maatschappij "Nederland" en de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zouden zorgen voor eengegarandeerde afzet van kolen
aan particulieren. In ruil hiervoor moest de O.B.M. zich verbinden tot een wijziging
in de grootte en samenstelling van haar maatschappelijk kapitaai maar zij hoefde
geen haast te maken. De Twentsche Bank stond er wei op inzage te krijgen in het
rapport van Wing Easton dat nog altijd onder embargo berustte bij het Ministerie
van Kolonien. Het ministerie leende het rapport even uit maar slechts onder voorwaarde dat de bank niets daarvan zou laten zien aan het bestuur van de O.B.M.!
De inzage was blijkbaar bevredigend want kort daarna, in juli 1900, werd de overeenkomst tussen het Syndicaat en de O.B.M . gesloten l' ). Zelden zal het voorgekomen zijn dat twee machtige instanties, in casu het Nederlands-Indisch
Gouvernement en de Twentsche Bank, binnen een kort tijdsbestek zulke verschillende beleidsvoornemens hebben ontleend aan dezelfde feitelijke bevindingen.
Maar de O.B.M. moest ook een prijs betalen voor deze kapitaalsinjectie. Een
groter aandeJenkapitaal was no dig om de schuJden en de nieuwe investeringen te
dekken. Naast de gewone en preferente aandeJen kwamen in 1902 de eerste preferente aandeJen. Deze waren in eerste instantie bestemd voor de kwijting van de
schuJd aan het Syndicaat - waarbij uiteraard een stevige opsJag van het in aandeJen te betalen bedrag van pas kwam . Het Syndicaat rekende erop dat de O.B.M.
niet haar schu1den zou kunnen aflossen anders dan middels deze aandelen . In totaaJ
zijn er eerste preferente aandeJen ter waarde van f 648 500 uitgegeven (BijJage 2).
De houders van deze aandeJen kregen werkelijk verstrekkende prerogatieven: zij
maakten bind en de voordrachten bij benoemingen, zij keurden baJansen en winsten verliesrekeningen goed, zij besJisten over de grootte van het eigen vermogen. De
O.B.M. kreeg geld en gaf macht Opl6).
Even waaide er een nieuwe wind door de jonge, maar reeds zwaar beproefde onderneming. De kleinst mogelijke minderheid in de Raad van Commissarissen vier van zeven - veranderde in een sJag van uiterlijk toen in 1902 de oude optimisten van de dagen van oprichting pJaats maakten voor de mannen van de eerste
preferente aandelen, met Adam RoeJvink voorop . Deze laatste reserveerde zelfs de
voorzittershamer voor zichzelf3'). De nieuwe bewindhebbers stuurden een eigen
mijningenieur naar Koetei die terugkeerde met ambitieuze pJannen tot een snelle
opvoering van de produktie en daarmee gepaard gaande investeringen. De werving
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van nieuw werkvolk, thans Chinezen te Singapore, ving aan. Maar al in 1903 dwongen "tal van tegenspoeden" Van Bosse, de directeur, zich ijlings naar Batoe Panggal te begeven. Naar zijn oordeel behoorden diepbouw en eigen mijnwerkers niet
meer tot de realistische mogelijkheden en moest de O.B.M. zich voortaan beperken
tot het toelaten van kleine ontginningen in dagbouw door aannemers - veelal Chinezen of Indonesiers - op het concessieterrein 18 ). De Helenamijn ging op slot in
1904 en de O.B.M. werd een op- en verkoper van andermans kolen.
Reeds in 1863 had Menten zijn oog laten vallen op een bekken vol olie omslingerd
door een zijstroompje van de Sanga Sanga-rivier in de Mahakam-delta. De olie
werd later omschreven als een "dikke bruingekleurde brei, dikker dan keukenstroop in Nederland in de winter""). Sindsdien bracht de mythe van gigantische
olievondsten aan de oostkust van Borneo zowel emoties als beurzen in beweging.
In 1891 verkreeg Menten, toen nog adviserend ingenieur van de O.B.M., op persoonlijke titel de concessies "Louise" aan de Sanga Sanga en "Mathilde" aan de
Balikpapan-baai. Bij de O.B.M. was men onthutst en kort daarna werd aan Menten
eervol ontslag verleend op, zoals dat zo subtiel heet, "daartoe strekkend verzoek'''O). Een felle strijd barstte los over wie waar boortorens mocht neerzetten. De
bejaarde sultan van Koetei koos de zijde van Menten terwijl de assistent-resident,
A. J. A. F. Eerdmans, de O.B.M. gelijk gaf. Beide antagonisten namen een petroleummaatschappij in de arm en in 1897 kwam het zover dat de Nederlands-Indische
Industrie- en Handel-Maatschappij (Samuel & Co.) voor Menten aan de zuidelijke,
en de Dordtsche Petroleum (Adriaan Stoop) voor de O.B.M. aan de noordelijke,
oever van de Mahakam naar olie boorden. Deze wedstrijd werd gewonnen door de
Engelsman (later de Shell) en de grondslag was gelegd van de opzien barende bloei
van de Balikpapan-baai. Al vanaf 1905 konden jaarlijks meer dan 300 000 ton ruwe
olie worden verwerkt in de nieuwe raffinaderij te Balikpapan4l).
Maar de O.B.M. gaf, vasthoudend zoals in alles, de slag niet zo gemakkelijk verloren. Gedurende een jaar mocht de Shell olie proberen te vinden op de plek waar
het Stoop niet gelukt was . Deze boring, op de concessie "Moeara", werd laat in
1900 zonder succes gestaakt. De derde en laatste candidaat was de "Koninklijke"
en nu spoot ineens weer de zware olie uit de Borneose grond . De produktie begon
in 1902 en klom spoedig op tot ca. 100 000 ton in 1907, het vijftienvoudige van de
hoeveelheid steenkolen die de O.B.M. in dat jaar overnam van de aannemers op
het concessieterrein (Grafiek 1). Een nieuwe en schier onuitputtelijke bron van rijkdom was geboren voor de O.B.M. Ais concessiehouder hoefde zij niets meer te
doen dan de cijns te innen: aanvankelijk - tot 100 000 ton - f 4,25 en daarna
f 1,25 per ton. Met de produktie - die overigens vanaf 1907 door de Bataafsche
Petroleum-Maatschappij voor zowel Shell als de "Koninklijke" verzorgd werd had zij geen bemoeienis42).
Voor het eerst in de geschiedenis van de O.B.M. gingen nu de baten de kosten
geregeld overtreffen. De winsten werden aangewend noch voor lang achterstallige
dividenduitkeringen noch om opnieuw een poging te wagen tot een eigen steenkolenexploitatie. De petroleum royalties kwamen terecht in een apart fonds bestemd
voor de houders van eerste preferente aandelen. In 1907 keerde de O.B.M. terug
op de oude voet; de eerste preferente aandelen - ter gezamenlijke waarde van
f 648 500 - werden ingeruild tegen nieuwe preferente aandelen van dezelfde nominale waarde alsmede een gelijk bedrag aan contanten (Bijlage 1)43). De laatste kapitaalverschaffers waren de eersten die hun geld terugzagen.
In de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog vulden de twee pijlen op de boog
van de O.B.M. elkaar goed aan. De aannemers leverden meer kolen dan ooit tevoren juist toen de petroleum winning zich in een diep dal beyond - van 1909-1912
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Grafiek 1
De produktie van steenkolen en petroleum op de concessie van de Oost-Borneo Maatschappij,
1890-1940
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(Grafiek 1). Van lieverlede leken de vooruitzichten van een eigen exploitatie te verbeteren. Via de kleine contractanten ontdekte de O.B.M. steeds nieuwe kolenlagen.
De afzet zag er veelbelovend uit, te meer daar het Gouvernement zich inspande om
de aanvoer van kolen langs veilige lijnen te doen verlopen. Een belangrijk obstakel
op de weg naar expansie vormde echter een onverkwikkelijke strijd om de noordgrens van het concessiegebied. Daar, net boven Tenggarong, beheerde de Koeteinees Petinggi sinds 1909 de zogenaamde inlandse ontginning Towajan , waarvoor
echter de Borneo-Sumatra Handel-Maatschappij het geld gefourneerd had . Herhaalde protesten van de O .B.M. te Batavia mochten niet baten en pas in 1916 kon
deze twist middels arbitrage worden beslecht 44 ). Intussen had het uitbreken van de
oorlog de afzetmogelijkheden ongehoord verruimd . Langzamerhand kwamen de
mijnen Loa Boeah, Loa Koeloe en Per Djiwa gereed voor produktie.
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog stond de O.B .M., als het ware, op een
viersprong. Hoe moest de maatschappij straks verder? In principe was het best mogelijk door te gaan met een steenkolenexploitatie van bescheiden omvang, vooral
genietend van de binnenstromende petroleumcijnzen. De weg naar een prod uk tie
op ongekende schaal was echter avontuurlijker en sprak meer tot de verbeelding
van een ondernemende geest. Wellicht raakte de besluitvorming hierover enigszins
in een stroomversnelling door een generatiewisseling aan de top . In 1917 trad de
oude Van Bosse - inmiddels 74 jaar - af ten gunste van zijn zoon Pieter Marinus.
Deze had zich zojuist met eigen ogen vergewist van de roemruchte kolenrijkdom
in Koetei en hoopte op aanhoudend hoge prijzen op de internationale afzetmarkten. Tegelijkertijd droeg na vijftien jaar Adam Roelvink de voorzittershamer van
de Raad van Commissarissen over aan C. L. M. Lambrechtsen van Ritthem"). Wederom begon de opwaartse en zichzelf versterkende spiraalbeweging - de aanleg
van nieuwe mijnschachten, de werving van Chinese koelies te Singapore, de aanvragen voor belendende concessies.
Gouden tijden wachtten de aandeelhouders van de O.B.M . in de jaren twintig.
De steenkolen- en petroleumproduktie liepen beide met sprongen omhoog en de
voordelige saldi waren toereikend voor zowel royale winstuitkeringen als ruime afschrijvingen (Grafiek 1, Bijlage 1). De expansie van het kolenbedrijf ging sneller
dan de verhoging van de boorcapaciteit der "Bataafsche" ; de gemiddelde jaarlijkse
produktie in de jaren twintig was, vergeleken met het voorgaande decennium, verzesvoudigd voor de steenkolen en verdrievoudigd voor de petroleum'"). De expansie bij de O.B.M. verliep vlugger dan de algehele uitbreiding van de
steenkolenproduktie in Nederlands-Indie, getuige het stijgend aandeel van de Koeteise maatschappij: van 6070 in 1915 en 1920 naar 12% in 1925 en 15% in 1930" ).
Vanaf 1925 geschiedde het kolenvervoer met behulp van de S.S. "Adriaan Stoop",
eigendom van de zojuist gecreeerde N. V. "Reederij Oost-Borneo". In 1926 trad de
electrische centrale te Loa Koeloe in bedrijf en werden in samenwerking met de jonge sultan, Parikesit, voorbereidingen getroffen voor de electrificatie van Samarinda
en Tenggarong. Steeds vaker verkoos de directeur in Koetei te verblijven, in feite
zo vaak dat de benoeming van een mede-directeur, A Wurfbain, gewenst
voorkwam 48 ).
Stagnerende petroleuminkomsten voorzeiden de crisis die de Aziatische
grondstoffenmarkten bijzonder hard trof. De geringe afzet dwong de O.B.M. haar
steenkolenproduktie drastisch te beperken, met name in de jaren 1931-1935. Honderden arbeiders vloeiden af en de pogingen tot mechanisatie van het bedrijf bleven
achterwege. In 1932 kwamen vele aandeelhouders in opstand tegen het dekken van
de verliezen op de steenkolen door middel van de petroleumbaten, waartegenover
immers geen kosten stonden. Zij eisten een commissie. Deze kwam tot stand en
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deelde een jaar later mede dat het kolenbedrijf moest worden voortgezet, zij het op
nog kleinere schaal, wilde men het in de mijninstaIlaties geinvesteerde kapitaal niet
volledig prijsgeven··). Een vanuit de kring van "opstandelingen" gelanceerd voorstel om de O.B.M. in tweeen te splitsen - een houder van de petroleumconcessie
en een kolenbedrijf dat geintegreerd zou worden met het thans door de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij verzorgde vervoer - viel niet in goede aarde, allerminst
bij de uitverkoren koper. De sombere tijdgeest en het verlangen naar snelle baten
vonden tevens hun neerslag in de statutenwijziging van 1934 waardoor het eigen
vermogen met een kwart verminderd werd'O).
Terwijl de tred van de marscolonnes steeds luider weerklonk in de wereld, profiteerde de O.B.M. van de herleving van de internationale handel. De petroleum nam
vanaf 1935 een steile vlucht omhoog terwijl de steenkolen zich herstelde op exact
dezelfde wijze als in het begin van de jaren twintig (Grafiek 1). De winsten vloeiden
nu zo rijkelijk dat er naast de jaarlijkse dividenduitkeringen van 10070 ruimte overbleef voor interessante investeringsobjecten. Hiervoor begaf de O.B.M. zich voor het eerst - buiten Borneo. Zij verwierf aandelen in de Nederlands-Indische
, Bauxiet Exploitatie Maatschappij die sinds 1933 met succes de bauxietmijnen op
Bintam in de Riouwarchipel ontgon en voortdurend belust was op expansie. Zij
richtte een eigen dochter, de "Mijnbouw-Maatschappij Boni-Tolo", op die nikkelerts zou moeten winnen op Midden-Celebes. Reeds in 1938 werden 20 000 ton nikkel naar Duitsland verscheept en toonde het Krupp-concern belangstelling voor een
samenwerkingsverband"). Door nu verstandig te beleggen kon men wellicht een algeheel debacle voorkomen mocht in de toekomst de petroleumproduktie ineens
wegvallen. Immers, op de steenkolen aileen kon men zich niet verlaten. Dit beleid
wijzigde de samenstelling van het bezit van de O.B.M. radicaal: meer vlotte (belegde kasmiddelen) tegenover vaste activa, meer niet-duurzame (deelnemingen) tegenover duurzame onder de vaste activa (Bijlage 2)").
Als een rode draad door de geschiedenis van de O.B.M. loopt het zoe ken naar
een reddende engel in de nood. De onbeholpen koffieaanplant in 1895, het aantrekken van vers kapitaal uit de bestuurskringen door de conversie in 1897, de poging
het Gouvernement te interesseren in 1898, de gedeeltelijke afstand van haar zelfbeschikking aan bankieren in 1902, de petroleumcijnzen vanaf 1903, de grootschalige
steenkolenproduktie vanaf 1920, de risicospreiding over diverse deelnemingen na
1935 - het waren allemaaI maniererr voor de onderneming om te overleven. Daarin
is de O.B.M. uiteindelijk aardig geslaagd.

II. Telkens weer hetze/jde zorgenkind
"Het was echt tobben en daarbij jaarlijks een verlies" - zo luidt een samenvattend oordeel over de moeizame beginjaren van de O.B.M. "). De "lijdensgeschiedenis" der onderneming - om te spreken met's Lands beoordelaar uit 1899,
Nicolaas Wing Easton") - bestond uit een ware aaneenschakeling van teleurstelIingen. Er was altijd wat met het steenkolenbedrijf. In 1892 werden de koortsepidemieen onder het werkvolk te Per Djiwa toegeschreven zowel aan invloeden van
miasmatische aard die te maken hadden met het openkappen van de maagdelijke
grond, als aan morele invloeden. In 1893leidde de samenloop van tegenspoeden tot
een kritieke toestand. In 1895 Iiet de ongunstige conjunctuur geen vermindering toe
van de voorraad onverkochte steenkolen. In 1897 klom het ziekteverzuim boven de
25 procent en vielen er vele doden. Dalende prijzen hebben vrijwel onmiddellijk het
ambitieuze werkplan van 1. C. F. Bunge - gezant van het Syndicaat - uit 1900
ontkracht").
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De hervatting van de eigen produktie tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog
hield tevens de terugkeer van de klaagzangen in. In 1920 stegen de kosten vanwege
de "tijdsomstandigheden" en in 1923 vernielde een heftige brand een van de rijkste
tunnelgangen van de mijn Loa Boeah. De instorting van de Aziatische kolenmarkt
in 1930 ging gepaard met een nieuwe brand in Loa Boeah, een overstroming in Loa
Koeloe, kapotte compressoren bij het mechanisch laadbedrijf en velerlei slechte ervaringen - zacht uitgedrukt - met de werving van Chinese koelies. Enige jaren
later - te midden van bezuinigingen en ontslagen - stagneerde het bedrijf lange
tijd doordat de beide electrische rivierkabels gelijktijdig defect waren. In 1936 brak
een malaria-epidemie uit te Koeloe en sprong het vliegwiel in de electrische centrale
uit elkaar'6). Wij zullen trachten achter de coulissen van gepubliceerde bedrijfsresultaten en exploitatiesaldi door te dringen en de perspectieven van de steenkolenontginning te beschouwen aan de hand van baten en kosten.
Het enthousiasme van particuliere beleggers in den vreemde schijnt evenredig toe
te nemen met de afstand naar de plaats waar de winst behaald moet worden. De
initiatiefnemers tot de steenkolenproduktie in Koetei - Van den Bossche, Menten
en de eerste directeur, Louis Isaac Dubourcq - voorspelden een zeer ruime marge
tussen de kostprijs aan de Mahakam en de verkoopprijs te Soerabaya of
Singapore" ). De werkelijkheid werd anders . In de jaren negentig naderden de gecumuleerde verliezen op de steenkolenrekening de f 800 000. Positieve resultaten
kwamen pas na het staken van de eigen produktie in 1905 voor, doch waren dermate klein dat ze niets meer te betekenen had den voor de onderneming als geheel. De
winsten van de vette jaren twintig liepen op tot bijna een miljoen guldens maar zijn
per slot van rekening ruimschoots overvleugeld door de gigantische verliezen - bij
elkaar meer dan twee miljoen - in de ongestadige jaren dertig (Bijlage 1)"). Gelet
uitsluitend op de bedrijfsresultaten voor steenkolen, is de O.B.M. in de peri ode
1890-1940 geen succes geweest.
Maar het bedrijfsresultaat vertelt niet het hele verhaal over een onderneming,
evenmin overigens als het steenkolenbedrijf alles over de O.B.M. onthult. Het bedrijfsresultaat is gelijk aan het exploitatiesaldo verminderd met de verrichte afschrijvingen. De feitelijke wisselvalligheden van produktie en verkoop zijn daarin
vermengd met de gevolgen van een bewust beleid dat evengoed versnelde waardeverminderingen van het bezit der onderneming tot doel kan hebben als maximale
en onmiddellijke winstuitkeringen. Bij de O.B.M. is in deze een veranderend beleid
gevoerd. In het begin, toen de negatieve exploitatiesaldi uitkeringen toch al uitsloten, heeft het bestuur de kans gegrepen flink af te schrijven. Later, zeker na de
eerste golf van petroleumcijnzen, zijn de aandeelhouders ongeduldiger geworden en
verschoof het accent naar zo groot mogelijke dividenden. Het samenspel van eb en
vloed in steenkolen- en petroleumbedrijf maakte in de jaren twintig en dertig een
gelijktijdige verwezenlijking van beide beleidsdoelen mogelijk").
Het bestuur van de O.B.M. heeft in de jaren negentig meer dan f 600 000 afgeschreven op de duurzame activa, een bed rag dat zelfs hoger lag dan de boekwaarde
van dit bezit ten tijde van de conversie van de maatschappij in 1897. In het hypothetische geval- waartegen ongetwijfeld elke serieuze accountant bezwaar zou maken
- dat aile afschrijvingen toen achterwege waren gelaten, zou het kolenbedrijf in
deze beginfase een aanmerkelijk minder ontmoedigend resultaat hebben opgeleverd, een beperkt verlies dat aan kinderziekten geweten had kunnen worden. Dezelfde hypothetische gedachtengang - nog altijd de protesten van de serieuze
accountant ignorerend - werpt ook nieuw licht op de bedrijfsresultaten in de jaren
twintig en dertig. Zonder de afschrijvingen op de post "Concessie", de belangrijkste rubriek onder de duurzame activa, zouden de gecumuleerde winsten in de
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jaren twintig verdubbeld zijn en de tot ale verliezen in de jaren dertig gehalveerd 60 ).
Bij een ander afschrijvingsbeleid was het eindoordeel over de steenkolenexploitatie
van de O.B.M. in de jaren 1890-1940 minder stellig negatief geworden.
Het precaire evenwicht tussen inkomsten en uitgaven op de lopende rekening
baarde de O.B.M.-directie te Amsterdam en (later) 's-Gravenhage voortdurend zorgen, te meer omdat zij daar zo weinig greep op had. Met name in de beginjaren
had de curve van de totale kosten een onverbeterlijke neiging om telkens weer boyen de opbrengsten uit te stijgen en daardoor elke hoop op een winstgevende exploitatie verijdelen (Grafiek 2). Dat gebeurde in de jaren 1893-1896 - nadat de
produktie eenmaal op peil was gebracht - en weer vanaf 1899 to en de O.B.M.
overgestapt was op diepbouw. Doortastende pogingen om nieuwe oplossingen te
vinden werden karig beloond. Er was wei een opmerkelijk verschil tussen de oorspronkelijke uitbreiding en de latere vernieuwing. Tot 1897 waren de opbrengsten
voldoende om de eigenlijke kosten te dekken maar werd het saldo toch negatief
vanwege de hoge kosten van verkoop. Na 1898 waren de opbrengsten volstrekt ontoereikend, gezien de veel hogere produktie- en totale kosten, die nu bijna samenvielen omdat de verkoop aileen aan de monding van de Mahakam plaatsvond. De
toenemende kloof tussen kosten en baten viel op den duur niet te verdedigen 6 ') .
Op het einde van zijn loopbaan - en tevens zijn leven aangezien hij overleed kort
nadat hij zijn directoraat had neergelegd - heeft de oude Van Bosse de aanvang
van de ommekeer kunnen waarnemen waarop hij omstreeks de eeuwwisseling zo
vurig had gehoopt. De O.B.M. produceerde weer zelf steenkolen en de netto opbrengst, na aftrek van kosten en zelfs enige afschrijvingen, overschreed in 1917
voor het eerst de magische f 100 000. Maar deze fraaie uitkomst - die boekhoudkundig het midden houdt tussen exploitatiesaldo en bedrijfsresultaat - bleek
slechts de voorbode te zijn van de ware climax in de geschiedenis van de Koeteise
kolen. Het hoogtepunt werd bereikt in de jaren 1923 en 1924 to en de netto opbrengst meer dan f 600 000 beliep. Dit bedrag - dat uiteraard kleiner was dan de
behaalde omzet - kwam overeen met nagenoeg het drievoudige van de grootste
omzetten uit de jaren negentig. Maar de netto opbrengst kromp spoedig en stabiliseerde zich tegen het einde van de jaren twintig rond de f 100 000. De genereuze
verdere afschrijvingen hebben dit bedrag - per definitie kleiner dan het positieve
exploitatiesaldo - veranderd in een negatief bedrijfsresultaat (Bijlage 1)6').
De werelddepressie sloeg snel over naar de Aziatische afzetmarkten en de depreciatie van het Engelse pond deed de rest. De O.B.M. raakte steeds kleinere hoeveelheden steenkolen kwijt en ontving minder per ton zodra de prijzen waren
vastgesteld in de eveneens gedaalde Singapore- of Hongkong-dollars. De netto opbrengst beyond zich vooral in de jaren 1930-1932 ver onder de nullijn (Grafiek 2).
Door "krachtige maatregelen" probeerde nu het bestuur de kostprijs stap voor stap
omlaag te brengen en al in 1933 viel de negatieve netto opbrengst mee. Wederom
was het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven - v66r welke afschrijving ook hersteld en kon het slechts beter gaan. De kostprijs bleef sneller dalen dan de
marktprijs en al gauw werden opnieuw positieve uitkomsten genoteerd, vanaf 1935
voor het exploitatiesaldo en vanaf 1937 voor de netto opbrengst 6 ' ). De aardige
winsten kort v66r de Tweede Wereldoorlog hebben de weg geeffend voor uitermate
ruime afschrijvingen op de concessierekening64 ). In het licht van de veelal somber
gehouden beeldvorming omtrent de steenkolenontginning te Koetei, blijft het een
opmerkelijk feit dat het saldo van de exploitatie aileen gedurende de beginfase en
op het dieptepunt van de werelddepressie negatief was.
Ofschoon bedrijfsresultaten en exploitatiesaldi de jaarlijkse wisselingen van het
lot scherp in relief brengen, zijn zij niet de meest aangewezen graadmeters van de
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Grafiek 2
De exploitatie van de steenkolenmijnen der Oost-Borneo Maatschappij, 1892-1904 en
1916-1940
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uiteindeIijke levensvatbaarheid van een produktieIijn. Daarvoor hebben we de gemiddelde en marginale opbrengsten. De bedrijfsleiding bij de O.B.M. had - overgeleverd als zij was aan de concurrentiestrijd - slechts een machtsmiddel tot haar
beschikking; zij had de volledige zeggenschap over de omvang van de produktie.
De jarenlange worsteling met de steenkolenontginning was in wezen een voortdurend zoe ken naar de optimale hoeveelheid, gegeven de heersende marktcondities en
onder de niet ongewettigde veronderstelling dat de kolenrijkdom van Koetei groot
was 6 '). Het heeft lang geduurd eer de O.B.M. hiermee succes oogstte.
De steenkolenprijzen varieerden sterk tussen de verscheidene depots in de Indonesische archipel. Op Java kon men in de jaren negentig ca. f 14 per ton krijgen
maar de schipper, die zijn weg gevonden had door de kronkelende vaargeul van de
Mahakam, gaf niet meer danf 9. De gemiddelde opbrengst per ton lag hier tussenin
- f 11,70 in de jaren 1893/1898 - en was net niet voldoende om de gemiddelde
kosten - / 13 per ton - in evenwicht te houden. De inkrimping van de produktie
na 1898 - in afwachting van reorganisatie en betere tijden - heeft de situatie in
hoge mate verergerd. De kosten per ton Iiepen nu onverantwoord op - tot gemiddeld boven de/ 30 in de jaren 1899/1904 - terwijl de gemiddelde opbrengst daalde
doordat aIleen te Koetei werd verkocht 66 ). Maar de O.B.M. was niet de enige kaper
op de kust. In november 1892 was de eerste wagen met Ombilienkolen Padang binnengerold. De gemiddelde opbrengst was hier niet hoger dan bij de particuliere mededinger maar de gemiddelde kosten waren lager - /9,80 per ton in de jaren
1893/1898. Waar de O.B.M. een verlies leed van/ 1,30 per ton, maakte de OmbiIienmijn een winst van/I ,30! Het verschil was dat het Ombilienbedrijf elk jaar zes
keer zoveel produceerde 6 ').
De hoogconjunctuur tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog en in de jaren
twintig zorgde voor een aanzienJijk rooskleuriger beeld. De gemiddelde netto opbrengst (na aftrek van kosten en enige afschrijvingen) steeg van / 1,80 per ton in
de jaren 1916/1919 tot / 3,30 in 1920/1924. De Ombilienmijnen hielden hiermee
een haast verbazingwekkend geIijke tred. Weliswaar maakte de hoeveelheid uit
Koetei aanvankeIijk slechts een onbeduidende fractie uit van de produktie te Sawah
Loento, doch de O.B.M. expandeerde veeJ sneller en beg on de achterstand in te halen. De verhouding tussen de O.B.M. en de Ombilienvelden veranderde van 1:9 in
1920 tot 1:3 in 1924 6 '). EindeJijk had de O.B.M. de juiste produktieomvang gevonden.
Mr. Th. B. Pleyte, de vertegenwoordiger van de O.B.M. te Semarang die later
de Raad van Commissarissen zou verla ten toen hij benoemd werd tot Minister van
Kolonien, bezocht Koetei in 1906 en was meteen ingenomen met de "voortvarendheid en ijver" waarmee de administrateur K. Pies toezicht hield op de kleine aannemers verspreid over het concessieterrein 69 ). Pies lette vooral op de produktiekosten
van de kleine ontginningen en rapporteerde daarover aan de directie. De eigen produktie was opgegeven, maar niet de hoop op de toekomst. En de gegevens waarmee
de jonge Van Bosse tien jaar later zijn pleidooi voor een hervatting van de eigen
produktie verdedigde, zagen er aanlokkeIijk uit: een gemiddelde kostprijs aan de
Mahakam van / 6,00 per ton'O). Dit bed rag was aanmerkeJijk lager dan de gemiddelde produktiekosten tijdens de eigen exploitatie (f 8,60 per ton in het tijdvak
1893/1898). De Indonesiers en Chinezen slaagden waar de Westerse onderneming
gefaald had. Als eenmaal de dure vrachten van vroeger vermeden konden worden,
dan moest het mogelijk zijn de ontginning winstgevend te maken. Desalniettemin
vermochten zelfs de explosieve uitbreiding en verregaande mechanisatie van de produktie vanaf 1924 de kostprijs niet beneden het gemiddeJde van /7,50 per ton te
drukken. Pas na de ingrijpende bezuinigingen en vereenvoudigingen tijdens de de-
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pressie heeft de kostprijs het niveau van de inheemse dagbouw benaderd 71 ). De
sleutels tot het succes waren de juiste omvang en de juiste wijze van produktie.
De econornische theorie leert dat wanneer de produktie vergroot wordt de gemiddelde kosten aanvankelijk dalen en daarna stijgen. Dit mechanisme werkte niet bij
de O.B.M. in de jaren negentig; de laagste produktiekosten werden gehaald tijdens
de geleidelijke inkrimping van de produktie vanaf 1895. De verdere inkrimping vanaf 1899 - daarentegen leverde zeer hoge gemiddelden op. In deze beginfase
bleef de omvang van het bedrijf te bescheiden om schaalvoordelen mogelijk te maken. Deze konden pas worden gerealiseerd in de tweede helft van de jaren twintig
toen de produktie het tienvoudige bedroeg van die in 1895. De positieve saldi steunden toen niet meer zwaar op de buitensporige marktprijzen van een kortstondige
hoogconjunctuur. Zij waren vast verankerd in de kleine, maar stabiele marge tussen een weinig opzienbarende marktprijs en een alleszins aanvaardbare kostprijs,
een marge die belangrijk werd doordat de hoeveelheden zo groot waren. Misschien
was die produktieomvang waarbij de schaalvoordelen het grootst zouden zijn, toen
reeds gepasseerd. Daarop wijst in ieder geval het succes van de geleidelijke terugschakeling in de vroege depressiejaren: bij een iets klein ere produktieomvang - het
zevenvoudige van het niveau uit 1895 - liepen de gemiddelde kosten nog verder
terug 72 ).
"Te Samarinda wordt dikwerf te weinig vooruitgezien", riep Van Bosse's mededirecteur, A. Wurfbain, verontwaardigd in 1929 na zijn eerste bezoek aan Koetei.
Hij was vooral getroffen door de voortdurende vergissingen bij de prognoses van
de te behalen produktie; veel te vaak liet de plaatselijke leiding het maximaal bereikbare voor het normale gelden73). Dit was het aloude probleem van de kloof tussen de theoretische haalbare en de feitelijk bereikte produktiviteit van de factor
arbeid, de hoeveelheid geproduceerde steenkolen per werknemer of per dagdienst.
In 1899 had Wing Easton Koetei op een lijn gesteld met de Ombilienmijnen. In beide gevallen zou de produktiviteit ca. 0,3 ton per arbeider per dag of 80-90 ton per
werknemer per jaar moeten bedragen"). Maar bij de ontginning van de O.B.M.
was het deel van het werkvolk, dat buiten de mijngangen bleef, veel hoger en het
aantal daadwerkelijk verrichte dagdiensten veellager. In de jaren 1893-1896 beliep
de gemiddelde produktiviteit van aileen de mijnwerkers te Koetei slechts de helft
van wat Wing Easton voorspeld had voor het gehele werkvolk. Gemiddeld brachten
de ruim 700 arb eiders bij het O.B.M.-etablissement niet meer voort dan 0,1 ton per
dag of 27 ton per jaar"). Daardoor waren de produktiekosten in de jaren negentig
te hoog.
Schaalvoordelen treden op wanneer de produktie dusdanig wordt uitgebreid dat
meer arbeiders niet aileen met elkaar maar ook per man, meer produceren. In het
kolenbedrijf drukken dan allerlei bijkomstige werkzaamheden - onderhoud, laden
en lossen, geneeskundige dienst - minder zwaar op het totaal en loont het de moeite te mechaniseren. Tijdens de glansperiode van de O.B.M. in de tweede helft van
de jaren twintig bereikten ca. 1 800 arb eiders een gemiddelde produktie van 115 ton
per man per jaar, meer nog dan op de Ombilienvelden of op Poeloe Laoet en haast
even veel als in de Parapattan-mijn in de Beraoese landen. Dit getal ging zelfs lichtelijk omhoog na al de reorganisaties van de jaren dertig 76 ). Aileen hierdoor kon
de gunstige kostprijs ontstaan. In tegenstelling tot hetgeen de alarmberichten uit de
vroege jaren had den doen vermoeden, waren de vooruitzichten van een steenkolenexploitatie te Koetei op zich niet ongunstig.
Ook voor de zeer alerte belegger in kolen rond de eeuwwisseling wees de kompasnaald op de afzetmarkt niet in een een-duidige richting. Geenszins stond nog vast
dat het Gouvernement bereid was de Indische kolen te bevoordelen boven de Engel-
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se, laat staan een particuliere mededinger te dulden naast de nog zo prille overheidsontginning aan de westkust van Sumatra. De Koetei-kolen konden het niet
opnemen tegen zowel de Cardiff- als de Ombilienkolen, zeker niet zolang de prijsverschillen miniem waren en het O.B.M.-produkt verre van uitblonk wegens zijn
hoge kwaliteit 77 ). Slechts een waaghals zou zich in 1895 hebben begeven op het pad
der onbegrensde expansie ten einde de inherente schaalvoordelen in Koetei snel te
kunnen realiseren. Van dat kaliber waren de bestuurders van de "SteenkolenMaatschappij Oost-Borneo" niet. Bovendien hadden zij geen immense reserves
achter de hand voor het geval dat het fout zou gaan.
In de tien jaren voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog - waarin, naar menzegt,
meer veranderde dan in de afgelopen drie eeuwen7 ' ) - begon de aanstaande uitbreiding
van de Nederlands-Indische kolenmarkt zich af te tekenen. De vraag nam toe, het
aandeel van het aanbod uit Indie steeg, de produktie van de Ombilienmijnen en Poeloe
Laoet meer dan verdubbelde 79 ). Van deze expansie profiteerde de O.B.M. in het geheel niet; haar eigen produktie was immers in het eerste kwartaal van 1904 gestaakt.
De jonge Van Bosse onderbouwde zijn aanbeveling de eigen produktie weer aan
te vatten met een lange lijst mogelijke afnemers. Daarop prijkten de Staatsspoorwegen op Java, de tramwegen op Madoera, de marine, de tinwinningen op Banka en
Billiton, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, tal van handelsverenigingen en
stoomvaartmaatschappijen 80 ). Doordat de geaggregeerde vraag meer toenam dan
het aanbod uit de Ombilienrnijnen en Poeloe Laoet, konden nieuwe mededingers
hun vleugels uitslaan. Naast de O.B.M. verschenen de K.P.M . (" Parapattan") en
de nieuwe overheidsontginning "Boekit Asam" (Sumatra) op de markt. De
O.B.M. heeft gewacht tot de tweede grote expansiegolf van de Indische kolenmarkt
en was to en niet meer de enige gegadigde.
Er bestaat vaak een verschil tussen de beeldvorming en de achterliggende werkelijkheid. In het geval van de steenkolenontginning van de O.B.M. stemden de berichten eerder dan de feiten tot aarzeling en bedachtzaamheid. De gepubliceerde
bedrijfsresultaten en "netto" opbrengsten verzwegen dat de exploitatiesaldi aileen
in het begin en op het dieptepunt van de depressie negatief waren . De gemiddelde
kosten in de beginfase waren natuurlijk te hoog maar de afstand tot de gemiddelde
baten was niet onoverbrugbaar. De produktie kostte te veel maar aileen zolang zij
niet tot de juiste omvang was opgevoerd. De perspectieven van de steenkolenexploitatie waren slechts onder bijzondere omstandigheden ongunstig: tijdens de aanloop, totdat duidelijkheid verkregen was over de afzetmarkt, gedurende een
inzinking op wereldschaal. De ontsluiting van noordelijk Koetei vloeide voort uit
een realistische beoordeling van de mogelijkheden op lange termijn van het particulier kapitaal aan de oevers van de Mahakam. In de verwezenlijking van deze mogelijkheden was de O.B.M. traag maar niet te laat.
III. Onder de last van een geboortevloek

Zelden of nooit deed de directie een beroep op het historisch bewustzijn van de
aandeelhouders. Een voorval in 1953 bewees dat ook deze regel zijn uitzonderingen
kende; de meer dan tachtigjarige Van Bosse blikte toen terug op de wisselvalligheden van het lot sinds de oprichting van de maatschappij onder de huidige naam in
1897. Hij vergeleek de O.B.M. met een kind dat zijn hele leven gebukt moest gaan
onder een geboortevloek, een kind wiens vader onmiddellijk na de geboorte de
adem opgaf, "een krap bemeten toelage voor de studiekosten" achterlatend, doch
onder voorwaarde dat deze na voltooiing van de studie met woekerrente terugbetaald moest worden Sl ). Bij haar oprichting kreeg de O.B.M. weliswaar enig nieuw
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kapitaal - echter niet meer dan ca. f 300 000 - maar moest ook toestaan dat het
overgrote deel van haar vermogen ingebracht werd in de vorm van aandelen in de
geliquideerde "Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo" waartegenover bezit van
nogal dubieuze waarde stond. Aan de boekwaarde van de concessie was namelijk
toegevoegd het gecumuleerde verlies sinds 1888, bijnaJ 780000 82 ) . Later, toen eenmaal positieve saldi werden geboekt, moest de O.B.M. dividenden uitkeren overeenkomstig vaste percentages van een aandelenkapitaal dat onevenredig groot was
gezien de "werkelijke" waarde van de vaste activa. Door deze verhoging van het
feitelijke uitkeringspercentage werd, achteraf gezien, een onnodig zwaar beslag gelegd op de winsten 8J ) .
Eenzelfde wanverhouding tussen het vlugge voordeel en de langdurige nasleep
kenmerkte de inmenging van het Oost-Borneo Syndicaat in de zaken van de
O.B.M. tussen 1900 en 1907. Opnieuw bleek het verse kapitaal, waarover het bedrijf de beschikking kreeg, in werkelijkheid minder te betekenen dan op papier; in
ruil voor de eerste preferente aandelen ter waarde van f 648 500 kreeg de O.B.M.
investeerbare gelden ter hoogte van slechts f 363000. Wederom was het maatschappelijk kapitaal sneller toegenomen dan de waarde van de vaste activa. De situatie verergerde door de stopzetting van het eigen kolenbedrijf in 1904 en de
inwisseling van de eerste preferente aandelen in 1907. De recente toevoegingen aan
het bezit waren tenietgedaan en de nieuwe preferente aandelen (in plaats van de
eerste preferente) moesten gedekt worden door niet-duurzame vaste activa die later,
in 1913, geruisloos overgingen in duurzame activa (Bijlage 2). Bovendien kregen de
houders van de eerste preferente aandelen - naast de uitkering van f 648 500 ineens in contanten - cumulbewijzen wegens tot ca. f 300 000 opgelopen achterstallige dividenden 84 ). De steunactie vanuit gezaghebbende bankierskringen werd duur
betaald.
In 1908 ontvingen de preferente aandeelhouders hun eerste dividenduitkeringen.
Tijdens het lange wachten - terwijl zij van de zijkant de manoeuvres van het Syndicaat mochten gadeslaan - hadden zij zich tevreden moeten stellen met cumulbewijzen die intussen waren opgeklommen tot ca. f 430000. Vanaf 1908 bezat de
O.B.M. een zwaar overgewaardeerde post "Concessie" - waar bijna aile vaste activa waren bijeengeraapt, een relatief groot aandelenkapitaal dat elk jaar tot flinke
uitkeringen verplichtte, en tens lotte , een schuld aan de aandeelhouders van ca.
J 730 000. Zelfs de rijke petroleumbaten gingen nagenoeg geheel op aan dividenduitkeringen aan de preferente aandeelhouders; voor de gewone aandeelhouders en
investeringen was voorlopig geen geld. Toen eindelijk de uitstaande cumulbewijzen
in 1924 werden afgelost moest het bestuur zijn toevlucht nemen tot een beproefd
recept: uitgifte van nieuwe aandelen (deze keer gewone) en een evenredige verhoging van de post "Concessie" onder de vaste act iva zonder dat er een cent meer
te besteden viel") . De ketting om de hals van de O.B.M. werd steeds zwaarder.
Elk ondernemingsbeleid heeft als tweeledig doel het maken van winst en het bouwen voor de toekomst. De meest tastbare resultaten van het gevoerde beleid zijn
af te lezen aan de omvang en oorsprong van de winstuitkeringen. In hoeverre een
soliede basis is gelegd voor verdere exploitatie, kortom de gezondheidstoestand van
het bedrijf, blijkt het best uit de maatstaven voor rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Langs deze weg zullen we proberen te komen tot een fasering en globale beoordeling van het beleid der O.B.M. op de langere termijn.
In totaal heeft de O.B.M. tot de Tweede Wereldoorlog bijna vijf miljoen guldens
aan winsten uitgekeerd. Het leeuwedeel ging naar de preferente aandeelhouders;
daarna kwamen de houders van gewone aandelen (een kwart) en eerste preferente
aandelen (een-achtste). Slechts bij hoge uitzondering konden houders van
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winstaandelen, commissarissen en directeuren meeprofiteren van gemaakte
overwinsten'6). De preferente aandeelhouders vormden de spil waarom de O.B.M .
draaide. Hun feitelijke part in de te verdelen welvaart was hoger dan op papier aangezien zij sinds de emissie in 1924 ook 40 procent van de gewone aandeIen bezaten.
VooraI zij hadden baat bij de aanhoudende discrepantie tussen het grote aandeIenkapitaaI en de waarde van de duurzame activa. Het gemiddeIde jaarlijkse uitkeringspercentage op de preferente aandelen - ca. 5 procent over de periode
1890/ 1940 - stak gunstig af bij de gemiddelde rentevoet op de Nederiandse
kapitaalmar kt 87) .
Ook binnen de groep van preferente aandeelhouders waren er rangen en standen .
De ene heIft bestond uit trouwe overgebIevenen van de oorspronkeIijke maatschappij, mensen zonder wier standvastig optimisme de O .B.M. niet meer was geworden
dan een onbetekenende parenthese in de geschiedenis van Borneo. De andere, en
meer bevoorrechte helft bevatte de voormalige houders van eerste preferente aandelen . Dank zij uitgebreide machtsprivileges hadden zij destijds de eerste dividenduitkeringen tiberhaupt weten uit te steIIen tot nadat zij zelf 100 procent hadden
terugontvangen op het door hen ingebrachte kapitaai. Hierdoor heeft dit gezelschap twee-derde kunnen opeisen van het totaaI dat aan de preferente aandeeIhouders ten deel viel of, anders gezegd, bijna de heift van aIle winstuitkeringen 88 ). Het
Oost-Borneo Syndicaat is een uitermate voordeIige belegging geworden.
Het langst hebben de gewone aandeelhouders geduld moeten betrachten. Pas in
1923 hebben deze eigenaren - waarvan sommigen al in 1888 tot de 88 eerste belangsteIIenden behoord hadden - hun eerste dividenden mogen innen. Daarna
hebben slechts geIijktijdige aardige resultaten op de petroIeum- en steenkolenrekeningen verdere uitkeringen toegeIaten: tot en met 1926, in 1929 en vanaf 1934. Gemiddeid bedroeg de jaarIijkse winstuitkering, over de gehele periode genomen, niet
meer dan een procent 89 ). Deze aandeelhouders zijn met name benadeeld door het
zo zeer op nominale vermogensaanwas gerichte beleid waaraan pas in 1934, bij de
afstempeling van een gedeeJte van het totale aandelenkapitaal, een einde kwam.
Hierin wreekte zich de overheersende stem van de preferente aandeelhouders.
Zodra de eerste kleverige stroom zware olie uit de Sanga Sanga aan de raffinaderij te BaIikpapan was afgeleverd, schoot de koers van de aandeIen in de O.B.M .
op de beurs in Amsterdam omhoog en kwam in een kantoor enige straten verderop
het bestuur bijeen om zich te beraden over de juiste bestemming van de nieuwe baten . Gezien de onzekere afzet voor kolen - het was in 1903 - besloot men de petroleumcijnzen niet te wagen aan het mijnbedrijPO) . Eerst moest de onderneming
in financieeI opzicht weer gezond worden . Op den duur is deze scheiding tussen petroIeumroyaities en steenkoIenexpIoitatie tot een dogma verheven dat zeIfs na de
hervatting van de eigen kolenproduktie stand hield, zij het op steeds minder expliciete wijze. Hierop beriepen zich in 1932 de verontruste aandeelhouders die zagen
hoe slecht het ging met de kolen en hoe goed met de olie. Ook het bestuur, dat met
een commissie "opstandelingen" moest onderhandelen, haalde deze stelregel aan
maar vermocht niet te overtuigen dat het zich aJtijd daaraan had gehouden .
Bij eIkaar hebben de petroIeuminkomsten tot de Tweede Wereidooriog de
O.B.M. verrijkt met meer dan 8,6 miIjoen guldens . Het totale resultaat door de jaren heen was echter aanmerkelijk kleiner - rond de vier miljoen - doordat de gecumuleerde negatieve saldi op het steenkolenbedrijf en op de zogenoemde "Overige
baten en lasten"-rekening beide de twee miIjoen te boven gingen (Bijlage 1)91). Op
grond van een oppervIakkige beschouwing is de neiging groot te concIuderen dat
de petroIeumbaten inderdaad aangewend werden tot dekking van verliezen elders
in de onderneming. Maar de schijn bedriegt. De heIft van het totaIe verIies op de
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steenkolen ging vooraf aan de eerste succesvolle boring aan de Sanga Sanga. Bovendien kwamen, zoals we reeds zagen, aileen in de jaren twintig en dertig afschrijvingen van ruim twee miljoen guldens op de post "Concessie" ten laste van de
steenkolenrekening. Bijna het gehele negatieve saldo op de "Overige baten en
lasten" ontstond door zeer royale overboekingen in de jaren twintig en vanaf 1936
naar een reservefonds voor "diverse verplichtingen". Dit geschiedde terwijl het statutair vereiste reserve fonds reeds v66r 1927 uit netto winsten was gevormd. De
O.B.M. bouwde een reservoir aan kapitaal op dat buiten Borneo belegd zou kunnen worden.
De thermometer, waarnaar beleggers kijken, wees uit dat de O.B.M. in de loop
der jaren steeds meer aan kracht won en beter uitgerust werd om nieuwe uitdagingen te aanvaarden. Vanaf de aanboring van de petroleumbronnen liet de rentabiliteit - het totale resultaat als procent van het vermogen - een trendmatige stijging
zien (Grafiek 3). Deze ontwikkeling verliep sprongsgewijs eerder dan geleidelijk en
ritmisch. Ten gevolge van enkele plotselinge dieptepunten - toen afschrijvingen op
de concessie aileen op de petroleumrekening drukten en bij tegenvallende produktie
van olie - bleef de gemiddelde rentabiliteit van het totale vermogen tot 1920 steken
omstreeks 21/2 procent. Daarna ging het steil omhoog. Ondanks de tegenslagen tijdens de depressie lag de gemiddelde rentabiliteit zowel in de jaren twintig als dertig
veilig boven de 6 procent. Een dergelijk resultaat laat zich goed vergelijken met de
rentabiliteit van de Nederlandse, ter beurze genoteerde N. V.' s in de jaren
1974-1978 92 ). Ook in een latere, en meer veeleisende tijd lOU deze ongewone combinatie van steenkolenontginning en petroleumconcessie de belangstelling van beleggers hebben gewekt.
De O.B.M. werkte heel weinig met andermans geld. Daardoor kon, in ieder geval
tot 1920, geen verschil ontstaan tussen de rentabiliteit van het eigen en van het totaIe vermogen. Slechts tijdens de ware bloeiperioden van het bedrijf - het begin van
de jaren twintig en het einde van de jaren dertig - werd de rentabiliteit van het eigen
vermogen omhoog gestuwd door het gebruik van vreemd vermogen. Dit verschijnsel, dat in de literatuur naar de naam "hefboomeffect" luistert 9J ), nam bij de
O.B.M. aanmerkelijk bescheidener vormen aan dan strikt noodzakelijk was. Het
beleid lijkt voorzichtiger te zijn geworden naarmate de rijkdom toenam. Niet aileen
moesten de petroleumopbrengsten op een afstand van het kolenbedrijf blijven, ook
leningen ten behoeve van winstgevende beleggingen waren uit den boze. Hierdoor
heeft de O.B.M. zelf haar mogelijkheden beperkt.
Een ander populair kengetal voor de rentabiliteit is de "payout ratio", de verhouding tussen de winstuitkering en de nettowinst (na aftrek van belastingen). Gewoonte schrijft voor dat dit getal groter wordt bij afnemende winsten en
omgekeerd. Een bewuste dividendstabilisatie bedaart de gemoederen van de aandeelhouders. Bij de O.B.M. was geen spoor van een negatieve correlatie tussen
"payout ratio" en winst; de ratio was altijd hoog, gemiddeld ruim 70 pro cent berekend over de gehele periode vanaf de eerste uitkeringen in 1908 94 ). De O.B.M. deed
aan dividendmaximalisatie.
De veelal te verwaarlozen omvang van het vreemd vermogen van de O.B.M. laat
geen zinvolle berekening toe van de meest geijkte uitdrukking voor de solvabiliteit
van een onderneming, de verhouding tussen de totale activa en het vreemd vermogen. Daarom heb ik gekozen voor een andere maatstaf, het aandeel van het eigen
vermogen in het totale vermogen, dat uiteraard in het geval van de O.B.M. altijd
hoog was, doch niet altijd even stabiel (Grafiek 3)9'). Aileen de emissie in 1902 heeft
de dalende tendentie wegens herhaalde kredieten gebroken. De hervatting van de
eigen prod uk tie en verkoop bracht tal van transacties met zich mee waardoor kort-
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Grafiek 3
Enige kengetallen voor de rentabiliteit. solvabiliteit en Iiquiditeit van de Oost-Borneo Maatschappij . 1890-1940
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lopende kredieten ontstonden. De wisselende solvabiliteit weerspiegelde vooral de
mate van bedrijvigheid op de Aziatische markten.
Tegenover schulden moet bezit staan, ook op de korte termijn. Juist in tijden van
expansie, wanneer de uitgaven oplopen voordat vorderingen ontstaan, kan de liquiditeit van een onderneming in gevaar komen. Bij een contractie, daarentegen, zal
de zogenoemde "current ratio" - de verhouding tussen vlottende act iva en kortlopend vreemd vermogen - waarschijnlijk stijgen. Bij de O.B.M. stemde de werkelijkheid met deze voorspellingen overeen in de jaren negentig en jaren dertig maar
niet of nauwelijks in de tussenliggende periode. De voortgezette inkrimping omstreeks 1900 werkte averechts omdat zij plaatsvond in weerwil van een poging tot
uitbreiding. De accumulatie van de eerste petroleumcijnzen - ongetwijfeld op instigatie van de eerste preferente aandee1houders - bracht de liquiditeit tot abnormale hoogten. De penetratie van de mijngangen te Loa Koeloe en Loa Boeah en
de mechanisering van het laadbedrijf op de Koeloese kade berustten zozeer op eigen
reserves dat het liquiditeitspeil uit 1908 nog twintig jaar lang gehandhaafd bleef
(Grafiek 3). De schrik uit 1901 - toen een der commissarissen te hulp moest snellen
- maande decennialang tot behoedzaamheid.
Ofschoon zelfs sommige bedrijfseconomen normen naar de folklore willen verbannen, is er een bepaalde consensus gegroeid over de meest adequate hoogte van
de kengetallen waarmee de vitaliteit van een onderneming gemeten wordt' 6 ). De
rentabiliteit behoort zo hoog te zijn dat het bedrijf toegang heeft tot de vermogensmarkt. Hieraan voldeed de O.B.M. ruimschoots, maar aileen na 1920 toen de
rentabiliteit 3-5 procent boven de rente op langlopend vreemd vermogen lag 97). Tegenwoordig volstaat men met een "current ratio" van minimaal 1,1 - dat was
vroeger 2 - bij de goedkeuring van de liquiditeitspositie. Behalve net rond de
eeuwwisseling had de O.B.M. ook met deze norm geen moeite, In de meeste jaren
zou ook een beoorde1aar van de oude stempel gerustgesteld worden"). De O.B.M.
kon kracht putten uit rijke bronnen en werd een steeds soliedere onderneming.
Vijf maal hebben bestuur en aandee1houders een besluit genomen waardoor de
geschiedenis van de O.B.M. andere, deels onvoorziene wegen insloeg. In 1897, bij
de omvorming van de maatschappij, had niemand de hoop kunnen koesteren dat
doorzetten uiteindelijk zo rijkelijk beloond zou worden. In 1900, bij de aanvaarding van de voorwaarden van het Syndicaat, sprak het niet vanzelf dat ook het karakter van de onderneming zo ingrijpend zou veranderen. In 1903, toen de
scheidslijn tu&sen petroleumbaten en steenkolenexploitatie zich voor het eerst aftekende, hebben weinigen beseft welke moge1ijkheden hierdoor verloren gingen. In
1916, bij de hervatting van de eigen produktie, leek het nogal onwaarschijnlijk dat
de steenkolen de petroleum zou kunnen overtroeven. In 1933, toen eigenaren tegenspartelend akkoord gingen met de voortzetting van het kolenbedrijf, lag de formatie van de stevige grondslag voor wijdere expansie nog grotendeels voor de boeg.
Pas achteraf bleek goed welke de keerpunten in het gevoerde beleid waren geweest.
In de tijd van de oude "Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo" paste een ongeremd enthousiasme. De leiding voelde zich gesterkt door de wetenschap dat zij de
voortrekker was in het Koeteise oerwoud en tegelijk de eerste serieuze, particuliere
steenkolenexploitant in Nederlands-Indie. Het bestuur liep voorop en hield de aandeelhouders voor dat het allemaal goed zou komen als men maar de handen ineen
sloeg 99 ). Dividenduitkeringen kwamen niet op de eerste plaats maar konden even
wachten; het ging om een investering op de zeer lange termijn (de concessie was verleend voor 75 jaar), de opbouw van produktiemiddelen en tevens een samenleving
in het klein. Spoedig na de conversie van de maatschappij in 1897 klonken andere
ge1uiden. De bereidheid om de onderneming af te stoten was verbazingwekkend
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groot en trad bijna verdacht kort na het nieuwe begin naar voren. Boze tongen zouden gefluisterd kunnen hebben dat de hele conversie aileen bedoeld was om de aan
te bieden waar een fraaiere verpakking mee te geven. Het was ontegenzeggelijk een
nieuwe start maar nauwelijks op nieuwe leest.
Na 1903 overheerste een meer onverbloemde beleggersmentaliteit. De nieuwe
machthebbers wilden geld zien - te elfder ure hebben de eerste preferente aandeelhouders de bepaling weten te schrappen krachtens welke zij aileen in eventuele
steenkolenbaten deelden'OO). De eigen steenkolenproduktie werd prijsgegeven net
op het tijdstip waarop de eerste navolger enkele honderden kilometers zuidwaarts
bewees dat snelle expansie heel goed mogelijk was IOI ). Maar een uitbreiding in
plaats van een inkrimping te Koetei had toen nog een diepe greep uit het petroleumfonds vereist. Het bestuur liet de passiva in plaats van de duurzame activa aanzwellen. Het zware accent op uitkeringen vanaf 1907 vloeide logisch voort uit het besluit
omtrent de petroleumbaten in 1903 evenals dat laatstgenoemde besluit een
rechtstreeks gevolg was van de overeenkomst met het Syndicaat in 1900.
De opbloei van het steenkolenbedrijf na 1916 deed de zuivere beleggersbelangen
naar de achtergrond verdwijnen. Weer lag de nadruk op een toenemend produktievermogen en bruisende activiteit; weer drukte de O.B.M. haar stempel op een gedeelte van het leven in Nedrlands-Indie. Pas toen de depressie het wedden op twee
paarden tegelijk onmogelijk maakte, kwamen er moeilijkheden. De voorstanders
van een actief bedrijf, dat zelf op aile markten verscheen, kwamen zegevierend uit
de schermutseling in 1932-1933 tussen aan de ene kant het bestuur en de meeste aandeelhouders en aan de andere kant de zogenaamd "opstandige" groep aandeelhouders rond mr. Volmar '02 ). Het succes van de jaren twintig was niet vergeten en de
O.B.M. had eindelijk - na 45 jaar - de officiele erkenning gekregen als de op een
na voornaamste kolenproducent op Borneo 'O '). Vandaaruit kon zij goed verder.
Uiteindelijk heeft de bedrijfsvoering bij de O.B.M. twee doeleinden weten te berei ken die niet aileen in elkaars verlengde lagen maar tevens tegenstrijdig waren. Als
beleggingsobject heeft de O.B.M. zonder meer voldoende opgebracht - we abstraheren even van de verdeling van de winst over de verschillende categorieen aandeelhouders. Bij het bouwen voor de toekomst ten gunste van zowel het particulier als
het algemeen belang heeft de O.B.M. zeker haar bijdrage geleverd. Het feitelijke
beleid door de decennia heen heeft sterk getwijfeld tussen de oogmerken van een
geldbelegging en een investering in kapitaalgoederen. Noordelijk Koetei is ontsloten dank zij het overwicht van de investeringsgedachte.
IV. Conc/usie
In 1894 ging de nieuwe resident van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo,
Julius Boers, op inspectiereis naar Koetei. Bij hem verscheen Willem Gerlach Ribbius, ingenieur-directeur van het jonge steenkolenbedrijf aan de Mahakam, die zich
beklaagde over de geringe medewerking die de onderneming kreeg van de hoogbejaarde sultan Solaiman. Vervelende incidenten uit het alledaagse leven - zoekgeraakte gereedschappen en weggelopen koelies die bij het kamponghoofd te
Tenggarong werden teruggevonden - wierpen een ander licht op de stand van zaken dan de trotse melding van het bestuur in Amsterdam dat het zich verzekerd wist
van de hulp van "deze verlichte en energieke vorst"I04). In die dagen kwam een proces op gang, door niemand bewust nagestreefd, dat zich later op eigen kracht kon
voortbewegen omdat steeds meer mens en en goederen erbij betrokken waren. Hierdoor veranderde dit deel van Koetei radicaal. In de jaren dertig - to en Solaimans
kleinzoon sultan Parikesit staatsie voerde - stond de deur wijd open voor impulsen
van buiten en begonnen de eerste sporen van modernisering zich af te tekenen.
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Wij hebben gekeken naar de bedrijfseconomische factoren die ten grondslag lagen aan de ontsluiting van noordelijk Koetei. Wij zagen hoe de O.B.M. voortdurend op zoek was naar nieuwe oplossingen van het probleem der bestaanszekerheid.
Financiele reorganisatie, royaltycontracten, sluiting en heropening van de eigen
mijnen, andere produkten, investeringen elders - geen antwoord was bij voorbaat
uitgesloten. De boortorens nabij de Sanga Sanga hebben de doorslag gegeven. Wij
lieten een kritisch oog vallen op de feitelijke vooruitzichten op korte en lange termijn van de steenkolenontginning rond Batoe Panggal. Ben winstgevende exploitatie vereiste een hoge produktiviteit per mijnwerker die aileen bereikt kon worden
bij een grote produktieomvang. Pas bij de tweede, en verder doorgezette poging
heeft de O.B.M. de schaalvoordelen in het steenkolenbedrijf getroffen. Wij stelden
vast dat de vitaliteit van de onderneming steeds meer toenam en dat uiteindelijk zowei de pure beleggers als de investeerders in duurzame goederen tevreden mochten
zijn. luist de wisselingen in het gevoerde beleid - van aileen investeren tot aileen
beleggen en vandaar naar allebei - stonden garant voor deze uitkomst. Mede dank
zij haar flexibiliteit is de O.B.M. zo lang in leven gebleven dat zij de vruchten kon
plukken van een op zich juiste beoordeling van de kansen van de Koeteise kolenbouw en daardoor een maatschappij worden met aanzienlijke levenskracht.
Het onwrikbare stand punt dat petroleumcijnzen niet ten bate mochten komen
van de steenkolenexploitatie, is bepalend geweest voor de ontwikkeling van zowel
de O.B.M. als noordelijk Koetei. Dit standpunt liet zeer weinig bewegingsruimte
voor het beleid ter plaatse over. Hierdoor werd de hervatting van de eigen produktie onnodig vertraagd en verloor de O.B.M. de voorsprong die de eerstkomer altijd
toekomt. Terwijl de dividenduitkeringen en beurskoersen in Amsterdam opliepen,
verstomde de bedrijvigheid te Koetei. Het proces der ontsluiting kreeg pas nieuwe
stimulus toen in de jaren twintig de aloude bescherming van de petroleumbronnen
in concubinaat trad met een onweerstaanbare expansiedrift. Ben strak beleid aJleen
gaf geen batig slot voor iedereen.
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Ritthem.
" ) Broersma, "De ontwikkeling", 665. OBM, Verslag 1902, 4-5. Verslag 1903, 5.
" ) J. A. Hooze, "Nadere gegevens betreffende enkele kolenterreinen in Koetei en onderzoek van eene aardoliebron aldaar", Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands-Indii! 17
(1888) Technisch en Administratief Gedeelte, 331.
'0) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 5412. Res. 28/ 8 1899 (42). Vol. 6483 . Mailrapporten 1890
nr. 803. SMOB, Verslag 1892, 7.
" ) C. Gerretson, Geschiedenis van de " Koninklijke" (Utrecht 1932-1941) II, 218-242. Koloniaal Verslag van 1900 ... 1910. OBM, Verslag 1897, 17-18.
42) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 6522. Mailrapporten 1899 nr. 82. Kol. na 1900. Vol. 216 .
Res. 10/ 12 1903 (38). Broersma, Handel en bedrijj, 141-144. Gerretson, Geschiedenis, II,
293-327, 339,467-471 , 500-503; IV, 576-580. OBM, Verslag 1897,17-18. Verslag 1899, 9. Verslag 1901, 8. Verslag 1902, 9.
" ) OBM, Historisch overzicht, 5-6. Verslag 1907, 5-6. Staatscourant 1110 1907.
" ) ARA: Kol. na 1900. Vol. 1025 . Res. 2213 1913 (4). Vol. 1206. Res. 417 1914 (11) . Vol.
1270. Res. 2111 1914 (38). Vol. AA 201. L. F. J. Rijckmans, Memorie betrejjende de residentie Zuider- en Oosterajdeling van Borneo (Banjermasin 1916) 43 . OBM , Verslag 1912, 1.
" ) P. M. van Bosse, Rapport naar aanleiding van mijn bezoek in de 2e he/ft van 1916 aan
de steenkolenterreinen der Oost-Borneo Maatschappij aan de Mahakam rivier (Amsterdam
1917) 9, 13-15, 20. OBM, Verslag 1917, 1-2.
" ) Gemiddelde produktie per jaar: Steenkolen: 1910/ 1919: 23 107 ton , 1920/ 1929:
519119; Petroleum: 191011919: 59391, 192011929: 183732 ton.
47) Berekend op basis van gegevens in: ARA: Kol. na 1900. Vol. 3454. Res . 15/ 121933 (16) .
J. S. Furnivall, Netherlands India. A study oj plural economy (Cambridge/ New York 1944)
329. Koloniaal Verslag van 1915, 1920, 1925. OBM, Verslag 1915, 1920, 1925, 1930.
") Archief-OBM: A. Wurfbain, Bezoek aan de ondernemingen en kantoren der OostBorneo Maatschappij van 22 november 1928 - 22 jebruari 1929 (1929) 27-28 .
49) Archief-OBM: Notulen van de gewone vergadering van aandee1houders, 4/ 8 1932.
OBM, Verslag 1931, 5. Zie tevens: ARA: Kol. na 1900. Vol. AA 202 J . de Haan, Memorie
van overgave. Zuider- en Oosterajdeling van Borneo (Banjermasin 1929) 98 . Memories van
overgave KIT. Vol. 510. Emanuel, Tweede vervolgmemorie, 42 .
'0) ARA: Kol. na 1900. Vol. 3454. Res. 15/ 12 1933 (16). KPM . Vol. 1146. OBM, Verslag
1934,4.
" ) ARA: Kol. na 1900. Vol. 434. Geheime Res. 11191934 DB. Vol. 2765 . Res . 25 / 81925
(56) . Vol. 3560. Res . 215 1935 (35) .
" ) Gemidde1d aandeel van de vaste activa: 1930/ 1934: 73070, 1935/ 1939: 56070. Gemiddeld
aandeel van de duurzame activa in de totale vaste activa: 1930/ 1934: 99070 , 1935/ 1939: 76070 .
" ) Broersma, " De ontwikkeling" , 665 .
" ) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 5412 . Res . 28/ 8 1899 (2). Wing Easton, Rapport, 15 .
H) SMOB, Verslag 1892, 6. Verslag 1893, 1895. OBM, Verslag 1900, 1903 .
56) ARA: Kol. na 1900. Vol. AA 202. Van Kempen, Memorie, 115. OBM, Verslag 1920, 4.
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" ) ARA: Archief Van den Bossche. Vol. 106.1. F. R. S. van den Bossche, L. 1. Dubourcq
1. H . Menten, Beschouwingen over de concessie tot ontginning van steenkolenhoudende
gronden in het rijk van Koetei (1887).
") Totale bedrijfsresultaten voor steenkolen: 1890-1899: -761 001, 1906-1919: + 135757,
1920-1929: + 993 630, 1930-1939: -2 120239.
59) SMOB, Verslag 1893, 21. OBM, Verslag 1911, 6. Verslag 1928, 8.
60) Totale afschrijvingen: 1890-1899; 1 668 737, 1920-1929: 1 I 269 359 (op "Concessie"),
1930-1939: 1902160 (op "Concessie"). SMOB, Eind-verslag (Amsterdam 1898) 7-8 .
") Gebaseerd op: SMOB, Verslag 1890 ... Eind-verslag. OBM, Verslag 1897 ... 1905. De
opbrengst is gelijk aan de opbrengst van verkoop, d.w .z. exclusief de waardeverandering van
de voorraad. De totale kosten vallen uiteen in kosten van verkoop (vracht, cijns, tolgelden,
assurantie) en produktiekosten. Het netto provenu is gelijk aan de inkomsten (= opbrengsten
van verkoop en waardeverandering van de voorraad) minus de uitgaven ten behoeve van de
verkoop. In de jaren 1893 en 1894 werd een onderscheid gemaakt tussen "werkelijke" en "totale" produktiekosten (de laatstgenoemden inclusief kosten van voorbouw) . Bij de vaststelling van het saldo werden eerst de "werkelijke" en later de "totale" kosten door de
boekhouder gebruikt. De gegevens over de exploitatie zijn onvolledig voor de jaren 1890 en
1891.
") Gebaseerd op: OBM, Verslag 1916 ... 1929. Voor deze jaren vermelden de jaarvers!agen
slechts de totale opbrengsten uit verkoop, de veranderingen in de waarde van de voorraad en
het saldo na "aftrek van, aan het sultaansbestuur verschuldigde cijns en van aile verdere op
de exploitatie gevaIlen kosten" [1910-1919] of "de nodige afschrijvingen" [1921-1929] of lOnder enige nadere specificatie [vanaf 1930] .
6J) OBM, Verslag 1931, 4-5. Verslag 1935, 3-4.
") Totale afschrijvingen op de balanshoofden "Concessie", "Gebouwen" en "Installaties" in de jaren 1937-1940: 1 1 010 000.
OS) ARA: Archief Van den Bossche. Vol. 106. Van den Bossche, Dubourcq & Menten, Beschouwingen, 3. Kol. 1850-1900. Vol. 5412. Res. 28/ 8 1899 (2). Wing Easton, Rapport, 67-74 .
Archief-OBM: Wurfbain, Bezoek, Bijlage 1. Van Bosse, Rapport, 20.
") Gemiddeld saldo per ton: 1893 / 1898: - 1,20, 1899/ 1904: - 23,89. ARA: Kol.
1850-1900. Vol. 5412. Res. 28/8 1899 (2). Wing Easton, Rapport, 33. Broersma, "De ontwikkeling" , 664. SMOB, Verslag 1890,8. Verslag 1892, 2-3. Verslag 1893, 15. Verslag 1894, 9-10.
67) Verslag van de Ombilienmijnen over 1917 (Batavia 1918) 54-55 .
" ) Verslag van de Ombilienmijnen over de jaren 1923 en 1924 (Weltevreden 1925) 34.
") OBM, Verslag 1906, 4.
70) Van Bosse, Rapport, 19 .
71) ARA: KPM. Vol. 1146. Archief-OBM : Wurfbain, Bezoek, 27 .
" ) Gemiddelde steenkolenproduktie: 1925 / 1929: 197 576 ton, 1930/ 1934: 138 926 ton.
H) Archief-OBM: Wurfbain, Bezoek, 28.
" ) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 5412. Res. 28/ 8 1899 (2). Wing Easton, Rapport, 19-21.
" ) SMOB, Verslag over de toestand, 3. OBM, Verslag 1902, 5. Gemiddelde produktiviteit
1893/ 1896: mijnwerkers: 0,16 ton / dagdienst (42 ton/ jaar), aIle arbeiders: 0,10 ton/ dagdienst
(27 ton/ jaar).
76) ARA: KPM. Vol. 1146. Van Bosse, Rapport, 15. Verslag van de Ombilienmijnen ...
1923 en 1924, 16.
77) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 4313. Res. 13 / 11 1889 (18). Vol. 4480. Res. 12/ 61891 (10).
Vol. 6257. Geheime Res. 12111 1898 R" . SMOB, Verslag 1891, 10-11. Zie tevens: P . M. van
Bosse, "De economische betekenis van de Nederlands-Indische mijnbouw", laarboek van de
Mijnbouwkundige Vereniging (1933).
") G. Gonggrijp, Schets eener economische geschiedenis van Nederlands-Indie (Haarlem
1928) 139.
79) Koloniaal Verslag van 1905 ... 1915. Van Lier, De steenkolenindustrie, tabel 6.
'0) Van Bosse, Rapport, 44-45.
" ) OBM, Historisch overzicht, 2.
") SMOB, Eind-verslag, 10-11.
" ) ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 5412. Res . 28/ 8 1899 (2). Wing Easton, Rapport, 98.
" ) OBM, Historisch overzicht, 4-6. Verslag 1902,3 . Verslag 1907, 5-6. In 1902 bedroeg de
schuld van de O.B .M. aan het Syndicaat 1 285 444.
" ) OBM, Historisch overzicht, 8-9. Verslag 1907, 6. Verslag 1924, 6. In 1922 was een bedrag van 1 75 000 gebruikt voor de inkoop van cumulbewijzen waardoor de waarde van de
uitstaande bewijzen daalde tot 1 640878. De emissie in 1924 betrof 1 641 000.
") Winstuitkering 1890-1940: gewone aandeelhoudersl I 136897, preferente aandeelhouders 12 797 816, eerste preferente aandeelhouders 1648 500, houders van winstaandelen
1258 593, commissarissen en directeurenl 73 111. Totaal =/4 914 917. De O.B.M. hanteer&
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de de volgende winstverdelingssleutel: nadat 10"70 van de netto winst gebruikt was om het reservefonds tot maximaal j 300 000 op te bouwen, kregen de houders van preferente aandelen
6"70 cumulatief op hun kapitaal en de houders van gewone aandelen 6070 niet-cumulatief. Het
overblijvende, de zogenoemde overwinst, werd uitgekeerd aan de gezamenlijke houders van
preferente en gewone aandelen (eerst 55OJo, later 53"70), aan de houders van winstbewijzen A
en B (35"70) en aan de commissarissen (eerst 7 1/ 2 "70, later 7"70) en de directeuren (eerst 21/2"70,
daarna 5"70). De eerste preferente aande1en gaven recht op 8070 op het gestorte kapitaal cumulatief. OBM, Verslag 1936, 12. Staatscourant 16-17/ 4 (128), 13/ 10 1900 (442).
87) Toevoeging aan de uitkeringen op preferente aandelen wegens het bezit van gewone aandelen vanaf 1924: j 438 170. Vgl. A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandse Bank
(Haarlem 1917) III, 541-543, 626.
" ) Toevoeging aan de uitkeringen op eerste preferente aandelen wegens de inwisseling van
eerste preferente in preferente aandelen in 1907: j 1 584663 . Gemakshalve veronderstellen
wij dat deze beleggers hun preferente aandelen niet verkochten.
" ) Staatscourant 1516 1888 (86) . Bij de berekening van het gemiddelde jaarlijkse uitkeringspercentage is afgezien van uitkeringen op die aandelen die zich sinds 1924 in het bezit
van preferente aandeelhouders bevonden.
'0 ) Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlands-Indie 10 ... 20
(Amsterdam 1897-1907). OBM, Verslag 1903, 5.
" ) Resultaten 1890-1940: Bedrijfsresultaten: Steenkolen - 2631 796
Petroleum + 8646419
Overige baten en lasten :
_-_2_26_3_2_3_5_ _ _ _ _ __
Totaal
+ 4 021 388
") Gemiddelde rentabiliteit van het totale vermogen (= totaal resultaat gedeeld door het
gemiddeld totaal vermogen, vermenigvuldigd met 1(0): 189111897: - 9,11, 1898/ 1903: 3,23, 1904/ 1909: 2,43, 191011919: 2,67, 1920/ 1929: 6,53, 1930/ 1939: 6,27 . Zie tevens: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van balans en resultatenrekening beurs-N. V. 's ('sGravenhage 1975).
" ) Hefboomeffect = (rentabiliteit van het totale vermogen - rentabiliteit van het vreemd
vermogen) x (vreemd vermogen/ eigen vermogen) . R. Slot, Elementaire bedrijjseconomie
(Lei den 1976) 143-144.
") Gemiddelde "payout ratio" 1908/ 1940: 72,26070. De correlatie-coHficient tussen de
" pay out ratio" en de winst in de jaren 1908-1940 bedraagt: + 0,36.
" ) Gemiddelde solvabiliteit, volgens de definitie solvabiliteit = (totale activa/ vreemd vermogen) x 100: 2 945"70 . Dergelijke percentages verschaffen weinig verheldering. De keuze
voor het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen als een ruwe indicatie voor
de solvabiliteit is gebaseerd op de traditionele norm voor de solvabiliteit dat het eigen vermogen ten minste gelijk moet zijn aan het totale vreemd vermogen. R. A. Foulke, Practical jinancial statement analysis (New York/ London 1968) 253 .
'6) R. Slot & J. M. Vecht, Zicht op cijjers (Amsterdam/ Brussel 1980) 69-83 .
" ) VgJ. 75 jaar statistiek van Nederland ('s-Gravenhage 1975) 109.
" ) Gemiddelde "current ratio": 1890/ 1899: 5,24, 190011909 (behalve 1904-1906): 2,38,
1910/ 1919: 1,66, 1920/ 1929: 2,09, 1930/ 1939: 3,88.
" ) SMOB, Verslag 1893, 19. Verslag 1896, 9.
' 00) Staatscourant 13 / 10 1900 (442), 14/ 3 1902 (176).
'0') Produktie Poeloe Laoet: 1904: meer dan 25 000 ton, 1905: 78 168 ton. VgJ. noot 14
boven.
'0') Archief-OBM: Notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders 23 / 11
1933.
'0') ARA: Kol. na 1900. Vol. 3454. Res . 15/12 1933 (16).
'0') ARA: Kol. 1850-1900. Vol. 5087. Res. 28 / 9 1896 (42) . SMOB, Verslag 1893, 20.
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Bijlage 1. Gestileerde winst- en verliesrekeningen van de Oost-Borneo Maatschappij,
1890-1940.
Exploitatiesaldo
steenkolen

Bedrijfsresultaten
Steenkolen

Petroleum

Overige
baten en
lasten

WinstuitTotaal
resultaat keringen

1890
1891
1892
1893
1894

+ 21 162
+ 12 755
+ 27615
-17048
-60010

+6794
-14977
-45462
-288003
-87555

-4412
-7346
-5921
-18046
+2568

+2382
-22323
-51383
-306049
-84987

1895
1896
1897
1898
1899

-42123
-31724
+ 12 456
-567
-15 180

-66863
-70387
-80570
-40870
-73 108

-11 458
-72 160
-4632
-3642
-7012

-78321
-142547
-85202
-44513
-80120

1900
1901
1902
1903
1904

-45649
-78531
-105767
-142615
-63159

-77 246
-78531
-105767
-142615
-63159

+ 126485
+ 115 160

+ 41 361
-3479
+5880
+3380
+2897

-35885
-82010
-99886
-12750
+54898

1905
1906
1907
1908
1909

+2096

-341
+3459
+5842
+5620
+4025

+ 170816
-9646
-22840
+ 108780
+56608

+ 341
+6187
+ 16999
-39112
-7526

+170816

1910
1911
1912
1913
1914

+ 13610
-3894
+4558
+5220
+ 10 563

+38080
+33284
+32313
+93517
+90616

-14767
-18093
-16077
-2038
-17755

+36923
+ 11 297
+20794
+96698
+83425

1915
1916
1917
1918
1919

+ 17369
+27845
+50256
+ 25 951
-34667

+ 91 544
+77 065
+79947
+ 92 191
+82716

-23538
-24375
-22169
-37039
-13 080

+ 85377
+80533
+108033
+81102
+34969

65725
65725
98588
78870

1920
1921
1922
1923
1924

-43987
+259503
+350062
+368249
+365869

+ 119 123
+ 152 483
+291477
+339444
+ 211 973

-12269
-136451
-295261
-324393
-156204

+62867
+275536
+346278
+383299
+421637

78870
236610
230037
342360
377 816

1925
1926
1927
1928
1929

+ 79 180
-80537
-158510
-169262
+23063

+ 279 851
+219316
+210 730
+200918
+250619

-161401
+59748
-40283
+ 138421
-104 535

+ 197 630
+ 198 528
+2937
+170076
+169148

171000
171000

1930
1931
1932
1933
1934

-263858
-247456
-359437
-258323
-116085

+274249
+274930
+361724
+380324
+ 301 957

-10 391
-27474
-2287
-30438
+197547

+91564
+383419

78870
384578

1935

-171682

+ 350066

-18900

+159484

159484

+ 75288
+53 108

648500
65725
46008
32863
26290
78870
78870

157740
171 000
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Steenkolen

Petroleum

Overige
baten en
lasten

1936
1937
1938
1939

-218993
-204451
-142797
-137 157

+ 532447
+616507
+654996
+675673

-67060
-131661
-227447
-254271

+246395
+280395
+284751
+284245

1940

-142284

+699976

-364162

+ 193531

Exploitatiesaldo
steenkolen

Bedrijfsresultaten

Totaal
Winstuitresultaat keringen
235
251
253
253

374
713
623
808

Bijlage 2. Gestileerde balansen van de Oost-Borneo Maatschappij, 1890-1940.
Vaste acti va
Duurzame
Totaal

Vlottende Ba1ansactiva
totaal

Vermogen
Eigen
Vreemd

410 148
635 945
711 868
580 179
549859

427 183
674403
802609
976969
1 031 636

85862
487072
394824
180691
144825

513 047
1 161475
1 197433
1 157661
1176462

480000
1 132500
1 132500
1 132500
1 134 500

1895
532276
1896
541 887
29/ 3 1897
511 130
31112 1897 1 425 139
1898
1 533 750
1899
1 514 632

I 083 374
1 244 532
1 289970
1 434 145
1 587 269
1 648 271

122445
101 986
91663
211 690
59 729
61 450

1205819
1346518
1381634
1 645 838
1 646 998
1 709 721

I 135
I 195
1 195
1 500
1 500
1 500

500
500
500
500
500
500

70319
151 017
186 134
145 338
146498
209221

1890
1891
1892
1893
1894

33047
28977
64935
25161
41962

1900
1901
1902
1903
1904

1 487 147
1 751 818
1 911 985
2074705
2116493

1 710 884
I 874727
1 911 985
2074705
2 116493

41 499
50 467
295 236
254 753
296283

1 762383
1 925 194
2 207223
2329459
2412777

1 500 500
I 500 500
2149000
2275 485
2390645

261 883
424693
58223
53974
22132

1905
1906
1907
1908
1909

2 178522
1662244
1 520283
1521217
1 519 348

2 178522
1662244
2176720
2 177 654
2 175785

457 794
552926
266 253
151 405
120279

2636317
2215 171
2 442 973
2329060
2296964

2621 461
2209000
2209000
2216 529
2222006

14856
6 171
233 973
112530
74059

1910
1911
1912
1913
1914

1 541
1 531
1 529
2 182
2 179

2
2
2
2
2

198 264
187 573
185 636
182279
179226

91 880
82999
97 163
158469
172 434

2290 144
2270571
2282 798
2340 749
2351660

2226247
2226802
2230732
2241601
2252274

63898
43769
52066
99148
99386

1915
1916
1917
1918
1919

2 191 892
2231 107
2216076
2236 886
2235 129

2 191 892
2231 107
2216076
2236886
2235 129

164033
140567
201 161
190701
189965

2355926
2371674
2417 237
2427586
2425094

2262350
2279 471
2293 183
2306212
2311 600

93576
92203
124054
121374
113 494

1920
1921
1922
1923
1924

2259590
2318025
2266759
1 944 445
2398922

2259590
2318025
2266759
1944 445
2622746

2 608 093
3 150 193
3267864
3 406 105
3933 668

2318 252
2459675
2765269
2 811 524
3384292

289840
690517
502685
594 580
549375

827
136
199
279
226

348
832
1 001
1 461
1 310

503
168
105
660
923
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Vaste activa
Duurzaam
Totaal

Vlottende
activa

Balanstotaal

1925
1926
1927
1928
1929

2624789
2521 481
2630 761
2565475
2392802

2802425
2696870
2789875
2984996
2400 304

1 200 968
996 199
741 181
697 561
1 371 003

4 003 393
3 693 069
3531056
3 682 557
3 771308

3419837
3 216 799
3233 171
3270864
3 347 075

583 555
476271
297 886
411 692
424233

1930
1931
1932
1933
1934

2654 129
2681 638
2578727
2 131 234
1 604 978

2663480
2689 141
2591900
2144 090
1 643 392

836936
624 844
709 204
948 882
1 044 843

3500415
3 313 985
3 301 103
3 092 972
2 688 234

3276446
3 157 775
3 153 357
2963251
2204 205

223969
156210
147746
129721
484029

1935
1936
1937
1938
1939

1 465 358
1 310 482
1 146478
920 193
763 181

1 546 199
1 455 655
1 495 218
1 277 185
1 976438

882 627
1 124 086
1 289938
1 565 190
1 188 341

2 428 826
2579 742
2695 156
2 842 374
3 164 779

2 194376
2249523
2321 205
2459215
2573996

234451
330219
373 950
383 160
590783

1940

601 843

2455 634

1 798 139 4253772

Vermogen
Eigen
Vreemd

2 591 366 1662406

De volgende stileringsprincipes zijn gehanteerd:
expioitatieresultaat - afschrijvingen op de vaste activa
Bedrijfsresultaat =
Totaal resultaat =
bedrijfsresultaat + overige baten en lasten (baten uit deeinemingen,
ontvangen interest)
De afschrijvingen op het baianshoofd "Concessie" zijn in mindering gebracht op het exploitatiesaldo van het steenkolenbedrijf in de jaren 1890-1905 en vanaf 1917 maar kwamen ten
laste van de petroleumrekening in de jaren 1906-1916. Overige afschrijvingen verschenen
steeds op de steenkolenrekening.
Duurzame activa =
gebouwen, terreinen (concessie), produktiemiddelen (mijnen), inrichting, inventaris, voorschotten en aanvoerkosten van koelies, installaties (electrische centrale), kosten van exploratie
Overige vaste activa = deeinemingen, vorderingen op vennootschappen waarin deelgenomen
(incJusief te ontvangen winstuitkeringen), credieten, niet genoteerde
effecten, verliezen, pensioenfondsvoorzieningen
Vlottende activa =
voorraden en depots, debiteuren, liquide middelen (kas), vooruitbetaalde kosten, kasgeldbeleggingen, genoteerde effecten, zeilende goederen, vervallende interesttegoeden
geplaatste aandelen, algemene/extra reserves, eigen fondsen (PetroEigen vermogen =
leumfonds), dividendreserve (oude dividenden)
Vreemd vermogen = lang: obligatieleningen, langlopende leningen (Syndicaat),
kort: kortiopende leningen, belastingreserves, crediteuren, winstuitkeringen, onverdeelde winst, tantiemes, optiegelden, dividenden,
kasmiddelen, onafgehaalde dividenden

XI

A QUANTITATIVE ECONOMIC HISTORY OF ANTWERP IN THE 19TH
AND 20TH CENTURY
by
10S DELBEKE
in collaboration with STEFAN GREEFS
This paper deals with the mechanization of industry in Antwerp in the 19th and
the beginning of the 20th century. Instead of reviewing the general literature on the
economic history of Antwerp, we will base our remarks on some recently published
quantitative material, a stock of new interesting data, and new economic theories
about industrial innovation. It will be demonstrated that Antwerp has become a
pole for Flemish industrial growth, a pole in which widespread mechanization
developed from the moment that energy machinery became suited for application
in the predominantly small-scale industries. During the 1870s, 1880s, and 1890s,
this revolution was led most of all by the electric motor but was started by the
gasoline engine.

1. Antwerp: One oj the Three Flemish Growth Poles
The importance of Ghent, Antwerp, and Brussels as the three active growth poles
for the industrialization of Flanders has been stressed in a previous study'). Apparently, Ghent was the first with its small but continuous growth in its textile industry, although the industrial linkages it developed were minima!'). In contrast,
Antwerp and Brussels became industrialized only at the end of the 19th century,
presumably on the basis of an active tertiary sector, the port for the former and
government administration in the latter. The selection of Antwerp for the further
analysis of this argument by means of a more detailed case study was, therefore,
not arbitrary.
The relatively strong growth of the population of Antwerp during the second half
of the 19th century (cf. Table 1) illustrates the city's power of attraction') . Indeed,
TABLE 1
The growth of the population of Antwerp, 1846-1947 (in 070)

1846-1880 1880-1910 1846-1910 1910-1947

Belgium
Province of Antwerp
Arrondissement of Antwerp
City of Antwerp

27
42
70
91

34
67
86
78

71

14

138

32
29

218
241

-11*

*For the period of 1910-1940
Source: J. Delbeke, op cit., p . 27; 1. Kruithof, Antwerpen gedurende 120 jaar. Antwerpen
1860-1960, I, pp . 49-51. The calculations are our own .
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Table 2 shows that a high, though declining, percentage of the city's growth can
be attributed to immigration. The Antwerp economy clearly had the potential for
creating jobs for ever more people, but this feature was gradually taken over by the
surrounding villages during the last decades of the 19th century, when the growth
rate of the Arrondissement of Antwerp gradually came to exceed that of the city.
TABLE 2
The structure of the population growth of the City of Antwerp, 1867-1920 (in shares)

1867-1876
1877-1890
1891-1900
1901-1910
1910-1920

Natural Increase

Immigration Surplus

43
46
54
92
100

57
54
46
8

o

Source: S. Greefs, De industrialisatie van Antwerpen, 1865-1930, unpublished licentiate
thesis, Leuven, 1981, p. 28.

Tables 3 through 5 show how this growing population was employed. In Table
3, it is striking that, in relative terms, industrial employment grew very slowly with
a peak in 1910. In contrast, the most important changes occurred in the primary
and the tertiary sectors: the share of employment in agriculture declined very sharply while the share of the tertiary sector increased, with the major shift occurring
between 1846 and 1896.
We may not conclude from Table 3, however, that the industrial sector
stagnated. Table 4, which presents the absolute figures, shows a continued and even
accelerating growth in industrial employment until the end of the interwar period.
This evolution, which seems to be analogous to that of Brabant, is very specific:
a relatively large and expanding service sector does not seem to hinder absolute industrial growth, but rather, presumably, to stimulate it. However, it must be stressed that industrial employment is a quite rigid figure and that the investments behind
it were of far more importance than job creation in itself (cf Sections 3 and 4,
below).
TABLE 3
The employment structure by sector in the Province of Antwerp, 1846-1937

Sector

1846

1896

1910

1937

Primary
Secondary
Tertiary

46.0
33 .3
20.7

24.3
33.7
42.0

17.6
39.9
42.5

13.7
35.3
51.0

Totaal

100

100

100

100

Source: G. L. de Brabander, in: Bijdragen tot de geschiedenis, vol. 61 (1979), nrs. 1-2, pp.
180-182. Calculations our own.
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TABLE 4
The growth of industrial employment in the Province of Antwerp, 1846-1937.

1846
Absolute
employment
Average annual
growth

1896

1910

79,028

37,123
1.5070

1937

119,949

457,449
5.1%

3.0070

Source: G. L. de Brabander, op. cit., pp. 156-158. Calculations our own.

Finally, Table 5 depicts the changes occurring within the industrial sector. In
1846, two thirds of the employment was concentrated in the food, drink and tobacco, textile, clothing and shoes, and timber and furniture sectors. After 1910, this
was no longer the case, when new sectors, such as metal processing and construction, began to develop to the disadvantage of this typical Flemish situation. In the
TABLE 5
The structure of industrial employment in Antwerp, 1846-1937 (in shares)

Sectors
Extraction
Food, drink,
and tobacco
Textiles
Clothing and
shoes
Timber and
furniture
Paper and
printing
Chemicals
Clay, ceramics,
precious objects,
and cement
Ferrous and nonferrous metals
Housing and
Construction
Diverse
Total

1846
Province City
0

0

15
15

19
I3

27

1896
Province City

1910
Province City

1937
Province City"

0

0

0

0

0

19
5

22
6

18
5

23
4

17
2

19
3

15

20

20

16

16

11

6

14

18

14

11

I3

10

9

5

2
I

3
2

7
3

5
2

5
4

7
3

6
7

5
4

9

10

2

12

7

I3

7

27

7

10

10

8

I3

12

22

21

6
3

9

I3

15

12
9

I3

12
9

11

100

100

100

100

100

100

100

7
100

Share of provincial industrial
employment in
the city
22.3
37 .8
30.8
10.5
"For 1926
Source: G. L. de Brabander, op. cit., pp . 156-158 (for provincial data) Industrial census of
1846, 1896, 1910, 1926. Calculations our own.
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city itself, the clay, cement, ceramics, and precious objects sector developed very
rapidly and became the largest employer in 1937 with 270/0 of the employment in
Antwerp. The growth of the diamond sector was clearly responsible for this
remarkable movement. The metals sector also grew very rapidly and accounted for
a fifth of the industrial employment in 1937, while the food sector remained important over the entire period both for the city and the province. Before the First
World War, the City of Antwerp clearly played a key role in the industry of the
province, supplying nearly 38% of all the provincial industrial jobs in 1896. From
1918 on, this pro dominance was taken over by the surrounding region .
In summary, therefore, significant changes occurred in the economy and industry of Antwerp in the second half of the 19th century and the beginning of the
20th: Antwerp attracted many new workers and was able to employ them in its
rapidly growing economy. The teriary sector expanded considerably both absolutely and relatively, the opposite being the case for the primary sector. Industryexpanded only in absolute figures , although this development conceals significant
intersectoral shifts.
However, the employment figures do not reflect the mechanization process
behind job creation. The investment pattern will become more explicit in the
following sections where energy production forms the basis for the analysis . In this
way, the importance of the transition to the overall mechanization of Antwerp industry will be made apparent.
2. The Hypothesis oj "das techn%gische Patf"

Since 1975, a number of economic historians and theoreticians have taken up the
theory of long waves that was developed in the 1920s and 1930s 4 ) . They contend
that economic and industrial development is not continuous but that there are
periods of 20 to 25 years of prosperity and growth followed by 20 to 25 years of
recession and depression. These periods form long waves or "Kondratieffs" of
economic development' ). Although such long waves are difficult to analyze
statistically, it does make sane to consider economic development over the long run
as being uneven").
The Belgian business cycles, i.e. the short run movements in industrial production, are presented in Table 6. We have purposely taken the turning points in industrial production to bracket the periods and not those of price data as has
traditionally been the most common method'). From 1815 to 1847 and from 1866
to 1893, the production growth was relatively slow. Unfortunately, no data are
available for the 1800-1830 period at this time, but from qualitative sources and international comparisons, we know that there was a period of slackening growth
from 1815 on. The figure given for the first business cycle is certainly exaggerated,
and can be accounted for by the post-revolutionary recovery of the new Belgian nation, which deviates considerably from the general downward trend in economic activity.
As we are concerned here with the fundamental changes in the production of
energy, the long-wave theories concerning the birth of new innovation are relevant.
J . A. Schum peter and, more recently, G. Mensch have claimed that there is a direct
link between a long-wave downturn and the outcome of basic innovations as the
basis for a new prosperity phase'). They assign technological innovation an almost
exclusive role as the engine in overcoming recession and depression.
During the 20-25 years of prosperity, profits gradually disappear because of the
shift from monopolistic to pure competition. During a critical period, which begins

216

A QUANTITATIVE ECONOMIC HISTORY OF ANTWERP

TABLE 6
Business cycles in Belgian industrial production, 1831 -1913

Years

Phases
Average Annual Growth
(Depression)
Recovery
Prosperity
Prosperity
Recession
Depression
Recovery
Prosperity
Prosperity
Prosperity

1831-37
1837-47
1847-58
1858-66
1866-75
1875-84
1884-93
1893-1900
1900-08
1908-13

(5.6)
0.9
3.6
4.2
3.0
1.3
2.1
3.3
3.4
3.5

Source: J. Gadisseur, Le produit physique de I'economie beige, 1831-1913. Presentation critique des donnees statistiques, unpublished doctoral dissertation, Liege, 1980, p . 2350. Calculations our own; the relatively lowest industrial growth figures are taken as the turning points.

with recession and lasts until the end of the subsequent depression, the economy
has no other fundamental way of overcoming slackening growth than the creation
of basic innovations and new sectors. Only "Innovationen iiberwinden die Depression"'). G. Mensch calls thIS situation into which society is forced "das
technologische Patt" (the technological stalemate). This is a period of reorientation: new consumer goods and and new methods of production and transportation
are developed, new markets are created, and new forms of industrial organization
emerge. The basic idea is that periods of crisis have within themselves the seeds for
breaking out of them . In many cases the technological innovations are accompanied by fundamental institutional changes.
Although E. Mandel's long-wave theory differs from Mensch's, he also stresses
the importance of innovation ' O) . In addition, Mandel deals explicitly with fundamental revolutions in power technology, i.e., the technology of the production
of energy machines by machines, as the determinants of technological revolutions
as a whole. In this regard, he considers three general technological revolutions that
have occurred since the end of the 18th century: the machine production of steamdriven motors after 1848, of electric and internal combustion engines after 1890,
and of electronic and nuclear powered apparatus in the 1950s"). While Mandel's
dating of his scheme is open to criticism, power technology is, indeed, determinative for innovations in the rest of the economy and machine production of
these power innovations is necessary for their widespread adoption.
Returning to the immediate subject of this case study, we note that it is not surprising that we cannot perceive world-level innovations in technology as a whole
and, more specifically, in power machinery in 19th century Antwerp. There was a
time-lag involved in the creation and overcoming of "das technologische Patt" in
Antwerp. However, it is likely that we can find periods in which innovative
technology is hesitatingly introduced on a small scale. Once these new investments
appear to be successful, i.e. , once the childhood diseases are cured, we will be able
to observe the diffusion of this new technology throughout other branches of the
economy and industry. These spin-off effects ar very important because they s·et the
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outdated and stagnating industrial sector on the road to expansion and modernization by radically altering the input mix of the production factors.
Both phases, innovation and diffusion, will be analyzed below for the period of
1865-1930. At this point, a brief survey is in order of what was happening in Antwerp in the first half of the 19th century in terms of the framework developed
above. For this purpose, the data on investments in fixed steam engines assembled
by Van Neck and Nicolal for Belgium and Antwerp can be used. They are summarized in Table 7 and 8.
The backwardness of Antwerp industry vis-a-vis the Southern Belgium at the
beginning of the period is very striking, although we are, unfortunately, not able
to estimate a precise time lag. Indeed, the transition from primary to secondary
energy sources is a fundamental precondition for industrialization, which was only
beginning in Antwerp at the end of the French period. Antwerp entrepreneurs, confronted with "das technologische Patt", were searching for new ways of production. The method the most immediately at hand was based on the steam engine,
which appeared to them to be a basic innovation and which was already being used
in Wallonia. Once the success of these risky investments was demonstrated, a growing number of entrepreneurs invested in it. The 1850s and 1860s show expansive
investments in steam engines following the technological path pioneered between
1812 and 1850. Thus, the capital deepening phase (innovation) was followed by a
capital widening phase (diffusion).
TABLE 7
The number of fixed stearn engines in Belgium and the Province of Antwerp, 1802-1850.

Belgium
Antwerp

1802-04

1812

1825-26

1838

1845

1850

67

90

319

1

2

1044
14

1501
32

2013
46

Source: A. Van Neck, Les debuts de la machine a vapeur dans I'industrie beige, 1800-1850,
in: Histoire quantitative de la Belgique au XIXe siecie, Vol. II, vol. 2, Koninklijke Academie,
Brussels, 1979, pp. 474-477 .

However, given the backwardness of Antwerp industry, it is likely that only a
small minority of enterprises would have been suitable for the successful adoption
of the steam engine. Therefore, the sectoral distribution of the innovative investment was very uneven and primarily oriented toward port related activities. We will
return to this feature in detail in Section 4 below. At this time, it is more important
to point out the concentration of the steam engines in the City of Antwerp relative
to the surrounding region. The total number of fixed steam engines in the city is
the summation of the licences (Table 8), given the fact that such an investment has
a long term character. In that way, the figures of Table 8 may be compared to those
of Table 7. In conclusion, the City of Antwerp was the regional leader in the adaption of the new technology, however backward it may have been relative to
Southern Belgium.
The hypothesis of "das technologische Patt" can thus be used in the analysis of
the technological revolution in energy production for the first half of the 19th century in Antwerp. The most interesting transition occurred, however, during the
period of slackening industrial growth of 1866-1893.
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TABLE 8
The number of licensed fixed steam engines in the City of Antwerp, 1826-1870.
Period

Total

Sectoral Distribution
Food

1826-30
1831-35
1836-40
1841-45
1846-50
1851-55
1856-60
1861-65
1866-70

2
4
9
9
9
30
29
41
74

6
3
3
19
12
22
23

Timber
and furniture

Metals

Diamond Printing Chemicals

Misc.

2
6

2

2
7
3

I
I
I

4
3
4
3
7
15

10

1
6

I

5

6

Source: M. Nicolai, De invoering en aanwending van de stoommachine in de industrie te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw, in: Bijdrage tot de geschiedenis, 1979, nrs. 1-2, p. 12;
S. Greefs, op. cit., pp. 65-67.

3. The Diversification oj Energy Machinery: 1865-1930
The "de commodo et incommodo" inquiries conducted by the city and provincial administrations for the licensing of the construction of plants and installation
of machinery provide a good source for the analysis of energy production in Antwerp. A considerable amount of data is available on the nature of the energy
machinery installed such as the types of the engines, their number, their power, the
sectors installing them, and the place of installation. We have taken only the data
about fixed engines for our present purposes and omitted moving engines because
the former are more likely to be installed in industry, and the latter in the tertiary
activities of the port.
This information is not completely reliable, since it was originally used as a base
for tax assessment. One might well expect that there was a certain amount of
machinery installed illegally, though this risk is minimal since steam and gas
engines at the time were large and noisy. The situation changed, however, when
small and virtually silent electric motors became popular. Presumably, therefore ,
errors were more likely to have occurred at the end of the period. In addition,
paralleling the broad distribution of the electric motor, electricity generation was
centralized in power plants, which phenomenon we do not deal with in this study.
Another distorting factor is the quality improvement per unit of horsepower over
time, which is also impossible to gauge . The most serious disadvantage of this
source, however, is the complete lack of information on replacements or new investments in energy machinery. Therefore, the analysis has to be done in gross
numbers, neglecting depreciation 12). Nevertheless, this information remains very
useful.
The general evolution of the energy capacity installed in Antwerp from 1865 to
1930 is depicted on Figure I " ). The basic trends forms an exponential curve with
an average annual growth of 5.5%; the cyclical and other variations cause a standard error of 540/0 vis-a-vis the trend (cf. Table 9)14). This growth figure is very high
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TABLE 9
The trend of installed energy capacity in Antwerp, 1865-1930
General from Y = ae~t
Estimates: Variables Coefficients t-statistic
4.82
5.53

35.59
15.04

Adjusted R' = 0.79
Standard error of the regression = 0.54
Sources: Appendix 1, without the years of 1914-19
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Figure 1: The annual installed energy capacity in Antwerp, 1865-1930
Source: See Appendix 1
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given the period of slackening economic growth until the mid-1890s, but it fits very
well the hypothesis of "das technologische Patt" during which an intensive modernization movement breaks through.
In order to study the nature of these structural changes in energy production, we
have calculated the shares of total energy capacity accounted for by each type of
engine and plotted them on Figure 2. The same procedure has been followed in
Figure 3 for the shares accounted for by the total number of engines. Both graphs
are very similar with the differences being due to the smaller average capacity of
gasoline and electric motors relative to steam engines (cf. below).
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Figure 2: The share of the different types of energy engines in the installed capacity (9-yearly
moving averages)
Source: See Appendix I
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Figure 3: The share of the different types of energy engines in the annual installed total
number of energy engines (9-yearly moving averages)
Source: See Appendix I

Let us first discuss the distinct structural changes these graphs reveal, taking as
the starting point the periods in which the new types of engine accounts for 11110 of
the total installed capacity. Before 1872, the steam engine was the only source of
secondary energy. From 1872 to 1896, the number of gas engines increased relative
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to the number of steam engines to about 600/0 in 1896, though the power of the
former contributed only a quarter of the installed capacity. From 1896 to 1913, the
use of the electric motor expanded spectacularly, both in number of engines and
, in capacity. By 1913, two-thirds of the energy production was provided by electric
motors, which accounted for more than 90% of the total number engines. Finally,
after the First World War, the electric motor maintained its dominance, which has
continued up to the presence.
TABLE 10
The average power of energy engines, 1870-1825 (9 yearly moving averages in horsepower)

1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925

General

Steam

Gasoline

Electricity

11.8
10.7
14.0
18.4
17.3
15 .1
13 .7
11.2
5.4
4.0
4.2
5.5

11 .8
12.0
18.7
25 .0
26.7
28.9
33 .7
49.5
41.6
16.8
38.3
105.4

1.1
2.0
2.5
3.0
4.2
6.3
8.6
15 .0
12.6
25.9
45.8

0.5
2.6
3.6
3.4
3.1
3.4
4.3

Source: Appendix 1

The substitution process covering the transition from steam to gas to electricity
is a fascinating area of study. The most important question is how such a turbulent
technological revolution could occur so rapidly? To answer it, we must analyze the
characteristics of the different power machinery. Table 10 gives the average capacity of the different engines. Three important conclusions emerge. First, during the
entire period, the average power of a steam engine was always the highest; second,
the average power of the gasoline engine was initially very small but constantly increased and almost caught up with that of the steam engine; third, the capacity of
the electric motor remained small over the entire period.
On the basis of Figures 2 and 3 and Table 10, we may conclude that the gasoline
engine first introduced the use of small engines. In this way, a complementary
structure developed in the 1872-1896 period: the steam engine was used for larger
scale activities and the gasoline engine gradually took over the smaller scale activities . However, once the electric motor came into its own after 1896 and an efficient electric distribution system was developed, the small gasoline engine rapidly
disappeared from the investment market. Consequently, the average capacity of the
gasoline engine began to rise rapidly in order to take over the medium range of
energy production'S). Therefore, each type of machine developed toward optimal
capacity and the service of a specialiied segment of the market.
However, the substitution process from steam to gasoline to electricity conceals
a far more important qualitative innovation that helps to explain the rapid success
of the electric motor. The steam engine has significant disadvantages, the most important of which 'being th,e transportation of the energy it produces. From the central machine, a great number of shafts and drive belts are necessary to transport
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the energy to its point of application. This forces the entrepeneur to adopt an
organization of the production process that is efficient from the viewpoint of
energy distribution. Given the large size of the steam engine, it is obvious that small
industries would find secondary energy production unsuitable. Moreover, a fundamental advantage of the steam engine for larger scale activities is that it provides
a continual supply of a large mass of energy, which, again, is not well-suited for
handicraft activities, which need energy only sporadically'").
The corning of the gasoline engine changed the picture for some small scale industries, but the impracticability of energy transportation remained. Nevertheless,
for many entrepreneurs, this situation was attractive in view of the lack of alternatives. The electric motor changed the opportunities radically: small motors were
able to produce sufficient energy when and where it was needed and even in the tool
itself. The basic innovation not only changed the organization of the factory, which
now could be based on the efficient use of labor, but also and primarily it changed
the situation for small-scale industry, which was so widespread in Flanders.
Thus, the introduction of electricity meant, in the first place, a very efficient way
of transporting energy. Moreover, once a city-wide network became available at the
end of the century, it became possible for many handicraft operations and smallscale industries to avoid the insurmountably high fixed costs of previous energy
systems by buying their electricity at the door. In other words, energy became largely a variable cost. The rapid and continued decline of prices per kilowatt hour was
undoubtedly a contributory factor stimulating the rapid diffusion of the electric
motor (cf. Table 11). In conclusion, the second "technologische Patt" of the 19th
century clearly caused more fundamental changes in the Antwerp economy than the
first one in the 1820s, 1830s, and 1840s.
TABLE 11
The price per kwh in Belgium, 1903-1926.

Year

Price in Francs

1903
1905
1910
1915
1920
1922
1924
1926

0.4
0.32
0.15
0.14
0.11
0.10
0.085
0.0725

Source: Chambre d'Industrie d'Anvers, Annuaire officiel, 1929, p. 99 .

4. The Beginning of Wide-Spread Mechanization
The growth and the nature of energy production in the industry of Antwerp have
already been analyzed. The pattern revealed also has important implications about
the dispersion of the industrialization process if we look at the sectoral differences
in the installation of energy capacity. In Section 1, we noted important shifts on
the basis of employment data. In this section, we will analyze these shifts further
in relation to the investment data for energy production. But first, let us look at
what happened in the first half of the 19th century.
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From the provincial data given in Table 12, we see that the textile and the food
and drink sectors accounted for the largest shares of installed setam engines, and
that the capacity of the average motor is large by Antwerp standards. Also in these
sectors, the shifts to the use of secondary energy sources started relatively early and
continued, while in the metal industry, the first to apply them, the decision was
clearly premature. In the chemicals and timber and furniture sectors, the installation of steam machinery was minimal in 1850 and the machines used were the
smallest. The average figures for Belgium indicate again that the Province of Antwerp used the small machines predominantly, with the exception of the linen spinning industry. However, it is reasonable to suppose that many regions and sectors
needed smaller scale energy machinery. Therefore, the average engine size declined
steadily as manufacturers became aware of this demand.
TABLE 12
Evolution of the number

(N)

1812

Sector

N

P

and power (P) of fixed steam engines in the Province
of Antwerp, 1812-1850

1825

N

1831

P

N

1838

P

N

1845

P

1850

Av.
Power
per
sect. in
1850

N

P

N

P

2

10

2

II

5.5

7
2

71
128

6

3

42
137

7.0
45.6

36

2

36

3

38

16.6

50

5

104

5

114

22.8

42
10
33

4
2

50
12

4

6

53
98

5

57

16.3
11.4

3

3.0

Metals

Blast Furnaces
Metal working
Machine & tool
manufacturing

5
5

Textiles

Wool
Linen spinning
Bleaching &
dying

12

2

Food and drink

Malting
Brewing, distilling, & starching
Sugar
Oil

10
4
2
2

13.2

Chemicals

Chemical
products
Timber

&

12

12

2

7

fum.

Wood manufacturing

3

17

4

24

6

5

32

6

53

8.8

32

460

45

630

Miscellaneous

Diverse factories

8

Total

5

2

18

8

4

34

14

195

A verage power

Antwerp
Belgium

5

51

9

27.9

Source: A. Van Neck, op. cit., p. 474.

8.5

13.9

24.3

14.4
25.5

14
25.1
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In table 8, we assembled the data for the city, the main difference between it and
Table 12 being the virtual absence of the textile sector in the former . Two sectorsfood and timber and furniture-were the predominant investment sites for steam
engines. However, the use in the food sector expanded more rapidly after 1850,
presumably because the size of the average engine was not an obstacle (cf. Table
12), while this does seem to have been the case for the timber and furniture sector.
Therefore, we are not convinced that the latter and particularly the sawmills set the
pace for Antwerp industrialization. The sawmills were the first to use the steam
engine, but little expansion occurred, while the opposite was the case for the food
industries, namely the sugar refineries, rice-hulling works, grain mills, the tobacco
industry, breweries, distilleries, etc. The most important factor, however, was that
they were linked very closely to the port. K. Veraghtert discusses the importance
of these traffic industries when he analyzes theoretically but not empirically the role
of the "entrepot" sectors" ).
Although these "traffics" played a key role in the introduction of the new
technology, their importance may not be exaggerated. In business history sources,
we can observe that the mechanization brought about by the steam engine was not
complete"). The prevailing production methods did not change very much, the
steam engine being used only if the tools were able to be driven by secondary
energy. The steam engine was more an addition to the existing production factor
mix than the start of a radical change in plant organization. While it did not hinder
it still did not require fundamental innovations in the production process. Only in
the crisis climate of the 1870s and 1880s was the steam engine integrated because
of the need to rationalize, concentrate, enlarge scale, and increase intensity. Nevertheless, the introduction of the new energy technology paved the way for later fundamental changes on a broader scale.
The beginning of mechanization in the first half of the nineteenth century was
very one-sided and limited, both in the city and in the province. Some leading entrepreneurs, mostly in the traffic industries, were willing and able to risk installing
the huge steam machinery. The small-scale sectors were completely incapable of
making such investments. Therefore, the technological development and commercialization of small engines provided the first real opportunity for widespread
mechanization in Antwerp and, presumably, also in other parts of Flanders. Only
in this way can we account for the rapid, exponential growth of the installed energy
capacity in Antwerp from the 1870s on.
Table 13 and 14 give the sectoral distribution of the energy capacity and the
number of engines from 1865 to 1930. The growing dispersion of energy machinery
can be observed, from the food sector toward the diamond, metals, timber and furniture, printing, and chemical sectors. As could be expected, the trend is more
clearly observable in the number of machines installed because of the growing
predominance of smaller engines. However, the most important conclusion is that
the share of the traditional traffic sectors steadily declined: an autonomous industry began to occupy an expanding place in the Antwerp enconomy. The same
trend is also discernable in the traffic sectors: in the food sector, for example, new
activities such as chocolate processing, biscuit making, ice making took over a
growing share of the sector. This development accelerated from the mid-1890s on
because of the rapid and successful diffusion of small energy machinery throughout
the newly "discovered" sectors.
In Table 15, we have developed a quantitative measurement of this reduced direct
importance of the port activities. We have presumed that Antwerp industry was
under the predominant influence of the port activities as well as the general Belgian
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TABLE 13
The sectoral distribution of the number of energy engines in Antwerp, 1866- 1930 (in shares)
Period

Total Food

Diamonds

Metals

Timber
Fum .

Printing

Chemicals

Misc.

20
12
8
7
7
2
9
10
9
10
13
17
9

7
5
8
11
10
16

8
6
4
2
8
2
2
3
1
2
3
3
3

12
9
5
19
8
20
18
14
12
13
13
14
13

&

1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30

74
104
124
167
207
212
345
689
1461
1727
909
2778
3641

31
34
32
41
35
33
39
27
29
20
25
27
18

8
18
29
7
18
7
3
15
30
22
8
8
16

14
16
14
13
14
20
20
23
12
23
26
23
33

9
8
7
10
12
8
8

Source: See Appendix, I, 5 through 10.
TABLE 14
Sectoral distribution of energy capacity in Antwerp, 1866-1930 (in shares)
Period

Total Food
Capac.

1866-70
848
1871-75
1207
1876-80
957
2910
1881-85
1886-90
3430
1891-95
3124
1896-1900 3827
1901-05
8547
1906-10
7480
1911-15
9417
1916-20
2716
1921-25
15852
1926-30
18930

41
48
48
54
46
50
43
43
35
22
24
38
21

Diamonds

Metals

Timber
Fum.

Printing

24
19

2
1
3
2
1
3
2
2
3
4
8
3
3

Chemicals Misc.

&

3
9
24
6
14
16
4
7
15
8
6
3
7

9
7
7
7

13
5
22
24
15
28
25
26
48

13
5
9
2
12
7
15
11
15

13
8

7
10
3
1
5
4
5
2
2
4
6
6
5

14
6
2
25
12
20
12
15
15
23
16
11
8

Source: See Appendix, I, 5 through 10.

TABLE 15
The correlation of energy capacity with the port activities and industrial production
Period
1830-1850
1865-1914

Port activities

Industrial Production

.81'
.53'

.84
.83

'From 1812 ' Until 1900
Source: A . Van Neck, op. cit., p . 474; J. Gadisseur, op. cit., p . 2350; K.: Veraghtert, op. cit.,
Vol. IV, Appendixes 5 and 25; Appendix 1
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economic conditions. While the correlation between the installed energy capacity
and Belgian industrial production is high and constant over the entire 19th century,
this is not the case with the port traffic. As could be expected, the correlation remains positive, but it declines by some 20070.
To claim a reduced influence of the port is certainly not to contend that it was
negligible. Quite the contrary. But we observe a clear increase in the value added
to imported products such as food, diamonds, and chemicals before their local consumption or shipment to other parts of Belgium or abroad. It is not by chance that
this trend coincides with growing competition in the traditional trade goods between Antwerp and Rotterdam 19). Furthermore, the demand generated by a considerable concentration of population and of high incomes, partly originating from
the profitable port activities, was an important stimulant for the expansion of new
industries.
Finally, it is interesting to note the distribution of the various types of machinery
over the different sectors. However, we will not deal with this explicitly for the
whole industry, but rather select the three most important sectors to study the
substitution process in more detail'·). These sectors-food, diamonds, and
metals-are very important for the Antwerp economy, both from the viewpoint of
energy consumption and industrial employment.
In Tabel 16, we can observe how successfully the smaller gasoline engine competed with steam machinery in the food industry, the oldest user of secondary
energy. However, from the time that the gasoline engine took over the largest share
of the capacity, the electric motor began to fulfill the need for smaller machines
(compare 070 N3 versus % X3). This development was partly caused by the handicraft activities, which then began to participate in the mechanization wave. At the
same time, steam was replaced more and more by gasoline for larger engines, and
the former virtually disappeared by 1930.
TABLE 16
The share of the different energy engines in the food industry, 1876-1930

Period
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30

N
39
69
72
69
135
188
422
349
228
761
650

Number
0/0 N 1
% N 2
82
81
71
55
33
21
3
2
1
1
0

18
19
29
45
64
34
8
5
1
2
2

Capacity
% X2

% N 3

X

% X 1

3
45
88
93
98
96
98

463
1560
1578
1568
1723
3712
2632
2057
643
6024
3869

98
98
96
91
65
75
36
8
1
22
1

2
2
4
9
34
14
17
39
10
21
16

% X 3

1
11
47
53
89
57
83

Source: See Appendix 5.

The diamond sector illustrates the most typical patterns of structural change for
the period (Table 17). Mechanization began hesitatingly with the steam engine and
shifted very rapidly to smaller gasoline motors (note the contrast between % N2
and % N3). From 1896 on, the electric motor was introduced very rapidly and it
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rose to a position of dominance in both number and capacity in only 5 years. This
development is very typical of the widespread growth and rebirth of the cottage industry. For a while, the gasoline engine took over the role of the larger machinery,
but after the First World War it was no longer introduced. There is no doubt at
all about the superiority of the electric motor in the diamond sector.
TABLE 17
The share of the different energy engines in the diamond industry, 1866-1930

Period
1866-70
1871-75
1876-80
1881·85
1886-90
1891·95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911·15
1916·20
1921·25
1926-30

N

0/0 N I

6
19
36
12
37
14
10
99
438
377
68
218
569

100
100
53
58
62
86
40
4
I

Number
% N2

47
42
38
14
50
12
2
2

% N 3

X

I
83
97
98
100
100
100

25
109
231
163
448
492
135
606
1093
759
168
462
1293

Capacity
% X2
% X I
100
100
89
94
89
99
67
23
16

II
6
II
I
29
21
12
26

% X3

4
56
72
74
100
100
100

Source: See Appendix 6.

Lastly, in Table 18, the shares occupied by the different machine types in the
metal industry is shown. The basic shift is very similar to the other two sectors,
although it is not as striking as in the diamond sector, the dominance of steam
diminishing more slowly and the electric motor being introduced five years later
than elsewhere. Nevertheless, once started, the success of the electric motor is very
pronounced, especially after the First World War when they were increasingly installed in large factories. The metal processing industry became the modern leading
sector of Antwerp and had important industrial linkages. The flourishing
automobile construction industry (Minerva, Ford, General Motors) and the beginning of communication technology (Bell) were the most impressive exponents of this
ecolution.
Several important conclusions can be drawn from this chapter. There was, from
the 1870s on, not only a very distinct expansion in the number and capacity of installed energy machinery, but also a clear pattern in the diversification of the
mechanization in Antwerp industry. This process was no longer limited to "traffics", where the shift to secondary energy was introduced, but was also significantly extended to "fabrics". The availability of smaller energy machinery-gasoline
motors and primarily electric motors-was the necessary precondition for the
restructuring of the existing small-scale activities into modern industries. The early
introduction of the steam engine in the traffic industries opened the path to modernization by a demonstration effect; the birth of the gasoline engine showed the need
for smaller energy machinery; and the electric motor laid the solid foundation for
continued and widespread mechanization of Antwerp industry.
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TABLE 18
The share of the different energy engines in the metal industry, 1866-1930

Period
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30

N
10
17
17
22
29
42
70
157
177
393
232
642
1200

Number
0/0 N 1
% N2
100
100
94
95
86
48
31
10
5
1
1

6
5
14
52
69
31
22
8
2
1

Capacity
% X2

% N 3

X

% X 1

59
73
92
97
99
100

79
82
67
191
446
168
833
2015
1088
2645
682
4146
9023

100
100
99
99
99
54
68
73
31
2
2
17
30

1
1
1
46
32
14
23
12
2
1
1

% X 3

14
46
86
96
82
69

Source: See Appendix 7.

5. General Conclusions
In this paper, we have examined the evolution of Antwerp industry from the
viewpoint of employment and, primarily, of energy production. We concluded that
Antwerp was an important growth pole in the industrialization of Flanders.
Although the share of industrial jobs in the economy stagnated, the abolute figure
rose constantly and even accelerated from the end of the 19th century on. However,
the qualitative changes behind this job creation were far more important and,
therefore, were analyzed in detail.
During the initial period of "das technologische Patt" in the 181Os, 1820s, and
1830s, the steam engine was introduced, mostly in the traffic industries, i.e., those
activities that were closely related to the port. However, this shift from primary and
to secondary energy was very one-sided and limited to the few large-scale operations, because of the technological characteristics of the steam engine. T~erefore,
widespread mechanization could only begin in Antwerp when smaller energy
machinery was developed during the second "technologische Patt" of the last
quarter of the 19th century when the gasoline engine and most of all the electric
motor were introduced and commercialized. The very rapid and widespread adoption of this technology generated an extensive modernization process in small-scale
activities, which shifted the Antwerp industrial base from "traffics" to "fabrics".
In this phase of capital deepening, Antwerp industry built up a completely new
energy infrastructure and achieved a breakthrough to continued growth. The question posed by K. Veraghtert of whether Antwerp missed its opportunity to industrialize must certainly be answered in the negative") . It was ready, willing and
able to profit from the development of small-scale energy sources.
Vlaamse Economische Hogeschool Brussel
Katholieke Universiteit Leuven
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de Clio, 66 (1981), pp. 23-38.
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Boekhandel, Kapellen, 1971, pp. 189-193.
' ) These figures are similar to those for Brabant and the Arrondissement of Brussels, but
not to those for East Flanders and the Arrondissement of Ghent.
') For a critical review, see 1. Delbeke, Recent Long-Wave Theories: A Critical Survey, in :
Futures, vol. 13 (1981), nr. 4, pp . 246-257.
') After the name of the Russion economist who first subjected long waves to thorough
analysis.
6) For a survey of these difficulties, see C. van Ewijk, The Long-Wave: A Real
Phenomenon?, in De Economist, vol. 129 (1981), nr. 3, pp . 324-372.
') Ibid., pp. 337-345. '
') G. Mensch, Das technologische Patt, Frankfurt a/ Main, 1975, 287 pp.
') Ibid., p. I.
'0) E. Mandel, Het laatkapitalisme, Van Gennep, Amsterdam, 1976, 510 pp.
" ) Ibid., pp. 92-93 .
") For more details about the quality of this source, see S. Greefs, op. cit., pp. 1-21.
") This study differs considerably from that made by Nicolai, who examined only the
,number of fixed steam engines.
") This trend had been estimated by means of the ordinary least-squares method, which
was considered superior to the method of moving averages because of the disruption of the
First World War. However, Figures 2 and 3 are based on the latter method: the deviation
caused by the war is minimalized because shares are calculated. The principal advantage is
that we are then able to construct continuous curves.
" ) This evolution becomes ever more apparent when each type of machine is classified according to capacity classes. See appendix Tables 2 through 4.
") F. Braude!, Capitalism and Material Life, Fontana, 1979, pp. 274-276.
") K. Veraghtert, De havenbeweging te Antwerpen in de negentiende eeuw, Vol. 11, pp .
153-154.

" ) S. Greefs, op. cit., pp. 69, 117-119.
19) K. Verachtert, op. cit., Vol. II, p. 170-178.
'0) In the appendix Tables 11 through 16, the reader can find the sectoral distribution of
energy capacity and the number of engines for each type of machinery.
" ) K. Veraghtert poses this reasonable question on the basis of employment data in his unpublished doctoral dissertation (op. cit. , Vol. II, p. 155-161).
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TABLE 1
The annual installed energy capacity and number oj engines in Antwerp industry, 1865-1930

JAAR

X

Xl

X2

N

X3

Nl

N2

N3

1865
1866
1867
1868
1869
1870

44
90,5
129,5
250
66
311,5

44
90,5
129,5
250
66
311,5

6
11
15
15
8
25

15
15
8
25

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

245
289
173
294,5
205
152,5
230,7
265
197,1
112

245
289
173
294,5
203
136,5
229
249
182,75
101

2
16
1,7
16
14,35
11

16
20
19
23
26
17
26
27
27
27

16
20
19
23
25
13
19
16
18
20

1
4
3
11
9
7

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

528
360,5
953
615
453
530
947
937,25
562
454,0

502
353,5
933
588
414
479
916,5
909,25
535
389

26
7
20
27
39
51
30,5
28
27
65

39
23
31
39
35
40
46
51
37
33

29
18
22
27
20
26
34
40
25
16

10
5
9
12
15
14
12
11
12
17

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

467,5
524
888
295,5
949,15
611,65
708,4
1305,75
406,75
714

441,5
471
832
167
777
485
366
1009,5
269
376

26
53
56
122,5
170,15
126,65
342,4
296,25
212,75
299

5
39

28
37
49
47
51
56
67
94
63
65

16
17
28
17
21
20
15
40
12
16

12
20
21
30
29
36
52
54
49
42

2
7

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1424,55
1774,3
2132,2
1299,25
1916,6
1326
1121,58
1430,35
1853,95
1747,75

1092,5
1392,5
1377,5
757,5
924,7
378
354
447
548
424

280,25
341
420,15
214,5
335
458
222,75
147,5
359,5
264,75

51,8
40,8
334,55
327,25
656,9
490
544,83
835,85
946,45
1059

77
77
146
132
257
193
197
257
345
469

18
22
29
13
15
10
9
10
7
8

46
41
48
33
42
39
28
19
30
16

13
14
69
86
200
144
160
228
308
445

1911
1912
1913
1914
1915

1335,65
2386,7
4545,38
883,2
266,1

196
448
225
90
33,5

415,5
517,5
283,5
446,25
3

724,15
1421,2
4036,88
346,95
229,6

391
528
525
202
81

8

22
21
21
20
1

361
496
498
177
78

2

6
11

11

6
5
2
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JAAR

X

1916
1917
1918
1919
1920

208,17
94,7
241,38
883,25
1288,85

4
16
20
4

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1909,95
3827,85
3417,6
3877,05
2820
3617,8
3318,75
2925,65
4410,15
4630,6

105
865
381
1115
200
730
760
30
120
1360

Xl

X3

N

34,5
43

154,67
76,7
225,38
828,75
1241,85

58
47
73
316
415

1
3
5
1

48,5
147
707,5
453
50
410
179
125
170
72,5

1756,45
2815,85
2329,1
2309,05
2570
2477 ,8
2379,75
2770,65
4120,15
3198,1

441
606
617
545
569
568
536
703
1004
830

5
10
4
9
4
2
5
1
5
2

X2
53,5
14

Nl

N2

N3

3
2
6
4

55
44
70
305
410

4
8
10
5
2
5
7
4
3
3

432
588
603
531
563
561
524
698
996
825

XII

DE

NEDERLANDSE

MAATSCHAPPI1 VOOR
1946-1967

DE

WALVISVAART,

door
J. R. BRUUN

Op zondag 27 oktober 1946 vertrok onder grote belangstelling van publiek, pers
en radio de walvisvaarder "Willem Barendsz" met zes vangstschepen vanuit I1muiden naar de Zuidelijke I1szee. Bij het verlaten van de kade van de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij (ADM) speelde de Amsterdamse Politiekapel het Wilhelmus. Prins Bernhard en drie ministers hadden het fabrieksschip enkele dagen eerder
bezichtigd, waarbij de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (L,
V en V) S. L. Mansholt had gelnformeerd naar de mogelijkheden voor een tweede
walvisvaarder. Tijdens de reis door het Noordzeekanaal vergaderde de Raad van
Commissarissen van de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
(NMW) over de opmerking van Mansholt. Ideeen uit het laatste oorlogsjaar van
A. M. Versluys over Nederlandse deelneming aan de walvisvangst maakten deze
dagen hun sneIle verwezenlijking mee en Ie ken dus nog verder te gaan rei ken dan
een schip! Immers, de nieuwe maatschappij ging het berooide Nederland zonder
vee! besteding van deviezen van de hoogst noodzakelijke vetten voorzien en bezorgde vele handen werk ' ).
Ontstaansgeschiedenis

Versluys, directeur van de ADM, had op zijn werf v66r de oorlog verschillende
walvisvaarders gerepareerd of tankers tot deze fabrieksschepen verbouwd. In overleg met zijn technisch onderdirecteur Ir. A. J. Deinse en Ir . W. van der Laan, directeur van de Nederlandsche Dok Maatschappij (NDM) benaderde hij in juli 1945 het
Ministerie van Handel en Nijverheid met een plan om een tanker tot walvisfabrieksschip te verbouwen en ook zes vangstschepen uit te rusten. Een produktie van 15
tot 20.000 ton traan zou reeds in het seizoen 1946/47 mogelijk zijn. Later kon de
vloot tot vier fabrieksschepen worden uitgebreid. Van de overheid vroeg hij geen
financieie steun, aIleen toewijzing van materialen en valuta's voor buitenlandse betalingen. Versluys c.s. verzekerde zich in begin augustus van de medewerking van
A. Warnderink Vinke, firmant van de cargadoors- en expediteursfirma Vinke en
Co, die onder meer de scheepvaartmaatschappijen "Oostzee" en "Hilligersberg"
onder haar beheer had, alsmede de "N.V. Houtvaart" te Rotterdam'). Deze firma
had grote ervaring met de trampvaart en zou door het seizoenmatige karakter van
het walvisvaartbedrijf beter dan een lijnvaartrederij geschikt zijn om de directie
over het toekomstig bedrijf te voeren. Een nieuwe organisatie behoefde daarvoor
dan niet te worden opgebouwd. Het nu ontstane "Amsterdamsch Comite voor
oprichting van een walvischindustrie in Nederland" koos kantoor bij Vinke en Co
op de Geldersekade 10').
Niet aIleen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam was in het laatste oorlogsjaar
over de vangst van walvissen nagedacht. Namens Van Ommerens Scheepvaartbedrijf N.V. (tankvaart), de nieuwe Matex (opslagbedrijf) en Maede-King, Robinson
en Co (handelaren in vetten en olien) diende B. C. van Ommeren kort na de bevrij-
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ding bij het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (sedert 1 oktober 1945 Directie voor de Voedselvoorziening) van het ministerie van L, V en V een
nota in, waarin Rotterdam als meest geschikte vestigingsplaats voor een walvisvaartbedrijf werd genoemd. Voor opslag en doorvoer van grote hoeveelheden traan
bestonden reeds installaties, een margarine industrie was aanwezig en hardingsbedrijven van traan lagen in de nabije omgeving. De nota ging voorlopig uit van een
fabrieksschip, waarvoor een tanker lOU worden omgebouwd of een Duitse walvisvaarder kon worden ingezet. Een aandeel van de overheid in een aandelenkapitaal
van 17.500.000 werd wenselijk geacht4).
Zo lagen er in de zomer van 1945 twee plannen voor deelneming aan de walvisvangst in Den Haag. De nationale voorziening van vetten was de achterliggende gedachte. De beide ministeries lieten zich door enkele organen adviseren en
onder hi elden hie rover contact met elkaar. Hun oordeel luidde dat "deelneming
door een Nederlandsche onderneming aan de walvischvaart zeer wei commercieel
mogelijk en gewenscht moet worden geacht", maar dat het belang ervan niet lo
groot was dat "directe financiele steun van de regering gewettigd ware". Daarmee
kwam het Rotterdamse plan zeer zwak te staan, hoezeer de Rotterdamse infrastructuur de voorkeur verdiende. De Amsterdammers vroegen geen staatsgeld; zij hadden hun organisatie en hun bouwplannen al concreet uitgewerkt en bezaten in
verbouwing ervaring; op een Duits fabrieksschip als herstelbetaling bestond geen
enkele kans. Een Haagse poging in september/oktober om de beide plannen te
combineren mislukte. De onderlinge bereidheid daartoe ontbrak. Een door Van
Ommeren aangeboden tanker werd door het Amsterdamsch Comite als te klein
beoordeeld'). Hierop trok de Rotterdamse groep haar plannen vooriopig in; zij is
er niet meer op teruggekomen.
Versluys wachtte ondertussen de uitkomsten van het Haagse beraad niet af. Hij
had haast, want hij wilde in het najaar van 1946 aan het vangstseizoen 1946/47
deelnemen en Nederland tijdig de vooroorlogse plaats van Duitsland in de groep
van walvisvaartlanden laten bezetten. Zijn Comiteleden spoorde hij tot voortvarendheid aan. Warnderink Vinke spreekt in zijn herinneringen over een "Iawine
van besprekingen". De financiering van de onderneming vroeg eerst grote aandacht. Het bankiershuis De Bary en de Hollandsche Bank Unie zagen er niet veel
in, maar dat was niet lo bij de heren C. J. baron Collot d'Escury en Mr. H. F. van
Leeuwen van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) en de Twentsche
Bank (TB). Dezen had den "aardigheid" in de plannen en waren bereid, elk voor
zijn instelling, ongeveer I 1.500.000 in de zaak te steken. Dat was een goede basis
voor het tot een Syndicaat tot oprichting van een Nederiandsche Maatschappij voor
de Walvischvaart omgevormde Comite"). Maar er was veel meer kapitaal nodig.
Beslissend was de hulp die Prof. mr. P. Lieftinck, minister van Financien, op 2
november 1945 bood. Nog v66r de nieuwe maatschappij bestond, moest over gereed geld kunnen worden beschikt voor de aankoop van een tanker. Achter de
schermen bewerkt door Collot d'Escury, bood de minister een delegatie uit het Syndicaat tijdens een audientie een willig oor. De secretaris-generaal van zijn ministerie, Mr. Dr. H. Albarda en de directeur-generaal van de Scheepvaart, Mr. J. J.
Oyevaar hadden hem al in positieve zin over de kansen van de onderneming geadviseerd. Lieftinck zegde een krediet vanl 5.000.000 toe tegen 4 1/ 2 070 rente per jaar,
met als onderpand de toekomstige schepen . De lening werd uiteindelijk verstrekt
door de Herstelbank, die op 31 oktober was opgericht.
In dezelfde dagen yond de aankoop van een schip plaats. Voor nieuwbouw van
een fabrieksschip ontbrak de tijd, tankers geschikt voor ombouw waren echter
schaars. Een delegatie uit Amsterdam had in september er een in Oslo gezocht,
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maar die tenslotte in Gothenburg gevonden . Het was de ter plaatse bij de werf Gothaverken in 1931 gebouwde "Pan Gothia". Tot en met 31 oktober was optie verkregen, de prijs bedroeg ongeveer f 3.000.000. Enkele uren v66r het verlopen van
de optie kon de koop worden gesloten. Op het allerlaatste moment stond Den Haag
toe om hiervoor geld vrij te maken, dat in het kader van de recente geldsanering
was geblokkeerd 7 ).
Er zou nog wei meer dan een tanker uit het buitenland moeten komen, voordat
Nederland de eerste walvis kon vangen. Kennis van en ervaring met dit werk ontbraken volledig, want het was al heel lang geleden, dat Nederlanders zich hiermee
had den beziggehouden. In de negentiende eeuw waren zij gestopt met de jacht op
walvissen in het Arctisch gebied en hadden zij geen kans gezien een aandeel te krijgen in de vangst op het zuidelijk halfrond 8 ). De ontwikkeling van de moderne walvisvangst in de twintigste eeuw, waarin Noren en Britten een leidende rol speelden,
was geheel aan hen voorbijgegaan . De volledige verwerking tot traan en vleesmeel
van de walvis, gevangen door speciale jagersschepen, gebeurde aan boord van een
fabrieksschip . Langs een slipway aan de achterzijde werden de dieren aan dek getrokken. Een lonende vangst was aileen mogelijk nabij het Antarctisch gebied,
waar een fabrieksschip per seizoen honderden walvissen moest verwerken. Halverwege het seizoen zorgde een tanker voor aanvulling van brandstof, waarna zij de
tot dan toe geproduceerde traan overnam. In het laatste seizoen (1938/ 39) v66r de
oorlog waren niet minder dan 34 fabrieksschepen uitgerust door voornamelijk
Noorwegen, Groot-Brittannie, Japan en Duitsland. Het schieten van walvissen vereiste een grote vaardigheid, die Noorse harpoeniers of gunners bij uitstek bezaten 9 ).
Bij deze bedrijfstak was Nederland tot nog toe slechts indirect betrokken geweest. De ADM en NDM had den wei eens tankers tot fabrieksschepen omgebouwd
en de grote kookketels geinstalleerd. Traan daarentegen kwam regelmatig in grote
hoeveelheden naar Nederland. V66r de Eerste wereldoorlog was de mogelijkheid
ontdekt om traan te harden, waarbij hij ook reukloos werd en vooral na die oorlog
was traan steeds meer als de belangrijkste grondstof voor de margarine- en zeepindustrie gaan fungeren en had hij de walvisvaart een stevige economische basis verschaft. In het Nieuwe Waterweggebied vonden opslag, verharding en verwerking
plaats. Ruwe traan werd vooral naar Duitsland doorgevoerd, verhard traan naar
Groot-Brittannie geexporteerd en in de nationale behoefte werd voorzien. In 1945
was het onzeker hoe de walvisvaart zich zou herstellen: de vier overgebleven Duitse
fabrieksschepen zouden waarschijnlijk verdwijnen, de vaart van de overige landen
had door de oorlog ook vrijwel geheel stilgelegen. Zekerheid bestond over een stijging in de behoefte aan margarine, doordat de veestapel gedecimeerd was en even
zeker was dat de produktie van plantaardige vetten in Nederlands-Indie voorlopig
kleiner dan voorheen zou zijn. Deviezen waren schaars en eenmaal zelf toegerust
voor de vangst, had men ze niet nodig om door middel van walvissen Over vetten
te kunnen beschikken'O).
Die toerusting echter was met de aankoop van de "Pan Gothia" en de lening van
de Herstelbank niet volledig geregeld. Vele problemen moesten nog worden overwonnen eer met de walvisvangst - ook in scheepvaartkringen als "een fris maritiem initiatief" toegejuicht") - een daadwerkelijk begin vermocht te worden
gemaakt. Jagers konden in november worden gekocht, ofscheen de uiteindelijke
oplevering met de nodige vertraging gepaard ging. De Noorse Vestfold Corporation, die onder Panamese vlag voer, staakte in 1945 haar walvisvangstactiviteiten en
was bereid voor een hoge prijs acht twintig jaar oude jagers te verkopen. Tijdens
de oorlog hadden ze als onderzeebootjagers voor de Britse marine dienst gedaan,
zodat ze weer in hun oude staat moesten worden teruggebracht 12). Bij zes gebeurde
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dit in Nederland, bij twee in Montevideo. In Noorwegen werden ook gunners en
een bedrijfsleiding voor de fabriek en zoveel mogelijk andere bemanningsleden gezocht, evenals de grote kookketels en de harpoenen. De Noorse overheid was weldra niet bereid hierbij medewerking te verlenen, een geduchte tegenslag.
In Noorwegen bezag men in 1945 met groeiende bezorgdheid de plannen in diverse landen beraamd om aan de Antarctische walvisvaart te gaan deelnemen. V66r
de oorlog waren reeds door de walvisvangende mogendheden vrijwillig afspraken
gemaakt over het jachtgebied, de duur van het jachtseizoen en het soort walvissen
dat voor vangst in aanmerking kwam; ook controle op de naleving was geregeld.
Ter bescherming van de walvispopulatie was in 1944 door deze landen besloten dat
niet meer dan 16.000 Blue Whale Units l3 ) (BWU) per jaar mochten worden gevangen. De Noren meenden dat hun vloot en de Britse voldoende waren voor dit quotum en dat aIleen op die wijze een lonende exploitatie mogelijk was. Instemming
met dit stand punt kon natuurlijk niet op grond van internationale verdragen van
andere landen worden afgedwongen, maar wei kon worden gepoogd het in de praktijk op te leggen. Noorse know-how was immers voor nieuwkomers op dit terrein
onmisbaar I4 ). Op 15 november werd de Nederlandse gezant in Oslo,G. P. Luden,
op het matje geroepen bij Trygve Lie, minister van Buitenlandse Zaken. Onverbloemd werd door de latere secretaris-generaal van de Verenigde Naties meegedeeld
dat "de Noren onze inmenging in die industrie niet konden goedkeuren. De walvisvangst was immers een typisch Noors bedrijf". Tijdens het onderhoud werd de minister "zo nu en dan nogal heftig, maar bedacht zich dan blijkbaar weder, dat zulke
onstuimigheid noch gebruikelijk noch nuttig kan wezen en verontschuldigde zich".
Bij internationaaI overleg in Londen eind november stelde de Noorse delegatie zich
ook stug en met onwelwillendheid tegenover Nederland op. Tenslotte vaardigde de
Noorse regering op 21 december een verordening uit, waarin het aan Noorse maatschappijen en onderdanen op straffe van gevangenis of hoge boete verboden werd
direct of indirect deel te nemen aan walvisvangst met fabrieksschepen onder vreemde vlag. Een uitzondering werd gemaakt voor schepen die v66r september 1939
reeds hadden gevaren 1 ' ) .
Deze verordening, primair tegen de Nederlandse plannen gericht, gold ook al gemaakte contracten en afspraken. De werving van Noors personeeI en de leverantie
van materieeI kwamen stil te liggen, vertraging en onzekerheid in Amsterdam veroorzakend. De kookketels werden uiteindelijk door een Britse firma geleverd, die
deze met licentie van een Noorse firma bouwde. De beste kwaliteit harpoenen kon
niet worden gekocht. AIleen in dit opzicht was men door de Noorse tegenwerking
reeds f 360.000 duurder uit. Noorse rederijen mochten geen tanker voor olie- en
traantransport beschikbaar stellen. Een veel kleiner aantal Noren dan beoogd bleek
op den duur bereid zich, in het buitenland zijnde, aan de verordening (op 24 mei
1946 tot wet verheven) te onttrekken I6 ).
Het grootste probleem echter van het Syndicaat leverde de "Pan Gothia" op. De
eigenaar toonde weinig haast met het tekenen van het definitieve koopcontract. Dat
gebeurde pas in begin januari 1946. De firma Vinke en Co zelf sloot het contract
af; het Syndicaat vrijwaarde haar voor eventuele nadelige gevolgen van deze transactie. Verdere vertraging bezorgde het vaargereedmaken op de drukbezette werf in
Gothenburg. Pas op 2 maart meerde de "Willem Barendsz", welke naam bij vertrek uit Zweden aan het schip was gegeven - onder commando van Klaas Visser,
de commodore onder de gezagvoerders op de schepen van de firma Vinke en Co
- bij de werf van de ADM aft'). Eind september zou zij, volledig omgebouwd tot
fabrieksschip, naar Antartica moeten vertrekken, waar het vangstseizoen op 8 december zou beginnen. Dat ging niet lukken.
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Acht dagen v66r de komst van de "WilJem Barendsz" was op 22 februari 1946
het Syndicaat omgezet in de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
n.v. Het aandelenkapitaal werd statutair op/ 15.040.000 vastgesteld, het geplaatste
kapitaal bedroeg kort na de oprichting I 4.040.000, verdeeld over 40 preferente op
naam '8 ) en 4.000 gewone aandelen vanl 1.000 apari geplaatst. Het overgrote deel
hiervan was al ondershands door het Syndicaat bij enige geinteresseerden ondergebracht. Dat waren vooral de eerder genoemde werven en banken en Radio Holland;
de drie rederijen onder de firma Vinke en Co compareerden voor bijna/ 1.000.000.
Deze firma werd nu ook officieel met de directie over de maatschappij belast. Collot d'Escury werd voorzitter van een weldra uit zes personen bestaande Raad van
Commissarissen, onder wie de andere initiatiefnemers van 1945 19 ) . Speciaal voor
het toezicht op de fabriek werd Ir. L. de Waal aangetrokken; hij was eerder werkzaam bij Unilever. Geschraagd door grote kennis lOU hij zich vooral met de inrichting en verbeteringen van het fabrieksschip en met de verkoop van de produktie
gaan bezighouden. In 1950 werd hij tot onderdirecteur van de NWM benoemd'O).
De ombouw van de "Willem Barendsz" op de werven van de ADM en NDM
vlotte niet goed . Het tijdschema was al erg krap geworden door de late aankomst
uit Gothenburg, maar arbeidsonrust in de haven belOrgde nog meer vertraging. Er
waren langdurige zeelieden- en havenstakingen in Amsterdam en Rotterdam van
april tot begin juli. Bij de NDM lag het werk wegens de afschaffing van een lOgenoemd tariefsysteem van 16 april tot 17 juni stil. Op de werf van de ADM werd
uit solidariteit met een werkweigering op een "besmet" schip van 21 mei tot 27 juni
niet gewerkt. De arbeid aan de "Willem Barendsz" werd iets eerder hervat, omdat
de toekomstige walvisvaarder buiten de besmettingscategorie kon worden
gebracht 21 ). Dit alles maakte veel nacht- en overwerk noodzakelijk; sommige werkzaamheden moesten tegen hogere kosten bij onderaannemers worden ondergebracht. Vaak waren materialen en gereedschappen nog schaars. De Noorse
maatregelen waren hinderlijk. Het schip kon hierdoor niet op tijd gereedkomen.
Het werd uiteindelijk, lOals in het begin vermeld, 27 oktober eer het met de zes jagers vertrok. Voor een officiele proeftocht ontbrak de tijd. Op zee moest een legertje werklieden nog diverse fabrieksonderdelen afmaken en beproeven.
Van kostenbeheersing bij de ombouw kon in deze situatie moeilijk meer worden
gesproken. De aanvankelijke raming bedroeg 12.200.000, in april 1946 op
/3.100.000 bijgesteld. In de daarop volgende maanden bleek iedere calculatie onbetrouwbaar. Medio september lagen de kosten/ 4.000.000 hoger dan in april berekend! Vooral de stijging van arbeidslonen en hog ere prijzen voor materialen waren
hiervoor verantwoordelijk. De stakingen kostten/ 340.000. Maar daarnaast was de
produktiecapaciteit met zestien in plaats van twaalf ketels groter dan oorspronkelijk gepland en was de accommodatie beter uitgevallen. De uit de pan rijzende
kosten leidden onvermijdelijk enige tijd tot spanning en met de directeuren van de
beide werven in de Raad van Commissarissen 22 ).
Het oorspronkelijke aandelenkapitaal en het krediet van de Herstelbank waren
voor het in de vaart brengen van de "Willem Barendsz" en de jagers niet meer toereikend, maar tot plaatsing van meer aandelen wilde men niet overgaan, omdat bij
zoveeI onzekerheid waarschijnlijk hiervoor weinig belangstelling zou bestaan. De
HersteIbank bleek genegen de lening tot I 7.500.000 te verhogen 23 ) en uiteindelijk
yond in december 1946 een emissie plaats en werd het totale geplaatste kapitaal
/7.540.000. Voor deze emissie had den de NHM, TB, ADM en NDM zich garant
gesteld. Het administratiekantoor Unitas onder J. M. Fentener van Vlissingen participeerde voor /1.000.000 en verkreeg hiermee een commissariszetel 24 ). Voor de
exploitatiekosten van de expeditie werd twee dagen v66r vertrek ook dekking ge-

238

DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPU VOOR DE WALVISVAART

vonden. Het Voedselvoorziening Import Bureau, een semi-overheidsinstelling, zou
als koper en doorverkoper optreden van aile traan, in het seizoen 1946/ 47 te produceren; het fungeerde als onderhandelaar namens de overheid en verschafte onmiddellijk een renteloos voorschot").
Het werven van vakbekwaam Noors personeel was dus op grote moeilijkheden
gestuit. Toch waren voor de jagers acht Noorse gunners, aangelokt door "fantatisch hoge gages", in dienst genomen, zij het van tweede- en derderangs niveau. Bij
gebrek aan eigen landgenoten brachten enige gunners voor het slachtwerk aan
boord van de "Willem Barendsz" 65 "oude mannetjes" van de Faroer eilanden
mee. In totaal werden 356 man, van wie het merendeel Nederlanders, voor de eerste
expeditie aangeworven. Meer dan driehonderd aanvragen waren bij de Maatschappij binnengekomen om als journalist de reis te mogen meemaken . De journalist
J. G. Kolkman, als ambtenaar en visserijdeskundige aan het Vooriichtingsbureau
van de Voedingsraad verbonden, was tens lotte de enige die als gast van de Maatschappij de media thuis van informatie zou voorzien'6).
Achttien jaren Nederlandse walvisvangst (1946-1964 27 )

Het antwoord van Directie en Raad van Commissarissen op de in aanhef gesignaleerde vraag van minister Mansholt over een eventueel tweede fabrieksschip bevatte
het voorstel om hierover met de overheid een studiecommissie op te richten. Er is
niets van gekomen, maar wei is de Maatschappij erin geslaagd achttien seizoenen
achtereen een fabrieksschip uit te reden. Het werd in het naoorlogse Nederland een
vertrouwd beeld dat in het najaar de "Willem Barendsz" naar de Antarctische wateren vertrok en daarvan in april of mei van het volgend jaar terugkeerde.
Economisch gezien bood de walvisvangst voor de eerstkomende jaren voldoende
perspectief. Eenmaal hiertoe uitgerust en van goed personeel voorzien, was het produceren van traan een aantrekkelijk object. Op de wereldmarkt liep de prijs per ton
voortdurend op: in 1945 £ 45,1946 £ 57,1947 £ 84, 1948 £ 100 28 ). En elke ton aangevoerd spaarde deviezen voor soortgelijke bedragen. De behoefte aan vetten, met
name voor margarine nam voortdurend toe. Voor de Nederlanders was er zeker een
plaats open in Antarctica, want Duitsland en Japan zouden er niet meer terugkeren,
althans zo werd verwacht. Japan echter mocht van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten plotseling al in 1946 zijn walvisvangst hervatten. Ook de Sovjet Unie zond
in dat jaar een expeditie uit. De concurrentie werd groter dan eerst aangenomen29).
De walvispopulatie was ondanks het stilliggen van de jacht tijdens de ooriog niet
noemenswaardig gegroeid. De vangst mocht niet groter dan 16.000 BWU zijn en
iedere expeditie kon net zo lang en zo veel walvissen vangen totdat dit aantal was
bereikt. Wekelijks en op het laatst dagelijks moest elk fabrieksschip daartoe zijn
vangstcijfers aan het Bureau of International Whaling Statistics in Sandefjord
(Noorwegen) meiden'O). En in deze race om de walvissen deed zich al onmiddellijk
een basiszwakte in de Nederiandse deelneming voelen: de verwerkingscapaciteit van
gevangen dieren was op de "Willem Barendsz" betrekkelijk klein. Het schip mat
10.635 brutoregister ton, terwijl andere nieuw in de vaart gebrachte schepen
meestal 3 tot 8.000 ton groter waren") . Bovendien bezat de "Willem Barendsz"
geen of ontoereikende voorzieningen voor het vervaardigen van veel andere produkten dan traan.
Vooriopig echter deerden deze tegenvallers en bezwaren de Maatschappij niet wezenlijk, want de traan werd goed verkocht. Het Voedselvoorziening Import Bureau
(VIB) nam de produktie tegen wereldmarktprijs over; in 1951liep die zelfs tot £ 141
per ton op. De gedeeltelijke betaling vooruit vergemakkelijkte de financiering van
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de bedrijfsvoering. Over de eerste vijf boekjaren (lopende van 1 juli tim 30 juni)
kon winst worden gemaakt. De aandeelhouders kregen respectievelijk 3, 5, 7, 6 en
8070 uitgekeerd, de lening van de Herstelbank werd overeenkomstig de condities geheel afgelost, flinke bedragen werden voor afschrijving van de vloot op de balans
opgevoerd en een reserve van bijnaj 5.000.000 kon worden ogpebouwd. In het vijfde jaarverslag werd dan ook met voldoening teruggeblikt").
Directie en Raad van Commissarissen waren het er even wei over eens dat de
"Willem Barendsz" niet echt voldeed voor een moderne bedrijfsvoering: de exploitatiekosten waren te hoog, de capaciteit voor het korte vangstseizoen te klein. Bovendien was het schip weldra fiscaal hoofdzakelijk afgeschreven; bij voortduren
van de winsten zouden derhalve hoge bedragen aan de fiscus moeten worden betaald. Dat kon door nieuwe afschrijvingen op een ander, groter schip worden voorkomen. Maar voor zo'n schip ontbraken voldoende eigen middelen en zou op de
kapitaalmarkt weinig interesse bestaan. Ook kon de walvisvaart worden beeindigd.
De Maatschappij kon niet kiezen, dat deed Den Haag. Daar wilde het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van geen stoppen weten. De Koreacrisis (1950/51) joeg de prijzen voor olien en vetten hoog op. En zo werd in 1951
tussen de Maatschappij en de Staat der Nederianden een zogenoemd garantiecontract gesloten dat de bouw van een nieuw fabrieksschip en de aanpassing van de jagervloot mogelijk maakte. De Staat nam vrijwel aile risico's voor zijn rekening en
garandeerde de aandeelhouders zelfs een bepaald dividend") .
In de Maatschappij kwam na de afsluiting van dit contract, waarop in het vervolg
van dit artikel zal worden teruggekomen, vooriopig een einde aan discussies over
de toekomst. De vergrote vloot zou meer walvis sen kunnen verwerken en sterker
staan temidden van de concurrenten door beslag te leggen op een groter deel van
het jaarlijkse vangstquotum 34 ). Op 20 november 1951 werd aan de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Feijenoord te Schiedam de opdracht voor de bouw van het fabrieksschip gegeven. De Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te
Amsterdam was hiervoor niet in aanmerking gekomen omdat zij door een volle orderprotefeuille niet tijdig genoeg zou kunnen opleveren. In Japanse werven ontbrak
voldoende vertrouwen. Op 9 juli 1955 droeg Wilton-Feijenoord het schip officieel
aan de Maatschappij over. Het had opnieuw de naam "Willem Barendsz" gekregen. Het was het grootste schip van de Nederlandse koopvaardijvloot. Voorstellen
voor een andere naam als "Koningin Juliana", "Jacob van Heemskerk", "Barend
Willemsz", "Piet Heyn", "Michie! Adriaansz. de Ruyter", "Klaas Visser" (gezagvoerder tijdens de reizen van 1946-1950), "Smeerenburg", en "Willem de Zwijger"
waren niet overgenomen").
Het nieuwe schip was als walvisfabrieksschip ontworpen, maar kon ook als gewone tanker worden gebruikt. De brutoinhoud bedroeg 26.830 register ton, dus
tweemaal meer dan van de oude "Pan Gothia", die onder de naam "Bloemendael"
als tanker bij de walvisexpeditie werd ingezet. De "Willem Barendsz" kon nu twee
walvissen tegelijk verwerken. Belangrijk was ook dat walvisvlees dan tot dusverre
meestal over boord was gegooid, in vleesmeel kon worden omgezet en dat ook
voorzieningen voor andere bijprodukten zoals vitamine-olie waren getroffen'6). De
jagervloot werd tot niet minder dan achttien schepen uitgebreid. Op 18 oktober
1955 vertrok de vernieuwde en vergrote vloot van de Maatschappij.
Maar de situatie in 1955 verschilde sterk van die van vier, vijf jaar eerder. De walvispopulatie in de Antarctische wateren bezorgde steeds meer hoofdbrekens. Het
quotum van 16.000 BWU, in 1944 voor dit gebied vastgesteld, bleek te hoog. Voor
het seizoen 1953/54 werd het door de International Whaling Commission (IWC),
waarvan Nederland sinds 1946 lid was, tot 15.500 verJaagd, voor 1955/56 tot
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15.000 en tijdens de tweede reis van de nieuwe "Willem Barendsz" gold zelfs een
limiet van 14.500 BWU" ). Het aantal expedities verminderde evenwel niet, nam
zelfs toe van negentien tot twintig in 1956/ 57; het jachtseizoen werd zodoende
steeds korter. De vangst van de "Willem Barendsz" was de eerste reizen dan ook
bepaald niet hoger dan vroeger en de traanproduktie evenmin, ondanks de verbeterde installaties om ook aan beenderen traan te onttrekken (zie tabel 1). Erger nog
was dat de traanprijs niet meer rondom £ 100 per ton schommelde, maar flink omlaag was gegaan en in 1958 niet hoger reikte dan £ 73. Aileen al de bedrijfs- en algemene kosten waren menig jaar maar weinig lager dan de opbrengst der produktie,
over 1955/ 56 zelfs hoger! Financieel-econornisch gezien was de Maatschappij een
onrendabele onderneming . Garantie-uitkeringen van de Staat hielden haar op de
been.
TABEL 1

Vangst, produktie en opbrengst 1946-1964
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Toelichting: Het aantal verwerkte BWU was iets lager dan de hier genoemde gevangen BWU .
Niet vermeld zijn sei-walvissen, die vooral tijdens de laatste expedities werden geschoten . Potvissen vall en buiten de BWU-berekening. Andere produkten waren vitamine-olie, lever, baleinen en tanden .
Bron : Jaarverslagen NWM over 1964/ 64.

In de Maatschappij zelf werd deze penibele situatie natuurlijk onderkend. Verschillende plannen om hierin verbetering te brengen kwamen in de Directie en bij
de commissarissen ter tafel. Om de totale afhankelijkheid van de walvisvaart te
doorbreken werden de bouw en exploitatie van een tanker overwogen. Dat gebeurde in 1956 ten tijde van de Suez-crisis. Geld hiervoor ontbrak evenwel 38 ) . Met een
kleine Japanse visserijmaatschappij (Hokuyo Suisan Co . Ltd.) werd in 1957 enige
tijd onderhandeld over exploitatie van de oude "Willem Barendsz" in walvisvangst
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in het noordelijk deel van de Grote Oceaan. De Japanners konden evenwel hun
voorstellen niet hard maken 39 ). Na het seizoen 1953/54 werd de traan niet meer via
het VIB verkocht; de Maatschappij moest voortaan rechtstreeks onderhandelen
met Unilever, die in feite de "single-buyer" was. Slechts eenmaal, toen Unilever
geen interesse toonde, ging de gehele produktie van 1956/57 naar de NoordHollandse Margarinefabriek Zaandam. De Maatschappij slaagde er steeds meer in
voor bijprodukten als walvismeel, potvisolie 40 ) en vitamine-olie v66r de aanvang
van een seizoen kopers te vinden. Deze produkten kregen bij een lage traanprijs en
teleurstellende vangsten meer aandacht. In 1957/58 was de capaciteit voor meel
reeds vergroot en in 1959/60 werd een diepvriesinstallatie voor walvisvlees op de
"Willem Barendsz" geplaatst. De Engelse onderneming Petfoods garandeerde een
bepaalde afname voor verwerking in katte- en hondevoer 4l ). Op de jachtgronden
bij Antarctica werd op diverse manieren gepoogd de vangst te vergroten. De inzet
van helicopters in plaats van jagers kwam al in 1954 ter sprake, maar werd nog als
voorbarig beschouwd. In samenwerking met de Artillerie-inrichtingen Hembrug
werd in 1958 een koolzuurgasharpoen ontworpen, maar die bleek in de praktijk een
falikante mislukking42).
Niet aileen de Nederlanders streefden ernaar hun onderneming zo modern en efficient mogelijk te houden. Ook de buitenlanders deden dit en zodoende werden de
expedities met inbegrip van de jagers, gemiddeld steeds groter. Uit het verminderen
van het walvisbestand en de aanpassing van het vangstquotum werden nog geen
conclusies getrokken. Met name Nederlandse biologen als Prof. dr. E. J. Slijper
hielden bij internationaal overleg vol dat het bestand groot genoeg was om een hoger quotum te kunnen verwerken! Deze houding droeg ertoe bij, dat voor het seilOen 1958/59 weer 15.000 BWU mochten worden gevangen. Wei was in 1956 na
een Noors initiatief afgesproken het aantal jagers per expeditie te beperken, om
daarmee de efficiency te vergroten 43 ). De "Willem Barendsz" ging met veertien jagers opereren, later zelfs nog met minder.
Met het vooruitzicht dat de Sovjet Unie binnen enkele jaren haar vloot van een
tot vier fabrieksschepen (de grootste in hun soort) lOU uitbreiden, werd de ontevredenheid over het bestaande systeem van een totale jaarquote, waarvan iedere expeditie in vrije concurrentie een zo groot mogelijk deel mocht vangen, steeds groter.
Op Noors en Brits initiatief werden in 1958 voorstellen besproken om nationale
quota vast te stellen. Aan de Sovjet Unie werd 20070 van 15.000 BWU toegewezen.
De overige 80% moest onder Noorwegen, Groot-Brittannie, Japan en Nederland
worden verdeeld. Nederland zou dan 5% of wei 750 BWU mogen vangen (in
1955/56, 1956/57 en 1957/58 waren respectievelijk 705, 678,5 en 874 BWU gevangen). De vier landen werden het onderling niet eens, waarbij Nederland een zeer
veeleisend standpunt innam. Een vooral door Noorwegen begeerd accoord bleef
daardoor uit. Geenszins uit dezelfde overweging zegden beiden land en eind december 1958 hun medewerking aan de International Whaling Convention van 1946 op;
enkele maanden later volgde ook Japan44).
De Nederlandse houding in het internationale over leg - vertolkt door vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
(sinds 19 mei 1959 Landbouw en Visserij) vloeide voort uit de opvatting--crat het walvisbestand grotere vangsten (16.500 BWU) toeliet en dat de walvisvaart economisch
lonend moest zijn. De overheid had in voorbije jaren door teleurstellende opbrengsten vele miljoenen in het kader van de garantie-overeenkomst moeten bijpassen en na afloop van deze overeenkomst in 1961 zou de Maatschappij op eigen
ben en moeten staan. Voor een lonende exploitatie moest de "Willem Barendsz"
niet minder dan 1200 BWU kunnen vangen, dus 8% van het totaal, onredelijk hoog

242

DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE WALVISVAART

in het licht van vroegere vangsten 4S ) . In de loop van de onderhandelingen wilde men
hiervan maar een deel prijsgeven. Onderwijl werd tot de bouw van drie moderne
jagers bij de "Werf de Hoog N.V." te Rotterdam opdracht gegeven 46 ) .
Zo vertrok op 7 november 1959 de "Willem Barendsz" met het vooropgezette
doe! 1200 BWU te jagen. Daarbij was zij niet meer gebonden aan een bepaalde
vangsttijd, aileen de regels betreffende minimumlengtes en het niet jagen op zogende moeders moesten in acht worden genomen. De overige landen hielden min of
meer de 15.000 BWU-grens in het oog. Deze situatie zou drie seizoenen voortduren.
De Maatschappij stuurde met het oog op de verwachte grotere produktie en
brandstofbehoefte in het langere seizoen eerst een, later twee extra tankers naar het
Zuidpoolgebied. De capaciteit en de snelheid van de "Bloemendael" waren daarvoor niet toereikend. De harde Nederlandse politiek wierp op de korte termijn het
beoogde effect af. De met veel ophef geeiste 1200 BWU werden weliswaar niet gevangen (1959/ 60: 1037,5 en 1960/ 61: 1010,5), maar de produktie en daarop volgende verkoopresultaten waren toch van dien aard dat winst werd gemaakt en aan de
Staat zelfs bijna f 1.000.000 kon worden uitgekeerd.
Het grotere accent dat de Maatschappij op de verwerking van het vlees was gaan
leggen had naast de hogere traanproduktie mede tot dit resultaat bijgedragen. Hierbij werd het voorbeeld van Japanse expedities gevolgd die door een totaal gebruik
van de walvis Ion end konden opereren. In het seizoen 1960/ 61 was de opslagcapaciteit voor diepvriesvlees voor leverantie aan Petfoods, aan boord van de "Willem
Barendsz" aanzienlijk uitgebreid ; een Japans vriesschip nam tijdens de jacht grote
hoeveelheden brokken vlees over, Hoko Fishing Co. Ltd. en de Maatschappij verkochten dit vlees voor gezamenlijke rekening in Enge!and aan Petfoods. Nog in het
voorgaande jaar was ongeveer een zelfde hoeveelheid in zee gegooid" )!
Maar het onvermijdelijke gebeurde en wat deskundigen in Noorwegen, GrootBrittannie en de Verenigde Staten reeds lang hadden voorspeld: het bestand aan de
traditioneel gevangen baleinwalvissoorten (blauwe vinvissen, gewone vinvissen en
bultruggen) was niet meer toereikend voor vangsten als 16.500 BWU in 1960/ 61.
Het seizoen 1961162 luidde het einde van de Britse, Nederlandse en tenslotte ook
Noorse walvisvaart in"). Het loon de niet meer: de vangsten werden te klein, de
traan - hoe dan ook de kurk waarop een onderneming moest drijven - zakte in
prijs van £ 67 per ton in 1961 naar £ 42 in 1962. De "Willem Barendsz" ving niet
meer dan 614 BWU! Het boekjaar 1961 / 62 werd met een verlies van bijna
f 5.000.000 afgesloten.
De terugkeer in de International Whaling Convention in juni 1962 werd door dit
echec vergemakkelijkt. Na eindeloos touwtrekken had Nederland voor 1962/ 63 een
quo tum van tenminste 900 BWU toebedeeld gekregen uit een totaal van 15.000. De
vangstresultaten echter waren wederom uiterst teleurstellend, amper de he!ft van
het quotum (457,5 BWU). De tocht in 1963/64 van de "Willem Barendsz" werd
uiteindelijk de laatste naar het Zuidpoolgebied. Niet meer dan 343 BWU konden
worden gevangen. Lagere bedrijfskosten door een gereduceerde bemanning op het
fabrieksschip en de inzet van maar elf jagers en een onverwachte stijging van de
traanprijs tot £ 62 in 1963 en zelfs £ 82 in 1964 boden onvoldoende compensatie
voor een produktie die was teruggevallen tot minder dan de he!ft van het niveau
omstreeks 1960. De verliezen over beide seizoenen bedroegen respectievelijk bijna
f 1.500.000 enf 2.000.000. Sinds de afloop van de garantie-overeenkomst behoefde
op steun van de overheid niet te worden gerekend . Anders dan in 1951 was nu dertien jaar later voor Directie en Raad van Commissarissen een besluit niet moeilijk:
het walvisvaartbedrijf werd gestaakt. Alvorens echter op de wijze van liquidatie van
deze in 1945 met zovee! enthousiasme beg onnen bedrijfstak te behandelen, verdienen eerst de rol van de overheid en het varend person eel nadere aandacht.
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Amsterdam en Den Haag
Van begin af aan is de walvisvaart niet aIleen een Amsterdamse zaak van de Geldersekade 10 en van de De Ruyterkade lO7 - de firma Vinke en Co betrok daar
in 1955 een modern kantoor - geweest maar ook een Haagse. In 1945 en de eerstvolgende jaren was de nationale vetvoorziening een onderwerp van zorg . Een eigen
Nederlandse aanvoer van traan verminderde die zorg en daarvoor had het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening geld over. De werkgelegenheid
die de walvisvaart bood, werd eveneens van belang geacht. Het gevolg was dat de
overheid diep in deze bedrijfstak verwikkeld geraakte en er ook nog bij betrokken
was, nadat de oorspronkelijke redenen ervoor verdwenen waren . En dat terwijl het
Centraal Instituut voor Industrialisatie er reeds in 1945 op had gewezen dat het aanbod van plantaardige olien en vetten (met name van Amerikaanse soja) snel zou
groeien en uit het verleden bekend was dat dit aanbod de prijs van traan
bepaalde 49 ).
De hulp van het ministerie van Financien en de lening van de Herstelbank waren
voor een keer, maar het renteloos voorschot op een deel van de traanproduktie was
voor een langere duur bedoeld. Over de interpretatie van het contract hierover inzake de hoogte der traanprijs bestond voortdurend enig verschil van inzicht. De
Maatschappij nam daarbij het standpunt in dat Den Haag mede verantwoordelijk
was voor het ontstaan van de walvisvaart en door een passende traanprijs een 10nende exploitatie mogelijk moest maken. Omdat de produktiekosten op de eerste
"Willem Barendsz" gemiddeld erg hoog waren, wilde zij het liefst de traanprijs
hierbij zien aangepast'O) . Het ministerie van L, V en V vermeed het op deze wens
in te gaan, maar schrok in de zomer van 1949 toch wei van de belangstelling die
Rusland - met dollars rinkelend - voor de "Willem Barendsz" aan de dag scheen
te leggen. Ten einde een Russisch bod uit te lokken gaf de Directie te kennen dat
zij "willing to sell" was , maar hierop bleef een serieuze reactie uit. Deze zaak zorgde ook voor beroering in de Raad van Commissarissen van de Maatschappij . Voor
Amsterdam en Den Haag werd nu een keuze actueel: liquideren hetzij door verkoop
hetzij "door de schuit op te varen" of doorgaan maar met een nieuw fabrieksschip.
In gesprek met leden van de Directie op 8 september 1949 verklaarde minister
Mansholt zich tegen liquidatie Sl ). Het kostte daarna echter weI enige tijd eer de
Haagse keuze zich in daadwerkelijke steun voor een nieuw schip vertaalde.
Toch nog vrij plotseling gebeurde dit. Een spiksplinter nieuw groot fabrieksschip, de "Juan Peron" (24.570 b.r.t.), was in Belfast in aanbouw voor de Argentijnse Compaiiia de Pesca en zou eind 1951 gereed zijn. Deze maatschappij was in
financiele moeilijkheden geraakt en haar eigenaar Alfredo Ryan poogde het schip
te verkopen. Ook de Maatschappij toonde zich ge'interesseerd en de Herstelbank
was bereid onder bepaalde garanties van de overheid een forse lening te geven. De
vraagprijs stond onder druk, want twee aanzienlijkebetalingsterrnijnen aan de werf
waarvoor Ryan het geld miste, vervielen op 9 maart en 4 mei 1951. Deze verscheen
zelf in Amsterdam eind februari . In een hoog tempo werden allerlei berekeningen
uitgevoerd en plannen uitgewerkt tot hoever de overheid hierbij betrokken zou worden. Op 7 maart ging de Raad voor Economische Aangelegenheden, een van de onderraden van de ministerraad, met de voorwaarden accoord. De Maatschappij en
met name de Directie die zich zeer voor een nieuw schip inspande, konden zeer
tevreden zijn. Maar wat was inmiddels gebeurd? Vermoedelijk de zakenman
A. Onassis, door een eigen fabrieksschip bij de walvisvaart betrokken, betaalde
juist op tijd de eerste en later ook de tweede termijn . De vraagprijs steeg daarna
met bijna de helft! Dit veranderde de zaak volledig en ook andere gegadigden haak-
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ten af. Tenslotte bleek het schip niet eens meer te koop! De "Juan Peron" is uiteindelijk in Argentijns staatseigendom als tanker in de vaart gekomen en nog
herhaalde malen voor een te hoge prijs als walvisvaarder te koop aangeboden").
Het grote voordeel van de "Juan Peron"-episode voor de Maatschappij was, dat
ideeen over overheidssteun aan de walvisvaart in een versneld tempo waren uitgekristalliseerd en nu ook bruikbaar waren voor plannen voor complete nieuwbouw
in eigen land. Begin juli 1951 besloot de Maatschappij hierop aile inspanningen te
richten. De vacantie van een van de hoge ambtenaren van het ministerie van L, V
en V, H. A. Fruin, werd ervoor verstoord. De Waal zocht hem op de Veluwe op
en legde hem tweeenhalf uur lang allerlei berekeningen en een ontwerp-contract
voor. Fruin had in het overleg over de financiering van de "Juan Peron" al bepaalde voorstellen gelanceerd die nu in een garantiecontract betreffende de bouw van
een nieuw schip en modernisering van de jagervloot werden vastgelegd. Minister
Mansholt ging met de plannen accoord, de Raad voor Economische Aangelegenheden nam ze voor kennisgeving aan. De voorlopige tekst van de overeenkomst werd
op 3 september vastgesteld, de definitieve werd op 31 oktober 1951 door de Maatschappij en de ministers Mansholt en Lieftinck ondertekend 13 ).
Uitgaande van het feit dat Nederland een geregelde vetvoorziening en de Maatschappij een vergrote vangst- en produktiecapaciteit nodig had, werd overeengekomen dat de Staat - voor doorverkoop - aile traan aankocht en de overige
produkten als eerste kreeg aangeboden, terwijl de Maatschappij haar vlootzou moderniseren. De Maatschappij breidde daartoe haar aandelenkapitaal tot
/15.040.000 uit, dus met /7.500.000; hiervan nam de Herstelbank /3.500.000
voor haar rekening. De verdere financiering van de nieuwbouw, die uiteindelijk
voor wat betreft het fabrieksschip /39.000.000 bedroeg, geschiedde door een
systeem van hoge afschrijvingen over een periode van acht, later tien jaar. De Staat,
via het Landbouw Egalisatie Fonds, garandeerde elk boekjaar het eventuele negatieve verschil tussen de opbrengst der produktie en de som van een reeks kostenelementen. De belangrijkste daarvan waren de exploitatiekosten (o.a. walorganisatie,
vloot, personeel), de jaarlijkse afschrijvingen (doorgaans ruim/ 5.000.(00) en dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Al naar gelang de hoogte der produktiehoe hoger hoe meer - konden de aandeelhouders verzekerd zijn van een uitkering
van 3, 4, 5 of 6070 zolang het oude schip nog voer en van 2 tim 6% als het nieuwe
in de vaart kwam. De Raad van Commissarissen werd uitgebreid met Drs. J. F.
Posthuma, president-directeur van de Herstelbank en met een commissaris door de
Staat aangewezen. De eerste werd Fruin! In januari 1954 werd hij opgevolg door
Mr. J. Th. Bonnerman, tot eind 1955 secretaris-generaal van het ministerie van L,
V en V.
Den Haag was voldaan, want het risico zou niet groot zijn. Liepen immers de
traanprijzen verder omhoog - de Korea-crisis joeg ze in 1951 van £ 99 naar £ 141
- dan zou de Staat in een eventueel overschot meedelen S4 ). De Maatschappij moest
desgevraagd financiele bescheiden overleggen, kon zonder overleg met de overheid
geen nieuwe schepen of installaties aanschaffen of tot liquidatie overgaan. Minister
Mansholt hoopte dat het contract er toe zou leiden dat "het Nederlandse yolk voor
een reeks van jaren verzekerd zal zijn van de aanvoer van traan tegen een redelijke
prijs". De doop bij de te waterlating van het nieuwe fabrieksschip op 20 november
1954 door mevr. Mansholt, ten aanschouwe van dertigduizend mensen, symboliseerde de gezamenlijke Haagse en Amsterdamse verantwoordelijkheid voor de
walvisvaart"). Inmiddels was to en ai/ 10.000.000 door Den Haag bijgepast. De
ontwikkeling van de traanprijs liep namelijk heel anders dan gedacht en over die
van de walvispopulatie had men zich in 1951 in Den Haag nog helemaal niet het
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hoofd gebroken. Ook bleek de staatshandel in olien en vetten eerder dan voorzien
te kunnen worden beeindigd'6).
De Maatschappij was in 1951 eveneens tevreden, zij had "een mooi contract met
de overheid". Alleen commissaris Van Leeuwen had net als in 1949 zijn twijfel over
de wijsheid om met de walvisvaart door te gaan en liet niet na ook de Haagse kringen hiervan op de hoogte te stellen, zonder gevolg echter"). De bedrijfsvoering
bleef zo zuinig en efficient mogelijk, maar alle risico's voor tekorten lagen voortaan
bij Den Haag. Vinke en Co verbreedde in deze tijd (1953) zijn bestuurlijke top door
chefs van afdelingen de positie van directeur in de firma te geven, die bijvoorbeeld
in de Raad van Commissarissen van de Maatschappij en in overleg met Den Haag
volmacht tot handelen hadden. Een hunner was De Waal. Ook van buitenaf werden
enkelen hiertoe aangetrokken, zoals in 1954 H. M. J. Hulselmans, voordien accountant op het rninisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en betrokken geweest bij de onderhandelingen van 1951"). Het was een Maatschappij,
waarin "nu alles als vanze1fsprekend op rolletjes blijkt te lopen"'9)!
Het "bijpassen" door de overheid ging onverminderd door en zou tot en met
1959 een bedrag van ruimf 34.000.000 belopen. Naar aanleiding van opmerkingen
van de Algemene Rekenkamer moest in 1957 worden erkend dat het garantiecontract stamde uit een tijd van schaarste60 ). Het verrast dan ook niet dat de overheid
in 1958 wilde profiteren van de mogelijkheid, om in deze verhouding verandering
te brengen. Daartoe boden de problemen rondom de reeds genoemde nationale
vangstquotering een opening. Een hoger vangstquote betekende een hogere produktie en meer kans op een quitte spelen of winst. Maar in de strijd om de quotes
ontstond in de winter van 1958/59 ook opeens een gelegenheid van de gehele walvisvaart af te geraken, iets waarom aandeelhouders de Maatschappij al eerder hadden
gevraagd6'). Noorse maatschappijen en de Noorse regering waagden namelijk gezamenlijk een poging het probleem van de onredelijk hoge Nederlandse eis van 1200
BWU te omzeilen door een bod te do en op de "Willem Barendsz". Nederland
stond dan buiten spel en het schip kon worden opgelegd of door Noorse maatschappijen alleen of samen met Japanse en/of Britse worden geexploiteerd. De Nederland toegedachte quote van 750 BWU zou voor een oplossing van de quotering
worden gebruikt62).
Het spel werd niet goed gespeeld. De Maatschappij werd buiten-het eerste overleg
gehouden, dat op 2 maart 1959 op overheidsniveau te Oslo plaatsvond en waarbij
een tweetal hoge Nederlandse ambtenaren een bod van £ 2.750.000 (c.
f 29.000.000) weliswaar krap, maar aanvaardbaar yond. Vijf dagen later werd de
president-commissaris Van Leeuwen (hij was in 1956 Collot d'Escury als zodanig
opgevolgd) samen met regeringscommissaris Bonnerman hiervan in Den Haag door
minister Ir. C. Staf persoonlijk op de hoogte geste1d. Op 9 maart werd in opdracht
van het ministerie van Financien de beursnotering van aandelen Walvisvaart stopgezet. Directie en commissarissen waren verrast, boos en in verwarring. Aan de
overheid werd met recht de competentie ontzegd om buiten de Maatschappij om
dit soort stappen te doen. Maar groot was evenzeer het dilemma of ondanks alles
het bod moest worden aanvaard. De Noren vonden hun bod aan de hoge kant,
maar de Maatschappij meende, dat de prijs boven de f 40.000.000 behoorde te liggen, omdat ook met zeventien jagers en de "Bloemendael" rekening moest worden
gehouden, die immers zonder emplooi geraakten. Op 12 maart vergaderde de Raad
van Commissarissen. De verontwaardiging over de handelwijze van Den Haag was
groot. Desondanks neigden Van Leeuwen en Bonnerman tot aanvaarding. De vloot
in haar geheel was immers tot f 23.000.000 afgeschreven. De Directie bepleitte
voortzetting van het bedrijf. Twee zware delegaties ontmoetten elkaar twee dagen
\
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later op het ministerie. In dit gesprek heeft de minister de Maatschappij niet meer
onder druk gezet. Deze verklaarde zich op haar beurt ontvankelijk voor "een goed
bod", maar de verkoop was hiermee in feite van de baan. Op 19 maart werden de
onderhandelingen beeindigd. Op de achtergrond speelde bij velen in de Maatschappij, lOwel inzake de quote ring als inzake de verkoop, nog altijd rancune mee over
de Noorse houding in 1945/46·').
Dankzij het vasthouden aan de eis van 1200 BWU werkte de Maatschappij de
laatste twee jaren van de garantie-overeenkomst zonder verlies en behoefde de Staat
geen tekorten meer aan te zuiveren. In 1961 kwam een einde aan de rechtstreekse
financieIe band van de Staat met de walvisvaart, een band die de Noorse auteurs
Tl:mnesen en Johnsen ertoe brengen de Maatschappij met enige overdrijving te karakteriseren als "not very far removed from being state-run whaling, on the same
lines as the Russian"·'). Tot het eind toe in 1964 bleef evenwel de overheidsbemoeienis bestaan met het toezicht op de feitelijke vangst en het werk van de International Whaling Commission (lWC).
In november 1945 had voor het eerst een Nederlandse overheidsdelegatie aan
besprekingen van walvisvarende landen deelgenomen en in januari 1946 was Nederland tot deze groep officieel toegetreden. Op een daarop volgende vergadering in
Washington in 1946 was de International Convention for the Regulation of Whaling tot stand gekomen, waaruit de International Whaling Commission voortvloeide. Deze commissie lOU sedert 1949 elk jaar een vergadering beleggen, waarin
onder meer de naleving van de conventie en de vaststelling van het vangstquotum
aan de orde kwamen. Een hoge ambtenaar van het ministere van Landbouw, Vi sserij en Voedselvoorziening was telkens de Nederlandse gedelegeerde; hij werd begeleid door een aantal adviseurs onder wie op den duur meestal de bioloog Slijper en
De Waal. De conventie stelde regels inzake de vangstgebieden, de vangsttijden, de
soorten walvissen voor jacht in aanmerking komend, de verwerking van gedode
dieren en de minimumlengtes. Blauwe vinvissen bijvoorbeeld moesten minstens 70
voet lang zijn, gewone vinvissen 55 voet en potvissen 35 voet. Van elk gedood dier
moest een aantal gegevens worden geregistreerd. De overheid behoorde hierop toe
te zien door middel van twee door haar aangestelde en bezoldigde inspecteurs aan
boord van een fabrieksschip·').
De Nederlandse overheid heeft zich ten opzichte van de naleving van de conventie
conscientieus opgesteld, maar moest zich na de tot standkoming van het garantiecontract in 1951 bij het quoteringsbeleid niet aileen door de schattingen over de omyang van de walvispopulatie laten leiden. Kort v66r een vergadering van de IWC
in 1952 bekende de Nederlandse afgevaardigde aan de Directie van de Maatschappij: het economisch gezichtspunt "is voor de Staat ook van belang, nu de Regering
in sterke mate financieel is geinteresseerd in Uw bedrijf"··). Wetenschappelijke
rapporten van Slijper to on den overigens, anders dan Noorse, dat echte belOrgdheid
over het bestand aan walvissen niet nodig was·'). Consequentie van een en ander
waren onophoudelijk Nederlands verzet in de IWC tegen verlaging van het vangstquo tum en tijdelijk uittreden in 1959.
De twee inspecteurs (ook weI controleurs genoemd) gingen van 1946 af elke reis
mee. Behalve dat zij er op toezagen dat de regels van de conventie werden toegepast
en bijvoorbeeld gunners geen vangstpremie kregen voor ondermaatse of zogende
walvissen, hadden zij ook nog andere opdrachten. Zij verzamelden informatie over
zaken als navigatie, weersomstandigheden, fauna en flora van de Antarctische wateren en de vangstmethoden, maar ook over de stemming aan boord en de organisatie van de werkzaamheden, de hygiene en de medische verzorging van de
opvarenden. Na afloop brachten beide heren over hun bevindingen uitvoerig verslag uit aan de Inspekteur der Visserijen van het eerste district·').
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Den Haag was door deze twee inspecteurs uitstekend op de hoogte van de gang
van zaken in het varende deei van de Maatschappij. Het ministerie maakte ook gebruik van deze kennis. Gerapporteerde overtredingen van de conventie werden de
Maatschappij onder de aandacht gebracht, maar die ontving tevens suggesties voor
verbeteringen in de bedrijfsvoering, in ieder geval sedert het seizoen 1951/52. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de positie aan boord van beide inspecteurs niet
altijd gemakkelijk was als "ogen en oren" van de IWC en het ministerie. Uitlatingen van een eerste machinist als "wat kan ons die flauwekul schelen, schiet toch
elk beest voor z'n raap, het gaat toch om de barrels (traan)" of een zinsnede uit
een rapport als "duidelijk is te voelen dat er instrukties zijn gegeven om zo voorzichtig mogelijk te zijn met mededelingen aan controleurs" zijn hiervoor enigszins
representatief69 ). Met uitzondering van het seizoen 1959/60 - het eerste van de uittreding uit de IWC - zijn elke reis inspecteurs meegeweest.
Tot die "flauwekul" behoorde ontegenzeggelijk ook een aantal biologische
werkzaamheden van een van de inspecteurs. Hij verzamelde gegevens over bijvoorbeeld de aanwezigheid van foetussen in gedode dieren, de dikte van de speklaag en
zette bepaalde delen van de kadavers op formaline of plaatste ze in een vriesruim.
Deze gegevens en objecten werden in Nederland onderzocht door een in 1946 opgerichte Werkgroep Walvisonderzoek onder leiding van Slijper, eerst verbonden aan
de rijksuniversiteit te Utrecht, later aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Deze werkgroep maakte deel uit van het Curatorium Walvisonderzoek TNO;
zij werd door het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de
Maatschappij gefinancierd'O).
He! zeegaand personeei

De werkgelegenheid was in de plannen van 1945 naast de vetvoorziening en deviezenbesparing als een beiangrijk argument aangevoerd om met de waivisvaart als
nieuwe bedrijfstak te starten. Dit argument stond aanvankelijk haaks op het voornemen om op de eerste reis met een bemanning van 90070 Noren te varen en dit percentage elke volgende reis met 10% verminderen en het aantal Nederlanders
evenredig daarmee te vergroten. Maar hiervan kwam niets terecht, want door het
verbod aan Noren om in Nederlandse dienst te treden was hun animo gering. Bovendi en waren de meeste ervaringen tijdens de eerste reis opgedaan met Noren die
het verbod hadden genegeerd, zeer slecht. Pas daarna werd het een bewuste politiek
van de Maatschappij met zoveel mogelijk Nederlanders en Zuidafrikanen te varen
en het aantal Noren tot het uiterste te beperken71).
De eerste reis in 1946/47 was door velen met spanning tegemoet gezien, maar had
een teleurstellende vangst van walvissen en produktie van traan opgeleverd. Ten dele waren onervarenheid en slechte kwaliteit van de bemanning hieraan debet. De Directie was er niet in geslaagd om voldoende en goed Noors personeel voor het
fabrieksschip en de jagers aan te trekken: vermoedelijk 54. De gunners verstonden
hun yak niet optimaal en gingen zich evenals de meeste van hun landgenoten en
Faroer-eilanders aan boord van de "Willem Barendsz" veelvuldig aan drankmisbruik te buiten. De gezagsverhoudingen waren vooraf niet duidelijk geregeld, zeker
niet op het punt wie het laatste woord lOU hebben. Visser was gezagvoerder - een
voorstel van commissaris P. Schoen Pz. naar "oud-Zaansche gewoonte" hem de
titel van commandeur te geven was afgewezen") - en was hoofd van de navigatie.
Naast hem stond als expeditieleider de Noor Hans Jespersen, die in de Antarctische
wateren bepaalde wanneer, waar en hoe de jacht bedreven werd. Visser en Jespersen konden niet met elkaar overweg: de Noor was vaak dronken. De stemming
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werd voortdurend slechter; op 26 januari 1947 stelde Jespersen Visser zelfs voor de
keuze dat of hij zou vertrekken of Jespersen met medeneming van de gunners. Visser ging niet op dit ultimatum in, de Noor vergat het daarna 7l ). De communicatie
tussen beiden veriiep verder via derden74).
De werksfeer werd ook nog be'invloed door spanningen tussen Visser en een van
de twee scheepsartsen, Dr. A. Melchior. Laatstgenoemde had v66r de ooriog als
arts op passagiersschepen gevaren en zich daarna als gynaecoloog in Haariem gevestigd. Aan boord van de "Willem Barendsz" trof hij medische en sanitaire onvolkomenheden en gebreken aan. Zich bewust van zijn eigen gelijk in deze, wilde hij
hierin verandering brengen. Visser echter, als kapitein van vrachtschepen niet met
een arts aan boord vertrouwd, zag de noodzaak en de mogelijkheid voor vervulling
van Melchiors wensen niet altijd in. De opvattingen over hygiene bijvoorbeeld liepen tussen de vele landzaten nogal uiteen. Melchior zocht uiteindelijk zijn gelijk in
een boek, dat de publiciteit over de eerste reis negatief heeft be'invloed").
Aan het slot van het vangstseizoen was de stemming onder de opvarenden van dien
aard geworden, dat een order uit Amsterdam om tien dagen langer met de vangst
door te gaan met een werkweigering werd beantwoord. Het dekdagboek van de
"Willem Barendsz" schetst dit op 9 april 1947 als voigt:
"Bij het aanvangen der werkzaamheden verklaarde een gedeelte der bemanning
gezamenlijk dat zij weigerden eenig verder walvischwerk te verrichten tijdens dit seizoen. Wei waren zij bereid de gewone werkzaamheden te verrichten zooals
schoonmaken, enz. Tijdens een vergadering ten 9u30 in de groote messroom, waar de
vertrouwensmannen der organisaties en vrijwel aIle leden der bemanning aanwezig
waren, werd hun door den expeditieleider en den kapitein in het Noorsch, Engelsch en
Nederlandsch aile omstandigheden uiteengezet die ertoe hadden geleid om ons seizoen
met 10 dagen te verlengen en werd de bemanning er op gewezen dat hun weigering met
zich meebracht dat zij zich aan dienstweigering schul dig maakten en aansprakeJijk
waren voor de gevolgen van hun houding. Zij bleven echter bij hun besluit; zonder eenig
grondig motief voor hun handelswijze naar voren te brengen. Ook weigerden zij
gezamenlijk een schrifteJijke verklaring te teekenen in verband met hun weigering."

Jespersen en Visser hebben deze wei gering geaccepteerd en ook de Directie heeft
achteraf geen disciplinaire maatrege!en hiertegen genomen 76).
Het viel de Directie niet moeilijk wei iets anders te doen. Warnderink Vinke had
de uitreis tot Kaapstad en De Waal had de hele reis meegemaakt. De werkomstandigheden in de walvisvaart waren de Maatschappij nu beter bekend. Jespersen,
Melchior en vijf van de acht gunners gingen niet voor een tweede keer mee 77 ). Visser
werd zowe! gezagvoerder als expeditieleider en liet zich wanneer nodig door een
chief-gunner adviseren. De algehele lei ding kwam dus in een hand, wat goed beviel.
Na Vissers pensionering in 1950 werd deze combinatie ook onder zijn opvolger
I. J. Klijn meestal aangehouden. Beiden waren onbetwiste autoriteiten op het
gebied van zeemanschap en bezaten "een natuurlijk leiderschap". Klijn had wei
"een gesloten karakter, die zeer moeilijk vlot contact met zijn personeel" kreeg").
Bij de werving van personeel werd voortaan het accent op Nederlanders en nietblanke Zuidafrikanen gelegd. Deze laatste groep was goedkoper; zij kwam pas in
Kaapstad aan boord en ging daar op de terugreis ook weer aan wal. Vooral op de
jagervloot, die meestal aan de Kaap overwinterde, yond zij emplooi. Nederlanders
bleven lange tijd het talrijkst, maar werden tijdens de laatste rei zen door de
Zuidafrikanen overvleugeld (zie Tabel 2).
Voor werk in de walvisvaart bestond hoofdzakelijk in de provincies Friesland en
Zuid- en Noord-Holland be!angstelling; veruit het meeste in de laatste. Tijdens de
tweede en derde reis waren tenminste respectievelijk 216 en 225 opvarenden in deze
drie provincies woonachtig. Bij de monstering voor de reis van 1957/58 gaven 280
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man een geboorteplaats hieruit op. Het aandeel van Amsterdam was het grootst:
70, 83 en 50, dat van de Waddeneilanden was betrekkelijk gering: 25, 18 en 9
(1947/ 48, 1948/ 49 en 1957/ 58). Anders dan soms wordt aangenomen namen de
mannen van Schiermonnikoog, het eiland van Visser, geen erg opvallende plaats in:
19, 14 en 779). Veel minder bekend zijn de gemeenten West- en Oost-Dongeradeel
en Dantumadeel in Noord-Friesland: in 1947/48 en 1948/49 14 en 22, in 1957/58
33 man. Het dorpje Anjum leverde hiervan 9 man, bij de eerdere reizen 9 en 11.
Een besluit van de Directie in 1953 om door een van haar opvarenden speciaal in
geze regio te laten werven, wierp dus wei resultaat af! Katwijkers gingen steeds
meer aan de walvisvaart deelnemen: in 1957/ 58 waren het er niet minder dan 12.
Andere gemeenten vallen minder op·O).
TABEL 2
Geografische herkomst van opvarenden "Willem Barendsz" (1) en de jagers (2)
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Bron: Amsterdam, Vinke, bemanningslijsten en notulen Rve 7.4.1949; Den Haag, AMLV,

VIED, expeditierapporten inspecteurs. Kolom met - beduidt: gegevens ontbreken.
Menig Nederlands walvisvaarder monsterde meer malen aan. Na de slecht verlopen eerste expeditie begon toch tweederde der Nederlanders aan de tweede. Dat
bleef ook tijdens de latere jaren het geval. Onder het personeel voor de navigatie,
de fabriek en het slachtdek en op de jagers was op den duur altijd een grote, vaste
kern met ervaring. Op de reis in 1958/59 bijvoorbeeld waren nog veertien mannen
van het eerste uur present!
Gebrek aan emplooi in een Nederland, dat spoedig na de oorlog bijna volledige
werkgelegenheid kende"), was waarschijnlijk zelden de belangrijkste drijfveer tot
aanmonsteren. Deelneming aan de walvisvangst bij de verre Zuidpool appelleerde
aan bepaalde gevoelens; zij bood daarnaast een goed inkomen. Het dienstverband
werd voor zeven maanden aangegaan, ook als de reis korter duurde; aileen de Zuid-
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afrikanen werden per dag over de periode tussen aan- en afmonstering in Kaapstad
betaald. De lonen verschilden in hoogte niet veel van die voor vergelijkbare banen;
de extra-verdiensten kwamen van overwerk en vooral van de bonus verbonden aan
de vangstresultaten (een bepaald bed rag per barrel traan en potvisolie). Hierdoor
konden velen volstaan met een beperkt aanvullend emplooi tijdens de overige vijf
maanden, als in de bouw, horeca of landbouw. In september nodigde de Maatschappij schriftelijk degenen, die in haar ogen hadden voldaan, uit weer bij te tekenen. Aileen officieren en technici van de fabriek waren voor onbepaalde tijd in
dienst. Zij vonden tijdens het zomerseizoen werk op andere schepen die onder Vinke en Co voeren of hielden toezicht op de "Willem Barendsz", wanneer dit schip
in de Coenhaven in Amsterdam of voor onderhoud bij een werf lag en op de jagers
aan de Kaap'2).
Het vooruitzicht op een goede of slechte bonus bepaalde vaak de stemming aan
boord. Op de uitreis, die van de vijfde expeditie af altijd via Curacao of Trinidad,
waar goedkoper brandstoffen konden worden geladen, naar Kaapstad ging en op
de terugreis rechtstreeks van de Kaap naar Amsterdam of Rotterdam deden zich
zelden problemen voor. Onderweg naar en van, maar vooral in de jachtgebieden
- doorgaans tussen 55 en 70 graden Z.B. westelijk of oostelijk van Kaapstad,
slechts eenmaal (1955 / 56) werd rondom Antarctica gevaren - liepen de spann ingen soms op. Tijdens het jachtseizoen, dat al naar gelang de jaarlijkse regelingen
van de IWC van zestig tot honderdtwintig dagen uiteenliep, werd in een tweeploegendienst van twaalf uur gewerkt. Bij aanhoudend slecht weer met storm, sneeuw
of mist en wanneer geen walvissen konden worden gevonden daalde de stemming
tot een dieptepunt: er werd geen bonus verdiend. Bleven ook onder betere omstandigheden goede vangsten uit, dan werd dit de expeditieleider en de gunners
verweten").
De bonus was inderdaad een belangrijk bestanddeel van de verdiensten. De bemanning van de "Willem Barendsz" ontving de zogenoemde fabrieksbonus en van
1955/ 56 af ook een vleesmeelbonus. Hierdoor werd de vaste gage meestal met de
helft vermeerderd, in een enkel jaar (1958/ 59) zelfs meer dan verdubbeld . De opvarenden van de jagers kenden naast de fabriekspremies een bonus-regeling, die
rechtstreeks gekoppeld was aan de traan/potvisolieproduktie uit de door de afzonderlijke jagers geschoten walvissen. Voor het personeel van de zogenoemde boeiboten - jagers die de gedode dieren naar het fabrieksschip sleepten - gold weer een
andere regeling, die ook gunstiger was dan die voor de "Willem Barendsz". Er waren grote verschillen in verdiensten tussen de jagers onderling 84 ), want de kwaliteit
en de inzet van de gunners, tevens kapitein van hun jagers, konden sterk uiteenlopen en de capaciteit van aile schepen was niet gelijk.
Van begin af aan is de Directie bereid geweest zijn gunners zeer hoog te betalen,
aanvankelijk hoger dan andere maatschappijen. Het yak van gunner namelijk werd
bijna aileen door Noren goed beheerst. Zij kwamen allen uit grote gunnersfamilies
in plaatsen als Tf<msberg, Sandefjord en Larvik aan de Oslofjord 81 ) en bezaten een
soort monopoliepositie. Slechts met veel geld konden zij verlokt worden het Noorse
verbod tot dienstneming bij de Maatschappij te overtreden en zich daardoor enigszins buiten hun eigen kring te plaatsen. Het lukte dan ook niet om "topgunners"
aan te trekken . Het verloop was soms groot. Een aantal, dat langer achtereen voor
de Maatschappij bleef werken, nam de Zuidafrikaanse nationaliteit aan.
Elk seizoen weer bezorgde de werving van gunners problemen. De keuze was niet
groot. Veruit de meesten voelden geen enkele band met de Maatschappij, waren
"totaal onberekenbaar" en konden "zomaar botweg weglopen". Hun gebruik van
alcohol lag zeer hoog. Een gunner als D. Skorge, die als een asceet leefde, had als

DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE WALVISVAART

251

chief-gunner enige seizoenen lang mede daardoor weinig gezag. Warnderink Vinke,
die geregeld Kaapstad bezocht en evenals zijn neef E. Vinke de gunnerswereld goed
kende, noemde hen "geboren pokerspelers voor zover het hun eigen zak betreft"86). Het afsluiten van een contract geschiedde per gunner. Hoe groter zijn
vangst des te hoger zijn bonus; de gage maakte maar een fractie van de inkomsten
uit. Slechts eenmaal, in 1956/57, werd de bonus der gunners "gepoold" en gedeeld!
De verschillen in verdiensten konden zeer sterk uiteenlopen: de chief-gunner ontving over het seizoen 1953/ 54 f 123.000, de beste gunner f 80.000 en de rninst succesvolle f 52.00087). Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Visserij (en
Voedselvoorziening) controleerden overigens elk jaar de berekeningen van de bonussen, opdat deze niet volledig werden toegepast op walvissen die op grond van
IWC-bepalingen niet hadden mogen worden gevangen. Te veel overtredingen leidden soms tot ontslag van gunners 88 ).
De Directie is zich de afhankelijkheid van de kleine groep Noren zeer wei bewust
geweest en heeft enkele pogingen gedaan zich eraan te onttrekken, maar tevergeefs.
Als kapitein van de boeiboten - evenals de andere jagers als Amsterdame zeevissersschepen onder AM 1 tim AM 22 geregistreerd en genoemd naar leden van de
farnilie (Warnderink) Vinke 89 ) - werden spoedig zoveel mogelijk Nederlanders
aangesteld en om beurten kregen zij gelegenheid zich in het harpoenieren te oefenen. Dat was ook het geval met de stuurlieden der jagers. De Noren verleenden
hierbij evenwel geen of onvoldoende medewerking. Slechts heel zelden is een enkele
Nederlander gunner geweest, zoals A. M. N. van der Broeke (1950/51, 1953/ 54,
1955/57). Japanse en Russische jagers voeren op den duur wei met eigen mensen.
Deze gunners werden op landstations opgeleid om de "fijne neus en goede schiettechniek" te ontwikkelen. In de Directie leefden in 1951152 enige tijd plannen om
voor de opleiding van jonge Nederlandse gunners een bestaand landvangststation
in Donkergat aan de Saldanhabaai te kopen. Voor deze "oude roesthoop" zou echter te vee I geld no dig zijn en er werd van afgezien90).
De liquidatie (1964-1967)

Sedert het bekend worden van de poging van de regering in 1959 om de "Willem
Barendsz" aan Noorwegen te verkopen, had, zoals een van de opvarenden het
noemt, het zwaard van Damocles boven de Nederlandse walvisvaart gehangen 91 ).
De Maatschappij werkte sedert het afiopen van het garantiecontract bewust naar
een liquidatie toe. Tijdens besprekingen over de produktie van diepvriesvlees in Tokio in januari 1962 tussen Directielid Hulselmans en Hoko Fishing Co. Ltd kwam
de verkoop van de hele vloot ter sprake. De Japanners to on den hiervoor serieuze
belangstelling, maar verdere onderhandelingen leidden niet tot een aanvaardbaar
bod. Ook enkele andere contacten waren vergeefs. De Maatschappij begon inmiddels wei de waardering van posten in de balans aan recente taxaties aan te passen,
het statutair reservefonds werd niet meer opgevoerd. Contractueel echter was de
Maatschappij nog tot en met het seizoen 1963/64 verplicht aan Hoko Fishing Co.
Ltd. diepvriesvlees te leveren 92 ).
De vaststelling van nationale vangstquota in 1962 en de vermindering van de walvispopulatie maakten ondertussen dat de be lang stelling van kopers niet meer zozeer
de vloot betrof als wei het Nederlandse vangstquotum van 60/0. Ruggespraak met
Den Haag had de Maatschappij geleerd, dat het ministerie geen enkel bezwaar had
tegen een te gelde maken hiervan 93 ). Hernieuwde Japanse interesse van drie maatschappijen (Taiyo Gyogyo k.k., Nippon Suisan k.k. en Kyokuyo Hogei k.k.) resulteerde in de zomer van 1964 in een bod dat werd geaccepteerd. Het bedroeg
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£ 1.500.000 voor de Nederlandse quote en de "Willem Barendsz" . Bepalingen van
de IWC verplichtten tot deze koppeling. Het schip echter hadden de Japanners niet
nodig; het werd wei op 14 augustus 1964 aan de koper overgedragen, maar het bleef
onder Japanse vlag in Amsterdam liggen. De Maatschappij was verplicht het op 17
juli 1965 voor £ 1.075.000 terug te nemen. Na aftrek van kosten aan deze transactie
verb on den resulteerde voor de vangstrechten een bedrag van! 3.600.000. Twee moderne jagers, nog onder het garantie contract gebouwd, brachten met! 3.250.000
nauwelijks minder Op94).
De walvisvaart wilde en mocht de Maatschappij niet meer bedrijven, maar zij
was in 1965 wei nog eigenares van een groot en modern fabrieksschip . Voor het varend personeel was geen emplooi meer, ook de kantoor- en andere walactiviteiten
liepen af. De walvisvaart had van 1946 af eerst 40 en geleidelijk afnemend tot 27
procent van de werkzaamheden van de firma Vinke en Co uitgemaakt 9S ). Warnderink Vinke was inmiddels eind 1962 om leeftijdsredenen uit de firma getreden en
kort daarop tot lid van de raad van commissarissen benoemd. In dit college trof
hij nog vier andere mannen van het eerste uur aan: Van Leeuwen, Versluys, Van
der Laan en Schoen. Samen met hen (Versluys trad in juni 1964 terug) en de jongere
leden van de raad kon hij de aandeelhouders een aanzienlijke terugbetaling op hun
aandelen bereiden.
De Directie slaagde er namelijk in voor de "Willem Barendsz" een goede bestemming te vinden. Na enige ombouw was dit schip uitstekend geschikt voor de produktie van vismeel, visolie en diepvriesvis . Een eerste poging van De Waal eind
1964 om hiervoor in Zuid-Afrike een joint-venture op te zetten, mislukte door onvoldoende financiele betrouwbaarheid van een Zuidafrikaanse partner" ). Met de
visserijmaatschappij Atlantic Harvester (Pty) Ltd in Zuid-west-Afrika had hij meer
succes. In juni 1965 , kort voor de Japanse vlag van het schip zou worden gestreken,
kon worden bekend gemaakt dat de "Willem Barendsz" voor! 10.000.000 werd
verkocht aan de Zuidafrikaanse maatschappij Willem Barendsz Beperk. In deze onderneming, samen met Atlantic Harvester opgezet en in Atlantic Harvester zelf
kreeg de Maatschappij met een aandelenkapitaal van! 5.000.000 een minderheidsbelang. De andere helft van de verkoopsom werd in november 1965 in contanten
ontvangen. In januari 1966 vertrok de "Willem Barendsz" voor het laatst uit
Amsterdam, opnieuw naar Kaapstad . Interesse nog vanuit Rusland en door de
scheepsbouwer C. Verolme aan de dag gelegd, had tot niets geleid").
In november 1965 werd de aandeelhouders meegedeeld, dat zij 80% op hun aandelen terugbetaald lOuden krijgen. Dat was heel wat meer dan zij enkele jaren eerder hadden mogen verwachten. De Staat, die bij aanvaarding van het Noorse bod
in 1959 een bedrag van! 4.800.000 had kunnen toucheren 98 ), ontving niets . Maar
daar bleef het voor de aandeelhouders niet bij. De resterende negen jagers werden
verkocht. De visserij in Zuif-Afrika floreerde. De Maatschappij was nu een holdingsmaatschappij geworden, houdster van Zuidafrikaanse aandelen. Een dividend
van 8OJo kon over 1965/ 66 worden uitbetaald. De koers stond goed (240%). Er waren al vergaande plannen om de Maatschappij in 1967 in een beleggingsmaatschappij om te zetten, toen twee Zuidafrikaanse zakenlieden een bod van 320% op het
hele uitstaande pakket aandelen van de Maatschappij deden, hetgeen in mei 1967
werd aanvaard . Directie en commissarissen legden in de jaarvergadering van 16 mei
hun functies neer. Een en ander betekende dat de aandeelhouders na reeds! 800
op een aandeel van! 1.000 te hebben ontvangen nog eens ! 640 tegemoet konden
zien, dus in totaal 144% van de oorspronkelijke nominale waarde 99 ). Er bestond
voorwaar voor hen geen reden tot klagen na een dividend van in totaal 94% over
de eerste vijftien en het negentiende jaar en slechts drie jaren waarin een dividend
gepasseerd was .
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President-commissaris Van Leeuwen die in 1949 nog had verklaard de walvisvaart als een speculatief en niet blijvend welvarend bedrijf te zien, "als een compagnie, dat men gezamenlijk een schuit bouwt en deze opvaart" en die tijdens de
onderhandelingen over het garantiecontract de regering voor de consequenties ervan indringend had gewaarschuwd kon als bankier achteraf dus tevreden zijn. Ais
lid van de Tweede kamer zal hij zich er weI eens over hebben verbaasd, dat in de
volksvertegenwoordiging meestal over de walvisvaart werd gezwegen 100).
NOTEN BIJ HOOFDSTUK XII
*) Dit artikel is het resultaat van een doctoraal-werkcollege zeegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Deelnemers waren de dames A. M. C. van Dissel, G. L. van Duijn,
H. M. Harteveld, E. A. J. van den Heuvel-Strasser en J. E. Oosterling en de heren A. J. M.
Kortekaas, H. L. J. van der Linden, J. H. Mackay, A. M. Mens, J. A. Plokker, B. P. M.
van der Spek en H. M. Wijnants. Ik dank hen allen zonder uitzondering en kandidaatsassistente C. C. van Baalen voor hun inzet. De heer Drs. C. F. L. Paul (Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam) adviseerde bereidwillig inzake bewaarplaatsen van
papieren over deze bedrijfstak.
1) J. D. Rempt, Een avontuurlijke onderneming. De Willem Barendsz vaart ter walvisvangst (,s-Gravenhage 1946) 29-53; J. Kolkman, Walvis aan stuurboord (Nijkerk,
z.j. = 1947), 17-35; A. Melchior, De eerste walvisvaart van de" Willem Barendsz" (Haarlem
z.j. = 1947), 45-50. Een schier complete verzameling van berichtgevingen in de pers bevindt
zich in de collectie-A.B. van Deinse in de bibliotheek van het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie te Leiden (verder aangehaald als Leiden, RNH). Dr. C. Smeenk verleende bij de
raadpleging zijn volle medewerking.
') Ten kantore van de firma Vinke en Co te Amsterdam gaf de firmant G. Warnderink Vinke welwillend inzake in aile bewaard gebleven bescheiden betreffende de walvisvaart, waaronder de notulen van de Raad van Commissarissen van de NMW en correspondentie (verder
aangehaald als Amsterdam, Vinke); daarnaast ook de onuitgegeven herinneringen van zijn vader A. Warnderink Vinke, Geschiedenis van de firma Vinke en Co, eind 1956 aan papier toevertouwd. Hem en zijn medewerkers de heer Th. Eisinga en de dames H. J. Heinsen en
H. P. Stokkel zeg ik gaarne dank voor hun grote hulpvaardigheid en belangstelling.
') De inhoud van de Amsterdamse en nog te noemen Rotterdamse plannen kan worden afgeleid uit twee nota's van het Centraal Instituut voor Industrialisatie van 25.8.1945 en van
het Bedrijfschap voor Visscherijproducten van 14.9.1945 in het Archief Ministerie van Landbouw en Visserij, Oude Haagweg 547 te Den Haag (aangehaald als Den Haag, AMLV), afd.
Visserijen 1921-1950, 606. Gaarne dank ik de Secretaris-Generaal van dit ministerie voor de
we1willend verleende toestemming tot inzage in bescheiden betreffende de walvisvaart en de
heren H. Revier en H. G. Th. Smolenaers voor hun medewerking in deze; laatstgenoemde gaf
voortdurend nuttige adviezen over die collecties, waarin zich relevante stukken bevinden. Het
gaat hier om semi-statische archieven, zodat de verwijzing naar nummers een tijdelijke dan
wei onvolledige is.
Zie verder Warnderink Vinke, Geschiedenis, 74-75 en Melchior, De eerste walvisvaart, 21-24.
') Zie de in noot 3 genoemde nota's.
') Den Haag, AMLV, Directie Voedselvoorziening 1945-1956, 639.245, Bedrijfschap voor
Visscherijproducten aan Plv. Directeur-Gen. Voedselvoorziening 20.9.1945 en Nota inzake
een Nederlandsche walvischvaart van 19.10.1945; idem, afd. Viss. 1921150, 606, nota
Directoraat-Gen. Buitenlandsche Economische Betrekkingen 17.10.1945 en de in noot 3 genoemde nota van 25.8.1945.
') Warnderink Vinke, Geschiedenis, 76-77.
') Idem, 76-78; J. J. Oyevaar, Schets van een loopbaan (1977, niet gepubliceerd), 92-93.
Zie ook Tienjaren economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945-1955 (Den Haag 1955),
24 en F. J. F. M. Duynstee en J. Bosmans, Het Kabinet Schermerhorn Drees (Assen/Amsterdam, 1977) 327-337.
') Zie hierover F. J. A. Broeze, "Whaling in the Southern Oceans. The Dutch quest for
southern whaling in the nineteenth century" in: Economisch en Sociaal-Historisch laarboek
40 (1977), 66-112.
') Zie hiervoor het nieuwe standaardwerk van J. N. T,mnesen en A. O. Johnsen, The history of modern whaling (Londen/Canberra 1982), met name de hoofdstukken 3, 15 en 26. Een
kort overzicht biedt o.a. W. H. G. Palm, Walvisschen en walvischvaart (Amsterdam/Antwerpen 1946), hoofdstuk IV.
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10) C. Wilson, De geschiedenis van de Unilever (Den Haag 1954), deel I, 146, 154 en 273,
dee! II, 135-139,271 en 355-358; A. G. U. Hildebrandt, "De Nederlandsche walvischvaart"
in Economisch-Statistische Berichten 1945,295-296; C. F . Fe1tmann en W. Vervoort, Walvisvaart. Biologische en technische grondslagen van de moderne Antarctische walvisvaart (Gorinchem 1945), 232-233 en de in noot 3 genoemde nota van 25 .8.1945.
") Oyevaar, Schets, 92 .
12) Tennesen en Johnsen, Modern whaling, 385 en 523.
") De gevangen walvis sen werden naar een standaardeenheid omgerekend, waarbij als
equivalent voor 1 blauwe vinvis 2 gewone vinvissen of 21 / 2 bultruggen of 6 seiwalvissen golden; potvissen vielen hierbuiten .
" ) Tennesen en Johnsen, Modern whaling, 448-456, 460-462, 486-496 en 521-522.
" ) Idem, 521 en 523-524; Den Haag, AMLV, Dir. Voedselvoorziening 639.245, Brief Furnee en code-telegram Luden aan minister van Buit.Zaken 15.11.1945; ibidem, afd. Viss .
1921150, 618 en 595 , beknopt vers1ag Oyevaar van conferentie in Londen 26 .11.1945; Oyevaar, Schets, 93 .
" ) A'dam, Vinke, notulen Raad van Commissarissen (RvC) 4.9.1946 en 25 .11.1953; Den
Haag, AMVL, Afd. Viss. 1921150, 607, brief Van Dijk aan NMW van 4.2.1946; ibidem, Visserij Inspectie Eerste District (afgekort VIED), map bemanningsaangelegenheden, NMW aan
Drost 18.5.1948; Tennesen en Johnsen, Modern whaling, 523.
") A'dam, Vinke, afschrift brief NHM aan firma Vinke en Co 4.12.1945; Warnderink Vinke, Geschiedenis, 78-80 .
") De groep Vinke verwierf 15, de NHM en TB 10 en ADM, NDM en de verffabrikant
P . Schoen Pzn 15 preferente aande1en (A'dam, Vinke, not. RvC 31.3.1951).
") Verslag eerste boekjaar NMW 1946-47,2 en 7. (een complete serie jaarverslagen bevindt
zich in Leiden, RNH, coli . Van Deinse); A'dam, Vinke, Statuten NMW, art. 12 lid 11 en not.
RvC 4.4.1946; Warnderink Vinke, Geschiedenis, 80.
ZO) Onderzoek in het particuliere archief-De Waal in Schelluinen, rijk aan bescheiden rakende de NMW, werd helaas niet toegestaan . Voor zijn benoeming tot onder-directeur en het
verlenen van procuratie A'dam , Vinke, not. RvC 21.4.1950 en 8.5.1947.
" ) B. Reinalda, "De Rotterdamse haven- en zee!iedenstakingen in 1945 en 1946" in : Te
E1fder Ure 20 (1973), 891, 897 , 904 en 906; meer in het a1gemeen P . Boomgaard, "De havenstaking van 1946 in Amsterdam en Rotterdam" in: Economisch- en Sociaal-Historisch
Jaarboek 40 (1977) 242-312. Over het niet-besmet verklaren: A'dam, Vinke, not. RvC
14.6.1946.
" ) A'dam, Vinke, not. RvC 4 en 16.9 en 22.10.1946 en rapport NMW van 15.11.1945;
Warnderink Vinke, Geschiedenis, 80-82 .
2l) Per 31 december 1946 had de Herstelbank kredieten uitstaan ter waarde van
f 50.290.000, waarvan dus 15"10 bij de NMW (Tien Jaar Herstelbank, 34-36) .
" ) Leiden, RNH , coli . Van Deinse, Verslag eerste boekjaar NMW 1946/ 47, 9; A'dam Vinke, concept-balans nov. 1946 en not. RvC 3.12.1946.
" ) A'dam, Vinke, not. RvC 4 en 16.9.1946; Den Haag, AMVL, Afd . Viss . 1921150,611,
afschrift brief NMW aan Voedselvoorziening Import Bureau van 7.10.1946; Rempt, De avontuurlijke onderneming, 40-41.
26) Warnderink Vinke, Geschiedenis, 82-83 ; A'dam, Vinke, bemanningslijst 1946/ 47; Den
Haag, AMLV, afd. Viss. 1921150, 613, nota Breunis aan minister van L, V en V van
15.12.1947.
" ) Een publicatie over dit onderwerp ontbreekt. Wei schreef G. F. Grobben in 1979 een
goed gedocumenteerde doctoraa1scriptie sociaa1-economische geschiedenis (Vrije Universiteit
te Amsterdam) over de moderne (Neder1andse) walvisvangst. Het in noot 9 genoemde werk
van Tennesen en Johnsen bevat veel, vaak kritische informatie over de Nederlandse rol in internationaal verband.
" ) Traanprijzen (no. 1) zijn ontleend aan Tennesen en Johnsen, Modern whaling, 753.
29 ) Idem , 529-532.
30) De jaarlijkse International Whaling Commission Reports (een complete serie bevindt
zich in Leiden, RNH, coli . Van Deinse) bevatten allerhande cijfermateriaal over de walvispopulatie en de aantallen gedode dieren.
" ) Een overzicht van aile bij de Antarctische vangst betrokken fabriek sschepen treft men
in: Tennesen en Johnsen, Modern whaling, 739-746 .
" ) In de jaarverslagen zijn naast de gebruikelijke balans en winst- en verliesrekening ook
de vangstresultaten en de produkten vermeld. Hieraan zijn ook de nog verder te no ern en cijfers ontleend.
" ) A'dam, Vinke, not. RvC 7.4.1949, 20.10.1950 en 5.7 .1951 ; Den Haag, AMLV, Directie
Visserijen 1950/ 60, do os 69, NMW aan min. van Financien 8.10.1949; ibidem, - .245, Walvisvaart III, met tekst van het garantiecontract. Zie ook Warnderink Vinke, Geschiedenis, 92 .
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H) Leiden, RNH , coll . Van Deinse, envelop 6, knipsel NRC van 23 .11.1951.
" ) A'dam , Vinke, not. RvC 17.9.1951 , 28 .2.1952 en 6.7 .1953 en ordner Walvisvaart, Directie aan RvC 2.7.1953.
36) Een uitvoerige technische beschrijving van de " Willem Barendsz" werd opgenomen in
het tijdschrift Schip en Wer!, 22 (1955), 461-487 . Tekeningen en andere bescheiden betreffende de bouw in A'dam, Vinke.
" ) Een overzicht van voor elk jaar afgesproken quota en totaal gerealiseerde vangsten in
Tl!lnnesen en Johnsen, Modern whaling, 750 .
H) A'dam, Vinke, not. RvC 26.7. en 6.12.1956; Warnderink Vinke, Geschiedenis, 93 . De
nieuwe " Willem Barandsz" is eenmaal (zomer 1956) verhuurd voor twee oliereizen naar de
Perzische Golf.
") A'dam, Vinke, not. RvC 16.7. en 15.11.1957; Den Haag, AMLV, DiL Viss. 1950/ 60,
doos 68, brief van NMW aan Lienesch van 3.9.1957 en brieven van Lienesch aan de minister
van L, V en V, van 29.9. , 6.10 en 30.10.1957.
" ) Over de vangst van potvissen bestonden geen internationale afspraken. V66r en na het
seizoen of tijdens slechte dagen in de jacht op de baleinwalvissen, werden deze tandwalvissen
ook gevangen . Doordat de verwerking tot potvistraan een ander procede vereiste werd niet
gelijktijdig op beide soorten gejaagd. Het werd als een aanvullende bezigheid beschouwd.
41) A' dam, Vinke, not. RvC 30.12.1958, 13.1, 12.3 en 10.7.1959.
42) Ibidem, 2.11.1953, 4.10.1954, 28.11.1955 en 10.7.1959; Leiden, RHN, coll. Van Deinse,
map 14, knipsel NRC van 2.8.1958; Den Haag, AMLV, Dir. Viss. 1950/ 60, doos 68, briefwisseling tussen NMW en Lienesch van 23.10,5 en 13.11.1958 en doos 72, bescheiden expeditie
1958/ 59; Warnderink Vinke, Geschiedenis, 86 .
" ) Behalve in Den Haag, AMLV, afd. Viss. 1921150 en Dir. Viss. 1950/ 60 bevinden zich
ook in de collectie Walvisvaart van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (onder meer) de verslagen van de Nederlandse deelneming aan de IWC-besprekingen, zie 1955, verslag 22.7; 1956,
verslag van Van der Dussen; 1957, Ned. verslag; 1958, verslag van Van der Dussen en Ned.
voorstel inzake BWU. De heer Th . Fruithof was behulpzaam bij de raadpleging . Voor de verdere internationale context: Tl!lnnesen en Johnsen, Modern whaling, hoofdstuk 31.
" ) Tl!lnnesen en Johnsen, Modern whaling, hoofdstuk 32; de beide auteurs zijn scherp afkeurend over de Nederlandse houding in het quotageschil.
" ) Ontleend aan beschouwingen in de jaarverslagen NMW over 1958/ 59 en 1959/ 60 en correspondentie van het rninisterie van L, Yen V van 22.1,18 .2 en 6.5 .1959 (Den Haag, AMLV,
Oir. Viss . 1950/ 60, doos 70) en antwoord van 11.12.1959 op Tweede Kamervragen (ibidem,
doos 69) .
" ) A'dam , Vinke, not. RvC 15.1. en 30.12. 1958, 13.1,10.7 en 17.12.1959 en 27.5 .1960;
jaarverslag NMW over 1958/ 59, 5 en 1959/ 60, 5. Op grond van art. 3 van het garantiecontract
kon de Maatschappij elit besluit nemen.
41) A' dam, Vinke, not. RvC 23.10 en 17.12.1959, 16.12.1960 en 19.1.1961. De " Bloemendae1" werd op 30.12.1960 aan de Japanse Nittoh Whaling Company voor ! 4.400.000 verkocht; op grond van het garantiecontract ontving de staat hiervan ! 1.500.000 (ibidem,
Jaarstukken 1960/ 61).
" ) Tl!lnnesen en Johnsen, Modern whaling, hoofdstuk 33 .
" ) Zie de in noot 3 genoemde nota van 25.8 .1945 en voor het CIVI zelf P . E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland (Amsterdam 1980), 237-238, 252 en 255-256.
'0) Den Haag, AMLV, afd . Viss. 1921150,611, Posthuma aan Lieftinck (copie) 25.9.1947
en min . van L, V en V aan min .v.Financien (copie) 4.3 .1948; A'dam, Vinke, not. RvC
3.12.1946, 16.9.1947, 22.4.1948 en 21.9.1949.
51) Ibidem, 6.7, 21.9 en 4.11.1949; Den Haag, AMLV, Oir. Viss. 1950/ 60, doos 69, diverse
bescheiden uit 1949 betreffende verkoop "Willem Barendsz".
52) A' dam, Vinke, not. RvC 20.10.1950, 3.1,24 en 28.2, 31.3 en 5.7. 1951 ; Den Haag
AML V, Dir. Viss. 1950/ 60, doos 68 en -.245, dossier Walvisvaart II, o.a. nota's van Louwes,
Mansholt en Fruin. Zie ook Tl!lnnesen en Johnsen, Modern whaling, 535-540.
" ) Zie noot 33.
54) Den Haag, AMLV, Dir. Viss. 1950/ 60, -.245 dossier Walvisvaart III, Mansholt aan de
Minister-president 24.8.1951. De waarde van ingevoerde plantaardige en dierlijke vetten en
olien verdubbelde van! 132.000.000 in 1949 naar! 260.000.000 in 1951 (P . Fortuyn, Sociaaleconomische politiek in Nederland 1945-/949, Alphen aan den Rijn, 1981 , 457).
" ) Warnderink Vinke, De geschiedenis, 92; A'dam, Vinke, ordner Walvisvaart, Mansholt
aan NMW 25 .10.1951.
56) Voor kritische opmerkingen van de Algemene Rekenkamer uit 1953/ 54 en 1957, zie Den
Haag, AMLV, Directie Financiele Zaken, dossier NMW. In 1955/ 56 constateerden twee kamerleden bevoordeling van de traanproduktie boven die van koolzaad (Handelingen Tweede
Kamer, 3282- en 3494).
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51) Ibidem, Dir. Viss. 1950/ 60 . -.245, dossier Walvisvaart III, nota van Fruin aan Louwes
van 31.3.1952; A'dam, Vinke, not RvC 1.5.1952; mededeling H. M. 1. Hulselmans ('t Goy)
in een interview op 8.6.1983 .
" ) Warnderink Vinke, De geschiedenis, 112-114 en 118; A'dam, Vinke, not. RvC
22.9.1953 en 28 .11.1955.
50) Opmerking van Collot d'Escury (A'dam, Vinke, not. RvC 4.10.1954).
60) Zie noot 56.
'1 ) Leiden, RNH, coll. Van Deinse, map 14, knipsel NRC van 25.2.1958.
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