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Woord Vooraf.

Door de historici van de Katholieke Hogeschool te Tilburg is er veel

onderzoek verricht naar de sociaaleconomische en politieke problema-

tiek van Nederland van c. 1750 tot c. 1850. Zo vond in het voetspoor

van prof. dr. L.G.J. Verberne een 'sociaaleconomisch' eerherstel plaats

van Koning Willem I. Het is daarom voor mij een voorrecht aan deze

Hogeschool mijn proefschrift te presenteren over de economische denk-

beelden van Gijsbert Karel van Hogendorp, de man die te boek staat als

de tegenspeler van Willem I dn als een lichtbaken in zijn tijd.

De compositie van mijn ideeonhistorische studie brengt met zich

mee, dat een korte herhaling van informatie soms niet kon worden voor-

komen. Voor de lezer, die opziet tegen de omvang van dit boek, is het

goed te weten, dat de hoofdstukken als afzonderlijke delen mogen wor-

den beschouwd, met uitzondering van hoofdstuk V. De Inleiding en Samen-

vatting en vervolgens de interne verwijzingen en het personenregister

dragen, naar ik hoop, bij tot de samenhang van mijn studie.

Voor de voltooiIng van deze dissertatie was de 'creative response'

van prof. dr. Joh. de Vries een onmisbare voorwaarde. Ik voelde me ook

sterk gesteund door de voortdurende belangstelling en adviezen van

dr. Frans Messing. Bovenal ben ik dankbaar voor het weldadig werkklimaat,

dat Aleydis, Irene en Fenneke voor mij in stand hielden. In de eerste

plaats voor hen betekent het gereed komen van dit boek een hele opluch-

ting. Gelukkig kunnen zij de naam Van Hogendorp nog associeren met een

boeiende, zij het solitaire, vorm van tijdsbesteding.

mei 1982.
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I.  I N L E I D I N G.

Hoe markant Fruin, Colenbrander en Verberne Gijsbert Karel van Hogendorp
1

(1762-1834) ook hebben getekend , de lijnen van het beeld beginnen vanaf

het jaar 1787 hun scherpte te verliezen. Deze gaan dan over in een stip-

pellijn, bijeengehouden door de hoofdmomenten 1813, 1816 en 1830 en met

verve getraceerd in de 'literaire' biografie van Henriette L.T. de Beau-
2

fort . De in druk uitgekomen Brieven en Gedenkschriften (1866-1903, ze-

ven delen) konden, door de onevenwichtige samenstelling er van, de stu-

die voor de tussenliggende perioden niet bevorderen. Daardoor werd met

name het voor Gijsbert Karel's economisch denken zo belangrijke Rotter-

damse tijdvak (1788-1795) veronachtzaamd. Ook van de familiepapieren,

die in 1913, 1922, 1927 en ten slotte3 in 1964 aan het Algemeen Rijks-

archief werden overgedragen, is voor de tijd na 1787 slechts fragmenta-
4

risch gebruik gemaakt . Over de volwassen Van Hogendorp is niettemin een

biografie, die voldoet aan hedendaagse wetenschappelijke, in het bijzon-
5

der psycho-historische  criteria, moeilijk te schrijven. Gijsbert Karel

was een man met zeer weinig sociale kontakten; hij kwam zelden in het

openbare leven anders naar voren dan als presentator van zijn eigen me-

ning. Ons integraal archiefonderzoek leverde, naast aantekeningen en be-
6

schouwingen, weinig gegevens op over zijn privoleven en emoties . Met

het klimmen der jaren nam de hoeveelheid ontboezemingen af. Wanneer
7

Kleio door het sleutelgat kijkt, leidt dat tot optisch bedrog , maar

daarvoor is, waar het om Gijsbert Karel gaat, het materiaal zelfs nog

te gering: Dus ook voor identificatie of sympathie met de hoofdpersoon.

Wij kwamen echter sterk onder de indruk van de studiewerkzaamheid van

Gijsbert Karel: geen scribent of compilator, maar een boeiend schrijver

met denkkracht.

Het negentiende-eeuwse beeld van Gijsbert Karel, ontleend aan zijn

tijdgenoten en gefundeerd op de kennis over de jongelingsjaren, is eer-
8

der een voorstelling dan dat het berust op kritisch inzicht . De beeld-

vorming omtrent de persoon van Gijsbert Karel behield tot in onze dagen

een obligaat karakter: pedant en gekwetst in zijn eergevoel. Verberne

en Van der Hoeven hebben daaraan weinig veranderd. Zij plaatsten hem in
9

het al of niet door hemzelf beleefde geestelijk en sociaalcultureel

klimaat van zijn tijd. Aan een analyse van zijn ideeen kwamen zij te
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weinig toe. Hun weergave van Gijsbert Karel's politieke denken wordt vaak

onderbroken door biografisch ingekleurde gegevens en decorschilderingen,

zonder dat de vraag van de recente 'intellectual history' naar de her-

komst, ontwikkeling, groeps- en plaatsgebondenheid en invloed van idee6n

voldoende expliciet aan de orde werd gesteld en zonder dat daarbij de con-
10

temporaine visie op de rol van de idee6n werd betrokken

De historiografie vertoont nog een ander tekort. Verreweg de meeste

denkbeelden, door Gijsbert Karel op schrift gesteld, betreffen de finan-

ci8le en economische politiek. In het gezichtsveld van de historici vormt

deze thematiek vooralsnog een blinde vlek. Politieke en economische

ideeon van de tijd rond 1800 kunnen voor het merendeel niet van elkaar

worden geabstraheerd, doch waardering voor het liberale gehalte van de

politieke opvattingen van Gijsbert Karel gaat tot heden samen met onbe-
11

grip voor diens economische denkbeelden .
Ons onderzoek zal de samenhang

en de wisselwerking tussen economische en politieke denkbeelden aantonen

in de periode waarin de 'political economy' als wetenschap ontstond.

Andersom, een exclusieve aandacht voor Gijsbert Karel's economische

idee6n, is ook voorgekomen. De bijna-tijdgenoot Otto van Rees schreef in

1854 een 'Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogen-

dorp als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland' (8', 219 p.).

Evenals de met voetnootinformatie en met een verbeterd register aangevul-

de heruitgave van Gijsbert Karel's 'Bijdragen tot de huishouding van

staat in het koninkrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten

Generaal' (1818-1825, tien delen), die door Thorbecke in 1854-1855 werd

geredigeerd, beoogde Van Rees' overzicht van Gijsbert Karel's idee6n een

houvast te bieden aan de liberalen in de Tweede Kamer. In het debat werd

vaak willekeurig verwezen naar de Bijdragen, terwijl in de delicate kwes-

tie van de koloniale politiek opzettelijk niet op Van Hogendorp een be-
12

roep werd gedaan. Daarom speet het de hoogleraren H.W. Tydeman en S.

Vissering ernstige kritiek te moeten uitoefenen op Van Rees. Zij verweten

hem, dat hij nogal eens storend met Gijsbert Karel in discussie was ge-

gaan om diens "dwalingen" te kunnen aantonen en daarbij anachronistisch

de klassiekeconomische theorievorming van rond 1850 als maatstaf had ge-
13

nomen, zonder deze overigens zelf geheel te begrijpen . Bovendien waren

zij van oordeel, dat Van Rees geen oog had voor de ontwikkeling in Gijs-

bert Karel's denken. Naar hun mening had hij bij een chronologische en in
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de historische kontekst geplaatste behandeling van de ideeen - zoals Thor-

becke in 1860 in een ander verband stelde - een "gestadige ontwikkeling
14

van Hogendorp tot in hoogen ouderdom" kunnen ontdekken en aangeven. Wij

voegen er aan toe, dat Van Rees Gijsbert Karel pas vanaf 1802 volgde. Hij

beschikte niet over de archivalia, die hem de samenhang tussen opstellen

en publikaties hadden kunnen laten zien. Al die manco's zijn voor ons een

voldoende reden om niet te vertrouwen op Van Rees' compilatie, doch wel,

vanwege onze interesse voor de stand van het liberale denken in Nederland,

op diens kommentaar.

De beide recensenten rekenden het Van Rees zwaar aan, dat hij Gijs-

bert Karel's verdiensten "ten aanzien van Nederland", zoals in de titel

stond, niet aan de orde had gesteld. Zij drukten zich echter vaag uit:

Gijsbert Karel's beginselen hadden toch iets te maken met zijn politiek

handelen en met de eigen economische werkelijkheid van Nederland, waarop

hij invloed dacht te kunnen uitoefenen? We beseffen vandaag, waarom het

niet eenvoudig is de toepasbaarheid van theorie6n vast te stellen. Voor-

eerst is er de vraag, in hoeverre idee6n reflecties zijn van de werke-

lijkheid. De toepasbaarheid van theorieSn staat of valt met de empirische

kijk op de economische realiteit en met het inzicht in het verband tussen

makro-economische verschijnselen. In dit opzicht is de periode 1780-1830

vandaag voor ons, naar men mag aannemen, begrijpelijker dan voor de tijd-

genoten, dankzij de studies van I.J. Brugmans, H.R.C. Wright, H. Witlox,

Joh. de Vries, J. Mokyr en anderen. Uiteindelijk is de toepasbaarheid pas

te bewijzen, indien de theorie w6rdt toegepast, maar of het zover komt

hangt af van institutionele faktoren zoals de staats- en regeringsvorm,

de wetgeving, de politieke wil en de theoretische en praktische deskun-

digheid van beleidmakers en -uitvoerders. Ook op dat terrein is onze ken-
15

nis, speciaal omtrent economische instituties
, sterk toegenomen.

Idee en werkelijkheid: het is deze problematiek die het oordeel over

Gijsbert Karel's economische denkbeelden lijkt te bepalen. Bewonderaars

heeft Van Hogendorp tot nu toe gehad in twee opzichten. In de eerste

plaats staat zijn deskundigheid op deelgebieden hoog genoteerd. Zijn in-

zicht op het terrein van de openbare financien werd geroemd door J.T.
16

Buys in 1857; dit oordeel werd door Hk. Riemens bevestigd . Gijsbert

Karel's principidle argumentatie tegen protectionisme stond in het eco-

nomisch leerboek (1850) van J.L. de Bruyn Kops goed aangeschreven; zij
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17
werd door Wright gerevalueerd . In de tweede plaats is er de informatie,

18
die Gijsbert Karel als "scherp waarnemer" verschafte. Daarvan werd dank-

baar gebruik gemaakt door o.a. I.J. Brugmans, Witlox en Mokyr.

Een speurtocht naar een positief oordeel over Gijsbert Karel's

denken in het algemeen leverde slechts spaarzame, intuitieve opmerkingen

op. Van Hogendorp is, zo wordt gezegd, "een man van imaginatie, van flit-
19

sen van diep doorzicht" ;
hij is in staat tot een grote mate van objecti-

20
viteit . Volgens Bijvanck is Gijsbert Karel's leven "dubbel geweest, een

leven in de realiteit van de wereld, en in de andere realiteit van zijn

voorstelling" en is hij dankzij de distantie tot goede inzichten in staat
21

geweest . Overheersend is echter de mening dat Gijsbert Karel "in olym-
22

pische afzondering boven het volk" dacht en sprak  . Verberne schijnt

niet zozeer geinteresseerd te zijn in het denken-op-afstand alswel in de
23

standsbewuste fixaties van Gijsbert Karel's opvattingen . Men ontkomt

niet aan de indruk, dat een minder gunstig oordeel over de mens achter de

idee6n historici er toe bracht diens economische denkbeelden te diskwali-

ficeren.

Brugmans heeft zich verre gehouden van een persoonsduiding, doch

zijn standpunt dat Gijsbert Karel "niet een overtuigd maar een opportu-

"   was, vindt men bij anderen in pejoratieve zin
24

nistisch vrijhandelaar

terug  in de stelling,  dat Van Hogendorp' s denken "pragmatisch" en "oppor-
25

tunistisch" is . Beide termen worden onzorgvuldig gebruikt 6n gecombi-

neerd, maar impliceren een oordeel en een vraagstelling. Met 'pragma-

tisch' wordt het tegengestelde van theoretisch bedoeld. Het adjectief

houdt tegelijk de suggestie in, dat Gijsbert Karel's opvattingen nuttig

em doelmatig van aard zijn. De lezer wordt zo in het onzekere gelaten ten

aanzien van het genoemde probleem van de toepasbaarheid. Indien men het

begrip 'pragmatisch' kentheoretisch opvat, houdt dat de stelling in, dat

Gijsbert Karel in plaats van abstract en a priori te denken de detail-

wijzigingen in de contemporaine werkelijkheid waarneemt en dan zijn

idee6n 'piecemeal' bijstelt en hooguit een kleine stap vooruit denkt in
26

de door hem gewenste richting . In die zin is de geldigheid van Gijs-

bert Karel's ideeen nog nooit overwogen. Een serieus gebruik van het

woord 'pragmatisch' is de pas afgesneden door het bijvoegsel 'opportunis-

tisch', hetgeen bij hem duidt op afwezigheid of inconsistentie van begin-

selen, tevens op wisselvallig stemgedrag in de Tweede Kamer.
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De halsstarrige twijfel over de kwaliteit van Gijsbert Karel's econo-

mische ideeen is niet onbegrijpelijk. Met twee kwesties weet men immers

geen raad: het eklektisch literatuurgebruik en het vermeende Hollandisme.

Gijsbert Karel's zeer schaarse en slordige verwijzingen maken het, zo
27

wordt gezegd , niet mogelijk om de herkomst van zijn idee6n te achterha-
28len en wekken de indruk dat hij "slechts terloops" door de klassieke

economen is beinvloed. De onzekerheid hieromtrent roept vragen op over

zijn denkstijl. Een ongunstig oordeel ligt voor de hand, omdat sedert het

derde kwart van de negentiende eeuw ook in Nederland het door de Oosten-

rijkse School gevoede d6dain voor de theoretische waarde van de 'prak-
29

tische' staatshuishoudkunde bestaat . Men negeert dan echter de eigen

aard van het Nederlandse economische denken tot 1870. Hasenberg Butter

heeft het 'eklektisch' en 'toegepast' karakter daarvan laten zien aan de
30

hand van een overzicht van auteurs en thema's . In hoeverre dit opgaat

voor Gijsbert Karel's denken en in welke mate daardoor het theoretisch

inzicht wordt benadeeld, kan pas, zonder waarde-oordeel vooraf, worden

vastgesteld door zijn ideeen inhoudelijk te bezien.

Vervolgens bestaat er de uit Gijsbert Karel's tijd stammende en als

in een estafette doorgegeven opvatting, dat hij in zijn pleidooi voor zo

min mogelijk handelsbelemmeringen de spreekbuis vormde van de Hollandse

kooplieden. Toonaangevend in de economische geschiedschrijving is de me-

ning van T.P. van der Kooy, verwoord in zijn 'Hollands stapelmarkt en

haar  verval'   (1931) , dat Gijsbert Karel  "zich  niet ver boven  een  vlak
31

koopmansniveau" verhief  . W.M. Zappey spreekt in 1967 van Gijsbert Ka-
32rel' s "geborneerd koopmansliberalisme"     .  Dat Van Hogendorp een "stokhol-

lander"  is,  niet bij machte  om de Nederlandse natievorming sedert  1795
33

volledig te accepteren, is door Van der Hoeven volgehouden . Voor het

economisch denken is de kwestie van belang, of Gijsbert Karel een acht-

tiende-eeuws referentiekader bleef behouden, zodanig dat hij niet toe-

kwam aan de aanvaarding van de veranderingen, die na 1813 in het Verenigd

Koninkrijk en in de internationale verhoudingen zich voordeden. Thorbecke

heeft gezegd, dat Gijsbert Karel in zijn ideedn over de regeringsvorm

"een oog, en dat waarmede hij meest zag, op onze oude inrichting, het an-
34

dere op Engeland gevestigd had" . Handhaven wij, gegeven onze huidige

kennis, de mening dat de brug, die Gijsbert Karel naar de negentiende

eeuw sloeg, er een was met ongelijke leggers? Geldt dat ook voor zijn
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economisch denken? Joh. de Vries heeft reeds in 1959 een opening gemaakt

voor een herwaardering van Gijsbert Karel door te wijzen op diens niet in

pessimisme gedompeld inzicht in de relatieve commerci6le achteruitgang van
35

de Republiek in de achttiende eeuw . Nadien plaatste Hovy de volgende

voor ons stimulerende veronderstelling: "Hogendorp vormde een merkwaardige

overgangsfiguur tussen stapelmarktopvattingen en economisch liberalisme.

Bij het klimmen der jaren neigde hij steeds meer tot het laatstgenoemde
standpunt„36

Vraagtekens te over. Door adequate probleemstellingen kunnen zij mis-

schien vervagen of verdwijnen. Op Gijsbert Karel's rijke bibliotheek en

archief - hier voor het eerst in zijn geheel bezien - kan een nieuw licht

geworpen worden, indien daaraan de vragen worden gesteld, die aan de orde

komen in de geschiedschrijving over de economische idee6n van die tijd,
37

met name in de Smith-studies . Dit moet geschieden met ingehouden pre-

tenties, naar Nederlandse proporties. In de eerste plaats omdat de nog

aan te tonen breedte van Gijsbert Karel's ori6ntatieterrein wellicht een

ondiepte  van zijn economisch denken  met zich meebrengt, waardoor  een  ab-
38

solutistische benadering ,
een theoretische analyse, weinig eclatante

resultaten belooft. Vervolgens omdat een relativistische benadering wordt

geblokkeerd door het ontbreken van voldoende biografische gegevens over

de achterliggende motieven van Gijsbert Karel's denken en handelen. Of-

schoon onze kennis omtrent de economische omgevingsfaktoren, die van in-

vloed kunnen zijn geweest op de vraagstelling en de inhoud van zijn eco-

nomische denkbeelden is toegenomen, wreekt zich toch bij een plaatsing

van de idee n in historisch kader het gemis aan een handboek over het

geestelijk en sociaalcultureel leven van Nederland in die periode. Bo-

vendien is er slechts een geringe mogelijkheid om te refereren aan Ne-

derlandse tijdgenoten. Voorzover dat op te maken is uit de gedrukte wer-

ken en bekende archiefinventarissen beschikt er niemand over zulk een

omvangrijke economisch-theoretische informatie als Gijsbert Karel. Of

het ondanks deze beperkingen de moeite loont Gijsbert Karel's econo-

mische ideeon te bestuderen, moge uit dit onderzoek blijken.

39
De opbouw van onze studie is als volgt. In Hoofdstuk II wordt de over-

heersende plaats aangetoond, die de schrijfarbeid innam in Gijsbert Ka-

rel's leven, en de betekenis die hij zelf daaraan hechtte. In Hoofdstuk
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III maken we kennis met zijn idee6nwereld, zijn omgang met boeken en zijn

voorkeur voor de economische literatuur.

Hoofdstuk IV bespreekt het vrijheidsconcept van Gijsbert Karel. De

versterking van de economische component daarvan komt tot uiting in zijn

idee6n over vrijhandel en over een nationale, economische ontwikkeling.

In dit verband wordt zijn standpunt belicht over de relatieve, commerci6-

le achteruitgang. Dit hoofdstuk kan als start dienen voor het leren ken-

nen van Gijsbert Karel's kritiek - in hoofdstuk V - op de welvaartspoli-

tiek van Willem I: vanuit Gijsbert Karel's natie-idee en zijn kijk op de

economische ontwikkeling. Zijn bezwaren tegen de gevoerde politiek komen

bovendien voort uit de zich ontwikkelende idee6n, die in de drie daarop

volgende hoofdstukken (VI, VII, VIII) worden uiteengezet.

In VI en VII is de financidle thematiek aan de orde. Gijsbert Ka-

rel's fiscale denkbeelden (VII) worden mede in verband gezien met zijn

maatschappijbeeld en zijn opinie over het armoedeverschijnsel.

Tenslotte wordt in VIII, voortbouwend op IV, een onderzoek inge-

steld naar de ontwikkeling van Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken in

klassiekeconomische richting, met inbegrip van zijn mening over het door

economisten inconsistent overwogen thema van de koloniale handel.

In de Samenvatting wordt getracht de verschillende draden van Gijs-

bert Karel's economische en financi6le denken met elkaar te verbinden.
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HOOFDSTUK II EEN STAATSMAN MET DE PEN IN DE HAND. Biografisch overzicht

van Gijsbert Karel's studiewerkzaamheid.

II. 1. Inleiding.

De schriftelijke nalatenschap van Gijsbert Karel imponeert door haar om-

vang en inhoud. In de studie vond hij zijn 'tweede weg', nadat zijn Rot-

terdams pensionarisschap (1788-1795) afbrak bij de invasie van het Fran-

se leger. Regenten liepen in de tweede helft van de achttiende eeuw, in

de tijd van oorlogen en revoluties, zozeer de kans tijdelijk of defini-

tief op een zijspoor te worden gezet, dat zij wel moesten uitzien naar

een alternatief voor een politieke carridre, De ex-regent kon gaan ren-

tenieren, zijn heil zoeken in economische activiteiten of, met het voor-

nemen invloed uit te oefenen op de politiek om zo zijn rentr6e voor te

bereiden, zijn adviezen toevertrouwen aan het papier. Dat laatste accep-

teerde Gijsbert Karel als zijn taak. De vorming, die hij in zijn milieu

meekreeg en die vooral bedoeld was om zijn kans op een ambt te vergroten,

vulde hij eigener beweging aan door zich levenslang te ori6nteren in de

verschijnende literatuur. Hij wenste als auteur de staatsmansrol te ver-

vullen. Daarin lag zijn ambitie. Met het oog op die studie-activiteit

verdient Van Hogendorp het, dat - om in de geest van Jan Romein te spre-

ken - niet afkeuring, maar "lof der eerzucht" leidraad is bij onze oor-
1

deelsvorming over hem .

Ter kennismaking met Gijsbert Karel's geestelijke horizon is een

doorlopend overzicht vereist van zijn reizen, opstellen, boeken en kon-

takten. Nieuwe gegevens en andere accenten vormen een contrapunt in het

bekende levensverhaal, waardoor de overbelichting van bepaalde biogra-

fische feiten enigszins wordt gedempt. De interpretatie van de politie-

ke werkzaamheid van Van Hogendorp gaat uit van de sterk benadrukte per-

soonlijke motieven en minder van de achterliggende, weloverwogen denk-

beelden. Het eigentijdse en nog voortlevende onbegrip voor zijn ideeon

is toe te schrijven aan zijn afstandelijke en superieure houding. Een

evaluatie van Gijsbert Karel's ideedn nuanceert onze kijk op zijn da-

den: hij meende immers door zijn publikaties als staatsman naar buiten

te treden.
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II. 2. Gijsbert Karel's Leerjaren, 1762 - 1787.

Gijsbert Karel van Hogendorp werd op 27 oktober 1762 te Rotterdam gebo-

ren, in hetzelfde jaar waarin zijn vader Willem lid van de vroedschap

werd. Ook al behoorden de Van Hogendorpen niet tot de uitgesproken par-

tijgangers van Oranje, zij onderhielden kontakt met de stadhouder en de

Prinses, zeker nadat Willem benoemd was tot lid van de Gecommitteerde

Raden van Holland en met zijn vrouw Carolina Wilhelmina van Haren en

zijn kinderen in 1769 aan het Noordeinde in Den Haag was gaan wonen. De

patriciorswoning en het buitengoed Heenvliet trokken bezoekers aan. Het

is bekend dat de opstelling van Willem tegenover zijn gefortuneerde

schoonvader Onno Zwier van Haren zeer dubieus was en leidde tot het
2

'Schandaal in Holland' . Deze dichter-regent liet zich er toe dwingen

schriftelijk te verklaren dat hij zich vroeger schuldig had gemaakt aan

incest met zijn dochter Carolina. Het publiek geheim leidde een taai

leven. Men kan vermoeden dat Gijsbert Karel mede door deze slepende rod-

delcampagne pal stond voor eigen eer en koos voor een gedisciplineerde

levensstijl.

In 1773 vertrok Willem onverwacht naar Oost-Indid, om het vermo-

gen, dat hij bij de beurscrisis en de bankroeten van dat jaar verloren

had, te herstellen. Omdat ook de band met haar eigen familie verbroken

was, stond Carolina van nu af alleen voor de opvoedingstaak. Willem
3

bleek in de volgende jaren Gijsbert Karel te kunnen inspireren . De

zoon schreef uitgebreide brieven naar Oost-IndiJ over de onderwerpen,

die hij van zijn vader leerde kennen: koloniaal bestuur, koloniale han-

del en slavernij. Vader Willem werd resident van Rembang en maakte

snel carridre in de koloniale administratie. Om het moederland beter op

de hoogte te brengen van de problemen in Oost-IndiS stichtte hij in

1781 met anderen het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschap-

pen; met de stichter J.C.M. Rademacher schreef hij een 'Korte Schets

van de bezittingen der Nederlandsche O.I.Maatschappij, benevens een be-
4

schrijving van het koninkrijk Jacatra en de stad Batavia' . In twee

kleine geschriften pleitte hij voor inenting van de inlanders tegen de
5

pokken; daarbij was hij praktisch werkzaam .

De invloed van moeder Carolina op Gijsbert Karel's geestelijke
6

vorming is groter geweest dan die van zijn vader . In haar opvoedings-
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taak werd zij terzijde gestaan door Prinses Wilhelmina, die verknocht was

aan de Friese 'cabale' aan het stadhouderlijk hof, waartoe Carolina's va-

der behoorde. Ook door Prinses Amalia von Gallitzin, de zelfstandig le-

vende echtgenote van de Russische gezant bij de Staten-Generaal. Caroli-

na handhaafde na het vertrek van haar man het open-huis-karakter. Huis-

vrienden zoals de filosoof Frans Hemsterhuis, een intimus van prinses

Gallitzin, stimuleerden Carolina tot autodidaktische studie van Verlich-

tingsliteratuur. De relatie van Gijsbert Karel met zijn moeder is tot

aan zijn volwassenheid sterk geweest. Uit de zeer uitvoerige correspon-

dentie blijkt dat de moeder langs deze weg toezicht wilde blijven houden

op haar zoon. Ook dat Carolina de boekenverslindende Gijsbert Karel niet

kon bijhouden, maar diens aantekeningen graag las om haar eigen achter-

stand weg te werken.

Prinses Gallitzin en Carolina brachten in juni 1773 Gijsbert Karel

met zijn oudere broer Dirk naar de Berlijnse kadettenschool van de Prui-

sische koning Frederik II, om daar een militaire opleiding te volgen.

Pas vanaf dat moment krijgen wij zicht op zijn levensloop. Verberne legt

uit, hoe de 'leerjaren' van Gijsbert Karel nu aanvingen. Tijdens de op-

leiding werd ook aandacht besteed aan Franse literatuur en Romeinse ge-

schiedenis. Na de kadettentijd maakte Gijsbert Karel als vaandeljonker

in het regiment van Prins Hendrik, broer van de koning, een veldtocht

mee in de oorlog tegen Oostenrijk (1778), maar vanwege zijn zwakke ge-

zondheid eenmaal page geworden, beschikte hij in het winterkwartier te

Dresden over veel vrije tijd. De bibliothecaris van de stad, een zekere

Dassdorf, gaf Gijsbert Karel wekenlang een uur per dag aanwijzingen

voor zijn lektuur en hij onderwees hem in het Latijn. In 1779 keerde

Gijsbert Karel na de vrede van Teschen tussen Oostenrijk en Pruisen

weer terug naar het paleis van Prins Hendrik in Berlijn. Daar profi-

teerde hij van zijn grote bewegingsvrijheid. Dassdorf bracht hem in

kontakt met de man, die ongetwijfeld veel voor Gijsbert Karel betekend

heeft: de literator Johann Erich Biester, toentertijd secretaris van

de minister van onderwijs, K. von Zedlitz.

De vriendschap, die de dertien jaar oudere Biester voor hem voel-

de, werd gekleurd door het opvoedingsideaal van de AufklUrung. Biester

streefde de natuurlijkheid na, zoals Rousseau die in 'Emile' beschreef.

Iedere morgen kreeg Gijsbert Karel van zes tot acht uur les.
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's Middags maakten beiden vaak lange wandelingen. Biester gaf Gijsbert

Karel belangeloos onderwijs, door de leerling als "gymnasiaal" aangeduid,

in Latijn, Engels, en ook in Grieks; minder in wiskunde en natuurkunde en

weinig in datgene wat zijn voorliefde had: geschiedenis. Biester had zijn

scholing ontvangen aan de universiteit van Gottingen, waar de AufklUrung

sterk onder invloed stond van de Engelse en in mindere mate van de Franse

Verlichting. Hij beschouwde vooral de historicus Von Sch16zer als zijn
7

leermeester . Diens geschiedopvatting was geinspireerd door Voltaire's

'Essai sur les moeurs': de geschiedstudie had tot doel volkeren en tij-

den te verbinden, door te wijzen op de vooruitzichten die de vorderingen

op economisch en politiek gebied boden voor de beschaving. Dat verklaart,

zoals we in een ander verband zullen zien, Von Sch16zer's groeiende in-

teresse voor statistiek en staatsrecht, terwijl Biester vanuit hetzelfde

AufklUrungsstandpunt zich ontwikkelde naar het neohumanisme. In zijn

idee6n over de hervorming van het Pruisische schoolwezen wees hij op de

taak van het onderwijs de leerlingen te oefenen in "faire bien raison-

ner", maar ook in het historisch bezien van klassieke literatuur; nagaan

welke algemeen geldende principes met betrekking tot moraal en religie
8

reeds in het verleden zijn opgeschreven . Biester wekte Gijsbert Karel's

belangstelling voor de uitwerking van ideeen in de praktijk. Hij nam hem

mee op leerzame uitstapjes naar scholen voor het landvolk van de bekende
9

F.E. von Rochow en naar inrichtingen voor geesteszieken, wezen en armen ,

die door 'philanthropen', handelend vanuit de pedagogische inzichten van
9

J.B. Basedow, werden geleid .

Gijsbert Karel heeft in het najaar van 1780 een aantal gesprekken

gehad met de Zwitserse historicus Johann von Muller, die toen nog biblio-

thecaris in Kassel was. Deze las hem fragmenten voor uit het recent ver-

schenen eerste deel van zijn 'Die Geschichte der Schweitzer'. Gijsbert

Karel werd wegwijs gemaakt door heel de geschiedenis. Hij werd sterk

door de grote kennis van Von Muller geimponeerd. Biester stond niet po-

sitief tegenover deze ontmoeting; hem stond de piatistische levenshou-
10ding en de "geschoben" schrijfstijl van Von Muller tegen . De jonge

Van Hogendorp was onder de indruk van de verwantschap die Von Muller

aangaf tussen de Republiek en de andere Europese statenbond, Zwitser-

land.

De aandrang van Biester op Gijsbert Karel om een universitaire
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studie te beginnen haalde voorlopig niets uit. Van Hogendorp werd terug-

geroepen door zijn moeder. Het uitbreken van de vierde Engelse oorlog

(1780) had tot uitbreiding van het aantal officiersfunkties in de Repu-

bliek geleid. Hier lag dus voor Gijsbert Karel een loopbaan in het ver-

schiet. Hij ging zelf met moeite hiermee akkoord, maar kreeg toestemming

om nog een rondreis door Noord-Duitsland te maken. Hij bezocht de han-

delsstad Hamburg en was zich bewust weinig van de commercie te begrijpen.

Ten huize van de direkteur van de handelsschool, de kameralist Johann

George Busch, die als econoom hoog stond aangeschreven, ontving Gijsbert

Karel informatie daarover. Vervolgens bezocht hij enige scholen van Von

Rochow in Potsdam, Brandenburg en Rekhahn, en het Philanthropinum in

Dessau, een nederzetting van de Hernhutters. Via Leipzig, Halle, Dresden

en Frankfurt kwam hij in Koenigsbergen, waar zijn broer Dirk gelegerd

was. Tijdens het dertiendaags verblijf aldaar leerde Gijsbert Karel de

hoogleraar J.Chr. Kraus kennen, voorzover valt na te gaan na Busch de

eerste, die Gijsbert Karel aanwijzingen gaf over economische literatuur.

De thuisreis liep via Berlijn en Gottingen, alwaar een ontmoeting met
Von Schlozer plaatsvond.

Het moment van terugkomst in de Republiek, 27 september 1781, de

dag waarop Gijsbert Karel werd aangesteld tot vaandrig supernumerair

met de rang van luitenant "in de Hollandse Gardes", is door Fruin als

een caesuur gezien: Gijsbert Karel is sindsdien niet meer veranderd,

zowel wat betreft zijn ambitie als zijn afkeer van alles wat onwaar is.

Verberne ging daar verder op in: Gijsbert Karel was zolang uit Holland

weg geweest - en nooit voor een bezoek tussendoor teruggekomen -, dat

hij een vreemde was geworden, die zich naar eigen woorden moest "rena-
11

tionaliser" en zich opnieuw de Nederlandse taal eigen moest maken

De ambiance van het ongedisciplineerde Hollandse leger stond hem

heel gauw tegen. Daarom vroeg hij om aan de Leidse universiteit te mo-

gen gaan studeren. Over zijn toekomst had hij hele vage ideeGn. Een

officiersfunktie ten dienste van het Huis van Oranje, zoals zijn moe-

der voor ogen had, werd door Prinses Wilhelmina niet geschikt geacht

voor Gijsbert Karel. Maar diens hartewens kon kennelijk zo snel na de

benoeming tot officier niet worden vervuld. Daarom was er alle begrip

voor, dat hij zich in de legerplaats Breda aan de studie wijdde. Gijs-

bert Karel kon als militair ook buiten de ruime verloftijden toegeven
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aan, zoals hij het zelf noemde, de "geneigdheid tot studeren", ook al

klaagde hij: "de kleinste helft mijns tijds kan ik slechts studeren, de
12

andere gaat in onnutte pligten verloren" . De literatuurkeuze was naar

de goede raad van Biester er op gericht zich breed te oridnteren om 'nut-

tige' lering te halen uit allerlei geschriften: van Rousseau's 'Emile'
13

tot aan Chesterfield

Toch werd zijn interesse geprofileerder. Geleidelijkaan besteedde

hij minder aandacht voor de klassieke en contemporaine letterkunde. De

invloed van Biester taande. Gijsbert Karel ging zich toeleggen op ge-

schiedenis, politiek en economie. Von Muller spoorde hem in december

1781 vanuit Kassel aan om zich op de geschiedenisstudie te werpen: Wage-
14

naar, Grotius, Montesquieu (de 'Consid6rations') en Gibbon , want hij

achtte de historische studie belangrijk als voorbereiding op een staats-

funktie. Deze aanwijzingen volgde Gijsbert Karel blijkens zijn "Plan
d'6tudes, 11 juin 1782" op; hij voegde er zelf uitdrukkelijk het werk

15
van W. Robertson aan toe

Moeder Carolina begreep dat de Biester-stimulans niet ongedaan kon

worden gemaakt. Het toeval wilde dat de Utrechtse jurist H.H. van den

Heuvel in deze periode meermalen ten huize van Van Hogendorp verscheen

om te bemiddelen in de familie-affaire der Van Haren's. In dat huis in

Den Haag trof Gijsbert Karel hem wel eens, wanneer hij in plaats van

zijn militaire bezigheden in Breda de wacht moest betrekken voor het
16

stadhouderlijk kwartier . Van den Heuvel had een in 1775 bekroonde ver-

handeling geschreven over de handel van de Republiek en had nu juist een

vertaling uitgegeven van het boek van de Spaanse economist P.R. Campo-
17

manes over de industrie en daaraan een eigen essay toegevoegd . Hij

raadde Gijsbert Karel aan om zich in zijn studie behalve met de geschie-

denis ook met de politieke instellingen en de economie bezig te houden

en voorts te streven naar een academische promotie. Op 12 december 1781

schreef hij aan Gijsbert Karel:  "Voor het overige zoude ik UHWelgeb.  om

zich zelv verder te bekwamen ten sterkste aanraden met nieuwe jaar vaak

in den Oecon.Tak deel te neemen, en te trachten verder nut te trekken

uit het geene UHWelgeb. bij die vergaderingen zult hooren verhandelen.

Ik neem de vrijheid UHWelgeb. nochmaals te recommandeeren de lectuure

des vaderlandtsche Historie van Wagenaar, les Elemens du Commerce, 2

deelen in octavo, voorts les institutions politiques de Bieleveld, en
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andere soortgelijke boeken, welke gy door mij zult vinden opgegeeven in

een noot geintereerd in de verhandeling agter Campomanes Verhandeling over

de industrie"18
De literatuur, die hij in dat boek "aan de Nederlandsche jeugd" aan-

beval, betrof de namen of de werken - vaak noemt hij alleen de titels -

van Huet, Child, Petty, Pieter de la Court uit de zeventiende eeuw; van

recentere datum zijn Melon, Iselin, Forbonnais, Accarias de S6rionne,

Adam Smith en Verri. De weetgierigheid van Gijsbert Karel kon ruim bevre-

digd worden. Niet alleen door bezinning in de studeerkamer, maar ook door

de presentie bij de debatten in de Oeconomische Tak, de onderafdeling van

de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, die zich bezon op de her-

oridntatie van de volkswelvaart en alle hoop richtte op de aanmoediging
19

van de nijverheid . Gijsbert Karel bezocht op 18 juni 1783 in Haarlem

de vergadering van de Tak, waarvan Van den Heuvel mede-direkteur was, en

bracht daarop een toast uit in het bijzijn van achttien leden. De aanwezi-

gen waren patriotsgezind en toonden zich enthousiast, dat het leger -

Gijsbert Karel was in uniform: - ook begrip bleek te hebben voor de nieuwe

geest. Hij kwam niet erg onder de indruk van de bespiegelingen: "soms zes

uren in de vergaderingen, doch dan ook even vermoeid van het luisteren als

van 't zitten". Hij werd als lid opgenomen, en liet zich in Haarlem in-

schrijven voor de Rotterdamse afdeling. Gijsbert Karel was er blij mee,

dat er gesproken werd over "1'6conomie du gouvernement, sans toucher &

la politique", d.w.z. zonder dat de discussie uitliep op een aanval op

het bestaande politieke bestel. Hij maakte de gedachtenwisseling mee over
20

armenhuizen en over de economische situatie in steden en dorpen . Met
21

name sprak hij met Van den Heuvel, J.C. van der Hoop en J.H. Swildens

Over zijn inbreng in de discussie is niets bekend. Wel heeft hij later

verscheidene malen blijk gegeven de activiteiten en de ideeen van de Tak

te volgen.

In deze maanden groeide bij hemzelf de wens om de studie te richten
22

op een toekomstige staatsfunktie . Dankzij een initiatief van zijn moe-

der deed zich plotseling de mogelijkheid voor om een serieuse 'grand

tour' te maken naar de Verenigde Staten, als passagier van een van de

schepen, die de eerste gezant van de Republiek, Pieter Johan van Berckel,

naar de pas erkende staten brachten. Het officiersuniform werd thuisge-

laten. De zware boekenkist werd aan boord gehesen, waarin hoofdzakelijk
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werken over staatkunde en economie waren opgeborgen. Naast historische
23

werken van Hume, Robertson, MBser
, Montesquieu, Grotius, Sch16zer, Li-

vius en Tacitus was er de door Van den Heuvel in bovengenoemde brief ge-
24

noemde en aanbevolen literatuur

De boottocht van 22 juni tot 22 november 1783 verliep op het aller-

laatst noodlottig. Veertig van de 343 opvarenden overleefden de orkaan

van 19 september. Er is geen enkele aanwijzing dat deze ramp een trauma-

tische ervaring voor Gijsbert Karel betekende. Op rustige wateren had hij

zich aan boord beperkt tot de economische en historische literatuur; ex-
25

cerpten leggen daarvan getuigenis af . Hij verzocht in zijn brieven aan

zijn moeder bij thuiskomst ontslagen te mogen worden uit zijn militaire

funktie, want hij wilde zelf bepalen, hoe hij zijn tijd besteedde. Hij

nam "les plus ferme r6solution de ne jamais abandonner ou n6gliger mes
26Studes, mais de lier toujours celles du cabinet A celles de monde"

De bestudering van "les principes de commerce" hield niet alleen de han-

del in, maar "le commerce consid6r6 comme un objet de politique, les fi-

nances, la justice, le gouvernement". Gijsbert Karel wilde "duizende"

verschillende geschriften en personen leren kennen om idee6n te verkrij-

gen, die juister zijn dan de studie in de studeerkamer alleen kan bieden.

Hoe hij deze selektie dacht aan te brengen, maakte hij niet duidelijk.

Hij had het gevoel nog maar pas met het verzamelen van inzichten begon-

nen te zijn. Dat verklaart ook zijn verlangen naar nieuwe kontakten met

geinformeerde personen. Na zijn Duitse relaties had hij in de Republiek

weinig mensen van betekenis leren kennen. Heel zijn leven achtte hij al-

leen ontmoetingen met personen, die hem wat konden leren, de moeite

waard. Hechte vriendschap met leeftijdsgenoten heeft hij nooit gekend.

Gijsbert Karel stond al op jonge leeftijd sterk op zichzelf. Naarmate

in de loop der jaren zijn kennis afstak tegenover die van anderen, werd

die zelf verkozen eenzaamheid groter. Hij had een hekel aan wat in zijn
27

ogen tijdverspilling was

Nu was Gijsbert Karel in een "wordende staat" aangekomen. Hij

dacht de problemen, die in een oudere staat gecompliceerd waren gewor-

den, hier in vereenvoudigde vorm te kunnen waarnemen: de "wederzijdsche

pligten van een burger en regent", de vraag in hoeverre "in een staat,

door kooplieden bestuurd, de beginselen des handels tot een grond van
28

het algemeen geluk kunnen verstrekken" . Hier kon hij de "thoorie du

commerce" observeren:   "c'est  ici,  ou le commerce  est  fort peu compliqua,
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ou l'on fait mille essais pour 1'6tendre, que je puis le mieux appliquer

cette th6orie". Hier wilde hij zich de ideeon vormen, die als basis zouden
29

dienen voor verder denken . Nadat hij uitstekende boeken had gelezen, kon

hij naar eigen zeggen beter dan nog weer een nieuw boek door te nemen na-
30

gaan, hoe de ideeon in de praktijk werden toegepast . Gijsbert Karel was

er van overtuigd, dat als hij eenmaal in Europa terug was, de meest inge-

Wikkelde kwesties op financieel, economisch en politiek gebied hem hier in
31

essentie duidelijk waren geworden

De kontakten, die Gijsbert Karel tijdens zijn reis van een half
32

jaar van Boston tot aan Philadelphia legde, waren doorgaans van vluch-

tige aard, o.a. met George Washington, met generaal Benjamin Lincoln, met

Samuel Adams. De 21-jarige wist echter drie vooraanstaande Amerikanen aan

zich te binden. Zij ontvingen hem herhaaldelijk thuis en schreven ook na-
33

dien brieven. Het ging hier om Thomas Jefferson ,
de man van de Declara-

tion of Independence, nu Congreslid voor Virginia, Charles Thomson, de se-

cretaris van het Congres, en Robert Morris, vroeger koopman en nu minister
34

van financien . De jonge Hollander imponeerde door zijn honger naar in-

formatie en door zijn oordeelsvermogen.

Over de inhoud van de onderwerpen, die in de Verenigde Staten aan de

orde kwamen, spreken we later. Hier letten we op het thematisch verloop

van Gijsbert Karel's studie. Een huisvriend van de familie Van Hogendorp,

de reeds genoemde J.C. van der Hoop, die als advokaat-fiscaal van de

Amsterdamse admiraliteit zeer bezorgd was over de achteruitgang van de

handel en van de financi6n van de Republiek, vroeg aan Gijsbert Karel

vooral aandacht te besteden aan de bondgenootschappelijke bestuursvorm,

de staatsfinanci6n en aan de bij de politici aanwezige ideedn over de

perspectieven van de Amerikaanse handel. Deze vererende opdracht werd

serieus uitgewerkt. Eerst schreef Gijsbert Karel per onderwerp voor zich-

zelf een klein verslag, vervolgens vatte hij zijn opstellen samen in een

Memorie voor Van der Hoop (25 p.), waarin de gestelde vragen werden aan-

gevuld met kwesties, die hij zelf aan de Amerikanen voorlegde. In Boston

ontving Gijsbert Karel van Van den Heuvel een aantal vragen per brief,

waarvan hij trots aan zijn moeder kon schrijven, dat de meeste daarvan
35

reeds door hemzelf waren gesteld

In de gesprekken met Jefferson kwam de verhouding tussen eigendom

en regeringsvorm aan bod. Gijsbert Karel schreef opstellen over de sla-
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vernij en over de problemen rondom de uitgifte van papiergeld. Robert Mor-

ris was juist bezig met een plan ter oprichting van een Bank om het kre-

diet van de afzonderlijke staten te herstellen, zodat Gijsbert Karel zich

kon verdiepen in het geld- en bankwezen. Om er zeker van te zijn dat zijn

weergave van de feiten juist was, liet hij de opstellen hierover steeds

door meerderen goedkeuren, o.a. door een "kundig koopman" in Philadelphia,
36

John Swannick

Naast de kleine opstellen zijn ook de brieven aan zijn vader in Oost-

Indid en aan zijn moeder in Den Haag rijk aan informatie. Bovendien nam

Gijsbert Karel een groot aantal losse aantekeningen uit de V.S. mee naar

huis. Deze dikke portefeuilles voorzag hij in 1784 van een register, dat
37

een kijk geeft op zijn interesseveld tijdens zijn reis . Een sterker be-

wijs voor de toegenomen economische belangstelling vormt een overzicht

van de kleine opstellen, die hij tijdens zijn rondreis schreef en in de

zomer van 1784 in Den Haag en Breda uitwerkte:

- Some Reflections on the political situation of the United
States of North America (38);

- Slavernij, maart 1784 (39);
- Financie en Banken, 4 mei 1784 (40);
- Commerce de l'Am6rique (41);
- Consid6rations sur la R6volution de l'Am6rique, 6t6 de 1784,
Breda (42);

- Ind6pendance de l'Amurique relativement au commerce de la

Hollande (zomer 1784, Breda) (43).

Over de werking van het politieke systeem op zich wordt nauwelijks

gesproken. Het is frappant dat al deze opstellen uitgingen van het stand-

punt, dat de regeringsvorm in samenhang gezien moet worden met de econo-

mische en sociale situatie van een land en dat het daarom een probleem is

aan een centrale regering in een statenbond een zodanige macht toe te ken-

nen, dat de verschillende economische geaardheid van de lidstaten niet

wordt geschaad. Deze benadering is er in de genoemde 'R6flections', in de

studie over de economische oorzaken en gevolgen van de Amerikaanse revo-

lutie en in de studie over de slavernij, waarin het verschil tussen noord

en zuid duidelijk wordt gemaakt. Een "mercantiele republiek" vergde een

vrije regeringsvorm, maar "de vrijste regeering is het mogelijk niet over-

al, omdat zo veel van  plaatselijke omstandigheden afhangt. Daarom kunnen
44

ook geene twee regeeringsvormen volmaakt overeenkomen"  . De bezitsver-

houdingen in een land koppelde hij aan het evenwichtsbeginsel, dat er
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moest zijn tussen uitvoerende en wetgevende macht. Pas na thuiskomst las

hij soortgelijke opvattingen in Montesquieu's 'De l'esprit des lois'
45

(1748) : hem wellicht door Jefferson aanbevolen. Voordat Gijsbert Karel

dit boek van Montesquieu las, was hij door Jefferson er op gewezen, dat

de Engelse constitutie de bron was van het denken over de Amerikaanse
46

regeringsvorm en dat hij daarom Locke moest bestuderen . Van der Hoeven

heeft een parallel aangetoond tussen het politieke denken van Gijsbert

Karel en Montesquieu. Het waren echter in eerste instantie Locke en de

angelsaksische notie van 'checks and balances', die Gijsbert Karel aan-

spraken. Montesquieu's invloed werkte door bij auteurs, die door Gijs-

bert Karel vaak geraadpleegd werden, zoals Robertson, Smith, Luzac en de

nog te noemen vroegliberale economisten. De enige keren dat hij recht-

streeks naar 'De l'esprit des lois' verwijst, betreffen de daarin ver-
47

vatte opvattingen over handelstarieven en over indirecte belastingen

Gijsbert Karel kreeg de kans met eigen ogen het politieke systeem

van Engeland waar te nemen. Op zijn thuisreis zag hij in juni-juli 1784

William Pitt en het House of Commons aan het werk. Hij woonde het debat
48

bij over de staat van financidn en over de East India Company . Hij

verbaasde zich over de scherpte van de woordenwisseling; dat maakte hem

des te nieuwsgieriger naar de kwesties. Het optreden van de prime minis-

ter en het verschijnsel van parlementaire oppositie maakten grote indruk

op hem. Hij legde aantekeningen aan over de staatsschuld, de belastingen,
49

de koloni6n . In de toekomst bleef hij de Engelse discussie en wetge-

ving hierover volgen.

De ontnuchtering na de thuiskomst in de Republiek was enorm. Tij-

dens een voor het eerst sinds acht jaar (:) plaatsvindende artillerie-

"revue" in augustus 1784 te Breda mocht de officier Van Hogendorp drie

schoten  "doen".  Met  meer  gal dan humor schreef  hi j: "lang schoten  zi j

op een stroohuisje, verbeeldende een magazijn, zonder het aan te steken;

eindelijk brak de vlam uit, die eenige meenden dat er van achteren aan-
50

gestoken was" . Hij had nog zo graag Engeland en Frankrijk willen door-

reizen om informatie op te doen, die je in een studeerkamer of in een

stadje niet kon verkrijgen, ook om een correspondentie voor het leven te
51

kunnen opbouwen met vooraanstaande Fransen en Engelsen . Nu moest hij

aan zijn toekomst gaan werken. De wens naar een politieke loopbaan nam

een vaste vorm aan, maar niet zonder intellectuele pretenties.
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De Republiek had behoefte aan regenten, die goed op de hoogte waren van de

aktuele economische problemen. Of een politiek ambt voor hem was weggelegd,

was nog maar de vraag. In de Bredase periode stelde hij zich Necker, de

Franse politicus, als voorbeeld,  want "un homme d'Stat  peut Otre auteur".

Necker hield zich, "Sloign6  de  sa sphdre active" bezig met "1'instruction

de ses successeurs (als minister, Ov.) et de la post6rit6 la plus recu-
52lae" . Deze formulering zou hij later, ambteloos of als zich machteloos

voelend Tweede-Kamerlid, ontelbare malen herhalen, ter legitimatie van

zijn 'tweede weg'.

De keuze van zijn thema's werd op deze toekomstplannen ingesteld. De

boeken, die hij tijdens zijn Amerikaanse reis gelezen had, betroffen alle

de "6conomie politique". Hij had de "principes de cette science" vergele-

ken met de werking van de staat en hij kon zich bovendien vergewissen of

het beeld, dat de economisten "in hun verbeelding" ontwierpen, met de eco-
53

nomische werkelijkheid strookten . Aan de historische geschriften, die
54

hij had meegenomen, was hij merkwaardig genoeg nauwelijks toegekomen . De

verschillen tussen de Amerikaanse staten hadden hem overigens doen inzien,

dat de studie van de geschiedenis zeer ijverig ter hand moest worden geno-

men.

Gijsbert Karel had een verlangen naar de leerzame ontmoetingen met

anderen. Hij miste die, zoals gezegd, node in de Republiek en was daarom

bijna uitsluitend aangewezen op gedrukte informatie. Minder onbevangen

dan voorheen stelde hij zich op tegenover theoretische werken. De waarde

daarvan liet hij afhangen van de bruikbaarheid, die zij volgens hem had-
55

den voor de praktische politiek. Hij besefte dat hij nog weinig wist en

zich niet snel een eigen mening kon aanmeten, maar hij ging naar eigen

zeggen het advies opvolgen, dat Hemsterhuis, die een afkeer had van de

"filosofie" van de Duitse Popularphilosophen A la Biester, hem al in 1782
56

had gegeven: "il vaut mieux penser, r6flechir que lire et 6tudier"  . Hij

durfde van nu af meer, met de literatuur als uitgangspunt, een eigen me-

ning te formuleren. Waren de vroegere notities vaak opgetekend uit 66n

bron of uit de mond van 66n zegsman, thans verwerkte hij in zijn aanteke-

ningen meerdere boeken tegelijkertijd en schreef hij steeds meer naar ei-

gen inzicht. Naarmate zijn boekenverzameling groeide, zou het moeilijker

worden de reminiscenties aan de gelezen werken in zijn aantekeningen en

geschriften terug te vinden, want een notenapparaat legde Gijsbert Karel
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niet aan; hooguit vermeldt hij titels bij wijze van aanbeveling.

In de Bredase tijd (1784-1785) wijdde hij voor het eerst een aparte

beschouwing aan de Republiek zelf, in de 'Gedachten over de lotgevallen

van Nederland met betrekking tot den hedendaagschen staat van ons Gemeene-
57

best' . In de lange brieven aan zijn ouders had hij tevoren wel eens op-

merkingen gemaakt over de Republiek in de internationale verhoudingen en
58

zijn moederland met de Verenigde Staten vergeleken . Hij was in eerste

instantie internationaal geori6nteerd, met name geinteresseerd in "la

source des trisors et de la puissance des nations". Voor de oordeelsvor-

ming over de politieke en economische malaise van de Republiek in de ja-

ren '1780 - de patriottentijd - moest naar zijn mening gelet worden op de
59

internationale kontekst en geput worden uit buitenlandse literatuur

Hier stoten we op de kwestie van Gijsbert Karel's relatie tot de werke-

lijkheid. In de V.S. nam hij economische werken, bijvoorbeeld van James
60

Steuart ,ter hand, om vanuit het geschrevene inzicht te krijgen in de

welvaartsontwikkeling. Zo meende hij ook door de daar opgedane kennis

over de opvattingen van Locke en Jefferson over het ontstaan van en de

werking van het politieke stelsel te weten in welke richting in de zo-

juist onafhankelijk geworden staat gewerkt zou worden aan het concipie-

ren van een staats- en regeringsvorm. Om de problematiek van de Republiek

goed te kunnen analyseren moest uiteraard, vond Gijsbert Karel, binnen

het genoemde kader ook informatie uit het land zelf worden ingebracht.

Hier komt al Gijsbert Karel's overtuiging naar voren dat een auteur met

gebruikmaking van heldere principes de essentie van praktische vraagstuk-

ken kan weergeven en zo in hoge mate tot de oplossing daarvan kan bij-

dragen.

Gijsbert Karel hield zich op de hoogte van de debatten op de na-

tionale bijeenkomsten van de vrijcorpsen te Utrecht en las in de patri-

otse geschriften de ideeen over demokratie en vrijheid. Maar hoe kon hij

door "le voile des prajugas" heenkijken en voorkomen, dat zijn fantasie

het gebrek aan feitenkennis aanvulde? Daarom had hij behoefte aan de

zienswijze van figuren, die midden in de "administration publique" ston-

den. Het bewijs, dat hij in deze periode die informatie ook ontving, is

er niet. Hij bleef ook later primair een bureauman, met meer informatie

uit boeken dan van persoonlijke inlichtingen. Hij stelde vast dat de boe-

ken van de "Ocrivains politiques" een grote invloed hadden in de samen-
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leving. Een auteur moest zich, vond hij, bij de beoordeling van de binnen-

lands-politieke toestand, niet verliezen in allerlei details. Wanneer een

schrijver de grote lijnen kende, logisch redeneerde en daarbij zijn idee6n

baseerde op de historische ervaring, kon hij zich bijna niet vergissen in
61

de interpretatie

De originele vormgeving en de helderheid van formulering van de ge-
62

noemde 'Gedachten' wijzen op Gijsbert Karel's rijping . Dit bleek ook uit

de wijze, waarop hij bij de voorbereiding van dit opstel zelfstandig ge-

schriften van Hume en Rousseau bekommentarieerde. Hij koos hier positie

tegenover de abstracte en v66r de utilitaire filosofie. Het boek 'Du Con-

trat social' achtte hij ten onrechte pessimistisch ten aanzien van de voor-

uitgang van de beschaving. Thema's als natuurwet, vrijheid en gelijkheid,

de goede wilde, het ontstaan van de staat, het recht en de macht tussen
63

staten passeerden de revue
, met vooral de werken van Montesquieu, Ro-

64
bertson en Smith als bron

Gijsbert Karel begreep dat een Amerikaan, die in de Republiek op be-

zoek kwam, zich even moeilijk kon oridnteren als hijzelf dat ervoer in de

V.S.; daarom schreef hij in 1785 een uitgebreid stuk, aan een gefingeerde
65

of werkelijke bezoeker uit de nieuwe wereld gericht . Hij wenste de af-

standelijke oogopslag vanuit de studeerkamer vast te houden. De aandrang

van zijn moeder om snel het politieke leven in te gaan, was bijna niet

meer te weerstaan. Reeds in 1782 had Van den Heuvel het wenselijk geoor-

deeld dat Gijsbert Karel zou gaan promoveren. Hij bracht hem in verbin-

ding met enige Utrechtse hoogleraren, maar Gijsbert Karel voelde meer

voor een studie in Leiden. Van den Heuvel stoorde zich aan de pedanterie

van professoren en hij vond reeds toen dat de jonge Van Hogendorp ver

voorlag op de studenten. Gijsbert Karel wilde echter ook nu weer de tijd

nemen. Een toekomstig staatsman moest zich verdiepen in het staatsrecht

van de Unie. Dat was het ene argument waarmee hij na 1784 probeerde zijn

moeder te overreden. Het andere was, dat zijn vader na thuiskomst uit

Oost-Indid de definitieve beslissing over de toekomst van zijn kinderen

zou kenbaar maken; tot zolang mocht hij toch wel studeren, en zich afzij-

dig houden van de partijstrijd in de Republiek?

Moeder Carolina voelde zich er verlegen mee alsmaar studiepermissie

te moeten vragen voor haar in uniform gestoken zoon, die "le ferme des-

sein" om staatsrecht en "6conomie politique" te studeren niet wilde laten
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66 67
varen en die steeds weer zich nieuwe literatuur wilde aanschaffen . Aan

68
Gijsbert Karel werd ten slotte nagenoeg volledig studieverlof verleend

Carolina ging akkoord met een studie bij de orangist Pestel in Leiden, on-

der de voorwaarde dat de academische vorming en de politieke loopbaan dui-

delijk in elkaars verlengde lagen. Zij zag al voor zich, dat Gijsbert Ka-

rel in officierstenue zou promoveren. Pestel vond dat te uitdagend maar

stemde in. Gijsbert Karel zelf voelde er weinig voor, maar wilde de dis-

sertatie wel aan de Erfprins opdragen. Uiteindelijk, op de promotiedag 30

september 1786, zou het oranjezonnetje dubbel stralen.

In december 1785 legde Gijsbert Karel aan Pestel zijn studieplan

voor. Hij wilde achtereenvolgens natuurrecht, volkerenrecht en publiek

recht studeren en zich concentreren op de constituties en op de geschie-

denis van de voornaamste Europese landen. Hij behoefde de hoorcolleges

niet te volgen, maar woonde privatissima bij, waarin Pestel hem onder-

wees in het natuurrecht van Grotius, Pufendorf  en Wolff en in het staats-

recht. De aantekeningen, die hij dan maakte, met name over het eigendoms-

recht, leggen getuigenis af van de ijver van docent en student. Gijsbert

Karel genoot er van, dat Pestel de onderwerpen behandelde als filosoof
69

en pas vervolgens daaraan de redeneertrant koppelde van de jurist . Hij

kwam tot de bevinding, dat, ook al huldigde Pestel een onomwonden prins-

gezind standpunt, zelfs de politieke opvattingen van "ce savant et philo-
70

sophe" van niveau waren

Vaker dan gebruikelijk kreeg hij persoonlijke begeleiding van Pes-

tel. Deze ondervroeg Gijsbert Karel dan over opgegeven of door de stu-

dent zelf gekozen literatuur. De werkbesprekingen waren niet zozeer be-

doeld om nadere beschouwingen aan boeken te wijden, maar om een systema-

tische methode aan te leren om "une liaison entre les id6es" aan te bren-

gen.

Het proefschriftonderwerp koos Gijsbert Karel zelf uit. Het betrof

het probleem van de quotenverdeling tussen de leden van een statenbond,

een mooi voorbeeld van de relatie tussen theorie en praktijk. Meteen na

zijn Amerika-reis wilde hij zich verdiepen in "het finantiewezen" van de

Republiek; hij stelde daarvoor een studieplan op. Het quotenvraagstuk

was een van de hete hangijzers in de partijstrijd, sinds Zeeland in 1784

gedaan kreeg, dat hiervoor een oplossing moest worden gezocht op genera-

liteitsniveau. Nicolaus Ypey, hoogleraar in het patriotse Franeker, pu-
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bliceerde een onderzoek, waarin hij een wiskundige methode ontwikkelde om
71

de quoten voor de gewesten te herberekenen . Van de Zeeuwse raadpensiona-

ris Laurens Pieter van de Spiegel is een manuscript uit mei 1786 bewaard

gebleven, waarin deze het quotenprobleem beschreef als een complex van po-
72

litieke, financiole en economische aspekten

In februari 1786 werd het dissertatiethema goedgekeurd, een maand

voor het kandidaatsexamen, dat Gijsbert Karel ten overstaan van de hoog-

leraren Pestel (natuur- en staatsrecht) en Van Keessel (burgerlijk recht)

aflegde. De kwaliteit van Gijsbert Karel's proefschrift lijkt in het ge-

ding, wanneer Fruin en Verberne het als haastwerk kwalificeren. Beiden
73zijn van oordeel dat carridrementaliteit tot spoed dwong . De voorberei-

ding van dit geschrift startte evenwel veel eerder dan in december 1785.
74

Bovendien lag Gijsbert Karel's inzet boven het gemiddelde . Hij maakte

studiedagen van tien uur in Leiden en soms zat hij zelfs van 's ochtends

vijf tot 's avonds tien achter zijn bureau; voor de ontspanning las hij

tussendoor reisverhalen, o.a. van James Cook. Pestel moest hem voor zijn

gezondheid waarschuwen. In deze tijd openbaart zich de rheuma, waaraan
75

hij heel zijn leven zou lijden ; wij komen hierop terug.

De zesenvijftig kleine bladzijden van het proefschrift 'De aequabili

descriptione subsidiorum inter gentes foederatas' vertonen een stijl, die

niet alleen duidelijk maakt dat Gijsbert Karel nauwelijks overweg kon met
76

de Latijnse taal , maar ook dat hij zich moest aanpassen aan de gort-

droge, geserreerde schrijftrant, zoals die in de kleine juridische dis-

sertaties uit die tijd gebruikelijk was. Een eigen kleur en een eigen

stijl, die zijn opstellen kenmerkten, kan men in dit boekje niet ontdek-

ken. In de opbouw van de studie en in het notenapparaat (nu wel:) is de

eigen inbreng van Gijsbert Karel aanwezig. Hij zei zelf al tevreden te

zijn, indien hij zijn gedachtengang baseerde op een ordelijke historische
77

uiteenzetting van het onderwerp . Een kritisch tijdgenoot, J.A. van den

Heuvel, beschouwde de dissertatie meer dan als een produkt van ijver al-

leen: Gijsbert Karel had "eigen gedagten gevoegd bij de gelukkige toepas-
78sing van de denkbeelden uit andere schrijvers ontleend" . Pestel liet

zijn pupil de grootst mogelijke vrijheid bij het concipieren van de tekst.

Gijsbert Karel van zijn kant was dankbaar gestemd ten opzichte van Pestel:

hij leerde bronnen en boeken kennen, die zijn inzicht in het Nederlandse
79

staatsrecht verdiepten . Pestel plaatste in zijn colleges de opvattingen
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over de verschillende regeringsvormen naast de rechts- en politieke ge-

schiedenis van de Republiek. Gijsbert Karel kreeg de beschikking over de
80

oorspronkelijke tekst van de Unie , bestudeerde Plakkaatboeken, Resolu-

ties, Advyzen, raadpleegde de werken van Grotius, Pufendorf , Vattel,

Bynkershoek en Pestel. Ook tegenover de economische thematiek stond Pes-

tel niet vreemd. Onderwerpen als rijkdom en armoede, waarde en prijs,
81

luxe, monopolie hadden zijn rechtsfilosofische interesse

De dissertatie krijgt uiteraard speciale aandacht in onze studie.

Een korte weergave van de inhoud daarvan is hier op zijn plaats, omdat

voor het eerst een opinie van Gijsbert Karel over een vaderlands vraag-

stuk in de openbaarheid komt. Hij gaf de samenhang aan tussen de wel-

vaart, de daardoor te realiseren belastingdruk en de staatsuitgaven. Dit

deed hij aan de hand van een tiental bronnenpublikaties en een twintig-

tal monografiedn. Naast werken van Van Slingelandt, Van de Spiegel, Bor

en Wagenaar, verwees hij, steeds met citaten in de voetnoten, naar eco-

nomische studies van Hume, Steuart, Smith, Condillac en Necker. In de

hoofdstukjes I t/m X maakt Gijsbert Karel duidelijk, dat de krachten

(vires) van de volkeren zijn af te lezen aan de rijkdom en het vermogen

om belasting op te brengen. De betekenis van het geld en de soorten be-

lastingen komen daarbij ter sprake. In het tweede tiental hoofdstukjes

gaat hij het ontstaan en de aard van allerlei statenbonden en van de fi-

nanci6le lastenverdeling na: van de Grieken, van de Achaiers, van de

Hanze, van de Duitse staten, van de Zwitserse kantons en van de gewesten

van de Republiek. Zo stelt Gijsbert Karel, dat sedert het begin van de

zeventiende eeuw de welvaart van Friesland en Zeeland achteruit was ge-

gaan, en dat de quoten, die naar evenredigheid en naar vermogen moesten

worden opgebracht, voor die gewesten moeten worden herzien. Tot slot
82.

wordt uitgelegd, hoe de quotisatie in de V.S. is geregeld De actuali-

teitswaarde van dit laatste voorbeeld was hoog. Bij Jefferson had Gijs-
83

bert Karel nog uitvoerige informatie ingewonnen . In de konklusie zegt

de auteur, dat een theoretische afweging van het bijzondere belang van

het gewest en het algemeen belang van de statenbond zeer belangrijk is,

maar dat daarnaast de verantwoordelijke staatslieden de politieke wil

moeten hebben om tot beslissingen te komen.

Gijsbert Karel had 550 exemplaren laten drukken. In de lijst van

circa 200 namen, die hij noteerde, valt het op dat hij aan twee catego-
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riedn relaties zijn proefschrift schonk. Enerzijds ging het om personen

aan wie hij zijn geestelijke vorming te danken had, o.a. Biester, Kraus,
84

Jefferson, Hemsterhuis, Pestel en Van de Spiegel . Anderzijds vestigde

hij de aandacht op zich bij vele leden van het Rotterdams bestuur. Al eni-

ge maanden keek hij uit naar een funktie in de Maasstad, sinds in novem-

ber 1786 definitief werd aangenomen dat zijn vader, oud-vroedschapslid, op
85

de thuisreis uit Oost-Indid was omgekomen en de Rotterdamse connecties
86

overwogen om voor de zoon ruimte te scheppen

Tegen de verwachting in ontstond er plotseling een vacutim in Gijs-

bert Karel's plannen. Omdat het pensionarisschap in Rotterdam in het ver-

schiet lag, werkte hij nauwelijks aan de opbouw van een advocatenpraktijk

in Den Haag en verkreeg hij in maart 1787 ontslag als officier. In april

echter werd het Rotterdams stadsbestuur patriots en werden zeven regenten,

onder wie Gijsbert Karel's voornaamste relaties, geremoveerd. In de sfeer

van de dreigende burgeroorlog in de maanden april tot en met september kon

ieder, die moed en energie bezat, niet anders doen dan een keuze maken tus-

sen de twee partijen, die zich steeds scherper aftekenden. Gijsbert Karel

koos voor de contrarevolutie, voor herstel van de stadhouderlijke macht.

Verberne heeft uitvoerig beschreven, hoe de jonge Van Hogendorp de bood-

schappersrol vervulde tussen geremoveerden in Rotterdam en Amsterdam en

de Haagse oranjesocieteit 'Lion d'Or' enerzijds en het stadhouderlijk ver-

blijf in Nijmegen en Amersfoort anderzijds. Gijsbert Karel gaf aan deze
87

intermediaire taak een eigen inhoud en gewicht. Na de bekende gebeurte-

nis bij Goejanverwellesluis en de interventie van de Pruisische troepen

werd het Huis van Oranje gerestaureerd. Het herstel van de oude stadsre-

gering van Rotterdam maakte de rentr6e mogelijk van Gijsbert Karel.

De orangistische historiografie heeft het later zo voorgesteld dat

de ambitieuse Gijsbert Karel partij koos voor Oranje en tegen de patriot-

ten. Er moet hierbij echter worden benadrukt dat zijn handelen ook werd

ingegeven door zijn vrees voor overwicht van de ene boven de andere poli-

tieke groepering. Daarom was het verbond, dat Willem V in het Doclaratoir

van mei 1787 met de regentenoligarchie afsloot, eveneens in tegenspraak

met Gijsbert Karel's idee van evenwicht tussen stadhouderschap en regen-
88

tenmacht; de macht van het stadhouderschap moest begrensd zijn . De pa-

triotten waren in Gijsbert Karel's ogen nog in een ander opzicht te wan-
89

trouwen. Hij had een afkeer van de "sentiments outr65 et meme imit6s"
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in patriotse kring. Zo werd het politieke bestel van de Verenigde Staten

door hemzelf rationeel-kritisch gewaardeerd, maar naar zijn mening door de

patriotten buiten proporties geidealiseerd. Hij zag hun overtrokken visie
90

op het 'voorbeeld in de verte' als olie op het vuur . Hij deed moeite om

zichzelf bedachtzaam  uit te drukken, want "1'expSrience du monde  et  des

6tudes approfondies ont moder6 mon enthousiasme, et accoutum6 mon esprit
91.A raisonner sur des principes plus surs"

Op het einde van zijn Leerjaren was Gijsbert Karel een verstandelijke,

niet-romantische persoonlijkheid met een sterk ontwikkeld ego-besef. Voor-

al uit de brieven aan zijn moeder blijkt hoezeer hij zijn gevoelens weg-

drong vanuit de typisch achttiende-eeuwse overtuiging, bijvoorbeeld uitge-

dragen door Biester en Hemsterhuis, dat de vorming van het individu het

meest gediend is met 'raisonner'. In dit laatste lag zijn 'zucht naar eer',
92

naast de in regentenmilieu normaal aanwezige politieke ambitie

II. 3. Pensionaris van Rotterdam (1788-1795) en 'retraite' (1795-1813).

De Rotterdamse periode is voor ons idee6nonderzoek van speciaal belang.

In geen periode werd Gijsbert Karel zo direkt gekonfronteerd als in de

jaren 1787-1795 met de politiek-praktische kanten van de vraagstukken van

economische en financi6le aard, die zijn denken voortaan voor een groot

deel in beslag zouden nemen. Een kennismaking met de reikwijdte van deze

thematiek is op zijn plaats; om die reden heeft de hierna volgende infor-

matie hier en daar een opsommend karakter.

In december 1787 werd de 25-jarige Gijsbert Karel van Hogendorp be-

noemd tot tweede pensionaris van Rotterdam; ruim een maand later werd
1

hij de eerste en enige pensionaris . Een pensionaris had tot taak de bur-

gers in hun verhouding tot het stadsbestuur juridisch bij te staan en de

rechten van de stad te beschermen in het grotere geheel van gewest en

Republiek. Hij was dus tegelijk 'advocaet en publycq minister'. Gijsbert
2

Karel trad vooral op als 'minister aan de Maas' . Hij adviseerde het ge-

meentebestuur, voerde vaak het woord in de vroedschapsvergadering en

bracht namens de Gedeputeerden ter Dagvaart in de Staten van Holland en

als lid van de Gecommitteerde Raden het standpunt van Rotterdam naar

voren, dat hij vaak zelf had voorbereid. Vervolgens moest hij in de

vroedschap verslag doen van de deliberaties en conclusies van de Staten
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3
van Holland .

Gijsbert Karel stelde vooral de Haagse activiteiten op prijs. Pensio-

narissen van enkele grote Hollandse steden kwamen in 'Het Kransje van Hol-

land' bijeen en ontwierpen op verzoek van de Raadpensionaris Van de Spie-

gel voorstellen voor de vergadering van de Staten van Holland. Van Hogen-

dorp wenste een grotere mate van handelingsruimte voor dit groepje pensio-
4

narissen dan de afzonderlijke steden hun formeel konden toestaan . Kenne-

lijk achtte hij zich bekwaam genoeg om te solliciteren naar het vrijkomen-

de ambt van thesaurier-generaal, alsook naar de post van secretaris van de

Raad van State; door zijn jonge leeftijd en geringe ervaring maakte hij
5

echter geen kans . In beide funkties ging het hoofdzakelijk om de finan-

cieel-politieke problematiek, die hij in direkt verband zag met de econo-

mische achteruitgang en de staatkundige verstarring van de Republiek. Die

belangstelling deelde hij met Van de Spiegel.

De Restauratie-periode (1788-1795) is tot nu toe historiografisch

verwaarloosd. Van der Meulen en Hazewinkel maken overigens wel duidelijk

hoeveel kwesties in respectievelijk Holland en Rotterdam aan de orde kwa-
6

men . De Republiek vertoonde politieke en economische verlammingsver-

schijnselen. De Franse revolutie vormde daarvan het angstaanjagend d6cor.

Gijsbert Karel liet bij de nadering van de Franse troepen in december 1794

door zijn moeder alle papieren verbranden, die niet "purement sp6culatif"
7

waren ; hetzelfde deed Van de Spiegel. Het ging voornamelijk om stukken,

die betrekking hadden op de defensie (strategie, legersterkte, kontakt
8

met het stadhouderlijk hof) . Voor onze studie bleven de relevante stuk-

ken bewaard: de door Gijsbert Karel gemaakte korte notulen van de verga-

deringen in Rotterdam en Den Haag, de Missiven voor de Burgemeesteren,

want hij moest aan het stadsbestuur rapporteren; hierin is ook het bespro-

kene in de Staten-Generaal af te lezen. Daarnaast adviesontwerpen en voor

circulatie in kleine kring bestemde bureaustukken.

In dit gezelschap, waartoe enige Rotterdamse vroedschapsleden (o.a.

I. van Teylingen en P. van Yzendoorn) en de thesaurier-generaal Fr. van

der Hoop (gest. 1793) behoorden, nam Van de Spiegel een centrale plaats

in. Prinses Wilhelmina wees Gijsbert Karel er op, hoe bescheiden en even-

wichtig Laurens Pieter zich politiek opstelde, vlak na de vlucht van de
9

patriotten en de orangistische wetsverzetting . De raadpensionaris was

inderdaad voor de jonge Van Hogendorp een lichtend voorbeeld, een man met
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een brede interesse en met een genuanceerde visie. We noemden reeds zijn

studies over historisch staatsrecht en over het quotenprobleem. Het is

niet onwaarschijnlijk dat Van de Spiegel Gijsbert Karel naar de gewoonte
10

van die tijd inzage heeft gegeven in enige handgeschreven opstellen

Door middel van wijze raadgevingen wilde Van de Spiegel natuurlijk ook

invloed uitoefenen op de standpuntbepaling van Rotterdam.

De handel van Rotterdam had sterker nog dan die van Amsterdam ge-

leden van de vierde Engelse oorlog. Dat blijkt uit de cij fers van de uit-
11

gaande schepen en van de opbrengst van de convooien en licenten . De

Rotterdamse zeehandel was in de tweede helft van de achttiende eeuw flink

achteruitgegaan, terwijl Amsterdam steeds sterker domineerde als centrum
12

van commissiehandel en als financieel centrum van Holland . De rivali-

teit tussen beide steden uitte zich in een verschillende kijk op de be-

trekkingen met Engeland, waarmee de Republiek in 1788 een commercietrak-
13

taat wilde afsluiten . In tegenstelling tot Amsterdam streefde Rotter-

dam naar goede betrekkingen met de sterkste handelsmogendheid. De Rotter-

damse vroedschap toonde zich bezorgd over de stagnerende handel, maar tot

beslissen was men niet in staat, klaagde Gijsbert Karel. Naar zijn mening

had men te weinig oog voor de samenhang tussen de kwaliteit van de water-

staatswerken (bevaarbaar houden van zeegaten en rivieren, drooglegging,

bedijking), en het behoud van handel (zee- en doorvoerhandel), en nijver-
14

heid (trafieken, visserij) . Gijsbert Karel's aandacht spitste zich toe

op allerlei deelonderwerpen, maar hierbij kon hij in zijn hoedanigheid
15

van pensionaris - hij mocht slechts adviseren - enigszins afstandelijk

en synthetisch te werk gaan.

Wat in de vergaderingen in Rotterdam en in de Staten van Holland

aan de orde kwam, had veelal betrekking op de gehele Republiek. De be-

langenverdediging van de stedelijke oligarchie6n en de bondgenootschappe-

lijke beslissingsprocedure ontkrachtten de politieke wil om op geweste-

lijk of generaliteitsniveau problemen aan te pakken. Op korte termijn ge-

zien was de primaire vraag, of de Republiek over voldoende financiele

middelen kon beschikken voor de versterking van de defensie en voor de

subsidioring van de Oost- en West-Indische Compagnie. Een wijziging van

de quotes kwam na een debat van zeven jaren eindelijk in september 1792

tot stand, maar een reorganisatie van de vijf admiraliteitscolleges,

die met hun verschillende praktijken bij de inning van convooien en li-
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centen niet alleen de handel hinderden maar ook te weinig opbrachten voor

behoud en herstel van de vloot, liet op zich wachten. Ook de belastingen

brachten te weinig soulaas voor de staatskas.

De problematiek van de openbare financi6n stond in deze tijd ook bij

Gijsbert Karel in het middelpunt. Hij was voortdurend op zoek naar de oor-

zaken en de gevolgen van het tekort aan financiele inkomsten en naar de

mogelijkheden tot verruiming daarvan; de betreffende memories zullen we

op een andere plaats inhoudelijk bespreken. In 1788 gaf hij drie anonie-
16

me brochures uit, waarmee hij het plan van de Staten van Holland van

september 1788 uitlegt om een eenmalige gedwongen lening, de 25ste pen-

ning, d.w.z. 4% van het geschatte vermogen boven f 2.500,--, te heffen om
17

het financieringstekort van het gewest kleiner te maken . Hij richtte

zich tot de regenten, tot de vermogensbezittende ingezetenen in de stad

en tot de boeren; inhoud en woordkeuze paste hij bij deze groepen aan.

Het politieke vuur was nog niet gedoofd. Dat bleek uit de felle discus-

sies van voor- en tegenstanders. Tussen de patriotsgezinde Amsterdamse

haute finance en de regenten in de steden bestond verschil van inzicht

over het 'herstel van het krediet' van Holland. Omdat de door de patriot-

ten in de zomer van 1787 uitgeschreven negotiatie nog vers in het geheu-

gen lag, schreef Gijsbert Karel sterk polemisch; vier jaar later zegt
18

hij zich hiervoor te schamen . De lening werd een succes. De Compag-

nieen kwamen tijdelijk op adem door gedeeltelijke aflossing van de schuld
19

en door ontvangen subsidie . Aan de daaraan voorafgaande besluitvorming

in de Staten van Holland had Gijsbert Karel actief deelgenomen. Dat
20

blijkt uit een uitgebreid Rapport dat hij voor de vroedschap maakte

Van de Spiegel wist dat te waarderen. Hij stuurde Van Hogendorp naar de

stadhouder in Gelderland om deze te verzoeken de laatste tegenstribbe-

lende stad, Gorcum, een 'lettre ostensible' te schrijven. Volgens Gijs-

bert Karel was het welslagen van de lening ten dele te danken aan de po-

litieke  takt  van  Van de Spiegel;  deze  was noch "Aristocrate ni D6mocrate,
..21mais stadhoud6rien'

In de jaren 1791-1793 was Gijsbert Karel sterk betrokken bij de

kwestie van de quoten en van de admiraliteiten. De stad Amsterdam huldig-

de het standpunt, dat het gewest Holland met een nieuwe quotenvaststel-

ling alleen akkoord moest gaan, indien andere gewesten mee wilden werken

met de versterking van de vloot. Het vraagstuk van legeraugmentatie en
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22
en vlootherstel bleef slepen . Gijsbert Karel maakte aan zijn vroedschap

duidelijk, hoe groot de wederzijdse animositeit was tussen 'Holland en de

zes bondgenoten' en spoorde aan tot een beslissing over de quotes, voordat
23

over de reorganisatie van de admiraliteiten werd geconcludeerd . Hij

kreeg hierin zijn zin, doch Rotterdam ontwikkelde vervolgens een sterke
24

oppositie tegen het Conciliatoir Plan , dat Van de Spiegel had opgesteld

om het bestuur van de vijf admiraliteitscolleges te concentreren. Rotter-

dam noemde dit plan "inconstitutioneel". Terwijl Gijsbert Karel in de

vroedschap wees op de voordelen van het Plan voor de stad, gewest en Repu-
25

bliek
,
moest hij tegelijkertijd als pensionaris in de Staten van Holland

een ander standpunt naar voren brengen. Hij schreef voor Van de Spiegel

een expos6 over de zich wijzigende opstelling van de Hollandse steden in

de Staten-vergadering en achtte de kans aanwezig dat Rotterdam uiteinde-

lijk met het Plan zou instemmen. Dat bleek te optimistisch. Het Concilia-

toir Plan haalde de eindstreep in de Staten-Generaal niet, omdat de ande-

re gewesten de aflossing van de schulden van de Hollandse admiraliteits-

colleges weigerden als een generaliteitszorg te zien.

Van de Spiegel had zich fel geweerd in de Staten van Holland. Zelfs

een raadpensionaris met buitengewone kwaliteiten had in deze politieke

malaise geen succes kunnen hebben. Gijsbert Karel registreerde in zijn

notulen Van de Spiegel's argumentatie (1. theorie, 2. historie, 3. prak-

tijk)  en de weerstand  van den Hollandse steden: "Republikeinsche consti-

tutie. Nieuwigheeden gevaarlijk. Charakteristieke Republyk: zaaken over

veel schijven loopen" en "Geen plotselinge veranderingen; Men is ver-
26

knogt aan oude Instellingen" . Scherper dan ooit tevoren besefte Gijs-

bert Karel, dat een hervorming van de Unie van Utrecht een voorwaarde

was voor de sanering van de financidn. De financidle ineenstorting van

Holland leek nabij. Hij stelde een uitvoerige pro-memorie 'Over den staat
27

der Finantie van Holland' samen, die hij aan Van de Spiegel aanbood en

ook uitdeelde aan de leden van de Staten van Holland, op de laatste ver-

gadering van het jaar 1793, toen de bespreking over het Plan volledig was
28

vastgelopen

In deze memorie werd uitsluitend over de bestaansmiddelen en de

staatsuitgaven en -inkomsten gesproken. Daaruit sprak de berusting dat

andere landen commercieel sneller groeiden dan de Republiek. Het ging

hier om de vraag hoe de teruggang van handel en nijverheid tot stilstand
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kon komen. De algemene duurte zag Gijsbert Karel als de voornaamste oor-

zaak van het kwaad. Een geschrift van de in Rotterdam wonende Engelse eco-

nomist George Crawfurd over geldwaarde en staatsfinancien werd door Gijs-
29

bert Karel geresumeerd en verder bekend gemaakt . Ook had hij zorgen over

het funktioneren van de wisselbank van Rotterdam, in vergelijking met die

van Amsterdam. Ten behoeve van het stadsbestuur schreef hij een 'verhande-
30

ling over den agio'  . In de achttiende eeuw was de concurrentiepositie

van Rotterdam tegenover Amsterdam op commercieel en financieel gebied
31steeds meer verzwakt . Rotterdam probeerde zijn rol in de handel te ver-

sterken.

Met veel interesse volgde Gijsbert Karel de onderhandelingen met

Engeland, waarmee in 1788 een defensief verbond was gesloten, over een
32

handelsverdrag . De mislukking daarvan schreef hij terecht toe aan de

wens van de Republiek om de handel op de eigen Aziatische koloni6n te be-

schermen tegen de Engelse concurrentie, want alleen die handelstak leek

nog gouden bergen te beloven. Van der Meulen, De Wit en Schutte hebben

uitgelegd, hoe het vraagstuk van de koloniale handel door de geintensi-
33veerde politieke sfeer bijna onbespreekbaar werd . De liquidatie van de

W.I.C. leek niet meer tegen te houden. Klachten over het compagniebestuur,

de oogluikend toegestane handel van buitenlandse kooplieden met de West-

Indische eilanden, het gebrek aan krediet bij de plantagehouders en het

daardoor te verklaren tekort aan slaven: dit alles maakte de vraag ur-

gent of de W.I.C. nog met subsidie te redden was. Gijsbert Karel is de

auteur van het Groot-Besogne van Holland van 5 november 1788, dat in een

Resolutie van Holland werd verwerkt, nadat Van de Spiegel met de leden

van de Staten-Generaal daarover kontakt had gehad. Doordat Zeeland hard-

nekkig vasthield aan haar belangen, vaardigden de Staten-Generaal uit-

eindelijk op 24 november 1789 een sterk mercantilistisch geaard plakkaat

uit "tot aanmoediging  van den negerhandel". Gi jsbert Karel  had  geen kans

gehad om zijn eigen kritisch standpunt over de slavenhandel en de slaven-

arbeid te laten doorwerken. Als pensionaris en gecommitteerde diende hij

de meningen van zijn opdrachtgevers te redigeren. De politici stonden

nog vreemd tegenover de op gang komende polemiek over het bestaande ver-

schil in de koloniale politiek tegenover Oost- en tegenover West-Indie.

Pas nadat de W.I.C. werd opgeheven en het bestuur over West-Indi6 met in-
34

gang van 1 januari 1792 werd overgenomen door een Kolonieraad
,
kon een
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begin gemaakt worden met een algemeen koloniaal beleid (VIII.2).

Gijsbert Karel's opvattingen over Oost-Indie vormden zich in de brief-

wisseling met zijn broer Dirk, die sedert 1783 als hoge militair diende bij

de O.I.C., sedert 1793 als gezaghebber over Java's Oosthoek. Hij kreeg meer

inzicht in de gebreken van het koloniale bestuur en in de kwade kanten van

de oligarchisch-monopolistische struktuur van de compagnie, die geen ruimte
35

wilde laten aan particuliere kooplieden . Daarnaast was hij sterk geboeid

door de Engelse koloniale politiek in India, welke sedert de India Bill van

1784 inhield, dat de handelsactiviteit van de Engelse O.I.C. ongestoord

werd gelaten, maar dat de compagnie voortaan rechtstreeks onder toezicht
36

van de regering in London kwam te staan . De Bewindhebbers van de Neder-

landse O.I.C. kwamen, door geldnood gedreven, in 1791 tot het voorstel om

zelf goederen direct 'uit de hand', dus niet via een veiling te verkopen.

Gijsbert Karel protesteerde namens de Rotterdamse handelskringen fel tegen

dit plan van de Compagnie om als particulier koopman op te treden. Over de

rol van de staatsoverheid tegenover de handelscompagnie Sn de koopman was
37

hij nog niet uitgedacht . Zijn vriend, de dertien jaar oudere Pieter van
38

Yzendoorn
, lid van de Rotterdamse vroedschap, Bewindhebber van de O.I.C.

en ook later betrokken bij de koloniale politiek, heeft hem bij zijn
39

ideeenvorming geholpen, ook nadat de O.I.C. in 1798 was opgeheven

De Europese handel kwam nadrukkelijk onder Gijsbert Karel's aan-

dacht, toen de graanhandel, de oude 'moedercommercie', zelf in het geding

was. In 1789 was als gevolg van een sterk vergrote buitenlandse vraag in

het binnenland een schaarste aan graan ontstaan. Er werd nu in Holland,

vooral tussen Amsterdam en Rotterdam, druk overleg gevoerd over het onver-

let laten van vrije graanuitvoer, over opslag van graan en - met het doel

de broodprijs op een redelijk niveau te houden - over subsidie aan bakkers.

Gijsbert Karel nam in de Gecommitteerde Raden en in gesprekken met Van de

Spiegel zeer actief deel aan de meningsvorming hierover. Hij verwees naar

de traditionele praktijk van de Republiek in soortgelijke gevallen en
40

zocht steun bij de economist James Steuart . Bovendien waarschuwde hij,

met de Brabantse en Franse revolutie op de achtergrond, voor de maatschap-

pelijke gevolgen van de bij duur brood nog groter wordende armoede. In de

Maasstad zag hij van nabij de nijpende werkloosheid. Als stadsadvokaat

moest hij rekesten om steun voor bedrijven en om vrijstelling van belas-
41

ting behandelen. Verberne wees op Gijsbert Karel's sociale-angstmotief.
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Van Hogendorp kwam echter verder. In de Missive over het Armenwezen uit

1794, die elf jaar later in druk uitkwam, zocht hij ook naar de oorzaken

van het gebrek aan werkgelegenheid en tevens naar de politieke middelen
42

tot economisch herstel, zoals premieverlening aan fabrieken

De revolutionaire echo uit zuidelijke richting klonk steeds dreigen-

der. Sedert 16 februari 1793 waren de Franse legers in het vaderlandse

Brabant. Beduchtheid  voor een autochthone revolutie en bezorgdheid  om  de
defensiezwakte beheersten Gijsbert Karel's handelen. Hij kreeg weer iets

terug van het activisme van het jaar 1787. Met grote volmachten van het

Rotterdams bestuur en van de Staten van Holland reisde hij af en aan,

naar de Prins en naar het front. Zijn scherpe kijk op de situatie werd

gewaardeerd. Helaas weten we niet, hoe hij het opnieuw virulente pa-

triottisme beoordeelde. Zijn correspondentie met de stadhouder is immers

in 1795 verbrand. Rond 1792 was Gijsbert Karel niet helemaal zeker van
43

zichzelf geweest. Evenals Van de Spiegel tijdens de patriottentijd

heeft ook Van Hogendorp geaarzeld over een wijziging van eigen denken in

de richting van de nieuwerwetse ideedn. Over vrijheid, gelijkheid en
44

volkssouvereiniteit werd door velen nagedacht. Opvattingen van Leidse
45

hoogleraren lieten hem niet onberoerd . We bezitten enige niet afgeronde

bureaustukken, waarin hij de opinie van Edmund Burke over de Franse revo-

lutie weergaf. Van der Hoeven kan bijna niet aan de verleiding weerstaan
46

om Gijsbert Karel met Burke te identificeren . In een boeiend opstel,

'La Guerre', zette hij uiteen, hoezeer het machtsevenwicht in Europa se-
47

dert de zevenjarige oorlog in gevaar was . De samenleving mocht nooit

door een revolutie volledig omver worden gegooid.

De Franse opmars was niet meer te stuiten. De lucht klaarde even

op, toen generaal Dumouriez zich terugtrok. Van de Spiegel sprak van een
48

mirakel . Maar de terugkomst van de Franse troepen in de tweede helft

van 1794 leidde tot een volslagen militaire ineenstorting. Voor de uit-

voering van een plan van Gijsbert Karel om belasting te leggen op ieder

gezin, dat geen man onder de wapenen had, met de huurwaarde als grond-

slag, was geen tijd meer, Ieder, die overleg wilde over een capitulatie-
49

regeling, beschouwde hij als "de grootste verrader van zijn Vaderland"

De rivieren vormden niet langer een barricade tegen de aanval. Op 19 ja-

nuari 1795 begaf hij zich ijlings vanuit 'Krimpen op den Yssel', waar

hij als lid van een commissie verbleef, naar Rotterdam. De weerstand was
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gebroken en de fluwelen revolutie vond plaats. Op 21 januari werd hij amb-

teloos, want de regering kwam in patriotse handen.

Gijsbert Karel's teleurstelling over het afbreken van zijn carridre was

groot. In de zeven jaren die hij in de actieve politiek doorbracht, was

zijn in de Leerjaren gevormde studiehouding tot haar recht gekomen in tal-

rijke notities en opstellen. Wachtend op betere tijden zet hij zijn ideeen

over hervorming van de Republiek uiteen in de lijvige 'Memorie zomer
50

1795' . Het eerste deel, over 'het algemeen bestuur van den staat', noem-

de hij de vrucht van vroegere gedachten. Zijn opvattingen over versterking

van generaliteitsorganen, m.n. het stadhouderschap en de Staten-Generaal,
51

wezen op invloed van Van de Spiegel . Het tweede, grotere deel van de me-

morie, dat handelde  over de koophandel, was, aldus de auteur,   een  "waar

studium" : de ideedn hierover ontstonden tijdens het schrijven. Met Luzac's
52

'La Richesse de la Hollande' onder handbereik, liet hij zijn gedachten

gaan over thema's, die in Rotterdam en in de Staten van Holland vaak op de

agenda stonden: het bestuur van de kolonien, het porto franco en de com-

mercietraktaten. Centraal was de vraag, hoe de regering, met behoud van de

federale staatsvorm, de welvaart met groter succes kon bevorderen om zo-

doende het financi6le draagvlak van de overheid te verbeteren.

Het is echter slecht gesteld met de buitenlandse economische betrek-

kingen. Gijsbert Karel zou dat persoonlijk ondervinden, toen hij, bij toe-

val, zelf zich met de handel ging bezighouden en daarbij financieel schade

leed. In 1789 was hij gehuwd met de Amsterdamse patricidrsdochter Hester

Clifford. Hester erfde van verschillende verwanten zo'n groot fortuin, dat

haar gezin, dat zou uitgroeien tot acht kinderen, nooit geldnood gekend
53

heeft . Doch terecht vreesde de ambteloos geraakte Gijsbert Karel voor

intering van zijn kapitaal. Door het plotselinge overlijden van zijn

schoonmoeder Hester Hooft in april 1795 kreeg hij echter de beschikking

over een financieel vermogen en over een groot landgoed, de buitenplaats

Adrichem onder Beverwijk. Bovendien had hij juist tevoren zich met Hes-

ters moeder geassocieerd in het Amsterdamse handelskantoor Jacob Schues,

dat steeds meer geld uit de handel had overgeheveld naar buitenlandse ef-

fecten. "Ik was derhalve eigentlijk een groot Rentenier en een klein
..54

koopman" . In april 1796 verhuisde het gezin van Rotterdam naar Amster-

dam.
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Het onderhouden van bestaande handelskontakten en het bezoek aan de

beurs leverden weinig resultaat op voor de goederenafzet; de effecten

daalden in waarde. Gijsbert Karel trok zijn jongere broer Willem als asso-

ci6 aan; aan hem vertrouwde hij de dagelijkse leiding van het kantoor toe.

Tot 1809 bleef het handelshuis bestaan, maar na 1802 trok Gijsbert Karel

zich nagenoeg geheel uit het 'comptoir' terug, want "le commerce m'occupe
.55moins en pratique qu'en th6orie" . Toch had hij aanvankelijk ijverig,

doch zonder veel resultaat, gezocht naar nieuwe handelsrelaties.

Dat blijkt uit zijn lange reis in 1798 naar Noord- en Midden-Duits-

land. Leonie van Nierop heeft er op gewezen, dat deze reis samenviel met

de betrekkelijke rust in Europa tijdens het maandenlange congres van Ra-
56

stadt tussen Frankrijk, het Duitse Rijk en enige Duitse staten . Gijs-

bert Karel begaf zich in zijn eigen reiswagen via Friesland en Groningen

naar Emden en naar Bremen, waar koloniale waren werden verhandeld. Hij

ontdekte, hoezeer Hamburg de rol van Amsterdam sedert 1795 uitschakelde;

de Hollanders waren slechts goed voor het geven van krediet. De Hamburg-

se koopman wachtte de Amsterdamse bestelling af, die de Hollandse commis-

sionair in Hamburg hem doorgaf, in plaats van goederen in consignatie

naar Amsterdam te verzenden. Ook uitte Gijsbert Karel de vrees, dat het

financi6le centrum definitief van Amsterdam naar Londen werd verlegd.

De plotselinge vredebreuk tussen Frankrijk en de Verenigde Staten

leidde tot sterke stijging van de prijzen van suiker, tabak en koffie.

Gijsbert Karel zag winstkansen. Zijn broer Willem durfde het risico niet

aan. Toch besliste Gijsbert Karel tot aankoop van partijen goederen. In

Amsterdam aangevoerd, bleek een deel van geringe kwaliteit en een ander
57

deel bedorven . Onwennig in het koopmansbedrijf en nerveus het tradi-

tionele koopmanshandboek 'Traite g6n6ral du commerce' van Samuel Ricard

raadplegende, voelde hij zich allesbehalve de speculant, "die de koning

des  handels  is".   Het  werd  hem  te  veel: de speculant is committent,   com-
58

missionair, reder, assuradeur, bankier, expediteur tegelijk

Door eigen waarneming kon Gijsbert Karel zich dus een oordeel vor-

men, langs welke wegen de internationale handel liep en welke perspec-

tieven de toekomstige vrede hiervoor bood. Vooral de grote handelsomzet

van goederen van Oost en West in Hamburg was voor hem een verrassing. De

welvaart en de verscherpte armoede in deze stad kwamen aan de orde in

gesprekken met personen, die hij ca. 1780 reeds had ontmoet, o.a. met
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Busch, de direkteur van de handelsschool. Hij maakte opnieuw kennis met de

armeninrichting van Baron Von Vogt en met het stedelijke armenbestuur.

Daarna ging hij naar Leipzig, waar hij armenscholen, een weeshuis en een
59

inrichting voor psychisch en lichamelijk gehandicapten bezocht

Er was in Duitsland naar zijn mening sedert zijn opvoeding bij Bies-

ter, die hij nu terugzag, veel in negatieve zin veranderd. De AufklUrung

liet minder ruimte toe aan de godsdienst: de Rede "zwaait overal de scep-

ter" en stelt zich op tegenover de geopenbaarde wil van God. Het gebrek

aan zedelijkheid en de kwalijke gevolgen daarvan voor het onderwijs aan

de lagere volksklasse gaven revolutionaire leiders de kans hun wil op te

leggen. De ontwikkeling van de Franse revolutie had hem geleerd, hoe fu-

nest vernieuwers werkzaam waren, die de bedoeling hadden "6tablir la so-

ci6t6 sur de nouvelles bases... et fonder le bonheur de l'homme sur l'u-
..60s age de sa seule raison" . De rationele en de ethisch-religieuze bena-

dering mochten elkaar niet uitsluiten. Gijsbert Karel voldeed aan de ty-

pering, die Zwager van de Verlichter gaf: hij was tot op zekere hoogte

een optimist, maar zijn optimisme werd getemperd door de twijfel aan het
61

verstandelijke niveau, dat zijn medemensen op dat moment hadden bereikt

Van Hogendorp bewonderde de Verlichting en de vooruitgang van wetenschap-

pen, maar een revolutie zou daaraan een abrupt einde kunnen maken. In het

bureaustuk 'Onze Tijden' pleitte hij voor een los van partijschappen

staande herbezinning op hervorming van het staatsbestuur. Men moet de re-

volutionaire denkers en leiders en ook de vorsten niet te gauw van kwade

opzet verdenken. Gijsbert Karel leefde  "in de vaste verwagting,  dat  zij,
..62

beter ingeligt zijnde, beter zouden handelen" . Enerzijds moest de nood

van de armen gelenigd worden, anderzijds diende de economische wetenschap

de "dwaalingen" op te sporen.

In 1799-1801 gaf Gijsbert Karel anoniem zes stukjes uit onder de ti-

tel 'lets voor de Armen', waarin hij de activiteiten van de Beierse poli-

ticus en filantroop Benjamin Thompson, graaf Von Rumford in Munchen uit-
63

legde . Het recept van de 'economische soupe' had hij in Hamburg leren

kennen in 1799 en misschien nog enige tijd daarna heeft Van Hogendorp uit

een grote soepketel, die hij in het tuinhuisje achter zijn Amsterdamse

woning had geplaatst, het voedsel aan de armen laten uitdelen. De echte

oplossing van de armoede was echter gelegen in de welvaartsontwikkeling.

Gijsbert Karel besefte dat bij beeindiging van de oorlogssituatie handel
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en scheepvaart nog een tijdlang "zeer kwijnend" zouden zijn. In de Staats-

regeling van 1798, waarvan vooral het punt van de representatie en dat van
64

het amalgama van de staatsschuld hem interesseerden
, sprak het Bataafse

bewind zich uit voor een fundamenteel ander economisch beleid. Omdat de re-

gering bij zijn uitgaven vooral was aangewezen op de fiscale inkomsten,

volgde Gijsbert Karel met argwaan de plannen van unificatie en wijziging

van het belastingsysteem. De toekomstige welvaart van de Republiek mocht

niet geriskeerd worden door een breuk in de economische politiek, die van-

ouds de betekenis van de handel erkende. Hij las met grote instemming het

boek van de Italiaanse economist Pietro Verri, de 'Meditazioni sulla Eco-

nomia Politica' (1771), dat in 1801 onder de titel 'De Staetkundige Oeco-
65

nomie' verscheen met de door hem geschreven 'Aenmerkingen' . De nieuwe

wetenschap van de politieke economie licht toe, wat in de historische han-

delspraktijk van de Republiek de toets van de kritiek kan doorstaan en wat

dus daarin gehandhaafd moet blijven. Met deze opvatting ging Gijsbert Ka-

rel in 1800 diepgaand in op de visie, die sprak uit het 'Rapport tot een

stelsel van algemeene Belastingen' (9 juli 1800), dat het Uitvoerend Be-

wind had laten opstellen. Belastingdruk, bevordering van de handel, nijver-

heid en landbouw, en ook andere thema's besprak hij in zijn 'Gedagten over

's Lands Finanti6n'. De eerste belangrijke publikatie van Van Hogendorp

kwam in zekere zin als mosterd na de maaltijd: het boekje was pas in het
66

voorjaar van 1803 verkrijgbaar in de boekhandel

Ook al zei Gijsbert Karel dat hij er van uitging dat de opstellers
67

van het Rapport het welzijn van de Republiek op het oog hadden ,zijn po-

litieke houding werd door de regering gewantrouwd. In 1799 had hij bij de

Engels-Russische inval in het noorden van Holland zich weliswaar niet la-
68

ten meevoeren met de geestdrift van de orangisten ,
doch in november

1801 overhandigde hij een korte 'Verklaaring aan het Staatsbewind, over

de Staatsregeling' aan de zittende President. Hierin gaf hij al zijn me-

ning te kennen, dat het herstel van het stadhouderschap van het Huis van

Oranje noodzakelijk was voor het bundelen van de nationale kracht. Ver-

sterking van het centrale bestuur, verbreding van de representatie en een

hechte samenwerking tussen Oranje, regenten en volk zag hij als de voor-

waarden voor een fundamentele aanpak van de grote problemen. De tekst was

in enkele copie6n door Gijsbert Karel onder zijn kennissen verspreid,

maar in december werden, waarschijnlijk door toedoen van de Haagse oranje-
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soci6teit, duizenden gedrukte exemplaren rondgedeeld. De regering en ook

Prinses Wilhelmina konden de 'Verklaaring' niet waarderen. Een herleving

van de oude partijtegenstellingen was immers niet denkbee 1dig, toen het

Staatsbewind in 1801 ging regeren op basis van een staatsregeling, die na

een derde coup d'Stat voor aangenomen werd verklaard.

Het ontging de tijdgenoten dat Gijsbert Karel's voorkeur voor Oranje

een politiek-theoretische basis had en niet zomaar een opinie van een

'partijman' was. Vlak v66r de 'Verklaaring' had hij het stuk 'Unie van

Utrecht verbeterd' (1799), dat Van de Spiegel een jaar voor diens dood in
69

ballingschap in Lingen had geschreven , geraadpleegd voor zijn eigen op-

stel, 'De Unie van Utrecht herzien', dat dateert uit 1800 of 1801. Voor

een goed begrip van de inhoud van de 'Verklaaring' moet gewezen worden op

de gelijktijdigheid en samenhang daarvan met dit opstel. Overigens leefde

Gijsbert Karel's idee van een nationaal, eminent, boven de partijen

staand, hoofd reeds bij enige patriottische en unitaristische intellectu-
70

elen zoals Pieter Paulus en Canneman

De principi6le opstelling van Gijsbert Karel stak af tegen die van

de stadhouder, die anderhalve maand na de 'Verklaaring' in de zogenaamde

Brieven van Oranienstein (26 december 1801) aan zijn aanhangers meedeel-

de, dat hij hun toestond een ambt onder het nieuwe bewind te aanvaarden.

Gijsbert Karel constateerde dat de opportunistische houding van Willem V,

over wiens capaciteiten hij nooit positief was geweest, voortkwam uit

diens verwachting in Duitsland gebieden te verkrijgen als compensatie

voor de door hem verloren gewaande Republiek. Toen het Staatsbewind van

de nieuwe funktionarissen de eed op de constitutie eiste, stelde Van Ho-

gendorp dat de regering deze eis moest laten vallen, want hij zag "het

teniet doen van alle politieke geloofsbelijdenissen" als een van de
..71"voorwaarden ter nationale vereeniging" . Hij maakte een taxatiefout:

het Staatsbewind zou een gematigde houding aannemen ten opzichte van vroe-

gere aanhangers van het Huis van Oranje.

De ontvangst van de 'Verklaaring' stelde Gijsbert Karel zozeer te-

leur, dat zijn interesse voor de vaderlandse politiek voor jaren scheen

te zijn gedoofd. De hoop op betere tijden, die hij uitsprak in het "re-

tour sur moi-mOme", dat hij af en toe in zijn dagboek schreef, betrof een

verre toekomst. In zijn nalatenschap is bijna niets te vinden over zijn

contemporaine appreciatie van de discussies over staats- en regeringsvorm
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in de Nationale Vergaderingen, over de staatsgrepen van 1798 en over de po-

litieke inzichten en daden van Schimmelpenninck en Gogel. Zijn financieel

vermogen stelde hem in staat als ambteloos regent te leven met zijn gezin

en zich naast enige werk op het handelskantoor te wijden aan de studie.

Hij hield zich voornamelijk bezig met de toekomst van de koloni6n. In

1798 was de O.I.C. opgeheven; zijn bezittingen waren door de regering over-

genomen. Hoe moest het nu verder met de betrekkingen met de kolonian? Bij

een terugkeer van de vrede lag hier naar Van Hogendorps mening voor de Re-

publiek de kans om bij verbetering van het koloniale bestuur en bij verho-

ging van de produktiviteit op de landerijen de handel lucratiever te ma-

ken. Zijn handelskantoor zond apart en ook wel samen met andere kooplieden

schepen naar Oost-Indi6. Gijsbert Karel ontwierp een plan tot oprichting

van een Chinese Compagnie om ten minste de theehandel voor de Hollandse

stapelmarkt te redden en te beschermen tegen de Engelse en Amerikaanse

concurrentie.

In 1800 legde Gijsbert Karel aan zijn broer Dirk, die tijdelijk in de
72

Republiek verbleef , het manuscript voor van zijn 'Verhandelingen over

den Oost-Indischen Handel' (1802). Hierin leverde hij kommentaar op de op-

vattingen van ex-Gouverneurs-Generaal en van de koopman-auteur C. van der
73

Oudermeulen over het verval en de hervorming van de O.I.C. Vervolgens

besprak hij de perspectieven van de kolonie Kaap de Goede Hoop en legde

hij het Engelse koloniale systeem in Azie uit. Dirk had veel waardering

voor de ideeZn van zijn broer en gebruikte het manuscript voor zijn eigen

in 1801 gedrukte pleidooien voor een beperkt herstel van de O.I.C. en de
74

particuliere handel op de koloni6n . Dirk speelde een grote rol bij het

samenstellen van het Ontwerp van een Charter voor Indi8, dat in 1803 ge-
75

reed kwam, maar door het Staatsbewind werd geseponeerd . Over de daarin

vervatte opvattingen over een geleidelijke invoering van vrije handel

voor Nederlandse kooplieden en van particulier grondbezit voor de Javaan
76

bestond tussen beide broers overeenstemming . Gijsbert Karel werkte zijn

ideeZn verder uit in veertien 'Brieven aan eenen Participant in de Oost
77

Indische Compagnie' (1802) en in een 'Memorie over den handel en de

Culture in de Oost-Indische Bezittingen van den Staat' (1804), dat niet
78

te koop was maar bij een boekhandel in Amsterdam ter inzage lag . OP-

merkelijk was Gijsbert Karel's groeiende weerstand tegen de slavernij in

West-Indid onder invloed van de discussie hierover in Engeland en de kon-
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takten met de Engelse politicus-auteur Henry Brougham

De preliminairen van de vrede van Lun6ville en het Congres van Amiens

versterkten de hoop op teruggave van de kolonion, speciaal van de Kaap-

kolonie, waar de Engelsen sedert 1795 verbleven. Geen politiek ambt, weinig

gewin in het handelshuis: de overblijvende energie stak Gijsbert Karel van-

af 1802 in zijn groots opgezet kolonisatieplan in de Kaap. Ver van Kaapstad

wilde hij grond kopen, Nederlandse gezinnen daarheen sturen, slavernij en

heidendom afschaffen om dan ten slotte van daar de landbouwprodukten naar

Amsterdam te laten transporteren. Ongelukkigwijze liet hij de uitvoering

van zijn plan over aan de onpraktische figuur Fr. von Bouchenr6der, die

zelf soortgelijke voornemens koesterde. Gijsbert Karel was feitelijk niet

meer dan hypotheekhouder en koopman, maar zag zichzelf als kolonisator van
80

verre afstand . De tijdverslindende konflikten met de Hollandse bestuur-

ders in de Kaapkolonie over de verlening van grondconcessies aan de Plet-

tenburgbaai of aan de Houtbaai zijn toe te schrijven aan het wantrouwen

tegenover het experimentele en engelsgeaarde karakter van het kolonisatie-

plan. Gijsbert Karel kreeg steeds te horen, dat zijn voorstelling van de

natuurlijke en politieke situatie in dat gebied niet met de werkelijkheid

overeenkwam. De mislukking van de onderneming was tragisch voor de kolonis-

ten, die naar de Kaap waren verscheept, en pijnlijk voor Gijsbert Karel

vanwege het geleden kapitaalverlies. Nadat de Engelsen in het begin van

1806 weer Kaap de Goede Hoop in bezit namen, moest hij dat plan opgeven.

Jaren nadien bleef hij bij de regering om schadevergoeding vragen. De pe-

rikelen van zijn kolonisatie-activiteit en zijn moeizaam kontakt met het

bestuur in Kaapstad en in Den Haag zijn door Verberne en kortgeleden door
81

Van der Moer beschreven . De achterliggende ideein van de 'kolonisator'
82

verdienen echter meer aandacht

De hoop op een staatsfunktie kwam weer naar boven. Gijsbert Karel

achtte de politieke sfeer zo instabiel, dat een zoveelste omwenteling hem

die kans wellicht zou bieden. Hij meende evenwel dat politici, die met

ieder r6gime meegingen,  dat niet konden doen "sans danger pour leur carac-

tdre moral". In een minder bedaarde stemming noemde hij Raadpensionaris

Schimmelpenninck (1805/1806) :   "c'est un imb6cile petri de vanit6 et brouil-
83

lon" , terwijl Dirk juist diens laveerkunst bewonderde:   "C'est un homme,

qui pense et voit par lui-mOme, qui n'est men6 ni par l'esprit de parti,
84

ni par 1 ' int6r6t" . Door zijn onverholen fransgezindheid kon Dirk voor
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een aantal jaren zijn loopbaan plaveien . De komst van Koning Lodewijk

Napoleon in 1806 werd positief door Gijsbert Karel beoordeeld. De monar-

chie zou niet zo snel als vorige regeringen verdwijnen. Bovendien was er

een krachtig centraal beleid te verwachten. Er kwamen veel nieuwe benoe-

mingen. De Koning en zijn medewerkers wilden graag gebruik maken van Gijs-

bert Karel's inzichten over de kolonien. Op hun verzoek schreef hij eni-
86

ge memories ; ook Daendels nam er kennis van, voordat hij als gouver-
87

neur-generaal naar Java vertrok. Na een audidntie bij de Koning in

1807 verwachtte Gijsbert Karel gevraagd te worden voor een ambt. Hij

vleide zich met ijdele hoop. Hij had toch ook zijn waarde op een ander

terrein bewezen? Als een van de zeven leden van de Hoofdcommissie van

het armenbestuur van Amsterdam had hij van 1805 tot 1807 een leidende

rol gehad bij het opstellen van het stedelijk reglement en van het rap-

port, dat in 1805, tegelijk met zijn 'Missive van het Armenwezen' uit
88

vroeger jaren , in druk uitkwam. In 1806 schreef hij voor de Koning,

die een nationale aanpak van het armenprobleem voorstond, een 'M6moire
89

sur la police des pauvres'  , maar dat stuk bleef waarschijnlijk onder-
90

weg bij de hoge ambtenaren hangen . Gijsbert Karel was hierover diep

teleurgesteld. Geraadpleegd vanwege zijn deskundigheid, gedro€g Gijs-

bert Karel zich zozeer als een betweter, dat getwijfeld kon worden aan

zijn voor het politieke ambacht nodige flexibiliteit. Zijn informatie-

niveau en zijn zelfgevoel daaromtrent versterkten vanaf deze periode

zijn maatschappelijk en politiek isolement.

Na 1806 is hij een tijdlang somber gestemd. Hij trok zich drie

jaar met zijn gezin terug op het landgoed Adrichem. Zijn Amsterdamse

woning werd intussen verhuurd. De daden van de regering en de interna-

tionale ontwikkeling bleef hij vaag volgen, want uiteindelijk "nous

vivons dans un siocle trop extraordinaire et trop fertile en change-
..91

mens pour calculer longtemps d'avance" . Weinig persoonlijke kontak-

ten werden aangehouden. Aanvallen van podagra vergalden zijn leven.

In de mistroostige entourage van het tochtige, grote buitenhuis kwam

tijdelijk een cultuurpessimistische toon naar boven. De verlichtings-

filosofen en de Franse revolutie waren verantwoordelijk voor de toene-

mende uitholling van christelijke en morele waarden. In een gezwollen

gedicht spreekt hij over het afwijzen van God: "Vous l'avez reni6,
92

philosophes menteurs, de ses saints Stendards profanes d6serteurs"
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Uit het 'Journal d'Adrichem', een boeiend 'document intellectuel'

blijkt dat Gijsbert Karel zich vooral bezighield met de opvoeding van zijn

kinderen. Naar het voorbeeld van de zelf bij Biester genoten educatie las

hij veel letterkundige werken met hen. In deze tijd verbeterde hij zijn
94

leesvaardigheid van Duitse, Engelse en Franse geschriften . Letterkunde

en geschiedenis gaven hem geestelijk houvast, want "aujourd'hui il se
95

passe plusieurs siocles dans la vie d'un homme"

Het voornemen om een geschiedenis van de Republiek te schrijven kon

pas worden uitgevoerd na 1809, toen de familie naar Kneuterdijk 8 in Den

Haag verhuisde; Adrichem kwam onder de slopershamer. In de 'Discours sur

l'histoire de la patrie' (ca. 700 geschreven vellen) werd de meeste aan-

dacht besteed aan de periode 1555 - 1621, met een speciale belangstel-

ling voor de problematiek van de tijd van Maurits en Oldenbarneveldt.

Bovendien schreef Gijsbert Karel in 1811 het opstel 'La Hollande A la

fin du XVIIIe sidcle', dat acht jaar later werd vertaald en in het tijd-

schrift Mnemosyne geplaatst. Ook werd een 'Discours sur l'histoire uni-

verselle' aangevangen, waarbij geput werd uit een welgevulde bibliotheek

met werken van Bossuet, Robertson en Voltaire. Op de funktie van de his-

torische kennis in Gijsbert Karel's politieke denken is door Smit en Van
96

der Hoeven gewezen, overigens niet diepgaand . Ten aanzien van zijn

economische opvattingen moet dat nog expliciet gedaan worden. Gijsbert

Karel zag de eigentijdse problemen sterk verbonden met het verleden.

De inlijving van het Koninkrijk Holland in 1810 bij het Franse

rijk beschouwde Gijsbert Karel als het begin van het einde van de over-

heersing. Hij zag hoe desastreus de annexatie was voor de belastingdruk
97

en de economische bedrijvigheid . In het 'Journal de la Haye' is af te

lezen, hoe actief hij ineens weer de buitenlandse economische en poli-

tieke situatie, vooral van Frankrijk en Engeland, ging volgen. Terwijl

hij van week tot week het verloop van de Russische veldtocht van Napo-

leon bijhield, werkte hij in een 'M6moire sur les int6rOts communs de
98l'Angleterre et de la Hollande' de aloude politieke belangenharmonie

tussen beide landen uit. Daarachter school de vraag of Engeland bereid

zou zijn de kolonien terug te geven.

De rol van Van Hogendorp in november 1813 is overbekend. Het plot-

selinge openbare optreden van Gijsbert Karel mag door de biograaf niet

alleen worden toegeschreven aan het ontwaken van zijn sluimerende poli-



- 46 -

tieke ambitie. Hij bezat ook een eigen concept van de toekomst van Neder-

land en was bovendien in staat de versnelde verandering van de actualiteit

scherp waar te nemen. Het signaal van de aprilbeweging van 1813 werd door

hem begrepen: rondtrekkende, verarmde boeren voegden zich bij het volksop-

roer in de steden van Oud-Beierland in Zuid-Holland en van Alphen tot Lei-

den. Het protest tegen de conscriptie bereikte zijn hoogtepunt, toen ook

aanzienlijke families zonen moesten afstaan voor de Garde d'Honneur. Het

Franse gezag in Nederland "viel als dood vlees van het skelet af" 9. De

berichten over de volkerenslag bij Leipzig drongen begin november door. In

Amsterdam werd op 17 november een provisioneel bestuur gevormd. Op 20 no-

vember nam Gijsbert Karel de leiding van het nationale verzet en vormde

het Algemeen Bestuur. De Franse bestuurders en legers trokken weg. De ge-

allieerden kwamen Nederland binnen, dat de bevrijding in eigen hand had

genomen. De zoon van de overleden stadhouder Willem V werd in december

Souverein. Het ontwerpen van een grondwet werd toevertrouwd aan een commis-

sie, waarvan Van Hogendorp de voorzitter werd. Deze had zijn eigen ontwerp

al in 1812 afgerond. De merites van Gijsbert Karel's denken zouden geen ga-

rantie vormen voor een politieke carridre.

II. 4. Politiek kommentaar vanaf de Kneuterdijk: met het zicht op het Bin-

nenhof.

Het moedige initiatief tot bevrijding van Nederland maakte Gijsbert Karel

tot 'de man van 1813', nadien altijd gerespekteerd,ook door diegenen die

het niet eens konden zijn met zijn politieke en economische denkbeelden.

Hij werd aanvankelijk door de Vorst met erefunkties overladen; Van Hogen-

dorp ontving de titel van Graaf. Op 29 maart 1814 proclameerde de Souve-

rein de grondwet waaraan de commissie drie maanden had gewerkt. Toen korte

tijd daarna de grote mogendheden besloten tot vereniging van de zuidelijke

met de noordelijke Nederlanden, werkte Gijsbert Karel met de vergrote com-

missie moeizaam aan de herziening, die in 1815 tot stand kwam. Belgische

en Noord-Nederlandse leden troffen elkaar meestal in Gijsbert Karel's wo-

ning, in de 'zaal der constitutie', omdat diens gezondheid te wensen over-

liet. Steeds na een periode van grote inspanning kreeg hij een terugslag.

Podagra, vaak vergezeld van koortsaanvallen, maakte het hem onmogelijk te

lopen, te schrijven en in de open lucht te komen. Om die reden moest de
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benoeming tot 'secretaris van staat' van buitenlandse zaken op 7 december

1813 al op 6 april 1814 ongedaan worden gemaakt.

Aan de politieke ideeen, die Gijsbert Karel bij het samenstellen van

de grondwet en daarna naar voren bracht, is door Van der Hoeven aandacht
1

geschonken . Het valt daarbij op, dat hij sedert 1795 steeds meer in mo-

narchale richting dacht, teruggrijpend naar de vorstenmacht in de Bourgon-

disch-Habsburgse tijd. Hij huiverde voor een overwicht van het parlement
2

en verwees naar de ontwikkeling in Engeland . Later raakte hij echter ge-

porteerd voor ministeri6le verantwoordelijkheid. Want aanvankelijk had

Gijsbert Karel het vaste vertrouwen in een goed samenspel tussen Willem

en de staatsorganen, wanneer de regels eenmaal waren vastgesteld. Daarom

was hij ook graag voorzitter geworden van de commissie voor het opstellen

van de provinciale reglementen. Indien het nationaal en provinciaal poli-

tiek raderwerk draaiende werd gehouden door deskundige funktionarissen -

hij heeft bij tientallen benoemingen bemiddeld - zou naar zijn mening de

nationale en provinciale welvaart weer kunnen opbloeien.

De aanstelling tot minister van buitenlandse zaken had ongetwijfeld

te maken met het prestige, dat Van Hogendorp in Engeland genoot. Voor

het departement van binnenlandse zaken, dat gezien zijn constitutionele

arbeid meer voor de hand had gelegen, was hij niet geschikt, omdat hij

met de Franse wijze van administratie geen enkele ervaring, ja daar
3

zelfs een afkeer van had . Nu kon hij met zes (:) medewerkers aan de

slag. De Souverein trok overigens kwesties zonder nader overleg naar

zich toe; dat gold vooral de vaststelling van de grenzen en de aanslui-

ting van Belgio. Gijsbert Karel hield zich bezig met de instrukties voor

de ambassadeurs en gezanten. Ook met de organisatie van een nieuw defen-

sie-apparaat, want de oorlogstoestand duurde voort en eindigde pas bij

de abdicatie van Napoleon op 6 april 1814. Zijn interesse ging speciaal

uit  naar de opleving  van de handel. "Omdat onze betrekkingen buiten

's lands hoofdzakelijk mercantiel  zijn",  nam hij de toezegging  van  de

Engelse regering over bescherming van onze handel, in Europa en met onze
4

vroegere koloni6n, serieus . De teruggave van de koloni6n was in Enge-

land in discussie. Hij volgde de Lagerhuisdebatten via Engelse kranten,

schreef brieven aan ministers in Londen en hield gesprekken met de

Engelse ambassadeur Clancarty. Toen in 1814 kwam vast te staan, dat de

Kaapkolonie, Ceylon en drie West-Indische etablissementen niet werden
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teruggegeven, bleek Gijsbert Karel dat als een voldongen feit te aanvaar-
5

den . De handel op Oost-Indi6 zou, dacht hij, de volle winst opleveren,

indien in de lijn van Daendels en Raffles gewerkt werd aan een hogere op-
6

brengst van de plantages en aan de verbetering van het bestuur .

Gijsbert Karel pleitte voor een nagenoeg volledig herstel van het

handelstarief van 1725. Dat zou "Holland wederom tot de algemeene markt

van de wereld maaken" en Hamburg kon dan de loef worden afgestoken: Uit

de toenemende welvaart volgde dan vanzelf een groei van de belastingop-
7

brengst . Vraagstukken van belastingen en tarieven vormden het leeuwen-

deel van de agenda van de Raad van State, die met Gijsbert Karel als

(vice-)voorzitter in april 1814 van start ging. Er bestond een 'jalousie

de m6tier' tussen Willem en Gijsbert Karel op het terrein van economische

en financi6le politiek. Van Hogendorp verweet de Koning een "fiskale

geest": "het geld uit de zakken te kloppen is een geringe kunst bij de

kunst van het geld in de zakken te brengen... Als het er is, vloeit het
8

overvloedig in 's Lands Schatkist door den weg der gemeene middelen" .

Willem vreesde van zijn kant een overwaardering van het belang van de

handel boven dat van de fabrieken. Gijsbert Karel voelde zich op dit

punt onbegrepen, want hij zag die tegenstelling van belangen niet zozeer,

ook niet na de aansluiting van het voor een deel geindustrialiseerde zui-

den. In andere kwesties, die in de Raad van State aan de orde kwamen, was

er van een groot verschil van inzicht tussen de twee sterke persoonlijk-

heden weinig te merken. Uit de uitvoerige correspondentie blijkt, hoe-

zeer zij elkaar waardeerden. De verwijdering tussen beide mannen was

meer het gevolg van het enorme werktempo van de Souverein. De in maart

1815 Koning geworden Willem I maakte gaarne gebruik van het bestaande,
9

effici6nte bestuursapparaat . Hij drong daarom steeds bij de Raad van

State en de beide Kamers aan op een snelle afwikkeling van zaken. Er

mocht geen tijd verloren gaan. Voor de feestelijkheden rondom de eerste

verjaardag van het herstel van het Huis van Oranje zei hij geen tijd te
10

hebben . Gijsbert Karel verbaasde zich er over, dat de Koning zoveel
11

verschillende zaken tegelijk wenste te volgen . Zelf had hij sedert de

nationale onafhankelijkheid de meeste bevrediging gevonden in het werk

van de grondwetscommissies, want daarin kon hij rustig zijn gedachten

overwegen en tot conclusie brengen. Hij vond dat deze arbeid geleek op

het neerschrijven van zijn ideeen, want daar "hing alles aan vaste be-
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12
ginselen en aan elkanderen" . In de Raad van State wilde hij de leden de

tijd gunnen om ingewikkelde voorstellen te bestuderen aan de hand van ge-

copieerde stukken; iedereen moest vrijuit kunnen spreken. Willem handelde

in Gijsbert Karel's ogen tegen de grondwet door veel bij Koninklijk Be-

sluit te regelen; de Raad van State kwam daaraan slechts af en toe te
13

pas

Als minister van staat en als vice-voorzitter van de Raad van State

kon Gijsbert Karel door de Koning met enige of alle ministers in de weke-

lijkse kabinetsraad van woensdag worden geroepen voor het uitbrengen van

een  advies. De ministers waren echter "bloote commiezen".   In de bespre-

king met de vorst liet men na een samenhang tussen de kwesties aan te
14 15

brengen . Ministers vroegen om ontslag en volgzame figuren kwamen

daarvoor in de plaats. Ook maakte Gijsbert Karel als lid deel uit van de

Staten-Generaal. Daarvoor bleef weinig tijd over naast de drie, soms
16

vijf dagen vergadering van de Raad van State . Deze cumulatie van funk-

ties laat zien, hoe onduidelijk de competentie-afbakening tussen de ver-

schillende organen toen nog was. De Koning maakte daarvan gebruik, want,

aldus Gijsbert Karel, "het lag in zijn karakter om alleen te regeren en

om weinige  tot de zaken  toe te laten". De vorst was wel eens  in de Raad

van State of in de Tweede Kamer zwijgend aanwezig en benadeelde op die
17

manier de vrijheid van discussie . De spoed, waarop werd aangedrongen,

kwam er op neer, dat de Raad Willem's mening moest bijvallen.

De eerste botsing van Gijsbert Karel met de Koning vond plaats,
18

toen hij zijn nota van 9 februari 1816 in druk uitgaf. Hierin bekri-

tiseerde hij de fiscale plannen van Appelius, directeur-generaal der

indirecte belastingen. De vereniging met Belgie was 'intime et compldte'

en dat maakte de afstemming van de belangen van de welvaartstakken op

elkaar tot een politiek geladen materie. Gijsbert Karel schreef voor de
19

Raad van State nog twee andere adviezen hierover . In het voorjaar van

1816 bracht hij weer urenlang door in zijn studeerkamer om voor zich-

zelf en voor anderen zijn visie op de consequenties van de 'r6union' te

schrijven. Dit stuk is een synthese van zijn economische opvattingen

tot nu toe. De indruk, die dit 'Advys' van 17 april 1816 op de Koning

en ministers maakte was groot. De vorst wilde verspreiding er van ech-

ter voorkomen, omdat een van de vijf hoofdstukken, dat over de 'publie-

ke geest', ongetwijfeld door de Belgen hoog zou worden opgenomen. Daar-
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in schreef Gijsbert Karel, hoe beducht hij was voor de revolutionaire in-

vloed, die Franse vluchtelingen, vooral in Brussel, via de pers uitoefen-

den. Bovendien achtte hij de macht van de zuidelijke clerus in godsdienst

en onderwijs een obstakel voor de ineensmelting met het protestantse Noor-

den in 66n nationale geest. De uitdeling van het geschrift leidde inder-

daad tot een geweldige opschudding in het Zuiden. Gijsbert Karel's ver-

zoek om ontslag "om gezondheidsredenen" werd na enige quasi-vriendelijke

gestes van de Koning in november 1816 ingewilligd. Hij behield de titel

van minister van staat en ontving een pensioen, maar nadien heeft de Ko-

ning driemaal Gijsbert Karel pogen weg te promoveren naar de Eerste Ka-

mer, welke geen openbare debatten kende en van de Koning niet de minste
20

ruimte kreeg om tegen te stemmen

Het Advys van april 1816 wees op gebrek aan politieke takt bij Van
21

Hogendorp, niet op zijn ongelijk . Terecht werd het Advys in 1831 na het

uitbreken van de Belgische Revolutie herdrukt: diverse grieven van dat

jaar werden al in 1816 als knelpunten aangewezen. De Koning stond echter

voor de taak het land bijeen te houden, terwijl Gijsbert Karel van ach-

ter zijn bureau overwegingen presenteerde, die principes plaatsten tegen-

over het ad-hoc-beleid van de vorst. De vroegere patriot, de geleerde

M.C. van Hall, noemde het Advys "een classicq stuk, hetwelk in het bureau

van den Staatsman en in de bibliotheek van de Staathuishoudkundige be-
22hoort" . Dit onderscheid tussen de politieke realiteit van alledag en de

studeerkamerbetogen zou nog meer opvallen in de werkzaamheid van Van Ho-

gendorp als lid van de Tweede Kamer.

In de zitting van de Staten-Generaal van 1814-1815 was Gijsbert Ka-
23

rel voorzitter, maar hij moest zich vaak laten vervangen . Zowel in de

grondwetscommissies als in de Raad van State leidde hij de vergadering

geduldig, want hij was voorstander van rustig overleg, maar zijn "def-

tigheid" maakte hem minder geschikt voor het presideren van de Tweede Ka-

mer, zeker sinds de Belgen daarin plaats namen. Daarvoor was, zoals hem
24

werd gezegd , niet zozeer deskundigheid, alswel mensenkennis nodig  "om

de lange deliberatien met zagte woorden af te snijden en schielijk tot

een conclusie te komen". Pas vanaf de zitting 1818/1819 verscheen Gijs-

bert Karel regelmatig in de Tweede Kamer; hij trad op 30 oktober 1824
25

terug, maar meldde zich in oktober 1825 formeel af . De vergaderingen

van de Tweede Kamer werden om het jaar in Brussel en Den Haag gehouden.
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Vooral vanwege de jicht ging hij niet graag uit zijn woonplaats. De korte

zittingen van 1816/1817 en 1822/1823 woonde hij daarom niet bij; hij

schreef er wel adviezen voor.

Naar de mening van Van der Duyn van Maasdam ergerde Gijsbert Karel

zich aan de autokratische regeerstijl van Willem I, die zich spiegelde

aan Frederik II, en wilde de Koning van zijn kant zich in 1816 ontdoen

van een "mentor" of in ieder geval van een "onafhankelijke en daardoor
26

ongemakkelijke waarnemer" . De overstap naar de Tweede Kamer beschouwde

Gijsbert Karel evenwel niet als een degradatie, want "deze Kamer alleen

maakt meer indruk op de Koning dan alle zijne Ministers en raden saamge-
..27nomen' . Hij wilde zich concentreren op het herstel van de "algemeene

welvaart". Aanvankelijk zag hij de mogelijkheid van invloed op het beleid

te optimistisch. De Prinses-Moeder wees hem er op, dat de Koning zich

nimmer zou laten dwingen en dat vrije discussie in de plenaire vergade-

ring ongewenst was. Er waren, meende zij, maar weinig leden, die de on-

derhavige materie beheersten, bovendien werd er door velen ingespeeld op
28

het applaus van de tribune en zou de openbaarheid van de vergadering

leiden tot misbruik van de debatten door de pers. Op den duur raakte ook

Gijsbert Karel teleurgesteld over de middelmatigheid van de Kamer; deze

liet zich van alles wijsmaken. Hij liet zijn hoop op de "val der slaap-
29mutsen" varen . Of toch niet helemaal? Op het einde van zijn Kamerlid-

maatschap bespeurde hij, dat de Staten-Generaal toch meer begon aan te

dringen op de naleving van de grondwet door de regering. "Op deze wijze",

zegt hij in de trant van Burke, "blijft de wortel van den boom (= con-

stitutie, Ov.) in stand, al zijn de takken afgehouwen en de stam ge-

kwetst. Vroeg of laat kan de stam zich herstellen en nieuwe takken schie-
30

ten naarmate er geest en kracht in de natie komt"

Prinses Wilhelmina kon zich niet voorstellen dat Gijsbert Karel de

"chef d'opposition" wilde worden. Hij zou de speelbal worden van ande-

ren, waardoor de regering nog grotere moeilijkheden kreeg en binnenland-
31

se onrust zou ontstaan . Deze bezorgdheid was scherp geformuleerd; de

Prinses wilde de biografische schets, die zij over Van Hogendorp aan het

schrijven was, gaaf houden. Het beeld van de bevrijder van Nederland

kwam in gevaar. Van een stelselmatige oppositie is overigens geen sprake

geweest. Gijsbert Karel plaatste zich doorgaans alleen in kwesties van

financiSle en economische politiek tegenover de regering. Instemming met
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32
de regering vond hij "mille fois plus agrSable" dan verzet daartegen

Zijn mening viel niet altijd met het noordelijk standpunt samen. Er was
33voldoende "vrijmoedige ontboezeming" om individueel stemgedrag mogelijk

te maken. De Leidse jurist Kemper, de financiele deskundige Warin, schoon-

zoon van Gijsbert Karel, en ook D.A. van Alphen, de expert in koloniale

zaken, waren het niet steeds met hem eens. Ook de zuidelijke leden zoals

Reyphins, Gendebien, Barthdlomy en De Gerlache konden Gijsbert Karel's
34

opvattingen wel op hun merites bezien

Gijsbert Karel was bijna permanent voorzitter-secretaris van de zes-

de Kamerafdeling, die wetsontwerpen over begroting, tarieven en belas-
35

tingen met animo onder ogen nam . Ter voorbereiding van de sectieverga-

dering stelde hij zijn ideeen op papier, die dan verwerkt werden in het

advies, dat hij namens de afdeling in de openbare vergadering voordroeg;

"de wezentlijkste punten van dezer adviezen waren gemeenlijk overeenkom-
36

stig mijn gevoelen"

Belangrijker dan het Tweede-Kamerwerk zelf vond Van Hogendorp het

schrijven van deze adviezen, om hen vervolgens te publiceren. Zo ont-

stond het plan over te gaan tot de uitgave van de 'Bijdragen tot de huis-

houding van staat', zijn levenswerk in tien delen (c. 4000 blz.) over de

zittingsperiode van 1817 tot 1824. In portefeuille bleven de aanteke-
37

ningen over de zittingen van 1824 tot 1826 . Deel acht was een evaluatie

van de politieke praktijk, getoetst aan de grondwet; de overige delen be-

troffen de nationale welvaart. Heel consequent werd in deel I het Advys

van april 1816 afgedrukt zonder de gewraakte passages, want de Bijdragen

waren bedoeld om de verschillende opvattingen over economische politiek

in de zuidelijke en noordelijke provincies tot overeenstemming te bren-

gen. Primair ging het hierbij om de rol van de staat in het economisch

leven, "inzonderheid met opzigt tot ons vaderland": de beginselen van

"een goed gebruik  van de geregelde  magt tot welzijn  van het algemeen",
38

d.w.z. van de Huishouding van Staat moesten expliciet gemaakt worden

Naast begrotingen, belastingen en tarieven kregen onderwerpen als

armenzorg, granen en kolonien ruime aandacht. Vele bladzijden werden ge-

vuld met reisverslagen. Eindelijk zette Gijsbert Karel de goede raad van

Joh. von Muller, hem in zijn jeugd gegeven, in daden om: voor een oor-

deel over de economische ontwikkeling en de werking van het politieke
39

systeem was confrontatie nodig met alle delen van het rijk . De impres-
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sies over de provinciale en stedelijke welvaart, over onderwijs, ontgin-

ningen, wegen en kanalen getuigen van een scherp waarnemingsvermogen. Hij

maakte reizen naar de zuidelijke en oostelijke provincies en naar het
40

Westduitse gebied totaan Heidelberg

De Bijdragen vonden ruim debiet. Gijsbert Karel deed aan ca. 100

personen het eerste deel cadeau, waaronder zeventien Belgische Kamerle-

den, voorts aan hoogleraren en wetenschappelijke genootschappen. Van het

tweede deel werden 650 exemplaren in de winkel verkocht. Een vergelijking

met Van Slingelandt en Van de Spiegel werd weer eens gemaakt, ook van
41

universitaire zijde . Behalve als bron van informatie - er waren veel

bijlagen toegevoegd - werden de Bijdragen geprezen om het inzichtelijk
42

maken van de samenhang tussen staatkunde en staathuishoudkunde

In de Kamer kwam Gijsbert Karel in 1819 bijna alleen te staan in de

afwijzing van een aantal accijnsen. Een tegenstem leek direkt tegen de

Koning gericht. De verstandhouding met Willem I was zo slecht geworden,

dat deze hem op een onelegante wijze de titel van minister van staat

ontnam. Daarom eindigde Gijsbert Karel zijn rede in december 1819, waar-

in hij de tienjarige begroting afkeurde, met: "Ik zal tegen alle Concept-
43

wetten stemmen onder de leuze van 'Oranje Boven' "

Het Algemeen Stelsel van Belastingen, dat in 1821 aan de Kamer werd

voorgelegd, wekte plotseling Gijsbert Karel's enthousiasme op. Hij

schreef  aan de Koning:   "Het  is een geheel, waarvan  alle de deelen  uit-

muntend op elkander slaan, en gebouwd op zulke echte beginselen van huis-

houding van Staat, dat wij de algemeene welvaart daaruit voorspellen mo-
44

gen,   en  dat  het een model kan worden voor andere Staten"     . De Koning  was
.45

verheugd met "de overeenstemming onzer denkbeelden" . Van Hogendorp on-

derbrak zijn reis naar Wiesbaden, kwam naar Brussel en sprak zijn Advies

uit, dat meteen in druk werd verspreid. De noordelijke geestdrift ver-

scherpte het wantrouwen van de zuidelijke leden, zodat de beginselenwet

ternauwernood met 57 tegen 54 stemmen werd aangenomen. Het zuiden stond

bijna pal tegenover het noorden. De nadere uitwerking van de wet vormde

echter, zoals we zullen zien, zo'n anticlimax voor Gijsbert Karel, dat

hij het vertrouwen in de economische politiek volslagen opgaf. Het animo

om in de Kamer te verschijnen werd minimaal. Hij reageerde nog wel op de

oprichting van het Amortisatie-Syndicaat en van de Soci6t6 G6n6rale.De Ne-

derlandsche Handel-Maatschappij (1824) ging volledig in tegen zijn ideeen
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van vrije vaart op de koloni6n, die hij in het zevende deel van de Bijdra-

gen (uitg. 1823) had beschreven.

Van Hogendorp trok zich terug uit de Kamer. De fase van de opbouw van

de nieuwe staat was voorbij zonder dat zijn principes waren doorgedrongen

in de politiek. Hij gaf de hoop op nog te zullen beleven, dat zijn begin-

selen van vrije handel en van samenwerking tussen regering en parlement

werden doorgevoerd. Maar dat ze ooit zouden worden aangenomen, dhdrvan was

hij overtuigd. In dit geloof werd hij vanaf ongeveer 1820 "bevestigd door
46

de gebeurtenissen onder andere volken"

De betekenis van de Engelse politiek in meer liberale richting, vooral se-

dert het optreden van William Huskisson (1823-1830) , President  of  the

Board of Trade en minister, werd door Gijsbert Karel scherp ingezien. De

besprekingen over een handelsverdrag met Engeland liepen in 1825 vast.
47

Men begreep tot zijn spijt hier te lande de ommekeer in Engeland niet

De door Engeland aangeboden principes van wederkerigheid en meestbegunsti-

ging had hij al in 1814 aangeprezen, toen hij voor de vorst zijn 'Memorie
48

over de handelsverdragen' opstelde . Toen hij werd uitgenodigd om een

kommentaar te schrijven bij de door de Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen te Haarlem bekroonde verhandeling (1827) van Jan van Ouwerkerk

de Vries, nam hij de gelegenheid te baat "de middelen tot herstel of uit-
49

breiding" van de handel aan te wijzen, met Engeland als voorbeeld . Hij

bleef van de daar plaatsvindende liberalisering, vooral van de Corn Bills,

op de hoogte door toedoen van de Engelse reiziger en schrijver William

Jacob, die sedert 1822 werkzaam was bij de Board of Trade. Uit brieven en

gesprekken met Jacob meende Van Hogendorp  op te maken, hoezeer   "de   voor-

uitgang der beschaving" de wending in de economische politiek ten gevolge

had. Hij doelde hier op de ontwikkeling en de invloed van de economische

wetenschap. Via Jacob kwam hij in schriftelijk kontakt met de economist

J.R. McCulloch.

Van het Nederlands hoger onderwijs verwachtte Gijsbert Karel een

grote bijdrage tot de "verlichting" van de politici en van het publiek.

Met hoogleraren in Leiden en in Utrecht en ook met de Luikse professor

Jan Ackersdijck bestonden wederzijdse hartelijke relaties. Gijsbert Ka-

rel's zonen studeerden bij de Leidse jurist C.J. van Assen, die samen

met de literator-historicus  N.G. van Kampen de drukproeven  van  de  Bij-
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50
dragen verzorgden . In de studie van de geschiedenis werden de zonen Wil-

lem en Dirk ingeleid door Willem Bilderdijk, die een sterke invloed op

beiden uitoefende met zijn zwaarmoedige kijk op Gods rol in de wereld - de
51

zeevloed van 1825 was een straffe Gods - en met zijn pleidooi voor de

absolute monarchie. De overgevoelige Dirk, die een aanhanger van het Re-

veil werd, en de intelligente, ambitieuse Willem stoorden zich aan de on-

genaakbaarheid van hun vader, maar begrepen na verloop van tijd dat Gijs-

bert Karel steeds alle moeite deed om de rationaliteit in zijn uitingen te
52

laten overheersen . De voornaamste rol in hun universitaire studie werd

vervuld door de breedgeori6nteerde hoogleraar in staatsrecht, staathuis-

houdkunde en statistiek, H.W. Tydeman. Met hem had Gijsbert Karel jaren-

lang kontakt. Over en weer informeerden zij elkaar over de stand van de

wetenschap. Op het terrein van de economie bleek Van Hogendorp het best
53

op de hoogte . Dissertaties over de belastingen, over de weelde, over de

koloni n en over de bevordering van de welvaart maakten hem enthousiast.

Royaal plaatste hij daar een boekengeschenk, soms van eigen werken, tegen-
54

over. Hij wilde de veelbelovende doctores niet uit het oog verliezen

Kennismaking met nieuwe literatuur leidde in de twintiger jaren bij

Gijsbert Karel tot verdiept inzicht in de koloniale problematiek en in

de belastingen. Zijn zoon Willem was in 1825 met Commissaris-Generaal Du

Bus de Gisignies naar Oost-Indid gegaan om te onderzoeken, in hoeverre de

financiole lasten van de Nederlandse staat aldaar konden worden vermin-

derd en hoe het perspectief van de N.H.M. kon worden verbeterd. Willem

was feitelijk de auteur van het kolonisatierapport van 1827, dat Van den

Bosch als nieuwe gouverneur-generaal tot uitgangspunt zou dienen. In de
55

uitvoerige briefwisseling en in zijn notities blijkt Gijsbert Karel

speciaal benieuwd te zijn naar de ingewikkelde kwesties rondom het Ja-

vaanse muntsysteem en naar Willem's kritiek op het koloniaal stelsel van
56

Daendels en Raffles . Over het cultuurstelsel zou Gijsbert Karel alles-

behalve positief oordelen: "het oude compagniestelsel (werx) wederom op-
57

gewarmd" . Dat speet hem, want als lid van de Commissie van Toevoorzigt

van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818) had hij Van den

Bosch kritisch maar gunstig beoordeeld. Daarom had hij de hoop gekoes-

terd, dat Willem's en ook zijn eigen ideeen over vrije arbeid in Java

doorgang zouden vinden. Er was na 1830 echter sprake van een grotere ar-

beidsdwang voor de Javaan.
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Over de belastingen wilde Gijsbert Karel in 1828 nog een verhandeling

schrijven. Onder de indruk van de opvattingen van Simonde de Sismondi

werkte hij een fiscaal stelsel uit, dat enerzijds de vrijhandel bevorderde

en anderzijds een afstemming van de belastingdruk op de verschillende

maatschappelijke groepen beoogde door middel van een indeling in belas-

tingklassen. In 1830 verscheen dit tweedelige werk, de 'Lettres sur la

prosp6rit6 publique, adress6es & un Belge dans les ann6es 1828, 1829,

1830'. Het jaar daarna verscheen een Nederlandse vertaling. Maar de sfeer

in den lande was er niet naar om een objectief oordeel over de 'Lettres'

te vellen. Nog ruim twintig jaar later werd Gijsbert Karel verweten, dat
58

hij de Belgen naar de mond had gepraat . Van Hogendorp deed hier echter

een ernstige poging de belangen van koophandel en industrie tot overeen-
59

stemming te brengen . Met dat doel lanceerde hij bij het genootschap

'Felix Meritis' het voorstel om ook anderen hierover een verhandeling te

laten maken. Hij loofde voor het te bekronen essay een tweede prijs van
60

vijftig dukaten uit. Deze oproep vond gehoor

De controverse tussen de zuidelijke en de noordelijke provincies

was door het monsterverbond tussen de Belgische liberalen en katholie-

ken in 1828 steeds groter geworden. Gijsbert Karel stelde vast dat de

zuidelijke ontevredenheid over belastingen en tarieven slechts 66n van

de grieven was. De 'publieke geest' was in het zuiden niet ten goede ge-

keerd door de regering; de politiek ten aanzien van taal, onderwijs,

godsdienst en persvrijheid was foutief en wisselvallig geweest. Het ver-

zet van journalisten, juristen en ambtenaren en de houding van de "on-

verschilligen" (de zwijgende meerderheid) hadden volgens Van Hogendorp

de regering tot halfslachtige concessies verleid. In het blad 'De Bij-

enkorf'   las  hij  de  uit  zijn mond geciteerde opmerking, dat "onbekwame

en beschroomde heelmeesters, die geen vertrouwen hebben in hunne eigene

kunst, eene wonde bedekken en toesluiten, om den SCHIJN van genezing te
61brengen" . De Belgische Opstand begon op 26 augustus 1830. In de komen-

de vijf maanden schreef Gijsbert Karel, aangewakkerd door de pamfletten-

koorts, zestien miniscule vlugschriften, waarvan de waarde, maar ook de

waardering, zeer ongelijk was. Met name zijn stellingname ten gunste van

de Kroonprins leek een persoonlijke aanval op de Koning. Doch zijn plei-

dooien voor invoering van ministeri6le verantwoordelijkheid en voor par-

lementaire controle op het financiZle en koloniale beleid maakten diepe
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indruk.

Jarenlang vulde hij de tijd met een lang gekoesterde liefhebberij,

het schrijven van 'consid5rations sur l'ordre social et l'agitation des

peuples' , vooral beschouwingen over de oude en buiteneuropese samenle-
62

vingen  . "Ik reis den aardbol rond en ben thans in het Oosten van Asid",
63

liet hij zijn zoon Willem weten . Hij maakte een 'Catalogue raisonn6 des

auteurs consult6s sur l'Inde etc.' van 85 titels. Boeken van Voltaire,

opvattingen van Saint-Simon, literatuur over kerkgeschiedenis, door hem

op de Koninklijke Bibliotheek geleend, werden kort samengevat. Van Ho-

gendorp bouwde in zijn leven een grote bibliotheek op. Een overzicht dat
64

na zijn dood gemaakt werd van zijn boekenbezit laat zien, hoe systema-

tisch hij de kasten in de 'boekenkamer' en in de woon- en slaapkamers

ordende: naslagwerken, onder meer de Encyclop6die, werken over letter-

kunde en filosofie, velerlei staatsstukken en boeken over geschiedenis,

regeringsvormen en staathuishoudkunde.

Voor hem stond vast dat de economische ontwikkeling gediend was met

de specialisatie van de economische wetenschap, van de scheikunde en van
65

de techniek , maar als geboren achttiende-eeuwer achtte hij de politie-

ke en economische vooruitgang weer sterk geconditioneerd door de 'ver-

lichting' van de mensen. De zedelijke verbetering van de mens en de po-

litieke en economische inrichting van de maatschappij stonden in wissel-

werking met elkaar. Als bestuurslid van het Bijbelgenootschap, van het

genootschap tot zedelijke verbetering van de gevangenen, als actieve

organisator bij het verlenen van geldelijke steun voor de Griekse Vrij-

heidsoorlog en ten slotte als bestuurslid van diverse wetenschappelijke
66

genootschappen toonde hij zijn optimisme over de ontplooiing van de

individuele mens en van de samenleving.

De levensavond bracht Gijsbert Karel vereenzaamd door. Na het over-

lijden van zijn vrouw in 1827 bleef hij achter met twee ongetrouwde

dochters. Aan hen of aan zijn secretaris dicteerde hij zijn excerpten en

ideedn. In 1829 werd hij zeer ernstig ziek, maar geleidelijkaan herstel-

de hij, ook al bleef hij "veel gekluisterd aan sofa en ziekbed". Zijn

oudste dochter tekende aan, dat hij veel bezoek ontving "van lieden die

in koophandel, fabrieken of andere takken van nijverheid zich verdien-
.67

stelijk maakten" . Op 5 augustus 1834 stierf Gijsbert Karel. Hij had
68

gezegd: "Ik heb zoo te spreeken geleefd met de pen in de hand"  . De
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waardering voor 'de man van 1813' was verstomd in de mineursfeer in het

Noorden na de afscheiding van BelgiJ. De Amsterdamse advokaat F.A. van
69

Hall was bijna de enige, die een gedrukte herinnering uitgaf . Naarmate

in de negentiende eeuw de liberale, voorzichtig geformuleerde kritiek op

Willem I toenam en de klein-Nederlandse benadering veld won, werd be-

treurd dat Van Hogendorp als staatsman doorgaans aan de kant stond en

weinig gehoor kreeg. Zijn werk in de schaduw van Van de Spiegel was veel-

belovend, maar de Bataafse revolutie onderbrak zijn loopbaan. Drie en

half jaar bezette hij naast A.R. Falck, toentertijd algemeen secretaris

van staat, de machtigste positie 6nder Willem I. De breuk met de Koning

in 1816 was tragisch, omdat zijn oppositierol in de Tweede Kamer werd

misverstaan. De betekenis van de controlefunktie van het parlement naast

de funktie van meeregeren werd nog niet ingezien.

Zelfs in zijn dagboekaantekeningen laat Van Hogendorp niet door-

schemeren wat voor ons onmiskenbaar is: hij was niet in staat tot

'timing' van zijn daden en hij miste de strategische en flexibele op-

stelling, die voor de praktische politiek noodzakelijk is. Hij was niet

een doe-mens, maar een draler, die bleef aandringen op rustige overwe-
70

ging  . Zijn kracht lag in de advisering van het beleid, niet in de uit-

voering er van. Hij betwijfelde of er achter de vele, in hoog tempo ver-

vaardigde besluiten en wetsontwerpen wel een consistente visie bestond

op de welvaart. Dat zijn eigen beschouwingen weinig tot hun recht kwa-

men, had te maken met zijn eigen onvermogen anderen naar zijn hand te

zetten of voor zich in te nemen. Zijn afstandelijkheid in het sociale

verkeer moet ook worden toegeschreven aan een tot nu toe veronachtzaamd

gegeven: Gijsbert Karel's zwakke gezondheid. Hij leed vanaf zijn 24-ste
71

jaar aan rheuma . Voortdurend heeft hij geprobeerd de kwaal te bestrij-

den met magnetisme, modderbaden in het buitenland, Engelse tincturen,

een sober dieet, een eigen dampbad en met het vermijden van tocht en van

vochtig weer. Deze methoden brachten slechts tijdelijke verlichting. De

medische kennis over rheuma was in zijn tijd nog te pover om tegenwicht

te bieden tegen de populaire misvatting, dat de aristocratische levens-

wijze de grote schuldige was. Onbegrip over het gedrag van de patient

kon daarvan het gevolg zijn. Na 1813 werden de intervallen tussen de

jichtaandoeningen steeds kleiner en de 'chronische podagra' breidde zich
72

uit naar arm- en kniegewrichten . De veronderstelling ligt voor de hand,
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dat Gijsbert Karel niet alleen voor zijn teleurstelling over de carridre-

breuk, maar ook voor zijn pijn een uitweg zocht in, zoals hij zelf zei,
73"groote zaken en groote denkbeelden" . De distantie tot de eigentijdse,

gedetailleerde werkelijkheid kwam ook in letterlijke zin tot uiting: het

grootste deel van zijn leven trok hij zich terug in zijn eigen 'cabinet',

zijn studeerkamer. Niet als een verbitterd man. Hij vond zijn innerlijk

evenwicht in de overtuiging dat het gelijk van zijn ideedn in de toekomst
74

zou worden aangetoond



- 60 -

HOOFDSTUK III. LITERATUUR 'tot eigen nadenken' over beschaving, vooruit-

gang en welvaart.

III. 1. Regent-Auteur tijdens de Nederlandse Verlichting.

De intellectuele werkzaamheid van Gijsbert Karel stond ten dienste van de

politiek , niet van de wetenschap. In de Tweede Kamer kon hij zijn princi-

pes verdedigen; daar voelde hij zich op zijn plaats. Dit in tegenstelling

met de jurist J.M. Kemper, die in de debatten vaak medestander van Gijs-

bert Karel was. Deze Leidse hoogleraar, indertijd eveneens bij Pestel ge-

promoveerd, werkte aan het ontwerp van een nationale wetgeving, die niet

altezeer door de Code Napoleon mocht worden bepaald. Hij beschouwde zijn

Kamerzetel als een noodzakelijk middel om de codificatie goedgekeurd te

krijgen, maar tegelijkertijd als een belemmering van zijn universitaire

arbeid. Voor de politiek had hij naar zijn zeggen geen eerzucht, wel voor
1                                            2

de wetenschap . De opmerking van Jan Romein , dat Gijsbert Karel's plan-

matigheid van werken op diens eerzucht wees, is niet onjuist, doch lijkt

voorbij te gaan aan de taakstelling van geletterde regenten in het alge-

meen.

Er was voor de regent-schrijver een taak weggelegd. Sinds Simon van

Slingelandt vergeefs gepoogd had om het staatsbestel van de Republiek te

verbeteren, werd gedurende heel de achttiende eeuw de verslechtering van

regeringspraktijk en welvaart toegeschreven aan het verval van de 'pu-

blieke geest'. Een van de voornaamste oorzaken daarvan was volgens Van

de Spiegel het gebrek aan letterkundige en staatkundige kennis van de
3

regeerders . De politieke en intellectuele elite was verantwoordelijk

voor de mate waarin het overheidsbeleid gedragen werd door de natie, een
4

opmerking die bij patriotten en bij oranjegezinden gehoord werd . Enige

decennia later was de bevordering van de groei naar 66n publieke, natio-

nale geest - door de aansluiting van Belgi8 in 1815 een speciale opgave

- het grote doel, dat Gijsbert Karel met zijn parlementaire werk wilde
5

bereiken .

Wanneer Nederland na de definitieve scheuring van het Verenigd Ko-

ninkrijk in 1839 zijn nationaal zelfgevoel moet terugwinnen, klinkt we-

derom de oproep tot degelijke scholing van de elite, vooral uit de mond
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van de hoogleraren in de rechten zoals H.W. Tydeman, Jeronimo de Bosch

Kemper en G.W. Vreede in achtereenvolgens Leiden, Amsterdam en Utrecht.

Zij wilden de rechtenstudie niet in specialismen uiteen laten vallen;

aan de toekomstige politici en ambtenaren moest een brede maatschappelijke
6

informatie worden geboden .

Rond 1800 is de scheidslijn nog niet duidelijk te trekken tussen eru-

diete personen die zich binnen en die zich buiten de universiteit bezig-

hielden met de letteren- of met de rechtenstudie. Bij beiden was het taal-

gebruik vaak breedvoerig en de annotatie schaars; onderlinge kontakten

toonden een informatiestroom in twee richtingen. Kennis was er om ver-

breid te worden: "de liberale denkwijze, de voortgang der verlichting"
7zou leiden tot verhoging van de beschaving en van de zedelijkheid . Deze

opvatting verklaart de werkwijze van Gijsbert Karel in zijn studeerka-

mer, vooral zijn omgang met boeken.

In de jaren '1780 was L.P. van de Spiegel het prototype van een

regent-auteur. De combinatie van politieke praktijk en schrijverschap

was volgens hem alleen uitvoerbaar bij een goed overwogen werkmethode.

Daarom gaf hij in 1786 een boekje uit waarin hij de regent vier kwali-

teiten toewenste: orde, standvastigheid, omzichtigheid en werkzaam-
8

heid . De regent moet op de hoogte zijn van de historische en juridische

aspekten van de 'regeerkunde'. Van de Spiegel stelde vast dat tijdens

vergaderingen achter veel woorden vaak een geringe kennis schuilging:
9"o quantum caput si cerebrum haberet:".

In een lange brief aan een jeugdige staatsdienaar kwam hij daarop

terug. De aanwijzingen lijken ontleend te zijn aan het boek van de

Franse politicus J. Necker over het financi6le bestuur, namelijk het
.10fragment "1'ordre dans la distribution de son tempsb . Het is denk-

baar dat Van de Spiegel deze brief aan Gijsbert Karel heeft gericht.

Hij droeg graag zijn visies over op de veelbelovende pensionaris van

Rotterdam. Toen er in 1794 over gedacht werd een adjunct-raadpensiona-

ris aan Van de Spiegel toe te voegen, was Gijsbert Karel een serieuse
11

kandidaat voor die post . Beide mannen hadden veel gemeen. Er is een

treffende overeenkomst in de wijze waarop informatie aan het bureau

werd geordend en verwerkt. De studie-adviezen die Van de Spiegel gaf

over "orde en werkzaamheid" werden door Gijsbert Karel in praktijk ge-

bracht.
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Vooreerst moest er "orde in zijnen tijd" zijn; de "gansche leeftyd

moet gelyk de beweging van een horologie zijn". Gi jsbert Karel deelde zijn

tijd strak in. Zijn geringe behoefte aan ontspanning, aan kontakt met

vrienden en aan gezelligheid in het huisgezin hebben op zijn omgeving be-

klemmend gewerkt. Wanneer hij zich terugtrok in zijn studeerkamer leek dat

voor anderen een vlucht, voor hemzelf een nuttig alibi voor wat hij meest-

al als tijdverspilling beschouwde.

Sprekend over "orde in het werk" stelde Van de Spiegel dat men zich

niet met teveel zaken tegelijk moest bezighouden. Het scala van onderwer-

pen waarmee Gijsbert Karel zich inliet was groot. De verwevenheid van

kennisgebieden was typerend voor die tijd. Een ander advies om meer orde

in het werk te verkrijgen betrof het uitwisselen van memories. De poli-

tieke praktijk hield in dat regenten elkaar om een memorie vroegen om

het standpunt van de ander te wegen voordat de beslissing werd genomen.

In de schriftelijke nalatenschap van Van de Spiegel en Van Hogendorp be-

vinden zich veel memories die in manuscript circuleerden. Gijsbert Karel

was een verwoed verzamelaar van dergelijke opiniestukken. Hij had "orde

in zijn papieren" : literatuur, staatsstukken en memories werden thema-

tisch gerangschikt. Op latere leeftijd vlijde hij zich met de gedachte
12

dat het nageslacht dan beter toegang had tot zijn ideeen

De regent dient zich te oefenen in "werkzaamheid, assiduiteit

(=  volharding,  Ov.) en applicatie".  Hij moet "systematicq" kennis nemen

van de voor de politiek relevante wetenschappen door middel van een se-

lectie van boeken die later als naslagwerk dienst konden blijven doen.

Daarnaast was er "occasionele applicatie" in die vraagstukken die men

in de dagelijkse gang van zaken tegenkwam, maar waarover meer informa-

tie moest worden verzameld. Vervolgens moest men zich er aan wennen

over "al wat gy nieuwlings leest of hoort en het geheugen waardig is"

notities te maken. Op een gegeven moment is een "vlugtige id6e" toe aan

nadere uitwerking. De aantekeningen moesten vaak worden nagelezen; la-

ter lijken ze eenvoudig, maar, poneert Van de Spiegel, "juist die ver-
13

wondering zal u een bewijs zijn van de gemaakte vorderingen"  . Deze

drie wijzen van "applicatie" zijn bij Gijsbert Karel ook aanwijsbaar.

De manuscripten in zijn archief zijn, voorzover zij niet in druk uit-

kwamen,  voor het merendeel het resultaat van "occasionele applicatie".

Het zijn notities die evenals bij Van de Spiegel met weinig doorhalingen
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werden neergeschreven. Zij beoogden de denktraining over een onderwerp of

zij dienden als geheugensteun. Bij het ordenen van zijn papieren over va-

derlandse geschiedenis schrijft Gijsbert Karel in 1829 dat daartussen zich

allerlei opstellen bevinden die gerubriceerd kunnen worden onder de kop-

jes "geschiedenis, godsdienst en wijsbegeerte" maar er "zullen een menig-

te losse stukjes overschieten, invallende gedachten, begin zonder ein-
14

de"

Gijsbert Karel verweet zichzelf daarom wel eens te uitvoerig te

schrijven, een constatering die de lezer van vandaag niet bijvalt. Zijn

stijl is in tegenstelling tot die van velen van zijn tijdgenoten niet

langdradig. De Memorie van 1795 had beknopter moeten zijn, vindt hij;

zij "is niet zozeer de vrugt van vroegere gedagten, als veelmeer de ge-
15

dagten zelven, onder het schrijven gebooren, een waar Studium"  . Op-

stellen zoals deze mochten niet in druk verschijnen, want de schrijver

moet veel lezen, nadenken en schrijven voordat hij anderen wil onderwij-
16

zen

Het werk van de regent-auteur is dus anders dan dat van de geleer-

de, gaat Van de Spiegel verder, daarbij vervolgens wijzend op de vorming

van de idee6n. De staatsman - het opgeblazen synoniem van 'de' regent -

moet eerst en vooral denken, dan pas schrijven: "de tyd dien hy voor de

meditatie kan uitkoopen,  is  hem de dierbaarste".  Hij moet problemen

overwegen "met de pen in de hand", een uitdrukking die ook Gijsbert Ka-

rel gebruikt. Om "orde  in  ' t hoofd te krygen,  moet men denkbeelden  van
17alle zyden examineeren" . Van de Spiegel beveelt daarom de letterkun-

dige werken uit de Oudheid, met name die van Cicero, aan vanwege de

"verwonderlyke" orde en samenhang van verschillende ideeon. Deze adora-

tie van de klassieke literatuur had Gijsbert Karel in zijn jeugd van

Biester overgenomen maar op oudere leeftijd was hij vooral geinteres-

seerd in de gegevens die klassieke geschiedschrijvers als Xenophon, Cae-
18

sar en Tacitus verschaften over de samenlevingsvraagstukken . De thema-

keuze van de geleerde verschilt van die van de 'staatsman', want de

laatste moet zich wijden aan "nuttige onderwerpen ter bevordering der
19

zaken aan zyne zorg toevertrouwd" . Tot zover de goede raad van Van

de Spiegel.

Gijsbert Karel is niet bereid alle literatuur te lezen die onder

zijn bereik komt. Boeken moeten bestaande opvattingen verhelderen of
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tegenspreken maar in het laatste geval gaat het om de toetsing van zijn

eigen mening. Uit tegengestelde standpunten maakt hij een eigen keuze. Hij

hecht waarde aan boeken die gevolgtrekkingen behelsen die hem het meest
20

'nuttig' lijken voor de samenleving . Op zijn werktafel lag c. 1811 een

nieuw boek: "quant ce livre m'est parvenu, j'ai d'abord parcouru les ta-

bles de mati6res tr6s-d6taill6es qui se trouvent en t6te de chaque volume;

j'ai choisi un article int6ressant, pour voir si j'y rencontrerois des

id6es neuves; et passant ainsi de l'un A l'autre, j'ai fini par lire
21

l'ouvrage entier"  . Dit werk, Die Staatswirthschaft (5 delen; 1808-1811)

van Chr.J. Kraus, hoogleraar te Koenigsberg, maakte hem enthousiast. Voor

ons is het de vraag of hij bereid was op gezag van de bewonderde auteur

nieuw ingebrachte inzichten te accepteren tesamen met de visies die zijn

eigen mening bevestigen. Literatuur die te ver afstond van de 'praktische

staatkunde' werden vanwege haar abstractiegraad en vanwege de breuk met

de historische ondervinding door hem afgewezen. Bovendien zegt Gijsbert

Karel: "ik ben altijd door de schrijvers gebragt geworden op eigen na-

denken, en weet niet zozeer wat ik bij slot van den eenen of ander aan-
genomen heb„22

Ideedn moeten berusten op ondervinding; daarmee werd volgens Van de

Spiegel te gemakkelijk een oppervlakkige vorm van "gezond verstand" be-

doeld. Hij betreurde dat, want door studie en overdenking moest de his-

torische ondervinding in leven blijven ook al was deze kennisgrond in
23

deze tijd van Verlichting verdacht . De historische ondervinding was

een begrip dat verwantschap vertoonde met de 'experience' van de Engelse

utilitaristische geschiedopvatting en met de 'wisdom' van Edmund Burke;

de term geeft aan, dat ideedn over staat en samenleving geen louter ra-

tionele constructies mogen zijn maar moeten aansluiten bij de histori-

sche ervaring. We komen hierop terug.

Gijsbert Karel had een afkeer van 'speculatieve, abstracte, meta-

physische' ideeen. Deze aversie is te verklaren vanuit zijn notie van

nuttige kennis, dat wil zeggen kennis die oplossingen aandroeg voor sa-

menlevingsproblemen zonder dat van een abrupte breuk met de oudere op-

vattingen sprake was. In het achttiende-eeuwse debat over de oorsprong

en de vorming van het menselijk denken werd de tabula-rasa-doctrine

verworpen door David Hume die de nadruk legde op de invloed van conven-

ties en traditie, een visie die door Gijsbert Karel werd gedeeld. Dit
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dispuut had ook politieke implicaties. Wanneer Gijsbert Karel spreekt van

"bespiegelingen van theoristen" bedoelt hij te wijzen op het gevaar dat

idee6n zoals het concept van volkssouvereiniteit de maatschappelijke orde

bedreigen. "Reform  but no innovation"  was niet alleen Burke' s  maar  ook

Gijsbert Karel's leidraad. Ideeen konden naar zijn mening pas een grote

rol spelen indien zij eerst onder de leidende groep aanhang kregen en

wanneer aan die ideeen een algemene behoefte bestond. Deze mening werd

ook gedeeld door de Amsterdamse hoogleraar H.C. Cras die anna 1794 de

stelling afwees dat de "thans zwevende denkbeelden" van Voltaire en Rous-

seau de hoofdoorzaken waren van de Franse revolutie; hooguit waren zij
24

"bijkomende en medewerkende" oorzaken . De 'metaphysieke' ideean konden

naar de mening van Cras en ook van Gijsbert Karel een dominante rol gaan

spelen: indien de politici niet bij machte waren tijdig zelf met hervor-

mingen te komen. Dan vervloog de hoop op verbeteringen, die immers "tijd,

bedaardheid en ri jp overleg" vergden, want intussen werden volgens Van de

Spiegel "de hoofden verhit en de geesten door deze of gene vooroordeelen
25reeds ingenomen"  . Als Tweede-Kamerlid bleef Gijsbert Karel huiverig

voor de "theoristen".  Zo  zegt  hij  in  1822  dat hun invloed niet onder-

schat moet worden:   "Ik  heb in mijnen leeftijd die verwarring  en  dit  ver-

derf tweemalen bijgewoond, en zal den grond niet helpen leggen tot eene
26

derdemaal"

Gijsbert Karel achtte het dus noodzakelijk om als tegendruk tegen

de revolutionaire theorie6n hervormingsidee6n aan te dragen. In zijn

tijd had er een botsing van meningen zonder weerga plaats. De polemische

en retorische toon is te verklaren uit de behoefte om de "dwalingen" van

anderen te bestrijden. Van der Hoeven spreekt in negatieve zin van Gijs-
27

bert  Karel' s "debater' s truc" . Het etaleren van controverses is nor-

maal voor politiek-theoretische geschriften. Het kost dan extra moeite

om de consistentie van de opvattingen van de auteur vast te stellen.

Bij het lezen van de rustige betoogtrant en de heldere stijl van Gijs-

bert Karel's verhandelingen over economische en financi8le politiek

wordt men weliswaar af en toe verrast door de polemische toon, maar deze

thematiek lag veel minder gevoelig in de intellectuele opinie, althans

ze werd meer als een technisch probleem ervaren. Politieke idee6n, met

de strijdpunten vrijheid en gelijkheid, waren door de Franse revolutie
28

in discrediet geraakt. Jammer genoeg kreeg Gijsbert Karel zelden tegen-
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spel in zijn economische denkbeelden. Men zou dan, toen en nu, de zwaar-

den van de duellisten op de weegschaal kunnen leggen. Naar onze mening

was de uitdaging om tot verscherping van economisch-politieke argumenten

te komen niet groot temidden van de matte sfeer van de vergane glorie

van de Republiek. Bovendien was Gijsbert Karel niet een streng methodisch

werkende wetenschapsman die puttend uit een specialistische boekenverza-

meling nauwkeurig annoteerde, divergente meningen de revue liet passeren

en zijn mening haarscherp aan empirische gegevens toetste. Welke geleer-

de buiten de natuurwetenschappen deed dat in zijn tijd trouwens wel?

De erudiete regent Van Hogendorp beheerste naast de Franse ook de

Engelse en de Duitse taal. De Engelse literatuur was in de Republiek

weinig toegankelijk. Meestal werd zij pas via Franse vertaling bekend.

Cornelis van der Oudermeulen betreurde bijvoorbeeld het zeer dat hij de
29

zeventiende-eeuwse economische geschriften uit Engeland niet kon lezen

Gijsbert Karel was overigens geen talenwonder. Hij moest zich er extra

toe zetten om foutloos te schrijven in de drie moderne vreemde talen en,
30

tot  1813, ook in de moedertaal . Een figuur als de letterkundige Hiero-

nymus van Alphen, die in 1793 de door Gijsbert Karel geambieerde post

van thesaurier-generaal verkreeg, las volgens P.J. Buynsters ook nog

Latijn, Grieks en Italiaans; een verwijzing naar de boeken in diens bi-
31

bliotheek vormt daarvan nog geen verwijs . Ook Van Hogendorp bezat wer-

ken in deze talen.

Evenals Gijsbert Karel had Van Alphen weinig behoefte aan eigen-

lijke ontspanning en wilde hij temidden van zijn boeken, zijn "onbeken-

de vrienden" een "geregeld samenstel" van zijn aantekeningen maken. Bij

een vergelijking met Van Alphen komt de vraag naar voren in hoeverre de

opbouw van de bibliotheek bij beide bibliofielen overeenstemde. Buyn-

Sters heeft duidelijk gemaakt hoezeer in de regentenstand het aanleggen

van een bibliotheek van kostbare banden, ook wel als beleggingsobject,
32

in zwang was . Regentengeleerdheid hield meer in dan boekenbezit; de

boeken moesten ook gelezen worden. De boekenverzameling van Gijsbert

Karel, die Van Alphen (gest. 1803) ruim dertig jaar zou overleven, ver-

schilde op het einde van de achttiende eeuw niet sterk van die van de

dichter-regent: godgeleerdheid en natuurwetenschappen, daarnaast lite-

raire werken: deze waren bij beiden aanwezig. Legde Van Alphen de na-

druk op boeken over kunst, Gijsbert Karel deed dat op geschiedenis en
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staatkunde. In de tweede helft van zijn leven werd Hogendorp's verzameling

meer gespecialiseerd: de rubriek staathuishoudkunde stak sterker dan voor-

heen af in zijn aanschaf van boeken. Bovendien was er bij Gijsbert Karel

duidelijk sprake van selektie van literatuur. Van meerdelige werken schaf-

te hij - toen kon dat nog - alleen die delen aan die hij wenste te bezit-
33

ten

De verwijzingen naar de literatuur zijn schaars. Gijsbert Karel fun-

deerde zijn opvattingen op de boeken die hij in de uren van "systematicque

applicatie" las. In een periode waarin de wetenschappelijke kennis niet zo

snel verouderde als thans was het begrijpelijk dat Gijsbert Karel zich

vooral baseerde op de werken uit zijn leerjaren. Nieuwe literatuur verving

de oudere niet, maar vulde die hooguit aan. Nieuwe inzichten werden met

oudere opvattingen verbonden. Literatuurverwijzingen leken willekeurig

alsof de auteur zijn eigen gelijk wilde verhogen. Dit eklektisch litera-

tuurgebruik kan men achteraf betreuren, ja zelfs afkeuren, maar hierbij

zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Hoezeer we vandaag ook van mening

zijn dat voetnoten de verificatiewaarde van de tekst verhogen, de juist-

heid van het betoog wordt daardoor niet zonder meer aangetoond. Nog be-

langrijker is het te beseffen dat in Gijsbert Karel's tijd literatuur

allerminst als een alleenzaligmakende bron van kennis werd gezien. De va-

liditeit van de idee8n lag, zo was de overtuiging in die tijd, heel na-

drukkelijk bij de koppeling tussen 'experience' 6n theorie, niet andersom.

Naast de historische ervaring nam Gijsbert Karel in zijn eigen denken op

wat de 'ondervinding' van de eigen tijd hem leerde. Daarom was hij ver-

heugd te constateren, dat zijn opvattingen strookten met de ervaring in
34

andere landen . Op zijn reizen was hij steeds benieuwd naar de econo-

mische praktijk in Nederland en elders en ook naar het in eigen land zo-

zeer gemiste economische debat tussen professoren, auteurs, verdedigers
35

van economische belangen en politici in het parlement

Van Hogendorp keek naar het verleden en tegelijk binnen en over de

nationale grenzen, omdat hij geinteresseerd was in de vooruitzichten

van de Nederlandse politiek en economie. Volgens Jan Romein leefde Gijs-
36

bert Karel nooit voor het heden, maar altijd voor de toekomst . We zul-

len zien, dat het heden wel degelijk meespeelde bij de ontwikkeling van

zijn denken en dat oude 6n nieuwe ideeen daartoe bijdroegen. Hij nam
37

distantie van het heden en zag het leven "als in een spiegelbeeld"

maar hij had een scherp oog voor de contemporaine, ernstige problemen.
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Het is opmerkelijk, dat de sombere, deftige, aan jicht lijdende Gijsbert

Karel ondanks eigen en eigentijdse zwarigheden een sterk vooruitgangsopti-

misme bezat. Dit optimisme was kenmerkend voor de Nederlandse variant van

de Verlichting.
38

We spreken dan van een christelijke Verlichting . De invloed van

buitenlandse deistische en radicale 'philosophes' was in Nederland gering.

Was er elders sprake van een verwijdering tussen christelijke openbaring

en natuurwetenschappen, in ons land bestond daartussen een hechte relatie,

ook al bleef die verhouding enigszins gespannen zolang het christendom ge-

lijkstond met een dogmatische geloofsleer. De regenten, de bovenlaag van

het kerkvolk, zagen veelal het christendom als een ethische code en acht-

ten daarom het geloof van grote waarde voor de samenleving. Dat verklaart

Gijsbert Karel's interesse voor de islam, voor Buddha en Confucius, voor

de sociale funktie van de religie. Van Hogendorp was een belijdend chris-

ten, tolerant maar niet indifferent. Hij was voorstander van een geloof
39

zonder dogma's . Deze houding was niet opzienbarend in een tijd waarin
40

men christendom boven geloofsverdeeldheid ging erkennen
, een intercon-

fessioneel denken vanwaaruit ook Willem I later de godsdienstige tegen-
41

stellingen in zijn Koninkrijk dacht te kunnen oplossen . Als man van de

Verlichting plaatste Gijsbert Karel het geloof "onder de direktie van de
42ratio"    .   In het universitaire onderwijs werkte,ook  bij de student  Gijs-

43
bert Karel

, het optimisme door van de natuurrechtfilosoof Christiaan

Wolff ten aanzien van Gods bedoelingen met de wereld. De fysico-theolo-

gie wees op de harmonie; de mens moest vanuit zijn eigenbelang meewerken
44

aan de door God gewenste vooruitgang

De Voorzienigheid van God maakte geen inbreuk op de vrijheid van de

mens. Integendeel, de christen moest zich in gebed tot de Schepper wen-

den om Diens plan met de wereld te leren kennen. Dit was Gijsbert Karel's

overtuiging. Hij las geboeid in een studie over de verschillende opvat-

tingen over het Fatum en constateerde een analogie tussen het fatalisme

van het mohammedanisme en de jansenistische en calvinistische benadruk-
45

king van de predestinatie . De Stoa bleek bij nader inzien niet atheis-

tisch te zijn; de Logos bij de stoicijnen is bij Leibniz "le d6cret et

l'ordre  le  plus  sage  de la Providence". De Stoicijn maakt zijn eigen  wil

ondergeschikt aan de algemene wil en deze is identiek met het Lot, met

de Voorzienigheid. "C'est une nouvelle conformit6 avec le chr6tien; et
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elle rappelle le sentiment de Montesquieu, qui s'5crie, si je puvois un mo-

ment cesser de penser que je suis chr6tien, je voudrois Otre disciple de
46

Z6non" . Een verkeerd begrepen fatum verklaart volgens Gijsbert Karel de

inactiviteit en de achterstand van de islam-samenleving. Dat gevaar

dreigt ook voor het Dordse calvinisme dat bovendien in het verleden tot

grote politieke problemen leidde. In Engeland, zo betoogt hij verder,

heeft de Anglikaanse Kerk sedert Charles II het puritanisme teruggedrongen.

De opkomst van Engeland in de achttiende eeuw is daarom mede te danken aan

de dominantie van een niet-dogmatisch christendom.

De zekerheid van Gijsbert Karel's vooruitgangsdenken vond zijn grond

in zijn christelijk optimistisch wereldbeeld 6n in zijn geloof in de ont-

wikkeling van de wetenschappen. In zijn boekenkast stonden werken over

godgeleerdheid naast boeken over natuurwetenschappen, over 'proefonder-

vindelijke wijsbegeerte'. Het verschijnsel van pauperisme en criminali-

teit bracht Van de Spiegel in zijn levensavond tot de stelling dat de ken-

nis grotere vorderingen had gemaakt dan de deugd. Maar ook de vergroting

van de kennis hield volgens hem vaak niet meer in dan een popularisering

van de grondige studies van de zeventiende eeuw. Scherpe kritiek uitte

de oud-raadpensionaris aan het adres van de "veelweters" en van de "zelf-
47

denkers",   die zich louter  op  de ' common sense' beriepen . Ten aanzien

van de 'regeerkunde' had de achttiende eeuw immers wel een groter inzicht

gebracht: geschiedenis en 'politique Economie' waren de terreinen waarop
48

de regent zich moest toeleggen , indien deze zijn land op een betere

wijze wilde dienen, dan geschiedde door al die "halfgeleerden, brodde-

laars en neuswi jzen". Deze ontboezeming  van Van de Spiegel  in  zijn op-

stel 'Gedagten over de Verlichting' las Gijsbert Karel waarschijnlijk

nooit. Hij had wel dezelfde mening. In zijn eerste belangrijke publika-

tie, de 'Gedagten over 's Lands Finantien' (1802) maakte Van Hogendorp

aan zijn lezers duidelijk dat hij zich gespecialiseerd had "voornaamlyk
49

in de Vaderlandsche Historie en de Polityke Economie"

III.  2._ De wijsgerige geschiedopvatting van Gijsbert Karel. Geschiedenis,
statistiek en staathuishoudkunde.

Van Hogendorp gebruikt vaak aan de geschiedenis ontleende argumenten.

Bij de beoordeling van zijn politieke idee6n is dat aspekt niet veron-
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achtzaamd, maar teveel als een soort misbruik van de geschiedenis afge-

schilderd. De bewering dat het verleden onmisbaar is voor het denken over

de toekomst moge een platitude zijn, zij geldt voor de politieke ideedn

juist in sterke mate. Vele 'nieuwe' ideedn blijken van oude datum te zijn,

maar worden explicieter geformuleerd en gelanceerd op een tijdstip waarop

de ontvangst groot blijkt te zijn. Uiteraard worden ideedn vaak in histo-

rische termen vervat om hen beter te doen aanvaarden. Wat nieuw leek is

meermalen in Gijsbert Karel's ogen oud en dat kan hij vaak terecht bewe-

ren. Van der Hoeven heeft daarvoor te weinig oog, wanneer hij zegt dat

Van  Hogendorp  op de historie zoveel nadruk legt, "omdat hij alleen  zo,

onder het mom van het oude, tevens iets van het revolutionaire nieuwe kon
1

aanvaarden"  .  J.W. Smit spreekt  over "Van Hogendorp' s historische fanta-

sie" en van het decreteren van "politieke recepten" maar is tegelijk van

mening, dat Gijsbert Karel's studie van de vaderlandse en algemene ge-

schiedenis van grote invloed was op de ontwikkeling van diens politieke
2

opvattingen . Hij maakt duidelijk dat Gijsbert Karel de Nederlandse staat

en het koningschap van Willem I na 1814 aanvaardde vanuit zijn visie op

de Nederlanden en op de centralisatiepolitiek tijdens Karel V in de zes-

tiende eeuw. Smit heeft nagelaten zijn opmerking uit te werken, dat Van

Hogendorp onder invloed van de Verlichting de evolutie van de vrijheids-
3

traditie bestudeerde .

Het vrijheidsidee vormt een van de componenten van het politieke

denken, die in verbinding staan met de economische denkbeelden. De cor-

poratieve en de individuele vrijheid staan in relatie tot de staats- en

regeringsvorm. De vaststelling en de beoordeling van het fenomeen 'vrij-

heid' in het verleden hangen samen met het m6tier en de interpretatie van

de historicus. Tegenover de opinie van Smit dat Gijsbert Karel met name

door Robert Fruin als een van de grondleggers wordt gezien van de 'Bour-

gondische traditie' in de geschiedschrijving, dat wil zeggen van de

grootnederlandse geschiedopvatting, staat de stelling van Van der Hoeven
4

dat Gijsbert Karel tevens een Hollandistisch natiebesef bezat .

De nog bestaande ongewisheid over de typering van Van Hogendorp's

kijk op de Nederlandse geschiedenis is te herkennen in de moeite die

Smit heeft Gijsbert Karel te plaatsen in de Nederlandse historiografie

van de eerste helft van de negentiende eeuw, toen er verschillende vi-

sies bestonden op de Republiek van weleer, Smit kon het geschiedbeeld,
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dat Gijsbert Karel na 1813 had, niet onderbrengen bij de oud-patriotten

die, rondom de troon van Willem I geschaard, de oude partijstrijd wilden

vergeten en zich daarover dan ook zeer vaag uitlieten. Gijsbert Karel be-

hoorde niet tot deze 'conciliante' richting, want hij bleef zijn afkeer

van het republikeinse particularisme van v66r 1795 uitdragen. Zijn plei-

dooi voor de nationale eenheid leek hem te doen behoren tot een van de

twee liberale richtingen in de geschiedschrijving, te weten de liberaal-

historische groep na 1813, die door een liberale staatsleer gekenmerkt

is, en niet tot de groep met het liberale cultuurideaal, die de staats-

gezinden van vorige eeuwen beschouwden als de verdedigers van de indivi-

duele vrijheid. De patriotten worden van deze tweede groep de voorlopers
5

genoemd . Smit's schematisering in twee liberale richtingen is niet zo

verhelderend als het lijkt. Enerzijds gaat het om de individuele vrij-

heid, anderzijds om scheiding en evenwicht van machten in de liberaal-

historische richting. Hier wordt ten onrechte een tegenstelling gesug-

gereerd. Immers, beide groepen negentiende-eeuwse liberale historici

leefden in de vrijheidstraditie van de oude Republiek. Het is daarom

goed mogelijk, dat de aanhangers van de liberale staatsleer oog hadden

voor de groei - van vroeger tot nu - van de individuele vrijheid. De sa-

menhang tussen beide thema's was, zoals we zullen zien, bij Van Hogen-

dorp impliciet aanwezig.

Gijsbert Karel was geen historicus, zegt Smit terecht. De weten-

schap van de geschiedenis stond tijdens zijn leven nog in de kinder-

schoenen. Overigens, ook al was Gijsbert Karel het met Tydeman eens
6

dat gestreefd moest worden naar onpartijdigheid , dit ideaal kon voor-

lopig moeilijk worden bereikt. De 'partijgeest' in de tijd van de Repu-

bliek zette zich na 1815 voort in een andere gedaante: de controverse

tussen Noord en Zuid. Na 1830 kon dan eindelijk aan de vorming van een

nationale geest worden gewerkt, ook door de geschiedschrijvers. Van

Hogendorp's geschiedbeschouwing was van invloed op het werk van de li-

berale historicus Fruin. Deze Leidse hoogleraar, die in 1860 zijn in-
7

augurale rede over "de onpartijdigheid van den historicus" hield , ka-

rakteriseerde evenals Gijsbert Karel de tijd van de Republiek als "een

onvruchtbare tussentijd" tussen het rijk van Karel V en dat van Koning
8Willem . Hij selekteerde uit de geschiedenis de informatie, die wees

9
naar het politiek ideaalbeeld van de liberale, nationale staat . Van
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Fruin's centrale begrippen, te weten nationale eenheid, staathuishoudkunde

en "verlichte middelklasse",  kon Gi jsbert Karel de laatste term hooguit

hoopvol uitspreken, want in zijn tijd was de burgerij als sociale groep

nog niet zo duidelijk te signaleren als enige decennia later.

Gijsbert Karel was veel meer dan Fruin bezig met de wetenschap van de

economie, ook veel meer dan Thorbecke, die in zijn kleine historische

oeuvre vooral aandacht besteedde aan de gebreken van het staatsbestel tot

1848. Thorbecke stelde strenge eisen aan de historicus en hij had een af-

keer van het normatief verklaren van het klassieke verleden voor de eigen

tijd, een van de verwijten die werden geuit over de historiografie van de
10 11

achttiende eeuw . Daarom lijkt Thorbecke veel minder dan Fruin aan te

sluiten bij Gijsbert Karel's geschiedenisstudie.

In Gijsbert Karel's denken over de welvaart en speciaal over de

vrijheid schuiven historische, politieke en economische gezichtspunten

over elkaar heen. Met name in hoofdstuk IV gaan wij daar nader op in.

Enerzijds convergeren de onderscheiden benaderingen, anderzijds verzelf-

standigen zich in de tijd van Van Hogendorp de verschillende wetenschap-

pen: geschiedenis, statistiek, economie. Dat laatste komt tot uiting in

Gijsbert Karel's literatuurkeuze. We bezien eerst zijn historisch werk

en geschiedopvatting.

Gijsbert Karel schreef drie opstellen over de vaderlandse geschiedenis.

Het langste daarvan was gewijd aan Maurits. Deze 'Discours sur l'his-

toire de la Patrie' (1803-c.1811) gaf een uitgebreid overzicht van de

zestiende eeuw waarbij het accent lag op de welvaartsgeschiedenis al-

vorens zich te concentreren op het staatsrechtelijk konflikt tussen

Maurits en Oldenbarneveld. Een ander opstel, de 'Discours sur Fr6d6ric

Henri' (1828), was niet meer dan een samenvatting van het essay over

Maurits waaraan becommentarieerde bronnen werden toegevoegd over de bui-

tenlandse politiek van Frederik Hendrik. Het gebrek aan gedrukte primaire

bronnen speelde de historicus parten en was nog in 1826 voor Thorbecke

de reden om Koning Willem I af te raden een vaderlandse geschiedenis te
12

laten schrijven . Gijsbert Karel verzamelde staatsrechtelijke teksten

over de Unie van Utrecht, die door Van Slingelandt, Van de Spiegel en
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Pieter Paulus waren uitgegeven en ook andere bronnen zoals Plakkaatboeken

en Resoluties van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland. Doch

voor de beschrijving van de buitenlandse politiek en van de internationa-

le verhoudingen was hij hoofdzakelijk aangewezen op gedrukte correspon-

dentie en memoires van ambassadeurs, politici en andere betrokkenen bij

het gebeuren. Hij had oog voor de ongelijke kwaliteit en voor de subjec-

tiviteit van dit soort geschriften van Du Maurier,Jeannin en Carleton

uit de tijd van Maurits en van de memoires van Frederik Hendrik, D'Estra-
13

des, D'Avaux, William Temple en Johann de Witt voor de tijd daarna

Naar de mening van Van Hogendorp was de tegenstelling tussen staats-

en prinsgezinden sedert 1618 zo scherp geworden dat de geschiedschrijving

over de zeventiende en achttiende eeuw niet onpartijdig kon zijn. We za-

gen al dat deze stelling totaan Fruin opging. Toch voelde Gijsbert Karel

zich veilig bij de erudiete regent-auteurs die zich niet zo duidelijk

identificeerden met een van beide kampen en die met een overvloed van ge-

gevens en suggesties ingingen op de gebreken van het staatsbestel en op

de gevolgen daarvan voor politiek en welvaart. Het gaat hier om het werk

van Van Slingelandt en Van de Spiegel en voor wat betreft de vierde

Engelse oorlog (1780-1784) de 'Memori6n' van de Amsterdamse regent Joa-

chim Rendorp. Gijsbert Karel trachtte zich zelf ook los te maken van de

sfeer van de achttiende-eeuwse pennestrijd over de schuldvraag van de

vermolming van het staatsbestel. In de geserreerde stijl van het opstel

'La Hollande A la fin du XVIIIi&me siocle' (1811) analyseert hij het

ontstaan van de patriottenbeweging en vervolgt de geschiedenis tot 1799.

Hij wijst op de invloed van de verlichtingsidee6n, speciaal van Richard

Price, die door de Amerikaanse Revolutie grote aanhang verwierven maar

acht de oude tweespalt tussen de stadhouder en de adepten van de ware
14

vrijheid de voornaamste oorzaak van de politieke troebelen . De infor-

matie over het jongste verleden ontleende Gijsbert Karel ook aan gesprek-

ken waarbij hij "door de schors der woorden heenen" keek. Hij noemde met

name de thesaurier-generaal Van der Hoop, de koloniale expert C. van der

Oudermeulen en de raadpensionaris Van de Spiegel, allen met een grote
15

interesse voor de welvaartspolitiek

De historische interesse rond 1800 betrof echter primair het ont-

staan en de werking van de politieke instellingen en het zwaartepunt lag

op de periode v66r 1648. In het politiek geladen debat over de constitu-
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tie hadden voor- en tegenstanders van de versterking van het stadhouder-

schap een grote aandacht voor de zestiende eeuw, de tijd waarin de Repu-
16

bliek zich vormde . Het is dus zeker niet uniek dat Gijsbert Karel naar

die periode teruggreep om zijn politieke idee6n van argumenten te voor-

zien. De historische literatuur van Hooft, Grotius tot en met Wagenaar

en het universitaire onderwijs deden niet anders.

Gijsbert Karel onderscheidde drie tijdvakken in de vaderlandse ge-

schiedenis: de tijd voor Karel V, dan de periode van Karel V tot en met

het twaalfjarige bestand, vervolgens de tijd vanaf 1621. Meestal legde

hij de caesuur bij het jaar 1648 zoals algemeen gebruikelijk was. Dat

was ook het geval bij zijn leermeester Pestel die in zijn historische

inleiding bij de 'Commentarii de republicana Batava' (1782) stopte bij

het verdrag van Munster. Het verleden leek in 1648 over te gaan op het

heden. Van Deursen wijst er op dat dit verleden in het bewustzijn min-

der ver weg lag dan we vandaag zouden denken omdat men zich gemakkelijker

in vroeger tijden kon verplaatsen. De veranderingen verliepen in het an-
17cien r6gime traag; het verleden lag dichterbij . In de historie dacht

men dan ook oplossingen te vinden voor kwesties van dit lange heden.

De geschiedenis van de Republiek leerde dat de welvaart afhankelijk

is van de aanwezigheid van een regering die naar binnen en naar buiten

gezag kon afdwingen. In het werkplan dat Gijsbert Karel van zijn histo-
18

rische studie maakte legde hij dat uit. De welvaart in de Nederlanden

lag in de Bourgondische tijd tot en met Karel V op een hoog peil. De

opstand tegen Philips II kon daaraan weinig afbreuk doen. Na de dreigen-

de burgeroorlog in 1618 bloeide de handel tijdens de regering van Frede-

rik Hendrik zo sterk op dat in het eerste stadhouderloze tijdperk on-

danks het ontbreken van een sterk gezag kon worden voortgebouwd op het

gelegde economische fundament. De Republiek was daardoor in staat de

Engelse zee-oorlogen zonder groot verlies te incasseren. De moord op de

gebroeders De Witt wees op het verval van de staat. De erfenis van de

krachtige Willem III werd verbruikt door de verspillende Spaanse succes-

sie-oorlog en door de onmacht van Van Slingelandt. Tijdens de zevenjari-

ge oorlog maakten de handel en het finantiewezen een merkwaardige bloei

door maar nadien was de betrachte neutraliteit juist de oorzaak van het
19

verminderde aanzien en van het verval van de handel van de Republiek

De opkomst van vijf grote mogendheden plaatste de Republiek terug. We
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raakten betrokken in het konflikt tussen Frankrijk en Engeland omdat wij

met "de ellendige  tak  van den houthandel, zo gering in vergelijking  met

onzen geheelen handel" de Fransen steunden. De Engelse oorlogsverklaring

in 1780 was een dodelijke slag voor onze handel. De roep om een "Leids-
20

man", die een "elektrischen schok" aan de natie kon geven, dus een ca-

pabele stadhouder, was vergeefs.

De welvaart moest naar Gijsbert Karel's mening niet alleen vanuit

de samenhang met de regering worden bezien maar ook uitdrukkelijk als

een apart onderwerp worden bestudeerd: de regeringsvorm was in zijn ogen

een conditie, doch de welvaart een gewichtige faktor - niet zonder meer
21

een 'prime mover' - van de vooruitgang . Gijsbert Karel adviseerde de

lezing aan van Luzac's 'Hollands Rijkdom' en van de geschriften van onder
22meer Forbonnais en S6rionne . Bij Van de Spiegel is van een dergelijke

gerichte aandacht voor economisch-historische werken niet veel bekend; de

praktisch-politieke bezigheden boden hem daartoe weinig gelegenheid. Toch

werd Van de Spiegel door Gijsbert Karel als een van zijn belangrijkste

leermeesters in de geschiedenis beschouwd. Hij was bovendien een expert

in het oud-vaderlandse recht. Naast zijn enige historische studie, de

'Historie van de Satisfactie van de stad Goes en van het eiland Zuid-

Beveland' (1777) en enkele kleine, ongedrukte opstellen over praktisch-

politieke vraagstukken bestaat zijn nagelaten werk uit verzamelingen van
23

geannoteerde historisch-juridische bronnen en staatsstukken . Van de

Spiegel voelde op het laatst van zijn leven aan dat van de stand van de

buitenlandse 'wijsgerige' geschiedschrijving een impuls uitging op de
24

vaderlandse

Van Deursen heeft de aard en de methodiek van de beoefening van de

vaderlandse geschiedenis uiteengezet in de drie facetten 'wijsgerig,
25

pragmatisch en staatkundig'  . Deze kenmerken van de geschiedschrijving

van de Verlichting maakten de buitenlandse historiografie voor Gijsbert

Karel juist zo interessant. We zullen zien dat de 'wijsgerige' benadruk-

king van de vooruitgang van de beschaving invloed uitoefende op zijn eco-

nomisch denken (IV). Hoe stond het echter met de historische methode van

de auteurs, zo vroeg Gijsbert Karel zich af. Historisch inzicht werd door

'wijsgerige redenering' verworven, maar geschiedde die op basis van vol-

doende feiten? In hoeverre Gijsbert Karel zelf feiten verdoezelde of
26

groepeerde om gewenste oorzaken te credren, zoals Van Deursen sugge-
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reert, is moeilijk aan te tonen. Naast de toenmalige, zeer gebrekkige

stand van de kennis omtrent het verleden overwoog de tendens de uitkomst

van het onderzoek te laten prevaleren boven de historische 'zekerheid'.

Het geschiedverhaal mocht niet louter een aaneenrijging van feiten zijn;
27

daarvoor had ook Van de Spiegel gewaarschuwd . Het was fout om te snelle

conclusies te trekken. Gijsbert Karel achtte echter partijdigheid niet

geheel te voorkomen: geschiedenis was immers in hoge mate 'medespeler'.

Dat bleek hem duidelijk uit het Lagerhuisdebat over de betekenis van de

Glorious Revolution van 1688, waarbij verschillende historische verkla-

ringen de tories en de whigs ten dienste stonden. Charles Fox zette zijn

'liberal whig' interpretatie uiteen aan de hand van een uitgebreide his-

torische studie: "Ainsi", zegt Gijsbert Karel, "1'auteur a proprement

6crit l'histoire pour d6fendre son parti et pour expliquer sa conduite.

Consid6r6 sous ce point de vue, son ouvrage est plus utile que celui du

simple historien; c'est l'histoire appliquoe aux grandes questions poli-
28

tiques"

In ieder geval verweet Gijsbert Karel aan de politieke filosofen

een gebrek aan eerbied voor de feiten. Daarom waardeerde hij hun ge-

schriften alleen indien de praktische consequenties van de voorgedragen

idee6n zijn goedkeuring konden wegdragen en indien vervolgens in het

betoog niet apert misbruik was gemaakt van de feiten (zie bijlage-I).

Waren evenwel de politieke filosofen en politici in hun omgang met Kleio

weinig vormelijk, aan geschiedschrijvers moesten etiquetteregels worden

voorgeschreven. In dat opzicht schoten volgens Gijsbert Karel Nederland-

se historici tekort. In zijn boekbesprekingen uitte hij kritiek op het

gebrek aan bronnenmateriaal in de werken van eigen bodem. Een uitzonde-

ring maakte hij voor Wagenaar: "sa fid6litd dans toutes les citations

fait que trds souvent il tient lieu des sources dont il puise„29. C6ri-

sier baseert zich in zijn 'Tableau de l'histoire des Provinces Unies'

(10 dln., 1777-1784) op het werk van Wagenaar, maar Gijsbert Karel ont-

dekt dat lange passages letterlijk overgenomen werden uit andere werken

zoals uit Voltaire's 'Sidcle de Louis XIV'. De 'libellist' voegde aan

het feitenmateriaal zoveel details, "raisonnemens" en "probabilit5's"

toe, dat Gijsbert Karel, 21 jaar oud, verzuchtte dat C6risier vooringe-
30nomen, te haastig en vooral te jong heeft geschreven . Geest, karakter,

en ervaring moeten bij de historicus rijpen voordat hem mag worden toe-
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gestaan zich te verheffen "au milieu de nos compatriotes et de les in-

struire en mOme temps que l'univers de nos int6r6ts et de ceux de nos

Pdres", Tacitus begon toch ook pas op veertigjarige leeftijd te schrij-

ven en de geschiedenis van Thukidides verscheen na zijn dood: Eerbied

voor het verleden en het besef van verbondenheid van het heden met het

verleden zijn vereisten voor een verantwoord onderricht van de lezers,
31

vindt Gijsbert Karel

Deze belerende funktie van de historicus houdt verband met de

'wijsgerige' aard en met het 'pragmatisch' doel van de geschiedschrij-

ving. De beschaving was sedert de "donkere" middeleeuwen toegenomen  tot

het hoge niveau van de achttiende-eeuwse Verlichting. Deze vooruitgang

moest worden aangewezen op het terrein van godsdienst, regering en wel-

vaart; dan zou met optimisme aan de toekomst gewerkt kunnen worden.
32

Simon Stijl is de exponent bij uitstek van deze benadering . Gijsbert

Karel waardeerde het "wijsgeerig oog met hetwelk hij onze geschiedenis

beschouwd heeft" en vermoedde dat Stijl onder invloed van de Aufkl irung

stond. Maar hij betreurde dat Stijl niet zoals Robertson naar litera-

tuur verwees: "zo lijkt het hersenschimmig wat hij af en toe (te be-

knopt) beweert". Gijsbert Karel' s voornaamste grief luidde: "waarom

onderzoekt de schrijver ook niet den staat des handels in de verschei-

dene tijdstippen, hij die den handel, en met recht, zoo hoog waar-

deert?"33
Onder het pragmatisch karakter van de geschiedbeoefening wordt

vaak verstaan de nuttigheid ervan: de lezer moet bewust gemaakt worden

van de waarde van de historische ondervinding voor het oplossen van

hedendaagse vraagstukken teneinde de vooruitgang een handje te helpen.

Aan thema's uit het verleden wordt een exemplarisch karakter toegekend,

ook door Gijsbert Karel. Zo acht hij de problemen van de tijd van Mau-

rits en Oldenbarneveld vergelijkbaar met die van de tweede helft van

de achttiende eeuw. Daarom moet naar die periode een ernstiger histo-

risch onderzoek worden gedaan dan gebeurde door de "al te oppervlakki-
34

gen" C. Zillesen

De historicus moge vandaag de neiging om een thema exemplarisch

voor andere momenten uit de geschiedenis te achten weten te onderdruk-

ken, in de achttiende eeuw werd aan deze neiging nadrukkelijk toege-

geven en wel in de kontekst van de wereldgeschiedenis. Het begrip 'prag-
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matisch' hield toen immers niet alleen het utilitaire doel in, maar tege-
35

lijk het streven om de "universal connection of things" aan te tonen

Dit type wereldgeschiedenis was primair van staatkundige aard. De oudheid,

speciaal de val van het Romeinse keizerrijk, en de Germaanse geschiedenis

in de vroege middeleeuwen werden bestudeerd om het ontstaan en de gebre-

ken van de huidige regeringsvormen te verklaren. De commerci6le relaties

en de verschillen in de 'ordre social' werden met elkaar in verband ge-

bracht in de comparatieve benadering, waarbij maatschappijen van nu ver-

geleken werden met elkaar en met de vroegere samenlevingen. De werken van

buitenlandse historici van de scholen van Voltaire, Montesquieu en Rous-

seau waren in de Republiek niet onbekend, hoewel zij wat betreft hun cos-
36

mopolitische optiek hier te lande nagenoeg geen navolging kregen ,
ver-

moedelijk vooral vanwege hun onverholen reserves tegenover het christen-

dom.

Voltaire heeft in zijn 'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations'

(1756) het christendom en de andere georganiseerde godsdiensten louter

als sociale fenomenen voorgesteld. De rol van de goddelijke Voorzienig-

heid in de geschiedenis werd door hem afgewezen. Dit ging Gijsbert Ka-

rel te ver maar hij viel Voltaire bij in de stelling dat de godsdienst

als een geheel van ethische normen een graadmeter is voor de beschaving.

In de oudheid, beaamt Gijsbert Karel, was "het godsgeloof aangetast en

vervallen in bijgelovigheid" met het gevolg dat "la vertu a 6t6 n6glig6,

le vice a domin6". Een Voltairiaanse spanning tussen christendom en

Europese beschaving erkende Gijsbert Karel niet. Integendeel, als adept

van de christelijke Nederlandse Verlichting merkte hij trots op dat

"les nations qui se sont 61*v6es au plus haut degr6 de civilisation,

sons les nations chr6tiennes et parmi celles-ci un premier lieu les
37

nations protestantes"  . Voltaire's opvatting dat de politieke macht

van Rome het katholieke geloof corrumpeerde werd door Gijsbert Karel on-

derschreven. Vele boeken over de val van het Romeinse rijk werden door

hem nageslagen met de vraag hoe de kerkelijke institutie tevens een po-
38

litieke was geworden . Met verbazing constateerde Gijsbert Karel dat

Bossuet in de 'Discours sur l'histoire universelle' (1681) de term

'katholieke kerk' gebruikte ofwel in de betekenis van universele kerk

ofwel als aanduiding van de Roomse Kerk na de Reformatie. Gijsbert Ka-

rel betwistte de visie van Bossuet dat de bisschop van Rome de aucto-
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ritas, voorheen bij de Romeinse keizer gelegen, bezat. Auctoritas hield

naar zijn mening niet in dat de paus politieke macht had over andere bis-

schoppen. De ontleningen aan de bijbel, steeds waar andere bewijzen ont-

braken, en het negeren van alles wat protestanten en katholieken aan ge-

meenschappelijke inzichten hadden, maakten Gijsbert Karel achterdochtig

voor  Bossuet' s bedoelingen, omdat  men toch bepaald  niet "peut soup onner
39

Bossuet d'ignorance"; het lijkt, "qu'il y a ici un peu d'imposture"

Kritiek op de macht van Rome betekende geenszins een afwijzing door

Gijsbert Karel van het christendom. De Engelse historicus Edward Gibbon

ging wel zover. Deze Voltairiaan baarde opzien met zijn beschrijving van

het ontstaan en de verbreiding van het christendom in het Romeinse Rijk.

Gijsbert Karel ging na welke drijfveren verborgen waren achter Gibbon's
40

ressentimenten tegen het christendom . Priestley bemerkte terecht ach-

ter het uitgebreide historische onderzoek een vijandige gezindheid te-

genover de godsdienst, want, zo noteerde Gijsbert Karel, na een sterk

religieus besef in zijn jeugd was Gibbon indifferent geworden, een hou-

ding die veel weg had van het scepticisme van Bayle en Hume. Maar de

schok van de Franse Revolutie waarin de altaren omver werden geworpen

bracht Gibbon tot het inzicht dat Edmund Burke gelijk had met diens apo-

logie van het bijgeloof en van de kerkelijke instituties. Het christen-

dom was indertijd zoals Gibbon zei een "innovation" geweest maar was

niet weer weg te denken. Dit kommentaar van Gijsbert Karel waagde zich

niet aan een verklaring van deze ommezwaai van Gibbon want de zieleroer-

selen bleven "un sujet si dalicat".

De waardering voor de presbyteriaanse historicus William Robertson

was in het algemeen groter dan voor de bovengenoemde vrijdenkers. Ener-

zijds werd door deze Schotse geschiedschrijver de mens en niet de Voor-

zienigheid centraal gesteld in de geschiedenis, anderzijds werd de toe-

nemende invloed van de christelijke geest als een thermometer van de
41

verlichting gezien . Het stuk van Robertson, dat ook nu nog als zijn

grootste prestatie wordt gezien, namelijk de lange Inleiding op zijn

'History of the Reigh of the Empero Charles V' (London 1769) noemt Gijs-

bert Karel voor zijn denken over het ontstaan van het Europese staten-

systeem en over de middeleeuwse oorsprong van de regeringsvormen "sous
42

le rapport de la soci6t6" van groot belang . Zoals gezegd maakte de

staatkundige aard van de geschiedschrijving van zijn tijd sterke indruk
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op Gijsbert Karel. Historici van de school van Rousseau die voor diens

volkssouvereiniteitstheorie een historisch bewijs wilden leveren, maar

daartoe volgens Gijsbert Karel nimmer bij machte zouden zijn, kon hij

om verschillende redenen apprecioren.

Op het einde van zijn leven zag hij Joh. von Muller en J.C.L. Simonde
,43

de Sismondi als de grootste historici . De Livius nabootsende stijl van

Muller die de vrijheidspathos bezong  van het Zwitserse eedgenootschap

verbloemde de gebreken van diens historische methode; zo luidt de kri-
44

tiek achteraf . Gijsbert Karel koesterde, m6t zijn tijdgenoten, een

diepe bewondering voor hem. Niet alleen had de Zwitserse historicus

zijn kennis geput uit een grote bronnenverzameling maar ook had hij de

middeleeuwse geschiedenis en de rol van de niet-christelijke godsdien-
45

sten van zijn tijd duidelijk gemaakt . De relatie tussen politiek en

samenleving vond Gijsbert Karel boeiend beschreven door de andere

Zwitser, Sismondi. In de 'Histoire des r6publiques italiennes au moyen

Age' (1807-1818) werd betoogd dat de Italiaanse vrijheid gered had kun-
46

nen worden in een federatieve bondsstaat , een bewering die Gijsbert

Karel vlak voor 1813 bij het ontwerpen van de Nederlandse grondwet sterk

aansprak. Na het lezen van diens 'Histoire des Fran ais' (1821 en later)

kwam hij tot de uitspraak: "ik weet geen auteur die bij hem komt in het
47

vak van de historie"  . Deze eulogie heeft te maken met de nog aan te

tonen affiniteit die Gijsbert Karel op oudere leeftijd met Sismondi

voelde.

Kennelijk keek Gijsbert Karel door de rousseauiaanse fraseologie

van deze twee Zwitsers heen. In ieder geval nam hij hun vooronderstel-

ling niet serieus "dat in de oudste tijden een woeste menigte zig tot
48een volk vereenigde" . De historicus moet geen geloof hechten aan een

maatschappelijk verdrag; hij moet beseffen dat "onderstellingen afge-
trokken van gebeurtenissen loutere hersenschimmen zijn" en hij dient

daarom zover mogelijk in het verleden terug te gaan om zoveel mogelijk

te weten te komen over de oorsprong van regeringen en staten en over

de faktoren die de vooruitgang van de beschaving belemmeren of bevorde-

ren konden.

Had Gijsbert Karel oog voor de noodzaak van bronnenonderzoek, als man

van de Verlichting realiseerde hij zich te weinig de aparte historische

kontekst van mensen, landen en tijden. Kosmopolitische interesse was er
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in ruime mate, maar de culturele anthropologie stond nog in de kinderschoe-

nen. De andere wereld heeft, zo denkt hij, slechts betekenis voorzover ze

de eigen geschiedenis van de Europeanen kan verhelderen. Polygamie, slaver-

nij, despotisme en idolatrie waren in Europa afwezig maar de mensen in Af-

rika, Azi6 en in een deel van Amerika waren nog op een lagere trap van de
49

beschaving . De wereldgeschiedenis leert ons veel over de mens, "vermits

alle volkeren uit menschen bestaan, en deezen in dezelfde omstandigheeden
50

meestal dezelfden zijn"

Robertson was Gijsbert Karel's voornaamste gids voor de middeleeuwse

geschiedenis waarin politieke instituties in het maatschappelijk kader

werden geplaatst. Voor het eigenlijke "droit public, qui naquit en Europe

aprds 1' invasion des Barbares" steunde Gijsbert Karel vooral  op  ' De  l'es-
51

prit des lois' van Montesquieu . De opvattingen van deze Franse aristo-

kraat werden in ruimere mate geabsorbeerd in de Republiek dan die van

Voltaire en Rousseau, hoewel ideeen en termen van de laatsten toch via

de geschiedschrijving van adepten doordrongen. Montesquieu's politieke

denken vond ingang bij verlicht-aristokratische regenten zoals Gijsbert

Karel, Naast het idee van de scheiding en het evenwicht van machten be-

helsde het genoemde boek beschouwingen over de funktie van de welvaart

van een land en van de commerciole betrekkingen tussen landen voor de

samenleving als geheel. Dit laatste aspekt bracht de G6ttinger filosoof
52

maar vooral historicus A.H.L. Heeren tot een verrassende prestatie,

het boek 'Ideen uber die Politik, den Verkehr und den Handel der vor-

nehmsten V81ker der alten Welt' (1793, later sterk uitgebreid). In dit

boek overtrof Heeren Montesquieu's economische noties verre omdat hij

heel sterk aanleunde tegen 'The Wealth of Nations' van Adam Smith. De

uitgave van 1804 maakte een enorme indruk op Gijsbert Karel: hij vond

het een geniaal boek; het onderzoek is solide en de resultaten zijn ver-
53

bazingwekkend, kortom "cet ouvrage allemand est un ph6nom6ne"  . De li-

beraal Robert Fruin zou later zeggen dat dit boek hem in zijn gymnasium-
54

tijd op de weg der historie bracht . Van alle thema's die Gijsbert Ka-

rel in de geschiedenis terugzocht interesseerde het onderwerp van de

internationale relaties hem het meest.

De oude gemenebesten werden vanuit een 'wijsgerig' en christelijke

optiek behandeld door de Hollander C. Zillesen en tijdens de colleges
55

van de Utrechtse filosoof Ph.W. van Heusde ,
maar dezen besteedden on-
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voldoende aandacht aan het economisch aspekt van de beschaving. Heeren

zette de lijn voort die Gijsbert Karel in zijn leerjaren al zag uitgezet

toen hij schreef: "Robertson, en na hem Adam Smith, in het onderzoek naar

de oorzaak van den welstand der Volken, hebben bondiger, en met eene ver-

lichter methode, dan hunne voorgangers, aangetoond, dat de Koophandel de

eerste verandering in de zeden heeft te weg gebracht, en daardoor de na-

tuurlijke gelijkheid onder de menschen, in zo ver zij met de maatschap-
56

pij kan bestaan, eenigzins hersteld heeft"

Het woord 'Ideen' in de titel van het boek van Heeren is misleidend.

Zeer scherpzinnig ging hij historische sporen na. Hij legde bijvoorbeeld

de gegevens over de nieuwe karavaanwegen en over de geografische situ-

atie naast de antieke geschriften om zo de handelswegen van de Oudheid

te reconstrueren. Hij ging evenals Smith uit van de materidle behoeften

van de mens. Ook de andere vaak herziene studies van Heeren die zich van

de oudheid tot zijn eigen tijd uitstrekten werden in Duitsland in de
57

hele negentiende eeuw als standaardwerken beschouwd . Gijsbert Karel

volgde Heeren's arbeid op de voet. Tussen 1804 en 1812 maakte hij uit-

voerige excerpten. Na al dat lezen over beschaving, godsdienst, rege-

ringsvorm leek het alsof Gijsbert Karel door Heeren vanuit de oudheid

in de harde economische realiteit van het heden werd geplaatst. Wat zou

na Napoleon's val de positie van de oude Republiek in de wereld zijn?

In het 'Handbuch der Geschichte des europaischen Staatensystems und

seiner Kolonien' (1809) had Heeren glashelder uitgelegd hoezeer sedert

de  Reformatie niet langer "1' intSrOt  r6ligieuse"  maar  "1' int5rOt  mer-
58

cantile" de betrekkingen tussen de staten bepaalde . Gijsbert Karel

kon daaraan toevoegen,dat dit gegeven speciaal gold voor Holland, want
59

"onze betrekkingen buiten 's lands zijn hoofdzakelijk mercantiel"

In 1812 maakte Van Hogendorp het plan om een geschiedenis te gaan

schrijven van de Republiek, "liSe intimement A l'histoire g6n6rale de
60

l'Europe" . De vooruitgangsdimensie moest voor zijn eigen land duide-

lijk worden gemaakt. In dit nooit uitgewerkte plan passeerden alle in-

gredienten van de Verlichtingsgeschiedschrijving de revue (zie bij-

lage-II). Deelonderwerpen kwamen ook bij de eigentijdse Nederlandse

historici voor, maar Van Hogendorp had speciaal oog voor de economi-

sche aspekten, voor de handelsgeschiedenis van de Republiek. Hij miste
..61een "ensemble de vues''
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We kunnen tot slot dus zeggen dat Gijsbert Karel een ijverig lezer

was van historische werken met een grote feeling voor de noodzaak van his-

torisch onderzoek. Hij was van mening dat de geschiedwetenschap tijdens

zijn leven grote vorderingen had gemaakt want zij was steeds 'nuttiger'

geworden: vergelijking en analogie tussen vroegere en tegenwoordige

maatschappijen hadden meer licht geworpen op de "welstand van volken en
62

enkele menschen" . De herinnering aan het jonge verleden van de gouden

eeuw, het onverbeterlijk lijkende pauperisme van de achttiende eeuw, de

revolutiesfeer vanaf de jaren tachtig, de sordino van de christelijke

visie op de rationalistische verlichtingsmythe van de beschaving, dat

waren elementen die werden opgenomen in een gecompliceerd soort voor-

uitgangsoptimisme.  In 1818 schrijft hij: "Ik onderwerp mij  er aan,  om

naar den dageraad eener betere toekomst  nog  een  tijd  lang te wachten;
63

deze hoop ... is mijn troost voor het tegenwoordige"

De vooruitgangsoptiek van de geschiedenisstudie tijdens de Verlichting

verklaart volgens Van Deursen de groeiende belangstelling voor de be-
64

schrijvende, "raisonnerende" statistiek als historische hulpwetenschap

Aan het opleidingscentrum van Hollandse politici, de juridische facul-

teit te Leiden, was in 1779 de eerste leerstoel voor vaderlandse his-

torie gesticht. Het krampachtig vasthouden aan de leer van de Staten-

souvereiniteit had tot dan toe de instelling van een ordinariaat belet;

zo huiverig was de Hollandse overheid voor de orangistische sympathieen
65

binnen die universiteit . De eerste hoogleraar, Adriaan Kluit, en na

hem H.W. Tydeman onderwezen het statistiekprogramma van de G6ttinger

professor Gottfried Achenwall en diens opvolger A.L, von Schldzer. Om-

dat uit dit statistiekonderwijs in Nederland de 'Oconomie politique'

als universitair vak - voor het eerst in Leiden in 1815 - zou worden

geboren is het van belang bij het onderwerp statistiek stil te staan.

Met het begrip statistiek werd niet bedoeld het vervaardigen van

cijfermatige tabellen van demografische, economische en geografische

aard. Deze moderne versie gaat niet zozeer terug op de Duitse 'Statis-

tik' alswel op de Engelse 'Political Arithmetic' zoals het boek uit

circa 1676 van William Petty heet. De omschrijving, die de Engelsen van

hun soort statistiek gaven, leek overigens veel op die van de Duitse
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geleerden: "the art of reasoning by figures upon things relating to go-
..66vernment" . In de Engelse variant spraken cijfers niet voor zich maar

toch werd daarvoor een zeer grote plaats ingeruimd. Ten behoeve van de

eigen mercantilistische politiek werden cijfers en andere gegevens ver-

zameld waardoor dit land ver voor kwam te liggen op statistisch gebied.

In de achttiende eeuw bleek immers allerwegen een nijpend gebrek aan

cijfermateriaal bij het ontwerpen van een binnenlandse economische po-
67

litiek en bij de onderhandelingen over handelsverdragen . De Engelse

vorm van 'staatkundige rekenkunde' was in de Republiek niet geheel on-
68

bekend . De Franeker hoogleraar N. Ypey poogde aan de behoefte aan

cijfers in de Republiek tegemoet te komen. Zo toonde hij met wiskundi-

ge berekeningen aan dat een wijziging van de quoten vereist was, ge-
69

zien de financi6le draagkracht van de verschillende gewesten  . Pas in

het jaar 1825 werden in Nederland in-, uit- en doorvoergegevens en in

1826 bevolkingscijfers statistisch weergegeven. Dit feit ontging Van
70

Hogendorp niet ; tevoren had hij de feilen van Willem's regering o.m.

toegeschreven aan gebrek aan dit soort kennis van land en volk. Rege-

ringen waren steeds huiverig geweest voor het publiceren of vrijgeven

van gegevens; de oppositie zou er gebruik van kunnen maken. Het duur-

de tot 1846 voordat er in Nederland een volledig overzicht kwam van
71

de handels- en scheepvaartbetrekkingen met het buitenland

Onder de term statistiek werd in de achttiende eeuw verstaan het

totaal van gegevens die van belang waren voor de 'statista', de staats-

man. Reeds in de zeventiende eeuw werd in de Republiek deze informatie

verweven in het praktisch geaarde universitaire onderricht in de poli-

tica met haar wijsgerige en historisch-juridische componenten, vooral

aan de universiteiten van Harderwijk en Utrecht. Het statistisch ge-

aarde werk van Fr.-M. JaniQon, 'Tegenwoordigen staat van de Republiek

der Vereenigde Provinci6n en der Nederlanden' (2 dln., 1729-1730)

wijst op het bestaan van een eigen vaderlandse traditie; het stond in
72

Gijsbert Karel's boekenkast . Het onderdeel statistiek aan de Neder-

landse universiteiten werd meer geprofileerd sedert in 1727 leerstoe-

len aan Duitse academies werden ingesteld voor het onderwijs in het
73

'Kameralismus'    (camera = schatkamer), een studierichting die een

geheel van fragmentarische beschouwingen, doorgaans afkomstig van ge-

leerde regeringsambtenaren, over de 'landesfurstliche Wohlfahrtspolizei',
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dat wil zeggen over de mercantilistische politiek in de Duitse staten om-

vatte. Nader onderzoek zal de invloed kunnen aantonen, die de uit Duits-

land afkomstige hoogleraren zoals Everardus Otto (1720-1739) en de in

G8ttingen geschoolde Pestel en die Kluit's opvolger Herman Tollius heb-

ben uitgeoefend op hun Nederlandse collega's, bijvoorbeeld op M.T. Tyde-

man (Utrecht) en op hun studenten zoals Elie Luzac.

Tijdens de colleges werden 'Staatsmerkwurdigkeiten', waaronder

spaarzame cijfers, uitvoerig geinterpreteerd. Bij deze beschrijvende sta-

tistiek sprak uiteraard de politieke visie op heden en toekomst mee. Van-

wege de innige samenhang met het geschiedenisonderwijs stond de docent

vanzelfsprekend een geleidelijke en niet een revolutionaire verandering

van het politieke bestel voor. De statistiek was naar de zegswijze van

Achenwall stilstaande geschiedenis en de geschiedenis zelf was de film
74

van de doorlopende statistiek . Van Deursen merkt op dat statistiek een

orangistisch vak was. Dit lijkt op te gaan voor Pestel en Kluit, aan-

hangers van een sterk stadhouderschap maar is niet uitsluitend en gemak-
75

kelijk te verklaren vanuit de aard van de statistiek zelf : beiden pro-

fiteerden van het orangistisch benoemingsbeleid van het universiteits-

bestuur. De juridische en historische informatie tijdens hun colleges

was niet waardevrij maar van een polemische opstelling zijn geen duide-

lijke bewijzen voorhanden. Hooguit kan gewezen worden op de omstandig-

heid dat niet alle studenten in de hitte van de politieke sfeer hun col-

leges wilden volgen. Pestel en Kluit troffen de argumenten voor een ver-

sterkt stadhouderschap aan in de kameralistische literatuur, bijvoor-

beeld van J.F. von Bielfeld (1717-1770).

In de tweede helft van de achttiende eeuw waren naar de mening van
76

H.W. Tydeman de twee buitenlandse werken die de sterkste invloed uit-

oefenden op het denken in de Republiek over regeringsvorm en welvaarts-

politiek 'De l'esprit des lois' (1748) van Montesquieu en 'Institutions

politiques' (Den Haag, 1760) van Von Bielfeld. Naar dit laatste boek

werd talloze malen verwezen. Van den Heuvel achtte dit werk onmisbaar
77

voor de staatsman . Bielfeld was een bewonderaar van het verlichte ab-

solutisme. Hij was een exponent van het ancien r6gime en tegelijk een

voorstander van diepingrijpende hervormingen. De bevordering van een

mercantilistische welvaartspolitiek en de verbetering van de organisa-

tie van de openbare financi6n waren zijn grote zorg. Het kameralisme
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dat in het derde kwart van de achttiende eeuw een systematische weten-

schap werd kreeg steeds meer greep op de staatspraktijk. Bielfeld ver-

dient volgens de latere kameralist Schlozer "die unsterbliche Ehre, die
78

gelehrte Politik zuerst bei der H6fen introducirt zu haben" . Het kame-

ralisme legde het accent op de rol van de staat in het economisch leven

en op de staatsfinanci*n. De natuurrechtelijke staatsopvatting en de

economische ideedn zijn niet eenvoudig te ontdekken in deze wetenschap

van 'praktische staatkunde'.

De statistiek in de Leidse juridische faculteit stond ten dienste

van het vak geschiedenis dat op haar beurt sterk historisch-juridisch
79

en politiek van aard was . Kluit behandelde het oud - vaderlandse

recht en zijn collega Pestel onderwees in de natuurrechtelijke theo-

rieen van Pufendorf en Wolff en daarnaast in de geschiedenis van de

Republiek tot 1648 en de Europese geschiedenis, blijkens het diktaat
80

van de student Gijsbert Karel, tot 1739 . Pestel's 'Commentarii', een
81

uitwerking van Otto's collegemanuscript , staan vol met 'statistische'

gegevens. Het was Kluit die aan de kameralistische werkzaamheid van de

G6ttinger universiteit een speciaal college ging wijden in de jaren

1795-1807; dit college zou pas door de studie van 0. van Rees in 1855
82

bekend worden  . H.W. Tydeman vertaalde en bewerkte op het advies van
83

Kluit de 'Theorie der Statistik' van Schl6zer . In 1815 werd bepaald

dat de 'statistiek des vaderlands' voor het doctoraal examen in de
84

rechten gevolgd moest worden

Gijsbert Karel had colleges bij Pestel gevolgd, niet bij Kluit. De
85

bevolkingscijfers die Kluit gaf vertrouwde hij niet erg . Bovendien

bleven de economische opvattingen  van Kluit daarin verborgen,ook al
86

had deze geleerde een aantal werken van economisten in de kast staan

Eind achttiende eeuw lag de statistiek nog dicht tegen de economische

geschiedenis aan. Professor C.W. de Rhoer (Harderwijk) verwees in zijn

statistiekcolleges naar de boeken van H.H. van de Heuvel. Kluit wist

van het bestaan van 'Staatswirtschaft' en van '6conomie politique' af

maar hij vermengde de woorden staathuishoudkunde en statistiek.

Evenals in het kameralisme kwam ook in het statistiekonderwijs in

Nederland heel geleidelijk de economische wetenschap als een apart vak

te voorschijn. In Leiden is rond 1830 het grote naslagwerk voor Tyde-

man 'Die Staatswissenschaften in Lichte unserer Zeit' (Leipzig 1823/4,
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87
5 Bde) van C.H.L. Poelitz . Bielfeld, Sch16zer en Poelitz vertegenwoor-

digden drie generaties kameralisten die van een administratieve naar een

economische wetenschap toegroeiden maar daarbij bleven letten op de moge-

lijkheid van de praktische toepassing daarvan door de staat. Ook al had

Poelitz invloed ondergaan  van Adam Smith, hij bleef er vooral op bedacht

dat "Staatsrecht, Staatskunst und Staatswirtschaft bilden zusammen die
88Grunds tze zur Budgetherstellung heraus" . Schumpeter noemt de kamera-

listen "consultant administrators". Waren vroeger de kameralisten echter

meestal rechtstreeks bij het bestuur betrokken, in Gijsbert Karel's tijd

waren zij vaak hoogleraar, met een minder sterke identificatie met het

politiek systeem en met een groeiende wetenschappelijke distantie daar-

van.

Gijsbert Karel kende het verschil tussen staathuishoudkunde en sta-

tistiek al voor 1800, ook al was hij op de hoogte van de spraakverwar-
89

ring in Nederland . Hij zag toen al scherp de evolutie van de Duit-

se wetenschap  van de Statistik of "staatskennis": deze diende  op  66n

lijn geplaatst te worden naast de 'political economy' in Engeland en de
90

"Economisten" of Fysiokraten in Frankrijk . Nog c. 1824 moest hij het

onderscheid aan de historicus N.G. van Kampen, hoogleraar te Leiden,
91

duidelijk maken . In deze jaren volgde hij de resultaten van A. Quete-

let en andere statictici die tabellen vervaardigden over de graanhandel,
92

de handelstarieven, de belastingen en de armenzorg . In de Bijdragen

gaf hij er in 1824 blijk van, de overgang van beschrijvende naar moderne

statistiek en het ontstaan van de politieke economie te beseffen. Hij

merkte op,

"dat sommigen niet behoorlijk onderscheiden tusschen de statistiek
en de politieke oeconomie. De statistiek is eene beschrijving van
alles, althans van al wat behoort tot de nationale welvaart. De
politieke oeconomie, of Huishouding van Staat, behelst de voor-
schriften, om het best gebruik van alles te maken, ter bevorde-
ring der nationale welvaart. De Huishouding van Staat heeft, der-
halve, de statistiek altijd noodig, wanneer zij de voorschriften
geeft en wanneer zij die in praktijk brengt. Niet lang geleden,
kwam zulk een onderscheid weinig te pas, omdat de beschrijving
en de overweging der zaken in dezelfde schriften verhandeld wer-
den. Maar de vorderingen in alle wetenschap hebben dit tot gevolg
gehad, dat menige deelen van oude wetenschappen zijn afgezonderd
geworden tot nieuwe wetenschappen op zich zelve. Zoo is dan ook
de politieke oeconomie geboren, en naderhand de statistiek ont-
staan. Zoo als deze zaken nu gesteld zijn, moeten wij een onder-
scheid in het oog houden, dat inderdaad zijn bestaan gekregen
heeft. Wij moeten, bij voorbeeld, niemand kundig achten in de
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Huishouding van Staat, om de bloote reden, dat hij kundig is in de
statistiek". (93)

De nieuwe wetenschap van de economie werd in Nederland aarzelend ont-

haald. De in 1782 verschenen Nederlandse vertaling van het werk van E.B.

de Condillac, 'Du Commerce et du gouvernement considoros relativement l'un

A l'autre' (1776) kreeg veel belangstelling - ook Gijsbert Karel vermeldde

het in zijn dissertatie - maar Condillac was dan ook niet zo nieuw als

W.S. Jevons, enthousiast over de ontwikkelde waardetheorie, later beweer-
94

de. Schumpeter plaatst Condillac onder de 'consultant administrators'

Daarentegen werd voor een geheel in manuscript gereedliggende vertaling

van 'The Wealth of Nations' van Adam Smith zelfs in 1825 door de uitgever
95

nog geen debiet gezien ; hij was kennelijk geschrokken van de geringe

afzet van de vertaling van de eerste tien hoofdstukken in 1796. Tegen
96

1800 was het boek bij slechts weinige Nederlanders bekend . Dezen had-

den de Engelse taalbarriJre genomen of een Franse editie gekocht. Dat

het boek van Smith aanvankelijk bij weinig Nederlanders interesse wekte

heeft wellicht ook te maken met de gespecialiseerde thematiek van de

eerst uitgekomen katernen van de Nederlandse editie: de geldtheorie, de

waarde van een goed, de arbeidswaarde en de arbeidsverdeling en de

winst- en interesttheorie.

De Nederlandse staathuishoudkunde baande haar eigen weg, dus min

of meer los van de ontwikkeling van de politieke economie in Engeland

en Frankrijk. Dit vond plaats aan de juridische faculteiten, waar de

toegepaste economie in samenhang met de 'praktische staatkunde' werd

onderwezen en uit dien hoofde rechten, geschiedenis en economie als een

geheel werden gepresenteerd. Aan de inrichting van het universitair-

economisch onderwijs lag de opvatting ten grondslag, die men reeds bij

Gijsbert Karel aantreft. Volgens hem leidde de nationale welvaart uit-
97

eindelijk tot het nationale 'geluk', dus de vooruitgang . Dat een der-

gelijk uitgangspunt de ontwikkeling blokkeerde van de economische we-

tenschap van een eigen, Nederlandse signatuur, blijkt het meest frap-

pant uit de opzet en de inhoud van de colleges, die J. de Bosch Kemper

in Amsterdam gaf in de jaren 1852-1862 over de 'wetenschap der zamen-
98

leving'

Van Sismondi is het gezegde dat de economie de "philosophie d'his-

toire " is. De economische wetenschap  lag  ook bij Gijsbert Karel  in het
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verlengde van zijn wijsgerige geschiedbeschouwing. De historicus Zillesen,

enthousiast over de introduktie van de '6conomie politique' in Leiden in

1815,  hanteerde voor zichzelf  de term "wijsgeerige staatshuishoudkunde",

de studie van "grondbeginselen, in zover deze dienstbaar kunnen zijn tot
99

algemeen geluk des volks, onder een verstandig gouvernement"  . Het ver-

leden was voor Gijsbert Karel de spiegel van de toekomst. Nieuwe inzich-

ten van de economische wetenschap moesten in een synthese gebracht wor-

den met de historische ondervinding. Dit werd naar zijn mening bemoei-

lijkt, nu de ontvoogding van de economie plaatsgreep.

III. 3. Economische literatuur en economische wetenschap.

Van Hogendorp was getuige van de geboorte van de economische wetenschap

en zich bewust van het belang ervan. Hij was overtuigd van de invloed

van het economisch denken op de welvaartsontwikkeling. Zo schreef hij

de commerci6le expansie van Engeland vanaf de zeventiende eeuw toe aan
1

de penetratie van nieuwe economische denkbeelden . De "stilstand" van

de economische groei wees volgens hem op de geringe bereidheid van poli-
2

tici om de denkbeelden, met name die van Adam Smith , in beleid om te

zetten. Gijsbert Karel constateerde met voldoening, hoezeer eerst de
3

verlichte absolutisten  en vervolgens de na-Napoleontische regeringen

behoefte hadden aan nieuwe economische inzichten om de vraagstukken van

bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en revolutiedreiging het hoofd
4

te bieden . We zullen zien, dat Van Hogendorp in de jaren '1820 het felle

debat meemaakte - waarin Sismondi en Ricardo diametraal tegenover elkaar

stonden - over de theorievorming en de verzelfstandiging van de econo-

mische wetenschap, vooral over de maatschappelijke funktie ervan.

De opkomst van de klassieke economie schreef Gijsbert Karel toe
5

aan de doorwerking van de verlichtingsideeen over vrijheid . Door de

verspreiding van de nieuwe denkbeelden over de grenzen kon het denken

van de economisten van de verschillende landen onderling worden bein-
6

vloed, wellicht verbeterd . Op afstand gezien kunnen wij dat bevestigen,

bijvoorbeeld waar het gaat om de invloed van Verri op Adam Smith tot en
7

met Karl Marx . Dat was echter reeds een ervaringsfeit voor de Republiek,

dat terecht vanwege de vele buitenlandse edities en professoren een "in-
8

tellectueel entrep6t" kan worden genoemd . Het is daarom niet goed moge-
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lijk om de idee6n van vaderlandse bodem te onderscheiden van die van bui-

tenlandse herkomst. Toch zullen we, alvorens de economisten van elders te

bespreken, proberen vast te stellen van welke geschriften van landgenoten

Gijsbert Karel op de hoogte was en welke betekenis hij er aan hechtte.

Het achttiende-eeuwse universitaire onderwijs in de filologie en de

rechtsgeleerdheid leidde hier te lande tot commentaren op economische

gedachten van auteurs uit de klassieke oudheid, met name Aristoteles.

Hoogleraren in de theologie en de filosofie pasten de ethica toe op eco-

nomische onderwerpen zoals armoede en belastingen. Gijsbert Karel was

deelgenoot van de filosofische en juridische benadering van professor

Pestel, die met zijn kameralistische achtergrond de thema's koppelde aan

de recente geschiedenis en de actuele problematiek, hetgeen tot een ver-

zameling van achterhaalde en nieuwe opvattingen leidde. Alleen in zijn

dissertatie, niet in andere geschriften, heeft Gijsbert Karel naar Pes-

tel verwezen en naar een van de proefschriften, die in de achttiende

eeuw in toenemende mate aandacht schonken aan economische en financi6le
9

kwesties .

De Engelse pamfletten die in de decennia na de scheepvaartwet van

1651 zich speciaal met de verklaring van de Republiek bezighielden,

schiepen een traditie van onderzoek, die een onmisbare voorwaarde bleek
10

te zijn voor het ontstaan van de economische wetenschap . William Tem-

ple, Walter Raleigh en John Locke waren voor Gijsbert Karel geen onbeken-
11

den . Er waren echter meer Engelse auteurs, die uitblonken in theore-

tische verfijning en in scherpzinnige waarneming van de Hollandse handel.
12

N.G. Pierson heeft dat later aangetoond . Van den Heuvel raadde de re-
13

gent-in-opleiding de lezing aan van Josiah Child en William Petty . De

stelling 'klein maar fijn' ging niet op voor de gelegenheidsgeschriften

in de Republiek. Wilhelm Roscher had zijn leerling Etienne Laspeyres aan-
14

gespoord tot een onderzoek naar de strijdvragen
, maar uiteindelijk kwam

het tot een verzameling excerpten van geschriften die vol stonden met

denkfouten en die onderling moeilijk te vergelijken waren.

Daartegenover stond het goede niveau van de politieke strijdschrif-

ten zoals door het artikel van P. Geyl over 'de Wittenoorlog' en door de
15

studie van I. Leeb duidelijk is geworden . De dominantie van de discus-

sie over regerings- en staatsvorm en de grote animositeit tussen prins-

gezinde en staatsgezinde schrijvers stonden een waardering van de econo-
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mische pamfletten in de weg; een herontdekking van vroegere essays werd

mij dunkt daardoor ook verhinderd. Dat gold voor de economische inzichten

van Dirk Graswinckel die in politicis het absolutisme voorstond. Gijsbert

Karel had hier geen weet van. Graswinckel werd pas als economisch denker
16

bekend in een artikel van B. Sloet tot Oldhuis in 1853 en in een vanuit

een geavanceerd liberaal standpunt geschreven synopsis van de hand van
17

Otto van Rees

Ook de bekendheid van de ideeen van Pieter de la Court leed onder de

partijstrijd. Zijn 'Interest van Holland ofte Gronden van Hollands Welva-

ren' (1662), later uitgewerkt in 'Aanwijsing der heilsame politike Gronden

en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland' (1669), werd

aan Johan de Witt toegeschreven, dus het oordeel over de economische denk-

beelden werd beinvloed door de waardering van de staatsgezinde politieke
18

visie. De Witt had inderdaad, zoals later is aangetoond , eigenhandig

iets meer dan twee hoofdstukken toegevoegd. In de bewering van de histori-
19

cus Fruin anno 1885
,
dat Pieter de la Court "een voorloper van Adam

Smith was" , klinken liberale sympathie6n door, die zelfs Van Rees te ver

zouden zijn gegaan. Een objectieve evaluatie was intussen mogelijk, ruim

een eeuw nadat men in het buitenland kennis had kunnen nemen van een Fran-
20

se (1709) en Engelse (1743) vertaling . In Nederland volgde de ontdekking

van de waarde van het boek op het beslechten van het geschil over het au-

teurschap. Gijsbert Karel, die, evenals Elie Luzac v66r hem, tot een onaf-

hankelijk positief oordeel in staat was, nam aan de speurtocht naar het

schrijverschap actief deel. De 'Aanwijsing' was onder de titel 'M6moires

de Jean de Witt' in zijn bezit. Zo blijkt uit een aantekening vlak na 1795.
21

Luzac had in 'Hollands Rijkdom' De la Court al naar voren geschoven

Gijsbert Karel geraakte bij het lezen van het werk van Adriaan Kluit van

Luzac's gelijk overtuigd. Maar nog in 1825 moest hij N.G. van Kampen in

diens 'Letterkundige Geschiedenis' corrigeren. Alle twijfel  over de eco-

nomische inzichten van De la Court moest worden weggenomen, want "naar

mijn oordeel is de Huishouding van Staat, 6conomie politique, uitvoerig

en liberaal behandeld met opzigt tot Holland in de politieke gronden en
22maximen" . Tezelfdertijd leverde onder bijvalsbetuigingen van Gijsbert

23
Karel de Utrechtse hoogleraar J.R. de Brueys in De Star een bewijsvoe-

ring over het auteurschap aan de hand van papieren, die in het bezit wa-

ren van een nazaat van De la Court. Wetenschappelijke studies over P. de
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la Court verschenen pas later, in 1845 van B.W. Wttewaall en in 1851 van

Otto van Rees, maar de inbreng van Johan de Witt bleef een man als Tydeman
24

ook toen nog intrigeren

Vele geschriften in binnen- en buitenland verschenen anoniem. Niet

alleen de pennestrijd van de achttiende eeuw, maar ook de onzekerheid over

de herkomst van de pamfletten bemoeilijkten een oordeel over de kwaliteit

van de naar voren komende idee6n. In de geschiedschrijving was er nog een

ander obstakel: taxatie van de economische opvattingen vereiste, dat zij

duidelijk als zodanig herkenbaar waren in het historisch-feitelijk betoog.

Zelfs de lezer van vandaag heeft daar moeite mee bij de lectuur van de eco-

nomisch-historische beschrijvingen in de werken van de historici Aitzema

en Wagenaar, in de Nederlandsche Jaarboeken en ook in de nog in Gijsbert

Karel's tijd vermaarde boeken als de 'Observations upon the United Provin-

ces' (1672) van William Temple en 'Le grand tr6sor historique et politique

du florissant commerce des Hollandois, dans tous les 5tats et empires du
25

monde' (1712) van P.-D. Huet . Ook deze soort literatuur met een impli-

ciete economische gedachtengang ging aan het ontstaan van de economische

wetenschap vooraf en stond nog ver af van wat heden onder economische ge-
26

schiedschrijving verstaan wordt . De kritische toon ontbrak in het expos6

over de handelsbloei. Pas toen het inzicht ontstond, dat de welvaart van

de Republiek bloeide bij de gratie van de economische politiek van de

buurlanden viel er voor de lezer een begin van economische analyse te

ontdekken. Deze bezinning ving aan rondom het voorstel van een gelimiteerd
27

porto franco (1751) , maar kwam pas op enig niveau in verhandelingen van-

af  1775,  met  name  in  die  van de Oeconomische  Tak.

Terwijl deze reflectie op de economische situatie diepgang kreeg,

bleef de literatuur van oudere datum in herdrukken verschijnen en behield

ongetwijfeld een moeilijk achterhaalbare invloed op de economische opvat-

tingen van regenten en kooplieden. Het gelijk van hun commercieel stand-

punt werd daarin niet wezenlijk aangetast, eerder bevestigd. Er is naast

werken als van Temple en Huet nog een ander genre van boeken met derge-

lijke verscholen economische noties, namelijk de koopmanshandboeken. Lucas

Jansen heeft een studie gemaakt van het meest gedrukte handboek, 'De Koop-

handel van Amsterdam' van Jacques de Moine de l'Espine (1794), vanaf 1714
28

voortgezet door Isaac le Long . Uit de inhoudsweergave van de opeenvol-

gende franstalige en Nederlandse edities blijkt niet alleen dat het boek
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steeds omvangrijker maar ook gedetailleerder werd met betrekking tot de

handelsgoederen die ook op de tarievenlijst van het Generaal Plakkaat van

1725 voorkwamen. Vormden de daarin tot uiting komende schaalvergroting en

de verwevenheid van de internationale handel geen bedreiging voor de

'geest' van het Placaet? Jansen meent dat een vaag mercantilistische op-
29

vatting uit het boek spreekt . De laatste druk van 1802 viel samen met

de neergang van de stapelmarkt. In de herziene versies waren gegevens op-

genomen uit een handboek dat tot in het begin van de negentiende eeuw al-

thans voor studiedoeleinden serieus werd genomen, bijvoorbeeld door de
30

Leidse hoogleraar Kluit . Het betreft hier de 'Trait6 g6n6ral du com-

merce' van Samuel Ricard (1700) en wel in de sterk gewijzigde druk van
31

1781 . Gijsbert Karel nam dit naslagwerk mee op zijn koopmansreis door

Duitsland in 1798. De beschouwingen over de "maximes et usages" in de

verschillende handelsgebieden in de wereld, die de opsomming van reeksen

goederen, muntsoorten en wettelijke regelingen vergezelden, zullen Gijs-

bert Karel wel hebben aangesproken. Op zijn reis verzuchtte hij echter

een "d6gout de commerce", een afkeer van de handelspraktijk te hebben.

Hij schrok van de taakverdeling die Ricard terecht in het koopmansvak

had vastgesteld: "les commer,;ans" zijn te onderscheiden in "marchand,
32

nogociant, banquier, fabricant, boutiquier et d6tailleur" . Overigens

was Gijsbert Karel's handelshuis vooral in de geldhandel actief en juist
33

op dat terrein lag de specialiteit van Ricard . Zijn mening over wissel-

handel en bankwezen was onder meer op de TraitS gefundeerd.

Ook de Republiek had haar genootschappen in de achttiende eeuw. Het

groeiende pauperisme leidde tot prijsvragen die betrekking hadden op de

kennelijke zwakheden van de economische struktuur. De verhandeling, ge-

voegd bij het porto-franco-voorstel, vormde het eerste teken van deze

bewustwording. Dat Gijsbert Karel de door de Hollandsche Maatschappij

van Wetenschappen in 1775 uitgegeven verhandelingen op naam van Van den

Heuvel, Rogge en Zillesen las, is niet aan te tonen, maar wel waarschijn-

lijk. Al deze opvattingen waren hem wel bekend via het vierde deel van

Luzac's 'Hollands Rijkdom', waarin ook de verhandelingen van Van Heuke-
34

lom en Wijnand Koopman verwerkt waren . Over de spectatoriale geschrif-

ten zoals 'De Koopman' (1768-1776) en 'De Borger' (1778-1780) is geen

notitie bij Gijsbert Karel te vinden. Hooguit bespeurde hij de neerslag
35daarvan in de latere literatuur . De patriottische roep om bescherming
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en stimulering van het fabriekswezen ontging hem niet. 'De Borger' is ver-
36

moedelijk opgericht door Van den Heuvel
, de man die Gijsbert Karel in-

troduceerde in de door hem gestichte Oeconomische Tak. De jonge Van Hogen-
37

dorp las diens tweede verhandeling 'Over de noodzakelijkheid van het on-

dersteunen der gemeene industrie en de middelen daartoe dienende, met be-
38

trekking tot ons vaderland' (1780) en ook de door zijn raadgever gemaak-

te vertaling van een Duitse editie van 'Discorso sobre el fomento de in-

dustria popular' (1774) van P.R. Campomanes. Deze Spaanse politicus en

economist gaf zich moeite aan te tonen dat de welvaart van zijn land niet

berustte op het Zuid-Amerikaanse goud maar gefundeerd moest worden op be-

vordering van de eigen nijverheid en op een zo'n groot mogelijke vrijhan-
39

del . Diens inzicht in het verschijnsel van economische vooruitgang zou
40

klassieke economen nog tot geestdrift brengen

Heeft Van den Heuvel aan Campomanes niet meer ontleend dan diens

suggestie om een Tak op te richten? Het lijkt er inderdaad op dat zijn

feeling voor goede literatuur groter was dan zijn economisch inzicht. De

waarde van Campomanes' boek moet niet worden overdreven. Naast een analy-

tische behandeling van de onderscheiden welvaartstakken was er sprake van
41

ook in die tijd te constateren theoretische misvattingen . Van den Heu-

vel nam diens geloof over in de mogelijkheid om via opvoeding en werkver-

schaffing de mentaliteit van de mensen te veranderen; een eerste geluid

van het latere liberale credo. In deze geest werkte de oprichter van de

Tak. De achteruitgang van de Republiek kon alleen in een nationale aanpak

tot staan worden gebracht. Van den Heuvel las aan Gijsbert Karel een door

hem geschreven pamflet voor waarin hij alle "waare liefhebbers des vader-
42

lands" opriep tot "eensgezindheid en moderatie" . Bovendien kreeg de

jonge Van Hogendorp een copie van het ongedrukt gebleven essay van Van
43

den Heuvel 'Over het nadeel van oorlogen met Engeland' (c. 1782) . Hij

bleef kritisch staan tegenover de ideedn van de Tak over de middelen tot
44

economisch herstel en had meer waardering voor de praktische initiatie-
45

ven van de Tak voor verbetering van de werkgelegenheid voor de armen
46

en voor stimulering van de uitvinding van werktuigen . De publikaties
47

hield hij echter wel bij

Van den Heuvel beval de lezing van literatuur aan: daar lag zijn be-

tekenis voor Gijsbert Karel. De bejaarde Van Hogendorp deelde mee dat

naast nieuwere auteurs "eenige oude Fransche schrijvers" op zijn denken



- 95 -

48
van invloed waren gebleven . In welke mate is de vraag, want de litera-

tuurexcerpten tonen die eigenaardige vermenging van eigen en andermans

opinie, door Gijsbert Karel bij een andere gelegenheid aldus verwoord:

"c'est done proprement lui qui va parler, mais je m61erai mes idSes aux
49

siennes toutes les fois qu'elles pourront servir A votre instruction"

Het gaat hier om twee Franse mercantilisten, Fr. V6ron de Forbonnais en

J. Accarias de S6rionne.

De 'Elemens du Commerce' (1754, 2 dln.) van Forbonnais, door de
50

jonge Gijsbert Karel in 1783 geresumeerd , verscheen ook in een Duitse
51

en Nederlandse vertaling . Het boek werd op het Europese continent een
52

standaardwerk totdat de geest van Adam Smith vaardig werd . Het gematigd-
53

mercantilistische standpunt bleek uit zijn geldtheorie; deze prestatie
54

leidde kortgeleden tot de herontdekking van Forbonnais . Hij is de eer-

ste die de Franse mercantilistische opvattingen over bevolkingsgroei,

handel, industrie en landbouw methodisch weergaf. Zijn redeneringen waren

verweven met historische en empirische gegevens. Daarin was hij op zijn

best. Feilen in zijn theoretische analyse moeten we hem vergeven, zegt

Schumpeter, want "he is an outstanding example by which to illustratie the

truth that to be an economist or physician is one thing and that to be a
55

theorist or physiologist is quite another thing" . Hoezeer de helderheid

van formulering werd gewaardeerd bleek uit de invitatie om in de Encyclo-

p6die (vanaf 1751) te schrijven, naast een theoreticus als Quesnay. Met

de fysiokratische zienswijze van laatstgenoemde, dat handel en industrie

steriel waren, was hij het in het geheel niet eens. Ook al wenste hij op-

heffing van de beperkingen van de buitenlandse handel, de gedachte aan in-
56

ternationale vrijhandel was bij hem slechts zeer vaag aanwezig . Als

mercantilist ging hij van het staatsbelang uit. Zijn expos6 kon dan ook

doorwerken bij de Duitse kameralist Joseph von Sonnenfels. Het boek

'Institutions politiques' (1760) van J.K. von Bielfeld was grotendeels op

de 'Elemens' gebaseerd. Jacques Necker was na Forbonnais de Franse finan-

cible theoreticus in de tweede helft van de achttiende eeuw. Forbonnais,

Necker en Bielfeld vulden de gedachtenwereld van de in de 'Statistik'-

colleges opgeleide maar ook belezen regenten in de Republiek. Het gegeven

dat Forbonnais' ideeen niet alleen van Franse maar ook van Engelse her-

komst zijn, maakt duidelijk hoezeer er in de Republiek sprake was van een

amalgama van Franse, Engelse en Duitse opvattingen. Verdroeg binnen dit
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geheel de vrijheidscomponent van de Engelse free-trade-theoretici zich met

de mercantilistische en kameralistische ideeEn over de taak van de staat?

We veronderstellen dat het vaak vermaledijde eklektisch literatuurgebruik

hier zijn verklaring kan vinden. Holland was dan wel een convergentiepunt

van buitenlandse intellectuele stromingen, maar alleen die opvattingen

werden er uit gelicht die bij de eigen commerciele traditie aansluiting

konden vinden.

Over de Fransman Jacques Accarias de S6rionne is weinig bekend. Ja-

renlang was hij advokaat bij de Hoge Raad in Parijs. Waarschijnlijk maakte

hij carridre in diplomatieke dienst. Een tijdlang woonde hij in Den Haag
57

en in 1792 stierf hij in Wenen . Zijn grote oeuvre toont een brede kennis

van het natuur- en volkenrecht. Werken over 'La Richesse de l'Angleterre',

over de politieke situatie in Europa in relatie met de morele orde, over

de handel van neutrale staten tijdens de oorlog wijzen daarop. Voor Gijs-

bert Karel waren twee boeken van belang: 'Le commerce de la Hollande'

(1765, 3 dln.) en 'Les Int6r6ts des nations de l'Europe d6velopp6s relati-

vement du commerce' (1766). Van het eerste werk maakte Gijsbert Karel op

reis naar de Verenigde Staten een excerpt, waarin vooral de economische

neergang en de koloniale handel van de Republiek aan de orde waren. De
58

handel op buiteneuropese gebieden stond ook centraal in de 'Int6r6ts'

Accarias de Sorionne is het prototype van de auteur, wiens invloed

op anderen verborgen bleef omdat zijn meeste werken anoniem werden uitge-

geven. De afwezigheid van het auteursrecht leverde een typische m616e op

van achttiende-eeuwse opvattingen bij schrijvers die elkanders werk over-

namen of bewerkten. Een ander voorbeeld daarvan vormt het boek 'Recherches

sur le commerce ou Id6es relatives aux int6rOts des differens peuples de

l'Europe' (4 delen, 1778-1784; herdrukt 1791), op naam te schrijven van
59

Cornelis van der Oudermeulen. Van de Spiegel raadpleegde de 'Recherches'

Of Gijsbert Karel dit monetair-historisch werk kende, is niet zeker. Wel

maakte hij gebruik van de handelsgegevens, die Van der Oudermeulen in 1785

in een verhandeling over de koloniale commercie verschafte. Dit essay werd

in dat jaar in een kleine oplage verspreid onder de Bewindhebbers en an-

dere betrokkenen van de O.I.C. en kreeg pas grotere bekendheid, toen Gijs-
60

bert Karel's broer Dirk het met toegevoegd kommentaar uitgaf in 1801

Er loopt nog een tweede lijn waarlangs S6rionne's invloed op de

ideeJnvorming omtrent de commercie van de Republiek doorwerkte, de lijn
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van S6rionne naar Luzac. 'Le Commerce de la Hollande' werd door S6rionne

omgewerkt in 'La Richesse de la Hollande'. De copie werd gekocht en ge-
61

drukt door de uitgever-publicist Elie Luzac . Deze zoon van een refugi6

was ook nog werkzaam als een louter schriftelijk pleitende advocaat. Met

een gelijke achtergrond als $6rionne was Luzac een produktief auteur op

het terrein van natuur- en volkenrecht. Daarom was hij in staat een eigen

kleur te geven aan het vierdelige werk 'Hollands Rijkdom' (1780-1783). In

'Openhartige Brieven' had hij een pleidooi gehouden voor een sterk stad-
62

houderschap , waaraan hij in 'Hollands Rijkdom' een apart hoofdstuk

wijdde, want verbetering van de beslissingsstruktuur zag hij als voor-

waarde voor het welslagen van een welvaartspolitiek. Bovendien gaf hij

meer inhoud aan S6rionne's ideeen over handhaving en herstel van de wel-

vaart door Van den Heuvel's opvattingen hierbij te betrekken. Luzac
63

schreef 'Hollands Rijkdom' onder inspiratie van De la Court . Het vier-

de deel is een creatieve synthese van opinies van De la Court, SSrionne

en Van den Heuvel, dat blijkens een Duitse vertaling ook elders de aan-
64

dacht trok

Het genoemde hoofdstuk over het stadhouderschap heeft later een

overtrokken aandacht gekregen. Kossmann en Leeb blijken niet alleen de

economische opvattingen te veronachtzamen, maar zij hebben ook moeite
65

de intellectuele status van Luzac serieus te nemen . Diens verwijzingen

in 'Hollands Rijkdom' naar Grotius, Van Slingelandt, Wolff, Montesquieu,

Robertson en Price enerzijds en het indrukwekkende oeuvre in zijn totaal

anderzijds overtuigen hen kennelijk niet. In het waarde-oordeel over
66

Luzac worstelen beide historici met het probleem van de partijdigheid

dat het duidelijkst door C.H.E. de Wit naar voren is gebracht. Diens

standpunt komt op het volgende neer. Ook al is het in de Republiek mo-

gelijk vele buitenlandse controversi6le werken te drukken, van vrijheid

van meningsuiting in moderne zin was nauwelijks sprake. De oligarchische

regeringsvorm kende een patronagesysteem, waarbinnen auteurs al of niet

hun plaats vonden. De Wit wijst op de broodschrijver C6risier, die in

opdracht van regenten schreef. Het is ook denkbaar dat een auteur namens
67

de onderliggende partij, de out-group, zijn mening ventileerde . Vanuit

deze benadering geeft men te snel toe aan de neiging om Luzac als oran-

gist, erger nog als broodschrijver te kwalificeren. Als uitgever was hij

financieel onafhankelijk, maar als advokaat pleitte hij voor zijn uit de
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bovenliggende partij afkomstige clientele. Het image van broodschrijver

wordt nog versterkt door het totaal van 5000 bladzijden druks, dat hij pro-

duceerde. Toch verbaasde Kossmann zich over de frisheid en de precisie van
68

diens stijl . Dit doet denken aan de verzuchting van M. Luftalla die de

zevenduizend pagina's van de Franse 'verlichte' ancien-r6gime-politicus

Jacques Necker las en herlas om dan te ontdekken hoe inhoudelijk en intel-
69

ligent diens opinies zijn . De ideeenhistoricus kampt met het probleem,

dat hij bij zijn theoretische analyse en interpretatie van denkbeelden

moeilijk distantie kan nemen van de uitgesproken motieven of veronderstel-

de drijfveren van de schrijver.

Aanvankelijk was Gijsbert Karel's oordeel over Luzac negatief. In

zijn ontmoeting met hem in 1787 ergerde hij zich aan diens "langdradigheid
70

en onduidelijkheid" , kenmerken die hem ook opvielen toen hij in 1794

enige notities over Hollands Rijkdom maakte: hij vond de stijl "1Ache et
71

diffus" . In gesprekken met Van de Spiegel en in memories meende hij als

Rotterdamse pensionaris zijn opmerkingen kracht te kunnen bijzetten door
72

verwijzingen naar 'Hollands Rijkdom' . Gaandeweg groeide de waardering

voor  Luzac' s denkstijl. Luzac steunde immers naar eigen zeggen  "niet  op

begrippen, welken het een vruchtbare verbeeldinge weinig moeite kost te

smeeden, maar op wisse daden en op de waarheid der gebeurtenissen" en hij

wilde op het voetspoor van Newton daden en gebeurtenissen beoordelen

zoals "de hedendaagse natuurkundige bij de natuur door waarnemingen te
73

raade gaat" . Dat laatste strookte met de benadering waarmee Van de Spie-

gel en Gijsbert Karel de economische problemen te lijf wilden gaan. Ten

slotte werd Gijsbert Karel enthousiast. 'Hollands Rijkdom' leverde een

schat aan economisch-historische informatie, waardoor de lezer  werd  "on-

derrigt". Dan kon hij "redeneeren uit de daadzaaken en niet de daadzaaken

veranderen naar zekere voorafaangenomen denkbeelden" en op die wijze het

voorbeeld navolgen van buitenlandse schrijvers die er steeds beter in sla-
74

gen feit en interpretatie te onderscheiden

Behalve als historische bron apprecieerde Van Hogendorp 'Hollands

Rijkdom' ook vanwege de daarin tot uiting komende economische opvattingen.

In 1825 noemt hij Luzac samen met De la Court en Van der Oudermeulen als

de Nederlandse auteurs met "uitmuntende denkbeelden over de Huishouding
75

van Staat" . In zijn dissertatie van 1786 kwamen zij echter nog niet

voor, echter w61 buitenlandse 'echte' economisten. Van buitenlandse lite-
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ratuur nam hij eerder kennis dan van Nederlandse. De hypothese dat de in-

vloed van buitenlandse literatuur op Gijsbert Karel's denken dominant is,

dringt zich al op en zal hierna juist blijken te zijn.

De door Gijsbert Karel voor zijn proefschrift gelezen werken van Condil-

lac, Hume en Steuart kunnen als laat-mercantilistisch worden getypeerd.

In de titel van Condillac's boek 'Le Commerce et le Gouvernement' (1776)

duidt 'commerce' zoals in Engelstalige titels het woord 'trade' op de wel-
76

vaartstakken als geheel . De verbreding van deze termen in de literatuur

was Gijsbert Karel niet ontgaan: "In Engeland is de Koophandel het eerst

tot eene weetenschap geworden, en de bloei der staaten op den koophandel

gevestigd. Nu sluit de Koophandel landbouw, fabryken en kunsten in, en

moet derhalven met dezelven toenemen, zoals zijn aangroei wederom dezelven
77

uitbreidt , en de gelegenheid tot derzelver verbetering geeft"  . Condillac

wees er op dat de staatszorg zich tot iedere welvaartstak moest uitstrek-

ken. Ook maakte hij het verband duidelijk tussen een vrij internationaal
78

goederenverkeer en de prijsvorming . De internationale aspekten van de

buitenlandse handel kwamen vanaf de zeventiende eeuw steeds sterker naar

voren in de Engelse literatuur. Dit gezichtspunt baande, samen met de

'ontdekking' van de economische natuurwetten, de weg voor het laissez-
79

faire-denken van Adam Smith . De filosoof, historicus en econoom David

Hume kwam niet helemaal los van mercantilistische noties maar hij benadruk-
80

te als direkte voorloper van Smith in zijn 'Essays and treatises on seve-

ral subjects' (1753) de harmonie van de internationale economische belan-
81

gen . Hiernaar verwees Gijsbert Karel later in zijn Bijdragen: "Hume

toonde aan dat de rijkdom van een volk slechts gepaard kon gaan met den

rijkdom van anderen, en dat men zich zelven bederft met zijne buren arm
82

te maken"

Hume werd meer dan enig ander denker geciteerd door James Steuart.

Deze gebruikte de benaming van de nieuwe wetenschap het eerst in de titel

van zijn boek 'Principles of Political Economy' (1767). Hij was overigens

van mening dat algemene principes in gegeven omstandigheden van weinig

nut konden zijn. Bij de uitwerking van deze opvatting kon hij in zijn

moeilijk leesbare werk niet een evenwicht tussen rede en empirie tot

stand brengen. Tien jaar later werd het volstrekt overvleugeld door de
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vanuit een totaalvisie geschreven 'The Wealth of Nations' van Adam Smith.

Steuart's studie bevatte het beste overzicht van mercantilistische idee6n.

Tientallen jaren zetten economisten zich daartegen af. Een andere verdien-

ste van Steuart zou na de liberale era in het einde van de negentiende

eeuw, dus bij de nadering van de verzorgingsstaat, tot een herwaardering

leiden. Als jurist - Hume was een epistemoloog - concentreerde hij zich

op de rol van de staat met als uitgangspunt dat van de staatsman verwacht

mocht worden dat deze was "disregardful of the interest of individuals
83

when that regard is inconsistent with the general welfare"

Ook al zal Smith de 'political economy' defini6ren als "a branch of

the science of a statesman or legislator" en om die reden zich in zijn
84

boek richten tot de leden van het Lagerhuis , de term van de nieuwe we-

tenschap onderging toch een inhoudsverandering. Steuart wilde het in-

zicht in de mercantilistische ideedn vergroten met het doel om de staats-

man enige stellingen aan te bieden voor zijn handelen, voor de 'kunst'
85

van het regeren. Steuart aarzelde om van wetenschap te spreken . Smith

daarentegen toonde aan dat de vrije werking van de economische wetmatig-

heden de welvaart van individu 6n staat tot gevolg heeft en dat de reali-

satie van het moderne begrip vrijhandel zo min mogelijk staatsingrijpen

vergde. Het oude 'free-trade-'streven was teveel in handen geweest van de

belangengroep van kooplieden en van de overheid.

Een man die zich principieel tegenover deze manipulatie door staat

of belangengroepen opstelde was de Italiaan Pietro Verri, mSt Hume en
86

Steuart de belangrijkste bronnen voor het economisch denken van Smith

Verri is niet een laat-mercantilist, maar een prae-klassiek denker van-

wege de nadruk op de volstrekt vrije werking van economische krachten.

Het boek 'Meditazioni sull' Economia politica' (1771) werd tot ver in de

negentiende eeuw gewaardeerd om het indrukwekkend pleidooi voor vrijheid.

De idee8n van deze in het hertogdom Milaan wonende economist wekten ver-

bazing door de onpartijdigheid ervan. Voor hem gaat niet de constatering

van Palyi op dat men aan de Italiaanse meningen over de welvaart kan af-
87

lezen of de auteur in een kust- of in een landgebied woonde . Verri kop-

pelde v66r Smith het free-trade-denken van de oudere Engelse geschriften
88

met de individualistische en tegelijk humanitaire Verlichtingsfilosofie

Hij kon, om met Pierson te spreken, zich in zijn sceptische idee6nvorming

volledig ontplooien, juist omdat hij zich niet behoefde af te zetten
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tegen het in Italie nauwelijks invloedrijke mercantilisme en fysiokratis-
89 . 90

me . Gijsbert Karel schreef in ziJn 'Aenmerkingen' bij de Nederlandse

uitgave van 1801, dat het afwijzen van staatsinmenging in de economie hem

te ver ging. Hoezeer hij ook geboeid was door het boek, hij begreep niet,

hoe Verri de overheid als "een vijfde rad aan den wagen" kon voorstel-
91

len . Bovendien betreurde hij dat Verri in zijn belastingideeon sterk

aanleunde tegen de fysiokraten.

Het optreden van deze laatsten, de 'economistes', was van korte duur,

van c. 1750 tot 1770. Spiegel schrijft dat toe aan hun starre voorkeur

voor de absolutistische regeringsvorm en hun onwankelbaar geloof in de
92 93

natuurwet . Gijsbert Karel besefte dat . Hij was overigens via andere
94

auteurs - bijvoorbeeld Hume en Condillac - op de hoogte van de invloed

van het fysiokratisme op het laatmercantilistische en praeklassieke den-

ken, speciaal over het thema van de maatschappelijke en fiscale ongelijk-
95

heid . De 'Tableau 6conomique' (1758) van Quesnay en de geschriften van

Turgot en Mirabeau heeft Gijsbert Karel voorzover we weten niet gelezen.

In Forbonnais' 'Elemens du Commerce' trof hij een kritiek op het 'Tableau'
96

aan . Een directe aandacht voor de fysiokraten is tot dusver in Neder-
97

land in de tweede helft van de achttiende eeuw niet aantoonbaar . Hun

"refus de l'histoire", dus het negeren van de geschiedenis, werkte waar-

schijnlijk niet alleen bij Van Hogendorp afstotend. Smith nam de natuur-

wetmatige visie van de fysiokraten over, maar dan losgemaakt van hun

'systdme'. Dit mechanistische begrip 'systdme' was een puur-rationalis-

tische constructie en hield daarom niet lang stand. De achterdocht voor

abstracte economische ideejn was geboren en zou een taai leven leiden.

Smith schiep na de 'quasi-systems' van de verhandelingen 'on trade' in
98

de voorgaande periode een stelsel van economische theorie6n, waarbij

rekening werd gehouden met de complexiteit van de redle wereld. Theorie
-99

moest gefundeerd zijn op 'experience'

De definitieve kritiek op het mercantilisme werd verwoord door

Smith. Vooral dAt zou op den duur de betekenis van diens boek bepalen.

Ook voor Gijsbert Karel. Bij de dissertatievoorbereiding was deze ech-

ter speciaal geinteresseerd in de ideeen over de staatsfinancien. Laten

we hemzelf aan het woord in zijn brief aan zijn moeder op 26 april 1785:

"Je viens d'ach6ver Smith sur les richesses des nations, et je suis fort

content de ce livre ou j 'ai trouv6 plusieurs id6es nouvelles et le dove-
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loppement d'autres id6es qui m'6toient moins 6trangdres, il n'y a que le

premier tome qui m'a presque annuy6, parce-que l'auteur s'Stend jusqu'A

la prolicit6 sur des principes que je connoissois. C'est surtout au

troisidme tome que le me suis vO recompenso de ma persSv6rance, car il
100

est trus int6ressant" . Gijsbert Karel bezat de driedelige Engelse edi-

tie, verschenen in 1784, die juist in deel III, dat wil zeggen Book V

(Of the revenue of the sovereign or commonwealth) zo sterk gewijzigd
101

was . Jammer dat hij niet noteerde wat naar zijn mening naast Condil-

lac, Hume en vooral Steuart het nieuwe van Smith was.

Het boek van Smith fungeerde heel zijn leven als een naslagwerk van

de eerste orde. De diepgang ervan was voor de jonge Van Hogendorp waar-

schijnlijk niet meteen duidelijk. Daarin vormde hij geen uitzondering.

Of Smith werkelijk bekend was bij de achttiende-eeuwse Nederlanders voor

de verschijningsdatum van de vertaling van een fragment (1796) - dat is

het bovenbedoelde "saaie" eerste deel - of voor de Franse editie van
102

1802
, is te betwijfelen. Laspeyres spreekt hierover slechts vermoedens

103
Uit . Van den Heuvel kende het werk. Er bestaat een aanwijzing dat Van

104
de Spiegel Smith' boek las . Diens vrijhandelsidee was aan de Raadpen-

sionaris zeker niet onbekend, omdat het in 1788 gevoerde en mislukte

overleg over het handelsverdrag met Engeland plaatsvond tussen hem - en

ook Gijsbert Karel: - en William Eden, Lord Auckland. Deze diplomaat, met
105

wie Laurens Pieter een vriendschappelijke relatie onderhield ,
bracht

uitdrukkelijk Smith' vrijhandelsconceptie tot uiting in het Engels-Franse
106

commercietraktaat van 1786 . 'The Wealth of Nations' kreeg pas ruime

verspreiding in Nederland via de Franse vertaling van A. Blanqui (1843-
107

1844) . Voor het zover was, kregen Smith' opvattingen bekendheid door

middel van het werk van J.B. Say en andere, vooral franstalige economis-

ten. Het kontakt met de Duitse geesteswereld gaf Gijsbert Karel de kans

op een vroeger tijdstip zijn inzicht in de betekenis van Smith te ver-

scherpen.

Een van de weinige volgelingen van Smith in Duitsland was Chr. J.

Kraus, hoogleraar aan de Pruisische universiteit van Koenigsberg. Sedert

1794 ging zijn belangstelling voornamelijk uit naar de politieke econo-
108

mie, speciaal naar de verwantschap tussen Hume en Smith . Gijsbert Ka-

rel kwam bij de ontmoeting met de geleerde in 1798 zeker daarvan op de
109

hoogte . Kraus overwon weliswaar zijn kameralistische weerstand tegen
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Smith, maar paste 'The Wealth of Nations' aan, wanneer de praktische eco-
110

nomische politiek van Pruisen dat wenselijk maakte . Diens inspirerende

colleges werkten door in de agrarische hervormingen van Stein en Harden-
111

berg . Kraus was op latere leeftijd ook een kenner van 'The Theory of

Moral Sentiments' (1759) van Smith, een boek dat buiten de kring van de

Franse 'philosophes' weinig contemporaine bekendheid genoot op het Euro-
112

pese continent ; hoogstwaarschijnlijk had ook Gijsbert Karel geen weet

van dit werk. We weten dat Kraus, mede onder invloed van de ethische be-

nadering van de Duitse filosofie, de beide boeken van Smith in verband
113

trachtte te zien, maar daarin niet slaagde . Van hem is de uitspraak,

dat na het Nieuwe Testament geen boek een weldadiger invloed heeft uitge-
114

oefend dan 'The Wealth of Nations' . Deze zegswijze doet denken aan

Gijsbert Karel's Verlichtingsideaal van een beschaving dankzij ratio 6n

geloof. In de Bijdragen nam hij in 1824 een krantenartikel op met de pas-

sage: "Het boek van Adam Smith is het Evangelie der Huishouding van Staat

in zijn vaderland geworden, en aan zijne verhevene talenten, zijne onbe-
115

krompene en diepe inzigten laat men eindelijk het regt wedervaren"

De hedentendage ge6xpliciteerde samenhang tussen Smith' ethische en

economische ideedn in 'The Wealth of Nations' is Gijsbert Karel ontgaan,

niet echter de wijsgerig-historische aard van vooral de drie laatste

hoofdstukken van dit werk. Om de wetten van het economisch gebeuren aan

te tonen, die het economisch evenwicht en de economische vooruitgang be-

werkstelligen, gaf Smith historische uiteenzettingen. Deze vullen zestig

procent van het boek. Zij werden lange tijd door economen over het hoofd

gezien. Intussen twistten historici over de vraag of Smith een geschied-

schrijver te noemen is. De min of meer strukturele kijk op de welvaarts-

ontwikkeling maakte indruk op Gijsbert Karel's favoriete historicus Hee-
116

ren en via deze op de aanhangers van de Historische School . Heeren

apprecieerde om dezelfde reden de Bijdragen, die Van Hogendorp hem toe-

zond en die uitvoerig werden besproken in de Gottinger Gelehrter Anzei-
117

ger

Het recente inzicht in de ethische en wijsgerig-historische compo-

nenten van Smith' economisch denken tendeert tot de conclusie dat het nor-
118

matieve over het empirische aspekt domineert . Het werk van Say, dat de

deductieve denktrant van Smith verder uitwerkte door het aanbrengen van

het onderscheid tussen 'faits g6n6raux' en 'faits particuliers', kon niet
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verhinderen dat er tot c. 1830 bijna unanieme overeenstemming bleef be-
119

staan over het inductieve karakter van 'The Wealth of Nations'   . Daar-

door viel de bewondering te verklaren voor het realistische waarnemings-

vermogen van Smith, waarvan H. Quack nog tegen  1900 zou zeggen: "Alles

groeit en leeft in dit boek, bij wijlen schijnt het een bosch van feiten,

waartusschen dan, als zoovele lichtstralen, de vernuftige inzichten van

den auteur glijden en schieten. Wij zien alles in zijn boek"120. Een an-
dere attractieve kant van Smith: hij was een polyhistor die zich in de

brede zin van het woord bezighield met 'political economy'.'. 'Political'
121

duidde op het probleem van de maatschappelijke orde

Toch was er bij Gijsbert Karel behoefte om een duidelijker over-

zicht te krijgen van Smith' economische ideeen dan in 'The Wealth of

Nations' was gegeven. Daarin voorzag het posthuum uitkomende werk van

Kraus, Die Staatswirthschaft (5 dln., 1808-1811). Voor zichzelf noteerde

hij: "En 6conomie politique, science r6cente qui  a exerc6e la plume d'
une foule d'6crivains, je ne connois rien de meilleur que l'ouvrage

posthume du Professeur Kraus, allemand, qui renferme une exposition

parfaite du systdme des Economistes ou Physiocrates, ainsi que du sys-

tJme mercantile, et qui Stablit sur les traces d'Adam Smith, mais avec
122

plus de force et de clart6,  le systdme de la libert6" . Van Hogendorp

schreef een recensie-artikel (zie bijlage-III) over Kraus' werk, ge-

richt aan een niet nader aangeduide periodiek of persoon. In deze inte-

ressante bron valt op hoezeer Gijsbert Karel oog heeft voor het moderne

vrijheidsbegrip en voor de terminologie van de klassieke economie.

Is het omdat Kraus "cite toujours des faits A l'appui de ses raison-
123

nemens"   , dat Smith's systeembouwer J.B. Say voor Gijsbert Karel op het

tweede plan lijkt te komen? In de Bijdragen is geen verwijzing te vinden

naar de editie van 1814 van de 'Trait6 d'Oconomie politique' (oorspr.

1803), waarin voor het eerst een systematisch overzicht werd gegeven van

produktie, distributie en consumptie. Pas in de Lettres (1830) wordt het
124genoemde werk van Say enige malen geciteerd in verband met het nog te

bespreken economendebat over produktie en bevolkingsgroei, waaraan onder

meer werd deelgenomen door Th.R. Malthus. De bevolkingstheorie van 'On

population' werd in Nederland bekend via beschouwingen over de armen-

zorg. In zijn empirisch werk leek Malthus niet een economisch stelsel

aan te bieden, ook al was de anonieme uitgave van 1798 sterk uitgebreid
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in de waarschijnlijk aan Gijsbert Karel bekende editie van 1803 of
125

1806 . Malthus' pessimisme vond in Nederland weerklank maar werd ook

afgeweerd. De optimistische Say kreeg pas aanhang toen ons land zich her-
126

stelde van de 'dutch crisis' van de jaren '1840. J.L. de Bruyn Kops

sprak in 'De beginselen van staatshuishoudkunde' (1850) zijn absolute
127

voorkeur uit voor Say boven Smith . Otto van Rees beweerde zonder be-
128

wijsvoering, dat Gijsbert Karel de werken van Say ijverig raadpleegde

Vermoedelijk verscheen onder toezicht van een van deze twee Nederlandse

liberalen de vertaling van de Trait6 in 1857. Zij konden zich c. 1850

kennelijk niet voorstellen dat Say's geluid in de tijd van Van Hogendorp

zo  zwak was. Adam Smith overstemde echter  tot  ver  in de negentiende  eeuw

de andere economisten.

In 1818 gaf Gijsbert Karel de voorkeur - McCulloch zou hetzelfde
130

doen - aan H.F. von Storch boven Say. De Duitse econoom hanteerde

eenzelfde systematiek als Say, maar toonde zich in sterkere mate een

adept van de toegepaste economie. In zijn 'Cours d'6conomie politique

ou Exposition des principes qui d6terminent la prosp6ritd des nations'
131

(1815, 6 vols.) , geschreven voor de zonen van de Russische tsaar,

steunde hij op Necker, Smith, Kraus en Say. Gelet op Oost-Europa verge-

wiste hij zich van de toepasbaarheid van economische theorie n binnen

de speciale economische en politieke verhoudingen van een land. Daar-

bij kwam een wijsgerig-historisch standpunt naar voren over economische
132

ontwikkeling en cultuurfasen van een volk . Deze visie en het uit-

gangspunt, dat de concrete economische verschijnselen niet eenvoudig-

weg en universeel gehoorzamen aan algemene theoretische beginselen, vie-

len bij Van Hogendorp zeker  in de smaak. De 'Cours' noemde  hij  "het

beste en volledigste, dat ik (tot nu toe,1818,Ov.) over deze wetenschap
133

gezien heb" . Storch' benadering, door Schumpeter omschreven  als  "cri-

tical Smithianism , was van een heel andere orde dan die van de„134

theoreticus David Ricardo.

Gijsbert Karel citeerde in 1816 uit een essay van Ricardo, maar on-
135

derkende dan nog niet de betekenis van deze economist . Diens hoofd-

werk 'On the principles of political economy and taxation' (London,1817)
136

was in de derde editie van 1821 in Gijsbert Karel's bezit . Het boek

kreeg pas een tien jaar later in Nederland enige bekendheid, toen de
137

Sismondi-Ricardo-polemiek de aandacht trok . Maar toen zag Gijsbert
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Karel er tegenop  om "een geheel stelsel opnieuws  door te loopen",  want

zo'n stelsel met alleen bespiegelingen, ook in Engeland "eene grondelooze

theorie" genoemd, verveelde hem. Hij achtte het voor zichzelf onmogelijk

zijn eigen principes te expliciteren op de wijze waarop Ricardo dat deed.

In deze kontekst zegt hij: "ik weet niet (...) wat mijne beginselen ei-
138

genlijk zijn"

Gijsbert Karel kreeg de ideedn van economische denkers ook onder
139

ogen via boeken van tweede garnituur , waarvan de 'toegepaste economie'

in overeenstemming was met zijn eigen Bijdragen. De revolutieperiode ver-

snelde in de Europese landen het proces van binnenlandse economische

vrijheid en unificatie. Daarom nam de ontvankelijkheid voor Smith's
140

idee6n na 1815 toe . De na-oorlogse economische problemen stimuleerden

de voortgang van het economisch denken. Leidende economen reviseerden

gedurig hun edities en hun adepten richtten zich meer rechtstreeks tot

de beleidmakers en boden oplossingen aan voor de politiek gevoelige the-

ma's als tarievenpolitiek, muntkwestie, armoede en koloniale handel.

Gijsbert Karel zelf behoorde tot de laatste categorie schrijvers en ging

te rade bij zijn scherpzinnige, Franse 'collega's', zoals Louis Say, de

broer van J.B., en Charles Ganilh. Dergelijke auteurs gaven een verslag

van de stand van zaken van de economische wetenschap, brachten statis-

tische gegevens bij elkaar en boden hun visies op de actuele vraagstuk-

ken. Het is moeilijk achteraf de theoretische kwaliteit van deze utili-

taire geschriften te bepalen. Sommige auteurs zijn zelfs niet of moei-
141

lijk te achterhalen

In de Bijdragen, waarin Van Hogendorp "de handelingen der regering

op het spoor volgt, is de zamenhang van al de deelen te vinden in de or-
142

de van de tijd" . Hoe kan de lezer dan het geheel van Gijsbert Karel's

principes ontdekken? Het 'Kurieren am Symptom' vanuit zijn opvatting dat
143

"de Huishouding van Staat geene eeuwen behoeft vooruit te zien"
,
ZOU

tot concessies kunnen leiden, waardoor niet alleen de theoretische ont-

wikkeling van die principes werd afgeremd, maar die beginselen zelfs

geweld werd aangedaan. Dat men zich in Nederland tot c. 1870 beperkte

tot de bestudering van losstaande thema's, heeft Hasenberg Butter aange-
144

toond

Ook al staat Gijsbert Karel in het handboek van Julius Kautz (1860)
145

aangeduid als 'Finanztheoretiker' , op verdere afstand bekeken blijkt
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zijn thematiek veel breder te zijn dan die van de andere Nederlanders, die

zich op de hoogte probeerden te houden van de buitenlandse literatuur. R.

Metelerkamp bleef evenals Kluit in de achttiende-eeuwse 'Statistik' ver-

wijlen. Gijsbert Karel bewonderde de studies over koloniale handel en over
146

het armoedevraagstuk van D.F. van Alphen en Joh. van den Bosch
;
we be-

spreken later welke kritische kanttekeningen hij bij hun redeneringen

plaatste. Willem van Hogendorp was, vooral door toedoen van zijn vader,

goed bekend met de economische literatuur, maar kwam voor zijn dood op

43-jarige leeftijd niet tot publikaties. Gijsbert Karel's schoonzoon A.

Warin hield zich met het muntwezen bezig en kan gezien worden als voor-

loper van de latere financidle specialisten W.C. Mees en J.J. Rochussen.

Ook de geschreven en doorgaans anonieme memories, die in Gijsbert Ka-

rel's bezit waren, bevatten verwijzingen naar economisten, maar preten-

deerden niet een samenhangend geheel van denkbeelden te geven.

De pragmatische denktrant verklaart het eklektisch gebruik van de

werken van buitenlandse economisten. Met name 'The Wealth of Nations' be-

hoorde tot de intellectuele bagage van diverse ministers, Tweede-Kamer-

leden of andere "liefhebbers van de staathuishoudkunde". Het ontbreken

van specifiek-economische geschriften van hun hand maakt het niet goed

mogelijk om de invloed van de economische literatuur aan te tonen op

mannen van de praktijk als I. Gogel, J. Goldberg, J.H. Appelius, J.M.
147

Kemper en A.R. Falck . Verschillenden van hen steunden zwaar op hun

indertijd genoten universitaire opleiding.

Was het economisch denken buiten de Nederlandse universiteit frag-

mentarisch,aan de alma mater verdronk de economische wetenschap bijna

in de brede kameralistische studie en kwam zij boven water toen vanaf
148

1815 het onderdeel 'uconomie politique' werd ingevoerd . Voorlopig

bleven de hoogleraren steken in het vulgair-smithianisme, dat kenmer-
149

kend was voor het veelgebruikte standaardwerk van P61itz . De recto-
150

rale rede, die J. Ackersdijck in 1841 over Adam Smith hield
,
wees

op een kentering. Overigens, hoe rijk aan informatie de colleges ook

waren, de docent kwam bijna niet tot publikatie. Opleiding van aanstaan-

de politici en ambtenaren vormde de primaire onderwijsdoelstelling van

de hoogleraren aan de juridische faculteit. Een prototype is de Utrecht-

se professor G. Wttewaall (gest. 1838), m6t Tydeman in de jaren '1820
151

de enige jurist die in de Nederlandse taal college gaf . Hij doceerde
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landhuishoudkunde aan theologanten, grondbezitters en studenten. Daarnaast

gaf hij privatissima in de Staatsoeconomie of Volkshuishoudkunde, waarbij

hij veel aandacht schonk aan de taak van de regering met betrekking tot de

welvaart. Af en toe werd 's avonds met zijn leerlingen gerepeteerd in zijn

studeerkamer onder het toeziend oog van het 'afbeeldsel' van Albrecht
152

Thaer . De Bosch Kemper, Thorbecke en Vreede oordeelden over deze ge-

leerde zeer positief, omdat hij zo'n brede kennis bezat en zijn studenten
153

zo sterk kon motiveren . Van Thorbecke is de opmerking, dat "de hooge-

schoolen niet hoofdzakelijk bestemd zijn tot uitbreiding van de grenzen

der wetenschap" ; de vorming van de jeugd was niet gediend met "boekenge-
154

leerdheid"

Gijsbert Karel had het meeste kontakt met de hoogleraren H.W. Tyde-
155

man en Jan Ackersdijck . Tydeman  was een bibliofiel  6n  een goed docent.

Hij schreef studies op historisch, juridisch en staathuishoudkundig ter-

rein. Door een uitgebreide briefwisseling stelde hij zich op de hoogte

van de buitenlandse literatuur. Recensies daarover en vertalingen met com-
156

mentaar waren het gevolg . Jan Ackersdijck bezette vanaf 1826 de leer-

stoel in Luik, waarvoor eerst J.B. Say was aangezocht. In 1831 kwam hij

naar de universiteit van Utrecht. Hij specialiseerde zich meer dan Tyde-

man in de economische wetenschap. Dit blijkt niet zozeer uit de weinige
157

publikaties op dit gebied als wel uit de ricardiaanse invloed die hij

op zijn leerlingen uitoefende, bijvoorbeeld op zijn student en neef W.C.
158

Mees en via deze op N.G. Pierson . Tydeman en Ackersdijck waren van

oordeel dat Gijsbert Karel hen overtrof in bekendheid met buitenlandse

economisten. Zij profiteerden daarvan. De Bijdragen werden in hun colle-

ges gebruikt als welkome aanvulling op de oudere en schaarse bronnen
..159

over de "huishouding van staat in ons land- en ook als een boek met

"verlichte" ideedn. Het achttiende-eeuwse ideaal van bevordering van de

publieke geest brachten zij tot uiting in de vorming van hun studenten,

maar Gijsbert Karel bereikte in hun ogen een veel grotere kring. Men

kan Van Hogendorp, met een variant op de term 'Popularphilosoph', met

recht een Popular6konom noemen.

Dit brengt ons tot een volgende omstandigheid die belemmerend

werkte op de ontwikkeling van het economisch denken in Nederland. De ne-

gentiende-eeuwse Nederlandse economisten totaan Pierson streefden naar
160

een popularisering van 'nuttige kennis'   . De pamflettentraditie was in
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een utilitair geaarde verspreiding van ideeon overgegaan. De polemische

toon bleef echter bestaan. De achttiende-eeuwse spectatoriale geschriften

en encyclopedie6n werden door gelijksoortige uitgaven gevolgd. Periodie-

ken als Mnemosyne, Magazijn voor het Armwezen, De Star, Vriend des Vader-

lands, De Weegschaal en De Hermes en daarnaast kranten als het Handels-

blad appelleerden op de brede interesse van de lezers. De ideologische

kleur ging schuil achter de in die tijd positief gewaardeerde kennisver-

breiding 'tot nut van 't algemeen'.

Hiertoe kwam ook vanuit het buitenland een impuls. Tydeman volgde

Gijsbert Karel's advies op om de 'Conversations on political economy'

(1816) van Mrs. Jane Marcet uit te geven, een boek waarover J.B. Say en
161

McCulloch verrukt waren . Tydeman merkte op dat na de 'Aenmerkingen'

bij Verri en de Voorrede van de 'Gedagten' van 1802, beide van de hand

van Van Hogendorp, eindelijk weer een nederlandstalig geschrift over de

economie was verschenen. De ondeskundigheid van Tweede-Kamerleden, bro-

chureschrijvers en journalisten bracht Tydeman tot de krasse uitspraak

dat dezen niet op de hoogte waren van de economische begrippen van de

afgelopen eeuw. Daarom deed hij een "verlicht" beroep op alle vrouwen

om Marcet's dialogen goed te lezen, zodat zij hun invloed op de mannen

zouden aanwenden om vooroordelen weg te werken over het "versleten mer-

cantil- en fabriek-systema". De vrouwen hadden de taak zichzelf en ande-

ren "op te beuren" tot "de liberale beginselen der tegenwoordige Staats-
162

huishoudkunde van Smith, Say, Storch en van onze Mrs. Marcet"   . De

'Conversations' verschenen v66r Ricardo's 'Principles' maar bevatten di-

verse theoretische componenten daarvan. Het werd een zeer geliefd werk.

Schumpeter noemt het karakteristiek voor deze tijd dat Mrs. Marcet vast

ervan overtuigd was dat de definitieve waarheid over economie en eco-

nomische politiek was ontdekt en dat deze waarheid zo verheugend een-
163

voudig was dat zij aan ieder schoolmeisje kon worden geleerd

De popularisering van nieuwe denkbeelden werd in Engeland en in

Frankrijk nagestreefd en in de politieke sfeer door de een achterdoch-

tig bezien en door de ander mede daardoor des te feller voorgestaan.

Engeland stichtte twee leerstoelen in de economie in 1816. De totstand-

koming van andere professoraten stuitte jarenlang op de tory-afkeer van

de liberale idee6n. Intussen trok de Ricardo-adept J.R. McCulloch de

aandacht van de leden van de Political Economy Club of London (opgericht



- 110 -

in 1821): publicisten, handelslieden, parlementari6rs, hoge ambtenaren en

aanvankelijk 6on hoogleraar, Malthus. In zijn broodwinning was deze geleer-

de aangewezen op het schrijven van artikelen in ondermeer de Edinburgh Re-
164 165

view , Gijsbert Karel kende enige bijdragen uit dit tijdschrift en

was zeer vereerd met de brief van McCulloch, die hem de Syllabus van zijn
166

in de Club gehouden lezingen stuurde . Van zijn kant zond Gijsbert Ka-

rel een brief waarin hij de Engelsman prees om zijn rol in de popularise-

ring, maar ook zijn mening gaf dat de polemiek tussen economisten alleen

zinvol was, wanneer daardoor ons aller inzicht werd verbeterd. De weten-

schappelijke resultaten zouden moeten worden getransformeerd in een voor

"het gemeen verstand" bevattelijke taal. Naast de ontmoeting  met  J.B.  Say
167

op het Colloge de France in Parijs in 1831 , was deze briefwisseling

(zie bijlage-IV) het enige direkte kontakt van Gijsbert Karel met een nog
168

vandaag gerenommeerd economisch denker

Met de vertaling van een door Van Hogendorp aangereikte verhandeling
169

van McCulloch wilde Tydeman in 1826 zijn eigen Bijdragen openen . Deze

Bijdragen tot de statistiek en staatshuishoudkunde verschenen echter niet;
170

het plan werd geimiteerd door G. Wttewaall . McCulloch schreef te moei-

lijk voor Nederlandse lezers. Zelfs de door Gijsbert Karel goedgekeurde

Nederlandse versie van het veel populairder geschreven werk van J. Droz,

'Economie politique ou Principes de la science des richesses' (1829) kwam

eerst in 1849 uit. Wel vonden uitgevers voldoende intekenaren voor boe-

ken van Say en Droz, waarin de economic nog was geintegreerd met ethiek
171

en staatkunde

Toch wilde Tydeman graag een overzicht van economische idee6n publi-

ceren. Lag hier niet een taak voor Van Hogendorp? Tydeman waardeerde

diens Bijdragen,  want zij waren  "van  ' t hoogste belang  voor de historie,
,172de statistiek en de oeconomie van dit land' , maar deze driedeling

wijst meer op Tydeman's eigen professorale bezigheden dan op een door

Gijsbert Karel aanvaarde nevenschikking. We zagen immers, dat Van Hogen-

dorp de geschiedenis als een integraal deel van de economie zag en de

statistiek als een hulpwetenschap van de Huishouding van Staat beschouwde.

Als zodanig zag ook de historicus N.G. van Kampen het werk van Gijsbert

Karel; in 1828 vroeg deze, overigens tevergeefs, om een artikel van "sta-

tistieken en staathuishoudkundigen aard" voor het tijdschrift Vriend des
173

Vaderlands . Tydeman achtte het denkbaar dat Van Hogendorp een vijfde
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deel toevoegde aan Luzac's 'Hollands Rijkdom', te beginnen bij de vierde
174

Engelse oorlog , maar ook dat hij een overzicht samenstelde van de

"nieuwe liberale grondbeginselen derzelve (= van de Bijdragen, Ov.) wel-
175

ke in dat werk overal ondersteld en ten grondslage gelegd worden"

In dit r6sum6, in een enkel boekdeel samen te vatten, zouden de passages

uit de Bijdragen moeten worden geselekteerd, die de ontwikkeling van de

economische wetenschap aangaven. Deze synopsis kon dan dienst doen als

handleiding bij de Bijdragen. Want, aldus Tydeman in de interessante cor-

respondentie uit het jaar 1826 (zie bijlage-V), in ons land is de econo-

mische wetenschap zo onbekend, dat een afzonderlijk theoretisch werk van

Nederlandse huize weinig opgang zou maken. Bovendien is een Nederlandse

economische wetenschap voorlopig wellicht niet eens te cre6ren, omdat de

experimentele en instabiele economisch-politieke praktijk er op wijst

dat we nog niet van geaccepteerde principes kunnen spreken. Gijsbert Ka-

rel zag zelf meer in een handboek, waarin citaten uit buitenlandse lite-

ratuur en uit de Bijdragen bijeen werden gezet.

Van Hogendorp kon het kennelijk met Tydeman eens zijn dat eerst de

beginselen moeten worden medegedeeld alvorens over de toepassing ervan

te spreken. Bij het schrijven van de Bijdragen had hij deze noodzaak wel

aangevoeld, toen hij schreef: "de beginselen der Huishouding van Staat

worden niet algemeen op dezelfde wijze begrepen; op sommige derzelve

ontmoet men zelfs zeer strijdige denkbeelden. Van daar het nut om de be-
..176

ginselen op te helderen" . Maar tegelijk noteerde hij in zijn slot-

woord:"Ik schreef geene Bijdragen voor de Huishouding van Staat in het

algemeen, als eene wetenschap, maar voor de Huishouding van Staat van
177

het Koninkrijk der Nederlanden"   . Liberale politici en publicisten

zagen echter in, dat, om met Alstorphius Grevelink te spreken, de Bij-

dragen "heilzame lessen bevatten tot bevordering der maatschappelijke
..178

welvaart in het algemeen en van het vaderland in het bijzonder·'

De aan klassieke economen ontleende annotaties van de Thorbecke-uitga-

ve van de Bijdragen in 1854-1855 wijzen daar ook op. Indien we deze

opmerkingen van Van Hogendorp over beginselen en +oepassing aanvullen

met zijn opvatting dat de economie "alles insluit wat eene natie kan
179

doen welvaren" ,
zijn we midden in de discussie beland, die zich in

de jaren 1820 ontspon over de grenzen en de omvang van de economische

wetenschap.
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Gijsbert Karel volgde de polemieken tussen economen. Ricardo leverde

in zijn beschouwingen over de machines kritiek op de wet van Say. Charles

Ganilh en Louis Say poneerden tegenover Smith en J.B. Say de stelling dat
180

ook in een liberale economie een taak voor de overheid was weggelegd

We komen op beide kwesties terug. Centraal in het economendebat stond de

kritiek van Sismondi op de "metaphysische" theorieon van Ricardo en de

vraag naar de inhoud en het nut van de economische wetenschap.

Van Hogendorp bracht Jan Ackersdijck op de hoogte van Sismondi's

idee6n. De jonge hoogleraar maakte dankbaar gebruik van deze informatie,

maar hield vast aan zijn voorkeur voor Ricardo, want "alleen het strikt

logisch redeneren, met de juiste en volledige waarneming van de daadza-

ken, kan deze wetenschap bevorderen. Ricardo heeft gewis in het eerste

de andere schrijvers ver overtroffen. Sismondi heeft dikwijls juist,

maar niet volledig waargenomen, Say neemt goed waar, doch is niet zoo

historisch als Sismondi, en beiden redeneren somtijds niet logisch ge-
181

noeg" . Juist deze redeneertrant  van "den ijskouden Ricardo",  die  "de

menschelijke maatschappij te veel behandelt als een marionettenspel"

wees Gijsbert Karel af: "Ik denk zoo als Sismondi, dat die metaphysische

schrijvers zich zelven niet altijd verstaan. Zij schermen veel te veel

met afgetrokken denkbeelden. Zij onderstellen, dat ieder mensch zijn be-

lang kent, en dat hij naar zijn erkend belang handelt. Noch het een, noch

het ander is waar. Weinige menschen zijn verlicht genoeg om hun belang te

kennen. Die het kennen geven nog meer gehoor aan gewoonten en aan drif-

ten. Die heeren veronderstellen wijders, dat elk met gemak en aanstonds

zijne kostwinning veranderen kan, dat een paardensmid een horlogemaker

worden kan. Op zulke ongerijmde stellingen bouwen zij theorie6n als kas-
182

telen in de lucht"

Sismondi en zijn navolgers deden een aanval op wat zij noemden Ri-

cardo's "chrematistiek", een term van Aristoteles: de economie louter

beschouwd als de theorie van het nationale vermogen, de verrijkingsleer.

De nationale rijkdom moest echter niet op zichzelf beschouwd worden; het

"physieke welzijn" en het geluk van de mens dienden daarbij te worden be-

trokken. De staat had tot taak ethische waarden voor aantasting te behoe-

den. Dat was ook de opinie van Louis Say, waarmee Fr. List zich sterk

verwant voelde. Sismondi was van mening dat de economisten naast de pro-

duktie de verdeling van goederen in hun beschouwingen moesten betrekken

en daarbij speciaal dienden te letten op de mensen die hun levensonder-
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houd alleen met de hand verdienden. J.B. Say was bevreesd voor staatsbe-

voogding en stelde dat alleen intelligentie en arbeid de mens gelukkig
183

konden maken . Gijsbert Karel volgde Sismondi. De 'Nouveaux principes

d'Sconomie politique' (1819), gelezen in de gewijzigde druk van 1827, zou

hem nader aan het denken zetten over de verdelingsproblematiek in de be-

lastingwetgeving en over de sociale effecten van de industrialisatie in
184

Engeland

De '6conomie politique', de leer van de nationale rijkdom, moest

volgens Sismondi worden aangevuld met de 'economie sociale'. Hij wenste

integrale toepassing van de liberale beginselen op alle terreinen van

nationale welvaart en welzijn. Van Hogendorp was getuige van de groeien-

de kortsluiting tussen nationale welvaart en nationaal geluk, bovendien

van de irritatie over de theorievorming na Smith, voorzover deze niet di-

rect bruikbaar bleek  in de economisch - politieke praktijk. Uit Engeland

vernam hij in 1827 dat Ricardo en McCulloch "het vertrouwen verloren
185

hadden, in zoo verre zij afgeweken waren van Adam Smith"' . Dit werd

gezegd op een tijdstip, vlak voor 1830, waarop het smithiaanse inzicht
186

doorbrak bij de politici op het continent . In en buiten het Engelse

Lagerhuis namen toen reeds ruim een decennium lang economen en politici

deel aan het dispuut over het te voeren economisch en financieel be-
. 187

leid

De vertraagde doorwerking van 'The Wealth of Nations' in Duitsland,

onder meer te verklaren door de romantische afkeer van Smith' denkbeel-
188

den , miste haar effekt op het kameralisme niet. Ook langs die weg

penetreerde de klassieke economie in het economisch onderwijs in Neder-

land. Onder invloed van de conservatieve politiek van de Vormarz leek

na 1815 het kameralisme te verharden tot louter een leer voor de staats-

praktijk, waarin het positieve recht de natuurrechtelijke trend ver-
189

drong . Daarnaast bestond een zwakkere Smith-richting. Beide lijnen

kwamen ten slotte samen in de titel 'Das nationale System der politi-

schen Oekonomie' (1841) van Friedrich List, de eerste mijlpaal in de

Duitse economische wetenschap. De twee trends in Duitsland waren aan

Gijsbert Karel bekend in de persoon van de 'Statistik'-auteur C.A. von
190

Malchus en de Smith- en Say-specialist L.H. von Jakob   . C.H. Rau stel-

de in 1826 voor om in het kameralistische onderwijs een onderscheid aan

te brengen tussen 'Volkswirthschaftslehre' en 'Volkswirthschaftspoli-
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191
tik . Tydeman was er voor beducht, dat op die wijze de rol van de staat

"te Duits", dus te sterk bleef aangezet. Hij wenste helderheid op dit

punt. Ook Thorbecke scheen moeite te hebben met de kameralistische visie

op de economische taak van de staat. Over het programmatisch uitgangs-

punt van zijn colleges over de Volkshuishoudkunde in de jaren '1830, die

vooral gefundeerd zijn op de genoemde Von Malchus en Von Jakob zegt hij:

"de staathuishoudkunst omvat de bevrediging van de eigen behoeften der

regering, welke daarvoor is aangewezen op het volksvermogen. Het finan-

tiewezen is het naauwst met de volkshuishoudkunde verbonden, maar wordt
192

behandeld bij het Staatsbestuur"

Het ontbrak naar de mening van Tydeman bij de kameralisten aan alge-

mene en vaste beginselen, "alzoo alles hier (= bij hen, Ov.) doorgaans
193

van de omstandigheden afhangt"   . Hij besefte dat onderhand een goed

overzicht van de beginselen moest worden samengesteld. In de brief waar-

in hij Van Hogendorp het schrijven van een handboek voorstelde, had hij

even aan zichzelf gedacht. Tydeman bezat een grote belezenheid. Dat

blijkt uit zijn verhandelingen over de invoering van machines (1819),

over de armoede (1820, samen met R. Scherenberg) en over de gilden (1821).

Toch schrok hij er voor terug uit zijn steeds verbeterde colleges een

syllabus samen te stellen. Hieraan stelde hij hoge eisen, wanneer wij

afgaan op zijn constatering, dat zelfs Say in diens verschillende boe-

ken in gebreke bleef. Daarom verzorgde Tydeman met veel genoegen in 1839

de vertaling van het heldere overzicht dat de Italiaanse graaf Arriva-

bene destilleerde uit de colleges van de Oxfordse hoogleraar Nassau W.

Senior. Een interessante keuze, want Nassau Senior stelde de methode van

de klassieke economen ter discussie en wilde de waarde van de theorie*n

afmeten aan de mate waarin zij de economische werkelijkheid verhelderen.

Daarnaast wees deze economist de pretentie van de hand, dat hierdoor het
194

nationale geluk kon worden bevorderd . Deze eerste Nederlandse publi-

katie van de Engelse klassiek-economische theorie6n had echter volgens

de Amsterdamse hoogleraar C.A. den Tex toch te veel betrekking op Enge-

land. Dat ontkende Tydeman: "de algemeene beginselen der Staatshuis-

houdkunde zijn van alle talen, volken en tijden; en de bijzondere voor-

beelden worden slechts bijgebracht ter opheldering; welke een beschaafd

lezer ligtelijk begrijpen en op zijn eigen land zal kunnen over-
195

brengen"
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De toepassing van de beginselen op de wetgeving ressorteert volgens

Tydeman onder de staatkunde, omdat in ieder land blijvende omstandighe-

den, bv. de ligging, een aangepaste economische politiek vergen. Voorts

zal een regering, geconfronteerd met toevallige of voorbijgaande omstan-

digheden, zich moeten afvragen in hoeverre en in welk tempo de beginse-

len kunnen worden uitgevoerd. Maar Tydeman onderschreef Say's opmerking:
196

"1'6conomie politique ce n'est pas Politique"   . Hij is naar onze me-

ning tot het subtiele verschil tussen economische wetenschap en staatkun-

de in staat dankzij zijn liberale kijk op de rol van de staat: de over-

heid moet slechts via indirekte middelen de welvaart bevorderen zoals die

door Gijsbert Karel van Hogendorp en na deze door Alstorphius Grevelink
197

waren aangewezen . Het voorstel om uit de term staathuishoudkunde de

syllabe 'staat' weg te strepen, vond de Leidse hoogleraar wel begrijpe-

lijk, maar 'huishoudkunde' wekte de onjuiste indruk, dat de staat met

een gezin te vergelijken valt: 'nationale huishoudkunde' zou dan beter

geschikt zijn. Laten we de term 'Sconomie politique' handhaven en de

'6conomie sociale' daarbij inclusief denken, stelde Tydeman voor. Deze

opvatting sprak ook uit zijn visie op de inrichting van het academisch

onderwijs. Hij wilde de kameralistische 'Polizeiwissenschaft', in Frank-

rijk de 'th6orie de l'administration' geheten, als apart vak handhaven,

puttend uit de schat aan gegevens uit de 16e- en 17e-eeuwse boeken 'de

republica' en uit de oudere en nieuwere kameralistische literatuur. De

'Finanzwissenschaft' moest echter bij de '6conomie politique' worden be-

trokken, met andere woorden worden losgemaakt uit de mercantilistische
198

tendens van het kameralisme

Deze opmerkingen van Tydeman uit 1839 kan men bij Van Hogendorp te-

rugvinden, nochthans met een iets sterkere terughoudendheid tegenover

theoretische principes. We zagen in dit hoofdstuk Gijsbert Karel's aan-

dacht voor beschaving, vooruitgang en welvaart. Deze trits deed hem de

betekenis inzien van de 'Sconomie sociale': de Huishouding van Staat be-

helsde alle middelen tot bevordering van het nationale geluk, van on-

derwijs tot belastingsysteem. De economische beginselen moeten naar zijn

mening niet alleen op de wetenschap worden gebaseerd. Ook op de histo-

rische ervaring. Daarom merkte hij op: "de meeste stelsels van Huishou-

ding van Staat hebben een goede en kwade zijde, en voor elk land is dat

stelsel het beste. 't welk aan de meeste zijnder bijzondere omstandig-
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heden de meeste voordeelen en de minste nadeelen aanbrengt"199. De libe-

rale economen stoelen hun inzichten op de geschiedenis van de Hollandse

welvaart: "Luisteren wij naar de beste schrijvers over politieke econo-

mie, Engelsche, Fransche, Duitsche, Italiaansche; zij prijzen ons den

vrijen handel aan, als den besten, den eenigsten prikkel der nijverheid,

zij roemen ons met name, als de natie, welke dit stelsel het getrouwst
200

heeft aangekleefd" . Hij zag de penetratie van het liberaal-economisch

denken in de economische politiek van vooral Engeland als het bewijs van

zijn gelijk: "mijne beginselen zullen met den tijd en door de vorde-

ringen van beschaving worden aangenomen ....; ik wordt daarin bevestigd
..201door de gebeurtenissen onder andere volken·'

In 1816 dacht Van Hogendorp dat het Verenigd Koninkrijk der Neder-

landen het goede voorbeeld kon geven: "zoo wij anderen op ons spoor

trekken, zal eene algemeene vrijheid van handel, voordeelig aan allen,
202

dit het allermeest aan ons zijn" . Betekent de door mij onderlijnde

passage dat Gijsbert Karel bleef staan, ook na 1816, bij het stapel-

marktdenken en dat de vrijhandelsconceptie van de klassieke economen

niet werd overgenomen? Geloofde hij dat Nederland werkelijk bij machte

was om naast het geven van het goede voorbeeld ook het voortouw te ne-

men in de na-napoleontische, commerci6le opleving? Het kan zijn dat de

'staatsman met de pen in de hand' zijn overtuigingskracht met deze zin-

snede uit een Kamerredevoering wilde vergroten, want "de kracht van

bloot redeneren, is, als er hoegenaamd geene kracht van zeggen bij komt,
203

in talrijke vergaderingen ongenoegzaam om eene zaak voor te staan"

Het idee6nonderzoek dat nu gaat starten heeft geen gebrek aan vragen.
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HOOFDSTUK IV. VAN HOLLANDS RIJKDOM NAAR NATIONALE WELVAART.

IV. 1. Handel en vrijheid.

Gijsbert Karel leefde in de traditie van de Hollandse handelsvrijheid

maar nam ook kennis van de klassiek-economische literatuur over inter-

nationale vrijhandel. De termen handelsvrijheid en vrijhandel duiden

niet alleen op de praktijk van de Hollandse stapelmarktpolitiek en de

negentiende-eeuwse liberaal-economische politiek; zij traceren ook de

overgang van het Engelse free-trade-denken van de zeventiende en acht-

tiende eeuw naar de liberaal-economische doctrines van de Klassieke

School. Dat de wijziging minder abrupt en spectaculair was dan vaak is

voorgesteld valt op in het werk van Adam Smith. Diens studies kunnen

beschouwd worden als een geleerde reflectie op het denken van zijn
1

tijd . Temidden van de vele schrijvers, boeken en idee6n van het ver-

lichtingstijdperk mag de oorspronkelijkheid van het denken van een co-

ryph6e niet worden overdreven.

Bestudering van de verandering van het denken over vrijheid tij-

dens de achttiende eeuw is nodig om inzicht te verkrijgen in de voor-

geschiedenis en het ontstaan van het moderne liberaal-economisch den-

ken. Het aloude vrijheidsbegrip kreeg een nieuwe formulering in het

natuurwet- en natuurrechtdenken van de zeventiende eeuw. De ideedn over

het mechanistisch wereldbeeld en de oorspronkelijke rechten van de mens

werden nadien gepopulariseerd en gesimplificeerd. Leesbaarheid scheen

een hoger doel dan theoretische diepgang. Bovendien, hoe stond het met

het onthaal van idee6n? In de Republiek vond er een vermenging plaats

van  oude en nieuwe, van autochthone en buitenlandse denkbeelden 2,  maar
de opvattingen van elders werden geabsorbeerd voorzover zij niet ahis-

torisch, niet abstrakt en niet antichristelijk waren. Dat blijkt, in

negatieve zin, uit de weerstand tegen de Franse materialistische 'philo-

sophes', tegen de fysiokraten en tegen de politieke geschriften van
3

Rousseau . De orientatie van het moderne vrijheidsbegrip op het indi-

vidu werd niet geheel afgewezen. Deze nieuwe benadering werd ontdaan

van haar zeer rationele aard en opgenomen in het wijsgerig-historisch

vooruitgangsoptimisme, dat in Nederland vergezeld ging van een christe-

lijk-verlicht geloof in de door God bedoelde groei van de beschaving.
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Het politieke begrip vrijheid als zodanig evolueerde van een bena-

drukking van de oude vrijheden van de corporaties van de standenstaat

naar een accent op institutionele vrijheid in het algemeen. Dat laatste

hield in dat de rol en het voortbestaan van de oude politieke instel-

lingen moesten worden heroverwogen en eventueel door nieuwe worden ver-

vangen. Zo werd na 1795 de oude funktie van de Gewestelijke Staten en

van de vroedschap getransformeerd in de nieuwe taak van provincie- en

gemeentebestuur. Evenwicht tussen de politieke instellingen moest domi-

nantie van 66n daarvan voorkomen. De vrije werking daarvan zou stabili-

teit en welvaart mogelijk maken en bovendien de groepen en de burgers

vrijheid van handelen garanderen. Dat voor de individuele vrijheid pas

langzamerhand aandacht kwam, wordt duidelijk indien men let op het on-
4

derscheid tussen negatieve en positieve vrijheid . Op het einde van de

achttiende eeuw was men geconcentreerd op negatieve vrijheid, op het

opponeren tegen institutionele belemmeringen van vrijheid door absolu-

tisme en mercantilisme. Het utilitaristische pleidooi voor positieve

keuzevrijheid van het individu, voor de kansen tot ontplooiing van de

burger met zijn politieke rechten en voor de burger als producent, be-

gon op het allerlaatst van Gijsbert Karel's leven door te klinken bij

de liberale economisten in Engeland en Frankrijk zoals Ricardo, McCul-

loch en J.B. Say. De ontvangst van het positieve economische vrijheids-

idee was in die landen pas na 1830 een feit.

De modernisering van het vrijheidsdenken heeft zich geleidelijk en

niet plotseling voltrokken. Schematisering moet dus worden gewantrouwd.

Worstelend met dit historiografisch probleem ging De Wit zo ver te be-

weren, dat "als men oud en nieuw op het einde van onze achttiende eeuw
5

in elkaar laat overgaan, loopt de geschiedenis in het honderd" . Huart

heeft daarentegen oog voor een min of meer vloeiende overgang van de

oude corporatieve naar de nieuwe institutionele vrijheid. In Nederland,

zegt hij, was de persoonlijke vrijheid voor de Franse Revolutie rela-

tief groot en dat verklaart waarom in de negentiende eeuw het moderne

natuurrechtdenken niet werd afgestoten maar convergeerde met de tradi-
6

tionalistische denkwijze .

In deze periode van traditie en verandering leefde Van Hogendorp.

Hij is niet de enige Nederlander, bij wie de invloed van de histori-

sche en politieke vrijheidsopvatting, zoals die wordt aangetroffen in
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het veelgelezen oeuvre van Montesquieu, Robertson en Hume, is vast te

stellen. Bij hem ontwikkelde zich echter meer dan bij zijn Nederlandse

tijdgenoten het economische vrijheidsbegrip vanuit zijn studie van de

geschiedenis 6n van de economie. Een van de centrale vragen van onze
7

studie is, of er bij Gijsbert Karel sprake is - zoals Hovy suggereert  -

van een overgang van een stapelmarktopvatting naar een klassiek-libe-

raal vrijhandelsstandpunt. Een convergentie van beide opinies is ook

denkbaar: In deze paragraaf bezien we hoe de economische vrijheidsidee

zich in de achttiende eeuw ontpopte uit de historische vrijheidsconcep-

tie en uit de politieke ideednvorming. We komen dan ten slotte uit bij

Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken. Deze vraagstelling houdt een kri-

tisch onderzoek in naar de in 1830 door Van Hogendorp naar voren ge-

brachte mening, dat Adam Smith en de latere klassieke economen de be-

ginselen van 'libert6 du commerce' bijvallen, die reeds twee eeuwen

lang door de Hollandse kooplieden en de regering van de oude Republiek

bij wijze van "une le on pratique" aan de wereld waren voorgehouden en

in de zeventiende eeuw door Pieter de la Court waren neergeschreven.

Hij vervolgt: "Cette libert6 du commerce dont la Hollande a joui, lui

a procur6 toutes les autres libert6s, libert6 civile, libert6 religi-

euse, libert6 de la presse, libert6 individuelle, liberto du language,
8libert6 de l'enseignement"

De datum van dit citaat, 1830, vormt in het politiek-liberale

denken in het Westen een caesuur. In dit Europese revolutiejaar viel

het politiek liberalisme uiteen in een gematigde vleugel, voortzetting

van het vroegliberalisme, en in een zich van nu af profilerende radi-
9

cale of demokratische vleugel . In Nederland kwam de laatste stroming

niet eerder dan in het einde van de jaren '1840 op gang. Het predikaat

'liberaal' heeft de moderne klank van het progressieve denken van na

het ancien r6gime, maar we zijn thans ons ervan bewust dat tussen

c. 1750 en c. 1850 een ontwikkeling is aan te tonen van de verlicht-

aristokratische naar de vroegliberale en daarna naar de radikaal-libe-

rale visie. Van der Hoeven heeft in het voetspoor van Verberne Gijs-

bert Karel als verlicht-aristokraat gekenschetst, omdat diens opvat-

tingen over de regeringsvorm verwantschap vertoonden met die van Mon-

tesquieu en wortelden in de standenstaat. Voorts toonde hij aan dat

Van Hogendorp evolueerde naar het politieke vroegliberalisme omdat hij
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evenals Benjamin Constant Montesquieu's theorie aanpaste aan de praktijk

van het Europese constitutionalisme na 1813. Gijsbert Karel aanvaardde

de constitutionele monarchie waarin het dualisme tussen regering en

volksvertegenwoordiging garant stond voor een 'vrije regering'. In 1830

pleitte hij voor een kleine uitbreiding van het getrapte kiesrecht en

bovendien voor invoering van ministeri8le verantwoordelijkheid, die zo-
10

als Van der Hoeven terecht opmerkt , uitsluitend strafrechtelijk van

aard is. Volledige ministeri6le verantwoordelijkheid zou immers de con-

sequentie kunnen hebben dat het parlement een monistisch overwicht kreeg

over de Kroon. Toch werd dit punt, tesamen met direkt kiesrecht, in de

jaren '1840 door de Montesquieu-adept en tevens radikaal-liberaal Thor-

becke wel geeist en in 1848 werkelijkheid. De denktrant van het vroeg-

liberalisme handhaafde zich in de opvattingen van de conservatief-libe-
11

rale politici na dat jaar

We dienen ook attent te zijn op de stapsgewijze verandering van het

economisch liberalisme. Men mag Adam Smith als vroegliberaal typeren.

Met zijn wijsgerig-historische en empirische aanpak stond deze grondleg-

ger van de Klassieke School ver af van de theoretische analyses van Ri-

cardo. De overgang van het Smithiaanse liberalisme naar het ri jpere eco-

nomische liberalisme is minder duidelijk waarneembaar, indien men op de

wijziging van de idee6n z6lf let. Daarnaast is er een ander onderzoeks-

gegeven: de opmars van de economisch-liberale ideologie. Er ontstond,

met name bij de Engelse burgerij, die tussen 'The Wealth' van 1776 en
12

Ricardo's 'Principles' van 1817 sterk was opgekomen , een groeiende be-

hoefte aan liberale argumenten ter legitimatie van het eigen groepsbe-

lang. Dat had in Gijsbert Karel's tijd naast creativiteit ook simplifi-
13

catie van het economisch-liberaal denken tot gevolg . Eerst bij de na-

dering van de liberale era 1850-1870 vindt een theoretische doorbraak

plaats in de pleidooien voor staatsonthouding en individuele ontplooiing,

bijvoorbeeld door Bastiat en Stuart Mill. De theoretische argumentatie

van de klassieke economen is dan intussen scherper geworden en losser

komen te staan van de historische 'bewijsvoering'. De vroegliberale

Smithiaanse economen kenmerken zich door de typische mengeling van oude

en nieuwe economische opvattingen, door een afkeer van abstracte begrip-

pen en een sterke binding met de achttiende-eeuwse historische, ethische

en politieke gedachtenwereld.
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Bij Gijsbert Karel is, zoals we zullen aantonen, sprake van een

hechte relatie van economische en politieke ideeen. Over de vaak moeilijk

te ontdekken samenhang daartussen en nog meer over het ontbreken daarvan

bij gerenommeerde politieke vroegliberalen heeft menig onderzoeker zich

verbaasd. Los van de omstandigheid dat sommigen van hen geen notie had-
14

den van economische vrijheid ,
wordt de incongruentie tussen politieke

en economische vrijheid toegeschreven aan de maatschappelijke vooronder-

stellingen van het denken. Zo werd niet alleen bij de Junker in Pruisen

duidelijk, dat eng standsbelang hun er toe bracht Smith' opvattingen over

de graanhandel te hulp te roepen, maar ook werd bij liberale economisten

een binding verondersteld met commerciele kringen. Voor de zienswijze van

de Duitse vroegliberalen kwam daarbij nog de konstatering, dat in het ka-

meralisme het politieke aspect de overhand had en de dominante rol van de
15

staat werd geaccepteerd

Uiteraard kon Adam Smith, bezig met 'political economy', het verband

tussen politieke en economische vrijheid niet onbesproken laten, maar

zelfs hij bleek zich niet uitdrukkelijk hierover uit te spreken. Smith en

Zijn navolgers huldigden vroegliberale politieke opvattingen die in tegen-

spraak lijken te zijn met hun nieuwe economische inzichten. Dit contrast

wordt echter overdreven door degenen die geneigd zijn de economische

idee6n van Smith te plaatsen in de kontekst van een wordende modern-kapi-
16talistische in plaats van een pre-industridle samenleving

, waardoor ter-

men als homo economicus, eigenbelang en volledige mededinging anachronis-

tisch werden geprojekteerd naar het einde van de achttiende eeuw. Ook

dient men in het oog te houden, dat het staatsbelang, dat van de mercan-

tilisten het volle gewicht kreeg, door de economische vroegliberalen ze-
17

ker niet werd veronachtzaamd . Fameus is in dit verband Smith's goedkeu-

ring van de Act of Navigation van 1651. Deze wet was tegelijk het start-

sein van het Engelse free-trade-denken en van de 'ware-vrijheid'-periode

in de Republiek, waarin Pieter de la Court de voornaamste auteur werd

over de handelsvrijheid.

Was het politieke vroegliberalisme een fenomeen dat per land verschil-

de, dat gold ook voor de economische variant. In de aangehaalde mening

van Gijsbert Karel anno 1830 staan De la Court en Smith tesamen genoemd.

Wanneer auteurs niet in dezelfde periode leven, wordt een vergelijking

tussen hen welhaast onmogelijk. De argumenten voor 'vrijheid en handel'
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werden gepresenteerd in een verdediging van het koopliedenbelang, maar wa-

ren soms op weg naar de notie dat laisser-faire als zelfregulerend princi-
18

pe de welvaart van de staat zou vergroten . Plaatsing van Van Hogendorp

op de De-la-Court - Smith -lijn lijkt een uitdagende opgave, gezien het

verschil in visie op de verhouding tussen staat en economie. Betreft han-

delsvrijheid immers primair de vraag welke handelingsruimte binnen de

staat aan de kooplieden wordt gegund door hun regering en is de opvatting

hierover overwegend politiek-praktisch van aard, de vrijhandelsdoctrine

heeft een meer economisch-theoretisch en internationaal karakter. De mate

van de door Gijsbert Karel gewenste staatsonthouding moet worden afgezet

tegen het op zichzelf al liberale gehalte van de Hollandse stapelmarkt-

politiek; een liberaliteit die door Smith aan zijn lezers in 1776 als een
19

nog bestaand en navolgenswaardig model werd voorgehouden . De aanval in

'The Wealth of Nations' op het achttiende-eeuwse mercantilisme gaf aan

Noord-Nederlanders de gelegenheid om het protectionisme na 1813 af te wij-

zen en zich te laten voorstaan op het eigen historische gelijk.

Dat er tussen De la Court en Smith wezenlijke verschillen bestonden,

begon in Nederland pas op ruime schaal door te dringen toen Smith' ethi-

sche visie bekend werd, eerst in de rede van Ackersdijck van 1840, nadruk-
20

kelijker in het proefschrift van J.F.B. Baert (1858) . In deel IX van de

'Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en wetgeving' (1826-1838) en daarna in

het Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek (1841-1875) werd de

betekenis van Smith als grondlegger van de economische wetenschap in Enge-

land zonneklaar. Toch betoogde Sloet tot Oldhuis dat Smith, die zijns in-

ziens hoogstwaarschijnlijk bekend was met De la Court's 'Maximen' in de

Engelse vertaling van 1743 (of de latere druk) toch "op zijne schouderen

stond". Het was immers niet te ontkennen dat wetenschappelijke dwalingen

geleidelijk werden weggewerkt en dat dus de vergissingen van De la Court

door Smith werden gecorrigeerd, vooral dankzij de systematische studie

van laatstgenoemde. Men moest toegeven, zo vervolgde Sloet tot Oldhuis

anno 1851, dat beiden een "gelijke leer" bezaten omtrent de gilden, de

besloten compagnieen, het koloniewezen, de uitvoer van goud en zilver en
21

de vrijheid van handel . In het midden van de negentiende eeuw meenden
22

de Nederlandse liberalen zoals Fruin en Van Rees ,
dat Pieter de la

Court beschouwd moest worden als de voorloper van Adam Smith. De ware-

vrijheid-periode van de zeventiende eeuw werd door hen onkritisch als
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de bakermat van de moderne vrijheid beschouwd. Achteraf zijn we beter in

staat te onderscheiden tussen oude en nieuwe componenten van het denken

over vrijheid en handel en kunnen we nagaan of er van vroegliberaal-econo-

mische denkbeelden bij Gijsbert Karel gesproken kan worden. De tot nu toe

gemaakte notities geven een aanzet tot en een kader voor een eerste kennis-

making met de aard van het vrijheidsidee van Van Hogendorp.

Evenwicht in de regeringsvorm is voorwaarde voor een bloeiende koophandel.

Deze opvatting is door Gijsbert Karel voor het eerst uitgewerkt in de ja-

ren 1784-1785. In de 'Consid6rations sur la R6volution de l'Am6rique'

schreef hij dat de ideedn van John Locke, waaraan argumenten ontleend wa-

ren voor de opstand tegen Engeland, nu in de discussie over de toekomstige

Amerikaanse regeringsvorm werden betrokken. Gijsbert Karel viel Condillac

af in diens pleidooi voor een sterke macht van het Congres. De rijke koop-

lieden zouden immers dan hun politieke macht kunnen aanwenden om de armen

te onderdrukken. De macht van de aristokraten moest een tegenwicht krij-

gen door ook macht toe te bedelen aan een figuur die in staat was "tenir

cette balance favorable A la libert6 publique". Er was een evenwicht no-

dig  tussen "le peuple  et les grands".  Een  "Chef"  in de Verenigde Staten

was zoals in Engeland de Koning en in de Republiek de Stadhouder een on-

misbaar element in een regeringssysteem. Dat zou Noord-Amerika maken tot

een militair sterke staat met internationaal prestige, dat op de wereld-

zee zijn handel kon beschermen en uitbreiden, want het is "le commerce
23

qui fera la grandeur des atats"

Behoud van de erfenis van de Glorious Revolution van 1688 was zowel

voor de Engelse als voor de Noord-Amerikaanse welvaart een vereiste. Ook
24

Hume en Smith waren die mening toegedaan . Dezen waren minder met de

regeringsvorm als zodanig bezig dan Gijsbert Karel. Begrijpelijk want de

politieke oplossing was in Engeland na het absolutisme van de Stuarts al

bereikt, terwijl zij in de Republiek nog gevonden moest worden. Van Ho-

gendorp zag de regeringsvorm en de 'prosporito publique' nooit los van

elkaar. Gebreken in de politiek hadden hun weerslag op de welvaart. Toe-

nemende economische malaise had in de jaren '1780 het verlangen naar

economische hervorming tot gevolg, aanwijsbaar bij de Oeconomische Tak,

maar ook naar politieke medezeggenschap.
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Midden in de patriottentijd spitste Gijsbert Karel het idee van even-

wicht toe op de regering van de Republiek. Dit deed hij in het opstel 'Ge-

dachten over de lotgevallen van Nederland, met betrekking tot den heden-
25

daagschen staat van ons Gemeenebest' (1785) . Hij meende het angelsaksi-

sche idee van 'checks and balances' terug te vinden in de tijd voor 1650,

eerst onder Karel V, daarna verstoord door Philips II maar weer aanwezig

tijdens de regering van Maurits, toen, zoals we nu weten, bij de regenten

en ook in het politica-onderwijs aan de Leidse universiteit de monarchale

denkrichting uiteindelijk werd verlaten ten gunste van de constitutio
26

mixta . Dit principe kwam in Gijsbert Karel's ogen dus niet voort uit

een abstracte denkwereld maar uit het geestelijk erfgoed dat in de erva-

ring van het verleden was opgenomen. De theorie6n van Aristoteles, Cice-
27

ro, Locke, Montesquieu en Adams
, naar wie hij meermalen tijdens zijn

leven verwees, sloten aan bij de geschiedenis van de Republiek. In 1650

ontstond er door de alleenheerschappij van de regenten een breuk met dit

verleden, die pas geheeld werd door het algemeen erfstadhouderschap van

Willem IV. Dat de constitutie niet helemaal hersteld werd schreef Gijs-

bert Karel toe aan de bedreiging van de grondvoorwaarde van onze vrij-

heid, de onafhankelijkheid van de Republiek.

De redenering is het genoemde opstel was als volgt. Iedere aristo-

kratische regering neigt er toe een oligarchie te worden. Dit is afkeu-

renswaardig omdat de aristokraten regeren vanwege hun bekwaamheid, op-

gedaan in de vrije tijd, waarover zij beschikten dankzij het werk van

het niet voor deelneming aan de politiek geschikte volksdeel. Deze naar-

stige werkers mogen aanspraak maken op bescherming van de kant van de

overheid. Als beschermer van het volk is de stadhouder de aangewezen fi-

guur, temeer omdat zijn macht in toom wordt gehouden door de regenten

van wie hij de dienaar is. De stadhouder van zijn kant weerhoudt de aris-

tokratie van corrupte praktijken. Raakte in het verleden 6f de stadhou-

der 6f de leider van de aristokratie zoals de Hollandse raadpensionaris

Johan de Witt of Heinsius dominant, dan ontstonden er mede als gevolg

van de politieke onevenwichtigheid in de Republiek oorlogen, die leidden

tot een grote staatsschuld. Deze financi6le last leidde tot aantasting

van het eigendom, omdat overmatige belastingen werden opgelegd. Deze

rampspoed leek nu, in 1785, niet meer te overwinnen. We moeten ons im-

mers sedert de Act of Navigation van 1651 teweer stellen tegen de mer-
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cantilistische politiek van het buitenland en tot overmaat van ramp ook

nog de nadelige effekten van de vierde Engelse oorlog voor onze handel op-

vangen. Gijsbert Karel opperde de vraag "Hangt dan de koophandel van de
28

vrijheid en de vrijheid van een evenwigt in de regeringsvorm af"   en gaf

daarop het volgende antwoord.  Voor het "hedendaagsche Gemeenebest"  -  dus

niet alleen voor het gewest Holland - is er alleen redding mogelijk in-

dien men komt tot

"een beter besef Sn van den koophandel, die den Staat doet zijn al
hetgeen hij is, 6n van de redelijke vrijheid, op welke de koophandel
steunt, ja welke door denzelven bevorderd wordt, 6n van een juist
evenwicht in de regering, op wie onze vrijheid rust; zoveel vrij-
heid, meen ik, als met den gevorderden staat der maatschappij onder
ons bestaanbaar is." (29)

Deze terminologie hield Gijsbert Karel vast en daarom verdienen de door

mij onderlijnde woorden nader uitgewerkt te worden. Straks bespreken we

"het  besef  van de koophandel".  Om de samenhang tussen "redeli jke  vri j-

heid" en "politiek evenwicht" goed te begrijpen zullen we eerst aandacht

geven aan twee andere gangbare begrippen: burgerlijke vrijheid en Ger-

maanse vrijheid.

Het begrip burgerlijke vrijheid werd door Gijsbert Karel gezien als

een verworvenheid van de stedelijke kultuur. Het had bij hem een minder

oppervlakkige inhoud dan gebruikelijk was in de pennestrijd, waarin 6f de

regentenmacht 6f het stadhouderschap als de garantie voor deze vrijheid

werd voorgesteld. De intellektuele standing van dit begrip werd zeer goed

aangegeven door Luzac in het hoofdstuk in 'Hollands Rijkdom' over de
30

"aart der Nederlandsche burgerlijke vrijheid"  . Veiligheid en eigendom

stonden centraal, maar er werd ook gewezen op de handelingsvrijheid van

het individu. Het onderwijs van Pestel had in dezen invloed uitgeoefend

op Luzac. Ook op Gijsbert Karel. Dat is op te maken uit diens college-
31

aantekeningen . De vrijheid van de burger geeft aan deze de bevoegdheid

te doen wat hem behaagt, mits de rechten van de medemens en van de samen-

leving als geheel niet worden geschaad. De mens heeft van nature het

recht op leven, vrijheid, eigendom en op het recht, voortvloeiende uit

kontrakten van eigendomsoverdracht. In Pestel's onderwijs kwamen twee

benaderingen samen, de ene was van Locke en Montesquieu, die de nadruk

legden op de taak van de regering om zo nodig door wetgeving de bewegings-

vrijheid voor de burgers mogelijk te maken. De andere visie was die van
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Pufendorf  en Wolff, die aandacht vroegen voor het ethisch aspekt van de

wilsaktiviteit: de rede van de mens is in staat de wil van God te leren

kennen indien hij zijn lagere begeerten bedwingt. De 'zuivere' wil zal

dan de mens brengen tot het inzicht in de plichten die uit zijn rechten

voortvloeien, ten aanzien van medemens en gemeenschap. De sociale dimen-

sie van het menselijk handelen kon alleen duidelijk worden door rede 6n

geloof. In deze natuurfilosofische opvatting lag het accent meer op plich-

ten dan op rechten.

Aan de economische vrijheid van het individu werd nauwelijks gedacht.

Toen na Pestel de economisten over het eigenbelang spraken, wees Gijsbert
32

Karel dat, bijvoorbeeld bij Ricardo
, als abstrakt, als losstaande van

de menselijke realiteit, van de hand. De mens kende weliswaar zijn eigen-

belang maar moest dat plaatsen binnen zijn plichten ten opzichte van de

samenleving. Er bestond bij de economisten overigens lange tijd geen an-
33

dere opvatting . Het eigenbelang werd niet alleen door economische doel-

stellingen gedreven. Bij de aanvaarding in 1850 van het hoogleraarschap

in Leiden betoogde S. Vissering dat het eigenbelang de door God aan de

mensen geschonken "krachtigste prikkel ter inspanning  is,   de  bron  van

zijn geluk, het middel tot zijne ontwikkeling. Maar nevens dit beginsel

des menschelijken levens staat daartegen in evenwicht een tweede: de vol-
34

strekte behoefte aan wederkeerige hulp" . De geschiedenis had zijns in-

ziens getoond hoezeer men gestraft werd indien in strijd gehandeld werd

met het laatstgenoemde principe. Kort na deze redevoering werd in een

Nederlands tijdschrift een artikel opgenomen over de wijze, waarop Smith

en Stuart Mill de dreigende tegenstelling tussen individueel eigenbelang
35

en sociaal belang dachten op te lossen

Het begrip politieke vrijheid had eveneens in Gijsbert Karel's tijd

nog niet een uitgesproken individualistische inhoud. Nieuwe natuurrechte-

lijke argumenten voor een verruiming van medezeggenschap, zoals die voor-

kwamen bij de radikale whigs in Engeland en bij de demokratische patriot-

ten in de Republiek , konden geen ingang vinden bij de regenten, die in

het gunstigste geval op de hoogte waren van en zich in hun taakuitoefe-

ning wilden ori6nteren op de in hun tijd bestaande theoretische vulling

van de term politieke vrijheid. De omschrijving daarvan was in allerlei

politieke verhandelingen te vinden, ook in 'The Wealth of Nations'.

Hierbij werd meer naar de regering dan naar de onderdanen gekeken. Onder



- 127 -

politieke vrijheid werd verstaan heel de vrijheid en veiligheid, die door

de regering aan de onderdanen konden worden verzekerd; bovendien de situ-

atie van orde, waarin de regering haar taak kon uitoefenen en waarin de
36

burgers beschermd konden worden tegen de dwalingen van de regeerders

Van Hogendorp hanteerde na 1813 historische en natuurrechtelijke argumen-

ten, maar de eerste behielden de overhand. Begrijpelijk omdat de oude
37

Republiek over een betrekkelijke politieke vrijheid beschikte . Voorts

nemen we aan dat Gijsbert Karel zich niet gemakkelijk kon onttrekken aan

de calvinistische politieke theorie hier te lande, waarin het oude natuur-

recht werd benut om niet de vrijheid van de persoon, maar die van de ver-

tegenwoordigende politieke lichamen te onderschrijven. Niet in het ver-

lengde daarvan, maar daartegenover stond, zoals Kossmann onlangs uiteen-
38

zette
, de nadruk die Locke legde op individu en demokratie. Dit laat-

ste standpunt miste haar invloed op Gijsbert Karel niet geheel, zoals we

hierna zullen zien.

In Pestel's onderwijs in de staatkunde en in het volkenrecht werd

Grotius' natuurrecht als basis van de regeringsvorm uitgelegd. Hier kwam

het kontrakt tussen volk en regering aan de orde, dat historisch werd

gesitueerd bij de oude Germanen: de macht lag, zo was de opvatting, aan-

vankelijk bij een vergadering. De geschriften van Caesar en Tacitus, die

dit gezichtspunt suggereerden, werden vanaf de tijd van Grotius in de

Republiek veel gelezen. Van Hogendorp komt dan ook tot de opmerking dat

de geest van de Germaanse vrijheid nooit geheel in de Nederlanden onder-
39

drukt kon worden . Die vrijheid duidde, zoals gezegd, op de in vroeger

tijden zelf gekozen regeringsvorm. Gijsbert Karel schrijft: "zij leefden

vrij en onafhankelijk. Elk man ging gewapend, met de wapenen vergaderden
40

zij, en in die vergadering berustte de oppermagt"

Van Pufendorf was de dubbele kontrakttheorie: eerst sloten de in-

dividuen zich aaneen tot een samenleving en daarna kwam er een overeen-

komst tussen samenleving en staat. In het Leidse onderwijs was Van Ho-
41

gendorp hiervan op de hoogte , maar hij hechtte alleen geloof aan het

tweede kontrakt. Een regeringsvorm was vastgelegd in het verre verleden,

toen de natuurtoestand overging in de burgerlijke staat. De overtuiging

van het bestaan van een oorspronkelijk dubbelkontrakt hield theoretisch

de mogelijkheid open, dat individuen de regeringsvorm alsnog konden

verwerpen. De door de Germaanse traditie geinspireerde kontrakttheorie
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dreigde naar Gijsbert Karel's mening zodoende verabsoluteerd te worden,

met alle ongelukken van dien: "In onze dagen is de nieuwe Leer der vrij-

heid bekender geworden onder de menschen, van den rijksten tot den arm-

sten en van den kundigsten tot den onkundigsten, zij is methodischer

voorgedragen, heviger aangevallen en verdedigd dan te voren; maar lang

v66r ons heeft zij bestaan, en de gisting in de gemoederen, waaraan de

onafhankelijkheid van Amerika haaren oorsprong verschuldigd is, en die

thans eene epidemie gelijk geworden is door geheel Europa, kon onmoge-

lijk de vrugt van deezen tijd zijn. Price en Priestley zijn getreden in

het voetspoor van J.J. Rousseau, Rousseau volgde op Montesquieu, Montes-

quieu op Locke, en Locke zelf was een navolger van anderen, min beroemd
42

dan hij" . De gelijkheid van mensen in de natuurtoestand kon niet wor-

den uitgelegd als een recht op demokratie in de huidige samenleving:

wij zouden ons door de "gewaande vrijheidsidee of anarchie of despotie
43

op de hals halen"

De mythe van de goede wilde, levend in de natuurtoestand van vroe-

ger en in de verre werelddelen van het heden, hield een gelijkheidsidee

in, die haar aantrekkingskracht op Gijsbert Karel uitoefende. Hij was

er van overtuigd dat sedert de oprichting van de staat de ongelijkheid

was toegenomen. Rousseau heeft wel degelijk op zijn denken invloed ge-
44

had . Daarom bekommentarieerde hij rond 1811 uitvoerig de 'Geschichte

der Deutschen' (uitgave 1783) van M.J. Schmidt. De Duitse geschiedenis

van de vroege middeleeuwen was exemplarisch voor de primitieve contempo-

raine samenleving. De geidealiseerde Germaanse vrijheid van de periode

voor de oprichting van de staat ging verloren: verschil in bewerking en

in grootte van het grondbezit, het ontstaan van de lijfeigenschap, de

wording van het feodale stelsel hebben de ongelijkheid tussen de Germa-

nen groter gemaakt. De afstand tussen rijken en armen groeide voortdu-

rend, zodat zedelijkheid en gegoedheid slechts bij een kleine groep ble-

ven bestaan en de meesten hun natuurlijke aard verloren. De verantwoor-

delijkheid van de 'oppermagt' werd daarom groot, met als haar voornaam-

ste taak de zorg voor rechtspraak en defensie, voor de veiligheid van

de staat naar binnen en naar buiten.

De oorspronkelijke adel was van een natuurlijke voortreffelijkheid

maar maakte later misbruik van haar macht. Op den duur, zegt Gijsbert

Karel later in de Bijdragen, werd de vorst de beschermer van de vrijheid
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van het volk . De koning had steun gezocht bij de opkomende steden, die

op hun beurt optraden als de beschermers van de burgerlijke vrijheid en

zodoende iets van de oude Germaanse vrijheid konden terugwinnen. Zo zet-

te de vooruitgang van de beschaving zich vanaf het einde van de Middel-

eeuwen pas goed door in de steden. Voor de stedelijke aristokratie in de

Republiek moest daarom, om Gijsbert Karel's woorden te gebruiken, "de
46

maagschap tussen gegoedheid, kunde en magt" duidelijk zijn . Daarom stel-

de hij hoge eisen aan de regentenstand. De gegoedheid hield immers de

plicht in tot zedelijk handelen. De Republiek moest, m6t een gemengde re-

geringsvorm, over een aristokratie beschikken die de 'redelijke vrijheid'

kon verzekeren. Daarbij onderscheidde Gijsbert Karel twee componenten:

het recht van "onafhankelijk genot van eigendom" en een "gehoorzaamheid

aan  hen  die wij achten",  dus  van de ingezetenen tegenover de regeerders.

Om ons een oordeel te vormen over deze gedachtengang is het nodig

te weten, dat in de Lockeaanse traditie, waarin Gijsbert Karel's formule-

ring te plaatsen is, het begrip eigendom niet geheel samenvalt met bezit:

'property' was een verzamelbegrip voor 'life, liberty and estates'. De

regering was het beste toevertrouwd aan de bezitters, de aristokratische

regenten, die namens de ingezetenen regeerden, want zij hadden niet al-

leen tijd en ervaring doch konden hun belang het best identificeren met

het belang van de staat als geheel. Immers, bescherming van hun eigen

bezit tegen aantasting door anderen, dus van de interne veiligheid, maak-

te hen tot verdediger van het eigendom van de natie, dat de graadmeter

was van de algemene welvaart. Eigendom is een gemeenschappelijk goed en

het recht op eigendom moet daarom verstaan worden als onderdeel van de
47

niet alleen als individualistisch op te vatten burgerlijke vrijheid

Daarom wilde Gijsbert Karel in zijn fiscale ideeon genuanceerd denken
48

over een belasting op de weelde . Enerzijds begreep hij in de waargeno-

men tegenstelling tussen armen en rijken de afgunst van de massa en was
49

hij zich bewust van het gevaar van decadentie als gevolg van de luxe

Anderzijds kon de aanslag op het eigendom ook komen van de kant van de

regering, die bij de vaststelling van de belastingen haar grenzen moest

weten vanwege het belang van bezittingen en kapitaal voor de welvaart,

juist vanwege haar taak met betrekking tot de burgerlijke vrijheid.

De geloofwaardigheid van de 'natuurlijke' aristokratie was in het

geding. Evenals Smith was Gijsbert Karel er van overtuigd dat in de com-
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merci6le samenleving de tegenstelling tussen rijk en arm groter werd

Hierin lag een bijna strukturele verklaring voor de oligarchiseringsten-

dens. Een gesloten aristokratie wees hij echter af. Hij geloofde dat de

voortgang van de beschaving een grotere deelneming aan de regering  tot

gevolg zou hebben. Reeds in 1784 had hij in de Verenigde Staten vastge-

steld hoezeer de regering afhankelijk was van de sociale situatie. Daar

was minder onwetendheid, een bredere middle class, een grotere gelijkheid
51

als gevolg van een grotere spreiding van bezit dan in de Republiek . In

dit verband is het interessant om Gijsbert Karel's mening te kennen op

een later tijdstip. In de discussie in de Nationale Vergadering, vooraf-

gaand aan de Staatsregeling van 1798, werd gepleit voor twee vergaderingen,

met verwijzing naar de gemengde republikeinse regeringsvorm in Noord-

Amerika. Van Hogendorp achtte dat voor de Republiek niet wenselijk. In de

Verenigde Staten, zo redeneerde hij, zitten de vermogenden in de Senaat,

terwijl het Huis van Afgevaardigden grotendeels bestaat uit onbemiddelden.

Het tweekamerstelsel is daar ondermeer bedoeld om er voor te zorgen dat

de rijken de bezittingen van de anderen eerbiedigen. Begrijpelijk in een

land met spreiding van bezit. De Republiek heeft als commerci6le samen-

leving vanzel fsprekend een "menigte behoeftigen"; de armoede steekt schril

af tegen de grote rijkdommen. Doch enerzijds wordt er voor de armen en

zieken nergens beter gezorgd dan in de Republiek, anderzijds zou bedrei-

ging van eigendommen tot verdwijning van de koophandel kunnen leiden,

waardoor de bevolking nog zwaarder gedupeerd zou zijn. Daarom is misbruik

van macht in de Republiek meteen desastreus en is de vrees daarvoor min-
52

der groot dan in de Verenigde Staten

Van Hogendorp zocht de afwending van de dreigende oligarchisering in

twee richtingen. Het stadhouderschap moest de regentenmacht bedwingen en

de regenten van hun kant moesten streven naar 'consent' van de ingezete-

nen. Dit laatste begrip ging schuil achter de door Gijsbert Karel gefor-

muleerde noodzaak, dat de ingezetenen "gehoorzaamheid" moesten tonen te-

genover degenen die de regeringstaak uitoefenden. Enno van Gelder heeft

aangetoond dat Locke's consent-denken in de Republiek niet geheel onbe-

kend was. Het toestaan van een gedeeltelijke godsdienst- en drukpersvrij-

heid werd beargumenteerd met diens brieven over de tolerantie. Het kon-

flikt van 1618/1619 werd nimmer vergeten. De maatschappelijke orde mocht

niet meer op een soortgelijke wijze in gevaar komen. Daarom moest de re-
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gering zich bewust zijn dat zij de instemming van de geregeerden nodig
53

had . Dat een regering positief moest streven naar het verwerven van con-

sent werd vanaf Montesquieu gesteld. De verdediging van de drukpersvrij-

heid door Elie Luzac - zelf uitgever - kan in dit verband genoemd worden.

Dat geldt eveneens voor het verwijt aan de regenten, dat het hun ontbrak

aan 'publieke geest', dat wil zeggen: zij getroostten zich te weinig in-

spanning om het consent te behouden. Gijsbert Karel heeft zeer vaak de

meningsvrijheid benadrukt. Daardoor kon de samenleving uiting geven aan

haar instemming met de regering en konden de regeerders dit consent me-
54

ten

De voorgaande notities van de jonge Gijsbert Karel over de regering

kunnen worden afgerond, want een wezenlijke verandering ondergingen zij

niet meer, toen zij werden ingepast in de constitutionele monarchie van

Willem I. Toen na 1813 de Koning, nauwelijks in afwijking van de politie-

ke praktijk van de Bataafs-Franse regeringen, een persoonlijk bewind ging

voeren, betoogde Van Hogendorp sterker dan tevoren dat er evenwicht moest

zijn tussen het monarchaal, het aristokratisch en het demokratisch begin-
55

sel . Mijmerde Gijsbert Karel voor 1813 eens over het opnemen van voor-

treffelijke kooplieden in een adelstand, zoals dat door Franse koningen
56

geschiedde , na de bevrijding ging hij bij gebrek aan een kwalitatieve

natuurlijke aristokratie uit de oude Republiek akkoord met een aristokra-
57

tie-nieuwe-stijl , met een in het leven te roepen adel. In de toekomst

moesten alle ingezetenen het vooruitzicht krijgen tot sociale stijging.
58

Nu was in Europa de burgerstand in opmars

Het demokratisch principe kwam bij hem tot uiting in zijn invulling

van het consentidee: naast drukpersvrijheid was openbaarheid van bestuur

nodig. Vervolgens keurde hij het kiesrecht voor aanzienlijke burgers in

de steden goed. Hij was van mening dat op den duur de afgevaardigden van

de Tweede Kamer uit een bredere toplaag gerekruteerd zouden worden. De

mening die Schimmelpenninck in zijn proefschrift 'Over de volksregering'

(1784) verkondigde, namelijk dat de oude aristokratie moest worden uit-

gebreid, kon Gijsbert Karel delen. Dit moderate standpunt, al eens als
59

vroegliberaal getypeerd , hield voor Gijsbert Karel overigens niet in

dat het kiesrecht stante pede moest worden uitgebreid. Schimmelpenninck

had zich niet uitgesproken over "de grensscheiding, waar de aristokra-
60

tie ophoudt en de ongerechtigheid begint" . Gijsbert Karel's redenering
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had een min of meer theoretisch fundament: uitbreiding van kiesrecht was

te verwachten wanneer er door de toenemende welvaart en beschaving een wij-

ziging optrad in de sociale struktuur.

Van Hogendorp wilde in 1830 in de grondwet uitbreiding van het getrap-

te kiesrecht en invoering van de strafrechtelijke ministeri8le verantwoor-

delijkheid opnemen, maar ook vrijhandel. Het vroegliberale karakter van de-

ze politieke ideedn, door Van der Hoeven aangetoond, krijgt echter niet al-

leen meer reli6f wanneer daaraan het economisch-vroegliberale aspekt wordt

toegevoegd, maar mag daarvan ook niet worden losgezien. Gijsbert Karel

stelde de doorslaggevende invloed van het economisch vroegliberalisme op

het politieke denken in Engeland vast in de jaren '1820 bij de zich nog

Tory noemende Huskisson en Peel, twee politici die een belangrijke rol
61

speelden in de liberalisering van de handelstarieven . Hij ontwaarde

ook in de jaren, voorafgaande aan de Reformbill van 1832, de opkomst van

een nieuwe klasse, die de economische ontwikkeling bevorderd wilde zien

door economische vrijheid, welke zij dachten te kunnen realiseren door
62

middel van politieke medezeggenschap . Hij onderkende de economische fak-

tor in het streven naar politieke medezeggenschap. Dat had hij al in de

patriottentijd gedaan, toen de tegenstelling tussen rijk en arm de maat-
63

schappelijke verhoudingen had scheefgetrokken en het verlangen naar een

verbetering van de economische politiek had wakker gemaakt. In 1830 ging

het Van Hogendorp om twee stappen voorwaarts, de economische en de poli-

tieke.

Besef van de koophandel, dat was het derde punt dat Gijsbert Karel in

1785 nodig achtte voor een ommekeer ten goede in de Republiek. In het

voorafgaande werd aangetoond dat politieke stabiliteit en de daardoor

werkzame burgerlijke vrijheid de voorwaarden waren voor de welvaart.

Daarnaast moest men zich ook inzicht verwerven in de betekenis van de

koophandel voor staat en samenleving. Bestudering van de welvaartsge-

schiedenis aan de hand van Robertson en Smith maakte aan Van Hogendorp

duidelijk dat de handel de beschaving vooruitbracht en de "natuurlijke
64

gelijkheid onder de menschen" weer enigszins herstelde, zowel door

spreiding van bezit als door de verdediging van de vrijheid door de ste-
65

den

In de wijsgerig-historische literatuur werden de steden als de kam-
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pioenen van de vrijheid voorgesteld. Zoals Hume en Montesquieu dat voor

Engeland beschreven, zo wilde Simon Stijl dat doen voor de Republiek. Stijl

wilde in plaats van een staatkundig-legalistische een "wijsgerige" geschie-
66

denis schrijven, waarbij niet de regering maar het volk centraal stond

De jonge Gijsbert Karel verweet hem gebrek aan feiten en teveel aan prag-
67

matische benadering , doch toen later zijn eigen wijsgerig-historische

optiek ging overheersen, bleek er toch een overeenkomst in aanpak en visie

met Stijl. Naast de buitenlandse werken had Gijsbert Karel genoeg aan

'Hollands Rijkdom' van Luzac, die 6n een gedegen historische informatie

gaf 6n blijk gaf in de geest te schrijven van Montesquieu, Hume en Robert-

son. De 'trapsgewijze' historische ontwikkeling naar meer welvaart en be-

schaving van een volk van jagers, vissers, landbouwers en handelaren nam
68

Van Hogendorp hieruit over

Luzac's presentatie van een 'idealtypisch' vrijheidsbegrip sprak

Gijsbert Karel zeer aan vanwege het tweeledig referentiekader daarvan, na-

melijk enerzijds de Nederlandse geschiedenis en anderzijds de Engelse 'ex-

perience' sedert 1688 met de daarbij gevoegde gedachtengang over 'liberty

and property', inclusief de afwijzing van Price' natuurrechtelijke opvat-

ting over individuele vrijheid. Ook de verdere thematiek waarmee Luzac

zich bezighield was in vele opzichten dezelfde als die van Gijsbert Karel,

zoals de noodzaak van een militair sterke Republiek in de trant van "si

vis pacem para bellum" en het evenwicht tussen stadhouder en Staten. Van

Hogendorp was zeer geboeid door de wijze waarop Luzac dit laatste feno-

meen reeds in de zestiende eeuw plaatste. Het ging hier om het konflikt

tussen de Staten van Holland en Karel V over het plakkaat van 1540, waar-

mee de toch al stagnerende graanexport nog meer werd bedreigd. De vorst

stond toe dat de kwestie voor de Grote Raad van Mechelen werd gebracht.

Het proces deed Karel V inzien dat hij in strijd met de privileges van

Amsterdam had gehandeld. Nog de liberale Van Rees gaf, steunend op Lu-

zac, een uitgebreid verslag van deze gebeurtenis, want hier bleek dat
69

"het staatsregt in strijd was met de staathuishoudkunde" . De Hollandse

verdediging leverde bij die gelegenheid een bij de Nederlandse liberalen

in de negentiende eeuw hooggeschat vertoog op over economische vrijheid,

toegespitst op de vrije graanhandel, een thema dat in de ontwikkeling

van het klassieke vrijhandelsdenken vooropstond. Het viel Van Hogendorp

op dat Karel V niet eenvoudigweg zijn edikt introk, maar deze op juridi-
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sche gronden liet veroordelen. Dit betekende een erkenning van de eigen po-

sitie van vorst en Staten. Gebeurde dit niet, zoals in het stadhouderloos

tijdperk, dan werden, zegt Gijsbert Karel, de vrijheidsbeginselen door de

regenten verloochend en bleek dus uiteindelijk een stadhouder nodig te

zijn om de welvaart in bescherming te nemen. Hij doelde hier op de rol van

Willem IV bij het porto-franco-voorstel van 1751. Hierover ging een ander
70

fragment uit 'Hollands Rijkdom', dat hem sterk boeide

Luzac steunde zwaar op de historische gegevens van De la Court's

'Maximen', welk boek Gijsbert Karel in Franse vertaling (M6moires de Jean

de Wit) in bezit had. De la Court toonde een scherp inzicht in de econo-

mische situatie van de stad Leiden. Van Tijn heeft dat uitgelegd maar bo-

vendien gesteld, dat de economisch-theoretische inzichten tekorten ver-

toonden, omdat zij werden geformuleerd vanuit het groepsbelang van de

kooplieden-ondernemers in de Leidse textiel. Naast zijn argumentatie te-

gen gilden, hellen en ge6ctroieerde compagnieen was deze zeventiende-

eeuwer mercantilistisch in zijn opvatting over de buitenlandse handel. In

plaats van een freetrader was hij enkel voorstander van handelsvrijheid

in de betekenis van afwijzing van belemmeringen van economische vrijheid
71

binnen stad en gewest . Fulminerend tegen oligarchische misbruiken volg-

de hij Harrington's visie dat in de koopmansrepubliek Holland de regering

het best in handen kon liggen van de kooplieden. Het samenvallen van be-

lang en macht garandeerde dat optimale bescherming gegeven kon worden aan

de handelaar, wiens activiteit de steunpilaar was van 'Hollands Welvaren'.

Dit idee van De la Court, die tot de anti-stadhouderlijke 'ware-vrijheid'-

partij behoorde, zal Gijsbert Karel zeker aangesproken hebben, maar dat

gold niet voor diens Hollandistisch standpunt, want de Republiek als ge-

heel had wel degelijk een stadhouder nodig: Dat gold ook niet voor de

veronachtzaming door De la Court van de samenhang tussen de welvaartstak-

ken. Koophandel betekende bij Van Hogendorp niet de handel van kooplie-

den, maar was synoniem met 'trade' en 'commerce', woorden die in de acht-

tiende-eeuwse literatuur een bredere betekenis kregen: de economische be-
72

drijvigheid, aangetrokken door de handel

"Besef van de koophandel" betekende niet alleen inzicht in de ge-

schiedenis daarvan maar ook inzicht in de taak van de overheid ten aan-

zien van de welvaart. Ontslagen als Rotterdams pensionaris schreef hij,

na serieuze lezing van 'Hollands Rijkdom' zijn visie op de toekomst neer
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in een voor eigen gebruik bedoelde 'Memorie zomer 1795'  , grotendeels ge-

wijd aan de koophandel. Een korte samenvatting van zijn opmerkingen over

de taak van de overheid is van belang, gezien de doorwerking daarvan op

zijn latere houding tegenover de economische politiek van Willem I.

"Het algemeen bestuur dient, met opzigt tot den koophandel, slegts om

op een ontkennende wijze nuttig te zijn en niet om eenigen stelligen in-
74vloed ter uitbreiding van den handel uit te oefenen" . Bevordering, uit-

breiding en het tot de vorige bloei terugbrengen van de welvaart behoort

te geschieden door de "huishoudelijke regeringen", dat zijn de provincies,

steden, dorpen, heemraadschappen en polders. Deze regeringen maken de wet-

ten die al of niet bevoordelend zijn voor de handel. Zelfs voor de O.I.C.

geldt dat feitelijk de handeldrijvende provincies en steden daarin de

dienst uitmaken, ook al komt het octrooi formeel van de Staten-Generaal.

De provinciale en lokale regering kan het beste op de per plaats ver-

schillende economische bedrijvigheid een nuttige invloed uitoefenen. Zo

ziet men in de handelssteden "Kamers van zeeregt, van Assurantien en Ava-

rijzaken, van Desolaate Boedels, Wisselbanken, Beurzen, Kraanen, Ha-
75vens"

De huishoudelijke regeringen in de handelssteden kunnen stimulerend

werken op de handel, omdat - men kan hier de Leidse fabrikant-koopman De

la Court horen spreken - de kooplieden zelf in de stadsregering zitten.

Dit in tegenstelling met de kooplieden in Frankrijk die door Colbert om

raad gevraagd werden. Hun reaktie "laat ons begaan" (laisser faire) kon

de stadsregering in Holland z6lf realiseren. Wordt het wederzijds belang

van regering en handel veronachtzaamd, dan ondervinden beide daarvan de
76

nadelige gevolgen

De grens van de "huishoudelijke magt" ligt daar "waar de werksaam-
77

heid van het algemeen bestuur begint" . Het algemeen bestuur is alleen

geschikt om geschillen tussen provinciale huishoudelijke regeringen te
78

voorkomen of te beslechten
, want "wie is onzijdiger, wie neemt het al-

gemeen belang ter harte, wie beschouwt de zaaken beter in haaren samen-

hang, dan de Hoogste Vergadering (= de versterkte Staten-Generaal, Ov.)
79

en de Hooge Vierschaar der Unie?" . Dit laatste was een door Gijsbert

Karel bedachte hoogste rechtscollege en beroepsinstantie. De bondgenoot-

schappelijke regering heeft tot taak het maken van verdragen van Koop-

handel en Zeevaart, van Marine, van Buitenlandse Zaken, van de Kolonien.
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Men kon echter, zo betoogde Van Hogendorp, voorstander zijn van zo

min mogelijk handelsbelemmeringen in het land zelf en tussen de Europese

landen, doch voor de koloniale handel een speciaal toezicht van de rege-

ring wenselijk achten. Gijsbert Karel pleitte voor scheiding van bestuur

en handel in de koloni6n en tevens voor een samenspraak tussen het Depar-

tement van Kolonien en een op te richten Kamer van Kooplieden, bij welke
80

instantie particuliere handelaren zich konden vervoegen

In deze Memorie van 1795 staat de relatie tussen regering en handel

centraal. De regering schept binnen een hechtere bondgenootschappelijke
81

staatsvorm institutionele voorwaarden voor een vrije ontwikkeling van

de commercie. Bovendien wordt door 'evenwicht' in de regering de politie-

ke vrijheid gegarandeerd, waardoor de welvaart kan floreren.

In de jaren na 1795 zweeft Gijsbert Karel in zijn kijk op de toe-

komst van de Republiek tussen hoop en vrees. Aan de oorlogen zou toch

ooit een einde komen? Dat gaf uitzicht op herstel van de handel. Maar

bleef desondanks het verschijnsel revolutie virulent? Vele westerse ge-

schriften, die tegen 1800 verschijnen over politiek en economie, hebben

de teneur van spanning en verwachting. Men beseft dat de regering zich

het beste 'liberaal' kan opstellen tegenover de welvaartsontwikkeling,

maar dat tegelijkertijd aan de regeringstaak een sociale inhoud moet wor-

den toegevoegd vanwege de gebleken, maar nog niet helder begrepen maat-

schappelijke fricties. In de geschiedenis van de politieke idee6n deed

zich in het einde van de 18-de eeuw de overgang voor van de 'civic vi-

sion' naar de 'social vision'. De 17-de-eeuwse denkbeelden over het ont-

staan van de burgerstaat en over de gewenste regeringsvorm waren breed-

voerig uitgewerkt. De nadruk ging vallen op de rol van de staat in de

samenleving, op de samenhang tussen politieke en economische instituties
82

in een gegeven cultuur . Ook Gijsbert Karel lijkt zich op dit moment

bewust te zijn van de aarzelende wending in het denken over de doelstel-

lingen van de regering.

De wereld had behoefte aan goede ideeen want de revoluties en de

oorlogen zijn het gevolg van verkeerde ideeen, zegt Van Hogendorp in
83

'Onze Tijden' (c. 1798) en hij beschrijft hoezeer de verlichte abso-

lutisten, geinspireerd door de nieuwe politieke filosofie, serieus de

nationale welvaart wilden bereiken. Jozef II, Leopold van Toskane en an-

dere vorsten "hebben de godsdienstige verdraagsaamheid voorgestaan, het
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lijfeigenschap zo veel mogelijk vernietigd, verdiensten in alle standen

beloond, den adel en alle geboorteregt gedrukt, de geestelijkheid binnen

haare paalen gehouden, den burgerstand, in veele opzigten, tot het be-

stuur geroepen, alle aanmoediging en ondersteuning verleend aan landbouw,

fabrijken, kunsten, koophandel en weetenschappen, de belastingen gelijker

verdeeld, en zo wel door dit middel als door de gemelde opbeuring van al-

le middelen van bestaan de inkomsten van den Staat vermeerderd".  Dit

laatste gaf verschillende vorsten de mogelijkheid om naar het voorbeeld

van Frederik II de Grote een omvangrijk leger te vormen. Dit leidde tot

expansie-oorlogen en tot vergroting van de staatsschuld. Toen ontstond

een paradoxaal probleem. De hervorming van het staatsbestuur ging ge-

paard met een versterking van het politieke centrum maar daarbij werd,

gezien de doelstellingen, uitdrukkelijk gerekend op het consent van het

volk. Het volk wilde echter niet meewerken met de vernieuwingen en pro-

testeerde tegen de stijgende belastingen. Uit dit verzet is de aanhang

van Rousseau's volkssouvereiniteitstheorie te verklaren, die men reeds

verwerkelijkt meent te zien in de Amerikaanse Revolutle. Nu moet men wa-

ken voor een foutieve gevolgtrekking, zegt Gijsbert Karel. Het gedrag

van de vorsten enerziJds en dat van het volk anderzijds is niet primair

toe te schrijven aan de zwakheid van de menselijke natuur of aan de

"driften". "Wij moeten niet zoo schielijk boosheid en slegtheid vinden,

waar bloote dwaaling zijn kan, en die menschen als vijanden van het

menschdom voorstellen, weiken slegts onkundige raadslieden geweest zijn.

Dit gedrag schrijft ons de godsdienst duidelijk voor, en ae ondervinding

bevestigt, dat verkeerae denkbeelden meer kwaad in de weereld doen dan

booze driften. De mensch is wel natuurlijk onvolmaakt, of, om beter en

godsvrugtiger te spreeken, natuurlijk bedorven, maar zo slegt is hij

niet, dat hij zo veel kwaad zou doen, als er sedert eenigen tijd in Eu-

ropa is gedaan, indien hij de gevolgen van zijn gedrag kon vooruit-
,84Z le/1'

De rede kan uitkomst brengen. Er wordt kritisch nagedacht over de

regeringsvorm, redeneerde Van Hogendorp verder. Hij wees daarbij op

Condorcet, die in 1793 zijn constitutie-ontwerp in Frankrijk aanprees

met de opmerking: "de constitutie van Engeland is goed voor rijke lie-

den, die van Noord-Amerika voor den middelstand, en de fransche voor de
85armen"  . Maar de vraag zou volgens GiJsbert Karel niet moeten zijn, wie
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regeren moet, maar hoe men regeren zal. Onkundigheid en kortzichtigheid

stonden de mens bij zijn zoeken naar het geluk voor zichzelf en voor zijn

medemens in de weg. Bij Cicero las hij, dat iedere tijd zwanger ging aan

gebeurtenissen. Ook dat het de taak was van de denkers om - zoals Huizin-

ga in onze tijd zegt - de Grote Onbekende te ontdekken: het vraagstuk in

het heden, dat nog niet voor iedereen duidelijk is maar waarvan de hui-

dige analyse en aanpak van beslissende betekenis zijn voor de toekomst.

De politiek behoorde ten dienste te staan van het volk. De opkomst van de

economische wetenschap verklaarde Gijsbert Karel dan ook uit de kontra-

dikties van het verlicht absolutisme. Nieuwe ideedn moesten echter geent

worden op de ervaring van het verleden; anders zouden zij "geheel on-

vrugtbaar, afgetrokken en zelfs misleidend" zijn.

In de nadagen van Napoleon's r6gime werd Gijsbert Karel sterk ge-

boeid door de wijsgerig-historische literatuur. In de algemene sfeer van

hoop op vrede werd de toekomst weer interessant. Uit de notities die hij

met name bij de boeken van Heeren maakte, bleek dat twee dimensies van

zijn idee8n werden versterkt. Dat was de ethisch-sociale dimensie: de op-

vatting dat de aard en de mogelijkheden van de mens niet losgezien konden

worden van de samenleving, waarin hij leefde. Hieruit vloeide voort dat

de regering een hoge taakopvatting moest hebben. De internationale oor-

logssituatie verruimde een andere, de mondiale dimensie van Gijsbert Ka-

rel's denken: het inzicht dat er een interdependentie bestond tussen het

'geluk' van staten en volken.

Van Hogendorp deelde de optimistische mensvisie van de wijsgerige

historici. Dankzij de voortgaande "civilisatie" was de "virtu" van de

westerse mens sedert de middeleeuwse "barbaarsheid" steeds meer toegeno-

men. Het begrip vrijheid kon pas verstaan worden in samenhang met de

graad van gerechtigheid, van 'justice'. Dit was een kernthema in Gijs-

bert Karel's favoriete literatuur van Robertson, Hume, Smith en hun na-
86

volger Kraus . De ongelijkheid tussen rijk en arm wees op het tekort

aan 'justice'. Onder de indruk van het genoemde werk van Schmidt schrijft

Van Hogendorp (c. 1811): "Hoe meer door de burgerlijke wetten gezorgd is

voor de veiligheid van den eigendom, hoemeer gelegenheid er is tot winst

en hoe scherper die prikkel op de gemoederen werkt, des te meer wordt

alle aangebooren vrijheid van den mensch verwaarloosd en aan de hebzugt

opge6fferd. In onze volkrijke hoofd- en koopsteden, is het slegtste volk,
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het graauw, schier beroofd van alle zedelijk gevoel, en leeft zonder gods-

dienst, zonder vooruitzigt, zonder eenigen band dan de vrees voor eene

straffende overheid". De aanval  op de commerciele samenleving die hieruit

sprak, zwakte Gijsbert Karel af door te vervolgen: "Onder landbouwende

volkeren leidt deeze gemoedsgesteldheid regelregt tot eene dienstbaarheid
..87die in slaavernij ontaardt"

Door de contemporaine landbouwende volken buiten Europa pragmatisch

te identificeren met de samenlevingen uit de oudheid kon Gijsbert Karel

wijzen op de door het Westen bereikte hoge culturele standaard en op het

perspectief van vrijheid en internationale welvaart, indien ook elders de

beschaving door toedoen van het christendom zou toenemen. We volgen het

betoog in enige van zijn historische opstellen (c. 1812).

"Civilisation",  dat is "1'atat moral", staat tegenover "barbarie",
88

hetgeen inhoudt "1'ignorance de l'esprit et de la corruption"  . Deze po-

lariteit verklaart waarom er een verband bestaat tussen christendom en

beschaving. Dat het christelijk geloof in staat is de ongelijkheid te

verminderen, blijkt in de Europese staten. In de andere delen van de we-

reld is er despotisme, omdat slavernij, polygamie en afgodendienst de

"moeurs" ("vertus")  van de mensen zozeer "verbasterden",  dat alle macht

en willekeur bij 6on persoon terecht kwamen teneinde de samenleving als

geheel in stand te kunnen houden. Deze despoot op zijn beurt verergert

de zeden.

De sociale en politieke situatie van een volk is afhankelijk van de

"vertus"  en  van de "lumidres". Geloof  en Rede moesten tesamen  de  "pro-

grds" bespoedigen. De corruptie, de "d6pravation du coeur", zou door een

christelijke levenswandel en de onwetendheid van de geest zou door onder-

wijs en wetenschap overwonnen kunnen worden. Deze gedachtengang versterk-

te Gijsbert Karel's inzicht in de breedte en diepte van het begrip 'pros-

p6rit5 publique', zoals dat in 'The Wealth of Nations' en in andere eco-

nomische werken van zijn tijd aan de orde kwam. De algemene welvaart was

afhankelijk van de regeringsvorm, van het instandhouden van oude wetten,

de hervorming van de godsdienst, de zorg voor wetenschap en onderwijs -

vorming van geest 5n hart -, de uitbreiding van de handel en de vesti-
89

ging van koloni5n . De laatste twee componenten voerden overigens de

boventoon, de andere waren meer kondities en graadmeters van de econo-

mische welvaart.
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Dat de overstap van negatieve naar positieve vrijheid volgens Van Ho-

gendorp in het verschiet lag, blijkt uit zijn verdere redenering. Bevrij-

ding uit onwetendheid en verdorvenheid maakt de mens vrij om zijn bijdrage

te leveren aan de welvaart, want "cette prosp6rit6 publique natt de la

plus grande libert6, possible dans toutes les possessions utiles, et de la
90

plus exacte distribution de la justice"  . De commerci6le maatschappij

heeft de mogelijkheden om op den duur de ongelijkheid te verminderen. Dat

betreft dan de onafhankelijkheid van de mens tegenover de medemens: "Een

man die zijnen dienst aanbiedt, kan vrij blijven, wanneer hij voorwaarden

bepaalt, die niet gehouden wordende, hem van den dienst ontslaan. Wie die-

nen moet zonder voorwaarden, is slaaf; hij is geen mensch meer, maar veel-
91

meer een werktuig in de hand van eenen ander" . Bovendien hangt de 'jus-

tice' af van de werking van de instituties, die in het verleden in aantal

groeiden om de overheid in staat te stellen te regeren. Er was al heel

vroeg naast de rechtspraak, die de veiligheid tussen de burgers onderling

moest verzekeren, een andere institutie, die de veiligheid tegenover an-

dere volkeren moest bewaken, de defensie. Voor de defensie was invoering

van de belastingen nodig: kon door de belastingdruk de binnenlandse 'jus-

tice' worden aangetast, een tekort aan fiscale inkomsten bracht de vrijheid
92

van de staat zelf in gevaar

Welvaart en nationale onafhankelijkheid waren onlosmakelijk met el-

kaar verbonden; dat was een oude waarheid in de Hollandse handelstradi-

tie. Naargelang Gijsbert Karel's inzicht groeide in de wijziging, die zich

sedert het midden van de achttiende eeuw voltrok in de internationale ver-
93

houdingen em dus in de neergaande positie van de Republiek  , zocht hij

steun in de wijsgerig-historische causaliteitsketen: de mate waarin de

commerciole staat de vrijheid binnen zijn grenzen kon realiseren, hing af

van de welvaart, en de welvaartsgroei hing op haar beurt af van de mate

van nationale onafhankelijkheid 6n van vrijheid in de commerci6le betrek-

kingen tussen de staten; door de voortgaande beschaving zou het aantal

handelsstaten toenemen.

De hoop op vrede vertaalde Gijsbert Karel vanaf ongeveer 1810 in het

geloof in internationale vrijhandel. Hij verwachtte dat de 'verlichte'

staten in de toekomst van oorlog zouden afzien. Deze opvatting sprak uit

het boek van de Smith-adept Heeren, dat handelde over internationale ver-

houdingen: 'Handbuch der Geschichte der europ ischen Staatensystems und
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seiner Kolonien' (1809). Van Hogendorp vermengde de gegevens hieruit in

Zijn beschouwingen over de plaats van de Republiek. Zeer in het kort komt

de inhoud van zijn opstel 'Discours pr61iminaire pour une histoire de la
94

Rdpublique des Provinces-Unies' (c. 1812) hierop neer.

Er zijn volgens Heeren drie situaties denkbaar in de verhoudingen

tussen staten. Onafhankelijke staten zijn te zwak om externe kontakten te

onderhouden en blijven ondanks verschillende belangen toch zelfstandig.

Dit verschijnsel deed zich in bepaalde tijden in de middeleeuwen voor. Een

andere mogelijkheid is dat onafhankelijke staten met verschillende be-

langen hun relaties met andere staten in evenwicht houden. De derde situ-

atie is dat een aantal staten een gemeenschappelijk belang laat prevale-

ren, omdat zij in een verhouding van afhankelijkheid staan tegenover een

mogendheid  die de "pr6pond6rance" uitoefent.   In de Renaissance liggen  de

wortels van dit achttiende-eeuwse evenwichtsdenken, en terecht, stelt

Heeren, want toen was de eerste mogelijkheid niet langer meer aanwezig.

De internationale relaties werden sedertdien bepaald door een belang,

eerst  door "1' int6ret religieux" en daarna, vanaf  1688, door "1'int6rOt

mercantile".  In de zestiende eeuw was er aanvankelijk een machtsevenwicht,

maar het suprematiestreven van Karel V en zeker van Philips II verstoorde

dat. Juist in die periode ontstond de Republiek. Dankzij de Glorious Re-

volution werd het plan tot de vestiging van een universele monarchie van

Lodewijk XIV ongedaan gemaakt. Toen had de Republiek de "weegschaal van

Europa" in handen. Op het einde van de zeventiende eeuw ging het gods-

dienstig belang over in het handelsbelang. In Frankrijk werd deze caesuur

gedemonstreerd doordat Lodewijk XIV door de opheffing van het Edikt van

Nantes de economisch waardevolle Hugenoten het land uitjoeg, terwijl Col-

bert daarentegen de Franse handel wilde bevorderen.

Gijsbert Karel parafraseert de gedachtengang van Heeren verder als

volgt. Kan de "Republiek van Europa", een onbereikbaar ideaal voor Karel

V en Lodewijk XIV, hedentendage gerealiseerd worden onder Franse over-

heersing? Het antwoord is ontkennend, want juisz deze dominantie pronon-
95

ceert "la physionomie particulidre des diff6rentes nations" . In het

Franse keizerrijk zijn er krachten werkzaam die unificerend werken. Zo

wijst Gijsbert Karel op de Code Napol6on, het groeiend bewustzijn van

zelfs de laagste klassen in iedere samenleving, de Franse taal, de con-

formiteit van godsdienst, wetten, zeden, onderwijs en kennis. Maar het
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nationale karakter wordt niet gesauveerd. Bovendien leidt "1' intSret  mer-

cantile" in een situatie van overheersing tot laaghartige roof en confis-

catie, waarvan het Continentaal Stelsel het voorbeeld is. Na de bevrijding

van het Franse r6gime is een harmonie tussen de staten bereikbaar, indien

de volken zeker zijn van het behoud van de nationale eigenheid, maar even-

eens willen inzien dat de beschaving van het ene land samenhangt met die

van het andere; het belijden van dezelfde godsdienst kan daartoe het beste

bijdragen. Dat houdt voor de ontplooiing van de eigen nationale welvaart

in, dat onafhankelijke staten in een situatie van onbedreigd machtseven-

wicht met elkaar economische betrekkingen aangaan. Tot zover Gijsbert Ka-

rel's notities van 1812.

Dit machtsevenwicht werd na 1813 niet meteen verwerkelijkt. Op het

einde van zijn leven betreurde Van Hogendorp dit ernstig. Het protectio-

nisme van andere landen had Engeland de kans gegeven "meester van de zee"

te blijven. Bovendien werd "1' int6ret mercantile"  rond  1830  door het  con-

stitutionele belang gehinderd. De roep om veranderingen van de grondwet

had de tegenstelling verscherpt tussen "Jacobijnen en Absolutisten", tus-

sen twee blokken, dat van het vrije Engeland met zijn medestanders en dat

van het autokratische Rusland c.s. De kans om na Waterloo door middel van

handelsbetrekkingen de interne en internationale politieke ontwikkeling
96

gunstig te beinvloeden, was niet aangegrepen

Deze gedachtengang was niet vrij van mercantilistische implicaties.

Toch ontkwam Gijsbert Karel daaraan. Niet alleen door zijn wijsgerig-

historisch vooruitgangsoptimisme, maar ook door de aanvaarding van de

'cosmopolitische' vrijhandelsopvatting en tegelijk van de klassiekecono-

mische denkbeelden over economische ontwikkeling. De opkomst van de Ver-
97

enigde Staten als nieuwe handelsmogendheid was in Gijsbert Karel's

ogen een bevestiging van de 'cosmopolitische' stelling van de praeklas-

sieke econoom David Hume, geformuleerd in diens 'Balance of Trade',

waarin werd gewezen op de harmonie van de economische belangen van de

naties. Gijsbert Karel schrijft meermalen in de Bijdragen, dat "God Al-

machtig de vruchten van den grond ongelijk heeft verdeeld onder de vol-

ken van de aardbodem, opdat de behoeften van den handel daaruit zoude

geboren worden en alle menschen in een onderlinge verkeering zouden ge-

bracht worden". Op een andere plaats: "de landen en volken hangen van

elkander af door het onderscheid der voortbrengselen; daaruit wordt de
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noodzakelijkheid van onderlingen handel geboren . De laatmercantilist

Forbonnais had weliswaar - Gijsbert Karel wist dat - Hume's invloed on-
99

dergaan, maar miste een liberale visie op de regeringstaak . De handel

kon een liberale zorg van de overheid niet missen, zegt Gijsbert Karel.

In zijn 'Aenmerkingen' (1801) bij Verri wijst hij diens idee van een al-

gehele vrijhandel als imaginair van de hand, want de mensen zijn geen

engelen en de volkeren leven niet in permanente vrede en vriendschap.

Daarom "mag de voorstander van wijze wetten, door welke de natuurlijke

vrijheid bepaald wordt, des te veiliger besluiten dat de koophandel wel
100

degelijk een voorwerp is van de werksaame zorg eener goede Regering"

Tot aan Ricardo concentreerden de klassieke economen zich op de eco-

nomische ontwikkeling van hun land. Tijdens het schrijven van het 'Dis-

cours' van 1812 hield Van Hogendorp zich met 'Die Staatswirthschaft' van

de Duitse smithiaan Kraus bezig. Deze hekelde het mercantilisme, omdat

het de algemene welvaart meende te kunnen bereiken door beperkingen van

de binnenlandse en buitenlandse handel en bedrijvigheid. "Les 6crivains

les plus profonds, en Angleterre comme ailleurs, et les hommes d'6tat

les plus sages, sont tous revenus de ces erreurs A des principes plus

simples et au systdme d'une grande libert6, qui est le plus sur encou-

ragement de l'industrie. L'anglois Adam Smith a fray6 cette nouvelle
101

route" . Aldus Gijsbert Karel.  Wat de interne welvaart betreft, de re-

gering moet zich toeleggen op de aanmoediging van landbouw, nijverheid

en handel. Kraus zegt in de woorden van Gijsbert Karel ook dat de rege-

ring dient te zorgen voor dusdanig onderwijs, dat de burgers hun be-

langen leren kennen en om te weten te komen hoe zij die kunnen bereiken.

Indien de regering naar deze raadgevingen luistert, kan zij zonder vrees

het  aan haar onderdanen overlaten "s'enrichir chacun  A sa guise,  et  ils

n'y parviendront que plus ais6ment et plus promptement". De regering mag

er echter niet aan meewerken dat de welvaart toeneemt ten koste van "la

vertu",  want deze maakt  de ware welvaart  uit en hierover moet de overheid
102

waken, geholpen door een strenge en onpartijdige rechtspraak

Ten aanzien van de buitenlandse handel moet de regering weten dat

zij zich zou vergissen, indien "dans ses relations de commerce avec les

autres peuples, il pr6tendoit 6tablir le sien sur la ruine du leur, en

d6fendant A ses sujets la consommation des produits de leur sol et de

leur industrie. Le commerce doit etre rociproquement utile pour subsister
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et pour s'6tendre, et de pareilles restrictions ne profitent, pas & la
103

longue, lors m&me qu' ils apportent d' abord quelques avantages"   . Deze

mening herhaalde Van Hogendorp diverse malen in zijn Bijdragen.

Smith heeft de theorie van de internationale handel niet verder dan

Hume uitgewerkt. Zijn grote verdienste is gelegen in de aanval op het

mercantilisme en in zijn theorieen over de nationale economische groei,
104

welke de vrijhandel tot een noodzakelijke stimulator daarvan maakte

Hij zag als basis van de buitenlandse handel wat nu 'het absolute voor-

deel' wordt genoemd. In een situatie van vrijhandel zullen alle goederen

geproduceerd worden in de landen waar de produktiekosten het laagst zijn.

Van Hogendorp gebruikte een soortgelijk argument ter ondersteuning van de

voor Nederland niet weg te denken 'algemene handel', de stapelhandel, te

onderscheiden van de handel in voor eigen gebruik bestemde produkten, de
' gewone koophandel' : "de goederen van fabrijken koopen wij thans beter

koop van vreemdelingen, en wij verkoopen daartegen aan deze vreemdelingen

vele goederen, die zij noodig hebben, en krijgen op deze wijze den tol
105

terug, welken wij aan hunne nijverheid betalen" . De door Ricardo in

zijn 'Principles' geconcipieerde wet van de comparatieve kosten is Gijs-

bert Karel ontgaan, ook al blijkt uit enige notities in margine in de
106

derde uitgave van 1821, dat hij het boek las . Pas ca. 1850 werd, voor-

zover mij bekend is, aan deze theorie in geschrifte in Nederland aandacht
107

besteed

Mercantilistische opvattingen leidden een taai leven. In 1825 ver-

baasde Gijsbert Karel zich er over dat twee belezen Tweede-Kamerleden de

stelling verdedigden "dat de politieke oeconomie eene wetenschap is die

leert om rijk te worden met veel te verkoopen en weinig in te koopen" en

dat zij spraken "van het geld dat uit het land gaat van vreemde waren en

van het geld dat in het land komt van onze uitgevoerde waren". Een waan-

denkbeeld, want zij moesten toch weten, dat volgens de klassieke economen

"invoer en uitvoer een ware ruiling zijn, dat de eene waarde de andere
108 109dekt" . De gangbare mening , dat Gijsbert Karel niet een principieel

vrijhandelaar is, kan geen stand houden, indien te bewijzen is dat zijn

liberale aantekeningen niet louter zijn bedoeld om een oud-Hollands sta-

pelmarktstandpunt te verbloemen. Daarvoor is een onderzoek nodig van de

vraag in hoeverre in Gijsbert Karel's opinie over de handelstarieven 6f

de 'geest van het Plakkaat van 1725, 6f het 18-de-eeuwse porto-franco-
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ideaal doorklinkt, dus hoe deze of gene mening zich verhoudt tot de moder-
110

ne vrijhandelsleer

De klassieke economen houden zich tegelijk met het 'laissez passer'

en met het 'laissez faire' bezig. In IV.3 zal blijken dat hun idee6n door-

dringen in Van Hogendorp's kijk op de ontwikkeling van de binnenlandse

welvaart en op de rol van de regering hierbij. Een eigen Nederlandse

kleurgeving aan buitenlandse theorieen is daarbij denkbaar. Bijvoorbeeld

ten aanzien van werkloosheid en pauperisme. Over de oplossing van dit

brandende vraagstuk werd door de mercantilisten anders gedacht dan door de

liberale economen. De mercantilisten beschouwden volledige werkgelegenheid

als een staatsbelang, te bereiken via een samenstel van maatregelen met
111

behulp van het prijsmechanisme . Zij verschoven in de tweede helft van

de achttiende eeuw het accent van welvaart en macht van de staat naar wel-

vaart en welzijn van het volk. De klassieke economen van Gijsbert Karel's

tijd wezen regeringsinterventie ten gunste van de werkgelegenheid als ge-

heel af; de legitimering daarvan werd gezocht in nieuwe visies op eigen-

dom, burgerlijke vrijheid en individuele 'virtu'. Deze thema's nam Van

Hogendorp uit de achttiende-eeuwse denkwereld over. Taylor legt uit, hoe

men, m6t bewaking van de 'justice', het politieke en economische bestel

voorzichtig wilde instellen op de eisen van de nieuwe tijd. Deze aanpas-

sing moest slagen, dacht de liberaal. Hij geloofde in een uiteindelijk

bereikbare harmonie van de werkelijke belangen van alle mensen en naties.
112

Hij dacht universeel

'Welvaart en onafhankelijkheid' was en bleef een kernthema, maar

verloor bij Gijsbert Karel zijn mercantilistische teneur van 'profit and

power', zoals we in de volgende paragraaf zullen aantonen. De leer van de

zogenaamde gunstige 'balance of trade' was het zwaktheoretische verleng-

stuk geweest van de 'balance of power', waarin de staat zijn eigen posi-
113

tie zo sterk mogelijk wilde maken . Hoezeer deze leerstelling ook door

Hume werd gemitigeerd, aan de nationale onafhankelijkheid mocht in wezen
114

geen schade worden toegebracht . Dat diens 'cosmopolitische' vrijhan-

delsopvatting ingang vond bij Gijsbert Karel had, zoals we zagen, te ma-

ken met zijn vredesverwachting ca. 1812. Als Hollander was hij bovendien

maritiem-internationaal ingesteld. Van Hogendorp dacht uit de geschiede-

nis van de internationale relaties te kunnen afleiden, dat in de toekomst

van een machtsevenwicht sprake zou zijn tussen staten, die op voet van
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gelijkheid kontakten onderhielden. Op zijn wijsgerig-historisch optimisme

heeft ongetwijfeld ook het geseculariseerd natuurbeeld ingewerkt, dat het
115

geloof in God's plan met de wereld overigens onverlet liet

Ook al verliep de vooruitgang traag, een christen had de plicht te

hopen. In deze intonatie schrijft Gijsbert Karel. Bovendien bleek de rede

in dit tijdvak van oorlog en revolutie tot prestaties in staat, die de

culturele en economische afstemming van onafhankelijke volkeren op elkaar

vergrootte. In 1823 wilde Van Hogendorp voorkomen, dat de Tweede Kamer bij

de vernederlandsing van de code civil te veel bleef hechten aan oude re-

gels. Door de Code Napol6on werd toch juist een grote mate van 'justice'

bereikt. De landen zouden eens tot 66n Europees recht komen. De staten

moesten zich niet langer afzonderen. De in dit verband gemaakte notitie

in de Bijdragen geeft een samenvatting van de thematiek van deze para-

graaf: "Dezelfde omstandigheid, welke het verschil tusschen de nationale

wetboeken gedurig minder maakt, heeft tevens deze uitwerking, dat de na-

tionale onafhankelijkheid bevestigd wordt. Die omstandigheid is de voort-

gang der beschaving onder alle nati5n, de algemeene vorderingen in kun-

sten, wetenschappen, uitvindingen, de overhelling tot dezelfde regerings-

vormen, tot de vrijheid des handels, tot een duurzaam genot van vrede en

welvaart.  Zulk een staat  is het tegendeel  van de zucht tot overheersching,

tot veroveringen, tot oorlogen, alle welke eene nationale afzondering ver-

eischten, om de onafhankelijkheid te bewaren. De algemeene beschaafdheid,

uit eene overeenstemming van regeringen, wetten en zeden geboren, is de
116

veiligste waarborg van de onafhankelijkheid zelfs der kleinste staten"

Gijsbert Karel's vrijheidsconcept en zijn wijsgerig-historisch voor-

uitgangsdenken, beide vroegliberaal van aard, vormen tesamen met de cos-

mopolitische vrijhandelsopvatting het uitgangspunt van zijn kijk op de

concrete realiteit van Nederland, met name op de achteruitgangsproblema-

tiek.

IV. 2.._ Relatieve commerciele achteruitgang: t6ch perspectief:

Het besef van de relatieve aard van de commerciole achteruitgang is door

Joh. de Vries aangetroffen bij personen - hij noemt Van de Spiegel, Van

Hogendorp en Metelerkamp -, die de welvaart van de Republiek in haar ge-
1

heel in ogenschouw namen  en haar gunstiger beoordeelden dan degenen die
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2
Engeland's macht als sterk bedreigend voelden  en die voorts de kapitaal-

leningen aan het buitenland niet zonder meer als oorzaak wilden aanduiden
3

van de 'ziekte' van de volkshuishouding . Dat neemt niet weg dat zowel de

optimisten als de pessimisten niet toe konden komen aan een diep inzicht
4

in het proces van de achteruitgang. Zij beschikten niet over voldoende

economische gegevens en economisch-theoretische kennis.

Gijsbert Karel richtte zich op de toekomst. Zijn geloof in het duur-

zame perspectief voor de Nederlandse commercie in de zich wijzigende in-

ternationale verhoudingen steunde op de reeds besproken cosmopolitische

visie van Hume. Mede daardoor was hij in staat afstand te nemen van mer-

cantilistisch-geaarde opvattingen; we bezien dat in deze paragraaf. Ver-

volgens kwam hij onder invloed van smithiaanse literatuur tot een posi-

tieve beoordeling van de dynamiekkansen van de Nederlandse volkshuishou-

ding als geheel (IV.3) en tot een heldere kijk op de financieelpolitieke

vraagstukken (VI en VII). Ten slotte zag Gijsbert Karel in de handelspo-

litiek van Engeland na 1813 een aanwijzing van de mogelijkheden van Neder-

land als handelsland in de toekomst (VIII). We kunnen dus pas op het einde

van deze studie Gijsbert Karel's oordeel met betrekking tot de achteruit-

gangsproblematiek overzien.

Heel zijn leven was er allerwegen de nawerking van de discussie rond-

om het Porto-Franco-voorstel van Willem IV (1751), waarin de oude wel-

vaartsbloei werd toegeschreven aan "fysieke of natuurlijke, zedelijke en

toevallige" oorzaken. De natuurlijke oorzaak stond uiteraard vast: Hol-

land was door de ligging en de kleine grondoppervlakte en vanwege het ge-

mis aan grondstoffen aangewezen op de handel. In het debat over het eco-

nomisch 'verval' werd daarom alle nadruk gelegd op de 'psychische' fakto-
5

ren; zij bleven ook in de recentere historiografie een taai leven leiden .

Pas door de schok van de vierde Engelse oorlog (1780-1784) drong de bete-

kenis door van de "toevallige" oorzaken, te weten van de wijziging die

zich had voltrokken in de internationale machtsrelaties en in de wel-

vaartsontwikkeling van vooral Engeland en Frankrijk.

Laspeyres heeft opgemerkt dat vanaf Grotius' verdediging van de vrije

zee (1609) en de Act of Navigation (1651) het denken in de Republiek over
6

handelsvrijheid  volkenrechtelijk van aard was . Toen in het midden van

de achttiende eeuw de economische achteruitgang duidelijk werd, zochten

kooplieden- en regentenauteurs naar economisch-geaarde middelen van re-
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7
dres . Het liberale gehalte van de Verhandeling van 1751 en van het Porto-

Franco-voorstel werd hooggeprezen door Gijsbert Karel en de andere negen-
8

tiende-eeuwse liberalen ; Hovy is nochthans geneigd het liberaaleconomisch

karakter er van te ontkennen. MacCulloch vond het in 1845 de moeite waard
9

de propositie op te nemen in zijn bloemlezing over 'political economy' .

Vlak tevoren had N.E. Engelen op instigatie van zijn promotor Ackersdijck

vastgesteld dat reeds in de Verhandeling van 1751 wetenschappelijk houd-

bare stellingen voorkwamen. Er werd ondermeer blijk gegeven van een kri-

tische kijk op de in die tijd in Engeland nog serieus genomen theorie van
10

de gunstige handelsbalans . Een bestrijding van deze theorie zoekt men

overigens vergeefs bij Gijsbert Karel's tijdgenoten. Integendeel, de hui-

ver voor de opkomst van Engeland heeft vermoedelijk de mening versterkt

dat de staten uit 'naijver' hun eigen handel bevorderden en dat dit ten

koste ging van de commercie van de Republiek. De mercantilistische leer

van de gunstige handelsbalans, reeds aangehangen door De la Court, treft

men aan bij Van den Heuvel, Van der Oudermeulen, Luzac, Pestel, Kluit,
11

Zillesen, Metelerkamp, waarschijnlijk ook bij Van de Spiegel . Een grote

uitzondering vormde Isadc de Pinto, die in zijn 'Jaloesie du commerce'

(1771), geschreven naar het voorbeeld van Hume's Essay, betreurde dat de
12

bloei van Engeland als een gevaar werd afgeschilderd . De engelsgezind-

heid, aanwezig bij verdedigers van een sterk stadhouderschap, had moge-

lijkerwijze tot een minder negatieve kijk op de handelsgroei van Engeland

kunnen leiden. Luzac en Kluit kwamen niet zover, Gijsbert Karel wel. Zil-

lesen en Gogel konden de patriotse mening niet van zich afzetten, dat de

binding tussen de Republiek en Engeland rampen voor het eigen land had
13

gebracht en met voortdurend wantrouwen bezien moest blijven

Pas het definitief vaarwel zeggen van de leer van de gunstige han-

delsbalans zou de ruimte scheppen om de exogene oorzaken van behoud en

herstel van de welvaart van Nederland te ontdekken. Dat Gijsbert Karel er

niet eens aandacht aan besteedde, heeft te maken met de betrekkelijk li-

berale handelspraktijk van de Republiek. Ook met de omstandigheid, welke

hij in 1783 bij Forbonnais uitgelegd vond, dat de theorie niet goed op

de in- en uitvoer van de Republiek was toe te passen: een tekort aan

autochthone exportprodukten en een geringe binnenlandse afzetmarkt nood-

zaakten tot stapelmarktactiviteit; het van het buitenland ontvangen geld

moest ook in dit geval zoveel mogelijk ten goede komen aan de werkgelegen-
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14
heid . Gijsbert Karel distancieerde zich van de mercantilistische theorie

door een meer indirecte redenering. Hij combineerde de hierna te behande-

len volkenrechtelijke en economische aspekten van de commerciele achteruit-

gang: hij zag machtsevenwicht als een voorwaarde voor een liberale, inter-

nationale handel. Daardoor kreeg zijn standpunt ten aanzien van de rela-

tieve commerciale achteruitgang een optimistischer en, door zijn kijk op

de economische ontwikkeling, dieper relief dan dat van Van der Oudermeulen,

Van de Spiegel en Metelerkamp.

Oorlog is in Gijsbert Karel's tijd een allesbeheersend verschijnsel, ook

dus in het denken. Evenals andere Hollandse auteurs was Van Hogendorp ge-

neigd te benadrukken dat het buitenland misbruik probeerde te maken van

binnenlandse spanningen in de Republiek. Een objectieve interpretatie van

het ontstaan van een oorlog werd bemoeilijkt door de staatsgezinde en
15

orangistische polemiek over de schuldvraag . Gijsbert Karel's aanteke-

ningen over de economische oorzaken van oorlogen in het verleden zijn

zeer schaars. Ook in zijn ogen was de eerste Engelse oorlog te wijten aan

Cromwell's naijver; over de als typisch economische oorlog te boek staan-

de tweede 'dutch war' is bij hem niets te vinden. De mercantilistische

politiek van de Franse minister Colbert werd ook door hem als een belang-

rijke drijfveer beschouwd van de expansiepolitiek van Lodewijk XIV.

Aanvankelijk wees Gijsbert Karel op de gevolgen van de vroegere oor-

logen voor de handel; andersom kwam minder voor. Dat veranderde toen het

verschijnsel oorlog sedert de Franse revolutie er een ideologische lading

bij kreeg en de handelspolitiek directer ten dienste kwam te staan van de

oorlogsvoering. Wanneer in de tijd na Waterloo het verbodsstelsel van

voorheen wordt geprolongeerd in de protectionistische politiek, spreekt

Van Hogendorp van "schijnvreede": de vrede is precair vanwege het econo-

misch nationalisme. In de zeventiende en achttiende eeuw kon de Republiek

dankzij haar macht voor haar handelsbelang opkomen. Terwijl de vorsten

uit dynastieke ambities in oorlog kwamen op momenten, waarop het machts-

evenwicht labiel was, trad, zegt Gijsbert Karel bewonderend, Willem III

op als verdediger van de Europese vrijheid. Holland was door middel van

een actieve deelname aan de evenwichtspolitiek in staat het in handels-

verdragen neergelegde principe 'vrij schip, vrij goed' effectief te ma-

ken. Het evenwicht werd echter door de opkomst van Rusland, Oostenrijk en
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Pruisen bedreigd en ten slotte verstoord, toen de eeuwenoude vijanden

Frankrijk en Oostenrijk in 1756 een verbond aangingen. In de zevenjarige

oorlog (1756-1763) was de neutraliteitspolitiek voor de handel van de

Republiek nog wel voordelig - althans, zoals we nu weten, voor een aantal
16

handelshuizen -, maar de expansie van de handelsnatie Engeland zette

zich in deze jaren onstuitbaar door. De Republiek kon na het in 1781 afbre-

ken van de sedert 1674 bestaande goede relatie met Engeland en definitief

sedert het begin van de Franse-revolutie-oorlogen er niet meer op rekenen

nog ooit de hegemonie op zee terug te winnen. In verschillende bureau-
17

stukken komt deze opvatting van Gijsbert Karel naar voren
18

In zijn opstel 'La Hollande A la fin du XVIIIe si6cle' (1811) ver-

volgt Van Hogendorp zijn beschrijving van de groeiende onmacht van de

Republiek om nog een rol van betekenis te spelen in de politiek van het

machtsevenwicht. De Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-1748) had de mi-

litaire zwakte duidelijk gemaakt. Toen Oostenrijk zich met Frankrijk ver-

bond, kon de Republiek niet meer aan Weense kant steun zoeken tegen de

Franse territoriale ambities. De neutraliteit tijdens de zevenjarige oor-

log was niet op eigen militaire kracht en internationaal prestige gefun-

deerd, maar mogelijk gemaakt doordat Engeland ons die neutraliteit toe-

stond. In deze oorlog verkreeg Engeland de hegemonie ter zee. De Repu-

bliek beschouwde dat land sedert 1651 als haar handelsrivaal, maar kon

het zich na 1763 steeds minder veroorloven om in haar aktiviteiten op

het terrein van handel, scheepvaart en kolonian in te gaan tegen de eco-

nomische politiek van Engeland. Holland kon niet meer buiten de bescher-
19

ming van het Engelse "schild" . Dit inzicht in internationale verhou-

dingen ontbrak volgens Gijsbert Karel bij de Amsterdamse kooplieden,

toen zij, geirriteerd door kleine Engelse chicanes, Engeland prikkelden

tot de verklaring van de vierde Engelse oorlog in 1780. In deze oorlog

werd de reeds in gang zijnde politieke en economische neergang versneld.

Onkunde van kooplieden en felle anti-Engelsgezindheid van de patriotten

verduisterden volgens Gijsbert Karel de waarheid, dat Engeland niet al-

leen de concurrent van onze handel was, maar bovendien de mogendheid,

die ons de handel vermocht mogelijk te maken. Dit is definitief duide-

lijk, zegt hij, nu de handel door het Franse continentale stelsel na
20

1810 ten slotte geheel is "uitgedoofd" . Dat gegeven hield consequen-

ties in voor de Nederlandse handelspolitiek in de toekomst. De conclusie
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van dit opstel uit 1811 is dan ook, dat de vriendschap met Engeland de

voorwaarde was en blijft voor de herleving van de handel van Nederland.

De neutraliteit van de Republiek tijdens de zevenjarige oorlog had

de handel voordelen gebracht, maar toen was in wezen al te zien, dat voor

de handel op lange termijn het tegendeel dreigde. Dat hield Gijsbert Ka-
21rel staande tegenover andersluidende opvattingen in . Hij wees het ba-

tig-saldo-argument van de hand, dat ter verdediging van de neutraliteits-

politiek werd aangevoerd. Doordat de Amsterdamse houthandelaren in 1780

steun gaven aan de Franse scheepsbouw en zodoende Engeland tot de oor-

logsverklaring en tot verovering van een aantal van onze koloni8n brach-

ten, hadden zij naar zijn mening het belang van de Republiek opgeofferd
22

aan hun eigen commercieel gewin . Neutraliteit kon volgens Van Hogen-

dorp alleen berusten op macht. Op eigen kracht ging dat niet meer: daar-

om moest de Republiek zich ori5nteren op Engeland en het niet tot een
23

confrontatie met dat land laten aankomen

Gijsbert Karel was op de hoogte van de volkenrechtelijke studies

over neutraliteit, die in de achttiende eeuw in toenemende mate aan-

dacht besteedden aan het verband tussen handels- en politieke betrek-
24

kingen . S6rionne had in 'Les Int6rOts des nations de l'Europe, d6v6-

lopp5s relativement du commerce' (1766) betoogd, dat de commerci6le rela-

ties meer voordelen dan gevaren voor de afzonderlijke staten inhielden.

De verlichte absolutisten gingen, zei hij, inzien dat de bevordering van

de interne welvaart ten behoeve van "le bonheur d'une nation" vergezeld
25

diende te gaan van de uitbreiding van de handel . Gijsbert Karel bleek

dit werk van Sdrionne "partijdig tegen Engeland, maar zeer nuttig" te
26

vinden ;
ongetwijfeld niet alleen vanwege de informatie over de commer-

cidle en financidle betrekkingen tussen de staten, maar ook vanwege

S6rionne's achterliggende stelling dat neutraliteit alleen de handel be-

gunstigde in een situatie van reeel machtsevenwicht. De studie, die de

Italiaan Lampredi aan dit thema wijdde op het voetspoor van Grotius,

Bynkershoek, Wolff, Hubner en Vattel ,  werd in  1793 door S6rionne  in Den
27

Haag in een Franse vertaling uitgegeven . Bij het schrijven van diver-

se opstellen in 1811-1812 maakte Gijsbert Karel gebruik van het boek van
28

de Engelse jurist Robert Ward over de gewapende neutraliteit . Deze ba-

seerde zich op de voornoemde geleerden. Hij analyseerde de machtsverhou-

dingen in de afgelopen drie eeuwen aan de hand van de handelsverdragen en
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politieke allianties.   In  dit  werk  werd "de groote staatkundige vraag  van
29

de vrije zeevaart uitmuntend"   behandeld. In het belang van de handel
30

mocht de Republiek zich niet aan de internationale politiek onttrekken

Vanaf de vierde Engelse oorlog werd de superioriteit van Engeland

met haar noodlottige gevolgen voor de handel van de Republiek breed uit-

gemeten. In de partijenstrijd leek objectiviteit een onmogelijkheid. De

patriotten wezen de op Engeland gerichte politiek en de pleidooien voor

een vernieuwd stadhouderschap af. Dat de orangist Luzac sympathiseerde
31

met de welvaartsidee8n van de Oeconomische Tak werd niet begrepen . De

'oeconomische' patriot Van den Heuvel bleek tot een rustig oordeel in

staat. Hij bracht in een onafgemaakt opstel in 1782 de nadelen naar vo-

ren van de handelsoorlogen met Engeland; Gijsbert Karel kreeg een copie
32

van het manuscript . Van de Spiegel schreef in dit jaar de nog nader te

noemen 'Schets' over de commercidle achteruitgang. De jonge Van Hogendorp

berichtte in 1783 aan zijn vader in Oost-Indie, hoe verstrikt de Repu-

bliek na de slag bij de Doggersbank raakte in de internationale verwikke-

lingen. Ondanks de gewapende neutraliteit (1781) bleek haar scheepvaart
33

niet langer beschermd te kunnen worden . Met haar hegemonie op zee en

haar groot koloniaal rijk vergrootte Engeland haar aandeel in de wereld-

handel sterk. Engeland, schreef Gijsbert Karel, imiteerde de Republiek,

die immers in hAAr bloeitijd over de vrije zee heerste en haar centrale
34

stapelmarkt met koloniale waren vulde . Dat Engeland een houding van

jaloezie 6n bewondering aannam tegenover de welvaart van Holland en, met

dat voorbeeld voor ogen, haar eigen economie stimuleerde, jazelfs tot de

ontwikkeling van de 'political economy' kwam, was een opvatting, die Van
35

Hogendorp nadien in de buitenlandse literatuur vaker aantrof . Latere

Nederlandse liberalen, Van Rees en Pierson, hebben deze these bevestigd

om zodoende het gelijk van de autochthone handelsvrijheid te onderstre-
36

pen

Het sluiten van handelsverdragen scheen alleen kans van slagen te

hebben, indien de landen zich genoodzaakt voelden elkaars macht te ont-

zien. Gijsbert Karel bemerkte dit als Rotterdams pensionaris, toen hij

na het Engels-Franse commercietraktaat van 1786 de onderhandelingen tus-

sen de Republiek en Engeland over eenzelfde soort verdrag in 1791 zag

mislukken: Engeland weigerde Negapatnam, dat zij in 1784 in bezit had

genomen, terug te geven (zie VIII.3). In deze tijd was Gijsbert Karel op
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zoek naar een economische verklaring van de commerciele achteruitgang. In

de 'Memori6n' van Joachim Rendorp las hij de stelling dat Amsterdam na 1780

zo snel mogelijk met Engeland vrede had moeten sluiten, iets waarvoor de

auteur zich indertijd als burgemeester vergeefs had ingespannen. Economi-

sche inzichten kwamen in dit boek niet naar voren. Toch heeft Gijsbert Ka-
37

rel dit werk gewaardeerd vanwege de historische informatie . Daarnaast

nam hij, meteen na verschijning in 1794, kennis van 'lets over den laat-

sten Engelschen oorlog' van A. Kluit, maar daarin zocht hij naar cijfer-

materiaal over de beweerde commercidle achteruitgang; hij achtte deze ge-
38

gevens echter onbetrouwbaar . Dit boek van de Leidse hoogleraar was niet

meer dan een neerslag van zijn collegediktaat, waarin historische feiten

werden aaneengeregen. Het bevatte ook een opsomming van de adviezen voor

economisch herstel, zoals die in het vierde deel van 'Hollands Rijkdom'

voorkwamen. Deze lijst, grotendeels door Van den Heuvel aangedragen,

richtte zich op verbetering van de binnenlandse welvaart. In hoeverre het

pleidooi voor bescherming van de fabrieksnijverheid paste bij de bewonde-

ring voor het Voorstel van 1751, was niet duidelijk. Gijsbert Karel viel

Luzac bij in diens standpunt, dat de tarieven- en belastingpolitiek ver-

antwoordelijk was voor de problemen bij handel en manufacturen, doch hij
39

achtte Luzac toch onzeker in zijn kijk op de middelen van redres . Hij

miste bij Luzac voldoende aandacht voor de wijziging in de internationale
40

situatie . Dat verklaart waarom Van Hogendorp op volwassen leeftijd va-

ker terugverwees naar het reeds op jonge leeftijd gelezen werk van S6ri-

onne, 'Le commerce de la Hollande' (1765; hij las de editie van 1768) dan

naar Luzac's bewerking van Sorionne's gewijzigde versie van 'La richesse

de la Hollande'. In 'Le commerce de la Hollande' maakte Gijsbert Karel in

1783 kennis met een economische naast een machtspolitieke interpretatie

van de relatieve commercidle achteruitgang van de Republiek. Deze mening

nam hij over, zonder haar overigens, nu en later, op exacte cijfers te

kunnen funderen. In eigen denkstijl geeft de jonge Gijsbert Karel het
41volgende expos6 van S6rionne's werk

De vroegere welvaart van de Republiek was te danken aan de onwetend-

heid elders in Europa. Maar die tijd is voorbij. De Act of Navigation was

ook voor andere landen dan Engeland een signaal om de scheepvaart te sti-

muleren. Zorgde Engeland steeds meer voor haar eigen handel met het bui-

tenland, Hamburg leek Amsterdam direkt naar de kroon te steken door met
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zeer lage tarieven de 'commerce d'Sconomie' aan te trekken, dat wil zeggen

de algemene handel in goederen, die niet voor eigen gebruik nodig waren.

Het gewest Holland was vanwege haar zeer beperkt territoir en gering aan-

tal manufacturen aangewezen op vervoer van goederen van andere staten. Het

zou niet gemakkelijk zijn voor andere landen om ons de vrachthandel te ont-

nemen. Doch hoe meer staten zelf de handel verzorgden, des te meer zou de

commercie van Holland er relatief op achteruitgaan. De concurrentiekracht

van de Hollandse handel tegenover Engeland en Hamburg werd verzwakt door-

dat de prijzen werden opgedreven van de vracht- en commissiehandel en van

het bank- en verzekeringswezen. Complicerend werkte een tweede, ernstiger

oorzaak van de "d6cadence": de tengevolge van de oorlogen gestegen belas-
42

tingen en handelstarieven

In twee richtingen achtte S6rionne nog redding mogelijk, zo vervolg-

de Gijsbert Karel zijn r6sum6. Daar was in de eerste plaats de handel in

koloniale goederen; hij nam als bijlage in zijn boek het rapport op van

G.W. van Imhoff uit 1741, waarin voorstellen werden aangedragen ter ver-

betering van koloniale handel en bestuur in Oost-Indie. Interessant is

dat S6rionne in dit verband wees op de kansen die West-Indi6 bood. De ko-

loni6n vormden bij de teruggang van het aandeel van de Republiek in de

algemene handel in de wereld een bron van welvaart: zij zouden in de Re-

publiek "augmenter la navigation et par lA l'industrie, l'agriculture et

la population"43.
Als tweede uitwegmogelijkheid voor de Republiek wees S6rionne op het

kapitaalverkeer. Door belegging in buitenlandse fondsen konden vaak gro-

tere winsten worden gemaakt dan in de goederenhandel. De overvloed aan

geld was te beschouwen als een bijzonder voordeel van de algemene handel.

Tegen geringe winst kon geld worden aangewend voor korte-termijn-leningen.

Maar langdurige belegging in het buitenland had behalve de hoge rente nog

het voordeel dat geld onttrokken werd aan de totale geldhoeveelheid, zo-

dat de prijzen in de Republiek niet nog verder werden opgedreven. Gijs-

bert Karel was, wat Engeland betrof, het hier niet met S6rionne eens: dat

geld kon daardoor haar handelsaandeel in de wereld vergroten en ons zelfs

de oorlog aandoen. Van Hogendorp concludeerde dat de overvloed aan geld

voordelig is voor onze welvaart tot aan het punt dat zij niet meer kan

worden aangewend in de goederen- of geldhandel. Voorbij dat punt maakt
44

de geldhoeveelheid het arbeidsloon nog hoger
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De invloed van S6rionne op Gijsbert Karel werkte door. Als Rotterdams

pensionaris gaf deze zeer veel aandacht aan de Oost-Indische en de West-

Indische Compagnie (zie VIII.2). Het behoud van het relatieve aandeel in

de wereldhandel staat of valt met de koloniale handel. In een anoniem uit-

gegeven pamflet 'Missive van eenen Oud-Burgemeester' (1788), waarin Van

Hogendorp het belang van de gedwongen lening van de 25e penning uitlegde,

schreef hij: "De Colonien zijn ons overgebleeven (..); zij zijn thans de

veiligste grond op welken onzen Handel en Zeevaart berusten. Zij kunnen

ons niet dan met geweld ontrukt worden, terwijl de andere takken van ons

bestaan allengs zijn uit de hand gespeeld . Het perspectief dat Sorionne„45

aanreikte voor de koloniale handel, kreeg door het cijfermateriaal van Van

der Oudermeulen over de groeiende betekenis van de koloniale scheepvaart

in vergelijking met de scheepvaart met andere regio's nog meer overtui-
46

gingskracht. De verhandeling (1785) van deze koopman-auteur en de ge-

schriften over de Engelse koloniale politiek inspireerden Gijsbert Karel,

zoals we zullen zien, tot het schrijven van zijn koloniale verhandelingen

in de periode 1800-1804. Gelukkig, zei Gijsbert Karel in 1802, liggen de

koloni5n ver van de Republiek verwi jderd, zodat we wel genoodzaakt zijn

een scheepvaart in stand te houden voor de algemene handel. De toenemende

agrarische produktie in de kolonien en in de Republiek vormen de waarborg

voor de commercie: "zo zet de Handel zigzelven, en als het ware in het
47

oneindige, voort" . Deze notitie uit de 'Brieven aan eenen Participant'

(1802) viel kort nadat hij gelezen had in Van de Spiegel's, op het laatst

van diens leven geschreven, 'Nadenking van eenen staatsman', waarin deze

zegt dat vele takken van de handel onherstelbaar verloren zijn gegaan.

"Doet hij", riep de oude raadpensionaris uit, "die nieuwe bronnen van

welvaart opent, niet veel grooteren dienst aan het algemeen, dan die het

Volk blijft aanmoedigen om tegen den aflopenden stroom optewerken? - Jal

is het niet oneindig beter de herstelling te vestigen op de soliden voet

van den Landbouw, het zij van onzen eigen' grond, of van dien onzer Co-

lonien, dan de Makelaars, de Commissionarissen, en de Vragvaarders van
48

de weereld te zijn?"

Een positieve waardering van de financi6le transacties met het bui-

tenland lag ook bij andere auteurs voor de hand. Zij ontleenden argumen-

ten aan de bloeiende praktijk van de financi*le sektor. Zo legde Van der

Oudermeulen uit, dat de rente-ontvangsten onmisbaar waren, omdat zij de
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relatief afnemende winsten aanvulden van de in vergelijking met andere lan-

den achterblijvende groei van de goederenhandel en mogelijkerwijze konden

worden besteed voor belegging in de goederenproduktie en -handel. Bovendien

waren zij onmisbaar, omdat Holland, omdat het ontbrak aan een surplus van

eigen landbouw- en manufactuurprodukten, noodzakelijkerwijze was aangewezen
49

op koop- en geldhandel . Dezelfde mening was Van de Spiegel toegedaan.

Niettemin vreesde deze, dat de lage binnenlandse rentestand, die een bloei-

ende geldhandel mogelijk maakte, werd opgedreven door de kapitaalexport.

In dat geval zou de Republiek "eindelijk een Natie worden van Bankiers en
50

wisselaars in plaats van een handeldrijvende natie"

Of Van der Oudermeulen en Van de Spiegel er van overtuigd waren, dat

de financiole sector de goederencommercie zodanig kon aanvullen, dat de

welvaart van de Republiek zich staande kon houden, moet betwijfeld worden.

Van der Oudermeulen was blijkens zijn 'Recherches' - ook in bezit van Van
51

de Spiegel - weliswaar via Franse edities bekend met de Engelse econo-

misten Locke, Hume, Steuart en Smith, maar hij stond vermoedelijk sterker
52

onder invloed van Necker . We weten niet, of zijn bevinding dat de handel

van de Republiek relatief achteruitging, gepaard ging met de opvatting dat

de welvaart van de landen in liberale zin van elkaar afhankelijk gezien
53

moest worden, ook al sprak hij over "wederzijdsche behoeften"  . Of Van de

Spiegel de cosmopolitische vrijhandelsopvatting in essentie huldigde, is
54

eveneens onzeker . In ieder geval is bij beiden niet aan te tonen, dat

zij ontvankelijk waren voor de wijze, waarop Hume de kwantiteitstheorie

toepaste om de interdependentie van de welvaart van de volkeren aan te to-

nen. W.M. Keuchenius zou diens gedachtengang, zonder annotatie overigens,

als volgt overnemen. Doordat landen zich mercantilistisch toelegden op

geldelijke rijkdom, zouden daar op den duur de lonen en prijzen stijgen.

Dan zullen "door te veel geld omstandigheden geboren worden, waardoor

armer volken weer in staat gesteld worden dezelfde gerievelijkheden voor

laager prijzen te maken, en op haar beurt een gedeelte der welvaart van
55

anderen tot zich trekken" . De fysiokraten wezen Keuchenius op de in
56

tegengestelde richting zich bewegende geld- en goederenstromen

Over Gijsbert Karel's monetaire en koloniale ideeen, met het oog op

het door S6rionne geboden vergezicht, spreken we elders. Hier bezien we

zijn positie in het debat over de relatieve commerciele achteruitgang

van de Republiek nader. De onmacht om op dit vraagstuk vat te krijgen
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bleek niet alleen voort te komen uit het weinig doordacht gebruik van eco-

nomische criteria om de 'macht' van de Republiek te vergelijken met die

van andere staten, maar ook uit het tekort aan gegevens om deze criteria

in te vullen.

De raadpensionaris Van de Spiegel had in zijn moeizame pogingen om de

staatsfinanci8n te saneren natuurlijk aan Gijsbert Karel de opvattingen

laten blijken, die hij reeds in 1782 neerlegde in zijn 'Schets tot een

vertoog over de intrinsique en relative magt'. Laurens Pieter voerde twee

argumenten aan voor zijn standpunt dat het in toenemende mate onmogelijk

was om onze koophandel militaire bescherming te bieden. De Republiek had

als gevolg van oorlogen een staatsschuldniveau bereikt, dat de belasting-

druk op handel, fabrieken en landbouw tot het uiterste had opgevoerd; een

onaanvaardbare situatie in een handelsland. Een tweede reden was, dat an-

dere staten voortgingen met hun staatsinkomsten alsmaar te verhogen en zo-
57

doende "de veerkragt van haar vermogen boven maate te forceeren"  . Het

ging er om de militaire bescherming van de commercie mogelijk te maken om

zodoende de commerci5le status te behouden. Zolang "de forces voor bijna

alle  moogentheeden van Europa zijn uitgestrekt verre boven haar vermogen",

kon ons aandeel in de algemene handel behouden blijven, indien wijzelf

intussen wel in staat waren de staatsfinanci8n op te lossen. Vrede en ver-

sterking van de staats- en regeringsvorm waren daarvan de voorwaarden,

want de financi6n bleven anders "de inhaerente kwaal, waaraan de Republyk
58

zal sterven", schreef Van de Spiegel midden in de vierde Engelse oorlog

Hij vreesde dat ook in de Republiek het generaliteitsbudget door gedwongen

leningen en verhoogde belastingen tot zulk een desastreuse hoogte werd op-

geschroefd, dat alleen een "geweldige revolutie in de finantien" daaraan
59

een einde kon maken

Later, in 1795, merkte Van de Spiegel op, dat hij door gebrek aan ge-

gevens bleef weigeren de bewering serieus te nemen dat de koophandel in

absolute zin en in al haar takken in verval was. Men mocht dat ook niet

zonder meer afleiden uit het getal armen en behoeftigen, omdat in Enge-

land, waar koophandel en fabrieken het meest toenamen, de armoede nog ster-
60

ker was gegroeid . Voor een vergelijking met andere staten moest men,

stelde hij in 1782, meer te weten komen over de verhouding tussen bevol-

kingsgrootte en grondoppervlak. In Engeland was er een centrale regerings-

macht; daardoor kon een mercantilistische politiek gevoerd worden, die,
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gezien de omvang van bevolking, territoir en volkshuishouding, van een ge-
61

heel andere aard was dan in het kleine gewest Holland denkbaar was

Zowel Van der Oudermeulen als Van de Spiegel zochten, met weinig suc-

ces, naar geldbedragen om hiermee staten met elkaar te kunnen vergelijken.

Dat betrof in de eerste plaats de staatsinkomsten, met speciale aandacht
62

voor het in die tijd traumatisch gegeven van de staatsschuld . Vervolgens,
63

wederom zonder veel resultaat , de omvang van de koopvaardijvloot en van

het handelsvolume. Tenslotte werd de "volkrijkheid" als een graadmeter van

de welvaart gebruikt: zij oefende immers een groeiende vraag uit naar agra-
64

rische goederen en bovendien leverde zij arbeidskrachten

Deze drie criteria werden ook door Gijsbert Karel aangewend in de

'Gedagten' van 1802 om zijn betoog over de relatieve aard van de commerci-

ele achteruitgang te ondersteunen. Bij de geloofwaardigheid er van plaats-

te R. Metelerkamp enige kanttekeningen in zijn boek 'De toestand van Ne-

derland in vergelijking gebragt met die van enige andere landen van Euro-
65

pa' (1804). Hij meende bij Van Hogendorp een misverstand te konstateren

Gijsbert Karel beweerde dat in de Republiek sedert de zeventiende eeuw zo-

wel koophandel, staatsinkomsten als bevolking waren toegenomen en dat dus

de welvaartsgroei van de buurlanden "geen besnoeiing" betekende van de

welvaart van de Republiek. Metelerkamp stelde dat deze gedachte alleen op-

ging, indien de toeneming van de genoemde drie welvaartscomponenten in de

verschillende landen in dezelfde mate had plaatsgevonden. Hij was het met

Gijsbert Karel eens dat het aandeel van het buitenland in de totale han-

del harder was gegroeid dan dat van de Republiek. Het handelsvolume was

als vergelijkingsmaatstaf niet goed te hanteren, vond Metelerkamp. De han-

delsbalans  van de Republiek week immers  van de "algemeene regel"  af,   om-

dat naast invoer voor eigen gebruik en export van autochthone produkten

de commercie voor een groot deel bestond uit algemene handel, en dan nog
66

vooral commissiehandel . De relatieve commerci6le achteruitgang van de

Republiek kon dus door een gebrek aan statistisch vergelijkbare gegevens

niet exact worden vastgesteld. Wellicht was er in de Republiek van een

geringere groei van de bevolking en staatsinkomsten sprake dan elders en

vertoonde tengevolge daarvan de handel wellicht een lager groeitempo.
67

Deze veronderstelling van Metelerkamp nam Gijsbert Karel niet over.

Evenals Van der Oudermeulen meende Van Hogendorp dat in de Republiek een

"evenredigheid" bestond tussen bevolkingsgroei en toename van goederen-
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68
en geldhandel

Het gebrekkige cijfermateriaal bood Metelerkamp en Van Hogendorp, ie-

der op zich, de gelegenheid vooral te vertrouwen op hun eigen visie. Mete-

lerkamp bezat, onder invloed van de uitzichtloze oorlogssituatie rond 1800,

een historisch-cyclisch beeld van opkomst, bloei en vermindering van de

welvaart. Hij vroeg zich af, of het maximum van de bloei eigenlijk al niet

was bereikt en of de welvaartsontwikkeling niet in de onvermijdelijke laat-

ste fase was beland. De natie zou tijdens dit verval de "veerkragt" her-

stellen om "denzelfden loopbaan weder in te gaan, welken zij eens doorge-
69

lopen heeft" . Gijsbert Karel had daarentegen een lineaire ontwikkeling

voor ogen, met nu een tijdelijke periode van "stilstand", waaraan door be-

eindiging van de internationale oorlogstoestand een einde zou komen. On-

danks zijn ruim gebruik van buitenlandse literatuur bij het schrijven van

zijn boek van 1804 - door Van Hogendorp niettemin als een "statistiek
70 71

werk" getypeerd - begreep Metelerkamp toen nog niet hoe Gijsbert Ka-

rel over trapsgewijze toeneming in plaats van afneming van de welvaart kon
72

spreken . Tussen Metelerkamp en Van Hogendorp bestond ook een verschil in

tijdsdimensie. Gijsbert Karel vergeleek, in 1802 en naderhand, de contem-

poraine situatie met de zeventiende eeuw. Metelerkamp overzag in 1804 de
73

afgelopen halve eeuw, sinds het Voorstel-1751 . Het verval in de laatste

vijftig jaar betrof volgens Gijsbert Karel echter niet de handel, maar het
74

fabriekswezen

Gijsbert Karel's stelling van de relatieve commerci6le achteruitgang

is niet los te zien van zijn cosmopolitische vrijhandelsopvatting. In 1794

noteert hij in een opstel: "Het is bekend dat de koophandel door den na-

ijver van alle de nati5n, veelal uit onze handen geraakt is. Wij zijn

thans het behoud van ons aandeel in veele takken van handel, en de meer-

dere uitbreiding van anderen, denkelijk meestal verschuldigd aan den alge-

meenen toewas van den handel, in de geheele weereld, door de aangroeiende

slijting van allerhande waaren, en door de toeneemende menigte van slij-
75

ters, ingevolge der geduurige vermenigvuldiging van het menschdom"  . In

de Gedagten stelde hij daarom: "ons geringer aandeel in het geheel kan

thans evenveel bedraagen als ons grooten aandeel voor deezen. Dit geheel
76

(...) neemt dagelijks toe" . Hij voegde daaraan toe, dat de Republiek al
77

lang niet meer beschikt over een monopolie van de stapelhandel . De ge-

dachte, dat het demonopoliseringsproces al in 1651 was begonnen, komt men
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78hier en daar al v66r Gijsbert Karel tegen

In de Bijdragen werkt Van Hogendorp deze these nader uit. Hij ge-

bruikt dan Metelerkamp's formulering, dat in de achttiende eeuw handel en

scheepvaart niet "wezentlijk", maar "betrekkelijk" waren achteruitge-
79

gaan . Deze bewering is volgens Joh. de Vries wellicht niet met de werke-
80

lijkheid in strijd . Van Hogendorp licht zijn mening nader toe. Was de we-

reldhandel in de zeventiende eeuw 100, dan is die intussen uitgegroeid tot

300. Nederland moet trachten die 100 terug te krijgen en accepteren dat an-

dere staten die 200 voor hun rekening nemen en daardoor in verhouding mach-

tiger worden. In de jaren '1820 houdt Gijsbert Karel het zelfs voor moge-

lijk, dat Nederland in de toekomst het aandeel, dat zij in de wereldhandel
81

bezat, zal overtreffen . Hij wijst het argument van de hand, dat we, om-

dat de monopoliepositie niet meer kan worden teruggewonnen, maar moeten af-

zien van een herstel van de algemene handel. Holland is door haar ligging,

gebrek aan grondstoffen en voldoende manufactuurprodukten voorbestemd voor

de handel. Voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gaat dit in grote

lijnen nog op; daarom moet de handelstraditie worden voortgezet. Ook al

drijven, zo vervolgt hij, de landen tegenwoordig hun eigen handel, ieder

land laat een deel, tegenwoordig een kleiner deel, van de handel aan vreem-

den over. Met name de Engelsen, Zweden en Amerikanen zijn onze concurrenten

in de algemene handel geworden, doch "er is ruimte in de wereld voor onze
82

groote nabuuren en voor ons tegelijk"

Gijsbert Karel zag niet een onoverbrugbare kloof tussen de mercantiele
83

belangen van de staten : in de toekomst zou de onderlinge verwevenheid bij
84

de groeiende welvaart groter worden. Heeren had hem, zoals wij zagen

uitgelegd dat de vrede steeds dichterbij zou komen, ook ten gunste van de

economische ontplooiing van de kleinere staten. Het Verenigd Koninkrijk was

een  "mogendheid  van den tweeden  rang", die "overeenkomstig met  zi jne om-
85

standigheden dient te handelen" . Daarom is het noodzakelijk, schreef

Gijsbert Karel in zijn Advys van 1828, dat de Nederlandse economische po-

litiek, vooral ten aanzien van handelsverdragen, niet langer wisselvallig

is, maar positief inspeelt op de toenemende commerci*le betrekkingen tus-
86

sen de in macht verschillende staten

Dit geloof in de toekomst stak optimistisch af tegen de harde econo-

mische realiteit. De bevangenheid door de ongunst der tijden verhinderde,

dat kritisch werd stilgestaan bij het gegeven, waaraan de staatsmacht in
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de eerste plaats werd afgelezen, namelijk de staatsfinanci6n. De concen-

tratie op de staatskas was zo groot, dat de directe relatie daarvan met de

welvaart werd veronachtzaamd. Gijsbert Karel trok in 1802 uit het feit,

dat de staatsinkomsten niet verminderd waren, de overhaaste conclusie, dat

de welvaartsbronnen nog "vrugtbaar" waren; de verschuiving van de handel

voor eigen rekening naar de commissiehandel had volgens hem de baten van
87

de staat niet aangetast . Toen na 1813 door de oorlogslasten de landen

gebukt gingen onder de opgelopen staatsschuld, liet hij zich verleiden tot

de opmerking, dat, omdat de staatsschuld van Engeland en ook van de Ver-

enigde Staten naar verhouding groter was dan die van het Verenigd Konink-

rijk, Nederland ten aanzien van het herstel van haar aandeel in de alge-
88mene handel "de moed" niet behoefde te verliezen

Vlak daarna laat hij zich kritischer uit: men moest beseffen dat het

totale bedrag van de Engelse staatsinkomsten als gevolg van de hoogte van
89

prijzen, lonen en renten slechts nominaal toenam . Men diende door de

hoogte van het budget heen te kijken; bij Forbonnais was hij al vroeger
90

de fysiokratische geldsluieropvatting tegengekomen . Daardoor ging Van

Hogendorp deze kwestie vanuit twee gezichtspunten bekijken. De onverza-

digbare staatskasbehoeften maakten het naar zijn mening Engeland onmoge-

lijk af te zien van een protectionistische tarievenpolitiek. Engeland, dat

"in alle opzichten boven ons staat", zou hierdoor niet dat aandeel van de

algemene handel - immers gediend met lage tarieven - kunnen bemachtigen,

waartoe het in staat te achten was. Hij hoopte dat zolang het in het La-

gerhuis groeiende inzicht daaromtrent niet in liberale politiek werd om-

gezet, Nederland intussen haar aandeel op de algemene handel kon terug-

winnen, minstens als gelijkwaardige handelsnatie, wellicht, in deze han-
91

delsbranche, als sterkere . Daarnaast echter verbaasde Gijsbert Karel

er zich over, dat de Engelse welvaart kennelijk groot genoeg was om de

staatsinkomsten op te brengen. Voor hem was dat een reden om zich te be-
92

zinnen op het begrip 'rijkdom'

Politici en kommentatoren van de welvaartspolitiek waren allen ge-

handicapt in hun doen en denken door de inconsistente en theoretisch on-

diepe begrippen van de jonge economische wetenschap. Dit is bij uitstek

duidelijk te maken met het begrip rijkdom. De achttiende-eeuwse criteria,

waarmee de economische achteruitgang ten opzichte van andere staten wer-

den getaxeerd, penetreerden in de klassiekeconomische gedachtengang. Nog
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decennialang bestond er in Nederland een weerstand tegen het rijkdombegrip

van Smith en zijn navolgers. Dat bleek, toen Pierson in de jaren '1860 de
93

discussie hierover aanwakkerde . Een korte uiteenzetting van Gijsbert Ka-

rel's standpunt werpt licht op de in zijn tijd bestaande moeilijkheid de

plaats van 'Hollands Rijkdom' te bepalen in de zich wijzigende internatio-

nale, economische verhoudingen.

Tussen 'rijkdom' van Luzac en 'wealth' van Smith bestond een hemelsbreed

verschil, ook al stonden beide tijdgenoten onder invloed van het verlich-
94

tingsdenkbeeld van de 'felicita pubblica'  . Terwijl Smith de groei van

het nationale produkt in de kontekst van de 'welfare' plaatste, kwam Lu-

zac niet verder dan De la Court's 'Welvaren' te vullen met politiek-ethi-

sche ideeen. Meestal gebruikte Luzac het woord rijkdom in de betekenis,

die Gijsbert Karel ook in de colleges van Pestel leerde kennen: 'prospe-
95

ritas' . Wanneer in de Bijdragen sprake is van '(algemene)welvaart' is

de klankkleur van het nationale geluk echter polyphoner dan bij Luzac.

Natuurlijk ontbrak het Luzac niet aan een economische notie van rijkdom.

Hij bewerkte 'La Richesse de la Hollande' van S6rionne. Het daarin gehan-

teerde achttiende-eeuwse richesse-begrip bevatte een identificatie van
96

rijkdom met geld, soms in de betekenis van kapitaal . Luzac wees er op,

dat er een discrepantie kan optreden tussen de rijkdom van de staat - de

belastingontvangsten van de schatkist - en de rijkdom van het volk, van

de ingezetenen. Het kapitaal dat aan het buitenland wordt uitgeleend,

vormt "een dood ligchaam", ook al ontvangt een aantal ingezetenen daar-

van de interesten: de staat heeft namelijk dan geen genot van de rijkdom-
97

men van de burgers . In de stelling, dat "het eene volk wint, het geen

het andere verliest" leek Luzac de taaie mercantilistische, vooral door

Locke naar voren gebrachte opvatting te huldigen, dat rijkdom, gezien

als de voorraad edele metalen, een comparatief begrip is. In zijn his-

torische beschrijving was Luzac trots op de Hollandse welvaart, juist
98

omdat de andere staten zich zelf minder rijk achtten

Rijkdom is overigens nogal eens met geld gedefinieerd 'bij wijze

van spreken'. Zo hebben de 17de-eeuwse Engelsen Child en Petty ingezien

dat rijkdom afgemeten wordt in een bedrag aan geld en dat met dit geld
99

in feite een hoeveelheid goederen wordt bedoeld . Via een lange weg

werken de laatmercantilisten deze gedachte verder uit, maar in Gijsbert
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Karel's tijd is het begrip 'wealth' een toonbeeld van de voortdurende ana-
100

lytische onrijpheid, om met Schumpeter te spreken . Men heeft het over

de voorraad goederen zelf of over de 'flow of goods'. In beide betekenis-

sen komt het rijkdomconcept bij Smith voor. Diens aanduiding van rijkdom

als het nationaal produkt per jaar trof Gijsbert Karel al bij Verri aan:

"de jaerlijksche hervoortbrenging is het waere fonds van nationale rijk-
101

dom" . De produktie die een kleine boer voor eigen gebruik produceert

en die hij, gezien de daaraan bestede arbeid en moeite, nooit winstgevend

zou kunnen verkopen, rekent Gijsbert Karel niet tot de nationale rijkdom;

wel de goederen die in de winstopbrengende handel terechtkomen. Wanneer

Van Hogendorp elders zegt onder rijkdom te verstaan zowel "al wat geteeld
102

en gewerkt wordt" als de "gezamentlijke waarde" daarvan
, maakt hij dus

een uitzondering voor de 'Naturalwirtschaft', omdat de waarde daarvan

niet in geld wordt uitgedrukt. "Daarom is het verkeerd, al de voortbreng-

selen, zoo van landbouw als van fabrijken, op te tellen, wanneer men den

rijkdom van een land of volk wil uitmeten. Datgene alleen komt in aanmer-

king, hetwelk uit de eene hand in de andere gaat, en waarop renten, inte-
103

resten of belastingen kleven"   . De 'distribution of wealth', de meest
104

gangbare zinsnede bij Smith en tijdgenoten , duidt er op, dat in de

politieke economie niet zozeer de interesse uitging naar de kwestie of

rijkdom nu sloeg op de goederen zelf of op de waarde daarvan, maar op de

relatie tussen rijkdom en staatskas. Gijsbert Karel zegt het aldus: "Alle

werkzame menschen arbeiden, en deze arbeid maakt den rijkdom uit, gelijk
105

de nationale rijkdom de geldmiddelen van den staat doet bloeijen"   . Op-

merkelijk is, dat Gijsbert Karel in het hiervoor geplaatste citaat, waar-

in hij sprak over renten en interesten, kapitaalbezit als een goed
106

plaatste naast de door arbeid voortgebrachte goederen . Hier speelt

kennelijk het inzicht mee, dat "Hollands Rijkdom van een andere natuur is

dan die van andere landen". Zo drukt Zillesen zich uit, met daarbij de

toelichting: "Arm in eigen behoefte zijnde, zo vervult het contante geld

het ontbreekende van dien, en verkrijgen hier door onze bezittingen al-

166n haare waarde. Daar landen die rijk aan Producten zijn, het geld

kunnen ontbeeren, omdat zij den weezenlijken rijkdom bezitten, daar geld
107

maar het representative - het merkteeken - van is"

Tussen de financi5le rijkdom van de burgers en van de staat zag

Gijsbert Karel niet de tegenstelling, die we zojuist bij Luzac aantrof-
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108
fen; dit kontrast werd ook door de klassieke economen ontkend . Integen-

deel, indien de regering de goede condities schept voor de economische ac-
109

tiviteit, werkt de burger "zich zelven rijk, en den Staat mede" . In

Gijsbert Karel's rijkdombegrip is de kameralistische klank niet volledig

bestorven, maar de Engelse, klassieke invloed - ook via Verri aanwezig -

is dominant. In de volgende paragraaf zal blijken, dat hij net niet toe-

komt aan de toepassing van Ricardo's waardetheorie op de 'rijkdom van de

volkeren': in de theorie over de onderlinge ruil van nationale produktie-

volumes  werd  het  geld door Ricardo weggedacht, terwijl Gijsbert Karel,

zoals we zullen zien, aan de funktie van het geld en het kapitaal voor de

welvaart en de internationale handel een aparte plaats wilde blijven ge-

ven.

De convergentie van idee6n levert tot slot nog een ander typisch

staal op bij Gijsbert Karel, namelijk het 'populationistische' rijkdom-
110

begrip . Zoals rijkdom met geld werd gelijkgesteld, zo gebeurde dat ook

met "volkri jkheid".  Van deze laatste identi ficatie kon Gijsbert Karel
111

nimmer afstand nemen. De binnen - en buitenlandse opinie , dat Hollands

welvaart te danken was aan een groeiende bevolking, levend op een klein

grondgebied, was tot een credo uitgegroeid. De mercantilistische stelling,

ook door Forbonnais met verve verdedigd, dat bevolkingsgroei leidde tot

welvaart, was in de eigen geschiedenis bewezen. De groter wordende be-

hoefte aan goederen stimuleerde de handel; een berekening daarvan is daar-
,112om nodig, vond 'De Koopman . Onder de kameralistische 'Staatsmerkwur-

digkeiten' namen demografische gegevens een belangrijke plaats in. Van

der Oudermeulen's verzameling van ci jfers over inwoners en woningen -
113

leegstand wees op verval - vormde een bewijs van de welvaart . Over

het smithiaanse verband tussen vraag naar arbeid en bevolkingsgrootte en

over de malthusiaanse incongruentie tussen demografische groei en toe-

neming van de produktiecapaciteit zijn bij Gijsbert Karel weinig notities

te vinden. Wel was hij m6t Malthus voorstander van de 'preventive check',

omdat de snelle groei van het aantal kinderen van armen en werklozen na-
114

delig was voor de welvaart vanwege hun onvermogen tot werken . Er van

uitgaande dat de bevolkingsdruk de individu6n economisch actief houdt,

was het de taak van de staat om de armen dit animo bij te brengen. De

productivistische vooronderstelling dat werkgelegenheid in voldoende

mate aanwezig is, zoals men bij latere Nederlandse liberalen kan aantref-
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115
fen , bezat Van Hogendorp niet. Hij had vooral oog voor de samenhang tus-

sen bevolkingsgrootte en belastingopbrengsten en was zo geobsedeerd door

het pauperismeprobleem, dat hij op fiscaal terrein ten slotte een rudimen-

taire verdelingstheorie (VII.4) ontwikkelde.

Gijsbert Karel heeft ingezien dat bij de economische vergelijking tussen

staten aanvechtbare noties en interpretaties werden gehanteerd. Hij be-

treurde het tekort aan cijfermatige gegevens, maar het is te betwijfelen,

of hij zich daardoor had laten afremmen in zijn gedachtenvlucht, waarmee

hij ontsnapte aan de veelal moralistische achteruitgangsdiscussie. Zijn

denkbeeld over de relatieve commerci6le achteruitgang impliceerde, dat

het voldongen feit van de Engelse superieure macht geen reden was tot som-

berheid. Een toename van de interdependentie van de 'rijkdom' van de sta-

ten lag in het verschiet. Daardoor zou voldoende ruimte ontstaan voor de

algemene handel van Nederland om tenminste het absolute aandeel, dat zij

in de zeventiende eeuw bezat van het totaal van de algemene handel in de

wereld, terug te krijgen. Na 1813 hoopte Gijsbert Karel op de internatio-

nale doorbraak naar vrijhandel. Dan kon de 'algemene' handel naast de

'gewone' koophandel - dat betreft de export van eigen produkten en de in-

voer voor nationaal verbruik - haar onmisbare trekfunktie uitoefenen voor

de nationale economische ontwikkeling.

IV. 3. Economische ontwikkeling.

In de 'Gedagten over 's Lands Finanti6n' van 1802 stelde Van Hogendorp

zich teweer tegen de stelling van de Bataafse regering, dat de nood van

de openbare financidn moest worden toegeschreven aan de traditionele be-

voordeling van de handel boven de fabrieken. Hij gaf zich moeite om het

grote belang van de handel en van de financi6le activiteiten voor de

schatkist aan te tonen en bovendien - en daar gaat het in deze paragraaf

om - hun vervlechting met de andere welvaartstakken te laten zien. Daar-

na brachten de kennismaking rond 1812 met de smithiaanse inzichten van

Kraus en de aansluiting van Belgie bij Nederland in 1815 hem er toe de

onderlinge samenhang en de groeimogelijkheden van de verschillende sec-

toren van de volkshuishouding optimistischer te belichten. We zullen

deze caesuur in Gijsbert Karel's denken trachten aan te geven.
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Het was Van den Heuvel, die de jonge Van Hogendorp persoonlijk atten-

deerde op de vervalverschijnselen in de nijverheid. In 'De Borger' (1778-

1779), de periodiek van de Oeconomische Tak, werd tegen de eenzijdige ge-

richtheid op de handel geprotesteerd. Reeds tevoren was er in een ander,

bekend spectatoriaal tijdschrift, 'De Koopman' (1768-1776) veel geklaagd

over de neergang van de handel; onder indruk van de beurscrisis van 1773
1

werd de toon nog pessimistischer . Betje Wolff pleitte in 'De Borger' voor

bescherming van de eigen nijverheid tegen de invoer van concurrerende goe-

deren: de commercie moest ten dienste staan van de ontwikkeling van de

nijverheid en van de werkgelegenheid. Gelduitvoer verarmde het land. Ka-

pitaal dat in buitenlandse fondsen was belegd, moest worden teruggehaald

en worden geinvesteerd in de sectoren die in volgorde belangrijk waren
2

voor de welvaart, te weten in de landbouw, de nijverheid en de handel .

Deze opvattingen van dit tijdschrift kwamen in eerste instantie van H.H.

van den Heuvel. Diens adviezen ter opbeuring van de nijverheid, geformu-

leerd in zijn prijsvraagessay van 1775, zouden bekend blijven dankzij Lu-
3

zac's 'Hollands Rijkdom'. In zijn 'Verhandeling achter Campomanes' (1780)

liet Van den Heuvel iets horen van de ideedn van deze verlichte Spaanse

minister, die enerzijds de theorie van de zgn. gunstige handelsbalans was

toegedaan, maar anderzijds een geheel van denkbeelden bezat over de ont-
4

wikkeling van landbouw, nijverheid en binnen- en buitenlandse handel .

Van den Heuvel schreef aan Gijsbert Karel zo'n "rijpheid van oor-

deel en een doorzigt van zaken" toe, dat hij hem in staat achtte oog te

krijgen voor de samenhang tussen de welvaartstakken. Bij diens vertrek

naar de Verenigde Staten gaf hij de 21-jarige een lijst van vragen mee,

waarover hij geinformeerd wilde worden: over de textielproduktie, de
5

scheepsbouw en de visserij . In de zojuist zelfstandig geworden staat

leek, nu Engeland en Frankrijk commercieel in opmars waren, voor de Repu-

bliek een nieuw perspectief te liggen. Dat hing af - Gijsbert Karel zag

dat snel in - van de ontwikkelingsgang van de Amerikaanse economie.

Noord-Amerika kon door haar scheepvaart een handelsrivaal worden, maar

het was ook denkbaar, dat het land zo'n lange tijd bezig was met de ont-

plooiing van de eigen agrarische economie, dat zij aan eigen, voor de

export producerende nijverheid voorlopig  niet zou toekomen.  Aan  de  Ame-

rikaanse behoefte aan Europese nijverheidsartikelen kon dan op de Hol-
6

landse markt worden voldaan .
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Op reis door de nieuwe wereld werd Gijsbert Karel zich er scherp van

bewust dat de landbouw als de grondslag van de volkshuishouding moest wor-

den beschouwd. Er was overigens in Holland een groeiende belangstelling

voor de landbouw: de moedercommercie, de graanhandel, floreerde door de

vergroting van het landbouwareaal en de veranderingen in het agrarische

produktieproc6d6. Daarbij kwam de invloed van het fysiokratische denken.

Zo leerde Gijsbert Karel Quesnay's inzichten onder meer kennen via de

Zwitser Isaak Iselin, wiens werk 'De droomen van eenen menschenvriend'
7

door de Nederlandse vertaler in 1780 aan Van den Heuvel werd opgedragen .

Van Hogendorp maakte kennis met de 'agrarian outlook' van Jefferson.

Als gezant te Parijs was deze in contact gekomen met de fysiokraten en

sedertdien huldigde hij hun mening, dat de landbouw de meest produktieve
8

sector in het economisch leven is . Gijsbert Karel liet Jefferson een

klein opstel goedkeuren waarin hij als goede leerling aangaf, dat vrije

arbeid in de landbouw tot een grotere productiviteit leidt dan slavenar-
9

beid . Jefferson legde in zijn boek 'Notes on Virginia', dat hij aan
10

Gijsbert Karel cadeau gaf , uit, dat in een situatie van gespreid

grondbezit de individuele vrijheid niet voor onderdrukking van de rege-
11

ring te vrezen had . Gijsbert Karel legde ook geestdrift aan de dag

voor het werk van Benjamin Franklin, die naar het voorbeeld van William
12

Petty informatie gaf over bevolkingsgroei en lonen
,
maar bovendien

evenals Jefferson de opvatting huldigde, dat de landbouw "is the only
13

honest way for a nation to acquire wealth" . De afkeer van de handel
14

was wijdverbeid in de Verenigde Staten . Dat ontging Gijsbert Karel

niet: om die reden, zegt hij, ontbrak het Jefferson aan een samenhangend

economisch inzicht: "il parait  ne pas avoir les id6es  les plus claires

au sujet du commerce consid6r6 relativement A la population, A l'aisance

des citoyens, au gouvernement, et fond6 sur l'industrie et la liberto
15

publique"

Het abstract tableau van de fysiokraten kon Gijsbert Karel naar

eigen zeggen in de Verenigde Staten met eigen ogen waarnemen: "je vois

dans leur suite naturelle l'agriculture, l'industrie, le commerce et
16les arts" . In zijn reisimpressies werden fragmenten verwerkt uit zijn

excerpt van 'Elemens du Commerce'. In dit boek, dat vier jaar voor Ques-

nay's 'Tableau 6conomique' (1758) verscheen, had Forbonnais afstand geno-

men van de fysiokratische denktrant, maar tegelijk "1'indispensabilit6
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de l'agriculture" verklaard. De bevolkingsgroei, zo noteert Gijsbert Karel

verder, wordt voorgesteld als oorzaak en gevolg van de welvaart. Met de be-

volkingsgroei nemen de primaire levensbenodigdheden voor voedsel, kleding

en behuizing toe. De concurrentie is "de ziel en de prikkel" van de econo-

mische activiteit. De vrije mededinging zou leiden tot lage prijzen en

toenemende produktie van nijverheid en landbouw. Daaruit volgt, dat "le
..17

bien qu'ils se font est donc mutu61, et l'Etat gagne A la population"

Landbouw en manufacturen zullen ten slotte meer produceren dan de bevol-

king consumeert: de export zal de nationale welvaart aantrekken.

Het principe van vrije uitvoer kwam men bij de Franse mercantilisten

v66r Forbonnais en v66r de fysiokraten niet tegen. Onder invloed van de

Engelse freetrade-opvattingen van onder meer Petty, Law en Gervaise kwam

Forbonnais tot een stelling over de buitenlandse handel, die in de rich-

ting ging van de vent-for-surplus-theorie van Adam Smith. Ten aanzien van

de import was Forbonnais gematigder mercantilistisch dan zijn buitenland-

se tijdgenoten en dan vele Franse auteurs na hem, bijvoorbeeld Necker.

Reeds v66r Steuart en Verri pleitte hij voor vrije invoer of tenminste

zeer lage invoerrechten, Jonge industrie6n wilde hij echter wel bescher-
18

men . De visie van Forbonnais op de economisch-politieke taak van de

overheid werd door Gijsbert Karel aldus samengevat: de regering  is  "tou-
19

jours plus en 6tat de faire du mal que du bien au commerce" . In dit

verband is het interessant er op te wijzen, dat de zegswijze 'laissez-

faire' in eerste instantie inhield, dat de overheid een zo groot moge-

lijke distantie ten opzichte van de economische activiteit in acht moest

nemen. Gijsbert Karel tekent de geboortedatum van deze term aan: toen

Colbert de Franse handel wilde stimuleren, vroeg hij kooplieden om raad;
20

hun advies luidde: "laat ons begaan" . Bij Van Hogendorp komt het 'lais-
21

sez faire' in vertaling nog al eens voor . Eveneens de opvatting, dat

het individueel economisch handelen en ook de goederenstroom hun 'natuur-

li jke loop" moeten kunnen volgen.  Deze  uit het natuurwetdenken voortko-

mende gedachte is sterk verwant met de fysiokratische formule "laissez

faire, laissez passer", die in klassiek-economische betekenis voor het

eerst in 1751 - dus vlak voor de 'El6mens' - werd gebezigd door de Fran-
22

se minister Marquis d'Argenson

Morrison laat zien, hoe verrassend liberaal Forbonnais dacht in de

'El6mens'. Concurrentie vergt een aantal personen met dezelfde diensten
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of goederen; iedere "collusion" (geheime verstandhouding) ter vaststelling

van de prijzen is uit den boze. Informatie over prijs en kwaliteit vereist

kennis omtrent de binnenlandse en de internationale markt. De vrije mede-

dinging stimuleert produktie en consumptie; zij vermeerdert ook de werkge-

legenheid ten gevolge van de verlaging van de prijzen en zij moedigt aldus
23

de investeringen aan . Deze ideeen uit de 'El6mens' vindt men terug in de

geschriften van Van Hogendorp, die dit boek - evenals dat van S6rionne -
24

heel zijn leven bij de hand hield . Forbonnais' visie op de evenwichtige

economische groei blijkt uit de nadruk die hij legt op de wederzijdse ac-

tivering van landbouw en nijverheid. Primair moet gedacht worden aan de

produktie van de eerste levensbehoeften, omdat daarnaar een grote vraag

bestaat. De groei van de consumptie dient gelijk op te gaan met die van

de nijverheid. Vandaar dat Forbonnais de luxe-goederen alleen goedkeurt,
25

indien zij door alle klassen kunnen worden gekocht . Gijsbert Karel te-

kent, tegen de achtergrond van de achttiende-eeuwse weeldediscussie, in

1783 bij dit punt het volgende aan. Omdat er in de commerciele samenleving

nu eenmaal verschillen tussen rijk en arm bestaan, zijn de luxegoederen,

de  "commodit65  superfluJs", toch nuttig  voor de staat. Immers, de consump-

tie hiervan brengt inkomsten aan de landbouwer en de handwerksman, die
26

vervolgens zelf tot aankoop van luxegoederen overgaan

Ook al ging het Gijsbert Karel op zijn rondreis door de Verenigde

Staten er vooral om, te kunnen "comparer les principes de cette science

(1'Sconomie politique) aux op6rations d'un Stat qui se forme", hij gaf te

kennen dat hij naast de staatstaak toch ook inzicht had verworven in de
27

welvaart als zodanig . Dat betreft speciaal de stimulans die er uitgaat

van zo min mogelijk ongelijkheid in goederen, vooral in grondbezit, en

van de economische activiteit van het individu. Gijsbert Karel leerde het

verband zien tussen de mate van economische werkzaamheid met het eigen

bezit aan grond of goederen. Dit geldt voor boeren en kooplieden, In de

Verenigde Staten kon men volgens hem, zoals gezegd, nog niet spreken van

de nijverheid als zelfstandige, op de handel gerichte sector. De "in6ga-

lita des biens" in Europa houdt een bedreiging in van de persoonlijke

vrijheid, met name van de vrijheid van individueel economisch handelen;

daardoor is het geringe animo van de armen om te werken verklaarbaar.

Dat is anders in de nieuwe wereld, want de Amerikanen "vivent tros-peu

dans une dSpendance mutuelle, parce que le plus grand nombre d'entr'eux
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28poss*de des biens fonds"

Na zijn tourn6e teruggekeerd in Holland in 1784, werden zijn gedach-

ten in beslag genomen door financieel-politieke vraagstukken. Zijn disser-

tatie handelde over de quotenverdeling. De geraadpleegde literatuur van

Hume, Steuart, Condillac en Smith werd alleen voor die problematiek aange-

wend. Een bezinning op de volkshuishouding kon ook nauwelijks plaatsvinden

tijdens de kameralistische colleges van Pestel. In diens historisch en

staatsrechtelijk boek 'Commentarii de republica batava' (1782) werd frag-

mentarische informatie gegeven over scheepvaart, visserij, handel en ko-

lonidn, maar dat geschiedde zonder samenhang. Economisch inzicht in bij-
29

voorbeeld het armoedevraagstuk ontbrak bij Pestel ; diens betekenis lag,

zoals bekend, op historisch-juridisch terrein. Gijsbert Karel lette na

Zijn Leidse studie jarenlang meer op het effect van de welvaart voor de

staatskas dan op de welvaart zelf.

In dezelfde tijd dat Gijsbert Karel bij Forbonnais las hoezeer de

welvaartssectoren tot elkaar in verhouding stonden, las hij bij S6rionne,

dat de 'prosp6rit6' van de Republiek afhankelijk zou blijven van de alge-
30

mene handel . De Hollandse welvaartsopbouw, waarvan de algemene handel

een integraal onderdeel vormde, kreeg bij buitenlandse economisten de sta-

tus van wat wij tegenwoordig een model zouden noemen. Toen Gijsbert Karel

later een boek van Ganilh uit 1815 onder ogen kreeg, zag hij dat nog eens

samengevat. Het kleine Holland had met haar bedrijvigheid en handel de

nieuwsgierigheid gewekt in landen, waar men zich primair op landbouw en

industrie toelegde. Zo werd bijvoorbeeld in Frankrijk Sully vanwege zijn

zorg voor landbouw en veeteelt eerder als de bevorderaar van de welvaart
31 32

aangeduid - ook door Gijsbert Karel - dan Colbert . De betekenis van

de handel voor de welvaart en de macht van de staat deed, aldus Ganilh,

de economische wetenschap ontstaan, maar de Engelse en Franse denkers

gingen wel erg generaliserend er van uit dat de sectoren landbouw, nij-

verheid en handel elkaar successievelijk in het leven riepen en hielden,

Men kon toch, met verwijzing naar Phoenicie, Genua, Venetie, Pisa en de

Vlaamse steden, doch vooral naar Holland, vaststellen dat de welvaart

haar oorsprong ook kon vinden in de handel in vreemde goederen van en

naar andere gebieden, waardoor vervolgens steeds meer de ontwikkeling

van landbouw en nijverheid in het eigen land werd gestimuleerd. Ganilh

wijst er op, dat Adam Smith zich meer met de interne welvaart bezighoudt
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dan met de internationale handel en dat het soort volkshuishouding dat hem

hierbij voor ogen staat wel rationeel wordt weergegeven, maar door het ne-

geren van de historische feiten, die de handelsgeschiedenis biedt, wordt
33een ander type veronachtzaamd

De vervaldiscussie, waarmee Van Hogendorp tijdens zijn pensionaris-
34

schap werd geconfronteerd , heeft het gelijk van het Hollandse model niet

principieel aangevochten, maar er toe bijgedragen dat de welvaart meer in

haar totaal werd beschouwd. Dat blijkt uit Gijsbert Karel's notities. In

zijn 'Promemorie over den staat der Finantie van Holland' (1794) wees hij

op de betekenis van de vraag naar goederen, omdat de schatkist in sterke

mate afhankelijk was van de "consumabele" belastingen. De fiscale druk

kon niet meer worden verhoogd, want anders zou men de koophandel "kwet-

sen", de landbouw "drukken"  en de fabrieken "de laatste slag toebrengen"35

Alles moest worden gedaan om het aantal consumenten groter te maken. Daar-

om moest alle accent gelegd worden op werkgelegenheid en op vergroting van

de werkwilligheid; in de tezelfdertijd geschreven 'Missive over het armen-
36

wezen' ging hij nader hierop in . Het vertrek van ondernemers en arbei-

ders, af te lezen uit de vele leegstaande huizen in Leiden, doet bij Van

Hogendorp de vraag rijzen, of in het gewest Holland als geheel er nu spra-

ke is van bevolkingstoe- of afneming. Betekende de achteruitgang van Lei-
37

den, die hij blijkens recent onderzoek juist interpreteerde ,
ook een

recessie in heel de provincie? De spaarzaam voorhanden gegevens laten hem

in het ongewisse hieromtrent; daardoor was de langzame demografische te-
38

ruggang in Holland in de periode 1750-1795, waarover we nu meer weten

toen moeilijk waar te nemen. Hij stelde vast dat in de steden, waar de

nijverheid bloeide, zoals in Schiedam, en op het platteland, waar door

droogmaking en ontginning vruchtbare akkers waren ontstaan, de bevolking

groeide in tegenstelling tot de in verval verkerende steden zoals Leiden.

En dat terwijl in de wereld de demografische groei de welvaartsontwikke-

ling mogelijk maakte: In 1794, dus vdor de verschijningsdatum van Mal-

thus' boek 'On population' (1798) formuleert Gijsbert Karel dat aldus:

"Men heeft het aantal menschen, op een zeker bestek lands, met opzigt

tot derzelver vermeerdering, of vermindering, niet onaardig vergeleeken,

bij eenen staalen veder, die eene uitwendige kragt bezit, naar haarzelve

veerkragt genoemd, en geduurig poogt zig uit te spannen, terwijl een ge-

wigt, of ander beletsel, die kragt tegenwerkt. Het beletsel aan de veer-
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kragt der vermenigvuldiging, die in den mensch natuurlijk is, bestaat in

zijne behoefte van voedsel en van de verdere benoodigdheeden des levens.

Vandaar, dat in nieuwe landen de bevolking zo schielijk toeneemt, omdat

de behoefte ligt te voldoen is, en in oude landen zo langzaam, of geheel

niet, omdat de behoefte er meer drukt. Vandaar dat, als de middelen van

bestaan in een land afneemen, waarvan onderscheidene redenen op te geeven
39

zijn, en plaats kunnen hebben, de volksrijkheid evenredig afneemt"  . Na-

dien zocht Gijsbert Karel voor de oplossing van het onverbeterlijk paupe-

risme steun bij de achttiende-eeuwse Franse populationisten, waartoe For-

bonnais en S6rionne te rekenen zijn. De regering diende naar hun mening

de obstakels van de economische ontwikkeling op te ruimen vanuit een po-

sitieve waardering van de bevolkingsgroei: deze was niet alleen een
40

graadmeter maar vooral een voorwaarde voor de welvaart

De afzetmoeilijkheden schreef Gijsbert Karel primair toe aan de ho-

ge prijzen als gevolg van de belastingen. Vanuit dit standpunt vormde
41

hij zich als lid van de Gecommitteerde Raden een oordeel over de kwes-

tie, op basis van welke overwegingen het verzoek van Leidse fabrikanten

om premies te betalen uit de gewestelijke staatskas, mocht worden inge-

willigd. In zijn 'Pro Memorie: Lakenfabryken' (1793) bracht hij de vol-

gende redenering naar voren.

Aan de orde was uitsluitend de welvaart van het gewest Holland. Zij

berustte voor wat betreft de nijverheid op de economie van de steden:

"In andere landen zijn de manufactuuren veelal ten platten Lande, en in-

zonderheid de grove soorten gelijk de bewerking van wol, de lakenen, in

dorpen of kleine steden aangelegd. In deeze Provintie zijn, van de oud-

ste tijden af, de groote steden daarmede begunstigd geworden, en de be-
42

slooten steden hebben nog daaromtrent uitsluitende voorregten"  . Ook

voor de Leidse textielnijverheid gold dat een gewestelijk economisch be-

leid bemoeilijkt werd door de stedelijke autonomie. In de discussie over

de premies werd door de regenten meermalen verwezen naar Luzac's boek

waarin te lezen stond, hoezeer monopolie en plaatselijke belastingen
43

reeds door De la Court werden afgekeurd . Gijsbert Karel hoopte daarom,

dat de stedelijke regering de hinderpalen van de lokale nijverheid zou

wegnemen; men kon, vond hij, ook een voorbeeld nemen aan de toegenomen

vrijheid van de stedelijke nijverheid in Engeland. Posthumus heeft uit-

gelegd, dat de fabrieksnijverheid in de Hollandse steden zich al in de
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zeventiende eeuw aan het ontworstelen was aan de bedilzucht van de over-

heid, omdat speciaal in de textielbranche de concurrentie tot vrijheid

van handelen dwong. De rivaliteit tussen bijvoorbeeld Leiden en Amster-

dam, en vooral het instellen op de vraag en de veranderlijke smaak van

het buitenland leidden tot toenemende overtredingen van bedrijfsrechte-

lijke keuren. De plaatselijke overheid ging daarop inzien dat grote in-

menging uit den boze was. Het beginsel van bedrijfsvrijheid was bij mon-

de van Pieter de la Court dus een rationalisatie van wat stad en koopman-
44

ondernemer als hun belang zagen

Gijsbert Karel's ogen waren in de jaren '1790 gericht op de export-

nijverheid in de zeesteden. Daar werden de gildebanden geslaakt, ook
45

door verplaatsing van bedrijven naar het platteland . Op het zeldzame

moment, waarop hij over gilden schrijft, bedoelt hij niet de ambachte-

lijke gilden. Om de belastingheffing op goederen voor binnen- en buiten-

landse afzet beter te regelen, acht hij het wenselijk dat kooplieden dui-

delijk te onderscheiden zijn van winkeliers; laatstgenoemden zouden zich
46te dien einde in een gilde moeten organiseren . Na 1813 wordt de ge-

ringe economische bedrijvigheid nogal eens toegeschreven aan de afschaf-

fing van de gilden, die in 1808 - definitief in 1818 - plaatsvond. In

1816 heeft Gijsbert Karel zich in de Raad van State geschaard achter het

vernietigend advies over het wetsvoorstel tot herstel van de corpora-
47

ties . Hij ondersteunde van harte de economisch-theoretische argumenten
48

tegen de gilden en v66r de produktievrijheid . Volgens Tydeman, die in

een verhandeling (1821) de moderne inzichten van o.a. Turgot, Say en

Politz koppelde aan die van De la Court, was het gildewezen in Holland

zo uitgehold, dat de liquidatie in 1808 nauwelijks een breuk beteken-
49

de

De pensionaris van Rotterdam keek naar de zee: de nijverheid inter-

esseerde hem voorzover de Hollandse handel er wel bij voer. De stede-

lijke ambachten waren beschut in de autonome sfeer binnen en vlak buiten

de stadsmuren. De lokale fabrieken waren, gezien hun grotere actieradius,

kwetsbaarder. In de genoemde 'Pro Memorie' (1793) over de premies gaat
50

hij daar nader op in

De export van de kwijnende fabrieken is daarom zo gering, omdat de

arbeidslonen de prijzen opdrijven. De werklieden en de werklozen, die de

grote groep consumenten uitmaken, kunnen de hoge prijzen niet betalen.
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Teruggave van accijnsen aan hen is veel te ingewikkeld. De oplossing is te

vinden in prijsverlaging; deze is te bereiken, indien de premie gelijk is

aan de in de produktprijs vervatte belasting. Gegeven het feit dat niet al-

leen de lakenfabrieken maar alle fabrieken, die met afzetmoeilijkheden te

kampen hebben, aanspraak moeten kunnen maken op een premie, is het vast-

stellen van een premie per fabriek gecompliceerd. Aangezien het buitenland

goedkoper produceert vanwege de lagere lonen is het eenvoudiger de premie-

grootte gelijk te laten zijn met het verschil tussen de prijs van het bui-
51

tenlandse concurrerende en het binnenlandse fabrikaat . Zodoende zal de

afzet in eigen land en daarbuiten toenemen en wordt de ondernemingsgeest

van de fabrikant gestimuleerd. "De fabrykant", zegt Gijsbert Karel,

"breidt zijn werk niet uit, om het land te dienen, maar om zijne winsten

te vermenigvuldigen. Van deeze algemeene regel mogen er uitzonderingen

zijn, en eenige fabrykanten mogen ook het oogmerk hebben, meer ingezetenen

aan de kost te helpen, maar dit prijswaardig oogmerk is (op zich, Ov.)
52

niet geschikt voor eene belooning, door middel van praemien"

De premies moeten volgens Gijsbert Karel slechts geleidelijkaan wor-

den verstrekt aan noodlijdende bedrijven. Er zou zich anders een tekort

aan werkkrachten kunnen voordoen, omdat in het verleden vele arbeiders uit

de steden vertrokken. De ene fabrikant behoeft dus niet te vrezen, dat

zijn collega arbeiders van hem weglokt. De bevolkingsgroei van de steden

breidt zich op den duur uit door immigratie uit volkrijke delen van het

gewest en door procreatie.

Van Hogendorp wil premies verlenen aan oude en aan eventueel nieuw op

te richten fabrieken. Hij stelt voor dat de premie geldt voor dat deel van

de produktie, welke dankzij de premie wordt mogelijk gemaakt en wordt toe-

gevoegd aan het bestaande volume. De schatkist kan in de toekomst het be-

drag, dat nu wordt uitgetrokken voor de premiebetaling, terugverdienen

door de grotere afzet, dus door de stijgende fiscale inkomsten. Intussen

moet, schrijft Gijsbert Karel, gezocht worden naar bezuinigingen van de
53

overheidsuitgaven , omdat volgens hem de belastingdruk sterker is geste-
54

gen dan de lonen en de primaire schuldige is van de prijsopdrijving

Het is daarom interessant, dat hij de stelling, dat de premies het finan-

cieel en economisch verval naderbij brengen, omdraait en meent dat pre-

mieverstrekking een spiraalbeweging naar boven tot gevolg zal hebben.

Heel optimistisch rekent hij er op, dat de fabrikant zijn produktie vijf-
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of zesmaal vergroot. Dit doet denken aan het inzicht van laatmercantilis-
55

ten in, zoals Blaich het noemt
, de "Multiplikationswirkung des Geldes".

Het bedrag aan premie, over de nieuwe produktie betaald, zal worden uit-

gesmeerd over alle fabrikaten. Een kleine vermindering van de prijs zal

de vraag doen toenemen. De groei van het nieuwe produktiedeel neemt daar-

door toe, eveneens de premie, zodat het prijsniveau nog verder daalt en

de afzet doet stijgen. Het patriottisch app61 op de consument om kleding

van eigen bodem te dragen, heeft dan ook zin, voegt Gijsbert Karel er

realistisch aan toe, want dan zullen de mensen "de goede wil en waare
56

vaderlandsliefde met hunne beurs kunnen overeenbrengen" . Hij ziet twee

problemen. Het kan zijn dat de fabrikant ondanks de bloei in het verle-

den niet de aanwezige doch ongebruikte produktiecapaciteit wil benutten.

Daarom dient hij bij wijze van aanmoediging een hogere aanvangspremie te

ontvangen. Een andere kwestie is, dat de premie bekostigd zou moeten wor-

den door het gewest en de betreffende stad tesamen. Dit vraagstuk was

feitelijk niet op te lossen. Het verlenen van premies was een lapmiddel,

zolang de particularistische nevel binnen en tussen de gewesten niet was

opgetrokken. Na 1813 zou Van Hogendorp op de premies terugkomen als een
57

instrument van liberaal-economische politiek

Rekende Gijsbert Karel in zijn Rotterdamse bureaustukken nog op een

ommekeer ten goede, in de Gedagten van 1802 werd de realiteit hem te

machtig. Hij was verontrust door het feit, dat de overheid geen vat kon

kri jgen  op de "volksverhuizing", de binnenlandse migratie van arbeiders

en met name van ondernemers. De laatsten werden volgens hem te zeer door
58het belastingsysteem ontmoedigd . Nog meer ongerust was hij door de stel-

ling van de homines novi van de Bataafse Republiek, dat de handel "ver-

vangen" kon worden door andere economische sectoren, waardoor er een min-

der van het buitenland afhankelijke welvaart zou ontstaan. Gijsbert Karel

ontkende hun verwijt, dat de overheid vroeger de nijverheid had verwaar-

loosd. Hij vreesde dat de nieuwe regering een v6rgaand protectionistische

politiek voorstond. Daarom bracht hij nadrukkelijk naar voren, dat her-

stel en uitbreiding van nijverheid en landbouw volstrekt onmogelijk zijn,
59

wanneer de koophandel zelf ten gronde wordt gericht

Toen op het einde van de achttiende eeuw met steeds grotere geest-

drift werd betoogd, dat alle heil voor de verzonken interne welvaart

moest worden verwacht van de ontwikkeling van de landbouw, was Gijsbert
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Karel op zijn hoede. Het hoge agrarische prijsniveau mocht niet zonder

meer worden toegeschreven aan de hoge kwaliteit en had bovendien gevolgen

voor de duurte van de nijverheidsprodukten, schreef hij in 1794. Ook al

was de landbouwproductiviteit op onze vruchtbare grond groter dan elders,

"de inwendige waarde van de grond" moest verder worden opgevoerd door

verbetering van de landbouwmethodes; en het aanbod aan produkten moest

gevarieerder worden, wilden wij de Hollandse landbouwartikelen op de bin-

nen- en buitenlandse markt kunnen blijven afzetten. Dan zouden ook uit

de steden de vrijkomende werkkrachten naar het platteland komen en zou de

rentenier-grootgrondbezitter steeds minder voorkomen in vergelijking met
60

de actieve boer

De unificatie tijdens de Bataafs-Franse tijd en dientengevolge de

afsluiting van de wereldmarkt gaven de kans zich meer te richten op de

betekenis van de landbouw voor de volkswelvaart. Maar ook al was Gijsbert

Karel tijdens zijn teruggetrokken bestaan in deze periode jarenlang als

eigenaar van het landgoed Adrichem in boomaanplant en grondcultuur gein-

teresseerd, buiten zijn geschriften en aantekeningen over de kolonidn

liet hij zich over de economie van dit decennium nauwelijks uit. Dit is

des te merkwaardiger, omdat we de sterk vergrote aandacht voor landbouw

en manufacturen in deze tijd kunnen vaststellen; iets wat hem niet ont-

ging.Als grondbezitter kreeg hij van Jan Kops, de Agent van de Nationale
61

Oeconomie voor de Landbouw, aanwijzingen voor de landbouwpraktijk

waarvoor het handboek, 'Boerengoudmijn' (1807) van J.F. Serrurier, hem

ook bekend was. Dat, zoals we nu weten, met name in dit tijdvak de

transformatie van de Nederlandse economische structuur plaatsvond, anders

gezegd, dat vooral in deze jaren de sectoren van de Nederlandse volks-

huishouding meer in kapitalistische zin op elkaar werden afgestemd, was

moeilijk contemporain waar te nemen. We kunnen niet aantonen, dat Gijs-

bert Karel het optimisme van dat moment deelde ten aanzien van een ver-

snelde vernieuwing van de agrarische produktiewijze. Van der Poel heeft

overigens uiteengezet, dat dit geloof in feite "meer illusie dan werke-
62

lijkheid" inhield . De achttiende-eeuwse lijn van verbetering van de
63

landbouwmethoden en van toeneming van ontginningen werd voortgezet

Zelfs een man als Keuchenius, die onder fysiokratische invloed leek te
64

staan , was van oordeel dat de herori6ntering van de economie niet ten
65

koste mocht gaan van de positie van de handel
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In de Republiek zou men zich volgens Gijsbert Karel vanwege "het na-

tionale phlegma" niet zo gauw laten meeslepen door het stelsel van de fy-

siokraten, die zich een beeld van de economische realiteit vormden dat

"afgetrokken was van alle medeoorzaaken, wisselvallige omstandigheeden,
dwaalingen van den menschlijken geest, vooroordeelen en hartstogten"66.

Hoe goed hij hun theorie over het 'produit net' ook begreep, voor de daar-

op gebaseerde belastingidee van de 'imp6t unique' kon hij geen waardering
67

opbrengen . Toch had hij wel bewondering voor hun heldere bewijsvoering,

dat de prijzen van onbewerkte en bewerkte goederen met elkaar in verband

staan.

De eenzijdige gerichtheid op de handel, die door het regeringsrap-

port van 1800 aan de kaak werd gesteld, mocht in handelskringen te signa-

leren zijn, Gijsbert Karel had een bredere benadering. Hij bestreed de

stelling van het Rapport, dat de daarin vervatte belastingvoorstellen

niet in strijd waren met de bereiking van het grote doel, de nationale

welvaart. Desalniettemin zag hij nu ook wel in, hoe kwetsbaar de handels-

positie van de Bataafse Republiek was geworden door de internationale oor-

logssituatie en door de opkomst van de andere landen. De "algemeene ver-

arming" riep om werkgelegenheid en de tijd was ver weg, dat de koopman

Van der Oudermeulen het wegvallen van fabrieken desnoods wilde accepteren,

omdat de handel vanwege de instandhouding van meer arbeidsplaatsen in de
68

economische politiek prioriteit verdiende . Gijsbert Karel wees tot nu

toe steeds op de fabrieken, die er waren dankzij de exporthandel, en op
69

de ambachten dankzij de consumptie van rijke kooplieden en renteniers

maar er kwam - hoe spaarzaam ook - in de Bataafs-Franse tijd een andere

toon. Hij besefte dat een land, waarvan de welvaart niet zozeer gefun-

deerd was op de handel maar op landbouw en fabrieken, in tijd van oorlog

een zekerder bestaan aan de arbeider kon geven. De staatsinkomsten waren

daar "van minder toevalligheeden afhankelijk", hetgeen de staat meer vas-
70

tigheid gaf . Toch remde hij deze gedachtengang af door historisch-

optimistisch de koophandel bij herstel van de "natuurlijke loop" te blij-

ven zien als voortrekker van landbouw, ambachten, fabrieken en manufac-

turen. Soms raakte hij in mineur, heel sterk in 1810, het jaar waarin de

'r6union' door Napoleon werd gedecreteerd, De koophandel en de scheep-

vaart vielen van dan af zover terug, dat de Franse provincie Hollande

"purement agricole" dreigde te worden, terwijl, schreef Gijsbert Karel,
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het in het belang van Napoleon's anti-Engeland-politiek zou zijn om hier
71

de handelsgeest wakker te houden teneinde Albion te kunnen weerstaan

Na 1810 komt naar Gijsbert Karel's verwachting het einde van de Franse

overheersing steeds meer nabij. Hij verdiept zich in de literatuur om aan

de hand daarvan zijn toekomstvisie verder vorm te geven. Dat betreft spe-

ciaal, zoals is aangetoond, de wijsgerig-historische en de economische

studies van Heeren en Kraus. De wording van het Koninkrijk en vooral de

aansluiting van Belgi6 maakten vervolgens de grenzen van zijn Hollands

referentiekader wijder. In de Bijdragen (1818-1825) zette Van Hogendorp

uiteen, dat het geloof in de vooruitgang van beschaving en welvaart een

onmisbare 'psychische factor' betekende bij het oplossen van de economi-

sche problemen, die in het land en internationaal bestonden. Deze visie

hield een opvatting in over de economische ontwikkeling. Dat de passages

over de evolutie van de welvaartssectoren over heel de Bijdragen ver-

spreid zijn, ligt zowel aan de agenda van de Tweede Kamer als aan Gijs-

bert Karel's behoefte uit te weiden over de gevolgen van politieke be-

slissingen op lange termijn.

De tiendelige Bijdragen zijn een verbreed en gewijzigd vervolg op

de Gedagten. Het onderwerp belastingen staat centraal, maar wordt gerela-

teerd aan de taak van de regering met betrekking tot de nationale welvaart

in het algemeen. Economische, financidle en politieke opvattingen staan

vaak dooreen of zijn verscholen in reisimpressies. Daarom is het niet een-

voudig een overzicht te verkrijgen van Gijsbert Karel's economisch stel-
72

sel . Hij maakte geen gebruik van Say's schema van produktie, consumptie

en distributie, ofschoon dat wel werd toegepast in de werken van Storch

en Ganilh, die door hem vaak werden geraadpleegd. Later, in de Lettres,

kwamen deze termen wel voor. Overigens beval Gijsbert Karel juist Kraus

aan, omdat deze naar zijn mening overzichtelijker dan Smith de economi-
73

sche ideeen bijeenplaatste . Er mag gesteld worden dat de Bijdragen een

weerspiegeling vormen van het continentaal smithianisme. De vaststelling

van de invloed van Smith op het vasteland wordt bemoeilijkt, doordat ieder

land geheel of ten dele van de liberale theorieen gebruik maakte ter ad-

struering van de eigen, zich traag wijzigende economische politiek. Daar-

naast was er de verscheidenheid van begripsinhouden en het eklektisch

gebruik daarvan; we zagen dat bij de termen rijkdom en 'laissez passer'.

Gijsbert Karel's idee n over de ontwikkelingskansen van landbouw en
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nijverheid kwamen behalve uit literatuur ook voort uit eigen observatie.

Na de aansluiting van Belgi6 bij het Noorden maakte hij een reis naar het

Zuiden, daarna naar Oost-Nederland, om zich beter te vergewissen van de

landbouw en nijverheid en van de verscheidenheid van produktiewijzen en

belangen in de verschillende regio's. Latere reizen zoals die van Brus-
74

sel naar Wiesbaden in 1821 vulden deze informatie aan.

Na 1813 legde Gijsbert Karel een grote interesse aan de dag voor de

landbouw als aparte welvaartstak. Hij bleef herhalen - in het spoor van

Forbonnais 6n Smith - dat een groeiende bevolking een stijgende agrari-

sche produktie vergt en dat de landbouwontwikkeling kan worden aangemoe-
75

digd door vrije uitvoer . Tegelijk echter onderstreepte hij, met ver-

wijzing naar Sully's zegswijze dat de landbouw en veeteelt de "zoogbors-

ten" van de natie zijn, dat de agrarische sector de primaire bron van
76

rijkdom is . Hij idealiseerde de "zeer goedaardige" boerenbevolking;

het land "is een goede moeder waar het volk veilig woont en de vruchten
77

van zijnen vlijt geheel kan genieten" . Zo toonde hij begrip voor het

particulier welvaartsstreven van de boeren in allerlei streken van het

Koninkrijk, Voor het niet aflatende pauperisme en voor verhoging van de

nationale produktie achtte hij uitbreiding van de werkgelegenheid in de

landbouw noodzakelijk. Met het oog daarop waren er twee onderwerpen,

die zijn aandacht bleven opeisen. In de eerste plaats dreigde herstel van

de in de Franse revolutie afgeschafte heerlijke rechten om de door de

verbeterde landbouwmethodes en ontginning ingezette agrarische produktie

te stremmen. Vervolgens was er de economische en sociale betekenis van

de groei van de agrarische nijverheid. Binnen deze twee thema's zijn de

twee lijnen te herkennen, die Sneller in de landbouwevolutie onder-
78

scheidt: de natuurwetenschappelijke en de economisch-juridische lijn

Ondanks de rendabel gebleken oudere Nederlandse landbouwpraktijk,
79

die voor de buitenlandse auteurs een bron van inspiratie was geweest

bleven naar de mening van Gijsbert Karel recente, nieuwe inzichten van

groot belang. Hij bemerkt tot zijn teleurstelling bij boeren in het land

van Waes een weerstand tegen de husbandry-literatuur van Arthur Young en

ook een afkeer van de adviezen van de commissies van landbouw onder lei-
80

ding van Jan Kops . In zijn eigen reisverslagen geeft hij om die reden

informatie over onder meer inpoldering, bebossing, boerderijbeheer,

drainage, bemesting en stalvoedering; in het bijzonder over braakligging
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en ontginning.

Braakligging kwam nog al eens voor in de vroegere Zuidelijke Neder-
81

landen . Argumenten voor handhaving daarvan moesten volgens Gijsbert Ka-

rel worden bestreden. Gebrek aan mest was een te weerleggen motief, want

door een kleine veestapel en met een verbeterde stalvoedering was daarin

te voorzien. Een ander argument achtte hij taaier, want grootgrondbezit-

ters stonden op hun landeigendom en lieten zich niets gezeggen over hun
82

grondgebruik . Zo kwam hij op het thema, dat ook bij Adam Smith naar vo-

ren kwam: grondeigendom van kleine omvang zou de boer aanmoedigen tot

verbeterde productiviteit, terwijl de heerlijke rechten een sta-in-de-weg
83

waren voor de nationale agrarische produktie als geheel . De volledige

opruiming van de heerlijke rechten door de Franse revolutie in de Zuide-

lijke Nederlanden behoorde volgens Van Hogendorp tot "het wezenlijk goe-
.84de van die revolutieb . In Noord-Brabant werd geklaagd over het verlies

van de geldelijke voordelen, die aan de nog erkende heerlijkheden waren

verbonden. Gijsbert Karel drong er op aan, dat die voorrechten werden af-

gekocht, omdat juist van de betreffende grondeigenaars initiatief kon

worden verwacht bij het voor de welvaart van heel Nederland van belang

zijnde bevorderen van ontginning en aanleg van vaarten en wegen in die

provincie.
85

In het Noorden waren de heerlijke rechten zo goed als verdwenen  ;

dat was, zegt Van Hogendorp, "het gevoelig werk van de tijd". De tienden

vormden volgens hem nog wel een probleem in die streken, waar de burger-

lijke vrijheid door de opkomst van de stedelijke nijverheid en handel
86

niet zo sterk was doorgedrongen in het verleden . Dat in het Noorden

oude rechtsinstituties vanuit de tijd van de Republiek de agrarische
87

activiteiten blokkeerden ondanks de komst van de Franse codificatie

was duidelijk waarneembaar buiten de provincie Holland; ook Jan Kops
88

was hier attent op . Heel speciaal gold dat voor de markgenootschappen.

De ontginning was het meest gediend, wanneer dit "genootschappelijk

eigendom" werd verdeeld in stukken particulier eigendom. Hierbij had

Gijsbert Karel de kolonie Pfalzdorf bij DUsseldorf voor ogen, die om-

streeks 1740 met goedkeuring van Frederik II de Grote was opgericht en

tot een "uitzwermen" naar nieuwe kolonies had geleid. De Maatschappij

van Weldadigheid werkte volgens dit voorbeeld, door Gijsbert Karel in

zijn Bijdragen reeds v66r de oprichtingsdatum van die organisatie bepleit.
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Van Hogendorp werd niet moe er op te wijzen, dat de landbouwproduk-

tie zou toenemen indien boeren een klein stuk grond in eigen bezit zouden

krijgen. Die mening las hij, zoals gezegd, bij Smith, maar ook bij Sis-
89

mondi, die het nadelig effect van het erfrecht had bestudeerd . In de
90

realiteit had hij de stelling bewezen gezien in de Verenigde Staten en
91

naderhand, na de afschaffing van de seigneuriale rechten, in Frankrijk

Bovenal kon hij refereren aan de Hollandse ervaring. In het verleden had

de commercialisering van de landbouw in het vroegere gewest Holland tot

betere behandeling van de grond en tot stijging van de grondprijs geleid.

Stukken grond werden voortdurend gekocht en verkocht. Door erfenis werden

kleine landerijen wel eens samengevoegd. Gijsbert Karel wees daarom het

gevaar van versnippering van de hand, zelfs indien werd beweerd dat klei-

ne eigenaars niet hetzelfde bedrag aan grondbelasting kunnen opbrengen

als grote landbezitters, zodat de schatkist daarvan zou lijden. De kleine

boeren, zo zeggen de tegenstanders, zou het vanwege hun autarkisch be-

drijf zelfs aan contant geld ontbreken. Gijsbert Karel antwoordt dat

zelfs deze keutelboertjes belasting kunnen betalen, omdat zij in hun

"ledige uren" enig fabrieksloon verdienen. Overigens dringt hij er op

aan, dat de hoogte van de grondbelasting de landbouw in geen geval mag
92

afremmen

Brengt het kleine grondbezit Reer produktie op, biedt ontginning

de mogelijkheid tot meer werkgelegenheid en leidt dit tot vergroting van

het landbouw- en veeteeltareaal, de vraag naar landbouwprodukten stimu-

leert de agrarische produktie nog meer. De uitvoer naar het buitenland

berust op het gegeven, dat de Nederlandse landbouw een van de rijkste

van Europa is volgens Van Hogendorp. Hij bedoelt dan landbouw in brede
93

zin: land Wn water, de "oceaan onze akker"
, boven en onder de grond,

dus landbouw, veeteelt, visserij, delfstoffenwinning en veenderij tesa-
94

men genomen . Gelet op de jaarlijkse waarde van de totale agrarische

produktie, op het aantal arbeidsplaatsen, op het geinvesteerde kapitaal

en op het exportvolume, is volgens hem de landbouw, zo verstaan, van

veel grotere betekenis voor de nationale welvaart dan de fabrieken in
95

ruime zin, dat wil zeggen de trafieken, fabrieken en ambachten . Hij

betreurde dat hij niet kon beschikken over produktie- en werkgelegen-
96

heidscijfers om zijn stelling te kunnen bewijzen

De groei van de binnenlandse vraag naar landbouwprodukten en de
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groei van de nijverheid verklaart Gijsbert Karel uit de toeneming van het

aantal steden en van de bevolking daarvan en voorts uit de daardoor zich

ontwikkelende verhouding tussen stad en platteland. Dit thema, de stad als

beschavings- en welvaartsexponent, kwam ook bij Smith en Kraus in het al-

gemeen aan de orde. Hollands stedelijke welvaart, voor Smith het voorbeeld

bij uitstek, had bewijskracht van eigen bodem. Want, zegt Gijsbert Karel
97

terecht
, de steden in het buitenland zijn vaak niet groter dan onze vele

dorpen en ongeveer de helft van de bevolking woont hier op het platteland,

met voor het merendeel welvarende boeren.

Van Hogendorp volgde de 'idealtypische' beschrijving van de opkomst
98

van de stad, die hij bij Robertson en Smith las . Ontstaan uit een markt-

plaats, waar boeren hun waren ruilden tegen benodigde goederen van elders,

gingen grondeigenaars binnen de bescherming van de stadsmuur wonen en om-

gaven zich met bedienden, ambtenaren en kunstenaars(:). Met de pachtinkom-

sten betaalden zij de produkten, die in de stad werden gemaakt. Toenemende

nijverheid en bevolking in de stad betekenden een sterkere stimulans voor

het omliggend land om het agrarisch surplus te vergroten. Stijging van de

pacht had een druk op de landarbeiders tot gevolg. Buiten en binnen de

stad leefde de massa werklieden en landarbeiders "met een karig loon",

terwijl de groep rijken zich uitbreidde, hoewel zij klein bleef; bij de

aanvankelijke grondeigenaren voegden zich later fabrikanten, kooplieden,

renteniers en ten slotte de burgerlijke en militaire ambtenaren. Terwijl

de massa zich alleen de eerste levensbehoeften kon veroorloven, maakte de

"weelde" van de rijken - dat zijn de succesvolle boeren, fabrikanten en

handelaren in "landvruchten en fabriekwaren" binnen en buiten de stad -

het mogelijk de vraag naar steeds meer nijverheidsprodukten te vergro-
99

ten . Daardoor groeide de bevolking nog verder en dus ook de vraag naar

goederen. De behoefte van het buitenland deed de handel toenemen, waar-
100

door de produktie nog meer werd aangetrokken. Tot zover het betoog

Op zijn reizen werd Van Hogendorp zich bewust van de "veranderde en

veranderende staat der maatschappij", dat wil zeggen van "de opkomst van
101

het platteland" . De historische welvaart was te danken aan de opkomst

van de steden, maar het verval van de stedelijke welvaart had, zo stelde

hij, geleid tot vertrek van fabrikanten naar zuidelijke provincies en
102

zelfs naar het buitenland . Er had een "verwisseling" plaats gevonden,

die als feit moest worden geaccepteerd. De toekomstige welvaart is er
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bij gebaat dat de plattelandsnijverheid niets in de weg wordt gelegd. De

tegenstelling stad-platteland diende te verdwijnen; de stedelijke jaloe-

sie en de seigneuriale echo op het platteland moesten ophouden te bestaan.

De ingezetenen in stad en platteland zijn nu gelijk voor de wet, de stad

moet haar werklozen zonder schroom laten vertrekken naar de manufactu-
103

ren . De economische activiteit van het platteland zal de welvaart van

de stad tot bloei kunnen brengen. Dat geldt voor de burgers, die grond

bezitten, voor de stedelijke markt en voor winkeliers en renteniers. Het
104

gaat om de welvaart van allen

Het woord 'fabriek' gaf aanleiding tot misverstand. Van Hogendorp

wist dat. Bedoelde men in het Zuiden daarmee de modern-industriele katoen-

fabriek, Gijsbert Karel wilde alle typen produktie-eenheden er mee aan-

duiden: van huisnijverheid, plattelandsmanufacturen, in de stad gevestig-
105

de ambachten, trafieken en textielfabrieken . Dat de zuidelijke katoen-

fabrikant, bij wie hij een grotere deskundigheid en een betere machinerie

aantrof dan in het Noorden, zich zozeer specialiseerde op de fabricage,

had, meende hij, als reden dat zij hun kapitalen minder goed elders kon-

den beleggen, terwijl de noordelijke fabrikant doorgaans een koopman-
106

ondernemer was . In het land van Waes, tussen Antwerpen en Gent, zag

hij dat velen, die zich in huisnijverheid op kleine bedrijfjes met spin-

nen en weven van katoen hadden beziggehouden, terugkeerden naar vlas, om-

dat alleen de grotere fabrieken de concurrentie met Engeland en de af-
107

hankelijkheid van de import van katoen aankonden , nadat sedert Napo-

leon's val het debiet in het Franse imperium was weggevallen. Zolang de

protectionistische politiek van andere landen bestond, was er voor Gijs-

bert Karel maar 5dn weg om de fabrieken tot bloei te brengen, te weten

de verwerking van door de eigen landbouw verschafte grondstoffen: "Fa-

bryken, die de grondstof in den landbouw vonden, rusten op den besten
..108

grondslag" . Zo was de boerenwoning, waar boter en kaas gemaakt wer-

den, "de echte fabryk" en dat gold ook voor de scheepsbouw, die de del-

ving en de bewerking van een groot aantal grondstoffen van de landbouw

- in brede zin - nodig maakte, zoals ijzer, touw, hout, doek, pik, teer.
109

De fabrieken geven steun aan de landbouw en andersom . Een groot aan-

tal grondstoffen en daarbij passende fabrieken zal de revue passeren in

Gijsbert Karel's kritiek op de fiscale politiek van Koning Willem I.

Het onderlinge verband van fabrieken en landbouw noemde Gijsbert
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Karel een "meesterstuk van goede Huishouding van Staat", omdat de ellende

en de hongersnood van fabriekssteden, hier en in het buitenland, dan niet
110

meer gevreesd behoefden te worden . In het Noorden, maar vooral in het

Zuiden, waar het protectionisme van met name Engeland en Frankrijk veel

werkloosheid veroorzaakte, lag de oplossing in arbeid in het boerenbedrijf

met vulling van de resterende tijd in de fabricage van boter en kaas en in
111

het spinnen en weven . De welvaart van Holland en Vlaanderen berustte op

deze werkwijze; Overijssel en Drente zouden het Vlaanderen van het Noorden

kunnen worden,  want het fundament  was  daar al aanwezig: "landbouw  en  fa-

brieken werken elkander hier gedurig in de hand; de boer spint en weeft in

zijne ledige uren; de wever onderhoudt een stukje grond met aardappelen en
112

groente"   . De textielfabrieken van Ten Cate in Hengelo en van Blijden-
113

stein in Enschede lieten zien, welke toekomst er was weggelegd bij een
114

verdere ontwikkeling van de textielnijverheid

Naast de textiel legde Van Hogendorp het sterkste accent op de brande-

rijen als het middel om de agrarische nijverheid en de werkgelegenheid te

bevorderen. Was de jeneverstokerij in het oude Holland al een prototype van

een gezond bedrijf gebleken, na 1813 bracht deze branche op nationale

schaal eenderde van de accijns op. Gijsbert Karel wees er op, dat de plat-

telandsbranderijen fiscaal ontzien moesten worden, omdat zij niet zoals

de grote bedrijven in de Hollandse steden voor de uitvoer produceerden,

maar de jenever louter in eigen streek verkochten. De kleine rurale sto-

kerijen waren voor eigen verbruik en de boeren beschouwden de verkoop van

jenever hooguit als bij-oogmerk. Op de woeste gronden van Overijssel en

Drente was de branderij onmisbaar. Ontginning leidde tot roggeteelt. Het

overschot van de voor de jenever benodigde rogge diende als mestvoer. Het

vee zorgde daarna voor bemesting van de in cultuur te brengen landbouw-
115

grond . De branderijen hadden betekenis voor de interne welvaart 6n

voor de export: de discrepantie daartussen werd door Van Hogendorp scherp
116

waargenomen

De fabriek zou volgens Gijsbert Karel op den duur de concurrentie in

eigen land en daarbuiten alleen kunnen volhouden, indien alles werd ge-

daan om de kwaliteit en prijs te verbeteren. Hierbij doelde hij zowel op

het pre-industridle als op het modern-industri6le bedrijf. De lakenfa-

briek in Verviers en de machine- en textielnijverheid van de gebroeders

Cockerill bij Luik vormden voor Van Hogendorp een voorbeeldfunktie, want
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zij imiteerden terecht de Engelse industrie. De verschillende onderdelen

van de produktie kregen Gijsbert Karel's aandacht. Een gevoelig punt was

vooreerst de kwaliteit van de grondstof. Probeerde de fabrikant in Ver-

viers zijn afhankelijkheid van buitenlandse wol te verkleinen door het

fokken van Spaanse schapen, over de kwaliteit van de geusen was een vin-

nige onenigheid. Gijsbert Karel pleitte er voor, dat van de vele ijzer-

ertsmijnen alleen die openbleven, die de beste soort ijzer dolven, zodat

de geusen en ijzeren staven gewilde halffabrikaten werden voor de eigen
117

industrie . Behalve op regeringsmaatregelen kwam het hier aan op "het
118

eigenbelang en de eigen werkzaamheid van de fabrikanten" ; hun geest

zou door de mededinging werden gescherpt. Handelsgeest en buitenlandse
119

relaties zijn voor de fabrikant onmisbaar . Wanneer de fabrikanten

vrij gelaten werden, zouden zij kunnen werken aan de "inwendige verbete-

ringen" in de fabriek. Daaronder verstond Gijsbert Karel de toepassing

van de "praktikale scheikunde", waardoor het produkt kon worden geperfec-

tioneerd, uiteraard met behoud van het zorgvuldig bewaarde fabrieksge-

heim, zoals in de staalproduktie. De literatuur van Chaptal, die aandrong

op chemische deskundigheden in het voetspoor van Lavoisier, was daartoe

een welkom hulpmiddel. Verhoging van de productiviteit door middel van

arbeidsverdeling werd door Van Hogendorp slechts aangestipt: het voor-
120

beeld van Smith' speldenfabriek was hem waarschijnlijk wel bekend . De

overgang van huisnijverheid naar manufacturen had, stelt hij vast, bij

de arbeiders tot onderscheid in vakbekwaamheid geleid. Bovendien was

door het gebruik van werktuigen - molens, draaibanken - de produktie
121

vergroot . Verbeterde weefstoelen voor de wevers zag hij als de voor-

lopers van de moderne textielmachines, want "het lijdt geen twijfel of

onze fabrikanten zullen vroeg of laat de machines overnemen en het even

verre brengen". Eerst moest men voldoende deskundig zijn in het gebruik

van werktuigen, voordat men de Engelse katoenmachine werktuigkundig kan

nabootsen en verbeteren, evenals de vlasspinmachine, die, zo weet Gijs-
122

bert Karel te melden, rond 1815 in Frankrijk is geintroduceerd . De

machines op zich moesten als een voldongen feit worden geaccepteerd.

Dit standpunt van Gijsbert Karel is verklaarbaar, want de invoering van

de stoommachine in Nederland had, vlak voordat hij pensionaris werd, in

de Rotterdamse ambiance plaatsgevonden. Vooral de toepassing er van in
123

de polderbemaling - de droogmakerij - ging hem toen ter harte
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Volgens Gijsbert Karel was de "geest van uitvinding" in het Verenigd

Koninkrijk nog ver te zoeken. Zij vorderde matig; de Engelse machinebouw

liet die van ons telkens achter zich. Daarom was investering in machines

riskant. Gijsbert Karel meende weliswaar dat internationale mededinging

mechanisatie vergde, maar nergens zei hij dat fabrikanten, van welk be-

drijf dan ook, stoomwerktuigen moesten aanschaffen. Het was hem duidelijk

dat, indien door toedoen van mechanisatie een voorsprong werd bereikt op

het buitenland, het gunstig effect daarvan ongedaan werd gemaakt, zodra
124

elders nieuwe machines en proc6d6's in gebruik kwamen . Omschakeling

naar machines ging vaak behalve met technische problemen - het verhelpen

van defecten aan de machines - gepaard met verbouwingskosten van de fa-
125

brieksruimte . Machines konden niet zoals dagloners worden afgedankt,
126

want dan zou het kapitaal renteloos zijn . Daarom pleitte Van Hogendorp

voor geleidelijke invoering van machines, doch ook omwille van de werkge-

legenheid zelf. Hij zag mechanisatie als een noodzakelijk kwaad, noodza-

kelijk omdat de concurrentiepositie moest worden versterkt. Soms drukt

hij zich positiever uit: als gevolg van de mechanisatie neemt het winst-

vooruitzicht en dus de ondernemingsgeest van de "hoofden" der fabrieken
127

toe

Na 1813 stond hij invoering van machines all66n voor in bedrijven,

die in de slag zijn met fabrieken in andere landen om verbetering van
128

prijs en kwaliteit . Dat gold voor de textielproduktie; daar kon de
129

mededinging tot succes leiden . Bedrijven die zich onverhoopt niet

staande konden houden, moesten volgens hem gesloopt worden. De centrale

overheid zou de kapitaalbezitters genoegdoening moeten geven; op welke

wijze maakte Gijsbert Karel niet duidelijk. Voor degenen die een lei-

dinggevende funktie verloren bestond er bijna geen uitzicht op een nieuwe
130

positie , terwijl de arbeiders, die zonder werk kwamen, bij de ontgin-

ning en in de landbouw konden worden ingezet. De Provinciale Staten had-

den de taak dergelijke projekten te initi6ren en te stimuleren. De aan-

passing van de wevers en spinners aan de volledige overgang naar agra-
131

rische arbeid vergde tijd

Of het tempo van economische ontwikkeling in het buitenland tot een

mechaniseringsproces in Nederland zou nopen, die de werkloosheid hier

snel had doen oplopen, leek Gijsbert Karel niet voor mogelijk te houden.

Hij stelde vast dat in Engeland het verlies aan arbeidsplaatsen de maat-
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schappelijke orde dermate dreigde te verstoren, dat daar de economen -

hij verplaatste zich niet in de rol van de fabrikant: - twijfels gingen

koesteren over de wenselijkheid van steeds verdergaande mechanisatie. On-

der de indruk van het armoedeverschijnsel zetten economen een vraagteken

achter de toekomstige afzetmogelijkheden. Gijsbert Karel was het met

Ackersdijck eens, dat Ricardo terecht afwijzend stond tegenover Say's

'loi des d6bouchos', de theorie dat de produktie haar eigen vraag
132

schept

De idee6n van Gijsbert Karel over de economische ontwikkeling, die

de oplossing van het armoedevraagstuk impliceerden, kwamen in hoofdzaak

hierop neer. De evolutie van landbouw en nijverheid versterkt de onder-

linge vervlechting van deze sectoren en bovendien hun betrokkenheid op
133

de handel . Parallel met de groei van de nationale rijkdom, in de be-

tekenis van nationaal produkt, is de uitbreiding te verwachten van re-
134

gionale naar nationale en buitenlandse handel . Overigens, niet steeds

in deze strikte volgorde. Doch voor de binnenlandse handel was Gijsbert

Karel' s oog scherper geworden: "hetgeen  de  maag  is  in het menschelijk

ligchaam, dat is de handel in het ligchaam der maatschappij, en de uit-

geteerde ledematen zullen weldra ontwaar worden, van waar zij kracht en
135

leven ontvangen" . Dat nam niet weg, dat hij primair aan de afzet in

het buitenland dacht. Hij legde alle nadruk op de concurrerende prijs

van de Nederlandse produkten.

In het binnenland is er alleen bij de "rijken" enige groei van de

vraag denkbaar, maar deze groep is klein. Het effect van de loonshoogte

op het arbeidersbestaan was nauwelijks in het geding: "de menigte der

verbruikers die leeft van hare nijverheid of handenarbeid" behoefde zich
136

hooguit te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften . De van-

zelfsprekendheid van deze gedachte hing samen met Gijsbert Karel's maat-

schappijbeeld, waarover we in hoofdstuk VII spreken. In een land, waar

volgens hem het overgrote deel van de bevolking van de bedeling leefde,

stond de kwestie van de werkloosheid voorop. De loonshoogte was in zo-

verre een punt van zorg, dat het bestaansminimum niet steeds verzekerd

was. "De werkloonen schikken  zich naar denzelfden regel  als  alle  prij-

zen. Daar vele koopers zijn, rijzen de prijzen, en daar vele verkoopers

zijn, dalen zij. Het getal der armen onophoudelijk aangroeijende, zoo

door de slechte tijden, als door de onberaden huwelijken, is er meer
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werkvolk dan werk, en de mededinging der arbeiders belet de verhooging van
137

het arbeidsloon"   . De algemene opmerking dat "de bevolking overal toe-
138

neemt met de middelen van bestaan" ,
wordt overstemd door de actuele

constatering dat verval van fabrieken een surplus aan arbeidskrachten tot

gevolg heeft; hierdoor daalt het loon en dat leidt er toe, dat de bedeling

het loon moet aanvullen tot het bestaansminimum: "de bemiddelde geeft, on-

der den naam van aalmoes, dat gedeelte van het arbeidsloon, hetwelk hij
139

door de daling van hetzelve uitspaart" . Arbeiders die naast fabrieks-

arbeid een stukje grond bebouwen, kunnen doorgaans hun gezin onderhouden.

Voor anderen echter is het bij gedurige prijsstijging niet mogelijk als-

maar hun arbeidstijd te verlengen om hun re6le loon te behouden. De ar-

beidslonen blijven beneden hun "natuurlijke waarde", dat wil zeggen,

"zij staan niet meer in eene natuurlijke evenredigheid tot de prijzen van
140

alle voorwerpen"   . Het re6le loon wordt uitgehold door het hoge prijs-

niveau. Oplossing van het vraagstuk van de duurte had de hoogste priori-

teit, want lage prijzen zijn niet alleen een voorwaarde voor de goederen-

afzet, doch ook voor de bestaanszekerheid van de arme arbeiders.

Gijsbert Karel's opvatting over het loon werd primair bepaald door

het verband tussen prijzen en goederen; over zijn monetaire prijstheorie

spreken we in VI.4. Van Hogendorp hield het reeds oude onderscheid tus-

sen de 'natuurlijke' en de marktprijs aan. De discrepantie daartussen was

toe te schrijven aan de verstoring van de vrije werking van vraag en aan-

bod van goederen. Hij wees verschillende oorzaken daarvan aan. Zo ontging

het hem niet, dat koopman-ondernemers speculatief grondstoffen opkochten
141

om zodoende een monopolieprijs te kunnen bedingen voor de produkten

Vervolgens konden "toevallige" omstandigheden zoals de agrarische crisis
142

van 1816/1817 de prijzen van de levensmiddelen opdrijven . Twee oorza-

ken stonden echter voorop. In de eerste plaats dreef de belastingdruk de

prijzen op, een achttiende-eeuwse klacht die Gijsbert Karel staande hield.

Bovendien was er de "geest van monopolie" van de mercantilistische staten,
143

die na 1813 in de protectionistische politiek werd geprolongeerd

De prijzen van de goederen vertoonden een samenhang. Prijsverhoging

van 66n goed leidde tot die van een ander produkt: werd steenkool duurder,

dan volgde turf en hout in prijs; de graanprijs had effect op de duurte
144

van rijst . Door het wegvallen van concurrentie tussen producenten in

ieder afzonderlijk land en tussen die van de verschillende staten ver-
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toonden de prijzen geen neiging om te dalen. Indien fabrikanten hun rege-

ring om protectie vroegen, deden de landbouwers dat ook, Vooral de hogere

prijs van agrarische produkten was funest, want de doorwerking er van op

het fabrieksloon leidde tot duurdere gereedschap en kleding, waarvan de

agraridrs de kosten weer in hun prijzen verwerkten. De staten onderling

hadden in tijd van oorlog grote behoefte aan belastingontvangsten: in tijd

van vrede treedt er een prijsherstel op. Zo constateerde Gijsbert Karel,

dat het prijsniveau in de periode 1788-c.1820 veel hoger is dan die was in

de tijd van 1743 tot 1788, terwijl in de jaren '1820 de afzwakking van de

oorlogsdreiging naar zijn mening vergezeld zou moeten gaan van afnemend
145

protectionisme . Hij merkte op, dat een hoog binnenlands prijsniveau het

onmogelijk maakte produkten met winst te exporteren naar landen met een

lager prijsniveau. Dit argument, wist hij, werd in Engeland gebruikt in
146

het pleidooi voor de introduktie van de vrijhandel

De prijs van een produkt was het resultaat van vraag en aanbod. Dat

gold ook voor het loon. In zijn analyse van het arbeidsaanbod legde Van

Hogendorp, zoals wij zagen, naar het voorbeeld van Smith en Malthus een

verband tussen het aantal geboorten, de loonshoogte en de kosten van le-
147

vensonderhoud . Gijsbert Karel liet zich informeren over het aandeel van
148

de arbeidskosten in de produktprijs: meestal werd dat op 1/3 geschat

Fabrikant Blijdenstein in Enschede gaf het loonaandeel in de prijs op als
149

50% . Dit laatste is naar ons oordeel merkwaardig, omdat het hier gaat

om arbeiders die een eigen stukje grond bezitten en daarom een lager fa-

brieksloon behoeven. Een andere mogelijkheid is, dat Blijdenstein lage

grondstoffenkosten heeft en daarom meer loon kan en misschien wil uitbe-

talenl50

Een verband tussen arbeidswaarde en prijs, zoals Ricardo naar voren

brengt, was volgens Gijsbert Karel onwerkelijk. M6t Smith wijst hij de

fysiokratische stelling af, "dat alle waarde ontstaat uit de voortbrengen-

de kracht des aardbodems" en is hij van mening dat "de arbeid van men-
151

schenhanden alles uitwerkt" . Doch hij zag arbeid wel als oorzaak maar

niet als maatstaf van de waarde, waarvan de prija de uitdrukking is.

Gijsbert Karel sprak niet over het door Smith aangegeven verschil tussen

productieve en niet-productieve arbeid. Ook niet over Say's onderscheid

tussen materi6le en immateri6le goederen, waarover in de negentiende eeuw,
152

ook in Nederland, zolang is gedebatteerd . De mening van J.B. Say, dat
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in de prijs ook de mate van nuttigheid van een goed tot uitdrukking komt,

dus dat er verschil gemaakt moet worden tussen ruil- en gebruikswaarde, en

dat om die reden Smith's waarde- en productiviteitsbegrip niet de prijs

van de 'immateri6le produkten' vermag te verklaren, is niet bij Van Hogen-

dorp terug te vinden. Men zoekt tevens vergeefs naar de invloed van Say's
153

klassiek geworden en aan Van Hogendorp niet onbekende driedeling van
154

natuur, arbeid en kapitaal, waaruit de produktwaarde is opgebouwd

Gijsbert Karel was het eens met Louis Say, de broer van de vorige,

dat het waardebegrip het meest in het oog springend voorbeeld was van de

contradicties en vaagheden van de terminologie van de jonge economische
155

wetenschap , omdat de oudere Engels-klassieke prijstheorie moeilijk te

combineren was met de ricardiaanse waardetheorie. Ackersdijck pleitte in
156

brieven aan Gijsbert Karel in 1827 en 1828 voor de aanpassing van

eerstgenoemde theorie; dit deed hij naar aanleiding van Gijsbert Karel's

kijk op de grondrentetheorie van Ricardo. Van Hogendorp antwoordde dat

hij zich wel wilde schikken naar de opvatting dat "de eigenlijke waarde

van alle onderwerpen" gelegen is "in den besteden arbeid en het aange-

wende kapitaal", doch van een werkelijk accepteren van de arbeid als

maatstaf van de waarde kan bij hem niet gesproken worden. Dat bleek toen

Van Hogendorp de differentidle grondrentetheorie van Ricardo niet van

"praktisch nut" achtte, dat wil zeggen niet kon toepassen op de econo-

misch-politieke problematiek in eigen land. Ricardo dacht als volgt. Een

groeiende bevolking leidde tot het in gebruik nemen van landbouwgrond

van steeds mindere kwaliteit. De pacht van de laatst in gebruik genomen

landbouwgrond, dat zonder verlies bewerkt kon worden, zou bepalend zijn

voor de grondrente in het algemeen; de grondrente drukt het verschil uit

tussen de waarde van het vruchtbare en die van het onvruchtbaarste stuk

grond. Gijsbert Karel zag het anders. Hij beschouwde de pacht als een

vergoeding van het kapitaal, dat de eigenaar in grond had belegd. Het

bleek hem, dat gronden in de provincie Holland duurder waren dan elders,

omdat de handel daar vanouds een grotere vraag uitoefende, waardoor de
157

vruchtbare gronden steeds productiever waren benut . De bij de zee ge-

legen gronden waren duurder aangekocht en brengen daarom een hogere

pacht op. Het verband tussen lokatie en vruchtbaarheidsverschillen van
158

de grond, ook door Ricardo benadrukt , was dus een Hollands-empirisch

gegeven. De grondrente nam volgens Gijsbert Karel toe, naarmate de prijs
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van de grond steeg. Hij had meer aandacht voor de beloning van het "aange-

wende kapitaal" dan dat hij de pacht zag als de graadmeter van de waarde
159

van zowel de "bestede arbeid" als van de grond

De produktwaarde werd als indicator van de prijs dus niet van pri-

maire betekenis geacht door Gijsbert Karel. Vanuit zijn visie op de bete-

kenis van de handel leek het vraag- en aanbodmechanisme een voor de hand

liggende verklaring van de prijs. Bovendien bleef de kameralistische kijk

op geldwaarde en prijs doorwerken, temeer omdat in Gijsbert Karel's tijd

veel aandacht werd geschonken aan de monetaire problematiek. De wetenschap

van de politieke economie concentreerde zich aanvankelijk zo sterk op her-

stel van de staatsfinanci6n en van de totale welvaart van de staat, dat de

arbeidswaardetheorie pas door Ricardo werd uitgediept. De betekenis van de

smithiaanse waardetheorie voor de klassiek-economische vrijhandelstheorie

was Gijsbert Karel overigens niet onbekend. Reeds in zijn Bredase tijd

(1784-1785) had hij bij Smith gelezen, dat de produktwaarde gerelateerd is

aan de bestede arbeid en de waarde daarvan aan de kosten van levensonder-

houd. In het gebrekkige Nederlands, dat hij in die jaren schreef, noteerde

hij toen: "Het is een eerlijke handel zaaken van gelijke waarde te ruilen,

de vragt meegerekent. Dus, indien het den eenen in Engeland zoo veel moei-

te en arbeid kost een scheffel gerst op te brengen als den anderen in

Frankrijk een maat wijn te winnen, zoo is het een eerlijke handel eenen

scheffel gerst om een maat wijn te ruilen, gesteld dat beide halfweegs

zamen komen om hunnen eigendom te verruilen. De voordeel van dezen eer-

lijken handel is dat beide het getal hunner goederen vermeerderen, in

plaats van of gerst of wijn alleen, gerst 6n wijn te bezitten. Is de ar-

beid en uitgaaf welken tot beide waaren noodig zijn onderlings bekend, zoo
160

is de handel meest eerlijk en billijk"

De weergave van dit lange citaat moge verantwoord zijn vanwege het

vroege tijdstip waarop Gijsbert Karel van deze theorie kennis nam. Toen

Ricardo later de waardetheorie uitwerkte en daarmee zijn 'law of compara-

tive costs' onderbouwde als het tot dan toe krachtigste argument voor een

zo vrij mogelijke ruil van de verschillende goederen van de afzonderlijke

staten, vond deze theorie bij Van Hogendorp geen ingang. Gijsbert Karel

bleef, zoals we zagen, steunen op de door Hume verklaarde interdependen-

tie van de rijkdom van de staten. Welnu, het Verenigd Koninkrijk kon in

het verkeer tussen de landen zijn historische rol als vrijhaven blijven
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continueren. Dan moest de algemene handel echter wel worden "teruggeroe-
161

pen", zegt Gijsbert Karel in 1821 . Om de waarde van de invoer, in goe-

derenprijs uitgedrukt, gelijk te laten zijn aan de uitvoer, moeten die

produkten worden geimporteerd, waaraan in eigen land behoefte bestaat, aan-

gevuld met goederen die "ver beneden den prijs zijn, waarvoor men dezelve

hier te lande maken kan". Deze invoer en uitvoer zullen "een grondslag

worden voor speculati6n dat is voor den uitvoer uit het eene land, om op

zijn tijd te brengen naar een ander land. Dit leidt regelregt tot die al-

gemeene markt, waardoor de noordelijke provinci6n zoo rijk en magtig zijn

geweest, en waarvoor de zuidelijke provincien even (sic: Ov.) voordeelig
162

gelegen zijn"

Na 1813 werd Gijsbert Karel zo sterk in beslag genomen door de strem-

ming van de Nederlandse economische ontwikkeling, dat hij zich bezon op

de smithiaanse idee6n over economische vrijheid ten behoeve van de natio-

nale rijkdom. Ricardo's theorie ging er van uit, dat de landen elkaar wat

te bieden hadden aan ruilgoederen. Voor Nederland was dat voorlopig nog

de vraag. De noodzaak van een nationaal-economisch herstel bracht bij Van

Hogendorp een ambivalentie teweeg. Enerzijds was hij, gezien de eigen

economische struktuur van Nederland, geneigd de porto-franco-idee voor te

stellen als overeenkomend met de visie van Hume - we bezien dat nader in

VIII.3 - anderzijds werd hij onder invloed van de smithiaanse benadering

er toe gebracht om de nationale dimensie van zijn eigen vrijhandelsopvat-

ting te verdiepen. De vrijhandelstheorie van Smith was immers minder in-

ternationalistisch dan die van Hume en zeker dan die van Ricardo. Volgens

Smith ontstond de freetrade uit de noodzaak van de staten om het surplus

van hun toenemende eigen produktie te exporteren; de buitenlandse handel

zou op haar beurt de trekpaard zijn van de nationale economie. De wel-

vaart in brede zin was gediend met een economische groei. Indien obsta-

kels van de vrije ontwikkeling werden weggewerkt, zou er een "natuurlijk

evenwicht" ontstaan waarin de economie een optimale dynamiek verkreeg.
Zelfs nu de belemmeringen nog niet alle zijn verdwenen, "gaat de nijver-

163
heid gedurig door hare eigene krachten vooruit", zei Gijsbert Karel

Het theoretisch systeem, waarmee Smith dit 'equilibrium' verduidelijkte,

kon de eigentijdse lezer niet meteen in 'The Wealth of Nations' ontdek-

ken. Say zou er, op zoek naar economische 'wetten', door gefascineerd

raken. Dat werd hooguit op afstand door Gijsbert Karel gevolgd.
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Ondanks een nagenoeg volledige afwezigheid van annotatie vormden di-

verse fragmenten in de Bijdragen een afspiegeling van Smith en Kraus,

meer van hun historisch-empirische dan van hun economisch-theoretische

gezichtspunten. Dat gold onder meer voor de verhouding tussen stad en

platteland, voor de kijk op de landbouw als basis van de welvaart, in

het bijzonder van de nijverheid. Het boek van Smith van 1776 had evenals

het in de Pruisische kontekst geschreven boek van Kraus (c. 1806) een

pre-industrieel referentiekader. De hier gepresenteerde beschouwingen

van Gijsbert Karel waren een zich aanpassende reflectie op de vroegka-

pitalistische evolutie. De moderne grootindustrie in de zuidelijke Ne-

derlanden werd afgeschilderd als een specifiek, op zich niet negatief te

beoordelen verschijnsel. Zij werd niet zonder meer als model voor de toe-

komstige ontwikkeling van Alle typen nijverheid in Noord en Zuid naar

voren geschoven.

Van Hogendorp bezag in de Bijdragen de Nederlandse volkshuishouding

niet eenzijdig-commercieel. Hij schreef de economische ontwikkeling ach-

tereenvolgens toe aan de landbouw, de landbouwnijverheid, de ambachten

en fabrieken, de binnenlandse, de koloniale en vervolgens de buitenland-

se en "als de kroon van het geheel de algemeene handel in goederen van
164

de geheele wereld en met alle volken" . Het aantal passages in de Bij-

dragen die Gijsbert Karel aan de algemene handel wijdde, is uitermate

gering. De vrijhandelsgedachte werd gepresenteerd als een sluitstuk van
165

de groei van de nationale welvaart 6n als een extra stimulator daarvan
.166

Voordat, aldus Van Hogendorp, de vrijhandel - geleidelijk:    -

werkelijkheid kon worden, moest de economische ontwikkeling van het ko-

ninkrijk goed op gang gebracht worden en dienden de internationale span-

ningen wegge6bt te zijn. De wetten vormden hiervoor een hinderpaal. Be-

hoefte aan staatsinkomsten dreef de staat tot verstoring van het "werk

der natuur"; een verkeerd begrepen nationaal belang weerhield staten er

van hun protectionistische politiek te laten varen. Dat Gijsbert Karel's

beschouwingen in geringe mate economisch-theoretisch van aard zijn, is

mede te verklaren uit zijn overtuiging, dat de sleutel tot oplossing van

de economische stagnatie in eerste instantie in handen lag van de rege-

ring: "het is de  pligt des wetgevers den natuurlijken loop der zaken te

beschermen in deszelfs strekking, om den goedkoopen tijd te doen weder-
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167komen" . Anders gezegd, de 'natuur' is niet alleen sterker dan de

leer,   maar kan bovendien  door de overheid een handje worden geholpen.
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HOOFDSTUK V. OVER DE NATIONALE WELVAARTSPOLITIEK VAN KONING WILLEM I.

1. Inleiding.

De kritiek van Gijsbert Karel op de regering van Willem I heeft histo-

riografisch tot een polariteit geleid. Tegenover de grootnederlandse,

op de ontwikkeling van de totale volkswelvaart ingestelde Koning stond
1

de hollandistische, eenzijdig-commercidel ge6ridnteerde Van Hogendorp .

Kreeg Willem I eerherstel door de erkenning van de m6rites van zijn na-

tionale, economische politiek, het oordeel over Gijsbert Karel's stand-

punt in deze is ook aan een herwaardering toe.

In drie opzichten bestond er tussen Van Hogendorp en de Koning een

tegenstelling. Er was sprake van een ' jaloesie de m6tier' tussen

hen beiden op het terrein van de economische en financijle politiek.Dan

was er de ongelooflijk energieke, zich veelal in details verliezende

Koning, die aan Gijsbert Karel toevoegde: "gij beschouwt de zaken maar
2

al te zeer in het groot" . Als derde irritatiepunt was er Gijsbert Ka-
3

rel's  verlangen  naar "eene betere  form van deliberati6n" tussen Souve-

rein en Tweede Kamer. Daarbij kwam dat Van Hogendorp zich ergerde

aan de overlapping van de funktie van de ministers met die van de Raad

van State. Vanaf december 1813 was hij minister - 'secretaris van

staat' - van buitenlandse zaken (tot 6 april 1814) , vice-voorzitter van

de Raad van State (tot 7 november 1816) en lid van de Staten-Generaal

(van 1815 tot eind 1824 lid van de Tweede Kamer) : De ministers, zegt
4

hij, "gaan dagelijks voort met slangen slikken" en de Raad van State

is niet de door hem gewenste 'King in Council', omdat de Koning er

voor huivert zich in de positie van "zetschipper" te laten manoevre-
5

ren . De verslechterende verstandhouding tussen Willem I en Gijsbert

Karel moet worden toegeschreven aan wat Van Sas kortgeleden omschreef

als de gezagscrisis binnen het politieke bestel: de overlegstruktuur

was zeer onvolmaakt en de Koning stond geen openheid van het beleid

toe6

Zeer waarschijnlijk is door de Koning en andere tijdgenoten de

nationale dimensie miskend van Gijsbert Karel's denken over de taken

van de regering ten aanzien van de 'prosp6rit6 publique'. De bescheiden
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analyse, die Haak maakte van Gijsbert Karel's nationaal besef, verdient

te worden verdiept. Haak wees er op dat het onafhankelijkheidsconcept van

Van Hogendorp. ingegeven door de revolutie-oorlogen, tijdens de regering

van Lodewijk Napoleon overging in een besef van nationale eenheid, waar-

van de intensiteit bekoelde door de zich aftekenende tendens naar abso-

lutisme. Hij kwam toen ook sterk onder de indruk van het anti-Franse ver-
7

zet in Spanje en Duitsland . Wij kunnen hieraan toevoegen, dat Gijsbert

Karel onder invloed van Heeren de onafhankelijkheid van staten met een

eigen nationale "physionomie" en een groeiend nationaal bewustzijn als

voorwaarde stelde voor machtsevenwicht en internationale vrijhandelsrela-

ties8

In onze studie zal blijken dat niet Willem's nationaal-economische

doelstellingen als zodanig Gijsbert Karel's tegenstand opriepen. Zijn

kritiek richtte zich op diens financidle, speciaal de fiscale politiek.

De politieke natie werd niet bij dit beleid betrokken. Dit was zeer te

betreuren, vond hij, omdat door een weloverwogen financiele politiek het

vertrouwen van de natie moest worden gewonnen om tot welvaartsontwikke-
9

ling te kunnen komen . Gijsbert Karel's visie op het politiek bestel is

hecht verbonden met zijn ideeen over de economische en financi6le poli-

tiek. Hierbij blijven we nu kort stilstaan. Vervolgens bezien we zijn

mening over de regeringstaak met betrekking tot de economische ontwikke-

ling.

2.. Het politieke bestel  en de bevordering  van de nationale geest.

B. de Gaay Fortman heeft reeds in 1907 uitgelegd dat Gijsbert Karel in

zijn grondwetsontwerpen, gemaakt in de periode 1795-1814, de onderschik-
1

king van de provincies aan de generaliteit voorstond . Omdat Van Hogen-

dorp in de G.W.-commissie van 1814 aandrong op behoud van de Raadpensio-

naris en omdat volgens Roell niet ten onrechte vermoed werd, dat Gijs-

bert Karel deze funktie voor zichzelf bestemde, lieten historici het in

hun biografische benadering na om diens opvatting hierover precies na

te gaan; de funktie week in Gijsbert Karel's gedachtengang af van het

achttiende-eeuwse  ambt. Hij poogde het nieuwe  op  "de  oude  voet"  te

plaatsen, dat wil zeggen na het Franse bestuur een middenweg te bewande-

len tussen centralisatie en decentralisatie. Ten onrechte werd hem daar-
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2
om een onveranderde ancien-r6gime-houding aangewreven . Schutte wees er

op dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw er een algemene te-
3

neur is waar te nemen naar federale versterking van het staatsbestel ,

maar ook hij vergeet te vermelden, wat De Gaay Fortman al aantoonde,

namelijk dat Gijsbert Karel reeds in 1799 verder ging dan Van de Spie-

gel wat betreft "de gemeengemaakte souvereiniteit". De problematiek van

de staatsschuld en van de defensielasten vormde de direkte aanleiding

hiertoe. Met dat probleem voor ogen maakten Van de Spiegel en Van Hogen-
4

dorp ieder een eigen ontwerp van de grondwet (c. 1800) . Het 'voorbeeld

in de verte', de Verenigde Staten, gaf een sterke impuls tot dit denken

over de staatsvorm. In de Republiek wist niemand dat model zo scherp te
5

analyseren als Van Hogendorp.

De Amerikaanse Revolutie had de vrijheidsdrang van de demokratische

patriotten geprikkeld tot bijna een toestand van burgeroorlog, vond
6

Gijsbert Karel , maar de nadien ontbrande discussie over versterking van

de bondgenootschappelijke staatsvorm, zoals die in de Amerikaanse grond-

wet van 1789 vorm zou krijgen, beoordeelde hij positief. Als reiziger

was hij er ooggetuige van, dat de financi6n van de Unie, bedoeld voor

de defensie van de jonge staat, deze staatsvorm noodzakelijk maakten.

Juist dit probleem bracht hem er toe in zijn dissertatie van 1786 voor

de Republiek een navenant pleidooi te houden. De bewondering voor de

Amerikaanse constitutie werd nog groter, toen Gijsbert Karel kennis nam

van de inzichten van mannen, die daarop invloed hadden uitgeoefend, na-

melijk van John Adams, die sedert 1779 jarenlang gezant in Den Haag was

geweest, en van de auteurs van de 85 pamfletten onder de titel 'The

Federalist'. Adams had lering getrokken uit de feilen van de staatsin-

richting van de Republiek en de werking daarvan. Hij pareerde de gelijk-

heidsideologie van Jefferson. In het voetspoor van Harrington betoogde

hij, dat de bezitters moesten regeren. Zij zouden de zekerheid van ei-

gendom als waarborg voor de welvaart van het land kunnen garanderen. De

armen moesten evenwel beschermd worden tegen de rijken. Daarvoor was

een politiek systeem van machtsevenwicht, dus een gemengde regerings-
7

vorm, en ook een sterker centraal gezag nodig . Gijsbert Karel bracht

Van de Spiegel het boek 'A Defense of the constitutions of government
8

of the United States' (3 delen, 1787) van Adams onder ogen .

James Madison ging in 'The Federalist' nader in op de staatsvorm.
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Toen Gerhard Dumbar diens opvattingen en de inhoud van de Amerikaanse

grondwet in de Republiek bekend maakte, gaf Gijsbert Karel daarop in 1795
9

zijn commentaar . De bondgenootschappelijke regering van de Republiek,

primair te verklaren vanuit de behoefte aan gezamenlijke defensie en al-

leen te bekostigen uit gezamenlijk bijeen te brengen financi6le midde-

len, is naar Gijsbert Karel's mening sterk verzwakt, door "het systhema

van de volstrekte Souvereiniteit der Provinci6n, zo sterk door Holland

gedreeven, vooral door De Witt, die door Holland de Republyk wilde re-

geeren". Het overwicht van de stadhouderlijke macht was, zoals van Slinge-

landt ook stelde, het enige redmiddel om het bondgenootschap te behouden

en Hollands dominantie te voorkomen; een these die niet alleen door Gijs-

bert Karel bewezen wordt geacht in het fiasco van Willem IV, maar ook in

het historisch konflikt van 1618/1619, waarover hij een historisch op-

stel schrijft waarin Maurits' nationaal optreden wordt afgetekend tegen-
10

over het particularisme van Johan van Oldenbarnevelt

De een- en ondeelbaarheidsgedachte van de Bataafse Republiek gaat

Gijsbert Karel in 1795 echter te ver, want de provincies dreigen daar-

door de bewegingsruimte kwijt te raken voor een eigen "huishoudelijke

regering", waarover hij, zoals wij zagen, uitweidt in zijn Memorie van
11

Zomer 1795 . Het amalgama van de staatsschuld, die Van Hogendorp na

1813 zonder tegenwerping aanvaardt, acht hij in 1795 vanwege de hoogte

er van niet te realiseren. Wel bepleit hij naast de provinciale belas-

tingen de invoering van federale of algemene belastingen. De quotenbe-

taling mag door de afzonderlijke provincies niet meer worden nagelaten.

Indien het Amerikaanse model wordt nagevolgd, behoeft iedere provincie

niet moor te betalen dan haar quota, doch is daartoe wel verplicht. Bij

wanbetaling behoort voortaan de federale regering zich niet meer te

richten tot de provinciale statenvergadering, die immers tot dan toe

geen inbreuk duldde op haar gewestelijke souvereiniteit, maar moet zij

rechtstreeks aan de ingezetenen van een provincie een algemene belas-

ting kunnen opleggen ter betaling van de quote. Iedere provincie moet

gedwongen kunnen worden te betalen. Gijsbert Karel denkt aan de instel-

ling van een Vierschaar van het bondgenootschap. Hij beoogt zodoende te

voorkomen, dat Holland nog langer haar financi6le superioriteit kan

aanwenden tot politieke dominantie. "Een vaste bondgenootschappeli jke

Regeering" vergt  - zo vervolgt Van Hogendorp  in  1799,   vier  jaar  na  deze
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notities - dat in de Staten-Generaal het aantal vertegenwoordigers per

provincie in verhouding staat tot hun volkrijkheid en niet tot hun bij-

drage in de algemene middelen. Hollands positie moet worden teruggedrongen
12

ten bate van de Republiek als geheel . Met de unificerende doelstelling

van Gogel's belastingstelsel heeft Gijsbert Karel weinig moeite; hierop

komen we terug.

Reeds voor 1813 was Gijsbert Karel's denken over een nationale,

noordnederlandse staat in ontwikkeling. Nadat in de Bataafse tijd het cen-

trale gezag eenmaal was versterkt en vele orangistische regenten na de

Brieven van Orani8nstein (1802) van de uitgeweken stadhouder Willem V wa-

ren toegetreden tot de regering, leek Gijsbert Karel's principieel isole-

ment te worden doorbroken tijdens de monarchie van Lodewijk Napoleon, die

hij als boven de partijschappen staande aanvaardde. In 1812 stelde hij

zijn 'Schets eener Grondwet voor het Koninkrijk Holland' op. Hij gaf zich
13

gewonnen voor het koningschap . In de annexatieperiode 1810-1813 werd

het antifranse karakter van zijn natie-idee versterkt. Hij bleef heel

zijn leven lang zeer beducht voor de "jacobijnse" revolutie-ideeen On

voor de machtspolitiek van Frankrijk.

Toen in 1814 de grote mogendheden besloten tot aaneensluiting van de

zuidelijke Nederlanden bij de vroegere Republiek, kwam dit als een vol-

slagen verrassing voor Gijsbert Karel. Hij sprak hier van een "aller-
14

wenschelijkste combinatie van Noord en Zuid" . De nieuwe staat zou door

de grotere uitgestrektheid en bevolking aan kracht winnen in haar posi-

tie binnen het Europese statensysteem. Gijsbert Karel's historische ge-

richtheid op de grenzen van het Bourgondisch-Habsburgse rijk van Karel V

is een extra verklaring voor zijn enthousiasme. Instemming met de neo-

bourgondische natie was geen bevlieging of een in spreekbeurten gepre-
15

senteerd rhetorisch ideaal, zoals wordt beweerd . Tot het laatst van

zijn leven verwees hij naar de zestiende-eeuwse Nederlanden en tegelij-

kertijd naar Heeren's verband tussen machtsevenwicht en internationale

vrijhandel. Gijsbert Karel was van mening, dat zijn geschiedbeeld zijn

realiteitszin niet aantastte. De regering van Karel V had een voorbeeld-

funktie,   meer  niet, want "wanneer alles  om  ons  heen is veranderd, kunnen
16

wij niet slaafs de sporen onzer voorouders volgen" . De samenvoeging

van Noord en Zuid was een produkt van de Europese staatkunde en kwam

niet voort uit de wil van de bevolking. Nu de vereniging eenmaal be-
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krachtigd was  door de grondwet, moest volgens Gijsbert Karel de "nationa-
17

le ineensmelting" loyaal worden bevorderd

Daarom stuitte de godsdienst-, onderwijs- en taalpolitiek van Willem I

bij Gijsbert  Karel niet op verzet. Met hem geloofde hij in de nationale

perspectieven van dat beleid. De vereniging moest tot een nationale geest

leiden: om hiertoe te geraken diende de regeringspolitiek nadrukkelijk die
18

doelstelling na te streven . We gaan hier voorbij aan de boeiende analyse

van Gijsbert Karel van de culturele verschillen binnen het Verenigd Ko-
19

ninkrijk . Dat Van Hogendorp geen kritiek liet horen op de noord-Neder-

landse benadering en het hoge tempo van Willem's cultuurpolitiek, heeft

te maken met zijn concentratie - evenals de Koning met een gevoel van on-

geduld - op de internationale situatie en op de nationale welvaart, door

hem achtereenvolgens als bedreigend en bevorderend gezien voor de natie-

vorming. Het streven daarnaar werd van buitenaf bedreigd: daarover was

Van Hogendorp pessimistisch. De Franse invloed in het Zuiden van revolu-

tionaire en ook van clericale aard scheen moeilijk te kunnen worden afge-

weerd. Hij was bezorgd over een mogelijke tweespalt tussen Noord en Zuid

als gevolg daarvan: de nationale onafhankelijkheid stond dan op het spel.

Groot was dan ook zijn teleurstelling, toen in 1830 de mogendheden, die

het Verenigd Koninkrijk schiepen, zich niet onomwonden tegen de Belgische

afscheiding uitspraken. In zijn toen gemaakte en nadien klassiek geworden

analyse van de Belgische grieven valt de nadruk op de internationale fak-

tor als oorzaak van het mislukken van de natievorming.

Een aantal grieven stond in verband met het geschil over vrijhandel

en protectie. Dit twistpunt kon naar Gijsbert Karel's mening worden opge-

lost, want het inzicht in de internationale kontekst zou groeien. Van de

zuidelijke industrie6n werd een groot aanpassingsvermogen aan de verander-

de omstandigheden gevraagd. De Franse markt viel na 1814 grotendeels voor

hen weg en tegelijk diende zich de Engelse concurrentie aan. Het buiten-

landse protectionisme zou echter bij verbetering van de internationale

verhoudingen wel afnemen. Na de penibele crisis van 1816/1817, een "stil-

stand" van "toevallige" aard, kon Gijsbert Karel optimistisch wijzen op
20

de Vrede van Aken in 1818 . De ge llieerde troepen verlieten het Franse

grondgebied en Frankrijk werd lid van de Grote Alliantie. Zolang er al-

lerwegen protectionisme bestond,  was  er een "schijnvrede" .  Na 1818 groei-

de Gijsbert Karel's hoop, maar zij werd in de tweede helft van de jaren
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'1820 aangetast door de groeiende politieke polarisatie in Frankrijk en in

Engeland.

Gijsbert Karel's uitgangsstelling is, dat de economische ontwikkeling

andere natiebelemmerende faktoren positief beinvloedt, want de welvaart

verhoogt de beschaving en brengt dus een groter inzicht en betrokkenheid

in het algemeen belang. De zuidelijke grieven zijn gezamenlijk van minder
21

ernstige aard dan de noordelijke deceptie over de handelsrechten . Men

kan niet beweren, zegt Van Hogendorp, dat er tussen Noord en Zuid verschil

bestaat in economische belangen, wel zijn er "onderscheidene belangen van

landbouwers, fabrikanten en kooplieden" in het Koninkrijk. Hij is het

daarom volstrekt oneens met de gedachte om vanwege de economische tegen-

stellingen te komen tot een administratieve scheiding. Dit idee dook op

tijdens de crisis van 1816 en kwam voort uit de twijfel bij velen, ook bij

buitenlandse ambassadeurs, aan de realisatie van de 'union intime et com-
22

plate' . In datzelfde jaar deelt Gijsbert Karel onder Kamerleden een me-

morie uit, waarin hij de publieke geest in het Zuiden aan de kaak stelt,

doch tegelijkertijd uitlegt, dat hij integratie mogelijk acht tussen de

zuidelijke en de noordelijke welvaart. In 1817 reist hij door het Zuiden

en wijst, zoals we zagen, op de groeikansen van de economie van Noord-

Oost-Nederland naar het voorbeeld van Vlaanderen en Brabant. De admini-

stratieve scheiding is niet alleen onmogelijk vanwege de grondwettelijke

eis tot 66n economische politiek, maar is ook beslist niet nodig: "het-

zelfde bestuur, dezelfde huishouding zijn voor den staat van al de pro-

vincion geschikt .... Al de belangen smelten samen in eene goede Huishou-
ding van Staat„23.

Na het uitbreken van de Belgische opstand heeft Van Hogendorp wel

voor een administratieve scheiding gepleit. Het complex van grieven was

onontwarbaar geworden. In de serie pamfletten, die hij van oktober 1830

tot januari 1831 schreef, evolueerde deze opvatting tot de idee van twee

afzonderlijke staten onder het Huis van Oranje. Dit standpunt werd hem

zeer kwalijk genomen, omdat hij in de noodsituatie zich tegen de Koning

durfde te richten. Gijsbert Karel stelde immers vanwege de verstoorde

relatie tussen Willem I en Belgie voor om de Prins van Oranje in het

Zuiden tot souverein te benoemen. Uiteindelijk zouden beide afzonder-

lijke staten onder hetzelfde lid van het Huis van Oranje komen in de

toekomst. De "wederzijdsche belangen" van Noord en Zuid maakten de per-
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sonele  unie zeer gewenst. "J'avoue  qu' il existe  pour la Hollande  un  int6-

ret clair et indisputable dans la r6union de la Belgique sous la mOme dy-

nastie". Hij doelde op de militaire en geografische sterkte van de staat.

De Belgen moesten zich realiseren dat een definitieve afscheiding voor

hen het verlies betekende van de kolonien en van de Hollandse handels-
24

traditie . De personele unie kwam, zei hij, in andere delen van Europa

ook voor en was vanuit het oogpunt van machtsevenwicht als iets positiefs
25

te beschouwen . Heroprichting van het Verenigd Koninkrijk behoorde in de
26

toekomst dan ook nog tot de mogelijkheden . In zijn talrijke pampletten

bleef Gijsbert Karel in deze zichzelf gelijk. Door de anti-Belgische het-

ze kon men in het Noorden dit standpunt evenmin waarderen als zijn

grondwethervormingsvoorstellen, zeker niet toen Belgi6 een volstrekt

eigen weg ging. De beperkte 'Amsterdamse geest van 1830', vooral geken-

merkt door het verlangen van de kooplieden naar de terugkeer van de oude

stapelmarktpolitiek, stond bij monde van de felle advokaat-scribent S.
27

Lipman haaks op Gijsbert Karel's visie

Hoe kon de oude staatsman, die zich in pamfletstijl zo liet voor-

staan op de historische Hollandse vrijheid, zich uitspreken voor een

bondgenootschap met het definitief zelfstandige Belgi6? Het antwoord,

dat we achteraf kunnen Keven, is tweedrlei. Van Hogendorp zag zo de moge-

lijkheid om een Europese oorlog om de Belgische kwestie te vermijden; een

Europees machtsevenwicht was hard nodig. De andere reden is, dat de ver-

eniging uitzicht bood op een groeiende volkswelvaart. Dit laatste facet

van Gijsbert Karel's houding in 1830 is in de literatuur volledig gene-

geerd. Toch sloot het aan bij zijn in de Bijdragen neergelegde kijk op

de economische politiek in de neo-Bourgondische staat. De tijd van 1814

tot 1830 was niet lang genoeg geweest om het Verenigd Koninkrijk tot een

natie te maken, maar kort genoeg om bij Gijsbert Karel hetzelfde perspec-

tief te openen als ook Willem I heeft gehad: dat van de 'Benelux'. Gijs-

bert Karel verzoent zich ten slotte met de afscheiding, omdat het Noor-

den de vrijhandel dan zonder meer kan nastreven; doch over de economische

groeikansen daarvan heeft hij zich niet nader of in optimistische zin

uitgelaten. Zijn voorkeur bleef vanaf 1830 uitgaan naar een personele

unie in de oude Verenigde Nederlanden. Hij projecteert naar de toekomst:

"Het is zelfs mogelijk dat in de volgende eeuw, aan de tegenwoordige ver-

bittering niet meer gedacht wordt, dat door den vooruitgang van den men-
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schelijken geest, de tegenstrijdige belangen zich wederom vermengen, dat

het karakter en de zeden van de twee volken elkander niet meer terug-
.,28

stooten. Onze naneeven zullen dan welligt de hereeniging verzoeken'

Dit citaat dateert uit dezelfde weken - september, oktober 1830 - waarin

Thorbecke de afscheiding betreurt op gelijke gronden als Gijsbert Karel.

Was het Verenigd Koninkrijk als tweederangsmogendheid nog in staat een

rol in het Europese machtsevenwicht te vervullen, Noord-Nederland was
29

daarvoor vermoedelijk te klein

Welvaart wordt ook door Van Hogendorp opgevat in de bredere betekenis van

'prosp6rit6 publique': "welvaart is rijkdom en beschaving„30; naast sti-

mulering van de economische ontwikkeling ook aanmoediging van onderwijs,

verdraagzaamheid en 'publieke geest', dus politieke bewustwording. Gijs-

bert Karel en Willem I hadden beiden deze ruime doelstelling van de ver-

lichte absolutisten Frederik II en Jozef II voor ogen. Van Hogendorp

doorzag echter, hoezeer hun goede bedoelingen, ook van Napoleon, vast-

liepen op centralistische "knevelari jen" en daardoor op verzet.  Hi j  trof
zowel bij laatmercantilisten als vroegliberalen een positieve houding

aan tegenover nationale economische politiek; daarover las hij onder meer
31bij Sorionne, Bielfeld, Steuart, Verri en Smith . In eigen land werd

Willem IV als initiatiefnemer van het porto-franco-voorstel van 1751

eufemistisch vergeleken met de verlichte vorsten in het buitenland en

werd het falen van de propositie toegeschreven aan het onvermogen van

regenten en stadhouder om met elkaar tot overeenstemming te komen.

Luzac's treurnis hierover klonk nog na in Gijsbert Karel's Lettres van

1829: Van Hogendorp had een afkeer van de autokratie van Willem I, om-

dat deze niet van de verlichte absolutisten had geleerd, dat nadrukke-

lijk de instemming van het volk door middel van overleg met de Tweede

Kamer moest worden ingewonnen.

In de patriottentijd vroeg Gijsbert Karel om een krachtiger alge-

meen stadhouderschap en in de Verklaring aan het Staatsbewind in 1801
32

om een boven de partijen staand "eminent hoofd" . De Souverein kreeg

in december 1813 als opvolger van de erfstadhouder naar Gijsbert Ka-

rel's mening terecht grotere bevoegdheden. Eenmaal in maart 1815 begif-

tigd met de koningstitel mocht Willem I zich niet verheffen boven de

constitutie, hetgeen deze echter wel deed. De Grondwet bracht een vorst,



- 204 -

33
niet andersom . Hier lag het cruciale twistpunt tussen Willem I en Gijs-

bert Karel. Reeds in 1787 schreef hij in de Bommelsche Courant over de on-
34

derschikking van de stadhouder en regenten aan de constitutie . Later

wees hij er graag op, hoezeer Karel V de "gewoonten, regten en privileges"
35

ontzag en zo de handelsvrijheid in stand wilde houden . De grondwet van

1814, voor een deel gebaseerd op de "aloude constitutie", kwam naar zijn

mening voort uit de geschiedenis en was geen geschenk of instrument van

de vorst. Daartegenover stond de opmerking van Willem I aan zijn zoon:

"moi, j'existe avant la constitution; les Etats G6n6raux n'existent que

par elle. S'ils la d6truisent, alors ils n'existent plus, et je reste
36

seul"

Bornewasser typeert het optreden van Willem Frederik in Fulda (1802-

1806) als dat van een verlicht absoluut vorst; diens rogime na 1813 was
37

daarvan een indrukwekkende voortzetting . Van Sas plaatst een vraagteken

achter het absoluut of 'despotisch' karakter van de verlichte Koning Wil-

lem I, omdat deze na de Franse revolutie grondwettelijk in zijn macht be-

perkt was en tevens rekening moest houden met de liberaliserende tegen-
38

krachten . In de na-napoleontische politieke kontekst werden de idee6n

van Montesquieu in West-Europa actueel geformuleerd en, zoals Van der

Hoeven uiteenzette, door Van Hogendorp aan de Nederlandse verhoudingen
39

aangepast . We geven hier Gijsbert Karel's mening weer over de politieke

voorwaarden voor economisch en financieel herstel : "het evenwicht tussen

nationale vrijheid en koninklijk gezag is nodig voor nationale wel-
40

vaart"

Het evenwicht tussen Kroon en Staten-Generaal vergde, dat in de

volksvertegenwoordiging het aristokratische principe werd gecorrigeerd

door het demokratisch beginsel, dat wil zeggen door het kiesrecht. Dat

was een feit in de Tweede Kamer: de bemiddelden namen een bepaalde tijd

zitting, gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Het actief

kiesrecht was gebonden aan een vastgestelde som direkte belasting. Uni-

formering van de nog bestaande verschillen in de belastingen van de

provincies was nodig. Ook moest binnen de provincies niet alleen het

stadsbestuur geen overblijfselen vertonen van de vroegere oligarchie,

eveneens in de samenstelling van het plattelandsbestuur diende het demo-

kratisch beginsel te worden ingevoerd; aan de bezitters van heerlijkhe-
41

den en heerlijke rechten mocht niet zonder meer voorrang worden gegeven
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Economisch kon het platteland niet langer als achterlijk worden beschouwd.

De migratie van gegoede burgers en van bedrijven van de stad naar het

platteland maakte dat duidelijk. Op den duur zou de "natuurlijke voort-

gang der maatschappij" en de toenemende welvaart het aantal bemiddelden,
42

dus kiesgerechtigden, doen groeien . Op dit moment was de Nederlandse

grondwet volgens Van Hogendorp meer dan elders een weerspiegeling van de

"natuurlijke gesteldheid der maatschappij". Sedert de Franse inval in

1795 maakte Nederland een turbulente tijd door, maar het goede daarvan

kon worden behouden. Ons land moest in deze periode allerlei regerings-

vormen imiteren: achtereenvolgens waren zij demokratisch, aristokratisch,

een  "gemeenebest  met een hoofd"  en een constitutionele monarchie.  Tege-

lijkertijd maakten wij ons het volgende eigen: de nationale eenheid, de

volksvertegenwoordiging, gelijkheid voor de wet, vrijheid van produktie,
43

vrijheid van godsdienst en het recht op ambten

Van Hogendorp liet zich de ontvangen titel van Graaf gaarne welge-

vallen, maar hij huiverde voor de feodale reminiscenties, die de instel-

ling van de nieuwe adel opriep: de voorrechten van deze groep mochten

niet "indruischen tegen den staat der maatschappij en de algemeene denk-
beelden"44. Hi j had daarom bezwaren tegen de oprichting van de door de

Koning benoemde Eerste Kamer, die de Belgen in 1815 verlangden en die

Willem I ook voorheen had gewenst met een verwijzing naar het Engelse
45 46

Hogerhuis . Gijsbert Karel bemerkte dat niet alleen de Eerste Kamer
47

maar ook ministers en een deel van de Tweede Kamer nog al eens bereid

waren, uit eigen beweging of daartoe aangezet, om zich achter het monar-

chale principe te verschuilen. Nadat de niet-naleving van een Algemene

Maatregel van Bestuur in 1818 onder luid protest van Van Hogendorp
48

strafbaar werd gesteld ,
kwam de ministeri6le verantwoordelijkheid

informeel steeds meer bij de Tweede Kamer als desideratum naar voren.

Dat was vooral zichtbaar bij de indiening van begrotingen. De Tweede

Kamer beschikte niet over het recht van amendement en stond voor de keu-
49

ze al of niet toe te geven

Toen de Kroon in 1819 overging tot splitsing tussen een eenjarige

en een tienjarige begroting, respectievelijk voor "zekere en bepaalde"

en voor "buitengewone en onzekere" uitgaven, vormde Gijsbert Karel het

middelpunt van het parlementaire verzet; hij zou er zijn titel van mi-

nister van staat door verliezen. De Kroon behield uitsluitend aan zich-
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zelf het recht voor om posten van de tienjarige naar de eenjarige begro-

ting over te hevelen en saldi - Gijsbert Karel denkt aan de defensie -
50

tussentijds te wijzigen, zo mogelijk te verlagen . Niet alleen, zo stel-

de hij, werd de wetgevende mede-arbeid van de Kamer voor tien jaar "nut-

teloos" gemaakt, de regering handelde in strijd met de grondwet en ook

nog in strijd met de historische traditie. Ondanks de gebrekkige consti-

tutie van de Republiek werd toentertijd jaarlijks van vroedschap tot

Staten-Generaal  over de begroting van algemene uitgaven gesproken;   alle

aanzienlijke families konden zich hiervan op de hoogte stellen. Nu vond

er daarentegen geen discussie plaats en bovendien werd aan de natie in-

formatie onthouden. Het budgettaire cijfermateriaal, dat verstrekt werd,

was ten enenmale onvoldoende, omdat daarbij een "morele rekening" aan

de Kamer zou moeten worden overgelegd, dat wil zeggen een uiteenzetting
51

van de daarachter liggende beleidsdoelstellingen

Een constitutionele regering vereiste, aldus Gijsbert Karel, een

nationale overeenstemming. De Kroon moest haar beleid aan de natie uit-
52

leggen . Hij kreeg van de Koning het verwijt te horen, dat hij de Twee-
.. 53

de Kamer "wende aan het vragen om papieren" . De volksvertegenwoordi-
.54

ging van haar kant diende als "wettig zintuig van de openbare geest"

de wensen van het volk te realiseren. Daarom kon de Tweede Kamer niet

buiten de kontakten met en de gedrukte opinies van de buiten het parle-

ment staande deskundigen. Het openbare gevoelen van de natie was uit hun

meningen en verlangens af te leiden, omdat het grootste deel van de "ver-

tegenwoordigden" nog "onbekwaam was tot een behoorlijke kennisneming en
55

overweging der zaken" . Gijsbert Karel schreef, dat hij zijn mening
56

daaraan toetste . Het grote publiek nam kennis van de politiek via de

dagbladen, die echter geneigd waren stukken af te drukken uit adviezen

van Kamerleden, die het redactiestandpunt ondersteunden. Van Hogendorp

achtte deze partijdigheid en de buitenparlementaire agitatie gevaarlijk,

maar Kamerleden waren tot het afdrukken en verspreiden van hun adviezen

v66r of t6gen een wetsvoorstel wel genoodzaakt, omdat hier niet zoals in

Frankrijk en Engeland de parlementaire debatten volledig werden genotu-
57

leerd

De nationale taak van de Tweede Kamer werd door Gijsbert Karel

zeer sterk benadrukt. Het parlement  was een "persona moralis",  een  zede-

lijk wezen met een eigen wil, dat tegenwicht moest bieden aan de preten-
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ties van de Kroon; deze wilsuiting mocht niet door partijvorming worden
58

verhinderd . Dat bracht hem tot scherpzinnige notities over de overleg-

struktuur. Daarnaast onderschatte hij de feitelijke belangentegenstellin-

gen in en buiten de Kamer. Hij geloofde in het tijdelijk karakter daar-

van: het rationeel inzicht in het gemeenschappelijk, nationaal belang zou

parallel toenemen met de ontwikkeling van de algemene welvaart.
59

Evenals Thorbecke later keurde Gijsbert Karel de afdelingsgewijze

behandeling van een wetsontwerp af; de Kroon versnipperde zo de tegenstand.

Hij was voorstander van het procud6 van het comit6 g6n6rale, maar dan in
60

openbare vergadering . Een artikelsgewijze behandeling van de wet en het

recht van amendement vond Van Hogendorp niet nodig. Het Franse parlement

toonde de omslachtigheid er van aan en bovendien gaf het aanleiding tot

partijschappen. De "ene wil" van de Kamer was zijn ideaal. Hij zag in

Engeland de regering in de ban van de politiek van een van de twee par-

tijen whigs of tories, en in Frankrijk waren de facties van absolutisten

en republikeinen een voortdurende hinderpaal voor een "bedaarde overwe-
61ging". Gijsbert Karel wees een "systematische oppositie" af en achtte

62
in de Tweede Kamer "noch oppositie, noch ministeri6le zijde" gewenst

De vrees voor herleving van de partijgeest van voor 1795 leefde voort

in zijn bange vermoeden, dat ook in het koninkrijk eenvierde van de sa-

menleving steun gaf aan de kleine extreme vleugels in het parlement. Hij

voelde zichzelf woordvoerder van de resterende driekwart van de natie,

die als een onafhankelijke rechter naar "het nationaal geding" luisterde.

Zijn optreden werd door sommigen geinterpreteerd als neigend naar het

republikeinse standpunt, met andere woorden, hij zou de Koning van des-

potisme verdenken. Dit laatste verwijt wees Gijsbert Karel af: hij twij-

felde niet aan de "wijsheid en zuivere bedoelingen" van de Koning en

zijn ministers; het ging niet om personen maar om zaken. De dreigende

"twistzucht" van de kleine Kamerminderheid en, wat hij nog riskanter

vond, de vanzelfsprekendheid waarmee voor- en tegenstanders van wets-

voorstellen bij voorbaat aanwezig worden geacht in het zuidelijke of in

het noordelijke kamp vormden een belemmering voor ten nationaal overleg

over de belangrijke politieke beslissingen. Indien in een sfeer van po-

larisatie een vertekend beeld gegeven werd van de daden van de Kroon of

van het parlement, dreigden de meer extreme groepen aanhang te krijgen,

zodat het gevaar van factiestrijd en revolutie zoals die elders , o.a.
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in Spanje en Frankrijk, plaatsvond - deze notitie is uit 1820 - ook hier
63

opdoemde

Het ontging Gijsbert Karel uiteraard niet, dat zijn handelwijze als

oppositioneel werd ervaren. Sommigen dachten dat hij met "een vaderland-
64schen  i jver", anderen  dat  hij "met hardnekkigheid"  te  werk ging . Toch

meende hij zelf te spreken "uit het oogpunt van algemeen belang, als
65

vertegenwoordiger der geheele natie" . Hij betreurde de "matheid, inge-

togenheid, beschroomdheid, een zekere huiverigheid' van de Tweede Ka-,66

mer. Had de regering de taak om besluitvaardig te regeren, de Kamer dien-

de de algemene principes te bespreken. In een proces van overreding moes-

ten de contraire opvattingen hierover aan de toets van de rede worden on-

derworpen; kommentaar op het overheidsbeleid moest vergezeld gaan met het

aanbieden van alternatieven, die door regering en Kamer ernstig moesten

worden genomen. Deze "overreding" vergde tijd en het inzicht moest tot
67

rijping kunnen komen . Optimistisch geloofde Gijsbert Karel dat zo de

Tweede Kamer tot eensgezindheid in de aan te nemen beginselen kon gera-

ken.

Het Noord-Zuid-contrast stond, voorzover we nu weten, een genuan-

ceerde individuele standpuntbepaling in de weg. Terwijl de meeste noorde-

lijke leden slechts resultaat verwachtten van een samenwerking met het cen-
68 69

trale gezag , was de 'oppositie in de legaliteit' een aangelegenheid

van de zuidelijke leden, door pers en petities gesteund en vanaf 1828

geradicaliseerd. Pas na de afscheiding van Belgie begon in het Noorden

iets te gloren van het ontstaan van Kamerclubs, niet te verwarren met de

gevreesde partijvorming. Een buitenlandse ooggetuige signaleerde in 1834

met naam en toenaam vier clubs van gelijkgezinden: een gematigde en een

eisende oppositie en daarnaast meegaande en vriendelijk-corrigerende re-

geringsgezinden. De mannen, vermeld bij de tweede groep, "le parti d'op-
70

position qui demande et veux que le parti mod6r6 ne fait que d6sirer"

liepen duidelijk op politiek gebied in Gijsbert Karel's spoor, o.a. E.W.

van Dam van Isselt, J.G. van Nes, L.C. Luzac en D. Fockema. Door Van der
71

Mandele werden dezen gekarakteriseerd als voorlopers van Thorbecke

De affiniteit van hen met Van Hogendorp was wederzijds, maar Gijsbert

Karel stond nog alleen, toen hij in 1824 zijn parlementaire rol opgaf.

Voor zijn vertrek uit de Tweede Kamer noemde Van Hogendorp, naast

de serieus te nemen gezondheidsreden, twee argumenten. In de eerste
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plaats moest er geregeerd worden vanuit overeengekomen principes. De Be-

ginselenwet van 12 juli 1821 gaf de grote lijnen aan voor de belasting-

wetgeving. Het enthousiasme van Gijsbert Karel werd vanaf het moment van

stemming getemperd, omdat voor en tegen nagenoeg samenviel met Noord en

Zuid. Toen de indirecte belastingen in 1822 geen samenhang vertoonden

met het voorgenomen algemeen stelsel van belastingen, omdat de regering

rekening hield met de zuidelijke storm van kritiek van een jaar tevoren,

keurde hij dat af. Hij stelde vast dat de regering voortging met haar

"mezzo-termine"-politiek, een wisselvallig compromisbeleid op korte ter-

mijn.

De tweede reden van Gijsbert Karel's teleurstelling was de geringe

steun die hij bij andere 'opinionleaders' in de Kamer ondervond. Na 1821

maakte de Noord-Zuid-agitatie het ook voor de gematigde zuidelijke Ka-
72

merleden zoals Reyphins moeilijker om de intellectuele argumenten van

Gijsbert Karel openlijk bij te vallen. De noordelijke leden beschouwden

bij monde van de welsprekende Kemper Van Hogendorp als de woordvoerder

van de "Hollandsche parti j". Diens vri jhandelsdenkbeeld werd gezien  als

de vertolking van het verlangen van de kooplieden naar terugkeer van de
73

stapelmarkthandel . De hoogleraar Kemper baseerde zijn wens in dezen
74

eenzijdig op historische argumenten en was zich niet bewust in hoever-

re de economische literatuur mede het denkraam van Gijsbert Karel vulde.

Men mocht niet zeggen, vond Van Hogendorp, dat de belangen van d6

kooplieden en d6 fabrikanten uiteenliepen. De discrepantie in inzichten

wees daarop. De concurrentiesterkte, de soort produktie- en handelsgoe-

deren, de regionale kontekst brachten tegenstrijdige verlangens voort.

De vroegkapitalistische koopman-ondernemer kon een teken van tegen-

spraak op zich zijn. Kooplieden en reders, beiden direct op de handel
75

betrokken, waren het bij voorbeeld met elkaar oneens over de retorsie

In het voetspoor van Forbonnais en Smith keurde Gijsbert Karel het af,

dat een pressiegroep de regering onder druk zette. Het "bijzonder be-

lang" waardeerde hij als een positieve stimulator tot eigen economische

activiteit: het viel samen met het "algemeen belang". Kooplieden en fa-

brikanten maakten opportunistisch gebruik van deze gedachte. In publiek

gemaakte brieven en in petities betoogden zij meermalen, dat niet al-

leen het bijzonder belang maar tevens het algemeen belang geschaad was.

Hoezeer deze redenering ook particularistische belangen verbloemde, zij
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76
was, meende Gijsbert Karel, nog niet zonder meer onjuist . Hij ging uit

77 78van de vroegliberale stelling, dat er een harmonie van belangen was

Van Hogendorp verweerde zich in 1820, in de hitte van het debat

over het algemeen fiscaal stelsel, tegen de bewering, dat het Zuiden

werd opgeofferd "aan het Noorden, of zelfs aan Holland alleen, ja, aan
79

Amsterdam, aan twintig of dertig kooplieden" . Immers, het belang  van

de Hollandse handel, met de nadruk op handel en niet op Hollandse koop-

man, en het belang van de gehele nationale economie pasten in elkaar.

De natie van het Verenigd Koninkrijk was een feit; daarvan wilde hij

uitgaan. Dat nam niet weg, dat in de Bijdragen hollandocentrische no-

tities doorklinken vanuit het besef dat de handel stevig gefundeerd kon

worden op de Hollandse traditie. De handeldrijvende provincies, zei

Gijsbert Karel, leveren ook na 1813 in verhouding tot de andere regio's

de hoogste belastingopbrengst voor de schatkist op, zodat heel de natie

belang heeft bij de bevordering van haar belangrijkste welvaartsbron,
80

de handel

Het is zeer aanvechtbaar te stellen, dat Gijsbert Karel pleitbe-

zorger genoemd kan worden van de belangen van speciaal de Amsterdamse

kooplieden. Een sterke betrokkenheid op de ambiance van die stad ont-

brak bij hem. Zijn buitenlandse reizen en binnenlandse excursies even-

als zijn verblijf zowel in Rotterdam als in Amsterdam, maar vanaf 1809

voortaan in Den Haag voorkwam dat. In zijn archief is alleen de uitvoe-

rige correspondentie met de ontwikkelde koopman-assuradeur H.J. Swarth

te noemen. Deze briefwisseling was van informatieve aard en dateert
81

vooral van de tijd na Gijsbert Karel's uittreden uit de Kamer, toen

politieke invloed hem geheel ontbrak. We komen hierop terug, wanneer

we de in de jaren '1820 herlevende porto-franco-gedachte bespreken

(VIII.3). Amsterdam mocht, vond Van Hogendorp, niet aparte aanspraken

bezitten, die herinneren aan die van de vroegere stedelijke souverei-

niteit: "al de deelen van de staat zijn versmolten in de gezamenlijke

natie. ... Het is veel minder als stad op zich zelve, dat Amsterdam

hare regten kan doen gelden dan als een aanzienlijk deel van de natie;

en de stad heeft eigenlijk geene andere regten om te doen gelden, dan
82die haar gemeen zijn met de geheele natie" . Reeds in de achttiende

eeuw was waar te nemen, dat de politieke stellingname van Amsterdam

niet uitzonderlijk scherp te onderscheiden was van die van Holland.
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De Bruin veronderstelt, overigens zonder bewijsvoering, het tegendeel,

wanneer hij zegt dat de interne contractie van handelsbewegingen in de
83

Republiek het Amsterdamse machtscentrum kon versterken . Van Sas wijst

echter op de politieke tussenweg, die Amsterdam sedert de woelige jaren

1747/1748 bewandelde, waardoor het belang van Holland en dat van Amster-
84

dam steeds meer overeenstemden . We zullen zien, dat Gijsbert Karel de

erosie van de Amsterdamse goederenhandel om nationale redenen betreurde,

mede, zoals hij schreef, omdat Amsterdam, qua bevolking even groot als

de rest van Noord-Holland, veel belasting opbracht, speciaal dankzij de
85

kooplieden en renteniers

Men kan eerst een goed begrip van Gijsbert Karel's opvattingen over de

welvaartspolitiek verkrijgen, nadat men zich heeft vergewist van de na-

tionale aard van zijn denkbeelden over regerings- en staatsvorm. Hier-

in lag uitdrukkelijk een eigen economisch-politieke taak voor de cen-

trale overheid besloten. De nationale economische politiek moest ge-

dragen worden door de wil van de gehele volksvertegenwoordiging. Het

tegenspel dat de Tweede Kamer diende te geven aan de Kroon, gaf bewegings-

ruimte aan de laatste: "zoodanig is het groote voordeel van het con-

stitutionele en vertegenwoordigende stelsel, dat de regering haren
86

gang gaat, terwijl de nationale vertegenwoordiging raadpleegt"    .  Voor

het mogelijke overwicht van de regering moet de Tweede Kamer als mede-
87

wetgever "de hoogste oplettendheid" in acht nemen . Dit dualistisch

evenwicht is een voorwaarde voor een goede welvaartspolitiek en kan

verstoord warden. De Kamer kan blijken niet in staat te zijn tot 66n

gevoelen, omdat een aantal leden in plaats van het constitutionele

principe feitelijk het monarchale principe aanhangt. De dreigende domi-

nantie van groepen in de Kamer bleek een ander probleem te vormen;

daarom was Gijsbert Karel voor een gelijke vertegenwoordiging van Noord
88

en Zuid ondanks een volkri jker Belgid . Ook de Kroon kon de balans met

de Kamer verbreken. De monarchie als de motor van de economie had uit

de ervaring van de verlichte absolutisten de les kunnen trekken, dat

serieus overleg nodig was. Daarover was Gijsbert Karel zeer teleurge-

steld. Bij de behandeling van de tienjarige begroting vreesde hij voor

een vertrouwenscrisis tussen Kamer en regering: de Kroon handelde te-

gen de geest van de grondwet en blokkeerde door de vastlegging van uit-
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89
gaven en middelen de ontplooiing van de nationale welvaart

De Nederlandse economische ontwikkeling was vervolgens gediend met

een gedecentraliseerde eenheidsstaat; daardoor kon een "eigene en vrije
90

werkzaamheid"   worden gegarandeerd en gestimuleerd. Gijsbert Karel for-

muleerde het als volgt:

"De verdeeling van de onderscheidene belangen onder de onderschei-
dene besturen, het nationale, het provinciale, het plaatselijke,
en der huisgezinnen, dient uitermate om de vrije beweging der be-

langhebbenden werkzaam te laten, om elk belang in de meest ge-
schikte handen te stellen, en om alzoo den hoogsten trap van wel-
vaart te bereiken. Dit is de geest der grondwet, en daarin ver-

schilt zij hoofdzakelijk van dat stelsel van bestuur, waar alles
van boven komt, en al de ondergeschikte besturen tot de huisge-
zinnen toe, aan den leiband loopen, een stelsel, genoegzaam be-
kend onder den naam van centralisatie" (91).

Op zich kan dit zich richten tegen centralisatie even goed een conser-
92

vatief geluid zijn, zoals Elzinga terecht opmerkt , doch de nadere uit-

werking van Montesquieu's dualistisch regeringssysteem, waarin een 'open

elite' funktioneerde, en, in samenhang daarmee, het aandringen op in-

stitutionele en individuele economische vrijheid stempelen Gijsbert Ka-
93

rel tot vroegliberaal

3. Economische politiek.

Aan de centrale overheid werd door Gijsbert Karel in 1795 nog nauwelijks

een actieve rol in het economisch leven toegedacht. We plaatsten uit de

Memorie van zomer 1795 reeds het volgende citaat: "Het algemeen bestuur

dient, met opzigt tot den koophandel, slegts om op een ontkennende wij-

ze nuttig te zijn en niet om eenigen stelligen invloed ter uitbreiding
1

van de handel uit te oefenen" . Aan de "huishoudelijke regeringen", dat

zijn de lagere overheden, viel deze taak toe. Er was sedert dat opstel

het een en ander veranderd. De nationale welvaartspolitiek van Willem I

sloot aan bij wat Gijsbert Karel in de klassiek-economische literatuur

las over het breed op te vatten begrip 'algemeene welvaart'. Zij was

bovendien een voortzetting van het Bataafse streven om de staatsfinan-

ciZn te saneren en de werkgelegenheid te bevorderen.
2

In de Memorie van april 1816  noemde Van Hogendorp vier taken van

de centrale regering ten aanzien van de welvaart: 1. verspreiding van

licht en kennis, 2. zekerheid van eigendom, 3. het initieren van onder-
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nemingen waartoe particulieren niet bij machte zijn, 4. het weren van ar-

moede en bedelarij om zodoende de economische activiteit te bevorderen.

Met punt 3 werd de oprichting van de Chinese thee-compagnie bedoeld. Punt

4, het armoedevraagstuk, was op te lossen door punt 1, te weten door

godsdienstige opvoeding en door volksonderwijs, waartoe ook de Maatschap-

pij tot Nut van 't Algemeen bijdroeg. Deze onderwerpen van staatszorg

zouden voldoende moeten zijn, want beter geen dan wel staatstussenkomst

in de vrije economische werkzaamheid. De kwestie van de werkloosheid was

echter niet eenvoudigweg gerelateerd aan het lage beschavingsniveau van

velen, zij had ook economische oorzaken. In de achttiende eeuw was al

gewezen op de funeste gevolgen van de hoge lonen die vooral aan de zwa-

re indirekte belastingen werden toegeschreven. Gegeven de onvermijde-

lijke behoefte van de staatskas, werd het probleem van de fiscale druk-

verdeling tussen de welvaartssectoren en eveneens tussen de sociale groe-

pen steeds nijpender. Daarom zag Gijsbert Karel in, dat de centrale re-

gering niet kon volstaan met de vier bovengenoemde taken, maar zich moest

beraden over de financiele, in het bijzonder de belastingpolitiek. Daar-

bij was zijn uitgangsstelling dat de overheid in haar fiscaal beleid de

in wezen bestaande samenhang tussen handel en nijverheid goed in het oog

moest houden.

De handelspolitiek had sedert het Placaet van 1725 een aantal pro-

tectionistische elementen; sedert het midden van de achttiende eeuw

kwam, zoals Joh. de Vries heeft uiteengezet, het accent meer uitgespro-
3

ken te liggen op middelen van herstel van nijverheid en visserij . Een

hervorming van het belastingstelsel was vanwege de "gebrekkige constitu-

tie" van de Republiek niet mogelijk. In de Bataafse tijd had Gogel een

begin gemaakt met unificatie van het belastingsysteem op een moment dat

de handel minder bewegingsruimte had in de oorlogssituatie. Na de vrede

in 1813 kwam de spanning tussen een herstel van de handel en behoud van

de nijverheid weer te voorschijn. Dat bracht Gijsbert Karel er toe om

de in de voorafgaande jaren gegroeide economisch-politieke rol van de

regering positief te aanvaarden; in de Gedagten van 1802 had hij daar-

over niet uitdrukkelijk gesproken. De "bemiddeling" van de overheid

werd nog noodzakelijker, aldus van Hogendorp, toen door de aaneenslui-

ting van noord en zuid het fiscale probleem grotere proporties aannam.

Hij geloofde er overigens in, dat de nationale vereniging niet alleen
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de noodzaak schiep,  maar ook de mogelijkheid  in  zich had van "vereniging",
4dat is eenmaking van "wederzijdse belangen" . De "uitwendige betrekkingen"

en de "inwendige huishouding" konden gezamenlijk bevorderd worden, dus een

liberale handelspolitiek achtte hij te combineren met bescherming van de

fabrieken. Bij Kraus las Gijsbert Karel in 1812 hoezeer het mercantilisme

de ene soort bedrijvigheid opofferde aan de andere, en dat alleen econo-

mische vrijheid de belangen tussen de welvaartstakken tot overeenstemming
5

kon brengen .

Van Hogendorp stond in de traditie van de voorstellen, die rond 1780
6waren gedaan ten aanzien van de 'middelen van redres'. Hij was bekend

met de voorstellen van Van den Heuvel, die bij Luzac een positiever ont-
7

haal hadden gevonden dan bij Kluit; de laatste sprak van "dwangmiddelen" .

Daarom had hij begrip voor de behartiging van de belangen van de nijver-

heid door de centrale regering. Het pleidooi voor stimulering van over-

heidswege van binnenlands verbruik van eigen produkten was intussen in

daden omgezet. Toch vond Gijsbert Karel het nodig dit te blijven herhalen:

het dragen van vaderlandse kleding door leger en ambtenaren, ook in de

koloni6n, het stempelen met "een nationaal teeken, tot verzekering der
8

echtheid" . Datzelfde gold voor de produktie van eigen grondstoffen:

sprak Van den Heuvel over wol, Gijsbert Karel herhaalde dat en vroeg spe-

ciale aandacht voor de basisstoffen ijzer en steenkool, die immers de

industriDle ontwikkeling van Engeland verklaarden. Van den Heuvel was

geconfronteerd met de door de gilden gevoede afweerhouding tegenover de

komst van vakbekwame buitenlandse arbeiders: hij wenste de vorming van

landgenoten tot bijvoorbeeld kundige patroontekenaars en getouwstellers.

Sedertdien was het vakonderwijs geevolueerd. Gijsbert Karel wilde dat de

regering het onderwijs in scheikunde en werktuigkunde in de fabrieksste-

den verder zou aanmoedigen. Optimistisch verklaarde hij: "Het lijdt

eenigen tijd, voor dat de geleerdheid der boeken tot den werkman over-

gaat, in den landbouw, in de fabryken en in alle andere bedrijven, doch

de tijd schijnt te naderen, waar theorie en praktijk zich ...zullen ont-
9

moeten" . De Commissies van Landbouw moesten volgens hem, gezien hun in-

formatieve betekenis, worden nagevolgd door de instelling van commissies

voor de fabrieken. Een prikkel om de produktiemethode te verbeteren ging

uit van de prijsvragen die werden uitgeschreven; daarbij kwamen nu, con-

stateerde Gijsbert Karel met instemming, openbare tentoonstellingen die
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10
de vraag naar het produkt konden aanwakkeren

Van den Heuvel was voorstander van verplaatsing van fabrieken vanuit

de stad naar het platteland, die door de stedelijke privileges werd be-

moeilijkt. De realisatie hiervan was intussen in volle gang en werd door

Gijsbert Karel, zoals we zagen, positief gewaardeerd. De economisch-

patriottische aanmoediging van fabrieken "op plaatsen waar die ontbra-
11

ken" geschiedde door filantropische particulieren, die de werkloosheid

de baas wilden worden. Gijsbert Karel's visie op de armenfabrieken komt
12

later aan de orde . We zullen zien, dat hij na 1813 de oplossing van het
13

probleem van "armoede en verarming zocht in een verbeterd belasting-

systeem en in de toenemende buitenlandse vraag.
14

Met de aanvaarding van de tweederangspositie van Nederland nam de

interesse van Van Hogendorp toe voor de Engelse economische ontwikkeling.

Het Lagerhuisdebat daarover, na 1813, vond zijn neerslag in de Bijdragen.

Refererend aan Smith werd gesteld, dat niet het mercantilisme de economi-

sche groei in Engeland tot stand had gebracht: deze was het gevolg van de

wetten die de interne welvaart mogelijk maakten. Gijsbert Karel wees in

dit verband onder meer op de afwezigheid van blokkerende gildebepalingen,

op de mobiliteit van kapitaal en op het niet door tollinies belemmerde

binnenlandse handelsverkeer. Het Engelse afzetgebied werd sterk vergroot

door de verovering van koloni6n en door de emigratie van actieve burgers
15

daarheen, die handelsgoederen gingen produceren . Naar het voorbeeld van

Engeland diende de Nederlandse regering volgens Gijsbert Karel actief be-

hulpzaam te zijn bij het zoeken van buitenlandse markten, vooral door
16

middel van handelsverdragen . De welvaart zou in de toekomst winnen bij
17

het volgen van de Engelse "stapsgewijze" weg naar vrijhandel

Tussen 1780 en 1830, een tijd van oorlog en revolutie, van werkloos-

heid, budgetaire nood en afzetproblemen, vond de overgang van mercanti-

lisme naar economisch liberalisme in het denken slechts traag plaats;

laat staan dat er een plotselinge beleidswijziging mogelijk was. Dat

bleek uit de gedachtenvorming over de door de regering te verlenen pre-

mies aan fabrieken. Gijsbert Karel ging met de verstrekking van premies

akkoord, maar hield daarbij voortdurend rekening met de gevolgen voor de

handel. We gaan hier uitgebreid op in. Zijn premiedenken geeft de visie

weer, die hij heeft op de binnenlandse welvaartspolitiek in verhouding

tot zijn vrijhandelsidee. Bovendien is zijn plaats op de lijn Van den
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Heuvel - De Bruyn Kops verhelderend voor het nader leren kennen van de

startfase, waarin het liberale denken verkeerde, dus van het vroeglibe-

rale karakter van Gijsbert Karel's economische ideeen.

In andere landen diende de uitvoerpremie in de achttiende eeuw het mer-

cantilistisch streven naar een gunstige handelsbalans. In de Republiek
18

werd zij bij uitzondering toegepast als protectionistisch middel . In

de jaren '1780 kwam daar uitdrukkelijk het werkgelegenheidsargument bij.

Dat laatste had zijn effekt op de bepaling van de omvang van de premie.

De hechte koppeling, die in de praktijk werd aangebracht tussen premie
19

en stedelijke werkgelegenheid, had Gijsbert Karel, zoals wij zagen

in zijn Pro Memorie van 1793 van kommentaar voorzien. De premie moest

volgens hem tot doel hebben de prijs van het produkt concurrerend te ma-

ken ten opzichte van het buitenland. Beginnend met een aanmoedigings-

premie voor de fabrikant, zou na het ingezette herstel van de fabriek

de premie niet meer moeten bedragen dan nodig was om het prijsverschil

tussen het binnen- en buitenlands produkt ongedaan te maken. Dan was

een internationale mededinging mogelijk; dan nam het "vertier van de

handel" en ten slotte de produktie toe.

Gijsbert Karel betoogde in dit opstel dat de premie niet eenvou-

dig een teruggave van belasting mocht inhouden, dus een uitkering aan

producenten, die in moeilijkheden verkeerden. De premies moesten een

resultaat op langere termijn garanderen; men moest letten op verbete-

ring van de afzetmogelijkheden. Van den Heuvel was daar niet zo sterk

op bedacht, zozeer was hij met de werkgelegenheid bezig. Dat blijkt uit

de wijze waarop hij de hoogte van de premie bepaalde. Stelde Gijsbert

Karel in 1793 voor om een subsidie vast te stellen naar rato van de

daardoor gerealiseerde toegevoegde produktie, Van den Heuvel wilde de
20

premie laten afhangen van het aantal arbeidsplaatsen ,
dat in het

bedrijf geschapen werd en gedurende een vol jaar werd gehandhaafd. Het

geld zou niet ten laste komen van de overheid, maar via de armenkas

van Diakonie6n en Aalmoeseniers betaald worden aan de fabrikant. Luzac

bracht in dit voorstel een wijziging aan. Hij wilde dat het bedrag als

loondeel werd beschouwd - bijvoorbeeld 20% van het loon - en via de

fabrikant aan de nieuwe arbeiders werd gegeven, indien zij tenminste

vlijtig hadden gewerkt. Ingeval het bedrag feitelijk toeviel aan de



- 217 -

fabrikant, zouden door de arbeiders immers looneisen kunnen worden ge-

steld. Bij uitvoering van zijn plan dacht Luzac dat de fabrikant, zich

bewust van de kleinere loonsom die voor zijn eigen rekening kwam, zijn

eindprijs verlaagde. Hierdoor steeg de vraag en was er dus een groei van

de produktie en uiteindelijk ook van de accijnsontvangsten te verwach-

ten. Daaraan voegde Luzac een tweede gedachte toe. Indien naar het voor-

beeld van onder meer de gods- en gasthuizen bij de fabrieken magazijnen

met eerste levensbehoeften werden aangelegd, die belastingvrij aan de

arbeiders werden verkocht, konden de produktiekosten nog verder omlaag
21

met alle extra perspectief voor vraag en aanbod van dien

Het werkgelegenheidsargument voor de premieverlening kwam bij Van

Hogendorp expliciet naar voren in de 'Missive over het Armenwezen'

(1805), dat hij in 1794, dus vlak na het genoemde opstel, schreef. Hij

gaf te kennen dat de premie weliswaar ook ten dienste stond van de

werkloosheidsbestrijding als zodanig, maar zij was vooral bedoeld om de

concurrentiepositie te verbeteren. Uiteindelijk maakte de aan de gang

gebrachte uitvoer de premie overbodig en schiep nieuwe arbeidsplaatsen,

die de jonge generatie dankzij de "betere opvoeding" graag wilde op-
22

vullen . In zijn Gedagten van 1802 zag hij dat het Bataafse bestuur de

premie wilde bekostigen door de bemiddelden een hogere som belasting te

laten betalen; bovendien zou deze groep extra worden aangeslagen om ac-

cijnsverlaging mogelijk te maken op de eerste levensbehoeften. Daarmee

werd de daling van het loon- en prijsniveau beoogd. Ook Gijsbert Karel

sloeg op het achttiende-eeuwse aambeeld, dat de duurte het gevolg is

van accijnsen, maar hij wenste dat tegelijk werd ingezien dat de totale

geldhoeveelheid en de commerci6le vraag bepalend zijn voor de prijs.

Daarom wees hij in zijn Gedagten af, dat de premie beschouwd moest wor-
23

den als een compensatie van de hoge "daghuuren"  , de lonen: de premie

was niet zomaar een mercantilistische uitvoersubsidie, maar een nauw-

keurig vast te stellen aanmoedigingspremie.

In de Bijdragen en in de Lettres werkte Gijsbert Karel deze ideeSn

verder uit met behulp van smithiaanse argumenten. Evenals de klassieke

liberalen stelde hij dat matige protectionistische tarieven een onstuit-

bare drang hebben tot een 'verbodsstelsel' uit te groeien. Daarom wilde

hij de premie alsnog accepteren, menend dat de beschermende tarieven dan

minimaal konden zijn. Hij beschouwde de premie als een middel op weg
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naar vrijhandel, dat vanwege de aan voorwaarden gebonden toepassing daar-

van  niet als "onstaatkundig" kon worden opgevat,   dat wil zeggen  als  mer-
24

cantilistisch of verregaand protectionistisch . Jaarlijks moest de

trapsgewijze daling van de tijdelijke premie worden aangepast aan de toe-

nemende winst, die het gevolg was van de voortgaande verbetering van

kwaliteit en prijs. Dan zou steeds meer de marktprijs samenvallen met de
25

natuurlijke prijs

De premie leidde naar zijn mening niet tot een verschil tussen de

binnen- en buitenlandse prijs. Deze discrepantie deed zich wel voor bij

het protectionisme na 1813, maar kon niet lang stand houden, dacht hij.

Hij constateerde in de jaren na Waterloo dat de Engelse produkten lager

in prijs werden verkocht in het buitenland dan in Engeland zelf en dat

een aantal van die goederen ondanks het Nederlands protectionistisch

invoertarief van 10 A 15% toch nog goedkoper waren voor de consument

hier te lande. Hij was er van overtuigd dat de Engelsen met een derge-

lijke praktijk niet konden doorgaan. Het einde van het continentale

stelsel bracht  hen er toe de overvolle magazijnen  leeg te maken. De

prijs was het gevolg van een voorbijgaande situatie van overproduktie.

De bewering van zuidelijke voorstanders van protectie, dat de Engelsen

hun mercantilistische politiek continueren, wees Gijsbert Karel af.

Mocht zij wel waar zijn, dan zouden de Engelsen inzien dat hun systeem

sprekend leek op het continentale stelsel en dat het "Engeland bederven

zal". Een kunstmatig laaghouden van de prijs om de continentale nijver-

heid te verzwakken en daarna een Engels monopolie te vestigen en de

prijs alsdan hoger te stellen konden de producenten hooguit twee A drie

jaar  volhouden. Van Hogendorp betreurde  het,  dat  hij  zelf  , maar  ook  de

voorstanders van protectie hun redenering niet met cijfermateriaal over

in- en uitvoer konden staven: "met daadzaaken alleen kunnen wij buiten
26

het rijk der gissingen en der dwalingen blijven"  . Hij huldigde de

zienswijze, reeds bij Forbonnais aanwezig, dat het evenwicht tussen de
27

goederenprijzen een voorwaarde was voor toenemende handelsbewegingen

Gijsbert Karel zag in, dat de Engelsen goedkoper op het continent

konden afzetten mede dankzij de door Adam Smith verfoeide 'old subsidy',
28

de 'drawbacks' . Smith vermeldde, dat het surplus van de eigen produk-

tie, dat niet in het binnenland kon worden verkocht, werd uitgevoerd en

de fabrikant het bedrag aan binnenlandse accijns geheel of gedeeltelijk
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terugontving. Datzelfde gebeurde bij uitvoer van ingevoerde goederen. In

feite ging het hier om toekenning van belastingvrijdom aan daarom verzoe-

kende fabrikanten en handelaren. Ook al leek deze uitvoersubsidie voorde-

lig voor de eigen welvaartsontwikkeling, de vraag bleef volgens Smith, of

de handel er extra door werd vergroot en of de exportgoederen niet meer

het eigen land werden binnengesmokkeld. De douanetarieven verstoorden

"the natural balance (and) the natural division and distribution of la-

bour". Smith betwijfelde of die verstoring werd opgeheven door de toeken-
29

ning van drawbacks aan tamelijk willekeurige bedrijfstakken . Hij stelde

vast dat de woorden 'drawbacks', bounties, premiums' door elkaar werden

gebruikt en dat zij vaak alle neerkwamen op preferentie van handel en
30

koopliedenbelang

Dat het Van Hogendorp niet geheel lukte de zwakmercantilistische
31

angel uit de oudhollandse premie te trekken , bleek uit het feit dat hij

allesbehalve consistent dacht over de wijze, waarop de premiehoogte moest

worden vastgesteld. De premie diende het verschil te overbruggen tussen

de binnen- en buitenlandse prijs en in verhouding te staan tot de toege-

voegde produktie en werkgelegenheid. Deze mening uit 1793 behield in de
32

Bijdragen de overhand . Daarnaast maakte hij echter ook andere, bij de

vroegere praktijk aansluitende, opmerkingen. De premie kon gelijk zijn

aan wat de onderneming aan directe en indirecte belastingen moest beta-

len, vermeerderd met de accijnsen, die in het verbruik van de gemaakte

goederen worden opgebracht. De schatting daarvan werd, zei Van Hogendorp,

al in de achttiende eeuw als richtsnoer gehanteerd: de staat zag af van
33

te verwachten inkomsten . Hij formuleerde het ook wel negatiever: het

premiebedrag was gelijk aan het verlies aan accijnsinkomsten, dat de

schatkist zou lijden indien het betreffende bedrijf werd geliquideerd.

Toen na 1816 de protectie dreigde toe te nemen naar het voorbeeld van

de Franse en Engelse handelspolitiek, benadrukte hij dat de premie een

instrument was dat kon worden toegepast, indien gelijktijdig de verla-

ging van het invoertarief werd bewerkstelligd of een voorgenomen ta-

riefsverhoging werd voorkomen. De premie mocht dan naast het totaal aan

de bij de betreffende produktie te rekenen directe en indirecte belas-

tingen bovendien het bedrag beslaan, dat de schatkist bij verhoogde
34

rechten ontvangen zou hebben . Hier liet Gijsbert Karel, onder indruk

van het buitenlands protectionisme, zich een keer verleiden tot een
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'drawback'. Op andere plaatsen in de Bijdragen zocht hij steun bij de

premieberekening, zoals die in de petitie van wolfabrikanten in 1808 aan

Lodewijk Napoleon was voorgesteld. Daarin stond vermeld dat het arbeids-

loon eenderde deel uitmaakte van de produktprijs en dat eenderde van het

loon in de staatskas vloeide middels accijnsen. Dus indien de premie

niet meer dan een-negende deel of 11% van de prijs besloeg, kon dat be-
35

drag toch in ieder geval wel worden uitgekeerd

Het verband tussen premie en handelstarieven gaf Gijsbert Karel als

volgt aan. De tijdelijke premie maakte het mogelijk dat op concurrerende

goederen een invoerrecht van maximaal 5% werd geheven. Eigen fabriekswa-

ren moesten vrij worden uitgevoerd, alle andere goederen van landbouw en

fabrieken, die op de algemene markt werden verhandeld, konden best een j

of 1 % tarief dragen. De uitgaven voor de hinderlijke formaliteiten bij

de douanecontrole konden dan verminderd worden, want smokkelhandel kwam

dan niet meer voor. De heffing diende zodanig te geschieden, dat de nij-

verheid en de handel zich konden ontplooien. Dit betekende een keuze uit

meerdere mogelijkheden, met een voorkeur voor de heffing aan de oorsprong,

doorwerkend in de consumptieve belasting, en niet voor inning bij de uit-

slag. De heffing aan de oorsprong mocht zich alleen uitstrekken tot eind-

produkten, want door de heffing "op het fabricaadje" konden ambtenaren
36

een remmende invloed uitoefenen op de produktiemethode

Ons inzicht in Gijsbert Karel's premiedenken wordt verscherpt door

hier de klassiekeconomische kritiek op de premie weer te geven van de

zijde van de latere liberalen De Bruyn Kops en Van Rees. Dezen gingen

overigens voorbij aan de doorwerking van de achttiende-eeuwse premieprak-

tijk in de Republiek, die toch niet los gezien mocht worden van de, in

vergelijking met het buitenland, over het algemeen 'vrije' handelspoli-

tiek. Van Rees keurde in 1854 de premiegedachte van Van den Heuvel en

Luzac af" de hele natie werd zo gedwongen om traagheid en onkunde van
37

fabrikanten te belonen . Met datzelfde argument verzette hij zich tegen

Gijsbert Karel's idee, met daarbij de opmerking dat Smith, Say en Ri-

cardo geen goed woord over hadden voor de premie. Van Rees zag over het

hoofd dat Gijsbert Karel in zijn tijd de weg van protectie naar vrij-

handel moest aangeven en dat meende te kunnen doen met behulp van pre-
38

mies. Zijn opmerking , dat het kapitaal, aan een zwakke fabriek ver-

leend, voordeliger aangewend had kunnen worden, houdt een negatie in
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- typisch voor de hoogtijdagen van het laissez-faire (medio 19e eeuw) -

van de rol, die de overheid vervulde in de opbouwfase van de nationale

economie, waarin naast produktie- en handelsbevordering ook het werkge-

legenheidsmotief sterk meespeelde. Bovendien vond Van Rees, dat het prak-

tische probleem om de premiehoogte vast te stellen onoplosbaar was. Vol-

gens hem blijft de fabrikant, die zegt een premie nodig te hebben, over

de hoogte er van ontevreden; de subsidie is dan allesbehalve een prik-
39kel tot winstmaken voor de producent . De Bruyn Kops kwam in 1850 met

een sterkere aanval op de premie. Hij achtte de premie even schadelijk

als een beschermend tarief en doelde op het effekt van de premie op de

totale binnenlandse vraag. Een aanmoedigingspremie voor een beginnende

fabriek in een land "waar volstrekt nog geene nijverheid bestaat" noem-
40de hij overigens "soms doelmatig"

Aan Gijsbert Karel ontging wat De Bruyn Kops in 1850 wel begreep:

het verband tussen premie, prijsvorming en binnenlandse afzet. De Bruyn

Kops legde uit dat de premie in plaats van een dalende een stijgende

tendens heeft. De verlaging van de produktiekosten door de premie stel-

de de fabrikant in staat om de exportprijs te verminderen zodat het

buitenland de protectie van eigen goederen opvoerde. Daardoor zou de

premie, bedoeld om de concurrentieverhouding te herstellen, verhoogd

moeten worden. Gijsbert Karel dacht van zijn kant dat dankzij de pre-

mie het produktievolume zou toenemen, waardoor per produkt de prijs zou

dalen en dus de buitenlandse vraag zou groeien. De overschatting van de

elasticiteit van de buitenlandse vraag had te maken met Gijsbert Karel's

geloof in herstel van de algemene handel en in de afneming van het bui-

tenlands protectionisme.

Ook al kreeg de handel in eigen produkten in Gijsbert Karel's

denken na 1813 de overhand, hij schonk weinig aandacht aan het onder-

scheid tussen de binnen- en buitenlandse vraag. Dat was verklaarbaar.

Het consumptieniveau van ongeveer de helft van zijn landgenoten bewoog
41

zich immers op of tegen de grens van het bestaansminimum . De Bruyn

Kops reikte in dit opzicht verder. Hij zette uiteen, dat een mogelijke

vergroting van de binnenlandse vraag naar eigen goederen ongunstig werd

beinvloed door het binnenlands prijspeil. Zowel het protectionisme als

het premiestelsel werden door hem afgekeurd, omdat in beide gevallen de

fabrikant de exportprijs laag, maar de binnenlandse prijs kunstmatig
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hoog hield. Vanuit de vrees dat de premie plotseling stopte of de uit-

voer door onvoorziene omstandigheden geblokkeerd zou raken, streefde de

fabrikant snel naar winst. Daardoor werd de grote massa aan de basis

van de consumentenpiramide gedupeerd. Pas bij een vrije mededinging zou

de marktprijs "natuurlijk" tot stand komen en een dalende lijn verto-
42

nen

De rol van de fabrikant met betrekking tot de prijsvaststelling be-

oordeelde Gijsbert Karel positief, ingeval het premiestelsel funktio-

neerde, echter ongunstig bij protectionistische politiek. Het mercanti-

lisme van de achttiende eeuw en van het continentaal stelsel en de 'pro-

tecting duties' na 1813 hadden naar zijn mening het binnenlandse prijs-

niveau omhoog gejaagd. De daardoor te verklaren winstgroei van de produ-

cent was oorzaak van de kwaliteitsdaling van de goederen: "de prikkel

tot zulke verbeteringen bestaat in de mededinging, terwijl onverschil-

ligheid en vadzigheid geboren worden uit het monopolie (= protectionis-
43

m e, O v. ) " . Vrijhandel bracht een matige winst met zich mee en deze

was een voorwaarde voor produktievergroting. In combinatie met lage in-

voerrechten zou de in fasen verminderde premie de mededinging met het

buitenland steeds meer voelbaar maken. Een conditie voor de premiever-

lening was dus, dat zij tot verlaging van de prijzen zou leiden. Gijs-

bert Karel ging er niet van uit, dat een fabrikant van de premie mis-

bruik maakte.

Gogel maakte bezwaar tegen premies. Rhetorisch vroeg hij: "is het

ook zedelijk geoorloofd dat men van de ingezetenen eens lands bijnaar

ondragelijke lasten heffe, om een gedeelte daarvan (bij wijze van pre-
44

mie, Ov.) aan anderen (= fabrikanten, Ov.) weg te schenken?" De

Bruyn Kops drukte zich stelliger uit: "de gezamenlijke ingezetenen  doen
45

een geschenk aan den buitenlandse verbruiker" . Bij Gijsbert Karel kan

men twee reacties op een dergelijke opvatting vinden. Vooreerst betoog-

de hij dat een fabriek dankzij de premie in stand werd gehouden en de

handel voorzag van een artikel, dat anders dreigde verloren te gaan,
46

en de schatkist van accijnsinkomsten . Hij zag in, dat de periode van

jaarlijkse premieverstrekkingen, in principe als tijdelijk bedoeld,

kon uitlopen, want de welvaartsontwikkeling van binnen- en buitenland

hing samen. Indien de stagnatie daarvan "een halve eeuw moest duren,

dan zoude toch slechts gedurende die vijftig jaar de zwarigheid over-
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47
wonnen moeten worden"  . De natie leed echter door de premie geen verlies,

integendeel, zij zou door de premies haar "nationale verarming" tengevolge

van het protectionisme te boven komen: "wint derhalve 's lands kas onmid-

dellijk bij de inkomende en uitgaande regten: veel grooter winst zal zij

nog halen uit de steeds wassende welvaart der maatschappij, welke met ee-
48

nen vrijen handel zamenhangt"

Vervolgens sprak Gijsbert Karel de wens uit, dat men ging beseffen,

dat tussen het eigenbelang en het nationaal belang een harmonie bestaat:

"Zoo heeft dan ten slotte iedereen bij de hooge prijzen en zware regten

verloren, de voortbrenger, de verbruiker, de fabrikant en de handelaar.
49

Dit is een nationaal verlies"  . Nadat in het Noorden in de Bataafs-Fran-

se tijd de rivaliteit tussen fabrikanten en kooplieden volgens Gijsbert
50

Karel was verminderd
, riepen diverse zuidelijke fabrikanten, die na

1814 plotseling met de open zee in aanraking kwamen, om bescherming. Van

Hogendorp noemde de opstelling van de steenkoolproducenten "anti-natio-
51

naal" . Met instemming attendeerde hij op het circulerend manuscript

van de Luikse ijzerfabrikant J.L. Piret, die stelde: "zonder uitvoer be-
52

staan er geene fabrieken" . Ook bij de lakenfabrikanten van Verviers

trof hij die mening aan.

Gijsbert Karel zag niet de tegenstelling tussen producenten en na-

tie. Vanuit zijn studeerkamer dacht hij meer aan de welvaartstakken dan

aan het ondernemersgedrag, meer aan verschijnselen dan aan personen. Op

zijn reizen vergewiste hij zich of fabrikanten verder keken dan hun ei-
53

genbelang . Uit de achttiende eeuw stamde de gewoonte bij kooplieden

en fabrikanten, voorzover zij rechtstreeks met de stapelhandel verbon-

den waren, om de vrije handel als desideratum te accepteren, maar daar-
54

entegen voor hun eigen bedrijf om protectie te vragen . Gijsbert Karel

vond het de hoogste tijd om vanuit principes te denken en die op de

praktijk toe te passen. Ter bereiking van de "vereniging" van Noord en

Zuid was een theoretische basis van de economische overheidstaak nood-
55

zakelijk

Ten slotte bezien we de vraag, aan welke bedrijven naar Gijsbert

Karel's mening premies mochten worden verleend. Zijn opvatting blijkt
56

meer te komen op de door Smith en Kraus toegestane uitzonderingen.

Veel minder staat hij op het spoor van de vaak door hem geraadpleegde

continentale Smith-adepten. Storch wees naar het voorbeeld van Say de
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premie geheel af. Hij was van mening, dat de premie een bevoordeling van

de industrie inhield boven landbouw en handel; speciaal van de exportbe-
57

drijven boven andere soorten nijverheid . Ganilh en Chaptal waren in
58

meer gevallen tot toekenning van een premie bereid dan Smith . Latere

liberalen hebben het feit genegeerd, dat Smith in diverse situaties een

premie verantwoord achtte. Allereerst kwam volgens Smith de "infant in-

dustry" hiervoor in aanmerking. Vervolgens mocht zij in speciale geval-

len worden gegeven: de visserij, omdat het hier massavoedsel betrof;

soms ook het graan. Bovendien was een premie toe te staan voor produk-

tie, die met de defensie te maken had. Voorts was zij geoorloofd, wan-

neer het ging om het behoud van manufacturen en ambachten, die in Enge-

land een hoog niveau van "dexterity and ingenuity" bezaten. Deze kwali-

teiten moesten evenals de producenten van de betreffende bedrijfstakken
59

door de premie worden aangemoedigd

Om met het laatste te beginnen. Van Hogendorp voelde zich zeker

aangesproken door Smith' expos6 over de Hollandse haringvisserij, welke

een flink deel van de paragraaf over de 'bounties' in beslag nam. In

deze passage kon hij enerzijds steun vinden voor het continueren van de

traditionele premie om de vermaarde kwaliteit van de haringbereiding te

kunnen waarborgen, anderzijds voor het verwerpen in 1818 van het toen

ingestelde importverbod van vreemde haring. Dit staaltje mercantilisme

keurde hij af. Hij wees er op dat de visserij al in de zeventiende eeuw

voorwerp van Engelse naijver was bij monde van bijvoorbeeld de auteur

Walter Raleigh. De toentertijd bestaande feitelijke monopoliepositie

van de Republiek in deze branche, door Pieter de la Court en Jani on

aangetoond en voorgestaan, was intussen echter verdwenen, omdat andere

staten zich op de visserij toelegden. Dat in de wet van 1818 een toe-

vlucht werd gezocht tot het verbodsstelsel achtte Gijsbert Karel in

twee opzichten duidelijk. Men probeerde een monopolie, die er niet meer

was, 'naar buiten' te handhaven. Bovendien was de voor het mercantilis-

me typerende antithese tussen belangengroepen aanwijsbaar in het stre-

ven naar een monopolie in het binnenland. Vissers en reders in ommuurde

steden en kustplaatsen en vissers, werkzaam op binnenrivieren en op

zee, vormden een ingewikkelde kluwen van belangentegenstellingen. Dit

achttiende-eeuwse verschijnsel was intussen vanuit nationaal oogpunt
60

volslagen achterhaald, vond Gijsbert Karel
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In de Gedagten van 1802 vroeg Van Hogendorp zich af, of de bloeien-

de fabrieken, die "de weldaaden van den handel in stilte genieten" niet

zoveel meer aan arbeidsplaatsen en staatsinkomsten verschaffen dan de
61

klagende fabrieken . Achtereenvolgens werden hiermee bedoeld de jenever-

stokerijen met de andere trafieken en daarnaast de katoenfabrieken. In

de Bijdragen zei Gijsbert Karel, dat in principe alle fabrieken voor een

premie in aanmerking moesten kunnen komen: zowel de "opkomende of nieuwe

fabrieken" zoals de zuidelijke textiel- en ijzerindustrie als de fabrie-

ken "met ondervinding" zoals de branderijen en jeneverstokerijen. De

'infant industry' moest behouden blijven; de geheime proc6d6's en de in

het verleden opgebouwde deskundigheid dienden te worden bewaard. Ver-

volgens gaf hij een nadere motivering ter rechtvaardiging van de pre-
62

mie . In de eerste plaats gold dat de produkties van "nationaal belang".

Hij bedoelde dan bedrijven, die samenhangen met de oorlogsvoering: lood,

blik, ijzer en speciaal voor de ijzerindustrie benodigde steenkoolwin-

ning. Daarnaast, "in dit bijzonder geval", de zuidelijke katoenfabrieken,

omdat de overheid, gezien de dreigende bedrijfssluiting en verlies van

arbeidsplaatsen, moest aansturen op spreiding van kapitaal en arbeid,

want er was al veel kwaad geschied. Door de premies "hadden de fabrij-

ken het nog iets langer en met eenige moeite kunnen uithouden, en zij

hadden meer langzamerhand en niet zoo eensslags hare werkzaamheden in-

gekort. De kapitalen waren dan allengs ingetrokken geworden, en de werk-

lieden langzamerhand tot andere werkzaamheden overgegaan. Ik geloof, dat
63

het in vele opzigten nog niet te laat is, om dit middel te gebruiken"

Gijsbert Karel dacht hier aan de uitwegmogelijkheid naar huisnijverheid

en agrarische activiteit.

Over de mobiliteitskansen van arbeid en kapitaal was hij vager,

waar het ging om de precaire situatie van de ijzer- en aanverwante in-

dustrie: "de werken die geheel of gedeeltelijk vervallen, vereischen de

oplettendheid van de regering, zoo wel omtrent de geldschieters als het
64 65

werkvolk" . De complexiteit van de ijzersector was groot . Het autoch-

thone ijzer werd behalve in de gieterijen van ondJr meer gereedschap

gebruikt in de spijkerfabricage: "geheele dorpen werken voor bijzondere

kooplieden". Het gaat hier niet om een "gewaagde onderneming", maar om

een tak van "nationale nijverheid". De voorkeur van staal- en wapenfa-

brikanten voor buitenlands ijzer wees op onvoldoende kwaliteit van het
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eigen ijzer. De verbetering daarvan werd verhinderd door de scherpe be-

langentegenstelling tussen de producenten van geusen (blokken) en staven.

Gijsbert Karel wenste dat de regering directe bemoeiing kreeg met de pro-

c6d6-verbetering van het gieten en smeden en met de staal- en blikproduk-
66

tie . Het aantal ijzerertswinplaatsen en smederijen moest worden inge-

krompen, want alleen het beste ijzer was goed genoeg voor de eigen

scheepsbouw, werktuigen, bewapening en export.

In 1821 meende Van Hogendorp, dat zijn premiegedachte ingang vond.

Hij had groot bezwaar tegen de protectionistische richting, waarin se-

dert de wet van 3 october 1816 de douanerechten zich bewogen. Toen na de

nog verdergaande tariefwijzigingen van 1818 en 1819 de Algemene Beginse-

lenwet van 1821 werd aangenomen met een matig tarief in combinatie met

eventuele premieverstrekking, leek zijn idee werkelijkheid te worden. De
67

vrijhandel kwam zo in zicht, dacht hij . De inning van de lage rechten

was van nu af doorgaans een heffing bij de uitslag; de handel was al te
68

zeer belemmerd geweest door de heffing aan de oorsprong . Bovendien

zouden de matige rechten correct geind kunnen worden, omdat bij hoge ta-

rieven corruptie van kooplieden en ambtenaren dreigde, zoals dat in de
69

'geest van het Placaet van 1725' gebeurde . Het in 1821 aangekondigde

Fonds voor de Nationale Nijverheid verwelkomde Van Hogendorp dan ook

enthousiast, ook al werd als doel onder meer gesteld zich zodoende "bo-
70ven de mededinging van vreemde (fabrieken) te verheffen"  . De opzet

71
van het Fonds sprak hem zeker aan. De premies voorkwamen hoge tarieven

Het Fonds zou de middelen putten uit de douanerechten, daarmee zelfs

winst en verruiming van zijn financieel werkterrein scheppen en ten
72

slotte zichzelf overbodig maken . De tarievenwet van 1822 betekende

een deceptie: het Fonds en de in 1822 opgerichte Soci6t6 G6n6rale ble-

ken niet vast verbonden te zijn met een liberaliserende handelspolitiek.

De regering werd geconfronteerd met zoveel verzoeken om fabrieks-

steun, dat het bedrag van f 1.300.000, dat jaarlijks door het Fonds zou

worden uitgekeerd, tekortschoot. Dat in 1825 het Fonds heropgericht was

bij geheim K.B. en zo naast koninklijke dotaties gelden kreeg toege-

speeld van het Amortisatiesyndicaat - in 1839 stond het Fonds voor 76

miljoen gulden bij het A.S. in het krijt - kon Gijsbert Karel hooguit

vermoeden. De Koning passeerde hier de Kamers als budgetwetgever.

Vooral de gemechaniseerde zuidelijke industrie en de openbare werken
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plukten er de vruchten van . Wat Van Hogendorp opviel, was, dat het Zui-

den tevreden was, maar dat er kennelijk nog vele niet gesubsidieerde fa-

brikanten naar overheidssteun uitkeken. Hij koos niet de zijde van de

noordelijke kooplieden, toen zij zich door het Fonds achtergesteld voel-
74

den ; deze 'politieke' beschuldiging bleek achteraf op waarheid te be-
75

rusten . Weliswaar voldaan over het Fonds, schreef Gijsbert Karel in

1828, dat alleen de regering beschikte over de gegevens van de verdeling
76

en het rendement van de gelden . Hij waardeerde het sociale aspekt van

het koninklijk initiatief: het behoud van arbeidsplaatsen. Hij had ech-

ter kritiek op de wijze, waarop Willem I, vooral via de Soci6t6 G6n6rale

en de Nederlandsche Handel-Maatschappij, "de bestaande vervreemding tus-

sen kapitaal en bedrijfsleven", zoals Van den Eerenbeemt het formu-
77

leert , meende te kunnen opheffen.

Het begrip vrijhandel heeft bij Gijsbert Karel een interne dimensie. Dat

zal blijken uit het verband dat hij aanbrengt tussen de verschillende

compartimenten van het belastingsysteem met zijn vrijhandelsvisie (VII).

Dat is vervolgens op te maken uit de ruime aandacht, die Gijsbert Karel

in de Bijdragen besteedde aan een ander economisch-politiek beleidspunt,

te weten de zorg voor de infrastruktuur. Indertijd had hij als pensiona-
78

ris van Rotterdam de 'rivierwerken' met animo ondersteund . Na 1813

toonde hij zich op zijn reizen door het Zuiden en Oosten van het konink-

rijk enthousiast over de aanleg door genootschappen van wegen en kanalen
79

zoals het kanaal van Charleroi en de Willemsvaart . De geschiedenis van

Holland maakte duidelijk, dat een verkeersnet van wegen en rivieren han-

del, landbouw en bevolkingsgroei ten goede kwamen en dat vervolgens

"vanzelf" trafieken en fabrieken werden opgericht. Naar het voorbeeld

van Holland en Vlaanderen kon ook elders de interne welvaart bevorderd

worden. De tegenstelling tussen stad en platteland behoorde te verdwij-

nen. Handel en landbouw hadden in een "natuurlijke staat der maatschap-

pij" een wederkerige invloed op elkaar. Men moest voorkomen dat "tegen

den loop der natuur" in fabrieken als "broeikassen" werden gesticht in
80

een gebied met onvoldoende infrastrukturele condities . Modern gezegd,

de allocatie van produktiefaktoren moet in samenhang gezien worden met

de vitaliteit van de regionale marktfunkties. In dit verband wees Gijs-

bert Karel op de trekkracht van de handel van Amsterdam en Rotterdam op
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de welvaart van Holland en op de regionale marktfunktie van de stad Ut-
81

recht . Deze gedachtengang kwam ook voor bij de laatmercantilisten zo-

als Forbonnais en bij Adam Smith - daarover dadelijk - en weerspiegelde

de praktijk van de intensieve wegenaanleg in die periode, zoals van de

bejubelde straatweg die Den Bosch met Maastricht en vervolgens met Luik
82

verbond . Gijsbert Karel signaleerde hoe de marktpositie van 's Herto-

genbosch won door de aansluiting op Holland.

De welvaart van een provincie was gediend met de aanleg van wegen

en vaarten. Daarom ging het in de eerste plaats. De grote wens van Van
83

Hogendorp - en zeker ook van Willem I - was, dat er een verbinding

tot stand kwam met het nationale en vervolgens met het internationale

verkeersnet. De lokale produktie kon steeds beter regionaal worden af-

gezet en de 'open zee' in 1813 betekende, aldus Gijsbert Karel, een

stimulans voor afzet in het buitenland. De binnen- en buitenlandse han-

del beinvloedden elkaar in positieve zin. Het vrijhandelsperspectief

dat het nationale verkeersnet bood, was nog wazig voor de veelbelovende

provincie Overijssel. De marktfunktie van Zwolle en van Almelo vertoon-

de wel uitbreiding en had via het Ijsselmeer contact met Holland, maar

nog geenszins met het Duitse achterland. De agrarische ontwikkeling kon

hier met medewerking van de Maatschappij van Weldadigheid versneld wor-

den. De drainage- en turfvaarten van de landbouwgronden en veengebieden

konden hier en daar worden verbreed tot 'handelsvaarten'. Zeker in dit

gebied lag een taak voor de "bemiddeling" van de centrale regering.

Gijsbert Karel onderscheidde het politieke en het financi8le as-

pekt van het probleem van de infrastruktuur. Dankzij de schepping van

de eenheidsstaat kon de Kroon de grote wegen en vaarten aanleggen zo-

als de Zuid-Willemsvaart en het Zederikkanaal. Haar taak was het om te
84

zorgen voor "de aderen van het maatschappelijk ligchaam"  . De inkom-

sten uit tolheffing en sluis- en bruggegelden dienden als vergoeding.

Bovendien moest zij de handelsbelemmerende stedelijke belastingen

steeds meer doen inpassen in het eindelijk tot stand gekomen systeem

van algemene belastingen. De Provinciale Staten hadden de grondwette-

lijke plicht om ondanks de oude particularistische tegenstellingen tus-
85

sen de steden en die op het platteland tot besluitvorming te komen

over de aanleg van op het rijksnet aansluitende verbindingen. Genoot-

schappen moesten worden aangemoedigd. Producenten waren tot kapitaal-
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verschaffing bereid omdat transportverbetering winst opleverde. Dit app61

op het "bijzonder belang" had ook in Engeland en de Verenigde Staten tot
86

grote activiteit van maatschappijen geleid . De particulieren konden im-

mers door inning van tol- en sluisgelden de onkosten terugverdienen. In-

dien het aan kapitaal en "lust" ontbrak, wilde Gijsbert Karel dat de pro-

vincie en de waterschap tot aanleg overgingen; hij ontwierp een plan van

de wijze waarop dan de belanghebbenden fiscaal konden worden aangesla-
87

gen . Bovendien kon de provincie bij het rijk om subsidie vragen. Van

Hogendorp had echter zoveel vertrouwen in de verbetering van de publieke

opinie, dat historische barrikades konden worden opgeruimd en het indi-

vidueel initiatief zou groeien.

Hier spreekt weer de man, die in de toekomst kijkt, maar toch tege-

lijk geestdriftig is over wat de regering van Willem I onderneemt. Vol-

ledig akkoord met de liquidatie van het provincialisme en van de fis-

cale wanorde, stipuleert hij twee zaken. De provincie is het best in

staat om het bijzonder belang van individuen te laten samenkomen in "ge-

zamenlijke belangen". De "staatsbelangen" kunnen  niet door centralisti-

sche ambtenaren worden opgelegd.   Het  gaat  om een "opklimmende" inschake-
88

ling van belanghebbenden . Het tweede punt is dat Gijsbert Karel er op

vertrouwt dat door het animo van genootschappen bij de aanleg van het

provinciale verkeersnet voorkomen wordt, dat op nationaal niveau de be-

lastingdruk wordt opegevoerd. Zelfs bij de aanleg van rijkswegen- en

kanalen zou "het ministerie van waterstaat alles kunnen verrigten met

hulp van particulieren, en zonder eenig subsidie, op weinig uitzonde-
89

ringen na" . In Engeland gaf de staat geld bij wijze van voorschot aan

de genootschappen. De rol die het Amortisatie Syndicaat door de Koning

krijgt toegewezen, komt nog ter sprake.
90

Pierre Dock*s ontdekte in de ideedn van de laatmercantilistische

economisten en van Adam Smith veel aandacht voor de 'ruimte'. Beiden

leggen een grote nadruk op een evenwicht in de economische kringloop

van produkten, mensen en kapitalen. Dit circuit is in evenwicht, in-

dien de stromen zich in twee richtingen voordoen: van het ene handels-

knooppunt naar het andere, van het eventueel bestaande centrum naar een

ander punt in het circuit, en omgekeerd. Met behulp van de moderne for-

mulering van Dockds kan gezegd worden, dat in de tijd van de Republiek

de ruimtelijke kringloop niet in evenwicht was, omdat tussen het cen-
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trum Holland en de rest van de ruimte asymetrische relaties bestonden. In

die periode groeide het centrum (= het gewest Holland) niet als gevolg

van uitbreiding, maar van exploitatie van de eigen ruimte. Gijsbert Karel

stond na 1813 de "national balance and distribution and division of la-

bour" van Smith  voor  ogen. De "gestadige omloop" van goederen in tegen-

overgestelde richtingen in de binnenlandse handel is nodig, want "er zou-

den altijd ongelukkige gewesten zijn, indien de handelsspeculatien geenen
91overvloed aan alle markten verzekerden" . Hij wilde immers de welvaart

van de buiten Holland en Vlaanderen gelegen provincies en de betrekkingen

tussen de welvaartstakken in balans brengen. Gingen de mercantilisten uit

van een onevenwichtigheid in het internationale circuit, Gijsbert Karel

meende met de liberale economen dat het binnenlandse en het internatio-

nale evenwicht bereikt zou worden naarmate de beschavingsvoortgang en de
92

vrede de interne en externe welvaart bevorderden  . J.A. de Jonge heeft

aangetoond, hoezeer Holland na 1830 een financiele en economische trek-

kracht uitoefende op de welvaart van de andere provincies en hoe groot
93

de rol was, die de infrastruktuur daarbij speelde

Beginselen hadden volgens Gijsbert Karel slechts waarde, indien ze toe-

pasbaar waren in de realiteit:  "ik ben van de beginselen der Huishouding
94

van Staat tot derzelver toepassing overgegaan" . Hij protesteerde er

tegen  dat "men durft te stellen,  dat  ik den vrijen handel  (nu  al,  Ov.)

onbepaald wil invoeren"  en  dat  "mi jn stelsel (overhelt)  tot het ideale".

Hij was er van overtuigd dat hij zelf zijn beginselen bijstelde "naar de
95

omstandigheden, waardoor ik zelf reeds de scheidsman was geworden"  . De

verhouding tussen theorie en praktijk gaf hij aldus weer:

"In de staatkunde, en zelfs in de Huishouding van Staat, doen
streng afgetrokkene denkbeelden ongemeen veel nadeel in de prak-
tijk. Zij bestaan in ons begrip veel meer dan in het wezen der
zake. Wij hebben die wel noodig om te redeneren, om beginselen
vast te stellen, en gevolgen te trekken; maar in de praktijk ont-
moeten wij de dingen zelve, die niet met onze denkbeelden willen
veranderen, en de onvolmaaktheid dier denkbeelden blijkt wel uit
de vele hinderpalen, die ons in den weg komen. De verstandige er-
kent dan de noodzakelijkheid der uitzonderingen en der wijzigingen,
en onderwerpt er zich goedwillig aan. Het beginsel echter, 't welk
daarvan het minste heeft, beantwoordt het meest aan den aard der
zake"  (onderlijning van mij, Ov.)  (96) .

Anders gezegd, de beginselen dienen uit het oogpunt van toepasbaarheid in

grote lijnen niet af te wijken van de bestaande realiteit; zij kunnen dan
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de dagelijkse politiek op het spoor zetten van het lange-termijn-beleid.

Zover kwam het in Gijsbert Karel's tijd niet. Toch is ons oordeel, voor-

uitlopend op het vervolg van ons onderzoek, over de pragmatische waarde

van Gijsbert Karel's idee6n niet negatief. Inderdaad wijzigde hij 'piece-

meal' zijn opvattingen, onder meer op het gebied van de handelspolitiek

en van de belastingen. In vele opzichten stonden zijn idee6n niet haaks

op de richting van het gevoerde economische beleid. In de studie van

Wright over de handelspolitiek van Willem I wordt gezegd, dat Van Hogen-

dorp meer bezig was met principes dan met praktische politiek. Wright
97

ging - evenals I.J. Brugmans - voorbij aan Gijsbert Karel's idee6n

over de regeringszorg voor de interne welvaart. Bovendien noemde Wright

Gijsbert Karel voorstander van een onmiddellijke invoering van vrijhan-
98

del en miskende zo diens mening over geleidelijke introduktie daarvan
99

Van Hogendorp wenste geen halve maatregelen , maar een beginsel-

vast beleid. Hij nam de middelen of de taktiek van de regering waar,
100

maar had geen kennis omtrent het doel of de strategie . Dat Gijsbert

Karel als enige tegen de wet van 1822, in zijn ogen een verraad aan de

beginselen van 1821, stemde, heeft zijn image van 'doctrinair' liberaal

versterkt. De noordelijke leden legden zich neer bij de toezegging van

Appelius, dat de tarieven die hoger werden vastgesteld dan in 1821 was
101

overeengekomen, op langere duur zouden worden verlaagd . Er ontstond

zo een kortsluiting tussen Gijsbert Karel en de geduldiger min of meer

gelijkgezinde Kamerleden, maar ook tussen Gijsbert Karel en de kooplie-
102

den, die protectie genoten en deze niet meteen wilden prijsgeven

Twee facetten van zijn denken en optreden kunnen zijn tijdgenoten

niet zijn ontgaan: zijn scherp waarnemingsvermogen en zijn geisoleerde

positie. Zijn prestige was door zijn rol in de nationale bevrijding in

1813 zo sterk gestegen, dat men hem nadien een blijvende invloed in
103

binnen- en buitenland toeschreef. Talloze uitingen van respekt voor

zijn ideeen waren byzantinistisch van aard. Daarom is het moeilijk

vast te stellen, in hoeverre zijn denkbeelden op andere politici inwerk-

ten. In de noord-zuid-spanning kreeg zijn autoriteit als welvaartsdenker

geen nationale uitstraling. Hij stond alleen, ook daarom werd hij mis-

verstaan. Een man, die Van Hogendorp goed kende, formuleerde het zo:

"Hij ziet wel in het groot, maar heeft geene kennis van de menschen in
104

het bijzonder" . Deze opmerking moge tragisch zijn voor Gijsbert
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Karel's priv6leven, voor zijn denken betekende dat een mate van distantie

- geen abstractie - waardoor hij de Hollandse handel losmaakte van het

belang van kooplieden en zodoende de betekenis van de handel voor de wel-

vaart verklaarde.

Waarschijnlijk besefte de tijdgenoot niet, dat Van Hogendorp sedert

zijn Rotterdamse periode de meeste tijd doorbracht in zijn boekenkamer en

dat literatuur en reisimpressies de basis vormden van zijn aanwijzingen

voor de toegepaste staathuishoudkunde. Onvoldoende werd ingezien, dat hij

gebogen zat over zijn dossiers 'Fabrieken en Koophandel' met twee ver-

schillende visies, die verzoend moesten worden. Hij las rekesten die aan-

drongen op bescherming of memories over de chemische en werktuigkundige

uitvindingen en verbeteringen. Daarnaast waren er stukken van kooplieden,

die kokketteerden met de identificatie van hun belang met de inzichten

van de economische wetenschap, het voorbeeld van vroeger tijden, het na-

tionaal belang en het argument, dat, op langere termijn gezien, het pro-
105

tectionisme voor de industrie schadelijk zou zijn . Het was Gijsbert

Karel's verdienste, dat hij deze algemeen bekende m6lange analyseerde,

vooral steun zoekend bij liberale economisten en bij, zoals we in hoofd-

stuk VIII zullen zien, de internationale ontwikkelingen na c. 1818.

Gijsbert Karel bleek in staat zich aan te passen aan de verande-

ringen in de economische realiteit. In de vroegkapitalistische economie,

waarin landbouw en nijverheid sterk verbonden zijn, ruimde hij een

plaats in voor de modern-kapitalistische produktiemethode; dat bleek uit

zijn positieve houding tegenover de mechanisatie en de commerci6le bete-

kenis van de zuidelijke moderne industrie. Wright stelt terecht, dat Van

Hogendorp bezorgder was over de werkloosheid als gevolg van de industri-

alisatie in het Zuiden dan dat hij daarvoor vreesde in het Noorden, want
106

daar was de economische struktuur "natuurlijker"   . Het vrijhandelscon-

cept was naar de mening van Gijsbert Karel op de gehele volkshuishouding

toe te passen. Kwam de 'creative response', om met Schumpeter te spre-

ken, bij ondernemers weinig voor, Van Hogendorp betreurde dat en oor-

deelde dat gezocht moest worden naar innovatie en dat doordacht diende

te worden wat de historische ondervinding en de moderne liberaal-econo-

mische inzichten aan "ware beginselen" opleverden. Gijsbert Karel accep-

teerde de industrialisatie, maar eveneens de 'industrial retardation' in

het Noorden. De economische ontwikkeling was niet uitsluitend te verwach-
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ten van mechanisatie. De bevordering van handel en werkgelegenheid stond

centraal in zijn denken, dat behalve economisch ook politiek was. Zijn

normatieve denkbeelden staan haaks op de moderne isolering van economi-

sche data in de analyses van J. Mokyr en R, Griffiths, die overigens,

vaak via secundaire literatuur, graag gebruik maken van Gijsbert Karel's

informatie over lonen, belastingen en de bestaande afweerhouding tegen-
107

over innovatie

Een eindoordeel over zijn standpunt tegenover de politiek van Willem I

moeten we opschorten tot het einde van deze studie, wanneer onder meer

de handelspolitiek, de door de Koning in 1824 opgerichte Nederlandsche

Handel-Maatschappij en de koloniale politiek ter sprake gekomen zijn.

Hier is echter al te stellen, dat de typering, die doorgaans van het eco-

nomisch beleid van Willem I gegeven wordt, op zich zo discutabel is dat

het niet eenvoudig is Gijsbert Karel's stellingname tegenover die van de

Koning te profileren. Volgens Brugmans  is de politiek  van de Koning  "een

laat Mercantilisme geweest, in toenemende mate door vrijheidsdenkbeelden
108

gemitigeerd; maar toch: Mercantilisme" . Broeze omzeilt de discussie

over het mercantilisme in de Republiek en komt met de omschrijving: "een
109

complex mengsel van vrijhandel en protectionisme" . Men moet zich rea-

liseren dat in het laatmercantilisme en in het vroegliberalisme een aan-

tal gelijke componenten zitten zoals de zorg voor de volkswelvaart in de

brede kontekst van allerlei maatregelen ter bevordering van de 'bescha-

ving'. De vroegliberaal Van Hogendorp keerde de rug toe naar de verlich-

te absolutist en wilde overleg tussen vorst en volk. Hij betreurde dat

de economische politiek niet - althans niet waarneembaar en niet consis-

tent - toewerkte naar vrijhandel. Tussen Gijsbert Karel en Willem I be-

stond echter geen verschil van mening over de nationale oogmerken van

het beleid met betrekking tot de infrastruktuur en de premieverlening.

Dat werd, zoals gezegd, bij Van Hogendorp niet begrepen, omdat zijn plei-

dooi voor vrije handel als hollandistisch werd ervaren. Het odium van

'onvaderlands' gedrag, dat in het einde van de negentiende eeuw op Neder-

landse vrijhandelaren viel, omdat protectionisten meenden dat dezen de
110

eigen natie opofferden aan het sterkere buitenland , kon natuurlijk

niet gelden voor de man van 1813. Toch leek - met name in de oren van

historici - dit verwijt aan het adres van de 'stokhollander' Van Hogen-

dorp toen al door te klinken. Daarom was het van belang vast te stellen,
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hoezeer uit zijn denkbeelden over de economische ontwikkeling zijn hoop

op de wording van de nationale geest sprak.

Gijsbert Karel's optimisme was geen vlucht uit de werkelijkheid.

Hij dacht na over de actuele problemen in het licht van de in gang ge-

zette nationaaleconomische ontwikkeling. Omdat Van Hogendorp buiten het

beleidscircuit stond, was bij hem in een andere zin en in minder sterke

mate sprake van de spanning, die Bornewasser bij Willem I signaleert,

"tussen toekomstverwachting en werkelijkheidszin en tussen visionair
111

vermogen en uitvoerende kracht" . De Kroon stond voor de taak te han-

delen. In een lusteloze natie waarin geen consensus bestond over de eco-

nomische politiek, waren de initiatieven van de Koning onvolprezen. Zijn

regeerstijl was 'napoleontisch'. De gedurige vervanging van ministers,

die, met uitzondering van de snel weggezonden Van Hogendorp en Falck,

geen blijk gaven zelf over veel theoretisch inzicht te beschikken, was

daarvan een symptoom. Het is niet juist Willem I voor te stellen als de

kampioen van de volkswelvaart en daartegenover Gijsbert Karel als de

voorstander van liberalisering van de handelspolitiek. De combinatie van

beide doelstellingen kwam bij beiden voor: bij Willem I vermoedelijk
112

niet eerder dan in de jaren '1820 . Aanvankelijk lag bij de Koning het

accent op de interne welvaart. Ter bereiking van de nationale eenheid

weerde hij het geroep af uit de noordelijke handelskringen, waarmee hij
113

Gijsbert Karel's pleidooi voor vrijhandel identificeerde

Van Hogendorp kon van zijn kant de Koning niet goed volgen: hij

moest "gissen uit afgebroken uitingen"  van de vorst.  Hi j bemerkte  dat

Willem I hem "voor geenen financier hield". Daarbij tekende Gijsbert Ka-

rel aan: "de regte financier in mijn oog is degeen, die de welvaart van

een land bevordert, en er niet meer uithalen wil, dan deze dragen kan,

teffens zulke middelen gebruikende, die door goede trouw het openbaar
114

crediet vestigen"   . De activiteit van de Koning lag voornamelijk op

financieel terrein. Juist hiertegen fulmineerde Gijsbert Karel fel, en

niet alleen op constitutionele gronden. Hij was van mening dat de finan-

ciale politiek de economische ontwikkeling en de gang naar vrijhandel

belemmerde. De thematiek van de openbare financien en van de monetaire

en bankpolitiek van de regering is daarom een nader onderzoek waard; zij

werpt het licht op de vroegliberale ingredidnten in Gijsbert Karel's

denken daarover.
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HOOFDSTUK VI. FINANCIEEL-POLITIEKE OPVATTINGEN.

VI. 1. Inleiding.

In het vroegliberale denken van Gijsbert Karel's tijd bleef de monetaire

theorievorming achter bij de idee5n over economische ontwikkeling .  Op

het eerste terrein zorgde, zoals we zullen zien, Ricardo voor een ver-

nieuwing. De combinatie tussen de 19de-eeuwse micro-economische geldtheo-

rieJn en die van de internationale handel geschiedde niet eerder dan in
1

onze eeuw . Van Hogendorp is getuige van het dispuut over de vraag, of

financidle politiek behoort tot de economische of tot de politieke we-

tenschap. Say betoogt uitdrukkelijker dan gebruikelijk was, dat de the-

matiek van de financi6n moet worden opgevat als een onderdeel van de

'6conomie sociale'. De economische wetenschap brengt, zegt hij, kennis

bijeen over de organen en de voeding van het maatschappelijk leven en

leert "par quel m6canisme" dat geschiedt. Naast de "fysiologie" is de

politiek slechts "1'hygidne", die er voor zorgt dat de raderen zo min

mogelijk gecompliceerd lopen. Storch, aanhanger van het continentale,

protectionistisch geaarde smithianisme, is eveneens van mening, dat de

financi6le politiek moet berusten op economische principes, maar hij

kent een grotere taak aan de regering toe dan Say. Naast de stelling van

Say, dat "le meilleur gouvernement est celui que l'on voit et que l'on

sent le moins" plaatst hij de kanttekening, dat politiek, dus ook finan-

ciale politiek, "ne peut marcher d'un pas sur qu'A la main de l'exp6-
2

rience" .

Ook in Nederland won de praxis het van de theorie. We nemen aan,

dat in de financieel-politieke traditie en in het raderwerk van het

staatsapparaat de inbreng van de theoretische reflectie, voorzover aan-

wezig, bemoeilijkt werd door de impliciete kennis van de Hollandse 'er-

varing' met geldhandel en kapitaalverkeer. Het universitaire onderwijs

zelf zag nog geen uitweg uit de dichotomie van de financiele politiek;
3

we wezen reeds op het Gentse onderwijs van Thorbecke . In de Tweede Ka-

mer weerklonk in 1839 de opmerking, dat politiek zich met het heden
4

moest bezighouden en daarom abstracte theoriedn niet serieus kon nemen .

In hetzelfde jaar schreef echter professor Ackersdijck: "Terwijl sommige

gedeelten van de staathuishoudkunde .... niet als volledig ontwikkeld
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kunnen worden beschouwd, is de leer van het geld, van crediet en banken,
5

tot een hoogen graad van helderheid en zekerheid gekomen" . Hier werd ge-

doeld op de bijdrage van Ricardo aan de economische wetenschap, die in

twee opzichten uniek was. Zij vormde een doorbraak in het economisch den-

ken en zij luidde het optreden in van economen in de politiek. De directe

aanleiding daartoe werd gevormd door de nasleep van de napoleontische

oorlogen; de staatsschuld was enorm gegroeid en de bankbiljettenuitgifte

had het geldsysteem ontregeld. De Engelse regering wilde enerzijds de

economische ontwikkeling in eigen land niet hinderen, anderzijds een po-

litieke oplossing voor de financi6le vraagstukken opdringen.

Gijsbert Karel was door dit dilemma gebiologeerd. In de Republiek

werd vanaf het laatste kwart van de 18-de eeuw met soortgelijke thema's

geworsteld. Vooral als gevolg van de confrontatie met de praktische po-

litiek tijdens het Rotterdamse pensionarisschap hield Gijsbert Karel

zich zijn leven lang in eerste instantie bezig met de rol van de over-

heid. Terwijl tijdgenoten als Gogel, Keuchenius en Metelerkamp zich in

hun studies over staatsschuld en belastingen hiertoe beperkten, bleek,

zoals we zullen zien, Gijsbert Karel zodanig kennis te nemen - hoe frag-

mentarisch ook - van monetaire theorieen van economisten en zozeer deze

in samenhang te zien met economische ontwikkeling, dat hij vandaaruit

aan de mercantilistisch-geaarde, staatsfinanciele politiek van Willem I

tegenspel k6n bieden.

We gaan na, in welke mate Gijsbert Karel financieelpolitieke kwes-

ties van theoretische kanttekeningen voorzag. Dan komt ook zijn waarde-

ring aan de orde voor de gevoerde politiek. De vraag is ten slotte, of

in het tweestromenland van zijn economisch en financieel denken een ge-

zamenlijke uitmonding in zicht is. Achtereenvolgens worden de volgende

onderwerpen besproken: quotenvraagstuk; staatsschuld, staatsleningen en

staatsfinancien; monetaire prijsopvatting; kapitaalexport; rol van ban-

ken en overheid in het geldwezen. Hoofdstuk VII behandelt de belastingen,

beschouwd in samenhang met welvaart en sociale orde.

VI. 2. Het quotenvraagstuk.

Het financieelpolitieke en het economische aspekt van het quotenvraag-

stuk kwam sedert het d6bacle van de vierde Engelse oorlog slechts heel
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geleidelijkaan voor het voetlicht. In offici6le stukken vanaf de Unie van

Utrecht, vooral van de kant van de Raad van State of bij dit college ge-

deponeerd, en daarnaast bij Bor, Van Slingelandt, Pestel en Van de Spie-

gel trof Gijsbert Karel de consensus aan, dat "de egaliteit in het draa-
1

gen der lasten de band van eenigheid is tusschen de Provinci6n" . In 1783

had Van de Spiegel de relatieve economische achteruitgang van Zeeland in

verband gebracht met de quotenproblematiek en in twee andere opstellen

plaatste hij de politieke en financiele aspekten van het quotenvraagstuk
2

bij elkaar . In de maanden, waarin de Staten-Generaal in 1784 zich uit-

spraken voor een herberekening van de quoten naar evenredigheid van de
3

economische sterkte van de gewesten , ontwierp Gijsbert Karel een studie-

plan, waarin hij zich voornam de financien van de generaliteit, van de

provincies en van steden en heerlijkheden tesamen te bestuderen, om dan

vervolgens na te gaan, hoe bezuinigd kon worden op de generaliteitsuit-
4

gaven .

Reeds op zijn Amerikaanse reis maakte de jonge Van Hogendorp kennis

met het verband tussen quoten, belastingen en geldwezen. Hij had hier-

over leerzame gesprekken met Robert Morris en zijn verslag daarvan blijkt

overeen te komen met onze kennis over de periode vlak na de vrijheids-

oorlog, toen door de sterke prijsval de economie daar ontwricht dreigde

te geraken. Reeds tijdens de oorlog, in 1781, had het Congres de rijke

koopman Morris tot minister benoemd, met als opdracht toe te zien op de
5

gezamenlijke ontvangsten en uitgaven van de dertien staten . Voor het ge-

brek aan geldspecie en de waardedaling van het papierengeld moest een op-

lossing gezocht worden. Morris' belastingvoorstellen en argumenten tegen

een dubbele standaard werden afgewezen; meer succes hadden zijn voor-

schriften voor de administratie van de openbare financi6n en zijn poging

om de quoten van de afzonderlijke staten te baseren op speciegeld ten-

einde stabiliteit van de budgetinkomsten te bereiken. De oprichting van

de Bank of North America (jan. 1782) had tot doel krediet te verschaffen

aan de staat. Op den duur zouden ook Amerikaanse depositohouders en bui-

tenlandse aandeelhouders voor de liquiditeitspositie moeten zorgen, maar

in de eerste plaats werd het deposito gevormd door de quotes van de sta-

ten. De inning daarvan vond plaats door ambtenaren, die door Morris zelf
6

werden benoemd . Gijsbert Karel nam daar goed kennis van. Na zijn ver-

trek uit de nieuwe wereld verloor de centrale Bank de steun van het Con-
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gres. De financiale machtspositie van Morris, nog versterkt doordat hij

Zijn eigen kapitaal had ingebracht, had geleid tot verdachtmakingen aan

zijn adres. In de Amerikaanse geschiedschrijving zou Morris juist van-
7

wege deze patriottische houding een ereplaats krijgen .

In zijn dissertatie van 1786 ging het Gijsbert Karel om de vraag,

hoe de afzonderlijke gewesten van de Republiek gelijkelijk, dus naar

evenredigheid van "vermogen" konden betalen. Voorop stond daarbij de

overtuiging, dat Friesland en Zeeland zo in welvaart waren achteruitge-

gaan dat zij terecht aanspraak konden maken op wijziging van hun quote.

De politieke wil daartoe ontbrak bij de Staten-Generaal. Versterking van

het generaliteitsgezag, schreef Gijsbert Karel, was een oplossing. Hij

verwees hierbij naar de artikelen 6 en 9 van de Amerikaanse Conferatie

van 1781, waardoor het Congres de bevoegdheid kreeg om een generale be-

lasting op te leggen. Meteen na die datum was echter gebleken, dat una-

nimiteit voorlopig moeilijk haalbaar was. Als reden daarvan gaf de se-

cretaris van het Congres, de koopman Thomson, aan Gijsbert Karel op,

dat de bevolkingscijfers aangevochten werden door staten, die zich te
8

hoog aangeslagen meenden . Vandaar, dat in het slot van zijn proef-

schrift de Amerikaanse gegevens over bevolking en quotes werden opgeno-
9

men, die door Jefferson voor de Encyclop6die waren samengesteld .

Gijsbert Karel zette uiteen, dat bevolkingsgrootte en rijkdom de

maatstaven vormen van de "vires populorum" en als zodanig de grondslag

zijn van de quotes. Het schortte in de gewesten echter aan demografische

gegevens en bovendien was de financiele draagkracht, bij voorkeur te

meten aan de grondbelastingaanslag, niet vast te stellen vanwege de ver-

scheidenheid en lacunes in de verouderde verpondingskohieren. De nomi-

nale prijsstijging werkte naar zijn mening misleidend op de oordeelsvor-
10

ming over de draagkracht . De minimale paragraafjes over geld en belas-

ting kregen enige verdieping door de verwijzingen naar Pufendorf, Pestel

en Necker. De laatste had al afstand genomen van het rijkdombegrip van

de oudere kameralisten en bovendien van de fysiokratische accentuering

van de grond als belastingobject. Gijsbert Karel citeerde Necker: "La

richesse d'un pais vue d'une manidre g6n6rale, et abstraction faite d'or

et d'argent, consiste dans 1'6tendue des revenues territoriaux, et dans

1'6change qu'on en fait, contre les divers services et les diff6rens
.11

ouvrages des hommes"



- 239 -

Het is interessant dat Gijsbert Karel al in zijn proefschrift het

quotenvraagstuk in het licht plaatste van de hervorming van het belas-

tingstelsel, die in Europese landen in deze tijd werd nagestreefd om zo-

wel de schatkist te versterken als de bestaande fiscale ongelijkheid

tussen regio's en tussen standen af te zwakken. Gijsbert Karel wees in

dit verband op Necker. Deze bekritiseerde de hoofdelijke taille-belas-

ting, omdat zij allesbehalve een exacte weergave was van het verschil

in "vermogens". Necker voegde er, aldus Gijsbert Karel, aan toe, dat

deze abusievelijke belastingberekening kennelijk zozeer een behoorlijk

staatsinkomen garandeerde, dat die werd geprefereerd boven een fiscale

harmonisatie, die het politieke centrum kon versterken ten koste van de
. 12seigneurs" . De tegenstelling tussen rijk en arm werd steeds groter

als gevolg van de ongelijke verdeling van eigendom. Daarom moest de
13

vorst de "dispensateur scrupuleux de la fortune publique" zijn . Van

de vier door Adam Smith genoemde belastingprincipes vermeldde Gijsbert

Karel uitdrukkelijk de eerste maxime: "the subjects of every state

ought to contribute towards the support of the Government as nearly as

possible in proportion to their respective abilities, that is in pro-

portion to the revenue, which they respectively enjoy under the protec-
14

tion of the state"  . O'Brien heeft op de ambiguiteit van deze passus

gewezen: ieder geniet bescherming van de staat, dus van ieder wordt een

bijdrage gevergd aan de staatskas. De vraag of de bestaande inkomenson-

gelijkheid door het fiscale stelsel kon en moest worden verkleind, liet

Smith in het vage door te stellen dat de gelijkheid (equality) niet
15

moest leiden tot onbillijkheid (inequity) . Zowel Necker als Smith be-

klemtoonden, dat de behoefte van de staatskas zo groot kon zijn, dat

ook belastingen werden ingevoerd, die een proportionele aanslag niet

mogelijk maakten. Gijsbert Karel citeerde de passage uit 'The Wealth',

waarin de Republiek werd geprezen om haar wijsheid: hoe hoog de belas-

tingen ook waren, de handhaving van de onafhankelijkheid, dus de beta-

ling van de oorlogslasten, genoot daar volgens Smith terecht de hoogste
16

prioriteit

Het inzicht dat het particularisme binnen de Republiek fataal was,

groeide in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Toen de Staten-

Generaal op 7 september 1792 de nieuwe quotenberekening aannamen, meen-
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de Gijsbert Karel dat de "vastigheid" was toegenomen. In de Memorie, die

hij Van de Spiegel liet lezen, betoogde hij dat Holland ondanks zijn ver-

hoogde quote - 62 in plaats van 58% - minder kosten zou hebben, omdat de

andere gewesten voortaan zouden betalen, zodat Holland niet boven zijn
17

quote behoefde bij te passen . Terwijl Van Hogendorp sterk benadrukte

dat Holland de bloei van de gehele staat ter harte moest nemen, ging het

de Raadpensionaris er vooral om, dat Holland "zoowel finantieel als poli-
..18tyk blijve in de positie waarin zij van ouds in de Unie geweest lS"

Wellicht daarom zegt Laurens Pieter, dat Gijsbert Karel's memorie "op
19

andere gronden" berust dan zijn eigen politiek concept  . Van de Spiegel

kon in zijn positie een minder uitgesproken generalistisch standpunt in-
20

nemen . Zijn Conciliatoir Plan van 1793 om een permanent "college su-

perintendent" ter co6rdinatie van de admiraliteitscolleges in te stellen,

werd door Gijsbert Karel van harte ondersteund, ook al moest hij als pen-

sionaris ter vergadering het particularistisch verzet van Rotterdam ver-

woorden. Het plan vond geen doorgang, omdat met name Holland vreesde voor
21

verlies van haar overwicht in de Republiek ; de Hollandse kooplieden

zagen er tegen op onder controle te komen staan van een generaliteitsin-

stantie. Van de Spiegel was tevoren akkoord gegaan met de verhoging van

de Hollandse quote. Hij achtte ondanks de hoge belastingdruk Hollands
22

financieel vermogen blijkbaar sterk genoeg . Bovendien rekende hij even-

als Gijsbert Karel op het nakomen van de gemaakte afspraken door de ande-

re gewesten over een stipte quotenbetaling en over besparing op de uitga-

ven: het gewest Holland zou, dacht hij, daar politiek 6n financieel w61
bij varen23

Van de Spiegel en Van Hogendorp vonden beiden, dat er een verbete-
24

ring van de werking van de constitutie nodig was , niet een verandering

van de constitutie zelf. De problemen van de dag konden het noodzakelijk

maken dat een wijziging werd aangebracht in de "huishoudelijke administra-

tie der regering", aldus Gijsbert Karel. Al te vaak werd, schreef hij,

een pactum fundamentale - de Unie van Utrecht van 1579 - verward met een

instructie, een reglement met betrekking tot de uitvoering van de con-
25

stitutie . De Raadpensionaris zelf was niet wars van wettelijke vernieu-

wingen. Zo betreurde hij het, dat voor beslissingen over belastingen en

leningen eenstemmigheid vereist was. Hij was ook voorstander van een ar-

bitrage-instantie, die moest zorgen voor het nakomen van financidle ver-
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26
plichtingen

In 1795, na de Franse inval, schreef Gijsbert Karel de ineenstorting

van de Republiek toe aan de zwakheid van het bondgenootschap, aan de on-

voldoende centraal geleide defensie en speciaal aan het ontbreken van

"een goede kas". Aan de Staten-Generaal moest de macht worden gegeven om

algemene belastingen in te voeren. Dit aloude idee was na 1783 enigszins
27

opgeleefd , maar het hoge belastingniveau in de gewesten versterkte de
28

weerstand daartegen . Dit schreef Gijsbert Karel onder indruk van Dum-

bar's boek over de grondwet van de Verenigde Staten. Daar was eindelijk

in 1789 aan het Congres de competentie gegeven om uniforme, generale be-

lastingen te heffen. Dit werd doorgezet, ook al bleef men bij de uitvoe-
29

ring op interpretatieverschillen tussen de Unieleden stuiten

Was het proefschrift over de quoten een kennismaking geweest met de

openbare financi6n in het algemeen, in de schaduw van Laurens Pieter

schreef Gijsbert Karel daarover de opstellen, die de basis werden van

zijn latere publikaties. De ijverige notulant werd in de vergaderingen

van de Rotterdamse vroedschap en van de Staten van Holland geconfronteerd

met de harde werkelijkheid van de staatsschuld, van de achteruitgang van

de nijverheid en van het pauperisme.

VI. 3. Staatsschuld, staatsleningen en staatsfinancidn.

Het eerste probleem, waarmee Gijsbert Karel in de politiek te maken kreeg,

zou ook het laatste zijn: de drukkende schuldenlast van de staat. In 1788

werd na een mislukte vrijwillige lening alsnog een gedwongen lening ge-

plaatst om de tekorten van de staatskas te bestrijden. In 1830 wees Gijs-

bert Karel op het d6bacle van het publieke krediet, dat wil zeggen van de

inkomsten van de staat uit leningen, ter aanvulling van de belastingont-

vangsten. De regering plaatste de jaren daarvoor niet zelf leningen, maar

liet dat doen door met name het Amortisatie-Syndicaat. Herstel van het

publiek krediet was na de afscheiding van Belgie met de daaraan verbonden

financidle gevolgen bittere noodzaak: "Zonder krediet kan er in deze eeuw

geen staat bestaan. Gebrek aan krediet is gebrek aan geld, en zonder geld

kan er in deze eeuw niets gedaan worden, noch door den burger, noch door
1

den staat" . Het animo van de kapitaalbezitters om obligaties te kopen en

om zelf in produktie en handel te investeren - het particulier krediet -
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kon alleen, aldus Gijsbert Karel, worden opgewekt, indien politieke orde

en sociale stabiliteit werden verzekerd. Invoering van financidle open-

baarheid was daarvoor nodig; daarnaast diende de regering "werk en brood"

zeker te stellen voor de meerderheid van de bevolking, die immers gebukt

ging onder de belastingen. Door deze gedachte werd Van Hogendorp heel

zijn leven beheerst.

Een groeiende staatsschuld, ook door Gijsbert Karel terecht toege-
2

schreven aan vroegere oorlogen en huidige defensiekosten , werd allerwe-

gen als een ondergraving van de staat gezien. In de oorlogspsychose van

het tijdvak 1780-1830 versterkte de moira van het staatsbankroet de

twijfel over de legitimiteit van de bestaande fiscale en budgetpolitiek.

Het kostte, zoals we zagen, moeite om de hoogte van de staatsinkomsten
3

als een maatstaf te gebruiken van de internationale machtsverhoudingen .

Gijsbert Karel las bij Ganilh hoe verschillende staten er budgetair

voorstonden. De dreigende verstoring tussen wat de fiscus voor de lopen-

de uitgaven en wat zij voor de rentelast moest opbrengen, vereiste een

genuanceerde visie, die de regering volgens Van Hogendorp miste. Er was

een "vrije regeringsvorm" nodig om de fiscale druk in de samenleving

goed te verdelen;   dan  kon  ook de regering gedwongen worden tot "stipte

vervulling van alle verbintenissen" met de obligatiehouders. Frankrijk

van na 1813 was in deze kwestie zijn voorbeeld: haar desastreuse over-

heidsfinancien werden gesaneerd dankzij de medewerking van het parlement,

mogelijk ondanks het feit dat het charter door de Koning was gebctrof-

eerd. In 1820 was daar een budgetair overschot boven de uitgaven, dat

besteed werd aan de amortisatie van de nationale schuld. In 1821 werden
4

in Engeland voor het eerst budgetcijfers openbaar gemaakt . De sanering

van de financiele politiek voltrok zich in dat land parallel met de

start van de vrijhandelspolitiek; het een kon niet zonder het ander.

Vlak na de splitsing in een een- en tienjarige begroting (1819) en v66r

de oprichting van het Amortisatie-Syndicaat (1822) door Willem I werd

in de genoemde landen naar Gijsbert Karel's mening de stelling bewezen,

die ook bij Ganilh centraal stond, dat "de algemeene welvaart en de

vastheid der regering voor een groot gedeelte afhangen van den aard en
5

het gebruik van het openbaar inkomen" . Enerzijds hing de opbrengst

van de belastingen en de bereidheid om op staatsleningen in te tekenen

samen met de status van de handel en nijverheid en met een coherent
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muntstelsel, anderzijds moest het parlement toezien op de belastingpoli-

tiek en op de rentebetaling en diende het, tesamen met de Rekenkamer, de

ontvangsten en speciaal ook de uitgaven "op een klemmende wijze te con-
6

troleren" .

Ackersdijck heeft zich denigrerend uitgelaten over de "nevelachtige

financiekunst" van de regering van Willem I: deze had de lessen van de
7

staathuishoudkunde verwaarloosd . Dit oordeel werd geveld vlak nadat Van

Hall in 1844 ten langen leste de overheidsfinancien saneerde 'met de

stok achter de deur'. De financiele theorievorming was toen echter op

gang gekomen. Het niveau daarvan was tevoren matig. Gijsbert Karel heeft

dat, zoals hierna zal blijken, opgemerkt. Correcties op de kameralis-

tisch-geaarde staatspraktijk werden ten tijde van Willem I ook belet,

doordat de regering voor de enorme opgave stond om naast de afbetaling

van een grote staatsschuld en de bekostiging van het staande leger ook

nog aanvullend of initi6rend in de volkshuishouding te participeren: in

de zorg voor de infrastruktuur (wegen, kanalen, onderwijs), armenzorg

en in het eventueel scheppen van werkgelegenheid. Van Hogendorp legde

hiervoor begrip aan de dag, maar hij bleef bezorgd over de kortsluiting

tussen economie en financi6n.

Tijdens zijn Rotterdamse 'leerschool' richtte Gijsbert Karel zijn

aandacht op de uitgavenzijde van de overheidsfinanci6n en stuitte hij
8

op de politieke eisen van belanghebbenden . In de eerste plaats was er

het te betalen deficit van de in verval geraakte compagniedn en admira-

liteiten. De compagnie gebruikte drukmiddelen om Holland tot steeds weer

nieuwe leningen te dwingen: er werd gedreigd met sluiting van magazijnen

en opschorting van verkopingen van koloniale waren, terwijl de finan-

cidle huishouding niet goed controleerbaar was. Hij bemerkte dat de val

der compagnieon niet was tegen te houden, terwijl hij toen reeds het in

de 19-de eeuw toenemende inzicht bezat, dat de kolonien de kurk waren,
9

waar Holland op dreef .

Ook de kwestie van de Admiraliteiten bleek verstrikt te zijn ge-

raakt in politiek geharrewar. Het euvel van de cumulatie van lidmaat-

schappen van vroedschap en admiraliteitscollege had, aldus Gijsbert Ka-

rel, een verstrengeling van belangen van stad en vlootautoriteit tot

gevolg. Rotterdam voelde alleen voor een generaliteitsaanpak, indien

uit het te vormen algemene fonds behalve voor de equipage ook gelden
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beschikbaar werden gesteld voor de rivierwerken aan de zeezijde. Van de

Spiegel's Conciliatoir Plan liep echter schipbreuk op het particularisme

van onder meer de handelssteden Amsterdam en Rotterdam. Er van overtuigd

dat vlootherstel positief zou werken in staatkundig, economisch Sn fi-

nancieel opzicht, hoopte Gijsbert Karel, dat dit inzicht het zou winnen

van het vasthouden aan belangen: daardoor immers zou "de Marine van den

Staat ten meesten nutte, dat is, ter bescherming van commercie, naviga-
10

tie en colonidn, en ter defensie van het land strekken" . Deze hoop

bleek ijdel. Daarom zond Gijsbert Karel zijn 'Pro Memorie over den Staat

der Finantie van Holland' (1794) aan Laurens Pieter op met de aanteke-

ning dat zijn redeneringen hier en daar "te stellig" waren geformuleerd,

waarbij hij wellicht "te veel aan eene vervoering van drift" had toege-
11

geven . Hij bracht in dit opstel de reeds vermelde opvatting naar vo-

ren, dat de Republiek haar commerci6le positie kon behouden dankzij de

internationale groei van de handel en de toeneming van de bevolking in
12

de wereld

In deze memorie zette hij de volgende redenering op over de finan-

ci6n. Een oplossing voor de nood van de openbare financi6n moest primair

gevonden worden bij de uitgaven. Voor jaarlijkse en eenmalige uitgaven

kon geen hulp meer gezocht worden in verhoging van de belastingen, want

in een handelsland ging het vooral om consumptiebelastingen en de be-

lastingdruk had al tot maximale duurte geleid. Bovendien was door het

verval van de nijverheid, tot uiting komend onder meer in de woningleeg-

stand in de steden, en door het groeiend pauperisme van een afnemende

consumptie en dus van afnemende fiscale opbrengsten sprake. Op langere

termijn moest via belastingverlaging en via neerwaartse druk op de

prijzen door middel van premieverlening de consumptie worden opgevoerd.

Op dit moment, begin 1794, stond de staatskas voor een bankroet. De be-

lastingen konden niet worden uitgebreid of verhoogd. Er moest dus we-

derom een beroep worden gedaan op staatsleningen. Hierdoor werd echter

de rentelast van de staatsschuld buiten proporties opgedreven. Daarom

moest aan de uitgavenzijde van het budget op korte termijn de grootste

aandacht worden besteed.

De bezuiniging gold, naast de koloniale compagniedn, in de aller-

eerste plaats de defensie. De uitgaven op dit terrein leken een uit-

zichtloos probleem te blijven. Als gevolg van belastingdruk waren lonen
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en prijzen zo hoog, dat hierdoor de uitgaven voor militair personeel,

voor schepen en materiaal steeds bleven stijgen, terwijl de verminderde

consumptie tot achterblijvende staatsinkomsten leidde. Er is, zo ver-

volgde Gijsbert Karel, een bezinning op onze defensie nodig. Een grote

mogendheid zal niet toestaan dat een ander land in de Republiek de over-

macht krijgt. Al om die reden is handhaving van een groot staand leger

niet nodig. Indien de Republiek toch wordt aangevallen, kan in de lijn

van de strategische traditie van de Hollandse waterlinie en van over-

stromingen systematischer gebruik gemaakt worden van rivieren, dijken

en vestigingen. Dit kan men overlaten aan de direct belanghebbenden,

te weten de burgers en de boeren, die in oorlogstijd actief zijn en per

dag gage zullen ontvangen. Het staand leger kan klein zijn en haar taak
13

is het dan om aan de grenzen de beweging van de vijand te volgen . Met

een gevoel van machteloosheid, in het zicht van de Franse agressie,

zette Gijsbert Karel deze 'Hollandse' mijmering op papier.

Na 1813 zag Gijsbert Karel in de toenemende vredeswil na de napo-

leontische oorlogen een volgend motief om de defensie-uitgaven terug te

dringen. De tijd was voorbij dat de "personele denkwijze der groote mo-

narchen" leidde tot opschroeving van de defensiekosten; de politieke
14

natie zou dat zeker niet meer willen aanvaarden . Omdat Engeland en de

Verenigde Staten in verhouding een zwaardere nationale schuld hadden

dan Nederland, kon ons land, indien "orde in de financi6n" en "herstel

van het publiek en particulier crediet" tot stand kwamen, haar positie
15

van handelsland behouden en versterken . De nood van de schatkist

speelde naar zijn mening de vredeswil en de vrijhandel in de kaart.

Gijsbert Karel volgde met belangstelling de pogingen in Engeland en

Frankrijk om na 1813 tot bezuinigingen te komen. Hij stelde vast, hoe

zwaar soldijbetaling en pensioenvoorziening voor het leger en voor de

militairen, die de napoleontische dienst verlieten, op het Franse bud-
16

get drukten

Besparing op de overheidsuitgaven is volgens hem op drie posten

mogelijk: op defensie, op koloniaal bestuur en op het ambtenarencorps,

het verspillende en omslachtig werkende leger van "bureaulisten".

Gijsbert Karel acht de relatieve vermindering van defensie-uitgaven -

in verhouding tot andere uitgaven en tot het militair budget van ande-
17

re staten - voor de hand te liggen om twee redenen. Omdat na betaling
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van met name de posten binnenlands bestuur, overheidsapparaat en justitie

weinig geld overblijft, is betaling van defensie alleen mogelijk door

middel van vergroting van de nationale schuld: uiteindelijk wordt deze

schuldenlast zo groot, dat de vermindering van de uitgavenposten een 10-

gisch gevolg is. De tering zal naar de nering gezet moeten worden: het
18

ideaal van de sluitende begroting moet dus werkelijkheid worden . Wil de

staat niet bankroet raken, dan zal de defensie niet op gelijk niveau kun-

nen blijven. Een tweede argument wordt in de jaren '1820 steeds sterker

en na de julirevolutie (1830) en de reformbill (1832) zonder meer stel-

lig: de toenemende zeggenschap van de bevolkingen in de politiek zal de

westerse landen tot inzicht brengen in de gemeenschappelijke economische

belangen: vrede tussen hen zal een feit worden. De "liberale staten" van

het Westen zullen de "absolute staten" in het Oosten niet uitdagen tot

een confrontatie, omdat zij veel te veel te verliezen hebben, temeer om-

dat ook bij de volken in Duitsland, Oostenrijk en andere midden-Europese

gebieden de bereidheid afneemt om de dynastieke politiek van hun vorsten
19

te volgen

Wordt in het adviseren van bezuinigingen niet de vraag omzeild, hoe

de staat hic et nunc moet handelen? De realiteit is toch, dat de regering

ondanks haar kastekort voor grote uitgaven staat, voor zaken die om een

directe oplossing vragen? Het knooppunt van heden en toekomst in Gijsbert

Karel's denken is door ons niet exact aan te geven. Langdurig nadenken is

iets anders dan het snel nemen van beleidsbeslissingen. De politiek kan

niet zonder studeerkamervisie, maar Koning Willem I had een eigen, wel-

licht niet sterk afwijkende, economische visie, die hij, ook omdat hij

beducht was voor verlies van zijn internationaal prestige, vaak onderge-

schikt m6est maken aan de eisen van de dag.

De stijgende rentelast van de Hollandse staatsschuld in de 18de eeuw kon

Gijsbert Karel aflezen uit het Rapport van 1790, waarin het kapitaal be-

cijferd werd, dat door de Generaliteit voor eigen rekening en voor reke-
20

ning van de afzonderlijke gewesten was geleend . Dit stuk, door Schama
21

terecht vergeleken met Necker's 'Compte rendu au Roi' , preludeerde op

het amalgama van 1798 en op de invoering van Gogel's algemeen belasting-

stelsel in 1805. Tevoren, in zijn zomeropstel van 1795, had Gijsbert Ka-

rel geschreven dat de gewesten tot een gezamenlijke betaling van "dien
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zwaaren last van nationaale schulden" voortaan door de Staten-Generaal

moesten kunnen worden gedwongen en dat de invoering overwogen moest wor-

den van algemene, door de centrale regering in alle provincies in te

vorderen belastingen; dat laatste kon niet langer worden vermeden on-

danks het feit, dat het belastingniveau van Holland elders te drukkend
22

zou zijn . De pensionaris Van Hogendorp was Van de Spiegel's rechter-

hand in de poging de Admiraliteiten en de Compagnie6n voor hun onder-

gang te behoeden. Hij voorzag, dat de staat anders hun schulden moest

overnemen. In de in 1799 opgestelde begroting van de Bataafse Republiek
23

kwam het zover . In zijn 'Gedagten' van 1802 viel hij het belasting-

plan van het Staatsbewind aan vanwege het daarin geuite pleidooi voor

een minder commercieelgerichte politiek. Geen woord besteedde Gijsbert

Karel aan de reele vrees van de regering voor een staatsbankroet. Hij

drong er op aan niet te twijfelen aan de herlevingskansen van de oude

handelsactiviteiten. In zijn koloniale geschriften vroeg hij de aan-

deelhouders van de O.I.C. te rekenen op betere tijden. Dat de oorlogs-

toestand lang zou duren, hield hij toen niet voor mogelijk.

In de Bataafs-Franse tijd groeide de openbare schuld enorm; het

onderhoud van het Franse bezettingsleger was een hoge uitgavenpost. De
24

schokkende cijfers, door Weeveringh en Buys later bijeengebracht

waren Gijsbert Karel voor een deel bekend en verscherpten ongetwijfeld

zijn kijk op de ernst van de situatie. Hij bleef op zoek naar de grote

lijn van het beleid in deze periode, maar de wirwar van uitvoerings-

maatregelen van de regering van Lodewijk Napoleon ontnam hem bijna de
25

lust daartoe . Geinformeerd door kranten, rapporten en persoonlijke
26

kontakten met leden van de regering , tekende hij in zijn dagboek aan,

welke pogingen werden gedaan om de schatkistnood te lenigen. Hij stel-

de vast, dat in den lande een oppositie tegen het algemeen fiscaal

stelsel zich ontlaadde in protesten tegen de aanwezigheid van het

Franse leger, en dat de Koning onder meer in het departement Oost-

Friesland belastingreductie toestond. Gijsbert Karel's houding tegen-

over Gogel's systeem was ambivalent. De invoering ervan achtte hij al-

leen in deze revolutionaire tijd dwingend op te leggen, maar deson-

danks konden naar zijn mening de beoogde ontvangsten niet gemist wor-

den voor de betaling van de staatsschuld. Hij zag namelijk, dat de be-

lastingwetten tot een 'passieve' oppositie leidden: de kapitaalbezit-
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ters demonstreerden hun onwil om op vrijwillige staatsleningen in te te-
27

kenen
, begrijpelijk omdat naar zijn mening de verdeling van de belas-

28
tingdruk aanvechtbaar was . Hij noteerde dat een relatie van hem, de

Amsterdamse bankier Robert Voute, naast de minister van financi6n, Gogel,

werd aangesteld tot directeur-generaal van de 'tr6sor public'. Doch de

bestuurlijke reorganisatie in het Koninkrijk Holland, die hij vanwege

haar overzichtelijkheid en nauwkeurige wijze van werken op zich wel kon
29

waarderen , hield hij voor onbetaalbaar. Gijsbert Karel was nu ongewoon

somber: hij was er met de regering van overtuigd dat het budgetair te-

kort en de mislukking van leningen tot een staatsbankroet konden leiden.

Daling van de staatspapierenkoers, het steeds opnieuw gebruik maken van

een gedwongen lening, terwijl we toch vroeger dachten dat "une capita-
30tion 6toit l'imp6t le plus impolitique"

, het verzet tegen belastingen

die als "odieux et inusites" werden ervaren, de werkzaamheid van het in
31

1807 uitgebreide amortisatiefonds : het waren voor Gijsbert Karel even

zovele tekenen van het 6chec. Toen in 1810 door Napoleon de rente ge-

tiOrceerd en even daarna het zware Franse belastingstelsel hier opge-

legd werd, kwam de economisch-financi6le malaise op een hoogtepunt. Lo-
32

dewijk Napoleon beschouwde het, aldus Gijsbert Karel , als een erezaak

om de renteti6rcering evenals de conscriptie af te wijzen. Nu werden de

principes van de financiele politiek geweld aangedaan: "Mon sentiment

sur les amortissemens en g6noral est, que di les impots ordinaires et

tol6rables laissent un surplus annujl, on peut l'employer utilement A

l'amortissement de la dette publique, mais que s'il faut emprunter, ou

grover la nation d'impots nouveaux, pour offrir des subsides & une

caisse d'amortissement, on fait plus de mal d'un c6t6 qu'on ne sauroit
33

r6parer de l'autre"

Ook al leek deze amortisatie een aanslag op het gezond verstand,

Gijsbert Karel was wel genoodzaakt om de deplorabele financidle situa-

tie onder ogen te zien. Na 1813 kreeg hij de beschikking over het Rap-
34

port van de Commissie Van Stralen uit 1808
, waarin met nog hardere

gegevens werd aangetoond hoe het land er in de Bataafse tijd had voor-

gestaan. De ene helft van de bewoners werd onderhouden en de andere

helft kon onmogelijk de nationale en lokale belastingen opbrengen. De

financi6le last per gezin was ondragelijk. Er werd gerekend op 50 mil-

joen gulden aan staatsinkomsten uit de fiscus, terwijl in de tijd toen
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de koophandel niet "stilstond", ternauwernood 35 miljoen kon worden ver-
35

zameld . Het budgetair tekort was volgens Gijsbert Karel sterk opgelo-

pen door de naar Franse leest geschoeide administratie. Buys heeft in

1857 gesteld, dat de tiGrcering van de rente onontkoombaar was en Napo-
36leon' s  daad  niet als "despotisme" mag worden afgeschilderd ,

temeer

omdat het door een voorstel van Nederlanders werd voorafgegaan, dat veel
37

verder ging: de tiorcering van de schuldsom

Gijsbert Karel had na 1813 geen bezwaar tegen de amortisatie als

zodanig, maar tegen de wijze waarop die plaatsvond. Als vice-voorzitter

van de Raad van State was hij eigenlijk niet bereid mee te werken aan
38

de totstandkoming van "de grondwet van de publieke schuld"   ,  de door

Willem I opgedrongen financi6le wet van 14 mei 1814. Hierin werden uit-

eenlopende zaken geregeld zoals de ti*rcering en de voorziening van

budgetaire middelen. Deze wet was het fundament van de financiele poli-

tiek van Willem I, waartegen Gijsbert Karel enige jaren later fel begon

te fulmineren. Aanvankelijk was hij overtuigd van het positieve effect
39dat het herstel van de welvaart zou hebben op de staatskas en daarom

wilde hij de regering terzijde staan bij de startmoeilijkheden van het

Verenigd Koninkrijk. Het streven naar een 'union intime et compl*te'

werd immers door het amalgama van de staatsschuld van Belgie en Neder-

land nog extra bemoeilijkt. Alvorens Gijsbert Karel's financi6le kri-

tiek op de amortisatie te bespreken, wijden we kort aandacht aan zijn

meningsvorming over staatsleningen.

Het plaatsen van een staatslening had in het verleden vaak niet het ge-
40

wenste resultaat gehad . Vanaf de gedwongen lening van 1747 was duide-

lijk, dat het politieke en economische klimaat in de Republiek dermate

verslechterde, dat de staat een dergelijk redmiddel met weinig succes

kon aanwenden. In de Bataafse tijd werd dit instrument verder uitge-

hold, want, zegt Schama, "the pestilence of loans, levies, 'dons gra-

tuits' and lotteries which had overtaken the Republic since 1793 had

swollen the capital debt to the astronomic figure of 1.126 million
41

guilders"  . Nog in 1832 stelde Gijsbert Karel een overzicht samen van

deze soorten buitengewone heffingen in de Bataafse tijd. De schrik

sloeg hem om het hart, dat de afscheiding van Belgi8 Nederland weer in
42

de oude financi6le malaise zou doen terugvallen
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In 1788 werd in Holland een gedwongen 4%-lening opgelegd op alle

bezitters van een vermogen van meer dan 2500 gulden, in vier termijnen af

te dragen. De pas aantredende pensionaris probeerde in zijn notulen de
43

eindeloze discussies in Rotterdam en Den Haag over de lening te volgen

De vermogenscij fers van de verschillende steden werden opzettelijk ondoor-

zichtig gehouden. Rivaliteit tussen steden beheerste het debat: Amster-

dam identificeerde zich met het belang van de O.I.C., waardoor de lening

feitelijk bestemd was, terwijl het verarmde Leiden belastingstijging

vreesde door de toenemende rentelast van de staatsschuld. Gijsbert Karel

was voorstander van deze gedwongen lening, want zo kwam het onmisbare

geld van de vermogende patriotten te voorschijn. In zijn anonieme pam-

pletten probeerde hij de kapitaal- en grondbezitters van het belang van
44

de 25ste penning te overtuigen . Hij begreep na de mislukte vrijwillige

lening in maart 1788, dat zij een kapitaallening pas bij een hoge rente

aantrekkelijk vonden, maar zulk een interest leidde onvermijdelijk tot

verhoging van de belastingdruk. Men moest beseffen dat het politiek

riskant was indien "rijke geldschieters zich alleen zouden mesten door

het zweet der gemeente". Gijsbert Karel ontzenuwde de tegenwerping dat

de handelsactiviteit door de lening nog meer geschaad zou worden. Het

geld, betoogde hij, verdween niet uit de circulatie, maar kwam via de

aflossing van rente en schulden, door de staat en door de gesubsidieer-

de O.I.C., weer terug bij de ingezetenen. Herstel van het krediet en
45

van de koloniale handel zou de Hollandse welvaart ten goede komen

Gedwongen leningen waren volgens Gijsbert Karel te verkiezen boven

de onverwachte en tijdelijke 'liberale giften', de buitengewone belas-

tingen (o.a. 2%, 1%, 0,5%, 0,25%) op allerlei vermogensobjecten; de

vindingrijkheid van de Hollandse extraordinaris middelen imponeert
46

zelfs vandaag nog . Tot dit laatste nam Van de Spiegel in 1973 - de

aanval van Dumouriez dreigde - zijn toevlucht. Hij kon niet anders van-

wege de mislukking van opnieuw uitgeschreven vrije en gedwongen le-

ningen en vanwege de nalatige betaling van quotes. Gijsbert Karel stel-

de zijn hoop op vrije leningen.

Hij was van oordeel, dat de meeste leningen niet aan de verwach-

tingen voldeden omdat de staat te weinig oog had voor de reacties van

de geld- en kapitaalmarkt op de financidle politiek. Hij verbaasde

zich over de manipulaties van de Staten van Holland om een lening van
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12 miljoen aantrekkelijk te maken door weliswaar de rente niet op 4 maar

op 23%, doch de koers op 80% vast te stellen: het gewest werd bezwaard

met een nominale schuld van 15.600.000 gulden, terwijl slechts 12 miljoen

in kas zou komen. Gijsbert Karel pleitte voor een geldlichting van 12

miljoen tegen de gangbare 4%. In de voorgestelde lening was, zei hij, de

behoefte aan contant geld duidelijk te zien, maar het nominale surplus

van 3.600.000 moest wel als kapitaalverlies worden beschouwd, tenzij ge-

hoopt werd op een enorme koersdaling. De staat leed vaak renteverlies,

omdat oude leningen werden afgelost met nieuwe leningen met een hogere

rente. Gijsbert Karel rekende uit, dat "het credit van Holland 40 jaar

so slegt moet blijven als nu om evenveel bij eene geldligting van 4 pct.
47

te verliezen als" bij de 2*%, die nu aan de orde is . Hij zag hierin

een risico voor de staat. Inkoop van obligaties bij een lagere koers dan

80% leek voordelig voor de staatskas, maar dan wordt daardoor het animo

om op nieuwe leningen in te schrijven aangetast. Onderhandse inkopen,

zoals zo vaak gebeurde, om een "kunstige rijzing" te bewerkstelligen,

zag hij als paradoxaal. Aflossingen van schuld deden de koers stijgen

waardoor volgende obligatieleningen een betere kans maakten. De onze-

kerheid omtrent de aflossing door de overheid, die het ene gat met het

andere vulde, kon de "schijnbaare interest" van obligaties lager doen

uitkomen dan de werkelijke rente, met alle schadelijke gevolgen voor

andere waardepapieren. De overheid moest vrij zijn in de aflossingen,

vond Gijsbert Karel, maar diende daartoe over te gaan indien de koers
48een lichte stijging vertoonde

Van Hogendorp was er blijkbaar zeker van, dat de overheid de sta-

biliteit op het financi6le front kon bevorderen. Het verlangen naar een

vrije kapitaalverkeer stond ook de meerderheid van de Staten van Hol-

land voor ogen. Ook bij Van de Spiegel. Driemaal, in 1793 en 1794,

haalde zijn om politieke redenen noodgedwongen voorstel het niet om een

belasting op vreemde effecten te leggen, zo hoog dat de rente van bui-
49

tenlandse leningen gelijk zou worden aan de Hollandse . In de afwij-

zing van kapitaalexport (zie VI.5) speelde de opvatting door, dat er

een tekort van kapitaalaanbod was op de binnenlandse markt en dat

standpunt werd ongetwijfeld gesuggereerd door de onoverzichtelijkheid

van de openbare financien. De staat had een permanente geldnood, ter-

wijl, zoals we nu weten, generaliteit, provincies, gemeenten, admira-
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liteiten en compagnie*n tesamen wel in staat waren een grote beleggings-

som aan te trekken; dit bedrag werd overigens meestal niet productief be-
50

steed

Men treft bij Gijsbert Karel in deze jaren niet een kritische noti-

tie aan over het gegeven, dat de overheid op de kapitaalmarkt moest con-

curreren tegen de voornamelijk buitenlandse staatsfondsen met aantrekke-
51

lijke rente . Wat hem wel bezighield was, dat de oplossing van de

staatsschuldproblematiek mede afhankelijk was van de Amsterdamse kapi-

taalmarkt. Het bankiershuis Hope was bereid leningen van de Staten van

Holland op de Amsterdamse beurs te ondersteunen. Deze 'Rothschild zijner
52 53

dagen' plaatste kolossale leningen in het buitenland . Omdat Hope er

van uitging, dat de consumptie van de vermogenden hooguit 3/4 of 5/8 van

hun inkomsten besloeg en dat het restant een uitweg moest kunnen vinden

in de kapitaalbelegging, was de kapitaalbezitter ook gediend met een
54

herstel van krediet . Holland kon niet buiten de steun van de 'haute

finance' en de bankiershuizen. De namen van Hope en Robert Voute weer-

klonken vaak in de vergaderingen in Den Haag. Gijsbert Karel was per-

soonlijk geinteresseerd in beleggingen in de Verenigde Staten. Dit ge-

schiedde via de beleggingsfirma van Pieter Stadnitski, de man die in
55

1788 Van de Spiegel tot de gedwongen lening aanspoorde . Gijsbert Ka-

rel bezat zelf een bescheiden fondsenpakket: na het in 1798 tot stand

gekomen amalgama van de schulden van de afzonderlijke gewesten geloofde

hij niet meer in een spoedig herstel van de binnenlandse effecten; de
56

crisis was voorlopig niet te keren . Voorzover hij niet zijn vermogen

verloor in zijn handelshuis, belegde hij dat in Amerikaanse, Engelse
57

en Weense aandelen . De door Riley aangetoonde erosie van de Neder-

landse kapitaalvoorraad, waardoor verschillende aandelenfirma's in ver-
58

val raakten
, was voor Gijsbert Karel waarschijnlijk niet sterk voel-

baar. Hij schreef er niet over en kon opgelucht zijn, toen in 1815 on-

der meer door Rusland en Oostenrijk de rentebetaling niet langer meer
59

werd opgeschort

In de Bataafse tijd wezen Keuchenius en Metelerkamp op de zeer

snelle groei van de staatsschuld en op de door de achterblijvende fis-

cale inkomsten noodzakelijke schatkistsuppletie van buitengewone hef-

fingen, die vanaf de 17de eeuw, maar versnellend vanaf 1787, werden
60

opgelegd . Zij steunden met hun geschriften de pogingen van het Staats-
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bewind om de 'nationale balans' te behoeden voor een faillissement. Bei-

den bestreden het misverstand, dat staatsleningen de welvaart ondermijn-

den: de staatspapieren van de Republiek werden hier te lande gekocht en

rente en aflossing kwamen weer terecht in de geldcirculatie, een stand-

punt dat we zojuist ook bij Gijsbert Karel - anno 1788 - aantroffen. In

Engeland achtten zij deze kwestie riskanter: de belastingbetalers daar

zagen rente betaald worden aan buitenlandse bezitters van public-debt-

papieren van hOn land. Metelerkamp wist, dat Pinto en Hume hieraan es-

says gewijd hadden, maar toch nam hij geen standpunt in tegenover de be-

wering, dat het sinking fund, door William Pitt in 1786 opgericht, er op
61

kon duiden, dat in Engeland de staatsschuld harder groeide dan de na-

tionale rijkdom. De staat moest, schreef Metelerkamp, aan haar verplich-

tingen voldoen en wilde daarom orde op zaken stellen door de belastingen,

vereist voor de betaling van de schuld, in dit fonds te deponeren. Daar-

om stelden de westerse landen naar het voorbeeld van Pitt een amortisa-

tiekas in. In Nederland geschiedde dat in 1798, met een wijziging in
62

1807 . De problemen die hierdoor werden opgeroepen, zag Gijsbert Karel

in, toen in 1814 de amortisatiekas werd opgericht.

Als vice-voorzitter van de Raad van State bracht Gijsbert Karel grote

bezwaren naar voren tegen de financidle wet van 14 mei 1814. Willem I

wilde 1/3 van de staatsschuld rentedragend laten zijn en per jaar de

uitgestelde schuld tot werkelijke schuld omvormen voor een bedrag van,

aanvankelijk, 4 miljoen gulden. Deze wet, die in het buitenland bewonde-
63

ring afdwong voor de regeerkracht van de souverein
, deed naar Gijsbert

Karel's mening onrecht aan de rentieniers, die staatsfondsen bezaten die

voor onbepaalde tijd niet rentedragend waren: zij "betaalden dus met de
64eene hand en ontvingen met de andere" . Hij wist dat een onbekend aan-

tal schuldbrieven door in geldnood verkerende bezitters waren verkocht
65

aan speculanten , maar dacht aan de verarmde renteniers en vreesde uit-

blijvend herstel van de financidle sector, indien de last van de oude

staatsschuld gelegd werd op "eene enkele Classe van ingezetenen", waar-

door, aldus deelde hij de Vorst mee, het vertrouwen van veel vermogende
66

families in diens beleid blijvend geschokt zou worden

Ook Van Hogendorp wenste de staatsschuldkwestie opnieuw en funda-

menteel te regelen. De regering wilde de ingekochte uitgestelde schuld



- 254 -

vernietigen, maar Gijsbert Karel wilde de staat eventueel de vrijheid ge-

ven om de overgang naar de werkelijke schuld door loting te laten plaats-

vinden. Hij achtte "de vernietiging strijdig met de belangen van de staat
67

en van de schuldeischers"  : de staat moest de staatsfondsen met de laag-

ste koers kunnen inkopen; dan waren de staatspapieren met een hogere

waarde intussen verhandelbaar op de beurs ten gerieve van de kapitaalbe-
68

zitters . Hij dacht vervolgens, dat de interest door de amortisatiekas

zodanig kon worden gekapitaliseerd, dat de staatsschuld door die som te-

samen met het overschot van de budgetinkomsten kon worden betaald. De

door rente op rente zichzelf betalende amortisatie was een gedachte, die

uitging van een zich niet meer verder uitbreidende staatsschuld en van
69

een over tientallen jaren zich uitstrekkende aflossing . Achter deze me-

ning ging ongetwijfeld ook Gijsbert Karel's visie schuil op een zeer te-

ruggetrokken rol van de centrale overheid in het economisch leven.

Dat de ingestelde amortisatiekas de rente vaststelde op 2*% achtte

Gijsbert Karel onbillijk voor de bezitters van waardevollere papieren. In

de Staten-Generaal was daarom, dacht hij, de meerderheid tegen de wet;

zeventien adviezen werden daar voorgelezen. Hij prees zich gelukkig niet

bij de vergadering aanwezig geweest te zijn. Willem voegde hem immers

toe: "De Staten Generaal verwerpen niets, zij vragen mijne nadere consi-
70

derati@n"  . Duidde deze conversie van de staatsschuld op regerings-

dwang, de ondoorzichtigheid van het financiale beleid was een tweede

grief van Van Hogendorp. We nemen aan, dat hij wel wist dat de Kroon

voor de opgave stond om vele soorten schuldbrieven te ordenen en af te

wikkelen. Pas in 1818 was door nagekomen oude schuldvorderingen een de-

finitief overzicht van de enorme staatsschuld bereikt. Toen begon ook

het felle verzet van Gijsbert Karel. De groei van de schuld na de aan-

sluiting van Belgid had de regering er in 1815 toe gebracht het Syndi-

caat der Nederlanden op te richten om leningen uit te schrijven en af

te lossen, waardoor de amortisatie maar ook aan te pakken staatstaken

konden worden bekostigd. De kritiek van Gijsbert Karel op het vervolg

van dit beleid was politiek en financieel van aard. In de historiogra-
71

fie werd tot nu toe bijna uitsluitend gelet op de politieke bezwaren

In 1819 werd de begroting besplitst in een jaarlijkse en tien-

jaarlijkse begroting. Op de laatste kwamen de verplichtingen van de

staat, voortvloeiende uit de staatsschuld, aan de orde. Door de amor-



- 255 -

72
tisatiekas werd cijferinformatie achtergehouden . De uitgaven van de re-

gering konden niet door de belastingen worden betaald, mede omdat de

noord-zuid-tegenstelling de fiscale politiek tot een zeer netelige kwes-

tie maakte. Het uitschrijven van staatsleningen was de oplossing, die

Gijsbert Karel voorstond. We weten niet of hij rotsvast overtuigd was

van het mogelijk succes daarvan; Willem I twijfelde daar vermoedelijk

wel aan. Behalve de betaling van de staatsschuld en van de defensie had

de regering immers nog de bedoeling om de welvaart financieel op gang

te helpen. Dat bracht de Koning in 1822 tot de creatie van het Amortisa-

tie-Syndicaat. Deze instelling moest, buiten het parlement om, de schuld

financieren. Bovendien plaatste het A.S. leningen in plaats dat de rege-

ring dat zelf en rechtstreeks deed; domeinen dienden daarbij als onder-

pand. Vlak tevoren had Gijsbert Karel succes gehad met zijn uitermate

felle aanval op de poging domeinen te verkopen om staatsdomeinpapieren

als fiduciair geld in circulatie te brengen (zie VI.6). Hier komen we

op zijn financieel kommentaar: het 'publiek krediet', het vertrouwen in

staatsfondsen, werd aangetast met alle schade voor de andere aandelen.

Vervolgens was hij beducht voor verstoring van het geldsysteem, indien

een staatsinstelling zelf speculeerde - hetgeen het A.S. als grootste

fondsenbezitter deed - met waardepapier. Zijn vrees dat deze waardepa-

pieren behalve als onderpand van leningen ook de status kregen van be-

taalmiddel werd gevoed door de verwevenheid van de werkzaamheden van de

Soci6t6 G6n6rale en van het A.S., die beide de domeinen als onderpand
73

voor financiering gebruikten . De kritiek daarop werd in de Tweede Ka-
74

mer en daarbuiten steeds scherper, onder meer bij de auteur Osiander

Een derde financieel argument van Van Hogendorp was zijn mening, dat

de kredietfunktie van particuliere banken niet belemmerd mocht worden

door staatsinstellingen. Zijn opvatting over het geld- en bankwezen be-

spreken we later.

Gijsbert Karel houdt vast aan zijn these, dat sanering van de fi-

nancien een voorwaarde is voor de ontwikkeling van de welvaart; hier-

onder verstaat hij een parlementaire medewerking bij het ontwerpen en

goedkeuren van de budgetpolitiek en speciaal een controle op de rol

van de staat op de geld- en kapitaalmarkt. Zijn financieel-economisch

bezwaar tegen het A.S. vat hij aldus samen: "de speculatien zijn niet

alleen beneden de waardigheid der regering, maar zij staan ook in den
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weg der werkzaamheden van particulieren, en de nijverheid der ingezete-
75

nen moet altijd vrij blijven van de inbreuken der regering"  . Zijn fi-

nancidle stellingname wordt dus gecombineerd met zijn twee opvattingen

over economische vooruitgang: de te verwachten economische ontwikkeling

zal enerzijds te danken zijn aan de economische vrijheid van particu-

lieren en lagere overheden en anderzijds aan het herstel en de groei

van de internationale handel. Hij bestudeert na 1813 aandachtig de cij-

fers die de Times en de Moniteur geven over het Engelse en Franse bud-

get en hij let daarbij extra op de wijze, waarop daar de staatsschuld-
76

problemen worden aangepakt . De staatsschuld blokkeert de economische

vooruitgang. Engeland laat dat zien. In de jaren '1820 maken de debat-

ten over de graanwetten aan Gijsbert Karel duidelijk, dat het hoge ni-

veau van de staatsschuld nodig lijkt te maken, dat de graanprotectie

wordt gehandhaafd. Want daardoor blijven de voedselprijzen hoog en dus

ook de accijnsinkomsten. Een geleidelijke overgang naar vrijhandel met

daaropvolgende prijsverlaging dient dus vergezeld te gaan met verla-

ging van de staatsschuld. In het verschiet ligt de groei van het natio-
77

nale inkomen als gevolg van de verdergaande vrijhandel

Witlox  zegt  over  de  ti jd van Willem  I,  dat  "nog  niet  de  geld-  en

kapitaalmarkt als een indicator voor de toestand van de vaderlandse
78

economie werd genoemd" . We constateren dat Van Hogendorp daarvoor in

ieder geval w61 feeling bezat: de financiele operaties van de regering

hinderden het particuliere krediet en daardoor de economische ontwikke-

ling. Riemens is op dit punt vergevingsgezind ten opzichte van Koning

Willem I: "diezel fde slechte administrateur (is) tevens een groot  en
79

ver-ziend economisch politicus geweest" . Dit oordeel was al twee de-

cennia na Gijsbert Karel's dood te horen. De bewondering van Buys voor

het nationale, economische beleid van de Koning ging gepaard met de

afschuw voor de Tweede Kamer, die haar plicht verzaakte om de vorst te-

genspel te bieden en zo de verantwoordelijkheid droeg voor het finan-
80

ci6le dobacle. Gijsbert Karel noemde hij een eminente uitzondering

Diens oppositie, schreef De Bruyn Kops, preludeerde op "de zuivering

onzer Augiasstal"  door  de wet  van  Van  Hall  in  1844. Deze liberale  au-

teur uit het midden van de 19de eeuw accepteerde het overigens, dat de

regering "zeer groote en buitengewone uitgaven" deed ten behoeve van

de infrastructuur. Staatsleningen waren voor dit doel aanvaardbaar van-
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wege "het voordeel hetwelk door de besteding der geleende som aan de na-
81

tie is verkregen" . Dit soort staatsschuld mocht naar zijn mening afge-

wenteld worden op het belastingbetalend nageslacht, omdat het voordeel

van de aangebrachte voorzieningen groter was dan het nadeel van de fis-
82

CUS . Toch bleef De Bruyn Kops vrezen, dat de belastingdruk op "de ar-

beidende natie" te groot werd en dat de staat op te grote schaal kapi-

taalbezitters verleidde tot beleggingen in staatsfondsen, terwijl dat
83

kapitaal in andere landen in de industrie werd geinvesteerd

Van Hogendorp hoopte op herstel en verbetering van een vrije geld-

en goederenstroom: bijna vanzelf zou dan het geld nieuwe beddingen op-

zoeken. Aan Gijsbert Karel's standpunt tegenover de financiale en eco-

nomische politiek blijken monetaire opvattingen ten grondslag te liggen,

die we in de volgende drie paragrafen uiteenzetten. Hoe weinig theore-

tische diepgang deze ook mogen vertonen, zij spelen in zijn afstande-

lijke kritiek tegenover de politieke praktijk van het heden een beslis-

sende rol.

VI. 4. De monetaire prijsopvatting.

In het mercantilistische en kameralistische denken drongen monetaire

theoriean door van Petty, Pufendorf, Locke, Law en Hume. Daarnaast be-

schikte de Republiek zelf over enige geldtheoretici zoals Salmasius,

F. van Mieris en de onder Hume's invloed staande Pinto. Van al deze

auteurs zijn in het oeuvre van o.a. Van der Oudermeulen en Pestel en
1

in fragmenten van 'De Koopman' sporen te vinden . In de tweede helft

van de achttiende eeuw verlegden de economisten hun aandacht in de

richting van de volkswelvaart. Zodoende werd de mercantilistische pre-
2

occupatie met de financiOle politiek verdiept en werd er distantie

genomen van het eenzijdig monetair ingevulde rijkdombegrip. We zagen

dat aan Gijsbert Karel deze doorbraak van oudere opvattingen niet was

ontgaan. Dat bleek uit zijn geldsluieridee, maar dat wordt nog duide-

lijker uit zijn kommentaar op de kwantiteitstheorie.

In zijn dissertatie huldigt Gijsbert Karel de stelling, dat geld

slechts een ruilmiddel is. De intrinsieke waarde is niet in het ge-

ding; het gaat om de waarde die men in het ruilverkeer er aan toekent.

Hij citeert Necker, dat de waarde van de totale geldhoeveelheid niet
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groter is dan die van de som van de goederen, die men ervoor in ruil kan

krijgen. Het geld representeert de goederenwaarde, dat wil zeggen het to-

taal van de agrarische produkten en de ruil daarvan tegen goederen en
3

diensten van nijverheid en handel . Ook al wordt onder rijkdom overvloed

aan geld verstaan, geld is, zegt Gijsbert Karel, slechts een maatstaf

daarvan. Rijkdom duidt op de goederen zelf en de "vires populorum" zijn
4

af te meten aan en nemen toe met het vermogen van de burgers .

In deze en andere passages van het proefschrift wordt verwezen naar

Pufendorf en Pestel, dus we kunnen aannemen dat Gijsbert Karel op de

hoogte was van hun neoscholastieke bezorgdheid over de praktijk van de

muntverslechtering en de daardoor ontstane discrepantie tussen de markt-

waarde en de intrinsieke waarde van het geld. Beide auteurs hadden bo-

vendien aandacht besteed aan het effect van schaarste of overvloed van

geld op de waarde daarvan. Dit thema kwam bij Gijsbert Karel wel aan de

orde, maar hij was nu vooral geboeid door de bij Necker gelezen geld-

sluiervisie, waarmee Forbonnais hem al bekend had gemaakt. Een van For-

bonnais' bronnen, de 'Essays' van Hume, raadpleegde Gijsbert Karel ook.

Het fragment in zijn dissertatie over mensen en goederen blijkt een ci-
5

taat uit 'On Money' . Het rijkdombegrip werd door Hume en daarna door

Smith niet in geld maar in goederen uitgedrukt. Ook werd de nationale

rijkdom in internationaal kader geplaatst: de naties waren voor de op-

bouw van de eigen welvaart van elkaar afhankelijk. De funktie, die het

geld vervulde in de goederenruil, was naar Hume's woorden die van olie
6

voor het economisch raderwerk .

De gerichtheid op goederen in plaats van op geld was er de oor-

zaak van dat Smith niet tot de ontwikkeling van een nieuwe monetaire

theorie kwam. Vickers heeft uitgelegd, dat de status van Smith' mone-

taire theorie niet hoger was dan die van zijn onmiddellijke voorgangers

Cantillon, Hume en Steuart. Smith kwam niet toe aan een diepere analyse

van de onafhankelijke gevolgen, die er van het geld en de geldcircula-

tie uitgingen op de feitelijke economische situatie. Dat bleek ook uit

zijn kijk op de rol van de banken: zij hadden eerder een 'money-moving'
7

dan een geldscheppende funktie . Twee decennia na het verschijnen van

'The Wealth' riepen in Engeland de financidle operaties van overheid en

banken, gecompliceerd door de groei van de staatsschuld en door de oor-

logseconomie, zoveel vragen op, dat daarvan een nieuwe impuls uitging
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op het monetaire denken.

De kwestie waarmee Gijsbert Karel en zijn tijdgenoten primair gecon-

fronteerd werden was de vraag of de geldbehoefte van de overheid niet

botste op de noodzaak van de handel om over voldoende gereed geld te be-

schikken. Van Hogendorp zag dat deze kwestie speelde in de Verenigde

Staten bij de opbouw van de welvaart en van de Unie. In de Republiek was

de situatie complexer. De belastingdruk kon daar niet worden verhoogd,

zodat staatsleningen uitkomst moesten bieden, maar die riepen op hun

beurt naast de groeiende rentelast de vraag op of er niet teveel geld

aan de handel werd onttrokken. Deze vrees was nog fundamenteler vanwege

het denken over de belegging in buitenlandse fondsen. Was het niet z6,

dat de maatschappelijke geldhoeveelheid door het plaatsen van staats-

leningen en door de kapitaalexport werd verkleind, waardoor de ontwik-

keling van landbouw, nijverheid en goederenhandel werd belemmerd? Door

al deze vraagstukken was Gijsbert Karel genoopt zich een mening te

vormen over de funktie van het geld in de economie. De interesse voor

de vorm en de waarde van het geld was secundair, maar hij kon er niet

omheen in gevallen waarin de overheidsbemoeiing met het geld- en bank-

wezen in het geding was: eerst toen het ging om de wankele positie van

de Amsterdamse en de Rotterdamse Wisselbank, daarna, in de naoorlogse

periode, toen geoordeeld moest worden over de monetaire en kredietacti-

viteiten van de Nederlandsche Bank, van het A.S. en van de Soci6t6 G6-

n6rale, en over de poging om tot 6*n geldstelsel te komen na de samen-

voeging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.

De handel kan niet zonder geld en brengt vanzelf geld in omloop.

Dat was de algemene opinie van de economisten rond 1800, doch de geld-

sluierbenadering vormde een beletsel voor een nader onderzoek h6e de

geldhoeveelheid uit- of inkrimpt. Het mechanisme van de in- en uit-

stroom van edele metalen tussen handeldrijvende naties reguleerde zich-

zelf. Deze 18de-eeuwse opvatting werd door Hume verdiept door te stel-

len dat een toeneming van de geldhoeveelheid in iedere staat uiteinde-
8

lijk door de verandering in relatieve prijsniveaus wordt gecorrigeerd .

Smith huldigde die mening ook en stelde daarbij dat de kwantiteit aan

geld parallel loopt met de hoeveelheid goederen die verhandeld moet

worden en dat een rijk land meer over goud en zilver beschikt dan een

arm land, omdat aldaar een grotere voorraad munten nodig is om een gro-



- 260 -

ter aantal goederen te kunnen laten circuleren en omdat men bereid is

voor luxegoederen een hogere prijs te betalen.

Smith leek vanuit zijn visie op de geldstroom tot een eenzijdige

prijstheorie te komen: het stijgende prijspeil zag hij namelijk als een

teken van toenemende welvaart. Dit laatste klonk ongeloofwaardig voor

lezers in de Republiek, die immers de belastingen als eerste oorzaak

van de hoge prijzen zagen. Smith' prijstheorie was echter complex. Hier-

aan wijdde Smith, om met O'Brien te spreken, "the most convoluted

(kronkelig, Ov.) chapter ever to emerge from the pen of a great econo-
9

mist" . Voor de totstandkoming van de 'werkelijke' prijs gaf Smith uit-

eenlopende verklaringen, die hij niet tot overeenstemming bracht. Hij

sprak over de marktprijs die tendeerde naar de natuurlijke prijs. Ook

was de prijs van een goed gerelateerd aan de aangewende arbeid. Smith

schreef voorts, zoals zojuist opgemerkt, het hoge prijsniveau in een

rijk land toe aan de daar bestaande levensstandaard. Dan noemde Smith

nog een vierde prijsbepalende faktor: er had een aanpassing plaats van

de prijzen aan de veranderingen van de geldwaarde als gevolg van de wis-
10

selende geldhoeveelheid

Bij Hume en Smith kwamen dus twee monetaire kwesties aan de orde,

waarvan de samenhang aan Gijsbert Karel met zijn interesse voor een zo

vrij mogelijk geld- en goederenverkeer toch nauwelijks kon ontgaan. Het

ene thema, de binnenlandse en internationale geldstroom, kreeg in het

vrijhandelsdenken juist daarom een centrale plaats, omdat het werd ge-

koppeld aan het andere thema, het verband tussen geld- en produktprijs.

Harris en Hume waren de economisten die duidelijk maakten dat tussen

de kwantiteitstheorie en de freetrade-opvatting een spanning bestond:

het mercantilistische streven van de staat naar geldinstroom deed de

exportprijzen op den duur tot een voor het buitenland onaantrekkelijke

hoogte stijgen; Keuchenius had, zoals gezegd, in ons land in 1803

daarop geattendeerd. Deze gedachte werd nader uitgewerkt door Ricardo,

die in deze niet een aansluiting vond bij Smith, maar bij Harris en

Hume. Met behulp van hun theorie over het 'price-specie-flow mechanism'

toonde hij aan dat, op langere termijn gezien, de betalingsbalansen en

de prijsniveaus van de handeldrijvende landen met elkaar in evenwicht

komen; er is dan zo'n evenwichtige verdeling van edele metalen, dat er
11

geen verrekening in geld behoeft plaats te vinden
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We hebben al laten zien dat het vrijhandelsdenken van de oudere Van

Hogendorp sterk geinspireerd bleek door de historische handelsvrijheid

van de Republiek en door het wijsgerig-historisch perspectief van Smith.

In zijn Bijdragen kwam de liberaaleconomische samenhang tussen prijs-

niveau en vrijhandel aan bod. Hierbij maakte hij gewag van de smithiaan-

se theorie over de natuurlijke en de marktprijs en pas in tweede instan-
12

tie over de produktwaarde . Waar het ons hier en in het vervolg van dit

hoofdstuk om gaat is of in Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken ook te be-

speuren is dat hij oog heeft voor het verband tussen prijs en geld, voor

de richting van het geldverkeer en voor de funktie van het geld in de

economische ontwikkeling.

Het monetaire denken in de Republiek was pover. Volgens Laspeyres

ontbrak daartoe de uitdaging, omdat de Republiek in verhouding tot an-

dere landen beschikte over een goed geordend geldsysteem, mede als ge-
13

volg van de praktijk van de geldhandel en het kapitaalverkeer . Joh.

de Vries geeft nog een nadere verklaring voor de matige stand van het

financiole denken in het algemeen. Vragen rondom het politiek gevoeli-

ge thema van het publieke krediet lokten niet een intellectueel debat

uit, omdat de ware situatie van de staatsschuld opzettelijk werd ver-

bloemd. De welvaart van Holland berustte in sterke mate op de kapitaal-

markt, extra gestimuleerd door de publieke schulden van andere landen,

maar intussen nam de eigen staatsschuld verder toe. De fictie van de

handelsbloei en van een daadkrachtige neutraliteitspolitiek blokkeerde
14

het economisch denken . Dat was opvallend bij Pinto. Deze reikte niet

eens aan het helder inzicht in de kwantiteitstheorie van de zeventien-

de-eeuwer Dirk Graswinckel, terwijl Hume, wiens geschriften hij zo

goed kende, hem hierin verder had kunnen brengen. Bovendien hield Pin-

to zich afzijdig van Hume's mening dat de groeiende publieke schuld

een "natuurlijke of gewelddadige dood" van de staat tot gevolg kon heb-
15

ben . Van de Spiegel stond daarentegen in het voetspoor van Hume toen

hij uiting gaf aan zijn vrees voor het fantoom van de groeiende staats-

schuld en van de toekomstige renteniersnatie. De macht van de Republiek

mocht naar zijn mening niet aan het niveau van de staatsschuld worden

afgelezen, want het effect zou averechts werken: de fiscale veer zou

lam worden gedraaid en de prijzen zouden dan tot een voor een handels-
16

land desastreuse hoogte stijgen
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Geboeid door het fenomeen van het hoge prijspeil wees Van de Spiegel

de 'naieve' kwantiteitstheorie als verklaring daarvan krachtig van de

hand. Hij schreef "tot stoffe voor nader indenken" in 1793 een klein op-

stel: "over den invloed der quantiteit van goud en zilver op den prijs
17

der dingen" . De stelling dat de prijs van een goed toeneemt in dezelf-

de verhouding als de groei van de hoeveelheid goud en zilver wordt door

Laurens Pieter verworpen, want hij acht vier veronderstellingen, die aan

deze 16de-eeuwse 'naieve' gedachte ten grondslag liggen niet reeel. Het

geld circuleert niet langer in dezelfde handen als vroeger, doch ver-

spreidt zich hedentendage over meer landen en, na de afschaffing van de

lijfeigenschap, over meer maatschappelijke groepen. De aangevulde goud-

en zilvervoorraad is niet geheel in omloop. Integendeel, het aantal rij-

ke mensen dat sieraden laat maken is groter geworden; bovendien wordt

het geld voor toekomstige besteding aan banken in deposito gegeven en

wordt een deel daarvan door de staat door middel van gedwongen leningen

opgeoist. De genoemde stelling gaat er voorts ten onrechte van uit dat

de in geld uit te drukken goederen niet zijn toegenomen. Iedereen kan

toch weten dat de toenemende geldhoeveelheid de vraag en de kieskeurig-

heid van de consumenten vergroot heeft. Tenslotte wordt over het hoofd

gezien dat tevoren niet gekochte goederen aan het steeds varidrend as-

sortiment zijn toegevoegd, te weten de weelde-produkten die vanwege hun

duurte een groter kwantum munten nodig maken. Nadat Van de Spiegel er

op wijst dat de interest in Holland daalt doch de prijsstijging per

produkt sterk verschilt, komt hij tot de constatering dat de prijs het

gevolg is van het grote aantal munten. Men moet het geld louter als

"representatif" zien; omdat er meer munten zijn zullen er meer geld-

stukken moeten worden betaald voor een goed dan voorheen. Het geld is

slechts de uitdrukking van de waarde van de goederen. Deze waarde wordt

bepaald door twee faktoren: de verkoper-producent dient, inspelend op

de veeleisendheid van de koper, kostbaarder grondstoffen in te kopen

dan vroeger. Daarnaast zal de arbeider - kennelijk wordt hier de ge-

kwalificeerde ambachtsman bedoeld - geen koopkrachtverlies van zijn

loon wensen. In de rijke landen drijft de groeiende vraag de concurren-

tie op en daardoor neemt de stijging van de produktiekosten toe.

De verklaring van de prijs vanuit de hier genoemde trits - vraag-

en aanbodmechanisme, mededinging en waardetheorie - is exact die van
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Steuart. Deze economist werd in deze jaren ook door Gijsbert Karel ge-

raadpleegd. Wanneer Laurens Pieter  zegt  dat zijn "denkbeeld in veelen
18

opzigte afwijkt van dat der beroemdste schrijvers" , lijkt de impuls

tot zijn opstel te komen van het scherpe offensief op de kwantiteits-

theorie van de Engelsman George Crawfurd, die zich afzet tegen Harris,
19

Hume, Steuart en Smith . Van deze in Rotterdam woonachtige auteur had

de stedelijke pensionaris Gijsbert Karel omstreeks 1790 een manuscript
20

bezien, waaruit hij grote stukken tekst overschreef . Waarschijnlijk

heeft Van Hogendorp de schrijver bij Van de Spiegel geintroduceerd.

Crawfurd ging eklektisch te werk: daardoor beschuldigde hij de zojuist

genoemde economisten er ten onrechte van de naieve kwantiteitstheorie

aan te hangen en nam van hen tegelijk ideeen over die de theorie ver-

beterden. Dat betrof Hume's mening over de omloopsnelheid, in effect

te vergelijken met de uitbreiding van de hoeveelheid edele metalen;

voorts de door Steuart en Smith gelegde nadruk op het gevolg van de
21

verhoging van de kostprijzen voor de goederenprijzen . Toen Crawfurd's

studie in 1794 in druk verscheen onder de titel 'The Doctrine of Equi-

valents or an Explanation of the Nature, the Value, and the Power of

Money together with their application in organising public finance',

maakte Gijsbert Karel een begin met de in briefvorm gecomponeerde uit-

leg van de essentie van het werk; hij staakte het voornemen om dit te

publiceren. In 1803 verscheen van andere zijde een Nederlandse verta-
22

ling . Uit Gijsbert Karel's aantekeningen blijkt dat hij na herhaal-

de lezing interessante ideeJn van Crawfurd tot zich liet doordringen.
23

George Crawfurd bleef voor zijn tijdgenoten nagenoeg onopgemerkt
24

Hij kreeg later geen plaats in handboeken
, omdat hij rond 1800 niet

duidelijk positie koos voor de grondleggers van de klassiek-liberale

economie, aan wie hij verweet de betekenis van het geld te onderschat-

ten. Crawfurd hield zich vooral bezig met de openbare financian; hier-

door werd zijn theoretische analyse over het hoofd gezien en vergeten.

Barry Gordon heeft Crawfurd herontdekt en hem geplaatst bij de non-

Ricardians, omdat hij zich keerde tegen de rente-opvatting van Smith,

die bij diens navolgers en ook nog door Ricardo werd aangehangen. De-

zen zagen het rentepeil afhankelijk van de in de produktie gemaakte

winst. In wezen wordt de rente betaald, meenden zij, voor een geleende

goederenvoorraad: daarom bewegen de rentetarieven zich in dezelfde
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richting en op hetzelfde niveau als de winsten. Het rente-vraagstuk wordt

zodoende als een louter technische kwestie gezien, terwijl aldus Crawfurd,

het monetaire aspekt wordt verwaarloosd. Gordon legt uit dat Crawfurd

zich reeds op de weg van Keynes beweegt door het verband aan te wijzen

tussen rentestand, winstvoet en investering. Bij lage interest, het ge-

volg van een grote geldhoeveelheid, zal de investering gestimuleerd wor-

den; de daardoor ontstane groei en verbetering van de produktie verlaagt

op den duur de goederenprijzen. De produktie zal vanwege het eigenbelang

van de ondernemer zich, vergezeld van daling van de prijzen, uitbreiden

doch niet verder dan tot het punt waarop de winstopbrengst vergelijkbaar

is met het rente-inkomen van uitgezet kapitaal. Er bestaat een wisselwer-

king tussen de waardeverhouding tussen goederen - de 'relative value' -

en de relatie tussen de nominale prijzen daarvan - de 'competition value'.

Er is daarom een tendens naar gelijkwaardigheid van winst en interest.

Crawfurd achtte gebrek aan inzicht in deze wisselwerking schadelijk voor
25

de economische politiek

Gijsbert Karel was in staat deze in die tijd zeer onorthodoxe rede-

nering te resumeren, overigens zonder daarop kommentaar te geven. Hij

kon vermoedelijk niet alles echt begrijpen. Vergeleken met de genoemde

complexe rentetheorie sprak hem wellicht de subtiele rentetheorie van de

klassieke economen, die uitgingen van de kwantiteitstheorie, van de aan-

wezige voorraad kapitaalgoederen en van het beschikbare kapitaal, veel

meer aan. Bij hen weerklonk immers de bewondering, die denkers als Child

en Locke aan de dag legden voor de lage rentestand - en dus voor het

vele 'gereed geld' - in het welvarende Holland, waartegenover de hoge
26

interest van Engeland schril afstak . De rente, noteerde Gijsbert Karel,
27

is de prijs van het geld en de "regulator" van het geld

Crawfurd maakte aan Van Hogendorp duidelijk, dat men zich het best

tegen het staatsschuldtrauma teweer kon stellen door een goed inzicht te

krijgen in de waarde van goederen en geld.Hij verkondigde de merkwaardige

these, dat de overheid zichzelf inkomsten moest verschaffen door middel

van jaarlijks te plaatsen leningen. Deze zouden dienen als vervanging

van de omzetbelastingen, die prijsverhogend werkten en de afzet bemoei-

lijkten. Uit Gijsbert Karel's aantekeningen hierover blijkt niet een
28

afkeuring, wel een lichte instemming met deze gedachte

Heel interessant vatte Gijsbert Karel Crawfurd's kritiek samen op
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de inconsistentie van de waardetheorie van zijn tijd. Ten aanzien van de

waarde van een goed worden, schreef Gijsbert Karel, de volgende aspekten

onsamenhangend belicht: arbeidswaarde, produktiekosten, vraag en aanbod
29

van goederen, relatieve schaarste en nuttigheid . Crawfurd was overtuigd,

dat meer gelet moet worden op het monetaire aspekt: de prijs is immers de

maatstaf van de waarde van een goed.

De financi6le denktrant, die niet zonder meer ontvankelijk was voor

de exclusieve, op produktiekosten gebaseerde, waardetheorie van Smith,

werd bij Gijsbert Karel door Crawfurd bevestigd, waarbij echter de be-

standdelen van het klassieke denken werden opgenomen. Een synthese van de

tegenstrijdigheden kon evenwel niet bereikt worden. Dit type denken kwam

in Gijsbert Karel's resum6 bijvoorbeeld te voorschijn in Crawfurd's op-

vatting over de grondrente. Crawfurd wees op de betekenis van de agrari-

sche economie en week niet af van Smith, waar het gaat over de waarde van

de landgoederen en vaste goederen. De waarde daarvan wordt bepaald door

drie componenten: grond, natuurlijke produkten en arbeid. De waarde er

van stijgt naarmate de door de natuur voortgebrachte produkten in ver-

houding een grotere bijdrage leveren aan de waarde van de arbeid. Deze
30

smithiaanse grondrenteleer maakt naar de mening van Crawfurd duidelijk,

dat de vruchtbare gronden, die het eerst in gebruik worden genomen, in

intrinsieke waarde stijgen. Mogelijkerwijze is als gevolg van de groeien-

de hoeveelheid en grotere omloopsnelheid van het geld van een "additio-
31

nal" nominale stijging van de grondprijs sprake . Deze redenering trof-

fen we reeds aan in Gijsbert Karel's grondrente-opvatting. We consta-

teerden toen, dat hij niet toekwam aan Ricardo's pachttheorie en aan

diens 'law of diminishing returns'. Van Hogendorp zag de pacht primair

als de beloning van het in de grond geinvesteerde kapitaal en, regressief

redenerend, begreep hij dat de betaalde prijs van de grond te maken had
32

met vruchtbaarheid, ligging en arbeidskrachten

Gijsbert Karel denkt pas in tweede instantie aan de waarde; primair

is hij gericht op de prijs, in relatie tot de geldhoeveelheid. Hij was

dankzij Crawfurd op zijn hoede voor de toepassing van de naieve kwanti-

teitstheorie. Dat blijkt uit de uitvoerige, hier door ons te bespreken

afwijzing in zijn 'Gedagten' van 1802 van de manier, waarop Appelius, de
33

ongenoemde auteur van het Rapport van 9 juli 1800, de kwantiteitstheo-
34

rie gebruikte bij diens verklaring van de prijsstijging . Dit Rapport
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schrijft de stijging van alle prijzen toe aan de als gevolg van de handel

zich uitbreidende hoeveelheid gerede penningen en zegt vervolgens dat

daardoor de lonen stegen, die op hun beurt de fabrieken en trafieken in

verval brachten. De toeneming van het geld, door het Rapport als d6 oor-

zaak van verval genoemd en aan de handel verweten, blijft volgens Gijs-

bert Karel juist een voorwaarde voor de volkswelvaart. Hij ontkent niet

dat prijsstijging niets van doen heeft met loonstijging. De verklaring

van de loonhoogte legt hij in de eerste plaats bij de belastingdruk, wel-

ke toenam als gevolg van de sedert de tachtigjarige oorlog groeiende

staatsschuld. Dat was de gangbare stelling in de Republiek. Het lijkt er

op, alsof de auteurs van het Rapport in hun presentatie van het voorstel

tot invoering van een hervormd belastingstelsel afwilden van deze tradi-

tionele verklaring en zich van de kwantiteitstheorie bedienden om de

handel in discrediet te brengen, met voorbijgaan van de procommerci6le

houding van de eigentijdse interpretators van deze theorie zoals Hume en

Smith. Gijsbert Karel combineert de fiscale benadering met een genuan-

ceerdere kijk op de kwantiteitstheorie. Zijn redenering komt hierop neer:

"door deezen toevloed (van contanten) is (de prijsstijging) eer gematigd
35

dan vermeerderd" . De toevloed bevorderde de speculatie in goederen. De

koopman kon z6 gemakkelijk over geld beschikken dat hij in zijn streven

naar een grotere handelsomzet met een kleinere winst per produkt tevreden
36

is. Bij de lektuur van S6rionne en waarschijnlijk ook in de contacten
37

met Van de Spiegel   was Van Hogendorp dit verband tussen lage rentestand

- dus goedkope faktor kapitaal - en het prijsniveau gebleken. Dat hij

niet geheel bezijden de realiteit stond, wordt achteraf bevestigd door

P.W. Klein die betoogt dat zelfs een ondernemer, die een monopolie be-

machtigd had, de prijzen niet verhoogde, omdat hem vooral het veilig
38

stellen van zijn investeringen voor ogen stond . Volgens Gijsbert Karel

is de koopman bereid binnenlandse goederen tegen een hogere prijs te ko-

pen, tot voordeel van de eigen landbouw en fabrieken. Wat hij hiermee

bedoelt blijkt uit het vervolg van zijn gedachtengang: de koopman impor-

teert goedkope goederen, die ook in de Republiek worden vervaardigd,

waardoor er een druk op de prijs van de binnenlandse produkten en dan

ook op de lonen plaatsvindt. Gijsbert Karel wijst op de duurdere binnen-

landse granen en boter; de kwaliteit van deze produkten is echter van

dien aard, dat ze door de koopman tegen de hoge prijs worden opgekocht
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en uitgevoerd. Niet alleen de ingezetenen, ook de landbouw en nijverheid

hebben behoefte aan buitenlandse grondstoffen en goederen. Betreft het

louter goederen van de algemene handel, dan vergroot het de rijkdom van

de kooplieden en indirect hun consumptie van goederen van eigen bodem.

De druk die er van de geldstroom uitgaat op de prijzen geldt uit-

eindelijk alleen "sommige goederen", namelijk alleen die goederen die

niet de concurrentie ondergaan of, ingeval van superieure kwaliteit,

niet kunnen ondergaan van de kant van buitenlandse produkten. Bovendien

wijst Gijsbert Karel er op dat de hoeveelheid geld die niet vertier in

de handel kan vinden al lang een uitweg bleek te zoeken in landbouw en

ontginning. Het animo hiertoe wordt nog eens extra bevorderd, omdat als
39

gevolg van de geldovervloed de interest laag is

Het Rapport van 1800 huldigt naar Gijsbert Karel's zeggen het ver-

ouderde standpunt van de "Staatsman", die geldelijke rijkdom voor de

staat uitdagend acht voor de vermeende jaloesie van andere landen; bo-

vendien komt daarin de "Zedeleeraar" om de hoek in de bewering dat de

particuliere rijkdommen het volk zedelijk te gronde richten. Men moet

als  "Financier"  het geld beschouwen in combinatie met de welvaart.  Het

Rapport is, zegt Van Hogendorp, bovendien teveel gefixeerd op het ei-

gen land. Dat is volgens hem ook op te maken uit de negatieve beoorde-

ling van de komst tijdens de oogstmaanden van de buitenlandse werkne-

mers. Wanneer zij na ontvangst van hoge lonen naar hun eigen land terug-

keren, neemt de bevolking af en besteden de migranten hun geld elders;

zo luidt de klacht. Gijsbert Karel reageert hierop als volgt. De door

buitenlanders verrichte arbeid kan door de eigen bevolking niet worden

verricht, zodat de buitenlanders bijdragen tot een extra economische

activiteit. Welnu, de aan hen betaalde hoge lonen komen niet ten laste

van het land, maar van de landeigenaar en de consument. De producent

krijgt namelijk de extra loonkosten - het "uitschot" - ruim vergoed:

de handel zorgt voor de verkoop van de goederen. Bovendien, hoewel de

vreemdelingen met hun geld de Republiek verlaten, wordt vanuit hun

land dankzij het daar instromende geld een vraag naar 6nze goederen

uitgeoefend, "door andere vreemdelingen, middeliik of onmiddelijk,
40

lang de onderscheiden wegen van den koophandel"

De prijsopvatting van Gijsbert Karel is sterk bepaald door de

praktijk van de goederen- en geldhandel in de Republiek: op de Hollandse
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stapelmarkt heerste in het algemeen vrije mededinging en waren de monopo-

listisch concurrerende kooplieden van de door Van Hogendorp bedoelde
41

"sommige goederen" in de minderheid . De invloed van de eigentijdse li-

teratuur, die slechts een bescheiden bijdrage leverde tot theoretische

verdieping van het financi6le denken, stelde hem hooguit in staat op een

heldere wijze correcties aan te brengen op bestaande misvattingen. Zijn

verdienste in deze blijkt ook uit zijn opvatting over de belegging van

kapitaal in het buitenland.

VI.  5.  Kapitaalexport.

In 1783 las Van Hogendorp bij S6rionne drie argumenten voor kapitaalex-

port. Indien er meer geld is dan in de handel kan worden opgenomen, zul-

len de goederenprijzen stijgen; ter voorkoming daarvan is kapitaalexport
1

van belang . Voorts: de Hollanders ondervonden dat belegging in het bui-

tenland vanwege de hoge rentestand aldaar lucratiever was dan investe-

ring in de handel. Bovendien werd de economische activiteit van de bui-

tenlandse debiteurs verzwakt, omdat zij naast de fiscale lasten ook nog

renteschulden moesten betalen. S6rionne voegde hier niet ten onrechte

de opmerking aan toe, dat het Hollandse kapitaal Engeland behulpzaam was

bij de opbouw van haar algemene handel en van haar vloot. Zijn conclu-
2

sie, ook in 'De Koopman' te vinden, luidde echter, dat Engeland zich-

zelf op den duur zou vernietigen door de groeiende last van de staats-

schuld. Gijsbert Karel was, midden in de vierde Engelse oorlog, nog te

jong in het dispuut over de leningen aan Engeland zich een eigen mening

te vormen. Op den duur begreep hij, dat de economische ontwikkeling in

Engeland te danken was aan de groei van een eigen, binnenlandse kapi-
3

taalmarkt .

Deze laatste gedachte is een uiting van het reeds besproken staats-

schuldsyndroom. We richten ons op de eerste twee notities, die Gijsbert

Karel in 1784 combineerde om het verwijt te pareren, als zouden de be-

leggers de nijverheid van eigen land benadelen: "Mij dunkt dat het be-

lang van Holland is zo veel geld als in den handel niet gebruikt kan

worden voordeelig te plaatsen. Hier door trekken wij voordeel van

vreemden, schoon wij hun eenen dienst doen. Binnen 's lands verminderen
4

wij de prijzen waardoor de industrie ondersteund word" . Bij de voorbe-
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reiding van zijn proefschrift nam hij kennis van een verfijning van de

twee argumenten. In Hume's Essay 'On Money' stond te lezen dat in ieder

land een geldhoeveelheid circuleert naar verhouding van de economische

bedrijvigheid. Internationaal gezien gelijkt de geldomloop op stromend
5

water, zoekend naar een evenwichtsniveau . Bij een ongehinderde interna-

tionale geldstroom kon voorkomen worden dat het binnenlandse prijsniveau

al te hoog wordt en zal de welvaartsinterdependentie tussen de staten

positief worden beinvloed. Dezelfde opvatting heeft Van Hogendorp onge-
6

twijfeld tezelfdertijd bij Smith en Condillac aangetroffen. Van de

laatste auteur, in de Republiek in vertaling bekend, kan men een bijna

letterlijke formulering nalezen in een opstel van Van de Spiegel van

ca.   1790:   "In  ons  land  is  veel  meer  geld  dan de commercie employeeren

kan; wat moet daarmede gedaan worden? Zoodra men het gebruik van het

gewonnen geld belemmert, beneemt men ook den lust om het te winnen: men

vermindert en vertraagt ook de circulatie en de reproductie; want de

interessen, die van buiten 's lands getrokken worden, subintreeren in
7

de plaats van de producten die ons land ontbeert" .

Laurens Pieter had Gijsbert Karel doordrongen van het feit dat er
8

enorme rentebedragen de Republiek binnenstroomden . Van Hogendorp be-

schikte over de door Van der Oudermeulen, Luzac en Van de Spiegel ge-
9

maakte schattingen van het totaalbedrag van de kapitaalexport . In zijn
10

Advys van 1827 taxeerde hij zelf het bedrag op ca. 1 miljard gulden

In de Bijdragen is zijn jarenlang verzet te lezen tegen de wet op de

vreemde geldlichtingen van 21 augustus 1816, welke hij aanvankelijk,

waarschijnlijk om niet-principi6le redenen, steunde. De doelmatigheid

er van sloeg hij al meteen laag aan: het internationaal kapitaalverkeer
11

kon immers toch niet door regelingen geheel worden belet . In oktober

1823 fulmineerde hij tegen het voornemen een belasting te leggen op de

uit het buitenland te ontvangen rente. Dit plan had ten doel de wet

van 1816 te vervangen om op die wijze de investering in de nationale
12

economie aan te moedigen; in 1824 werd de vroegere wet ingetrokken

Gijsbert Karel wijst iedere, ook de nieuwe mildere belemmering van de

beleggingen af. Vooreerst herhaalt hij de oudere argumenten. Behalve

de reeds in Forbonnais' 'E16mens' genoemde liquiditeitsvoorkeur van

de kapitaalbezitters, die door de hoge rentestand in het buitenland
13 14

worden aangetrokken ,
is er het door Smith overgenomen motief van
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de onvoldoende investeringsmogelijkheden in eigen industrie. Van belang

is wat Gijsbert Karel aan deze gedachtengang toevoegt, nu hij meent dat
15

zijn inzicht in deze gerijpt is

"De kapitalen zoeken de voordeeligste plaatsing"; zij worden door-

gaans in landbouw, nijverheid en handel aangewend, indien er redelijke

voordelen te behalen zijn. Blijkt er nog kapitaal over, dan gaat dat 6f

naar openbare fondsen van het eigen land 6f naar die van vreemde landen.

Op deze algemene regel zijn er twee uitzonderingen. Het buitenland lokt

met een buitengewone rente kapitaal dat anders in eigen land besteed had

kunnen worden. Ook zijn er "sommigen" onder de kapitalisten die in

plaats van de leiding van een landbouwbedrijf, een fabriek of een han-

delshuis op zich te willen nemen als werkloze rentenier hun portefeuille

bewaken. Men moet, wil Gijsbert Karel zeggen, niet op de kleine groep

individuele profiteurs maar vooral op de rol van het kapitaal in de

economische ontwikkeling letten. De hoge rentestand van buitenlandse

staatspapieren roept vragen op over de solvabiliteit van die staten.

Het aantrekken van in eigen land aanwendbaar kapitaal zal tot het ver-

leden behoren indien een vrijhandelspolitiek wordt geintroduceerd door

middel van een "wijze wedervergelding" van tegen ons gerichte verbods-

wetten, zodat uiteindelijk landbouw en nijverheid een groei doormaken

en dus een vergrote vraag naar kapitaal uitoefenen. Voorop staat dat

"de nationale welvaart vereischt, dat er zoo vele kapitalen in het
.16land besteed worden, als er plaats kunnen vinden" . Gijsbert Karel in-

sisteert op een wettelijk beschermde vrijheid van de kapitaalbezitter.

Tesamen met een beter investeringsperspectief zal dan het eigen belang

der eigenaren den besten weg aan de kapitalen wijzen om binnen 's lands
17

vruchtbaar te worden" . Feitelijk spreekt Gijsbert Karel alleen over

kapitaalexport. Kapitaalvlucht staat hem hooguit voor ogen in de noti-

tie dat hier te lande het particulier bankbedrijf te weinig aantrekke-

lijk is - hij verzwijgt hier de lage rentestand: - om de kapitalen,

geplaatst bij de florerende buitenlandse banken terug te roepen.

Van Hogendorp gaat er van uit dat er genoeg kapitaal in het land

aanwezig is "ter betere voortzetting" van landbouw, nijverheid en

koophandel. Het elders geplaatste kapitaal staat naar zijn mening di-

rect ten dienste van de nationale economie: het is "eene reserve van

het nationaal vermogen". Uit dit reservefonds kan kapitaalverlies in
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het binnenland worden gecompenseerd en kan extra kapitaal worden overge-

heveld bij toenemende investeringsvraag. Bovendien wordt het geldbezit

bij overlijden van de bezitter verdeeld en worden zijn nakomelingen ge-

noodzaakt om het kleiner bedrag dat hen als kindsdeel toevalt, met apar-

te zorg te besteden. Ging het hier om de dood van een rentenier, dan zal

het geld waarschijnlijk ondernemingen ten goede komen. Op het fonds kan

vervolgens een beroep gedaan worden door de staat, ingeval staatslenin-

gen de schatkist uit de nood moeten helpen. Het overmaken van rente ver-

betert voorts de wisselkoers.

Behalve op de produktie en op de staatsfinancien heeft het reserve-

fonds volgens Gijsbert Karel ook nog een gunstig effect op de consumptie.

Het betaan en de werking van het reservefonds, op termijn gezien

in voorkomende momenten, is niet alleen positief voor de aanbodzijde

van de economische groei en voor de staatsfinanci6n, maar ook voor

de consumptie . De rente-inkomsten worden door de bezitter gedeeltelijk

gekapitaliseerd en gedeeltelijk gebruikt voor de aankoop van luxegoe-

deren, zoals een huis, landerijen, meubilair, rijtuig en paarden.

Dat levert werkverschaffing op. Het rentebedrag circuleert "tot de laag-
,18ste kringen en klassen der maatschappij toe' , aldus zorgend voor hun

levensonderhoud 6n alsmaar belasting opbrengend, m66r, gezien het be-

stedingsniveau,  bij de rentenier  dan  bij de "armoedigste",  die in ieder
19

geval accijns betaalt

Literatuurstudie maakte het Van Hogendorp mogelijk over deze mate-

rie zo helder te schrijven. Wellicht werd hij daartoe gestimuleerd door

zijn priv6belangen: sedert 1787 belegde hij, zoals gezegd, bij voorkeur

zijn geld in Amerikaanse fondsen. Hij was onder de indruk van de daar

heersende rechtszekerheid en hij achtte het grondbezit van de Unie een

voldoende garantie voor de soliditeit van het krediet van de Verenigde
20

Staten . In zijn zojuist weergegeven opvatting over belegging in het

buitenland bleek hij afstand te nemen van de twee contemporaine klach-

ten die in elkaar samenvloeiden: de kapitaalbezitters gedroegen zich

"onvaderlandslievend"  en zij verrijkten   zich ten koste  van de armen.

Door een korte bespreking van deze uitingen van de 'tijdgeest' komt de

aparte denktrant van Gijsbert Karel, ook vergeleken met zijn jongere

tijdgenoten, scherper naar voren.

De mening bestond dat door de belegging in het buitenland op korte
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of lange termijn, in de vorm van banksaldi en aankoop van effecten, koop-

kracht voor productieve doeleinden aan het vaderland werd onttrokken. We

zagen dat Gijsbert Karel het niet had over kapitaalvlucht, maar over ex-

port van "overtollig" kapitaal. Het spectatoriale geschrift 'De Koopman'

was indertijd van hetzelfde gevoelen: geldspecie en wissels stonden in

verhouding met de "reoliteiten"; daarboven was er geld voorradig voor be-

leggingskrediet op langere termijn op de kapitaalmarkt. Dit tijdschrift

bezat volgens H. Brugmans een heldere kijk op de economische praktijk en

blijkt om die reden de betekenis die, naast de goederencommercie, de

geldhandel en het kapitaalverkeer voor de welvaart had, positief te kun-

nen waarderen. Toch is dit een uitzondering, want allerwegen wordt, ook

in 'De Koopman' zelf, de passieve commissiehandel als een benadeling van

de actieve handel beschouwd en het oordeel over de aan de eerstgenoemde
21

handel verbonden groei van de financidle sektor is dan ook negatief

Het algemene beeld van de welvaart is somber: de staatsfinanci6n verke-

ren in een precaire situatie; de nijverheid en de werkgelegenheid lij-

den van de hoge lonen en belastingen. Een rationeel oordeel over kapi-

taalbelegging wordt bovendien belemmerd door de politieke hoogspanning.

Parallel met de kritiek op het machtsmisbruik van de regenten wordt de

klacht geuit over de onwil van de kapitaalbezitters om in eigen land te
22

investeren . In de philippica's speelt ook een historische faktor mee:

de algemene afschuw van de onrust zaaiende zwendelpraktijken van John

Law, tot uiting komend in de achterdocht tegenover allerlei waardepa-

pieren, dus ook tegen buitenlandse effecten; ten tijde van beurscrises
23

zelfs tegenover wissels

Dat de afwijzing hoofdzakelijk van patriotten afkomstig was lag

voor de hand, omdat zij het vurigst hervorming van het politiek en maat-

schappelijk systeem bepleitten. Zij waren zozeer door hun politieke en

sociale argumentatie in beslag genomen, dat zij hun bezwaren onvoldoende

economisch-theoretisch toetsten. Ook buiten de patriotse kring bestond

in het einde van de 18de eeuw bezwaar tegen de invloedrijke lobby van

kooplieden en particuliere financiers. In buitenlandse economische ge-

schriften kwam eveneens de afkeer tegen deze groep naar voren. Smith

verfoeide de "mean rapacity" van de renteniers en wees er op dat de be-

langen van de kapitaalbezitters de vermeerdering van de nationale wel-
24

vaart in de weg k6nden staan
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In de Republiek betreurden Van den Heuvel en het economisch-patriot-

tisch tijdschrift 'De Borger' de kapitaalvlucht, weliswaar verklaarbaar

uit het renteverschil hier en elders, maar ook uit het egoistisch gedrag
25

van de renteniers . Bij Luzac, Pestel en Van de Spiegel treft men een

soortgelijke houding aan, overigens met variaties en zonder veel diep-

gang. Zo achtte Luzac de commissiehandel nuttig maar was hij tegen kre-
26

diet aan buitenlandse kooplieden . Hij vreesde blijkbaar dat door het

acceptkrediet het aan de buitenlandse handelaren mogelijk werd gemaakt

de Hollandse stapelmarkt te omzeilen, terwijl anderen - ook Gijsbert Ka-

rel - geneigd waren dit als een voldongen feit aan te nemen en hoopten

door middel van de financi6le dienstenverlening nog zoveel mogelijk de
27

internationale geldstroom over Hollandse havens te laten plaatsvinden

De mercantilistisch gezinde Pestel betreurde de kapitaalexport en be-

schouwde deze als een noodsprong van de bezitters vanwege het verlies
28

van investeringsmogelijkheden; hij diende geen aanklacht tegen hen in

Van de Spiegel  is zo sterk onder de indruk van het "zedelijk verval"

dat  hi j vreest  dat  er een "natie van leegloopende renteniers" ontstaat.

Dit schreef hij ca. 1791, wanneer als gevolg van de internationale span-

ning een uitzonderlijke rentestijging optrad. De renteniers zouden,

dacht hij, daarvan wel profiteren, want zij hadden ook te voren te wei-

nig willen inzien dat er, ook al was de rente laag, een redelijke be-

loning te verdienen was voor belegging in eigen land; kapitaal, besteed

in ontginning en landbouw, bracht uiteindelijk een hoog rendement op.

Laurens Pieter voelt niet voor een ongenuanceerd ageren tegen het bezit

van vreemde effecten: de overheid zou een rente van 4% moeten garande-

ren van investeringskapitaal ten behoeve van droogmakerijen en boven-

dien de raad dienen op te volgen van Adam Smith om particulieren te be-
29

trekken bij de handel op Oost-Indid

De sociale kritiek op de beleggers werd intenser naarmate het pau-

perisme uitzichtlozer werd. Wanneer vanaf 1795 de opbouw wordt beoogd

van een nieuw politiek stelsel, is het vooral de radicale patriot Gogel

die werkt aan een fiscale oplossing van de armoede- en welvaartsproble-

men. Zijn sociale interesse is zo dominant dat hij nog in 1820 rancunes

bezit tegenover de kapitaalbezitters; evenals trouwens andere auteurs
30

- zoals Ouwerkerk de Vries - die nog steeds jeremiades houden over

het verval van de achttiende eeuw.
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Het is merkwaardig dat deze afkeer, toch het 'Leitmotiv' in de lite-

ratuur, die Gijsbert Karel bij de hand had, bij hem niet wordt aangetrof-

fen, net zo min als een defensieve houding. Hij wees de kapitaalexport
31

niet af maar juichte haar ook niet toe . Blijkbaar kon hij als biblio-

theekman distantie nemen van het belang van de kapitaalkrachtige elite,

waartoe hij als gevolg van zijn huwelijk met Hester Clifford zelf behoor-

de. Kortstondig na 1798 actief in de commercie, identificeerde hij zich

toch niet met de kooplieden. Daarbij komt nog dat hij in zijn menings-

vorming tot een slotsom kwam bij de wet van 1824 en zo afstand nam, ook

in de tijd gezien, van de voorbije eeuw. Het is niet duidelijk of Gogel

de Amsterdamse 'haute finance', met wie hij zich in de Bataafse tijd

lieerde, in wezen verfoeide. Gijsbert Karel achtte de bijdrage van deze

groep voor de sanering van de staatsfinancien en van de welvaart onont-

beerlijk. In 1788 constateerde hij dat het politieke klimaat een obsta-

kel daarvoor kon zijn. De doorgaans patriotsgezinde kapitalisten eisten

dat Van de Spiegel een algemene amnestie zou afkondigen; ten aanzien

van deze kwestie sprak Gijsbert Karel, als deelnemer aan het gerestau-

reerde stadhouderlijke regime, zich niet duidelijk voor of tegen uit.

Hij wilde de politieke en sociale tegenstellingen niet onderschatten

- we analyseren nog zijn samenlevingsbeeld (VIII.3) - maar hij dacht

dat die tegenstellingen gemitigeerd werden indien de kwaliteit van het

financiDle en economische draagvlak van staat en maatschappij verbeter-

de.

Leningen stonden direct in verband met schatkist en welvaart. De

kapitaalleningen kregen van Gijsbert Karel in dat licht een onpartij-

dige beoordeling, ook al was het voor die tijd ondenkbaar dat zij ge-

isoleerd, dus los van de politieke en sociale implicaties, werden be-

schouwd. Een evenwichtige redenering op het punt van buitenlandse be-
32

leggingen, zoals Keuchenius die gaf in 1803 , vormde een grote uit-

zondering. Gijsbert Karel reikte op een later tijdstip, inhoudelijk

verder, eigenlijk even ver als nadien Van Rees, die in 1854 geen be-

grip aan de dag legt voor de 18de-eeuwse klacht, en als het in datzelf-

de jaar verschijnende Leidse proefschrift over dit onderwerp van R.V.
33

Heyliger . Met voorbijgaan van belegging in buitenlandse staatsfondsen

zegt Van Rees, Van den Heuvel kapittelend, dat leningen aan buitenland-

se producenten logisch verklaarbaar zijn. Zij procuceren winstgevender.
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Dat zal in een situatie van vrijhandel een stimulans zijn tot goedkopere

en grotere produktie elders. De Utrechtse hoogleraar vervolgt: "meerdere

voortbrenging in een ander land heeft in de meeste gevallen na korteren

of langeren tijd meerdere voortbrenging in ons eigen land ten gevolge.

Wij winnen dus bij die geldleening vooreerst hooge renten voor onze ka-

pitalen, en ten tweede aanwas van onze nijverheid„34.

De recente historiografie heeft met gebruikmaking van de economische

theorie aangetoond dat Gijsbert Karel het gelijk aan zijn kant heeft. Er

wordt nu gesteld dat een lage rentestand wijst op aanwezigheid van vol-

doende kapitaalaanbod en dat het daarom onjuist was de belegging als

drainage van de eigen welvaart voor te stellen. Zonder kapitaalexport
35

zou de Republiek er nog slechter aan toe geweest zijn ; het leven van de

stapelmarkt werd er door gerekt. Klein heeft er op gewezen dat de sec-

torsgewijze behandeling in de economische geschiedschrijving vermoedelijk

heeft geleid tot de discutabele stelling dat de groei van het financie-

wezen in de 18de eeuw een fundamentele struktuurwijziging van de volks-
36

huishouding heeft teweeggebracht . In mijn hoofdstuk over economische

ontwikkeling kwam naar voren dat in de historiografie z6 sterk het ac-

cent gelegd is op Gijsbert Karel's Hollands handelsdenken, dat niet on-

derkend is dat hij wel degelijk lette op de vraag- en aanbodfaktoren,

die door de handel werden gedynamiseerd ten gunste van de andere wel-

vaartstakken. De faktor kapitaal speelde in zijn denken daarbij een be-

langrijke rol.

Joh. de Vries betoogt dat naarmate zich economische struktuurwijzi-

gingen in West-Europa voltrokken, in de Republiek minder produktieve be-

leggingen konden plaatsvinden en dat de kapitaalexport naar elders in-

direkt de koopkrachtige vraag van de economisch expanderende landen naar
37

Hollandse handelsgoederen zal hebben beinvloed . Dit werd reeds door

Gijsbert Karel verwoord. Het lijkt er echter op dat Van Hogendorp er van

uitging dat de geldstroom naar buiten 'vanzelf' zou terugkeren bij be-

tere investeringskansen in Nederland, terwijl kan worden aangenomen dat

de hardnekkigheid van de beleggingsgewoonten in de 19de eeuw tot uitstel
38

van industrialisatie hebben geleid . Hij zag de achteruitgang van de

nijverheid niet als een onomkeerbaar proces; hij verwachtte van de bui-

tenlandse vraag een conjuncturele 'knik' naar boven. Gijsbert Karel had

begrip voor kapitaalexport door particulieren, maar stond tegelijkertijd
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positief tegenover overheidspremies aan op de buitenlandse markt concur-

rerende bedrijven. Zijn standpunt met betrekking tot de buitenlandse

fondsen lag feitelijk in het verlengde van de in de 18de eeuw zich spe-

cialiserende financi6le stapelmarktpraktijk. De miskenning van de bete-

kenis van de kapitaalexport door de patriotten kwam voort uit hun stre-

ven naar vernieuwing van de economische struktuur, maar de inconsisten-

tie tussen beide noties stond een doorbraak in hun economisch denken in

de weg. Terwijl de patriotten zoals Gogel in 1795 als mannen van de

praktijk problemen anders dan voorheen wilden aanpakken, bleken na 1813

Gijsbert Karel's lange-termijn-inzichten voort te komen uit het besef

dat Nederland nu eenmaal door zijn ligging en als gevolg van de opkomst

van de buurlanden tot een dienstverlenend land met een grote mate van

vrijhandel was voorbestemd. De geldstroom en de goederenstroom comple-

teerden elkaar in de handel. De richting van de geldstroom kon echter

door de invloed van de regering op het geldwezen en door haar financi6le

operaties in haar vrije beweging worden gestoord of naar de schatkist

worden omgebogen: met, in Gijsbert Karel's ogen, alle gevaar voor een

vrije economische ontwikkeling.

VI .  6_:. De  rol van banken en overheid met betrekking  tot het geldwezen.

Dat de handel gebaat was bij een vrij geldverkeer was in de Republiek

een vanzelfsprekendheid. Met uitzondering van de tegenstand tegen kapi-

taalexport werd ingezien dat de handel in specie en baar geld en met

name de daardoor bevorderde uitgifte van wissels onmisbaar was voor de

toenemende commissiehandel. De groei van het geld- en kredietwezen viel

samen met de demonopolisering van de Hollandse stapelmarkt en dat feit
1

bleek, achteraf beschouwd , de centrale positie van Amsterdam in de we-

reld overeind te houden. Toch werd op het einde van de 18de eeuw duide-

lijk dat hier dezelfde problemen in het geldsysteem zich voordeden als

in de buurlanden, als gevolg van de toeneming van de financiale publieke

sector en die van de binnen- en buitenlandse handel, De muntverzwakking,

de waardediscrepantie tussen speciegeld en allerlei soorten negotie-

penningen en daarnaast de geldcreatie door de banken vroegen om rege-

lingen en toezicht van de overheid. Het 'currency'-vraagstuk zou de-

cennialang een discussie tussen economisten en politici oproepen. Gijs-
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bert Karel maakte kennis met de start daarvan; naderhand schreven Ackers-

dijck, Mees en Pierson hun studies over geld- en bankwezen. De kritiek

van Van Hogendorp op de welvaartspolitiek van Willem I betrof de achter-

liggende financi6le maatregelen. Deze strookten niet met zijn financieel-

theoretische opvattingen over de vrijheid van financi6le handel van par-

ticulieren en banken. Vanaf zijn jonge jaren werd hij geconfronteerd met

de bancaire rol in het geldsysteem. Over de muntwaarde op zich sprak Gijs-

bert Karel pas, toen deze kwestie aan de orde kwam bij de speciale cur-

rencyvraagstukken van het Verenigd Koninkrijk, eerst toen het noordelijk

en zuidelijk geldcircuit onmogelijk te combineren waren en vervolgens

bij de moeilijkheden die optraden in het muntstelsel in Oost- en West-

India.

Van Hogendorp kende het boek 'Institutions politiques' van Bielfeld,

waarin er op werd aangedrongen dat de staat de inkomsten weer deed terug-
2

keren in de maatschappelijke geldhoeveelheid . In het hem eveneens beken-

de werk van de laatmercantilist Condillac werd gewezen op de parallellie

van de binnenlandse en internationale geld- On goederenstroom. John Law

genoot ondanks het 6chec van zijn Franse Banque G6n6rale (1716) en zijn

aandelenmaatschappijen en de nadien allerwegen bestaande argwaan tegen-
3

over bankpapier , met zijn theorieen over geld en krediet hier een zekere

faam. Hij was de enige economist die in de Verhandeling van 1751 werd ge-
4

noemd . Ondermeer had hij invloed op Charles Dutot en op Forbonnais. Van

de eerste auteur bezat Gijsbert Karel de 'R6flexions politiques sur les

finances et le commerce' (1738), het naslagwerk voor financi6le opera-

ties, waarin de wisselkoers de barometer van de handel wordt genoemd en

een kunstmatige verhoging van de geldwaarde door de regering wordt ver-
5

foeid . Forbonnais, die van 1756 tot 1763 de Franse regering terzijde

stond bij de herziening van het muntstelsel en bij de uitgifte van

staatsleningen, is uitdrukkelijk voorstander van een onderlinge afstem-

ming van de waarde van de verschillende munten en van een begrenzing van
6

het bankgeld door de overheid . De handel vergde evenwel een gestroom-

lijnde geldcirculatie. Op reis naar de Verenigde Staten maakt Gijsbert

Karel, lezend  in  de ' El6mens du Commerce' , de volgende aantekening:   "Le

Gouvernement, toujours plus en 6tat de faire du mal que du bien au com-

merce, doit se garder d'y mettre des obstructions par des changemens

dans les monnoies. Car puisque le trafic est le principe des richesses,
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et que l'argent repr6sente les denr6es, il convient de faciliter la cir-

culation de ce r6pr6sentatif. Dans le pays une division des monnoies  en

trWs petites parties est avantageuse, et & 1'6gard de 1'6tranger il faut
7

observer une juste proportion entre le titre et la valeur de l'argent" .

Ook al had de Republiek minder dan elders te lijden van de muntver-

slechtering, toch werd men hier door het wegvloeien van de hooggewaar-

deerde Nederlandse negotiepenningen en de inflatie van de hier rouleren-
8

de minderwaardige buitenlandse munten attent gemaakt op de kwestie van

de waardevaststelling van nieuwe munten. Daarvoor werden bijvoorbeeld in

'De Koopman' drie criteria genoemd: de intrinsieke waarde van goud of

zilver, de toevallige waarde van de zilver- en goudprijs, afhankelijk

van de handel in edele metalen, en tenslotte de uiterlijke door de over-

heid te bepalen waarde. Sprekend over de laatste norm zei Pestel, dat de

overheid de muntwaarde iets onder de intrinsieke waarde moet stellen om
9

zodoende zichzelf de kosten van het muntslaan te vergoeden . Dergelijke

beschouwingen vond Gijsbert Karel diepgaander besproken in de werken van

Hume, Steuart en Smith. Zijn omvangrijk Crawfurdr6sum6 vergrootte zijn
10

inzicht  in  "den  aart, de waarde  en het vermogen  van  geld"    .  Dat  was

juist in de tijd dat de pensionaris voor de vraag stond welke taak de

Rotterdamse regering had ten opzichte van de stedelijke wisselbank.

Over het geldsysteem en de monetaire rol van de bank had hij in de

Verenigde Staten opstellen geschreven die door Jefferson en Robert Mor-
11

ris waren goedgekeurd . Jefferson informeerde Gijsbert Karel over de

schade die Noord-Amerika had geleden van de faillissementen van Engelse
12

banken . Een eigen nationale bank was noodzakelijk. Het geldsysteem

zelf was ook in moeilijkheden. Na het uitroepen van de onafhankelijk-

heid kon het Congres ter betaling van de oorlogskosten niet direct aan

belastingen en leningen denken; het besloot tot het scheppen van een

papieren geldeenheid. De depreciatie van het oude 'continentale' papie-

rengeld, dat voorlopig in omloop bleef, was daarvan het gevolg. Het-

zelfde lot trof het nieuwe papierengeld, want de wet van Gresham deed

zijn werk: het speciegeld verdween grotendeels uit de circulatie. De

informatie, hierover door Gijsbert Karel bijeengezet, vertoont de hel-

derheid van een hedendaags handboek. In de jaren na 1783 zou dankzij

geslaagde leningen snel een einde komen aan de monetaire instabiliteit.

Er vond toen een ontpotting van de munten plaats en daaraan werd de
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13
waarde van het papier opnieuw aangepast

Bij het herstel van de verstoorde verhouding tussen specie- en pa-

piergeld werd een positieve rol gespeeld door de reeds genoemde Bank of
14

North America . Gijsbert Karel's opstel hierover bevatte het plan van

Morris om er een deposito-, disconto- en emissiebank van te maken. Eerst

dan zou naar diens mening de liquiditeitspositie, die nu uit de quotes

werd opgebouwd, solide genoeg zijn om de federale regering van geld te

kunnen voorzien. Dit ontwerp van een centrale bank, gemaakt naar het

voorbeeld van de Bank of England, strandde in 1790. Door het charter,

dat de staat Philadelphia in 1787 verleende, kregen evenwel de zojuist

genoemde commerci6le funkties toch kans van slagen. Sindsdien trok de
15

Bank vele Europese aandeelhouders aan, waaronder Gijsbert Karel zelf

Hij tekende aan dat deposito's van buitenlanders de papieren-geldcircu-

latie een goede basis zouden geven, zodat bij de Amerikanen geen drai-

nage behoefde plaats te vinden van munten. Het banktegoed werd echter

in eerste instantie uitgebreid doordat de bank als kassier optrad: de

groei van de girale operaties liep parallel met die van het deposito.

Vervolgens werd er bankpapier aan de depositohouders gegeven waarop de

tegenwaarde van het geplaatste tegoed vermeld was. Gijsbert Karel was

er vooral in geinteresseerd dat men ook geendosseerde wissels, met een

beperkte inwisselingstermijn en een veranderend disconto, aan kooplie-

den wilde uitreiken. Omdat het banksaldo zelden werd opgevraagd, zou,

schreef hij, de bankactiviteit nog verder toenemen. In de praktijk ble-

ken beide soorten bankbrieven na de startfase bijna A pari te circule-
16

ren

De wissel als belangrijk middel van betalingsverkeer en krediet

is uiteraard een Hollands gegeven. Vanwege het internationale gebruik

ervan en de toepassing van het acceptkrediet waren de betrouwbaarheid

en de waarde punten van zorg. In 1792 (of 1793) schreef Gijsbert Karel

een opstel over de positie van de Rotterdamse Wisselbank, waarin hij

zich onwennig voelde ten aanzien van deze materie. Dat bleek uit de

titel: "Eene Schets van Verhandeling over den agio"17.  Toch ging hij
scherpzinnig te werk. De wisselkoers van de kleine Rotterdamse Wissel-

bank richtte zich naar die van de grote Amsterdamse Wisselbank, omdat

vanuit het buitenland de wissels op Holland getrokken werden. Tegelijk

was echter het agio in de Maasstad hoger, waardoor hier de kooplieden
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gedupeerd en de wisselaars bevoordeeld waren. Omdat de regering in Rot-
18

terdam een directe invloed op het agiotage had en in Amsterdam niet

zou in samenspraak met de kooplieden bezien moeten worden of het Rotter-

damse opgeld niet gelijk of lager dan die in Amsterdam kon zijn.

In Gijsbert Karel's aantekeningen komt de wisselbank naar voren als

monetair instrument in het geldsysteem van de Republiek en minder als

kredietinstelling. De discussie over deze tweeledige funktie van de wis-

selbank heeft zich jarenlang, vooral bij Mees, maar zelfs tot in onze

tijd voortgezet. Van de Laar heeft dat kortgeleden uitvoerig uiteenge-
19

zet

Van Hogendorp weidde uit over de vaststelling van het agio in het

verleden. De agio werd en wordt bepaald door het waardeverschil tussen

de nieuwe, beste munt en de lopende munt en ook door de hoeveelheid

bankgeld. Het agio, zeker een hoog niveau daarvan, is te betreuren ,

want de wisselbank is er voor de handel. Gijsbert Karel constateerde,

dat de Amsterdamse Wisselbank door de kredietverschaffing aan de Oost-

Indische Compagnie de voorkeur van de kooplieden voor het bankgeld had

aangetast. Andere omstandigheden die dat aantoonden waren, daarbij ver-

geleken, secundair van gewicht: de bankcrises in het verleden, de plot-

selinge behoefte aan contant geld zoals bij de heffing van de 25e pen-

ning in 1788, de af en toe optredende perioden van slapte in de handel.

Gijsbert Karel zag de wisselbrieven als onmisbare waardepapieren die

voldoende gedekt moesten zijn door het bankdeposito en hij stelde vast

dat de wisselbrieven door kredietgeving buiten de kooplieden om een

voor de commercie nadelige agio opleverden. Ongetwijfeld ging hij ak-

koord met wat al in 'De Koopman' was gesteld: namelijk dat de buiten-

landse wisselbrieven gezamenlijk de voorraad exportgoederen represen-
20

teerden . In zijn voorstel om, gezien de soliditeit van de Rotterdam-

se Bank, door een aantrekkelijker agio de handel naar zijn stad te

lokken, speelde de rivaliteit met Amsterdam wellicht mee. Vooral ging

het hem echter om het behoud van de Bank voor de handel.

Het opstel bereikte de Rotterdamse vroedschap niet, omdat de in-

termediair Van Ijzendoorn de kwestie zelf te complex vond en teveel

terugschrok voor een afwijking van de bestaande gang van zaken. Wel-

licht overschatte Gijsbert Karel de autonome betekenis van de Rotter-
21

damse Bank . Het moderne onderzoek van Van Dillen laat zien dat de
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leningen van de Amsterdamse Wisselbank het agio in de periode 1789-1794

vaak rondom het pari liet zweven. Gijsbert Karel sprak van een agioper-

centage in Rotterdam van 1 & 2% en zag kennelijk toch niet volledig de

ernst in van het verontrustend effekt van de Amsterdamse leningen op de
22

agio . In 1796 werd de geheimhouding van de Amsterdamse Bank verbroken:

de publicatie van de zeer ongunstige balansci jfers toonde het grote dek-

kingstekort. De aangetaste soliditeit moest, vond Gijsbert Karel, her-
23

steld worden . Later zal hij beseffen dat in deze periode de specie- en

wisselhandel zich definitief aan het verplaatsen was naar Hamburg en dat

de positie van de Republiek hooguit relatief op sterkte kon blijven bij

herstel van de Wisselbank.

De Bank of England werd als model gezien van een geld- en krediet-

instelling die de welvaart bevorderde. De plotselinge opschorting door

de regering van William Pitt in 1797 van de inwisselbaarheid van bank-

papier tastte haar geloofwaardigheid enigszins aan. Misschien dat mede

daardoor de twee ontwerpen van Gogel om een centrale bank op te richten

geen gehoor vonden; later, in 1814, zou daaruit de Nederlandsche Bank

ontstaan. Gijsbert Karel had, zoals we zullen zien, geen bezwaar tegen

de oprichting er van en tegen de uitgifte van bankpapier. Hij volgde de

depreciatieperikelen van het Engelse bankpapier na 1800 en distancieer-

de zich van de vergelijking daarvan met de assignaten. De Franse kran-

ten spraken in hun oorlogsstemming van het naderend bankroet van de

Bank of England. In 1811 schreef Gijsbert Karel op basis van de Lager-
.24

huisdebatten het opstel 'Banque d'Angleterre' . Scherpzinnig en in
25

overeenstemming met onze huidige stand van kennis
, analyseerde hij de

Engelse problematiek als volgt.

Toen in 1797 gevreesd werd voor het overslaan van de Ierse crisis

naar Engeland, leidde de stormloop op deposito's tot faillissementen

van particuliere banken. De maatregel van de centrale bank was daarvan

het gevolg. De dieperliggende oorzaak lag in de enorme uitbreiding van

de geldhoeveelheid. Primair was deze het gevolg van de sterke economi-

sche groei. De toeneming van de bankbiljetten werd echter in gevaar ge-

bracht doordat de goudvoorraad werd aangetast als gevolg van de buiten-

gewone oorlogstoestand. Subsidies aan bondgenoten en betaling van Engel-

se legers op het continent leidden tot goudexport, terwijl de goudin-

stroom nagenoeg uitbleef omdat door het Continentaal Stelsel de afzet
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van de eigen en koloniale goederen belemmerd werd. Het ontbrak Engeland

aan gemunt geld en daarom was het bankpapier nodig. De depreciatie daar-

van was logisch, doch zou niet zover gaan dat een bankroet ontstond om-

dat het bankpapier een betaalmiddel bleef en niet een staatspapier was.

Een vergelijking met assignaten wees Gijsbert Karel af, want als credi-

teur van de staat blijft de Bank, scherp gecontroleerd door het parle-

ment, zelfstandig werkzaam, op zoek naar allerlei soorten van extra dek-

king: inkomsten van belastingen en leningen kunnen daartoe ook worden

gebruikt. Hij twijfelde er niet aan dat "le bon esprit de la nation",

waar te nemen uit de medewerking van handelshuizen en vermogende parti-

culieren, de legitimiteit van de Bank onverlet liet. Want "la grande

maxime qu'une banque doit toujours permettre la r6alisation de ses bil-

lets" zou na de bedindiging van de oorlog weer worden nageleefd.

Tijdens het schrijven van dit opstel las hij bij Kraus op welke

risico's Smith, uitgaande van diens geldtheorie, had gewezen bij een te

grote uitgifte van bankpapier; de Schotse banken dienden daarbij als
26

voorbeeld . Gijsbert Karel nam waar hoe de noodzakelijk gebleken han-

delwijze van de Bank of England tot gevolg had dat de economische we-

tenschap op het politieke podium aantrad. Het opzienbarend boekje van

David Ricardo, 'The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation

of Bank Notes' (1809), was daarvan het startsein. Hierin werd betoogd

dat de waardevermindering van het bankpapier ongedaan moest worden ge-

maakt door de goudvoorraad weer op te bouwen en de papieren-geldvoor-

raad geleidelijk te verminderen. Het disagio moest verdwijnen; de pa-

riteit van bankbiljetten en wisselkoersen aan baren goud diende her-

steld te worden. De gouden munten dienden geheel uit de circulatie te
27

worden genomen . Zo kon ook de verleiding worden weerstaan om papier

in te ruilen tegen goud. Indien in het internationale handelsverkeer

het papier niet werd aanvaard, steeg de wisselkoers. Een tijdelijke

opschorting van goudexport zal de tendentie bevorderen naar gelijkheid

van de waarde van de edele metalen in de landen die met elkaar handel-
28

drijven . In zijn boekje 'Proposals for an economical and secure cur-

rency' (1815) met zijn herhaald pleidooi voor een papierengeldstelsel

op basis van goud gaf Ricardo aanwijzingen voor de werkzaamheid van de

Bank of England. In de Bijdragen citeerde Gijsbert Karel hieruit een

passage over het vrijhandelsperspectief dat er volgens Ricardo lag in
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de afschaffing van de graanwetten en in "het meest nuttig gebruik (door
29

een land) van zijn kapitaal" . Deze kwesties bracht Ricardo in contact

met Malthus, James Mill en McCulloch, de deelnemers aan het hierna vol-
30

gende economendebat

Dat beide werken de aanzet gaven tot de ontwikkeling van de mone-

taire theorie is Gijsbert Karel niet ontgaan. In het Parlement kwam het

contrast tussen de rigide en de gematigde bullionisten naar voren. De

eerste groep onder leiding van Ricardo wilde een strak regime van de

nationale Bank om inflatie, dus prijsstijging, te voorkomen. William

Huskisson maakte deel uit van de tweede stroming, die de internationale

goudbeweging vrij wilde laten vanuit de gedachte dat de wisselkoersen
31

op den duur zichzelf corrigeren  . Hij had met anderen in het Bullion-

report van 1810 gepleit voor herstel van de convertibiliteit. De Re-

sumption Act van Peel in 1819 volgde dit advies op. In het daaraan voor-

afgaand debat werd stelling genomen tegen het papierengeldsysteem, zoals

Ricardo die voorstond. Gijsbert Karel was opgelucht dat de stelling cen-

traal stond dat edele metalen en munten "een hinderpaal en een onderpand
32

opleveren tegen eene al te groote uitgifte van papier" . In 1821 werd

de goudcirculatie hersteld. Deze financi6le wetgeving beschouwde Gijsbert

Karel terecht als een voorteken van de Engelse vrijhandelspolitiek (zie

VIII). Zij leidde ook tot het 19de-eeuwse debat over het gelijk van de

currency-theorie of van het banking principle. Respectievelijk werd vol-

gehouden dat de bankbiljettenuitgifte aan een maximum gebonden moest

worden en, daartegenover, dat hierin juist alle vrijheid mocht bestaan

omdat er toch niet meer biljetten in omloop zouden zijn dan nodig was.

In het tweede standpunt was een positieve houding tegenover het bankpa-

pier af te lezen. De mening dat een teveel aan bankpapier vanzelf te-

rugvloeide naar de Bank, zou Gijsbert Karel zeker betwijfeld hebben.

Ook al "wordt de verwisseling van het papier in geld ten allen tijde be-

loofd", hij achtte de vereiste "natuurlijke evenredigheid" tussen geld

en goederen bedreigd, doordat verschillende soorten geldwaardige papie-

ren naast en door elkaar werden gebruikt. Robert Peel zei in het debat

van 1819 bankbiljetten en promessen wel als circulatiemiddel te beschou-
33

wen, maar wissels in ieder geval niet . Of Gijsbert Karel met deze

aanvulling en correctie op de metallistische definitie van geld akkoord

ging, gaan we nader bekijken. Hij stond in ieder geval wantrouwend te-
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genover "het papierengeld, dat kind der revolutionaire tijden, en dien
34

kanker der maatschappij" . Hij doelde hier op de door regeringen gescha-

pen massa aan papiergeld, zoals de Franse assignaten en het voor 1813 ge-

drukte bankpapier in Oostenrijk, Rusland en Spanje. De handel heeft, luid-

de zijn mening, behoefte aan papier van banken en kassiers, maar hiervoor

moet de regering niet zelf zorgen, maar de door de overheid gewettigde

banken, zoals die van Engeland en Frankrijk. Datzelfde gaat op voor de

Nederlandsche Bank. Haar biljetten zijn geen "gouvernementspapieren" en
35

zij en alle andere "particuliere briefjes staan onder de wetten"

In 1822 verspreidde Gijsbert Karel zijn Verhandeling "over de munt,
.36

de banken, den wissel in ons land" . Hij bracht tussen geld- en bankwe-

zen en het internationale betalingsverkeer een samenhang, die inderdaad

in de financi6le politiek niet bestond. De in de Muntwet van 1816 aange-

kondigde hersmelting van oude in nieuwe munten was nauwelijks op gang

gekomen en de actieradius van de in Amsterdam gevestigde Nederlandsche

Bank strekte zich niet uit naar het zuiden. Trefzeker gaf hij het ver-

band aan tussen de funktie van het geld in de handel en in de nationale

welvaartsontwikkeling. Gijsbert Karel gaf hier een analyse, die niet

aan helderheid inboette door zijn normatiefgeaarde toekomstvooruitzich-

ten.

Het is niet terecht dat Tydeman aan Van Hogendorp verweet dat deze

de nadelige wisselkoers alleen toeschreef aan het verminderde gehalte

van de munten en niet aan de ongunstige toestand van de handel en aan

de verlegging van de handel in edele metalen - in specie en staven -
37

en van de wisselhandel naar elders . Integendeel, de opkomst van de

Hamburgse Wisselbank was voor Gijsbert Karel juist een aanwijzing dat

de Amsterdamse Wisselbank niet in 1818 gesloten had mogen worden. Het

gemeentebestuur had niet de bereidheid gehad om de ontstane tekorten

aan te vullen. Het verval van de Wisselbank, door de leningen aan de

O.I.C. en pas in tweede instantie door de stagnatie voor 1813 in moei-

lijkheden geraakt, versnelde de achteruitgang van de handel; Van Dillen
38

heeft dat later bevestigd . De hiernavolgende verklaring die Van Ho-

gendorp hiervan gaf was door de Engelse situatie ingegeven. Als basis

van het geldsysteem dient een land te beschikken over een voldoende

voorraad aan edele metalen. Nog jaren na de oorlog stagneerde de pro-

duktie van de goud- en zilvermijnen. Bovendien deed Engeland alle moeite
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om goud vanuit Europa aan te trekken. Internationaal vond er een vlucht

plaats van goede munten. In Nederland was het door de stilstand van de

handel niet mogelijk om het geld, dat door de kapitaalexport verdwenen

was, op tijd aan te vullen. Het door deze omstandigheden ontstane tekort

aan contanten werd terecht aangevuld door de bankbiljetten van de Neder-

landsche Bank, maar deze vertegenwoordigden "de klinkende munt zoo als

zij is". Deze munt was minderwaardig, omdat de hersmelting tot nieuwe

munten - in Engeland w61 volledig gerealiseerd - niet vlotte en de

nieuwe gulden uit de roulatie verdween. De gevolgen voor de wisselkoers

waren schadelijk. Indertijd hield de Wisselbank de wissel op niveau,

omdat zij gefundeerd was op bankgeld 6n op "het fijne zilver, in die
munt vervat- 6n op de aangevoerde edele metalen. Van Hogendorp zag in

dat het fundament van de wissels alle aandacht verdiende omdat zij bij

de internationale betalingen onmisbaar waren zolang de goud- en zilver-
39

pariteiten onbekend en onstabiel bleven

De waardeverhouding tussen de edele metalen werd als een lastig

probleem gezien. Een plotselinge verhoging van de produktie daarvan ca.

1825 riep ook bij Gijsbert Karel het schrikbeeld op van een sterke in-
40

flatie . De bestaande ongewisheid over de goud- en zilverstroom naar

Oost-Indie en West-Indid zette hem aan het denken over de wisselkoers
41

in Suriname . Hij volgde de opinievorming van ambtenaren in Oost-
42

Indi6 over de schaarsheid van zilver op Java

Alle nadruk werd gelegd op de noodzaak dat de muntwaarde gelijk

moet zijn met de intrinsieke waarde; de marktprijs en de natuurlijke

prijs van zilver en goud moeten samenvallen.

In de Verhandeling van 1822 werd door Van Hogendorp hierop gein-

sisteerd, omdat de Muntwet van 1816, lettende op het zilvergehalte, de

relatie tussen de zuidelijke franc en de noordelijke gulden foutief

had vastgesteld. De franc was namelijk minder waard dan de nieuwe, maar

meer waard dan de oude gulden. Hersmelting tot nieuwe guldens is bit-

tere noodzaak, want de nieuwe guldens stromen wep en de binnenlandse

handel tussen noord en zuid wordt daardoor afgeremd. Toen in 1825 de

franc uit de circulatie werd genomen en geen wettig betaalmiddel meer

was, tekende Gijsbert Karel aan dat dan meteen een einde had moeten
43

worden gemaakt aan de nadelig werkende dubbele standaard ; pas in 1857

zou de zilveren standaard worden ingevoerd. Een interessant, anoniem
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essay over de toepassing van de geldtheorie van Smith, Say en Storch op

de Engelse politiek tussen 1797 en 1819 stond hem bij deze gedachtenvor-
44

ming ten dienste

Gijsbert Karel schreef vervolgens in het opstel van 1822 dat door

de incongruente franc-gulden-verhouding vanzelfsprekend door het zuiden

een eigen bank werd verlangd. Hij betreurde dat om nationaal-economische
45

redenen wel . In beginsel had hij geen moeite gehad met de oprichting

van de Nederlandsche Bank. Het naar het voorbeeld van de Bank of England

ontworpen plan van Gogel tot oprichting van een nationale bank, die con-

vertibele bankbiljetten zou uitgeven, was hem, zoals gezegd, in 1802 on-
46der ogen gekomen . Van Hogendorp tekende dan ook geen protest aan toen

Willem I hem in 1814 om advies vroeg. Dat de Koning zijn steun aan de

Wisselbank zou opzeggen, was Gijsbert Karel toen niet duidelijk. Beide

Banken, zo was de meer gehoorde mening, konden naast elkaar blijven be-

staan; zeker ook omdat er weinig animo bestond tot het disconteren van
47

in bankgeld luidende wissels . Gijsbert Karel schreef in zijn verhande-

ling (1822) dat de Bank in plaats van een wisselbank alleen maar een

disconteerbank was. Dit kwam met de feiten overeen. Om die reden werd

na zijn dood, overigens vergeefs, alsnog de instelling van een handels-
48

bank voorgesteld

De Nederlandsche Bank had niet het monopolie van bankbiljettenuit-

gifte, doch Gijsbert Karel achtte de invloed van de regering te groot.

Omtrent de dekking van het bankpapier was namelijk niets bepaald - dat

geschiedde pas in 1847 - en alleen de overheid bezat er een rekening-
49

courant . De oprichting van de Soci6t6 G6n6rale in 1822 als een zuide-

lijke bank werd door Gijsbert Karel begrepen vanwege het onwerkzame

muntstelsel. De bevoegdheid om aan particulieren krediet te geven met

vaste goederen als onderpand ging hem echter te ver. Gedisconteerde

wissels en beleende koopwaren konden direct tot geld gemaakt worden.

Dat was een goede praktijk gebleken, maar nu het lenen op langere ter-

mijn mogelijk was, bestond er het gevaar dat boeren en fabrikanten

meer geld opnamen dan nodig was en dat het bankbedrijf zelf risico's

liep, Gijsbert Karel bestreed niet zozeer de steun van de Socidt6 aan

bedrijven op zich, maar het feit dat ook aan de regering geld werd ge-

leend en dat domeinen en fondsen daarbij als onderpand dienen. Hij

wenste dat het gezag van de regering over de banken ophield en wilde
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de garantie van de Nederlandsche Bank en van de Soci6t6 dat kooplieden en

fabrikanten particuliere banken konden oprichten, zodat evenredig met hun

behoeften en niet sneller het kapitaalfonds werd uitgebreid. De Bank of
50

England liet dat ook toe

Aangeslagen door de mislukking van de ene nationale bank stond Gijs-

bert Karel wantrouwend tegenover de buiten de publiciteit gehouden verwe-

venheid van financidle verplichtingen tussen de Soci*t6 en het Amortisa-

tie-Syndicaat, temeer omdat het hier twee instellingen betrof die reali-

seerden wat de Kamer bij het Domeinwetsontwerp net te voren had afgekeurd,

vooral dankzij zijn oppositie. Riemens' expos6 over de betrekkingen tussen

het A.S,, het Fonds van Nationale Nijverheid, de Soci6t6 G6n6rale en de

N.H.M. en over de duistere budgetpraktijken tot 1840 om het A.S. te hulp
51

te komen laat er geen twijfel over bestaan dat er sprake was van een

tweede, tussen staatsinstellingen lopend, geldcircuit. Langs een andere

weg was toch het gevaar ontstaan dat Gijsbert Karel had willen bezweren

bij de Domeinwet.

Zijn felle kritiek op deze wet, tot nu toe nagenoeg alleen belicht
52

wat betreft zijn politieke bezwaar van oncontroleerbaarheid
,
vormde een

culminatie van zijn financi6le inzichten. De staatskas werd bedreigd.

"Ik blijf bij het denkbeeld dat wij wederom eenen tijd beleven zoo als
53

dien van Law" . Het plan was om door verkoop van domeinen de somma van

40 miljoen gulden in inwisselbare domeinbrieven in circulatie te brengen.

Gijsbert Karel wees de verkoop via loterij af, want speculatie gaf voed-

sel aan "onmaatschappelijke hartstogten". Voorts accumuleerde  zi j  de

winst bij het te vormen Domeinbestuur, waardoor weliswaar uitgaven voor

bijvoorbeeld wegenaanleg konden worden bekostigd, maar bij plotselinge

koersdaling van de papieren de staatsfinanci6n in gevaar kwamen.

De vrijheid in het economisch leven werd er door aangetast. De ge-

noemde som onttrok geld aan de individuele bedrijvigheid, blokkeerde

het funktioneren van banken en handelshuizen en vergrootte de maatschap-

pelijke geldhoeveelheid dusdanig, dat "de evenredigheid tusschen con-

tanten en papieren, die zich vestigt door den onderlingen koophandel der
54

particulieren" , zou worden verstoord.

Gijsbert Karel was voorstander van directe leningen en parlemen-

taire controle op de financi6le politiek. Na 1830 werd overgegaan tot

het plaatsen van leningen, die de last van het A.S. enorm deed aanzwel-
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55
len . We weten niet, of leningen voor 1830 succes zouden hebben gehad.

De financieelpolitieke opvattingen van Gijsbert Karel waren voor zijn
56

tijd helder; tot een eigen theorievorming kwam hij niet . Zijn oordeel

over de besproken financiele kwesties en zijn bijdrage aan de politieke
57

discussie daarover kregen in de, ook oudere
, historiografie nagenoeg

geen aandacht. De invloed van met name Ricardo zou tot een economisch

denken van eigen bodem leiden. Wel is interessant, dat bij Van Hogen-

dorp de rubricering te vinden is van de onderwerpen, die vanaf Ackers-
58

dijck en Mees in de 19-de eeuw bestudeerd werden

Zijn inclusieve opvatting over de regeringstaak met betrekking tot

de nationale welvaart verschilde niet sterk met die van Willem I. Deze

had zijn ongecontroleerde, financieelpolitieke macht nodig om die eco-

nomische politiek te voeren in een hoger tempo dan Gijsbert Karel ver-

antwoord achtte. Voor Van Hogendorp stond vast, dat de omvang van het

beleid van de centrale en lagere overheid gelijke tred diende te houden

met de expansie van de financidle middelen. Dat laatste hing af van de

economische activiteiten van de burgers: de belastingopbrengst was dan

navenant.
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HOOFDSTUK VII. BELASTINGEN : welvaart en samenleving.

VII. 1. Inleiding.

De belastingen vormen primair een voorwerp van de praktische financidle

politiek. Ook al mijmerde Gijsbert Karel over toekomstige bezuinigingen

van militaire en administratieve uitgaven, de groeiende staatsschuld

vergde in ieder geval behoud, liever nog toeneming van de financidle

inkomsten. In de achttiende eeuw werd het effect van de belastingen op

de handelsactiviteiten steeds beter ingezien. Bovendien werd men gewaar

dat in de Republiek de stagnerende nijverheid, maar in het buitenland

de economische ontwikkeling de fricties tussen maatschappelijke groepen

scherper in het daglicht bracht, waardoor de verdeling van de belas-

tingdruk behalve een financieel en economisch ook een sociaal vraagstuk
1

bleek te worden, dat om een politieke oplossing vroeg . Nadat het pau-

perisme in de Republiek in de periode van de revolutie-oorlogen en in

de tijd vlak na Napoleon volkomen uitzichtloos was geworden, werd de

totstandkoming van een fiscaal beleid uitermate gecompliceerd door de

vereniging van de gedeeltelijk geindustrialiseerde zuidelijke Nederlan-

den met het Noorden. In 1821 werd de Algemene Beginselenwet aangenomen

met een noord-zuid-stemming van 55 tegen 51. Zij week af van Appelius'

wetgeving van 1816 en 1819; deze pogingen om de onderscheiden wensen

tot een compromis te brengen, hadden door de tirannie van de tijd en

van de staatskas schipbreuk geleden. Het enthousiasme van Gijsbert Ka-

rel in 1821 - hij zag er kansen in voor de Nederlandse deelneming aan

de op gang komende vrijhandelspolitiek van Engeland - werd in het

daaropvolgende jaar bekoeld, toen in de uitvoeringswetten 'correcties'

werden aangebracht als gevolg van de reacties van het zuiden: een

vrijere handelspolitiek werd daar niet als een nationaal belang gezien.

In de eerste twee decennia van de negentiende eeuw was er in Ne-

derland van een discussie over fiscale beginselen nauwelijks sprake.

Auteurs als Metelerkamp en Gogel beperkten zich tot notities over af-

zonderlijke belastingen. Gijsbert Karel was - met Keuchenius - de

enige publicist die de fiscus helder relateerde aan de welvaart; Elink
2

Sterk volgde hem met zijn boek van 1828 . Van Hogendorp had speciale

aandacht voor de toepassing van fiscale principes. Hij wist dat de
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3
'steuerpolitische Ideale' uit de oude tijd stamden en daarom tot communis

opinio waren geworden en zij daarom meestal onuitgesproken bleven. In de

algemene beginselenwet van 1821 ontdekte hij de impliciete uitgangspun-
4

ten . Vanaf het midden van de negentiende eeuw zou men de nader te noemen
5

beginselen steeds uitdrukkelijker naar voren brengen ; het fundament van

1821 werd toen geleidelijk aan verlaten. Deze wet was feitelijk een ver-

lengstuk van de persoonlijke prestatie van Gogel uit 1805. Deze schiep uit

de chaos en verscheidenheid van de gewestelijke en lokale belastingen een

algemeen, min of meer samenhangend belastingsysteem. Naar de achterliggen-

de economische overwegingen van Gogel kan men louter gissen; het theore-
6

tisch niveau daarvan wordt niet hoog aangeslagen . Hofstra heeft er op ge-

wezen dat de koopman-politicus Gogel beschouwd kan worden als een exponent

van de grote burgerij: handelend vanuit zijn klassebelang was hij niet bij

machte het aangehangen beginsel van rechtvaardigheid in de wet van 1805
7

vorm te geven . Dit oordeel klinkt anachronistisch. Pas kort voor de fis-

cale wetgeving van Pierson (1892-1893) werd het politiek 6n financieel

haalbaar geacht om de fiscus eventueel te gebruiken als een instrument
8

voor het verkleinen van inkomensverschillen . De afschaffing van een aan-

tal accijnsen, door Thorbecke en Van Hall in de periode 1850-1870 ten

gunste van de lagere bevolkingsgroepen tot stand gebracht, was mogelijk
9

door de stijging van de staatsinkomsten . Daarna werd nog een tijdlang

door ministers en parlementariers, bedacht op de status van de eigen

groep, betwijfeld of een fundamentele verandering van het belastingstel-
10

sel voor de schatkist geen nadelen zou hebben

Een vergelijking tussen Gogel en Van Hogendorp wordt bemoeilijkt

doordat de eerste zich veelal tot, ongetwijfeld zeer kundige, fiscaal-

technische notities beperkte. Gogel had een andere politieke en sociale

achtergrond dan Gijsbert Karel, maar beide mannen mogen niet te scherp

tegenover elkaar geplaatst worden. Gogel's unitaristische en radicale

toon, die doorklonk in het Rapport van 1800, was ook nog te horen in de

preambule van de wet van 1805, maar als medewerker van de moderaat

Schimmelpenninck bemerkte hij dat bij de uitwerking belastingprincipes

ondergeschikt waren aan het doel de hoge financidle nood van de schat-

kist te lenigen. Van deze spanning tussen theorie en praktijk was Van

Hogendorp zich reeds in zijn dissertatie bewust. Zijn Gedagten van 1802

stelden die kwestie centraal. Dit boek heeft ongetwijfeld veel invloed
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uitgeoefend, niet zozeer op de Bataafse politicill, maar op auteurs als

Metelerkamp. De rijke inhoud wekte bewondering, ook al zou zij - zo werd

aan Gijsbert Karel verteld - door de voor die dagen te geserreerde stijl
12

aan velen ontgaan . Om die reden noemt Sillem Van Hogendorp "Gogel's
13

voorloper" . Het stelsel van 1805 werd niet door Gijsbert Karel gehekeld.
14

Integendeel, hij waardeerde de financidle en speciaal de fiscale unifi-

catie van Gogel in de periode 1805-1809 en hij was evenals Gogel bezorgd

over het feit, dat 'financiers' te weinig letten op de legitimatie van de
15

belastingen door een samenleving met veel armoede . De vanaf 1818 ver-

schijnende Bijdragen genoten een groot gezag en waren in het bezit van

de staatscommissie die de beginselenwet ontwierp en waarvan Rodll voor-
16

zitter en Gogel adviseur was

We kunnen bij Gijsbert Karel constateren dat hij de belastingen met

de handelspolitiek in verband bleef zien, maar in de Bijdragen er blijk

van gaf in zijn fiscale denken te letten op de sociale effecten, d.w.z.

op de levensomstandigheden van de laagstbetaalden en de werklozen en op

de maatschappelijke orde als geheel. Was het pauperisme tijdens zijn pen-

sionarisschap vooral een vraagstuk van politiek beleid, de smithiaanse

literatuur(c.1812) richtte zijn aandacht op de ontwikkeling van de

volkshuishouding als geheel en op de maatschappelijke gevolgen van de

industrialisatie. Om meerdere redenen achtte hij na 1813 bijstellingen

van de bestaande belastingen gewenst. In de Lettres (1828-1830) ontwierp

Gijsbert Karel ten slotte een belastingklassensysteem, waarover Van Rees

zegt: "dit avontuurlijk plan bewijst op welke dwalingen de zucht naar
17

het voeren van een verkeerd stelsel zelfs een groot staatsman leidde"

Dit boek bleef niet alleen door het onbegrip van de latere liberalen

voor het sociale aspect ervan verwaarloosd, maar ook door de 'narrow

mind' van de kleinnederlandse historiografie: de bewering werd staande

gehouden dat Gijsbert Karel in de Lettres concessies deed aan de Bel-

gen. Een heroverweging van dit fiscale plan is op zijn plaats.

VII. 2. Kommentaar op de belastingpolitiek.

Van de door Smith gepresenteerde fiscale beginselen 'convenience, econo-
1

my, certainty and equality' konden de drie eerstgenoemde in de Repu-

bliek als een ervaringsgegeven gelden. Van een autochthoon fiscaal den-
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2
ken van enige betekenis was geen sprake . 'Gemak' kwam tot uiting in de

'geest van het Placaet van 1725': de handel was gebaat bij lage tarieven

en souplesse van belastingambtenaren. 'Zuinigheid' komt men tegen in het

voortdurend insisteren op zo laag mogelijke inningskosten. Het beginsel

van 'zekerheid' en het evenredigheidsprincipe 'gelijkheid' stonden ech-

ter steeds meer in een spanningsverhouding. De staat moest zeker zijn

van haar inkomsten; de burgers dienden er zeker van te zijn dat het be-

lastingstelsel niet plotseling werd veranderd. Het groeiend staatstekort

in de westeuropese staten noopte echter tot een bezinning op de bestaan-

de verhouding tussen directe en indirecte belastingen.

In Gijsbert Karel's proefschrift werd trefzeker de zin uit 'The

Wealth of Nations' opgenomen waarin gewezen wordt op de plicht van de

onderdanen een belastingbijdrage te leveren zo evenredig mogelijk aan de

inkomens, als tegenprestatie voor de door de staat verschafte bescher-
3ming . Deze formule werd het startsein tot de fiscaaltheoretische dis-

cussie over evenredigheid, rechtvaardigheid en progressiviteit. Met zins-

sneden van Hume, Smith en Necker schreef Gijsbert Karel, dat belastingen

in eerste instantie bezien moesten worden vanuit het oogpunt van doelma-

tigheid, eventueel ten koste van rechtvaardigheid. De staatsbehoeften

konden, aldus Necker, niet geheel gedekt worden door "se borner absolu-

ment aux genres d'impots, qui font proportionn6s aux diff6rens degrSs de
4

richesse" ; Hume en Smith voegden er aan toe dat kleine bedragen een

groot totaal opbrengen. Een exacte vaststelling van inkomsten voor een

eventuele invoering van directe belastingen was technisch onmogelijk en
5zou "une source intarissable de plaintes et de jaloesie" opleveren .

Necker wees er op dat de burgers gewend waren geraakt aan de vigerende

belastingen. Bovendien geven consumptiebelastingen hun het gevoel dat

zij zelf de uitgaven voor levensmiddelen en luxe-goederen, dus ook zelf
6

de fiscale bijdrage konden bepalen . Hume's voorkeur voor consumptie-,

maar in het bijzonder voor weeldebelasting en tegelijk echter diens af-
7

keer van een hoofdelijke belasting werd door Gijsbert Karel vermeld .

Op deze kennismaking van de Leidse student met het fiscale denken

volgde de confrontatie van de jonge pensionaris met Van de Spiegel's

vergeefse poging de openbare financien te redden. De behoefte aan belas-

tingontvangsten nam toe, terwijl het pauperisme de indirecte belastingen

discutabel maakte. Staatsleningen, steeds als vanzelfsprekende aanvulling
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van belastingtekort opgevat, slaagden tot overmaat van ramp ook steeds

minder, terwijl Gijsbert Karel bij de auteurs Necker en Crawfurd de uit-

gesproken gedachte aantrof om bij toenemend staatstekort de belastingen

niet te verzwaren, eerder te verlagen en gelijktijdig meer heil te zoe-

ken bij staatsleningen. Necker dacht hierdoor de legitimiteit van het
8

politiek systeem bij het grote publiek te bewaren .

De revolutiedreiging in de jaren 1793-1794 bracht hem tot het

schrijven van de 'Missive over het Armenwezen' (1794; gedrukt in 1805).

Hierin stond hij stil bij de samenhang tussen werkwilligheid, werk, be-

staansminimum, staatsfinanci6n en welvaartspolitiek. Hij wees er op,

dat de overheid de armenzorg alleen financieel kan blijven volhouden

voor de werkwilligen, die "door de omstandigheden buiten hen" werkloos
9

werden , dus de zieken en invaliden. Voor partieel arbeidsongeschikten

achtte hij de armenfabrieken het aangewezen middel, met een loon beneden

het gemiddelde van de particuliere bedrijven. Voor deze arbeiders was
10

een gedeeltelijke onderstand op zijn plaats

In 1800 voegde Gijsbert Karel aan het manuscript van de Missive een

voetnoot toe over de gedachte om de accijnsen op eerste levensbehoeften

af te schaffen. De Staatsregeling van 1798 had immers met de aankondi-

ging van een op handen zijnde geunificeerd belastingstelsel deze doel-
11

stelling op het oog . Hij wist dat drie strenge winters de duurte van

levensmiddelen zo sterk had doen toenemen dat het loon van vele arbei-
12

ders onder het bestaansminimum raakte . In zijn toenmalige woonstad Am-
13

sterdam was sprake van een bizarre escalatie van de ellende . Toch was

hij er vast van overtuigd "dat, zo lang als dezelfde inkomsten noodig

zullen zijn, en dus de ontlasting van den armen eene meerdere belasting

van de rijken na zig sleepen, deeze verschikking mij voorkomt, even na-
14

deelig voor den staat als voor den armen zelfs te zullen zijn"  . Hij

vreesde vlucht van kapitalen en verdere afbrokkeling van de werkgelegen-

heid.

Gijsbert Karel kwam tot een nadere bezinning op de belastingprinci-

pes, eerst in zijn 'Aenmerkingen' bij Verri (1800), daarna in de 'Gedag-

ten over 's Lands Finantien' (1802). Met dit laatste boek reageerde hij

op het Rapport van de Commissie-Appelius, waarin om fiscaaltechnische

redenen toch weer de voorkeur wordt gegeven aan de indirecte belastin -
15

gen .Appelius' belastingontwerp werd aangenomen maar bleef door de
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staatsgreep van 1801 buiten werking. De mening dat de indirecte belas-

tingen voortaan beschouwd moesten worden als aanvulling van de directe

belastingen in plaats van andersom, komt men ook bij Gogel in 1805 te-
16

gen . In Gogel's algemeen belastingstelsel was het wederom de schat-

kistnood die dwong om sterk te blijven steunen op de indirecte belas-
17

tingen . In de jaren daarvoor was Gijsbert Karel's huiver voor een ver-

zwaring van de directe belastingdruk niet irre6el, want het aantreden

van een radicaal politiek regime schiep onzekerheid, speciaal bij de
18

rijken. Openbaarheid van vermogens werd overigens niet beoogd ,
mede

omdat men niet in staat was de persoonlijke vermogens exact aan te slaan.

De indirecte belastingen bleken onmisbaar. De klassieke economen waren

van mening dat belastingen op primaire levensbehoeften zoveel mogelijk

vermeden moesten worden, maar zij wezen er op dat de relatie tussen di-

recte en indirecte belastingen niet onverhoeds verstoord moest worden en
19

hooguit marginaal mocht worden gewijzigd . Een grote uitzondering vorm-

de de idee van de 'imp6t unique', die ondermeer bedoeld was om een einde

te maken aan de fiscale vrijstelling van de seigneuriale grootgrondbe-

zitters in Frankrijk. Ofschoon deze theorie geridiculiseerd werd vanwege

haar abstracte aard, bleef de sociaalpolitieke doelstelling ervan na-

klinken in de tirades tegen de weelde.

Verri bracht in zijn 'Meditazioni' (1771) als hoofdstelling naar vo-

ren dat de belastingen nooit rechtstreeks op de armste bevolkingsklasse
20

mogen drukken . Van Hogendorp vecht dit standpunt aan en komt zo tot de

uiteenzetting van wat naar zijn mening tot nu toe het gezonde beginsel

van het Hollandse belastingstelsel was. Gijsbert Karel betoogt dat de be-

lastingen die het eerst bestonden, te beginnen met de grondbelasting,

zich uitbreidden, naarmate de staatskasbehoefte groter werd, totaan de

verteringsbelastingen. Een perfekt en overal geldend belastingsysteem be-

staat niet, zegt hij, want de belastingen richten zich naar de aard van
21

de volkshuishouding van een gegeven land . In het boek van Verri,  "een

samenstel van waarheid en dwaaling",  werd de imp6t unique op all66n  de

grondbezitters ontraden, maar voorgesteld op grondbezitters 6n kooplie-

den. Verri vreesde een "oorlog" tussen de maatschappelijke groepen, want

de rijken en de middenstand kunnen de belastingen afwentelen en de voor-

al daardoor gedupeerde armen zullen dan in verzet komen. Gijsbert Karel
22

benadrukt dat de rijken hoe dan ook een loon moeten betalen
,
dat niet



- 295 -

onder het bestaansminimum ligt, ook al kan er een tijdsverschil liggen

tussen de doorberekening van de verhoogde prijs als gevolg van accijns-

verhoging in de lonen. De aanpassing van prijs en loon, die bij matige

accijnsen mogelijk is, komt in gevaar bij de door Verri voorgestelde for-

se extra-heffing op de rijken. Het gelijkheidsprincipe formuleert Gijs-

bert Karel aldus: "de belastingen draagen (het) gelijkst, wanneer zij

over alle de volksklassen verdeeld zijn, en elk ingezeten naar zijn ver-
23

mogen en zijne verteeringen maatig opbrengt"  . Hij huldigt het stand-

punt dat men niet zozeer op groepen zijn aandacht moet richten maar op

de welvaart als geheel. Naar zijn mening verbindt Verri het economisch

en het financieel aspekt van de belastingen niet consistent met elkaar.

Verri is bevreesd dat door de belastingen te grote geldsommen ineens

uit de omloop verdwijnen. Dat dreigt, zegt Gijsbert Karel, nu juist bij

de belasting op grondbezit en op kooplieden, want Verri's stelsel komt

"regelregt op de werkende kapitaalen" neer. Niet alleen kan daardoor de

totale ondernemersactiviteit worden aangetast, omdat de "landerijen,

fabrieken, trafieken en comptoiren" wellicht door de rijken zullen wor-

den verlaten, maar ook het in eigen land aanwendbaar kapitaal zal dan
24

naar elders gaan . Verri geeft, vindt Gijsbert Karel, een argument

voor matige indirecte belastingen, omdat dan het geld in kleine porties

betaald wordt en snel weer in circulatie komt. Dit is ook de mening van
25

Keuchenius

Iedere ingezetene is graag bereid, zo vervolgt Van Hogendorp, te-

genover de bescherming van de staat zijn fiscale bijdrage te leveren;

de rijke uiteraard dus meer dan de arme. Bij belastingstijging moet de

ingezetene bezuinigen op zijn consumptie of, wat "nuttiger is voor den

staat", door langer te werken datgene "te herwinnen  dat  hij  aan  den

Staat opgebragt heeft". De staatsbehoeften zijn echter dermate gegroeid,

dat niet alleen op de welvaart van de individuele ingezetene, maar op

de welvaartsontwikkeling als geheel moet worden gewonnen. Immers,  "er

moet volstrekt zo veel meer werk gedaan worden, als in waarde gelijk
..26

staat met de geheele som der belastingen" . Gijsbert Karel concludeert

dat de Hollandse welvaart mede te danken is aan de toepassing van het
27

fiscale grondbeginsel - de door Hume als eerste geformuleerde 'tax

stimulation' -, dat de belasting "een prikkel der nijverheid is, waar-
28

door de reproduktie weinig of niets schade lijdt" . Omdat directe en
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indirecte belasting matig van aard bleven, werd zelfs bij stijgende kos-

ten van levensonderhoud en bij zware staatskasclaims de produktiviteit

van arbeid en kapitaal opgevoerd. Dat in het verleden wel eens bedrijven

verdwenen, omdat de belastingdruk de grenzen overschreed, bevestigt juist

het gelijk van het Hollandse principe. "Elk ingezetene, groot of klein,

rijk of arm, (...) was gedwongen door het geen de staat middelijk of on-

middelijk (...) geduurig van hem eischte, om altijd min of meer bedagt

te zijn op de verbetering van zijne inkomsten, ten einde niet te kort te

schieten. Dezelfde hand lag zwaar op ieders hoofd, en drukte zo veel mo-

gelijk op eene gelijke wijze (onderlijnd door mij, Ov.), zo dat elk on-

middelijk de noodzakelijkheid van nijverheid en van ongewoone poogingen
29

gevoelde"

In de 'Gedagten' stelt Gijsbert Karel vast dat de commissie-Appelius

bij haar voorstel tot "eene ontlasting der levensbehoeften, en eene ver-

dubbelde belasting van den Rijkdom en den Middenstand" zich er van bewust

is bij tegenstanders de indruk te wekken een verkapte vorm van 'imp6t
30

unique' te willen introduceren . Hij twijfelt er niet aan dat gelijksoor-

tige ideedn als van Verri hier doorspelen. Zijn 'Aenmerkingen' bij Verri

kan men daarom in de 'Gedagten' terugvinden. Toch spitst Gijsbert Karel

een aantal punten van kritiek  toe.  Hij  is er verbaasd  over  dat  een  "om-

keering" van het oude systeem wordt beoogd. Door afschaffing van een aan-

tal accijnsen ontstaat een "verbaazende gaaping  in 's Lands Kas", terwijl

de staatskasnood toeneemt. De commissie-Appelius staat een loonkostenda-

ling voor ogen, zodat daardoor de fabrieken weer tot bloei komen en de

fabrikant meer geld overhoudt en dus meer belasting kan betalen. Men ver-

geet evenwel, zegt Gijsbert Karel, dat de fabrikant en iedere andere

werkgever door de directe belasting in zijn ondernemingsgeest kan worden

verzwakt, zodat de werkgelegenheid mogelijkerwijze nog verder achteruit-

gaat. Bovendien wijst hij op het tijdsverschil tussen ontvangsten en

nieuwe baten voor de staatskas, dus op de kans dat de noodzakelijke ver-

houding tussen staatsinkomsten en welvaartsontwikkeling nog incongruenter

wordt dan die al is. De zekerheid van de schatkist kwam in het geding.

Dit laatste argument werd ook door anderen geuit. Gogel trok zijn mede-

werking bij de commissie van 1799-1800 terug, omdat hij het nieuwe sys-

teem niet geleidelijk, zoals Appelius c.s. wilde, maar, vooral om fis-
31

caaltechnische redenen, onmiddellijk wilde invoeren . Ook Metelerkamp
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vreesde in zijn boek van 1804 om die reden een verbreking van het "zo

nuttige evenwigt" tussen de bestaande belastingen en steunt daarom de
32

hier weergegeven gedachtengang van Gijsbert Karel

De sociaalpolitieke doelstellingen van het Uitvoerend Bewind lei-

den volgens Gijsbert Karel tot economische denkfouten. De regering wil

een brede politieke steun van de samenleving en zet met een beroep op

het algemeen welzijn de grote massa van de bevolking op tegen de rijken.

De nieuwe politici komen voort uit de "middelstand" en zijn geinspireerd

door de economisch-patriottische bezorgdheid over de werkloosheid. Dat

verklaart, zegt Gijsbert Karel, hun "afkeer van den rijken man". Zij

zijn echter inconsequent. Enerzijds wijzen ze op de commerci*le een-

zijdigheid van de Republiek, anderzijds ontkennen zij niet de betekenis

van de handel voor de welvaart. In het politieke klimaat wordt de rol

van het kapitaal ontkracht door de rijkdom als verspilling te omschrij-

ven. "Rijkdom" en "Middelstand" duiden volgens Van Hogendorp op het ver-

schil tussen een grotere of kleinere inkomens- en vermogenspositie. De

daarbij te rekenen maatschappelijke groepen zijn in iedere welvaartstak

te vinden als grotere of kleinere kapitaalbezitters, kooplieden, fabri-

kanten, trafikanten, landeigenaars: zij hebben dus overeenkomende econo-

mische belangen. Daarom betreurt hij het dat onder rijken alleen de

grote kapitaalbezitters en grote kooplieden worden begrepen. Overigens

wordt dan, betoogt Gijsbert Karel, voorbijgegaan aan het feit dat het

deze twee groepen zijn, die de handel en daardoor de andere welvaarts-

takken trekken. Hun consumptie verschaft debiet aan fabrikanten en klei-
33

ne producenten en daardoor werk aan de armen

Belangrijker dan de daling van de lonen door middel van de af-

schaffing van de accijnsen acht Gijsbert Karel de "herlevende werkzaam-

heid der kapitaalen", afhankelijk  van de "geest van onderneming"34,

Hij was in deze jaren niet ongevoelig of onmenselijk ten opzichte van
35

de armoede, zoals Schama terecht zegt , doch de oplossing daarvan was

volgens hem primair gelegen in de vrije kapitaalbeweging. Vanuit dit

financi6le gezichtspunt bestreed hij de niet met een alternatieve eco-

nomische redenering onderbouwde visie van het Rapport op de tegenstel-

ling arm-rijk en op de weelde. De commissie toonde een opvatting die

"niet staatkundig" was, aldus Gijsbert Karel, dat wil zeggen: afwijkt

van de Hollandse traditionele zienswijze en praktijk. In een commercidle
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samenleving is er "een onvermijdelijke en nuttige ongelijkheid". Mocht

de commissie "de kapitaalen gelijker (willen) verdeelen, zodat de armer

ingezeten meer deel kreeg aan het goed van den rijken, en de beide ui-
36tersten nader kwamen aan de middelstand"

, dan wordt niet zo hard ge-

trokken aan het voortouw van de economische bedrijvigheid. Leidde de

scherpe tegenstelling in andere landen tot revolutie, in de Republiek

zijn de "fortuinen lang niet zo onmaatig en onevenredig als elders, en

de maatige vermogens, daartegen, in meerder overvloed dan elders in de
37

weereld" . Bovendien doet "hier meer dan elders de Rijke veel armen

leven" door het scheppen van werkgelegenheid en door kapitaalsinveste-

ring. Gijsbert Karel beweerde dat het "eigenbelang (van de rijken) het

minst strijdig is, onder alle standen, met het algemeen belang". De

kooplieden en de renteniers zijn in schijn voor hun eigen gewin bezig,
38

maar "in waarheid (zijn zij) de werkbijen van het Gemeenebest"  . De

"rijke man" moet als "den nuttigsten burger" worden beschouwd voor

welvaart en staatskas. Geen woord besteedde Gijsbert Karel aan de ver-

arming van de "gehelen middenstand, het vlijtigste en nuttigste gedeel-
39

te der natie", waarover Metelerkamp spreekt . Geen woord ook, in te-
40

genstelling tot Gogel ,
over de toepassing van het fiscale rechtvaar-

digheidsprincipe ten gunste van de groep 6nder de rijken. Gogel be-

schouwde de renteniers, zoals hij later neerschreef, als "onnut" en
41

"hommels" . Een dergelijke aanklacht werd meer gehoord, ofwel vanuit

de heersende foutieve vooronderstelling over de steriliteit van rente

en geld, ofwel, zoals bij Gogel, vanuit een gebrek aan vertrouwen in

de bereidheid kapitaal in eigen land te beleggen.

Zoals Gijsbert Karel sociale ingredidnten aarzelde in te brengen

in het begrip rijkdom, zo verzette hij zich ook daartegen bij het be-

grip weelde. Hij moest positie kiezen in het achttiende-eeuwse debat

over de weelde, dat door Bernard Mandeville's 'Fable of the Bees'
42

(1714) was aangezwengeld . Uit diens slagwoord 'private vices, public

benefits' sprak een cynische kijk op het morele handelen van de zeer

rijken. Gijsbert Karel zegt hierover: "ik ben geen vriend van de weel-

de, welke op zedenbederf uitloopt, al strekte zij nog zo zeer ter ver-
43rijking van een volkb . Deze opvatting komt overeen met die van de

mercantilisten, die zoals Hekscher aantoonde een ethische houding te-

genover luxe afwijzen, tenzij de weelde het economisch leven zelf in
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44
de weg staat . De contemporaine Schots-filosofische en gepopulariseerde

45
stelling dat 'virtue' en handel op gespannen voet met elkaar stonden

scherpte de negatieve visie op weelde aan. Dat kwam te pas in de denk-

trant van degenen die de "meer algemeene vermagering" van de welvaart

in de provincies toeschreven aan het feit dat de "nationale weelde" was

gedegenereerd door de imitatie van de verspillingsverschijnselen van el-

ders en het aankopen van buitenlandse luxe-goederen, als gevolg van de
46"meerdere vermenging" van ons land met andere volkeren van Europa

Gijsbert Karel kon als voorstander van de weelde steunen op de meest in-

dringende analyse die er van de voor- en nadelen van de luxe werd gege-

ven, te weten door Hume, die uiteindelijk  de positieve zijde liet pre-

valeren. Als Hollandse aristokraat voelde hij zich zeer zeker aangespro-

ken door de mening van Hume, dat weelde de graadmeter was van de verfij-
47

ning van de cultuur en, wat nog belangrijker was, dat een staat van

grootgrondbezitters het voorhanden kapitaal te weinig produktief besteedt

maar dat daarentegen een commerci6le staat overvloedig beschikt over geld

dat in grote sommen geleend kan worden ten bate van de verdere economi-
48

sche ontwikkeling

Het Rapport diskwalificeerde de handel en betichtte de heel kleine

groep van rijken van verkwisting. Er werd - op een foutieve wijze zoals

we zagen - gebruik gemaakt van de kwantiteitstheorie om te beweren dat

door de verspillende consumptie van de rijken de prijzen werden opge-

jaagd. Men gaat, zegt Gijsbert Karel, voorbij aan het feit dat bijvoor-

beeld de bakker zo'n grote winstmarge vaststelt voor het 'wittebrood',

dat hij het 'grofbrood' goedkoop kan aanbieden49. Hij gelooft niet in de

opvatting dat de mens een egoist is, bij wie de passies het winnen van

de rede. Ook ziet hij de mens niet als een homo economicus. Sprak Smith

over de onbehoorlijke pressie van kooplieden op de regering, we zagen

dat Gijsbert Karel in de Bijdragen een tegenstelling tussen 'het bijzon-
50

der belang' en 'het algemeen belang' van de hand wees

De term weelde heeft bij Van Hogendorp steeds de betekenis, die zij

ook heeft bij mercantilisten en klassieke economen, te weten de "commo-

dit6s superflues", de goederen die niet tot de eerste levensbehoeften

behoren en behalve voor consumptie van de rijken in het eigen land voor-

al geproduceerd worden voor de buitenlandse handel. Forbonnais had de

jonge Gijsbert Karel doen inzien dat het de plicht van de regering is
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51
de begrenzing aan te brengen tussen luxe en "dissipation" . Gijsbert Ka-

rel ging de gedachte uit de weg dat de luxueuse levensstijl van zijn

stand in de ogen van de minder rijken op verkwisting leek. Zozeer was hij

waarschijnlijk van mening dat er tevens sprake was van spaarzaamheid, als

noodzakelijke voorwaarde voor de goederenhandel en de daarmee samenhangen-

de, maar door kritici onbegrepen, toegenomen kapitaalhandel. Hij kende de

'Observations' van William Temple, waarin deze schreef dat Hollands rijk-

dom voortkwam uit "the general industry and parsimony of a people" en dat

Hollanders welvarend waren omdat "they furnish luxury which they never
52

practice, and traffic in pleasures which they never taste"

In de aanval op de weelde, bedoeld als pleidooi voor directe belas-

tingen, werd nog een ander argument aangedragen. Als belangrijke oorzaak

van 'de westerse revolutie' werd namelijk de zeer scherpe tegenstelling

tussen grootgrondbezitters en boeren gezien. Uit een opstel blijkt dat

Gijsbert Karel deze opstand tegen de drukkende seigneuriale rechten goed
53 54

begreep ; later, in de Bijdragen, fulmineerde hij tegen de tienden

De Franse laatmercantilisten zoals Forbonnais en Necker keurden de grote

inkomensverschillen tussen platteland en stad sterk af. Ook al bleven

zij de consumptieve belastingen ondanks hun impopulariteit voorstaan,

zij betreurden dat de directe belastingen niet extra werden verhoogd en
55

vaak niet korrekt werden betaald

Deze afwijzing van de 'feodale' samenleving maakte de grondbelas-

ting tot de eerste testcase van de versterking van de directe belastingen

in de Bataafse Republiek. Gogel voerde in 1805 de verponding of grondbe-

lasting voor het hele land in: een belasting op de 'redle opbrengst' van

gebouwen en grond. Hij gaf uiting aan zijn d6dain tegenover grondbezit-
56

ters die alleen hun pacht incasseerden . Maar al spoedig werd duidelijk

hoe fiscaaltechnische problemen tot onbillijkheden leidden. Konden in

Holland de verpondingskohieren dienst blijven doen, voor de andere pro-

vincies moest gewacht worden op een kadaster. De belasting werd door de

afzonderlijke provincies geind. Door het ontbreken van een hechte cen-
57

trale administratie ontstond een rechtsonzekerheid ,
die al meteen na

58
1805 tot onrust leidde. Toepassing van belastingprincipes bleek feite-

lijk onmogelijk.

Na 1813 is de grondbelasting exemplarisch voor de fiscale problema-

tiek van een land, waar belastingen uit drie gezichtspunten tegelijk
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worden bezien: de staatsinkomsten moeten worden gegarandeerd; het fiscale

principe van rechtvaardigheid dient explicieter dan voorheen tot uiting

te komen, maar botst op de bestaande manco's in registratie, administra-

tieve deskundigheid en belastingmoraal; de handel mag niet belemmerd

worden. De ene doelstelling mag niet nagestreefd worden ten koste van een

ander. Gijsbert Karel was bereid een matige grondbelasting te accepteren,

hoe dubieus de grondslagberekening ook was. Verandering of zelfs afschaf-

fing van een soort belasting hield in dat het zwaartepunt elders kwam te

liggen. Het fiscale stelsel is naar Gogel's zeggen een "groot spinne-
59web" . Gijsbert Karel formuleert het zo: "het beste stelsel van belas-

tingen is een mengsel van directe en indirecte, naar de omstandigheden,
60en zoo, dat men nooit de streng te hard trektb

Het Tweede-Kamerlid C.H. Gockinga wil in 1818 de belasting op lande-

rijen en de patenten afschaffen en vervangen door een hoofdelijke belas-

ting. Op grond van Smith' stelling dat de bronnen van inkomen worden ge-

vormd door pacht, winst en loon pleit hij voor een huurwaardebelasting

op huizen: "uit de behuizingen die iemand bewoont" - hij citeert Smith -
61

"is (het) best op te maken de staat van een ieder" . Gijsbert Karel

acht Gockinga's bezwaar tegen de grondbelasting overdreven, omdat bij de

bepaling van de huur- en koopprijs van de grond de belasting vooraf in

aanmerking wordt genomen. Bovendien wenst Gockinga het ontstane schat-

kisttekort aan te vullen met uitbreiding van de indirecte belastingen.

Van Hogendorp zegt daarentegen dat "men in ons bestaand stelsel (juist)
62iets in de indirecte belastingen verminderen moet"

In de hoogte van de grondbelasting blijkt tot Gijsbert Karel's te-

leurstelling een argument te kunnen worden gevonden in de verdediging

van een protectionistische handelspolitiek. In de Bijdragen stelt hij

vast dat de aanslag, neerkomend op 1/5 van de geschatte landbouwop-

brengst, die door opcenten tot 1/4 kan oplopen, dateert uit de Bataafse

tijd, toen de landbouwprijzen hoog lagen. Omstreeks 1820 is als gevolg

van de daling van de "oorlogsprijzen" van agrarische produkten het aan-

slagbedrag een te zware last geworden voor de eigenaar. Gijsbert Karel

betreurt dat, omdat hier en elders het inzicht doorbreekt dat in plaats

van protectie een vrije handel in granen tot lagere lonen en prijzen en

dus tot het aantrekken van de welvaart kan leiden (zie VIII.2). Hij

noemt het een gelukkig toeval dat de aan de handel gelieerde graange-
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bieden, gelegen in de zeeprovincies, tot zo'n grote produktie komen dat

de schatkist de grondbelastinginkomsten grotendeels uit die regio's ont-

vangt; in het andere geval zouden de andere provincies nog meer moeten

opbrengen. Maar omdat we streven naar een optimale agrarische produktie

in heel het land - daarom wordt fiscale vrijstelling gegeven bij ont-

ginning - is aanpassing van het aanslagpercentage van de grondbelasting

aan het gewijzigde prijspeil een vereiste. Dit stemt ook overeen met het
63

beginsel van rechtvaardigheid

De kritiek die Gijsbert Karel in de Bijdragen gaf op de belasting-

wetten van Appelius (1816, 1918, 1821, 1822) is te typeren als het kom-

mentaar van een man die niet de cerberusfunktie bij de schatkist behoef-

de te vervullen. De aandrang die Van Hogendorp uitoefende op bezuini-

gingen appelleerde op het algemene gevoelen dat de omvang van de open-

bare financidn aan banden moest worden gelegd. De tijdgenoten waren al-
64

len in die zin 'liberaal' , dat ze niet een onbegrensd vertrouwen had-

den in wat staat en wetgeving vermogen. De taak van de minister van fi-

nanci6n om de begroting sluitend te maken werd echter gecompliceerd

door het amortisatievraagstuk en door de persoonlijke ambitie van Wil-

lem I om de staatstaak w61 uit te breiden, De onderscheiden fiscale

doelstellingen kwamen daardoor in het gedrang. Als 'buitenstaander' kon

Van Hogendorp in de Tweede Kamer daar dan ook voortdurend op wijzen.

Gijsbert Karel's belastingdenken was in de Gedagten vooral door de

gevreesde handelsbelemmeringen bepaald. In de Bijdragen voegde hij daar

de noodzaak aan toe om bij het zoeken naar meer fiscale inkomsten te

letten op de verdeling van de belastingdruk over rijk en arm: de "stan-

den" moeten op basis van "rechtvaardigheid" en "evenredigheid" bijdra-

gen aan de staat. De redenering is als volgt. Een gedifferentieerd be-

lastingstelsel moet worden geperfectioneerd door de realisering van het

beginsel "van zoo min mogelijk de nijverheid in 't algemeen, en de be-
65    „lastingschuldigen in het bijzonder te drukken" .De drijfveren van het

bijzonder belang", de ondernemersinitiatieven, moeten hun "volle  vrij-
66

heid" kunnen behouden . De mening dat belasting op voorwerpen een on-

aanvaardbaar alternatief voor een eventueel gewenste verhoging van di-

recte belastingen vormt, berust  op een misverstand, want "ieder heeft

deel aan de belastingen, die hij van zijn daggeld, winsten of renten
67

betaalt" . Alle maatschappelijke groepen leveren hun bijdrage aan de
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kas. Accijnsen op de eerste levensbehoeften zijn alleen verantwoord in-
68

dien zij zeer veel opbrengen voor de schatkist . Het verbruik verschilt

per stand. De "meest gegoede klassen" zullen uiteraard meer belast wor-

den, namelijk "naar evenredigheid van (hun) vrijwillige (onderlijnd door
69

mij, Ov.) uitgaaf"

Van Hogendorp maakt uit de pleidooien in het parlement voor heffing

aan de oorsprong op, dat protectionistische argumenten meespelen in het

verzet tegen verbruiksbelastingen. Hij zelf acht heffing aan de oorsprong
70

nadelig voor handel en nijverheid en bepleit een gevarieerde keuze van

de verschillende heffingsmethodes bij de diverse goederen. Zo is hij,
71

evenals de klassieke economen
, voorstander van 'weelde-accijns' op wijn

en buitenlands gedistilleerd en op diverse koloniale waren, maar prijst

hij de regering dat deze voor de koffie een uitzondering maakt: de kof-

fie, die m6t de suiker in 1819 een kwart van de algemene handel uit-

maakt, wordt uiteindelijk, in 1821, geheel van accijns en invoerrecht
72

vrijgesteld

Dat het Gijsbert Karel ernst is met de spreiding van de belasting-

druk over 'de standen' blijkt uit zijn stellingname tegenover het perso-
73

neel, door Gogel in 1805 ingesteld. In 1816 was het dienstboden-

paarden- en rijtuigengeld afgeschaft en werd ter compensatie de belas-

ting op deuren en vensters, het personeel (huurwaarde) en meubilair,
74

tesamen kortweg personele belasting genoemd, met 40% verhoogd . De op-

centen op deuren en vensters troffen ook de gewone handwerksman met een
75

eigen of huurwoning . Gijsbert Karel is dan fel tegen, omdat de belas-

ting  "dus  van de weelde  op de armoede is overgebracht".  Dit gaat volgens

hem in tegen de reeds in de Republiek bestaande opvatting dat de belas-

ting op de weelde vanwege het geringe aantal rijken weliswaar weinig op-

brengt maar toch nuttig is "dewijl de rijke alzoo aan den volke het
76

voorbeeld geeft" . Nu echter maakt de wetgever een grove fout. De Twee-

de Kamer bestaat uit leden van de klassen die het meest de staatsbe-

scherming voor hun eigendom en bedrijvigheid behoeven en dus "het mees-

te belang hebben om de orde in de maatschappij door het bijdragen aan
77

hare lasten, te handhaven" . Eenzelfde gevoel van onbillijkheid en van
78

huiver voor de publieke opinie treft men bij Gogel aan . In 1821 en

daarna werd de personele belasting evenrediger gemaakt en werden er

vrijstellingen ingevoerd, maar deze wijziging ging Gijsbert Karel niet
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79
ver genoeg : deze belasting moest nadrukkelijker een belasting op de

80
"bemiddelden" zijn

Tijdens zijn Kamerlidmaatschap brengt Gijsbert Karel als zijn me-

ning naar voren dat een "hoofdelijke belasting" kan worden opgelegd door

voorzichtig de directe en verteringsbelastingen naar boven of naar bene-

den bij te stellen; in de Lettres gaat hij, zoals we zullen zien, daarin

veel verder. Een aantal directe belastingen houdt naar zijn mening nu al

een gevaar voor de welvaartsontwikkeling in. Belegging en investering in
81

eigen land zullen bij betere vooruitzichten vanzelf toenemen ,
doch dan

moeten ook fiscale belemmeringen van de kapitaalbeweging worden wegge-

werkt. Hij maakt daarom bezwaar tegen het zwaarder belasten van vreemde

dan van nationale effekten. Daarnaast doelt hij op het successierecht en
82

de registratie-, zegel-, griffie- en hypotheekrechten . Nog omzichtiger

moet volgens Gijsbert Karel worden omgegaan met de patentbelasting. Deze
83

belasting drukte onevenredig zwaar op de armen . Daarom ziet hij de pa-

tentbelasting het liefst ineenvloeien met de personele belasting. Deze

wens is ook nog te horen in het parlement in 1893, toen Pierson de be-

drijfsbelasting in de plaats stelde van het patentrecht; de aanslag
84

wordt dan bepaald naar rato van de bedrijfswinst . In Gijsbert Karel's

tijd toont Gogel's patentrecht, in 1819 opnieuw ingevoerd, aan hoe ru-

dimentair in de pre-industriele samenleving het inzicht was in de eco-

nomische effecten van belastingen. Het recht was ter vervanging van de

gilde ingesteld maar was behalve een vergunning tot uitoefening van be-

roep en bedrijf een belasting, gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van
85

het bedrijf en vastgesteld volgens het geschatte rendement . Gijsbert

Karel wijst op twee moeilijkheden. De ambachten van winkeliers in de

steden voelen zich bedreigd door rondtrekkende kramers en ambachtslie-

den. Daarom is hij tevreden als het patentrecht op deze rondtrekkende

personen zodanig wordt verzwaard, dat er eem vrije concurrentie kan
86

plaatsvinden . Vervolgens is er de bijkomende druk van de stedelijke

belastingen. Hierdoor worden producenten en verkopers in de stad bena-

deeld ten opzichte van die op het platteland. Van Hogendorp pleit daar-

om voor een per bedrijf vast te stellen patentrecht, dat een "nuttige

mededinging" mogeli jk maakt. Alleen  dat  kan "het beginsel eener  vri je
87

uitoefening der nijverheid bewaard blijven" . Sickenga toont zich in
88

zijn handboek van 1883 een bewonderaar van deze redenering . Van Ho-
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89
gendorp doet in deze niet onder voor Gogel

Na jaren van moeizame wetgevende arbeid presenteerde Appelius in

1821 de algemene beginselenwet. Gijsbert Karel was om verschillende re-

denen zeer enthousiast. De regering wilde een aantal hoge protectionis-

tische tarieven terugbrengen tot een gelijk invoerrecht van 6%, omdat de
90

toegenomen sluikhandel tot tegenvallende staatsinkomsten had geleid

Ter compensatie van de daling van deze invoerrechten werd een premie-

fonds in het vooruitzicht gesteld ten behoeve van fabrieken die zich

moeilijk staande konden houden in de internationale concurrentie. Gijs-

bert Karel beschouwde dit als een geslaagde politiek ter vereniging van

de belangen van nijverheid en handel. Bovendien was hij geestdriftig ge-

stemd over de verbetering van enige belastingen, speciaal van het perso-

neel,  omdat  de  druk  op de "werkman en daglooner" daardoor  vri jwel  uit-

sluitend kon worden beperkt tot de accijnsen op zout, sterke drank,
91

vlees en brood . In 1822 kwam de anti-climax. Het zuiden protesteerde

fel tegen het gemaal. Gijsbert Karel was zeer teleurgesteld toen de ge-
92noemde 6%-grens alsnog werd overschreden . Een fiscale unie tussen

zuid en noord zag hij als een voorwaarde voor het herstel van de alge-

mene welvaart: deze leed schipbreuk op een ogenblik waarop hij uit de

ontwikkelingen in de wereld afleidde dat er een doorbraak op til was

naar een vrijere internationale handel (zie hfdst. VIII). Om daaraan te

kunnen participeren dienden fiscale belemmeringen te worden weggewerkt.

Dat gold de activiteit van nijverheid en landbouw; daarom toonde Gijs-

bert Karel zich in 1821 tevreden over de afschaffing van de brandstof-
93

fenaccijns en over de wijziging van de grondbelasting.

De weerstand van de zuidelijke landgenoten tegen de wet van 1821

heeft Van Hogendorp er toe gebracht zijn Lettres tot hen te richten,

waarin hij zijn belastingideeon in relatie tot een naderende vrijhandel

nog eens uiteenzet, maar vanuit een nadere beschouwing van de belasting-

principes 'rechtvaardigheid' en 'evenredigheid' tot nieuwe voorstellen

komt. Jan Romein heeft de veronderstelling uitgesproken dat Gijsbert

Karel na 1813 als gevolg van de moderne industrie zozeer een sociale

revolutie vreesde dat die dreiging hem op de weg zette naar een modern
94

vrijhandelsdenken . We zagen dat dit denken van oudere datum was en

oudere wortels heeft. In het grimmig wordende sociale klimaat van de

jaren '1820, in het zuiden maar vooral in Engeland, werd Van Hogendorp
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inderdaad geconfronteerd met een groeiend dilemma. Enerzijds zag hij het

perspectief, dat toenemende welvaart door de toekomstige vrijhandel tot

verdrijving van de armoede zou leiden. Anderzijds constateerde hij dat

niet alleen de economische stagnatie hier, maar ook de industrialisatie

elders de armoede tot een uitzichtloos fenomeen maakte. Gijsbert Karel

werd op den duur gevoeliger voor de relatie tussen maatschappij en wel-

vaart. In de Lettres blijkt hij tot de mening te zijn gekomen dat de be-

lastingpolitiek meer dan tevoren vanuit het gezichtspunt van herverde-

ling moest worden geconcipieerd. In zijn denken over armoede en samenle-

ving vond enigermate een verscherping en verschuiving plaats. Een uit-

weiding daarover is nodig om de fiscale ideeen van de Lettres te kunnen

begrijpen.

VII. 3._ De economisch-politieke visie op samenleving en armoede.

Gijsbert Karel's maatschappijbeeld is af te leiden uit zijn economische

en in veel mindere mate uit zijn politieke aantekeningen. In zijn reis-

beschrijvingen toont hij interesse voor mensen en groepen voorzover het

hun bijdrage betreft aan de welvaart. Als man met weinig persoonlijke

kontakten zag hij vanuit zijn boekenkamer alles "wel in het groot, maar
1

heeft geene kennis van de menschen in het bijzonder" . Hij spreekt

meestal in globale termen: over de landbouw eerder dan over de boer. Ook

werd hij niet door de letterkunde - hij had een grote verzameling Duits-
2

romantische werken - er toe gebracht om impressies over de mens neer te

schrijven. Deze literatuur was voor hem het medium om de tijdgeest te

leren kennen met haar tegengestelde tendensen van egalitarisme en revo-

lutionaire vrijheidsdrang enerzijds en haar 'decadentieverschijnselen'
3

en behoudzucht anderzijds . De vrees voor deze extreme aspekten kon hij,

op twee momenten na - 1792/4 en 1828/30 -, onderdrukken door zijn over-

tuiging dat de economische ontwikkeling als gevolg van de "gevorderde
4

kundigheden" de voorwaarde schiep voor vooruitgang en vrijheid .

Het onderscheid tussen de 'aanzienlijken' en 'het volk' werd door

Gijsbert Karel als vanzelfsprekend gezien. De verklaring hiervan is niet

alleen dat hij van bovenaf naar de samenleving keek en zeker niet dat

hij als Graaf van Hogendorp de adel als d6 regerende elite beschouwde,
5

zoals Van der Hoeven betoogt . Er is nog een andere reden. Hij achtte



- 307 -

met zijn pre-industrieel referentiekader en vanuit zijn financi6le opvat-

tingen de tegenstelling rijk-arm een onmisbare economische voorwaarde;

met de handelsbloei van het verleden als bewijs. De rijke - de rentenier

en de investerende fabrikant - was de kapitaalbezitter en van het kapi-

taal hing de economische ontwikkeling af. Daarom pleitte Gijsbert Karel

in zijn Gedagten van 1802 er voor dat de rijken en de inkomensgroep daar-

onder, de 'middelstand', niet te zwaar belast mochten worden. De priori-

teitstoekenning aan de faktor kapitaal boven faktor arbeid ondersteunde

zijn gevoelen dat "1'in6galit6 des conditions tient A la nature de

l' homme.6.

Brugmans' tweestandenthese is in dit verband interessant. De midden-

stand verarmde en verdween; daardoor ontbrak het nagenoeg aan sociale

doorstroming, die in de tweede helft van de negentiende eeuw een conditie
7

bleek te zijn voor de doorbraak van de economische stagnatie . Van de be-

tekenis van deze mobiliteitsfaktor voor de economische ontwikkeling was

Gijsbert Karel zich niet bewust. In de Bijdragen plaatste hij de midden-

stand niet tegenover de rijken; zij vormden gezamenlijk de top in de so-

ciale piramide. Dat blijkt ondermeer uit zijn positieve opstelling tegen-

over de personele belasting. Hij toonde zich een warm pleitbezorger van

de indeling in fiscale klassen, alleen en gradueel bedoeld voor degenen

die zich weelde-artikelen aanschaffen; dat zijn alle goederen die niet

tot de eerste levensbehoeften behoren. Hij sprak zich nimmer uit over de

grens waar weelde begint: deze was kennelijk een maatschappelijk-statisch

gegeven. Ook vroeg hij zich niet af, of als gevolg van de weeldeconsump-
8

tie, die immers "vrijwillig" is, de "middel- en hoogsten stand" onder-
9

ling onevenredig belast zouden kunnen worden . Het standsbewustzijn van

de bovenlaag uitte zich in 66n levensstijl of het streven daarnaar. In de

personele belasting kwam naar voren dat de "rijken" in subgroepen te ver-
10

delen waren

Tussen de rijken en deze "bemiddelde stand" bestond echter behalve

de door Gijsbert Karel genegeerde tegenstelling in inkomen en levens-
11

stijl ook een verschil in visie op de gewenste economische struktuur

Hij onthield zich van kommentaar op het jaloesie- of statusmotief, maar

ook ging hij niet in op het industriele argument. Zozeer vormden handel

en kapitaal voor hem de primaire economische condities. Door de misken-

ning van de rol van het kapitaal werden renteniers, bijvoorbeeld door
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Gogel, bestempeld als "hommels": daartegen protesteert Gijsbert Karel

w61. Een dergelijke pejoratieve mening stond in verband met de verwarde

en gevarieerde standpuntbepaling van economisten, vooral van de fysio-
12

kraten en van een man als J.B. Say ten aanzien van het onderscheid

tussen produktieve en onproduktieve arbeid. Gijsbert Karel achtte alle
13

bijdragen  aan de welvaart, in brede zin opgevat, "nuttig" . De sugges-

tie dat alleen het produceren van goederen het alfa en omega van de eco-

nomische ontwikkeling is, gaat hem te ver. In het defensief gedrongen

door voorstanders van protectie, als zou Gijsbert Karel de beschermheer

zijn van renteniers en kooplieden, benadrukte hij meermalen in de Twee-

de Kamer, dat de grote fabrikanten "als eene der nuttigste klassen der
14

maatschappij" beschouwd moeten worden . Omdat hij, mede onder invloed

van de smithiaanse literatuur, fabrieken en handel, produktie en dis-

tributie, complementair achtte, zag hij de leiders daarvan ook, om met
15

Van Tijn te spreken, als 65n toestandsklasse

Tydeman toont in 1839 een genuanceerder standpunt in de hommel-

discussie. Met hommels worden dan behalve de renteniers ook de 'leve-

ranciers' van 'immateridle produkten' bedoeld: de elite in regering,

leger en universiteiten, en de advocaten en geneesheren. Tydeman is van

oordeel dat "indien de hommel niet noodig was voor het bestaan der bij-

en-maatschappi j,  hi j zeker niet aanwezig  zou  zi jn".  Hi j vraagt  zich

evenwel af of de proportie van de 'hommelklasse' tot de 'werkbijen',

die hij schat op 16 : 200, in verhouding staat tot het inkomen dat voor
16

de bovenlaag door de anderen moet worden opgebracht . Deze kritische
17

opmerking treft men bij Gijsbert Karel niet aan; wel bij Gogel ,die in
18

de accumulatie van kapitaal een belemmering ziet voor de welvaart en

daardoor enigszins het belang lijkt te beseffen van de door Brugmans

bedoelde sociale doorstroming.

Ook al stond Gijsbert Karel weinig stil bij de lagere strata van

de fiscale inkomenscategorie 'middelstand', zij ontgingen hem niet.

Op zijn reizen bleek zijn interesse uit notities over de voor de loka-

le of regionale markt werkende boeren, ambachtsbazen en detailhandela-

ren; en over de geschoolde arbeiders. Zijn appreciatie steeg echter

naarmate de bijdrage aan de export toenam: "Van den ruwen, blooten

handarbeid" - hij bedoelt hier de kleine zelfstandige ambachtelijke

werkgevers - "klimmen wij  op  tot dien, waarbij  ook het hoofd werkt,  en
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verheffen ons zelfs tot dien, waarbij het verstand all66n werkzaam is;

van het gemeenste handwerk tot die handelsondernemingen, welke de beken-

de wereld omvatten. Wij zullen dus het oog slaan op alle beroepen, van
19den meester timmerman tot het bankiershuis"

De termen 'stand' en 'klasse' lopen bij Gijsbert Karel door elkaar.

Met 'standen' worden beroepsgroepen bedoeld. De aard van de arbeidstaak,

dus van de plaats in de economische orde, geeft de sociale status. De

groeiende hoeveelheid standen wijst op de meer gedifferentieerde maat-
20

schappijstruktuur. Dit werd, zoals F. van der Ven onderzocht heeft

weerspiegeld in de codificatie. Gijsbert Karel werd gewaar dat sedert

het einde van de achttiende eeuw de fiscaaljuridische term 'klasse' im-

pliciet een economische en sociale dimensie bleek te bezitten. Klasse

en stand waren bijna synoniem: de bijdrage van de belastingbetaler liep

parallel met zijn aandeel in de produktie en distributie en in de door

de levensstijl van zijn statusgroep bepaalde consumptie.

Gijsbert Karel's maatschappijbeeld is sterk bepaald door economi-

sche criteria. Zijn aandacht gaat uit naar "al de klassen der maatschap-

pij, die in de algemeene welvaart deelen, wanneer de voornaamste bron-

nen der nijverheid bloeijen: landeigenaars, kooplieden, fabrikeurs, ren-

teniers, zaakbezorgers, regtsgeleerden, winkeliers, handwerkers, dag-
21

looners, kortom de burgers in 't algemeen, de geheele natie"  . Alleen

de eerste zes groepen - de gegoede burgerij - acht hij drager van het

liberalisme: "even gesteld op eenen vrijen handel als de Hollandsche
22

kooplieden"

Van Hogendorp was er van overtuigd dat de commerciele samenleving

de individuele positieve vrijheid zou vergroten; spreiding van grondbe-
23

zit, zelfstandigheid en werk waren daarvan de voorwaarden . Daarom

stelde hij tot zijn spijt vast dat de maatschappelijke tweedeling tussen

rijk en arm verscherpt was door de moderne industrieon, ook al vormden

die naast de grootbedrijven van de entrepreneurs, die op de huisnijver-

heid steunden, slechts enclaves in een gebied met overwegend kleinbe-

drijf. Dat de mechanisatie de positie van de middenstand aantastte kwam

slechts in spaarzame notities in de Bijdragen naar voren: "een middel-

stand wordt er door de fabrijken minder geboren dan door den landbouw
.24en door den koophandel" . Veel sterker verontrust was hij door de po-

sitie van de arbeiders: er is in de fabrieken "de grootste onevenredig-
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heid tusschen de winsten van het hoofd en de dagloonen van de werklie-
25 .26den" . Het kontrast tussen "de arbeidende klassen" en de vermogende

klassen werd volgens hem behalve door de mechanisatie aangewakkerd door

het succesvol aandringen van de fabrikanten op een protectionistische

politiek. Gijsbert Karel was getuige van het verlies aan arbeidsplaatsen

en van de verandering van arbeidsverhoudingen als gevolg van de mechani-

satie.

De opkomst van industriGle naast pre-industri6le bedrijven bracht,
27

vooral in Engeland , subtiele wijzigingen aan in het vocabulaire met
28

betrekking tot maatschappelijke groepen . Op het verwijt dat Gijsbert

Karel vanuit aristokratische hoogte over "de gemeene man" sprak, rea-

geert hij met de opmerking dat hij zich van de gangbare terminologie be-

dient en niets "verachtelijks" met dit woord wil uitdrukken; en dat het

hier gaat om een equivalent van 'de armen' die vanuit economisch oog-

punt in verschillende groepen - de "geringere klassen des volks" - moeten
29

worden onderscheiden . Gijsbert Karel leek hier er van te worden beticht

dat hij niet verder kwam dan een filanthropisch-sociale denktrant. Dat

was niet geheel terecht. Hij wees er juist op dat ongeplande liefdadig-

heid schade aan de welvaartsontwikkeling toebrengt, omdat er dan een ge-
30

stolde "stand van bedeelden en bedelaars" ontstaat. De categorie*n ar-

men, die in de staatsarmenzorg van de Bataafse tijd en in de wetgeving

met betrekking tot het armenwezen na 1813 tot uiting kwamen, had Gijsbert
31

Karel voordien al zelf onderscheiden . Daar waren: 1. de geestelijk en

lichamelijk gehandicapten en bejaarden, aangewezen op de liefdadigheid;

2. de partieel arbeidsongeschikten, die in de armenfabrieken te werk ge-

steld konden worden; 3. de gezonde werklozen, die de plicht hadden om

zelf werk te zoeken of aangewezen werk te accepteren en die slechts bij

uitzondering aanspraak mochten maken op een uitkering; en 4. de "behoef-

tige  werkenden", de subminimumlijders,  die  op een gedeeltelijke onder-

stand recht hadden. Deze sociale differentiatie stond volgens Gijsbert

Karel niet alleen ten dienste van een effici6nter en billijker verdeling

van uitkeringen, maar moest ook worden doordacht op haar consequenties

voor de overheidsfinanci6n en voor het starten of verbeteren van de eco-

nomische activiteit van de individuele arme.
32

Armoede was en bleef een politiek probleem. We kunnen aantonen

dat Gijsbert Karel in de loop der jaren een scherper inzicht kreeg in
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de economische oorzaken er van. De achttiende-eeuwse adviezen voor op-

heffing van de armoede zijn door Van den Eerenbeemt voldoende bekend ge-
33 34

maakt . Het vooruitgangsprogram zag onderwijs , godsdienst en werkver-

schaffing als middelen ter verhoging van 'beschaving' en 'zedelijkheid'.

De grote nadruk die Gijsbert Karel in deze trits op het werk heeft gelegd
35

is aan Verberne ontgaan . Deze betoogt dat het sociale-angstmotief in

Gijsbert Karel's denken overheerste. Hij baseert zich voornamelijk op de

Missive over het Armenwezen (1794), geschreven in een periode van de

hoogste nood. Natuurlijk bracht toen de herinnering aan de patriottentijd

6n aan het uitbreken van de Franse revolutie Van Hogendorp er toe om als

regent hoog op te geven van "het gemeen" als "werktuig van geduurige om-
36

wending" . De armen konden, aldus Gijsbert Karel, voor 1787 gemanipu-

leerd worden door die leden van de "bourgeoisie", die, gebruikmakend van

de onbekwaamheid van het merendeel van de regenten, een inbreuk deden -
37

met alle risico's van dien - op de evolutie van de rechtsorde . Maar

zelfs op dit tijdstip kan Gijsbert Karel's economisch denken niet voor-

gesteld worden als ondergeschikt aan zijn politieke denken. Dat bleek

uit zijn economische argumentatie voor het verlenen van premies aan fa-
38

brieken

De vrees voor de ineenstorting van de maatschappelijke orde kwam

in de tweede helft van de jaren '1820 in alle hevigheid terug. De pola-

risatie tussen fracties - zoals in Frankrijk de 'jacobijnen' en de 'ab-

solutisten' -, tussen noord en zuid in het Verenigd Koninkrijk, tussen

arbeiders en fabrikanten als gevolg van de beginnende industrialisatie,

tussen Europese staten met verschillende regeringsvormen versterkte

twee aspekten van de achttiende-eeuwse thematiek rondom de 'ordre so-

cial': het mondiale en het economische aspekt. Gijsbert Karel is zich

daarvan scherp bewust. Hij excerpeert een groot aantal boeken over we-
39

reldgodsdiensten en -beschavingen: het 'nieuwe' christendom en de na-

bijzijnde vrijhandel zag hij als de gezamenlijk in de wereld optredende

faktoren van de welvaartsverbetering; de nationale staat was de basis

van deze wereldorde. De economische dimensie van het begrip 'ordre so-

cial' kwam tot uiting in de rousseauiaanse relatie tussen ongelijkheid

en materiele omstandigheden. Gijsbert Karel noteerde in 1783 dat "de

regering en zamenleving eenen wederzijdsche invloed op elkaar hebben"

en dat het van belang is te letten op het verschil in de condities van
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maatschappelijke groepen,  "wijl het minder daarop aankomt de regten  der
..40menschen dan hun genot derzelven na te speuren" . De ongelijkheid van

capaciteiten en de gelijkheid van allen voor de wet hebben tot het ont-

staan van de standenmaatschappij geleid. Echter, "omdat vele gaven in ar-

moede onwerkzaam kunnen blijven" dreigt bij toenemend pauperisme de eco-

nomische en politieke orde uit zijn maatschappelijk evenwicht te gera-
41 42

ken en de arme zal het slachtoffer worden van de rijke . De jonge Gijs-

bert Karel trof dit verband aan in het Encyclop6die-artikel 'Economie Po-
43

litique' van J.J. Rousseau . Diens adept Sismondi vroeg naderhand aan-

dacht voor de zijns inziens nog dramatischer kortsluiting tussen samen-

leving en industri6le economie; hij wenst daarom een '6conomie sociale',

een andersgeaarde economische wetenschap.

Men kan niet stellen dat Gijsbert Karel is blijven steken in de con-
44

temporaine ethisch-religieuse benadering van het armoedevraagstuk . Het

uitgangspunt van zijn visie op de mens is, dat deze in zijn mogelijkhe-
45

den en kansen sterk wordt geconditioneerd . In zijn oordeel over het

verband tussen eigendom en ongelijkheid staat Van Hogendorp tussen Burke

en Paine in. Burke schreef de discrepantie in eigendom toe aan inspan-

ningsverschillen, terwijl Paine vooral wees op de blokkering van de kan-

sen van de individuen om zich eigendom te verwerven. Het ontbrak Gijs-

bert Karel aan een absoluut geloof in de 'perfectibility' van de mens ;

wel was hij er zeker van dat een zo groot mogelijke vrijheid de "bijzon-

dere drijfveren van vooral de voortrekkers van de welvaart zou active-.

.46ren.Ondanks  het  feit dat speciaal  de ' tweede generatle' werklozen van

huis uit niet geleerd had te werken,bleef naar zijn mening 'de gemeene

man' altijd "vatbaar"  voor  werk en onderwijs.Door  het werk groeide  de  be-
47

hoefte aan onderwijs en vakonderricht . Het is de institutionele zwak-

te van de armenzorg die de bedeelden lui heeft gemaakt. Een hogere

uitkering geven aan de arme dan waaraan deze, meestal partieel arbeids-

ongeschikt, strikt behoefte heeft, is nadelig voor de armenkas, maar ook

voor de arme zelf. Liefdadigheid kan de groei naar 'zedelijkheid' van de

arme in de weg staan. Armoede kan leiden tot criminaliteit. De oude

liefdadigheid moet zich beter instellen op de doelstelling van de armen-
48

zorg: het doen herleven van de werklust . Daarom moet de kerkelijke ar-
49

menzorg en die van de overheid beter op elkaar worden afgestemd . Dit

voornemen, uitgedrukt in de Staatsregeling van 1798, werkt Gijsbert Ka-
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rel als zeer ijverig lid (1804-1807) van de Amsterdamse Armencommissie

uit in zijn 'M6moire sur la Police des Pauvres' (1806), die hij bij Lo-
50

dewijk Napoleon deponeert . Hij wijst op de noodzaak van classificatie

van de armen en wenst duidelijke criteria van de 'onderstand'. Hij maakt

gebruik van buitenlandse voorbeelden, vooral van C. von Vogt in Hamburg,

met wie hij een paar malen kontakt zocht en wiens reglement voor het ar-
51

menbestuur hij laat vertalen en van een inleiding voorziet . Die nieuwe

aanpak moet naar Gijsbert Karel's mening worden geinitieerd door de ste-

delijke overheid: in iedere wijk zouden een armenfabriek, armenschool en

een openbare keuken moeten worden opgericht. Zijn verwachting is dat de

kerkgenootschappen dit model zullen imiteren en dat het fenomeen van di-

recte overheidsuitkeringen dan geheel zullen verdwijnen. Deze stelling-

name wijst niet alleen op zijn voorkeur voor kerkelijke armenzorg en

niet voor die van de overheid - pas in de armenwet van 1854 werd tussen
52

beide instanties een broos compromis bereikt -, maar ook op Gijsbert

Karel's 'wishful thinking' ten aanzien van de staatskas.

Aanvankelijk was Gijsbert Karel positief over de armenfabrieken.

De Oeconomische Tak werd door hem vanwege het indertijd hiertoe genomen
53

initiatief geprezen . De particuliere werkverschaffing zou overheids-

geld uitsparen en de arbeidsmotivatie van de armen kan worden opgewekt

met een loon dat tussen het bedelingsniveau en het gangbare loonpeil
54

in lag . Na 1813 nam Gijsbert Karel afstand van dit soort fabrieken.

Het stijgend getal armen hield de door hem niet gewenste continu6ring

in van de overheidsrol in de armenzorg. Bovendien zou een groter aantal

armenfabrieken een bedreiging vormen voor de vrije produktie van fa-

brieken en ambachten, waarvan juist de vermindering van de armoede af-
55

hing . Vooruitlopend op W.C. Mees rekende hij er niet op dat directe

hulp (liefdadigheid) en bestrijding (armenfabrieken) van deze slepende
56

kwaal van de samenleving een duurzaam resultaat opleverden . Gijsbert

Karel was opgelucht dat in de landbouwkolonien van de particuliere

Maatschappij van Weldadigheid een alternatief kon worden gevonden voor

de armenfabrieken. Stedelijke werklozen werden ingezet in de ontgin-

ning van de landbouwgronden in Oost-Nederland. De agrarische commercia-

lisering had in Holland al eeuwenlang tot vergroting van het landbouw-

areaal geleid. Deze praktijk kon nu op ruime schaal toegepast worden

en zou Drente en Overijssel transformeren tot het 'noordelijke Vlaan-
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57
deren' . Als lid van de Commissie van Toevoorzigt van 1819 tot 1825 nam

Gijsbert Karel uiteindelijk distantie van de Maatschappij, omdat naar

zijn mening niet het juiste midden werd gevonden tussen gestrengheid en

dwang, door hem ook in de armenfabrieken bepleit, enerzijds en de op-

voeding  tot vri jheid  van deze "geheel verbasterde armen" anderzi jds.  De
58

discipline was onredelijk hard; gezinnen werden gesplitst . Met verwij-
59

zing naar de resultaten in het gevangeniswezen liet Gijsbert Karel aan

de verantwoordelijke leiding van de Maatschappij weten, dat - modern ge-
60

zegd - de humanisering van de arbeid kon en moest worden bevorderd

Hij wenste dat aan geschikte kolonisten vrij landeigendom in het voor-

uitzicht werd gesteld.

De escalatie van de armoede in de Bataafs-Franse tijd en in de pe-

riode na 1813 leidde naar Gijsbert Karel's mening zeer terecht tot par-

ticuliere initiatieven: banken van lening, bereiding van goedkoop voed-

sel in de wintermaanden, armenfabrieken en de recent opgerichte spaar-

banken droegen bij tot leniging van de nood. De definitieve oplossing

lag echter in de bestrijding van de voornaamste oorzaak van de armoede:

het 'verbodsstelsel': "de vrije handel is het zekerste middel om arbeid
.,61voor alle handen aan te brengen' . In vorige hoofdstukken kwam naar

voren dat dit standpunt impliceerde dat de centrale overheid hooguit

een indirecte rol in de welvaartspolitiek vervulde: premieverlening via

het Nationaal Fonds en staatssubsidie die aan lagere overheden en parti-

culiere genootschappen, die ontginningen en de aanleg van wegen en ka-

nalen tot doel hadden. Als gevolg van het virulente pauperisme na 1813

vreesde Gijsbert Karel echter dat de maatschappelijke orde uit haar

voegen zou geraken, voordat de welvaartsontwikkeling goed op gang was

gekomen. Om het eerste te voorkomen wilde hij - we zien dat direct -

in de Lettres de overheid nadrukkelijker het instrument van de belas-

tingpolitiek in handen geven. In het tweede, de economische vooruitgang,

lag de oplossing besloten en daarom stond hij niet afwijzend tegenover
62

mechanisatie; deze was bovendien een voldongen feit . Ook al gaf de

versnellende groei in hoeveelheid en kwaliteit van de machines volgens

hem extra fricties op de arbeidsmarkt, de arbeiders zouden nieuwe

plaatsen kunnen vinden. In het verschiet lag een groter assortiment van

goederen en een toeneming van de menselijke behoeften. Vervolgens zul-

len in een situatie van vrijhandel de produktie en afzet floreren, zo-
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63dat "er dan arbeid zal zijn voor ieder lid der maatschappij"

Gijsbert Karel bekommentarieerde buitenlandse werkloosheidsci jfers

en verzamelde gegevens over verschijnselen van arbeidsonrust, zoals over
64

de 'machinebrekers' in Engeland . Terwijl zijn grondhouding bepaald

bleef door het vrijhandelsperspectief, schreven andere Nederlandse au-

teurs beschouwingen over verbeteringen die op korte termijn in de armen-

zorg konden worden aangebracht: speciaal over spaarbanken, de Engelse

armenbelasting en - heel weinig diepgaand - over de malthusiaanse rela-
65

tie tussen armoede en bevolkingsgroei  . Op dit laatste punt gaf Gijs-

bert Karel toe iets van Tydeman en R. Scherenberg te leren. Zijn popu-

lationistisch rijkdombegrip - bevolkingsgroei leidt tot grotere vraag en
66

produktie - werd aan het wankelen gebracht, omdat de armen een gestol-

de groep leek te worden. Hij constateerde dat het pauperisme nog extra

toenam vanwege de samenwoning, de vroege huwelijksdatum en de 'oneven-

redige' procreatie van de armen; en dat stijging van de persoonlijke

welvaart een beslissende faktor was voor de bepaling van de gezinsvor-
67

ming en -grootte

Behalve dat de Nederlandse schrijvers over de armoede de invoering

van de machines bedreigend achtten voor de werkgelegenheid, vreesden

zij als gevolg daarvan ook een grotere kloof tussen bestaansmiddelen en
68

bevolking in eigen land . Voor overdrijving van dit gevaar werd ge-

waarschuwd door Joh. van den Bosch; met waardering las Gijsbert Karel
69

diens ideedn in 'De Star' . De incongruentie tussen mensen en goederen

moest worden toegeschreven, aldus Van den Bosch, aan te weinig werk en,

al of niet los daarvan, aan te weinig loon. Daarom mocht de industri6le

mechanisatie geaccepteerd worden indien tegelijkertijd de werkgelegen-
71

heid in de landbouw werd uitgebreid . We zagen dat ook Gijsbert Karel

in de Bijdragen het samen opgaan van landbouwontginning, agrarische
72

nijverheid en moderne industrie voorstond . Bij hem had een accentver-

legging plaatsgevonden: in vroegere geschriften wees hij als oorzaak
73

van de armoede vooral op de prijsstijging , later op het gebrek aan

arbeidsplaatsen. Terwijl Gijsbert Karel het geloof van Smith in de

'vrije loop' van de economische ontwikkeling bleef vasthouden, bracht

de prioriteitsstelling van de werkgelegenheid Van den Bosch en andere

auteurs er toe aan dat credo te twijfelen. De nationale begrenzing van

hun denkkader is mede beinvloed door het continentaalsmithianisme, on-
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74
dermeer van de ook aan Gijsbert Karel bekende Smith-kritikus Lauderdale

Malthus en Lauderdale wezen er als eersten op dat naast produktie en dis-

tributie de vraagzijde werd veronachtzaamd. Een generatie na 'The Wealth

of Nations' zagen zij tussen vraag en aanbod een wanverhouding. Mechani-

satie en winststreven van industri6le ondernemers hadden volgens hen tot

kapitaalsconcentratie geleid, hetgeen hun stelling onderbouwde dat er

tussen de welvaart van particulieren en die van de natie niet een van-

zelfsprekende harmonie bestond. Bovendien zagen zij het gevaar van over-

produktie vanwege foutieve taxatie van de afzetmogelijkheden en het ri-

sico van overbesparing door kapitaalaccumulatie. Lauderdale bleek ook te

beseffen dat de onderconsumptie en dus de stagnatie van de economische

ontwikkeling in de hand werd gewerkt door de grote ongelijkheid van de
75

inkomensverhoudingen

In de Jaren '1820 veroorzaakten de afzet- en de sociale problemen

van de Engelse industrie een scheiding der geesten bij politici en eco-

nomen. In het economendebat stond 'de wet van Say' centraal. Hier te

lande werd nagenoeg alleen, en dan nog sporadisch, kennis genomen van

het voor en tegen van mechanisering. Welhaast met leedvermaak werd ge-

observeerd hoe de grote handelsconcurrent in moeilijkheden verkeerde.

Zo werden in de Nederlandsche Hermes enige artikelen over de mechanisa-

tie afgedrukt uit het liberaal-economisch vaktijdschrift The Edinburgh
76

Review . Men kon zich niet voorstellen, gezien het gering aantal mo-

derne fabrieken in de Nederlanden, dat zich hier soortgelijke kwesties

konden voordoen. De Engelse situatie werd gezien als een model, hoe
77

het nfet moest . De anti-industriele mentaliteit van de armoede-

auteurs was verklaarbaar vanuit hun sociale bezorgdheid over het lot

van de armen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij. Hun hoop op

herstel van de Hollandse handel deelde Gijsbert Karel, maar hij aan-

vaardde de mechanisatie, niet alleen vanwege de vooruitzichten voor

de algemene handel, maar ook vanwege de betere afzetkansen van produk-

ten van eigen industrie. Hij hield het niet voor mogelijk dat de uit-

gebreide industrialisatie, door hem karakteristiek geacht voor de

Engelse volkshuishouding, in Nederland op gelijke schaal zou plaats-

vinden.

Als anglofiel kon Gijsbert Karel Engeland niet enkel als rivaal

zien. Het politieke bestel, dat hij bewonderde, stond onder druk van
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de groeiende spanningen van de industridle samenleving. Daarom nam hij

met interesse kennis van de felle debatten in het Lagerhuis over armen-

zorg en werkgelegenheid. Zo volgde hij via de Edinburgh Review de aan-

vallen van o.m. Ricardo en Torrens op Robert Owen. Met de analyse, door

deze utopische socialist in 1817 gegeven van de na-napoleontische crisis
78

en van de armoede, kon Gijsbert Karel akkoord gaan . Diens plan om au-

tarkische werkgemeenschappen op te richten sprak hem aan, temeer omdat

de succesvolle katoenfabrikant van New-Lanark daarbij voorkeur aan de
79

dag legde voor "the old agrarian way of live"  ; dat idee stemde overeen

met de Maatschappij van Weldadigheid. De achterliggende gedachte dat

door werk niet alleen het menselijk karakter kon worden verbeterd maar,

op weg naar een 'new moral world', een situatie van "agalita sociale"

kon ontstaan, ging hem echter te ver. Hij kon zich niet voorstellen dat

Owen's voornemen om in New Harmony in de Amerikaanse staat Ohio zijn
80

idee6n te realiseren, zou slagen . Ontkend werd namelijk dat individu-

eel eigendom en individueel belang de motors zijn van de economische

ontwikkeling. Men zag ook niet in dat produktiegroei van de autarkische

communes zou nopen tot in- en verkoop van goederen, waardoor betrek-

kingen met de landelijke economie niet konden worden vermeden en men

zich dus ook niet aan de daar vigerende instituties kon onttrekken.

Philanthropie achtte Gijsbert Karel waardevol, maar dat gold
81niet voor de zogeheten "filanthropen" , de "woelgeesten" die een

82
"systeem" ontwierpen , waarin, om met Owen te spreken, geen plaats

was voor het winstbejag van enkele kapitaalbezitters - gezien als d6
83

oorzaak van de armoede - maar daarentegen kapitaal en grond gemeen-

schappelijk eigendom waren en volledig produktief werden aangewend.

Het sociaal-ethisch aspekt van dergelijke plannen werd volgens Gijs-

bert Karel sterk overtrokken: religieuse sekten legden alle nadruk op

moraal en christendom en waren blind voor de economische werkelijkheid

en voor de menselijke zwakte. Hij is wel geboeid door de ideeen van

De Saint Simon over de ongelijkheid; eigendom, macht en onderwijs als

oorzaken van de klassentegenstellingen en van de inferieure positie van
84

de vrouw . Doch de "ijlhoofdigheid" van de saintsimonisten wantrouwde

hij: met hun irredle mensvisie zetten deze "predikers" op massabijeen-
85komsten de armen tot revolutie aan . In zijn 'Consid6rations sur

l'ordre social et l'agitation des peuples' beschrijft Gijsbert Karel
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anno 1832 de "vorderingen der menschelijke maatschappij". Zijn conclusie

luidt dat "1'ordre social a toujours Ot6 la source la plus f6conde de

l'agitation des peuples, soit en produisant des troubles int6rieurs, soit
86

en provoquant A la guerre et aux conqu6tes" . Hij acht het wel mogelijk

dat in de verre toekomst utopische ideedn van zijn tijd voor een deel
87

werkelijkheid kunnen worden
, maar men mag niet alle heil verwachten

van de verbetering van de maatschappelijke instituties voor de verandering

van de menselijke geaardheid. Daarvoor is de wederzijdse beinvloeding te
88

complex . De moraliteit van de mens gaat, zo denkt hij, met sprongen

vooruit wanneer eenmaal de elementaire behoeften bevredigd kunnen worden:

daarom is welvaartsgroei nodig en ligt intussen bij de rijken, de "ver-
89

lichte klassen", de heilige plicht om de armsten te "civiliseren"

Bevangen door de ervaring van de ernstige politieke en economische
90

crisis van de Honderd Dagen zochten naast de politieke ook de economi-

sche auteurs naar een theoretische doorbraak. Owen en De Saint Simon evo-

lueerden van propagandisten van de industriele bourgeoisie tot aanhangers

van het 'nieuwe christendom'. Gijsbert Karel hechtte meer betekenis aan

economische redeneringen met betrekking tot het armoedevraagstuk, zolang

economisten zich tenminste niet dogmatisch vastklampten aan theoretische
91

constructies . Zijn overgevoeligheid daarvoor verklaart waarom hij uit

de m615e van het grote debat (zie Bijlage: Brief aan McCulloch, 1825)

over bevolkingsgroei en overproduktie de standpunten uitkoos die met

zijn vooruitgangsoptimisme strookten. Daarom ging Malthus' bevolkings-
92

theorie maar ook Say's wet hem te ver . Daarom was hij geboeid door de

'New Ideas on Population' (1823) van Alexander Everett, die tussen Mal-

thus en Say in stond. Everett betoogde dat Say terecht overproduktie in

een situatie van economische vrijheid onmogelijk achtte, maar naliet

daaruit te concluderen dat hetzelfde gold voor overbevolking. Op ter-
93

mijn gezien was bevolkingsgroei oorzaak van de welvaart . Dit stand-

punt van de Amerikaanse auteur heeft Say nadien in zijn vrijhandels-

theorie ingepast. Gijsbert Karel kon voor de wet van Say, buiten de

landsgrenzen bekeken, begrip hebben, namelijk in verband met de toekom-
94

stige ontplooiing van de internationale vrijhandel . Hij schrijft in

1828:  "Waar  is  nu de reden van vrees voor overbevolking? ( . . ) Malthus

heeft vele lezers daarmede bang gemaakt, alsof de bevolking van ieder
..95land daarin opgesloten was,  en er  niet  uit kon" . Gijsbert Karel at-
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tendeert op de traditie van binnenlandse migratie naar onontgonnen gebie-

den en van emigratie naar de koloniJn. Hij is het geheel eens met Say dat

de mechanisatie tegelijkertijd in het ene en in het andere land moet wor-

den toegepast, omdat de wederzijdse in- en verkoop voorwaarde is voor de
96

eigen nationale welvaart

Uitermate geboeid is Gijsbert Karel door de 'Nouveaux principes

d'6conomie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la popula-

tion' van Simonde de Sismondi, die in de tweede druk van 1827 zich duide-

lijk profileert ten opzichte van de abstracties en schema's van Say en

Ricardo en op de lijn van Malthus de mechanisatie als bron van klassen-

tegenstellingen en als oorzaak van afzetcrises ziet. Gijsbert Karel maak-

te Tydeman en Ackersdijck op dit boek opmerkzaam; bij de eerste drong hij
97

vergeefs aan op een vertaling . Sismondi's invloed op de Nederlandse ar-

moedeliteratuur vindt hier haar oorsprong. Thorbecke was bij het schrij-

ven van zijn opstel over de machines op de hoogte van Sismondi's opvat-
98

tingen . Mees combineerde de bevolkingstheorie en de wet van de afnemen-

de meeropbrengsten van de antipolen Malthus en Ricardo om aan te tonen

dat door de demografische druk vele mensen op de rand van het bestaans-
99

minimum bleven leven . Aanvankelijk zeer onder de indruk van Adam Smith

werd de historicus-economist Sismondi, afkomstig uit Gendve, een afval-
100

lige discipel: "laissez faire la misdre- . Geshockeerd   door de ellen-

de van de Engelse arbeiders wilde hij de progressieve pretenties van de

'mythologie lib6rale' ontmaskeren. Volgens hem moest aan de staat de

taak toevallen de werkgelegenheid en de binnenlandse afzet te stimule-
101

ren; hij lichtte dat toe met "bijna keynesiaanse" argumenten . Voor

de positieverbetering van de 'arbeidende klassen' was een harmonische

economische groei nodig; nu dreigden de sociale tegenstellingen door het

winststreven en de kapitaalsconcentratie toe te nemen. De economische

wetenschap werd eenzi jdig, aldus Sismondi, gereduceerd tot "chr6matis-

tique" en economische politiek; zij diende een -6conomie sociale"  te
102

worden

Konkrete gegevens over degradatie van arbeiders tot "lastdieren"

- ook voor Ricardo een reden om in de derde druk van zijn 'Principles'
103

voor een geleidelijker introductie van machines te pleiten - ver-
104

kreeg Gijsbert Karel van bezoekers en informatiemateriaal uit Enge-

land. Hij constateerde in 1827 dat de extreme armoede in eigen land
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voortduurde, terwijl de steeds primair geachte oorzaak, de hoogte van de
105

broodprijs, al enige jaren in het tegendeel verkeerde . Hij kwam daar-

door, sterker dan ooit tevoren, "op het denkbeeld dat er iets verkeerd

was in onze maatschappelijke inrigting, waaruit de omstandigheid geboren

werd dat er aan de eene zijde een groote overvloed was van levensmidde-

len tot lage prijzen en aan de andere zijde een behoeftige menigte zon-
106

der werk en zonder geld" . Daarom liet hij zich door Sismondi overre-

den  dat "de wetten  op den eigendom eene verbetering vereischen, omdat
107

zij te gunstig zijn voor de rijken tot nadeel der armen"

Gijsbert Karel's enthousiasme over de op het economendebat reageren-

de tweede druk van Sismondi's boek was groot. Met diens kijk op de nade-

len van de machines en op de geldscheppende funktie van banken kon hij

het niet geheel eens zijn. Maar het werk muntte in drie opzichten uit:

het was "praktisch" in plaats van abstract. Vervolgens  werd het onder-
108

scheid tussen kapitaal en inkomen duidelijk aangegeven . Ten derde werd

een boeiende uiteenzetting gegeven over de noodzaak dat de gehele bevol-
109

king deel moest hebben aan de welvaart

Gijsbert Karel bedoelde met zijn standpunt, neergeschreven in 1828,

"dat het aan werk ontbreekt is de schuld der wetten en der regeerin-
110

gen" , niet alleen van de wetten, die vrijhandel en economische vrij-

heid van handelen belemmeren. Hij raakte overtuigd van Sismondi's ge-

lijk, dat de wetten weliswaar een zo groot mogelijke staatsonthouding

als doel hadden maar uit het oogpunt van gerechtigheid ook diende te

voorkomen dat de massa beneden het bestaansminimum leefde. Het toont

weer eens Gijsbert Karel's scherpzinnigheid aan, dat hij deze tussenpo-

sitie van Sismondi inzag. De misinterpretatie van diens idee6n duurt
111

tot heden voort . Met zijn pleidooi voor de sociaalpolitieke over-

heidsplicht en zijn humanitair-sociale beschouwingen over de industri-

ele arbeidersklasse - een modern klassebegrip bezat hij niet - oefende

Sismondi invloed uit op de economisten van de Historische School, op de

Kathedersocialisten en op de latere sociaalliberalen.

Ackersdijck dacht dat bij Sismondi de rol van de regering "te veel

actif" zou zijn. Gijsbert Karel maakte hem echter duidelijk dat Sis-

mondi in principe van mening is dat "de gouvernementen moeten laten be-

gaan en niet tusschenbeide komen"; en dat de Zwitserse econoom abu-

sievelijk over regering sprak, maar daarmee niet het bestuur maar de
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112
wetgevers en de wetten bedoelde . Dit las Van Hogendorp in de gedachten-

113
wisseling tussen de voor die tijd ultraliberale Charles Dunoyer en Sis-

mondi. Dunoyer betoogt dat de armoede niet aan de industridle vooruitgang

of aan de kapitaalaccumulatie moet worden toegeschreven, maar aan de fei-

len van de eeuwenoude maatschappelijke orde. Zowel de rijken als de armen

zijn daarvan de dupe. Als gevolg van hun onwetendheid eh voorts als gevolg

van de produktiegroei en de parallelle vraag naar goederen procredren de

armen zich zo snel dat het permanente overschot aan arbeiders de lonen

naar beneden drukt. Niet de vooruitgang van de produktie zelf is daarvan

de oorzaak. Ook de klassen, die in gelukkiger omstandigheden zijn geboren,

kunnen het niet helpen dat zij profiteren van de welvaartsgroei. Zij zul-

len echter moeten inzien dat te grote ongelijkheid er toe leidt dat hun

produkten door de anderen niet meer gekocht kunnen worden. De regering mag

hooguit de grootste onrechtvaardigheden ongedaan maken, maar zij moet er

daarna van uitgaan dat de positie van de arbeiders bij de verdere ontwik-
114

keling van industrie en bevolking ten goede keert . Gijsbert Karel neemt

uit deze redenering van Dunoyer over dat de wetten de maatschappelijke or-

de kunnen verbeteren: "de regering moet herstellen hetgeen hij bedorven

heeft".

In zijn repliek op Dunoyer zegt Sismondi dat de wetgeving hervormd

zou moeten worden volgens de noties van de economische wetenschap. De ver-

deling van de rijkdom moet daarbij het grote doel zijn. Dit is niet al-

leen te bereiken door de handelstarieven maar ook - en daartoe roept hij

op - door een vanuit deze doelstelling opgezette financi6le en fiscale
115

wetgeving , familierecht en armenzorg. Deze wetgeving vereist de in-
116

breng van de 'nieuwe principes' van de economische wetenschap . Sismon-

di's '6conomie sociale' werd eind negentiende eeuw, helaas zonder eerbe-
117

toon aan hem, door Treub gepropageerd : de sociaalpolitieke taak van de

overheid lag, binnen de liberaal-economische kontekst, op fiscaal ter-

rein. Gijsbert Karel was van dit Nederlands denken een voorloper: in de

Lettres.

VII.  4. Het belastingplan  in de Lettres.

De "Lettres sur la prosp6rit6 publique, adressoes & un Belge dans les an-

n6es 1828, 1829 et 1830" is het enige Nederlandse boek voor 1830 waarin
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een rechtvaardiger fiscale druk tesamen met de introduktie van een vrij-
1

handelspolitiek wordt bepleit . Bij het schrijven van de Lettres is de

invloed van de niet vernoemde Sismondi aan te tonen; overigens alleen op

het terrein van de belastingen, dus niet met betrekking tot diens pessi-

mistische visie op de industriele samenleving. Gijsbert Karel was onder

de indruk van de door deze auteur geuite waarschuwing dat de klassiek-

economische wetenschap zich niet mocht losmaken van het politieke en so-

ciale kader, maar zich diende te bekommeren om het vraagstuk van werk-

loosheid en industrialisatie. Het materiaal dat hij in de jaren na zijn

Kamerlidmaatschap verzamelde, maakte hem de toename duidelijk van de so-
2                               3

ciale spanning , die, zoals we nu weten , het gevolg was van de agrari-

sche en handelscrisis van 1825.

De ontvangst van de Lettres was door de politieke agitatie in de

tijd vanaf 1828 gekleurd. Gijsbert Karel werd verweten dat hij in dit

boek, dat in september 1930 in Amsterdam verscheen, concessies deed aan
4

de Belgen . Degenen die Van Hogendorp als kampioen van de oudhollandse

handelsvrijheid zagen, ergerden zich er aan dat hij in het premiedenken
5

vooral de Belgische industrie scheen te willen bevorderen . Bij Tydeman

ontstond enige irritatie over het feit dat Gijsbert Karel een klassen-

belasting presenteerde die hij fiscaaltechnisch realiseerbaar achtte.

De Leidse hoogleraar verlangde de onderbouwing van het concept met meer

statistische gegevens, maar vooralsnog sloeg hij de kansen van welsla-
6

gen laag aan . Een dergelijke opmerking hoort men nadien ook bij Van

Rees, maar deze is zozeer voorstander van staatsonthouding dat hij voor

het sociaalpolitieke aspekt van Gijsbert Karel's vroegliberalisme op
7

het punt van premieverlening en fiscale politiek geen begrip kon op-

brengen. Tenslotte is een voorname reden van de veronachtzaming van de

Lettres dat men toen en later van mening was dat Van Hogendorp zichzelf

steeds gelijk bleef. Echter, in plaats van de advisering in vroegere

geschriften met betrekking tot de fiscale regeringsvoorstellen, ont-

vouwde Gijsbert Karel naar eigen zeggen in de Lettres een plan op ba-

sis van hypotheses. De voornaamste onderstelling was deze, dat een pro-

portionele inkomstenbelasting kon worden ingevoerd met handhaving van

de bestaande belastingen; de aanslagcriteria daarvan dienden dan te

worden herzien door behalve op de welvaartseffecten nog meer dan voor-

heen te letten op de druk per maatschappelijke groep.
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Het maatschappelijke aspekt van de fiscale politiek is volgens Gijs-

bert Karel langzamerhand aan het licht gekomen. De veelsoortigheid van de

belastingen toont de vindingrijkheid van de overheid in het verleden om

de staatskas te vullen, maar heeft ook te maken met de beoogde spreiding

van lasten. Teen stijgende uitgaven moeilijk gedekt bleken te kunnen wor-

den, kreeg men oog voor de nadelige gevolgen van de belastingen voor de

economische ontwikkeling en activiteit. Tenslotte leidde het aanzwellen

van de armoede tot de conclusie dat de overheid de fiscale grenzen had

overschreden, waarbinnen het bestaansminimum van de armen en dus de 'or-
8

dre social' waren gegarandeerd . Om de toekomst van de nationale welvaart

veilig te stellen was het volgende vereist: 1. het bestaansminimum moet

worden gewaarborgd; dat kon door de invoering van de klassen- of inkom-

stenbelasting. 2. Tegelijk moesten de overheidsuitgaven door middel van

bezuiniging en sanering van de bureaukratie worden teruggedrongen. 3. Te-

gelijk diende door de liberalisering van de handelspolitiek de buiten-

landse vraag naar onze eigen produkten en naar die van onze algemene
9

markt te worden gestimuleerd .

In Gijsbert Karel's belastingdenken kan men niet van een verschui-

ving spreken van financieel-economische naar sociaal-economische aspek-

ten. Wel is er sprake van een grotere nadruk op de laatstgenoemde. In de

Gedagten stelde hij vast dat volgens de plannen van het Rapport van 1800

de weinige rijken onevenredig belast worden vergeleken met de vele "min-

gegoeden", de "middelstand". Terwi jl de laatste groep bi jna alleen  con-

sumptiebelasting betaalt, worden de bezitters van kapitaal, handelsgoe-

deren, fabrieken en grond in hun voor de welvaartsontwikkeling onmisbaar

eigendom getroffen. Kapitaalvlucht en verdere achteruitgang van onderne-

mingsgeest zijn daardoor te vrezen. Een tweede punt van kritiek was dat

de belastingdruk bijna uitsluitend op de rijken en middelstand neerkwam
..10

en dat nog wel "genoegzaam regelregt" . Gijsbert Karel was in 1802 nog

een warm voorstander van indirecte belastingen.

In de Bijdragen beziet Gijsbert Karel de belastingen meer 'van on-

derop'. De verteringsbelastingen brengen te weinig op voor de schatkist

zodat in de directe belastingen soelaas moet worden gevonden; niet ech-

ter dient daarbij alleen te worden gelet op de welvaart maar ook op de

garandering van de primaire levensbehoeften van de "arbeidende klassen".

Daarom was hij in 1821 tevreden over de invoering van de zes grondslagen
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van de personele belasting, die niet langer de bestaanszekerheid van de
11

mensen bedreigde en zich beperkte tot de 'bemiddelden' en de rijken

In de Lettres gaf Gijsbert Karel blijk van zijn inzicht in het de-

sastreuse verarmingsproces. Hij schatte dat de ene helft van de samenle-

ving gerekend moest worden tot de "vermogende en nijvere klassen" en de
12andere helft tot de "arbeidende klassen" en de lagere klasse"  . De niet

nader te differentieren lagere klasse, geschat op een kwart van de tota-
13

le bevolking, was voor het merendeel aangewezen op de bedeling ; het

aantal loonarbeiders dat daartoe behoorde dreigde groter te worden. De
14

accijnsen vergden meer dan 10% van hun inkomen . Gijsbert Karel is

vooral bezorgd over de toestand van ondervoeding. Het brood was onbe-

taalbaar geworden, terwijl hij nu inzag dat de consumptie daarvan voor-

waarde was voor het behoud en het verbeteren van de produktieve kracht

van de arbeid. In 1821 was hij voorstander van invoering van het gemaal

ondanks de hem bekende cijfers over het sterk groeiend aantal clidnten

van de armenzorg. Er was toen al sprake van een "groote ongelijkheid in

de belastingen op de accijnsen tusschen den knecht en zijn' baas; en

hij, die in staat is fortuin te maken, is in der daad minder belast,
15

dan de man, die nauwelijks zijn brood wint" . Op dat moment dacht hij

dat de nieuwe grondslagen van het personeel de onbillijkheid voldoende

konden wegnemen. In de Lettres ging hij volledig akkoord met de af-

schaffing in 1829 van het gemaal: op het platteland belemmerde het de

landbouwer; in de steden werd deze belasting naar inkomen geheven maar

omdat de grondslag niet overal gelijk was, maakte Gijsbert Karel ook
16

om die reden bezwaar . Hij vreesde hierdoor ongelijke behandeling van

de burgers in de afzonderlijke provincies en steden. Dat ging in tegen

zijn idee van fiscale nationale harmonisatie; hij liet zich dus niet
17

alleen door politieke motieven leiden. Het principe om alle ingeze-

tenen te laten bijdragen aan de staatskas achtte hij niet meer toepas-

baar op een van de weinige belastingobjecten van de primaire levensbe-

hoeften.

Na het schrijven van de Gedagten vertoont Gijsbert Karel's aan-

vaarding van de directe belastingen een oplopende lijn, parallel met

de toeneming van de staatsschuld en van het pauperisme. De opvatting

uit de tijd van de Republiek dat de accijnsen en indirecte belastingen

als een hoofdgeld op het inkomen konden worden gezien, bleef na 1813
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18
overeind , ook omdat er nare herinneringen bestonden aan de 'capita-

tion', de dwangmatige toepassing van het oude middel van een "kapitaale
19

heffing" uit de Bataafse tijd . In 1808 wilde de regering een uitge-

schreven lening dekken door de invoering van een billijk en uitvoerbaar

systeem van belastingheffing op inkomen en vermogen. Het draagkrachtbe-

ginsel werd echter een fictie, omdat ieder departement een bedrag moest

opbrengen dat het zelf verdeelde over de gemeenten en deze stelden het

bedrag per ingezetene vast. De afschuw van het vroegere quotenstelsel

en de eigen persoonlijke aangifte van de belastingplichtigen en de daar-

uit voortvloeiende onderlinge jaloesie deden het plan mislukken. De man

die het moest uitvoeren, Gogel, kon de opgedane ervaring niet vergeten:

hij is in 1820 nog overtuigd van het gevaar dat een inkomstenbelasting

tot rechtsonzekerheid leidt zolang ieders inkomen niet precies bekend
20

is

Gijsbert Karel was op de hoogte van de Pruisische ideeon en rege-
21

lingen van Von Stein en Hardenberg ter invoering van een Klassensteuer

Hij volgde de debatten die in het Lagerhuis over de invoering (1798) en
22

de afschaffing (1816) van de 'income tax' waren gehouden . De belasting

op inkomen en eigendom werd door de Engelse klassieke economen vanwege

de oorlogssituatie getolereerd, maar zij bleef vanwege de economische

effecten gevreesd. Hun argumenten werden al of niet terecht in de par-

tijstrijd tussen grond- en kapitaalbezitters in de jaren '1820 gehan-
23

teerd . In een brief aan Willem I schreef Gijsbert Karel in 1816 dat,

terwijl deze belasting in Engeland is afgestemd, "buiten verwagting van

de ministers", in het Franse parlement door Ganilh de invoering er van,
24

met een tarief van 10%, wordt bepleit

In april 1819 stelt Van Hogendorp in de Tweede Kamer een klassen-

belasting voor. Voorop stond de "billijkste evenredigheid". In plaats

van het gewraakte repartitiesysteem, dat in het plan van 1808 vervat

was, moest er een classificatie plaatsvinden van alle huisgezinnen, die

vermeld stonden in de kohieren van de verponding en van de personele

belasting. De armsten vielen dus buiten de aanslag. Er moest dan een

gemiddeld bedrag worden berekend, dat in veelvoud of in breuken werd

betaald door de in te stellen tien klassen. Klasse-1 betaalde tienmaal

het gemiddelde, klasse-10 eenvi jfde, dus een verhouding van 50 op 1.

Om het gemiddelde zo laag mogelijk te houden, mag bij de vaststelling
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ervan het bedrag van de staatsuitgaven niet vooraf betrokken worden, wel
25

achteraf . Deze stelling doet denken aan de huidige plateau-theorie over
26

de overheidsuitgaven

Dit belastingplan, in de Bijdragen heel kort weergegeven, wordt uit-

gewerkt in de Lettres. Gijsbert Karel schat de haalbaarheid dan kennelijk

groter. De klacht van de zuidelijke provincies, dat zij zwaarder worden

belast dan de noordelijke, heeft te maken met de omslag van de verpon-

ding, personeel en patent over de provincies in plaats van over de huis-

gezinnen. Gijsbert Karel beziet de berekeningen van de druk van deze be-

lastingen per hoofd van de provinciale bevolking, ondermeer gemaakt door
27

zijn schoonzoon A. Warin . Hieruit bleek dat de individuele bijdrage,

over het hele land genomen, niet veel verschil vertoonde, maar de op-

brengst per provincie divergeerde naar gelang van hun economische struk-
28

tuur en eigen 'rijkdom' , ten opzichte van andere delen van de natie.

Gijsbert Karel ontkende dat er op zich tussen de verschillende welvaarts-

takken tegenstrijdigheden bestonden; wel erkende hij die op fiscaal ter-

rein. Het zuidelijk wantrouwen dat op dit punt bestond, kon naar zijn

mening alleen worden weggewerkt bij een nationale harmonisatie van de

belastingen en bij een vaststelling en inning bij de huisgezinnen zelf.
29

Dat vereiste een "volstrekte verandering in het stelsel"

Gijsbert Karel's belastingplan en de daarbij geplaatste opvattin-

gen, ja zelfs de hypothetische intonatie, kan men terugvinden in het
30

zesde  boek  "De 1' imp6t" van Sismondi 's' Nouveaux Principes ' . Sismondi

zegt zich volledig te baseren op de fiscale principes en regels van
31

Smith . Gijsbert Karel herhaalt kort de regels: een belasting dient zo

te zijn dat de belastingplichtige zo direkt mogelijk bereikt en aange-

slagen kan worden. Hem mag daarbij zo min mogelijk nadeel worden toege-
32

bracht . Als hoofdbeginsel geldt dat de "striktste regtvaardigheid"

vereist dat iedereen betaalt in evenredigheid met  zi jn "vermogens" ;  dat

wil tevens zeggen in verhouding tot de van de staat ontvangen staatsbe-

scherming. Gijsbert Karel is duidelijk verheugd over Sismondi's ver-

heldering  van  de term "vermogens": hiermee wordt bedoeld het inkomen

uit arbeid, d.w.z. op de door arbeid verkregen waarde: loon, winst en

rente. Deze gedachtengang komt bij Gijsbert Karel tot uiting in zijn

uiteenzetting, dat belastingen moeten worden betaald op verbruik On in-

komen: belastingen, betaald voor consumptiegoederen die boven het be-
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staansminimumpakket liggen; winstbelasting voor boeren, ambachten en fa-
33

brieken; rentebelasting op kapitaalbezitters ; bij dit laatste plaatsen

Sismondi en Gijsbert Karel overigens kanttekeningen. Van Hogendorp volgt

Sismondi in diens redenering dat de groei van de staatsuitgaven in de

pas moet lopen met de uitbreiding van de nationale rijkdom, dus met
34

"eene vermeerdering van werkzaamheid" . Hij blijft echter volhouden dat

ook de alom-gewraakte rentenier met diens werk hiertoe bijdraagt; hij

moet denk-arbeid verrichten om zijn geld winstgevend uit te zetten.

Niet het kapitaal maar het inkomen moet worden belast. Sismondi

stelt daarom dat de belasting matiger moet zijn naarmate de kans groter

is dat de rijkdom op de vlucht wordt gejaagd en dat zij nooit dat in-
35

komensdeel mag treffen dat nodig is om het inkomen in stand te houden

Hij toont zich bezorgd over het gemak waarmee regeringen de grote kapi-
36

taalbezitters een hoge rentebelasting oplegden . Men moet de economi-

sche funktie van het kapitaal goed in het oog houden. Het kapitaal be-

staat deels uit circulerend geld en deels uit bedragen die voor behoud
37

en vernieuwing van de produktie dienst doen . Dezelfde argumentatie ge-

bruikt Gijsbert Karel om de 'hommels' in bescherming te nemen. Toch gaat

hij akkoord met de gedachte dat er nauwkeuriger "nasporingen omtrent de

kapitalen" nodig zijn, waardoor een eenmalige heffing van 10% kan worden

opgelegd op het kapitaal dat wordt gedrfd, dus juist voordat dit produk-
38

tief zal worden aangewend . In feite erkent Gijsbert Karel hier dat een

deel van het rentenierskapitaal 'dood' was:

Ongetwijfeld was Gijsbert Karel verrast dat Sismondi ondanks diens

analyse van de exploitatie van de industri6le arbeiders, zozeer oog had

voor de rol van het geld. Van Hogendorp had voor deze ellende een eco-

nomische en financi6le verklaring, maar zijn 'sociale toon' werd scher-

per. Hij schreef de verslechtering van de voedsel-, kleding- en huisves-

tingssituatie van vele arbeiders en werklozen vooral toe aan het achter-
39

blijven van de stijgende lonen bij de oplopende prijzen . De reden

hiervan is gelegen in het gecombineerd optreden van het verbodsstelsel

en het belastingsysteem. De producenten voelen zich niet bedreigd door

buitenlandse concurrentie, maar wel gehinderd door de fiscale druk en

zij gaan daarom, ter beveiliging van een gewenste winstmarge, te ver in
40

de vaststelling van de prijs . We krijgen hier de indruk dat Gijsbert

Karel's geloof in de harmonie van het bijzonder en algemeen belang wan-
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41
kelde . Behalve een rechtvaardiger verdeling van de belastingdruk over

de 'standen' was vrijhandel nodig, schreef Gijsbert Karel. De "opeenho-

ping" van kapitaal leek hem een verschijnsel van tijdelijke aard: vrij-

handel zou de geld- en kapitaalstroom intensiveren. Sismondi's verwij-

zing naar, modern uitgedrukt, de economische macht van ondernemers kon

Gijsbert Karel niet volgen. Het individueel economisch gedrag kreeg van

hem weinig aandacht.Hij weet de felle maatschappelijke kontrasten in

Engeland aan het mercantilisme en hij ging mee met de opinie, ook bij

buitenlanders aan te treffen, dat in Nederland veel minder dan in Enge-
42

land, sprake was van sociale tegenstellingen

In Gijsbert Karel's tijd was de afkeer van de inkomstenbelasting

toe te schrijven aan de belangentegenstelling tussen bezitters van

grond en die van fabrieken en kapitaal. Na de intrekking van de 'income

tax' werd in het Lagerhuis over de invoering van een 'property tax' ge-
43

sproken, waarbij de Tories werden afgeschilderd als de verdedigers

van de beweerde 'feodale' uitbuiting door de grootgrondbezitters. Bij

de economisten konden naar believen argumenten worden ontleend. Bij

hen ontbrak het aan een helder inzicht in het verband tussen inkomen en

grondeigendom. Gijsbert Karel raakt verstrikt in deze problematiek, zo-
44

als die in de 'Nouveaux Principes' werd besproken

Sismondi wist evenals Ricardo, tegen wiens differenti6le grond-

rentetheorie hij zich hier afzet, niet goed raad met het verschil tus-

sen tienden en grondbelasting. In zijn historisch werk had de Zwitser

de feodaliteit als de grote belemmering van de vooruitgang beschreven.

Daarom verbaasde hij zich er over dat Ricardo beweerde dat de grondbe-

lasting gelijkt op de tiende, omdat beide in verhouding staan tot en

onderhevig zijn aan de wet van de afnemende meeropbrengsten. Bovendien

stelde Ricardo dat deze belastingen en de extra verhogingen ervan

steeds worden afgewenteld op de consument. Ware dit niet mogelijk, dan

zou de grondeigenaar zijn kapitaal elders aanwenden, bijvoorbeeld in

de nijverheid.

Sismondi noemt dit laatste een abstractie. Ricardo let naar zijn

mening te weinig op het gegeven dat eertijds tienden zijn vastgesteld

op grond van verwachte opbrengsten; nu blijken zij behalve het inko-

men ook het kapitaaleigendom van de boeren te treffen. De grote onge-

lijkheid van de grondbelastingaanslagen lijkt, zegt Sismondi, in stand
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te kunnen worden gehouden, omdat dit kapitaal toch niet vlucht. Van Ho-

gendorp concludeert uit het voorafgaande dat "zeer verstandige lieden

(...) beweren dat de verponding geene belasting is (...) en in haren aard
45van alle andere belastingen verschilt"  . Dit thema leidt tot het sterk-

ste staaltje eklektisch denken, dat we bij Gijsbert Karel aantroffen.

Hij brengt de oudhollandse opvatting naar voren dat bij de aankoop

van een stuk grond op de prijs een deel van de kapitaalwaarde in minde-

ring wordt gebracht, waarover jaarlijks bij wijze van rente grondbelas-

ting zal worden betaald. Deze belasting drukte aanvankelijk dus niet op

het inkomen. "De grondbelasting is eene vooruitontvangst op de renten

geworden, welke de Staat jaarlijks ten uitvoer brengt. De Staat is in het

bezit gesteld van een gedeelte der rente en gevolgelijk van het hierdoor

vertegenwoordigd kapitaal.Het is eene soort van domein, door den Staat

verkregen om de rente tot de openbare dienst aan te wenden. Uit dit oog-

punt beschouwd, wordt de grondbelasting door niemand betaald. Het kapi-
46taal is sedert langen tijd van den Staat geworden"

Hier wordt dus gesteld dat de grondbelasting eertijds een re6le

schatting inhield van de opbrengst, maar dat de latere verhogingen - de

opcenten - op het kapitaal in plaats van op het inkomen zijn terechtge-

komen, waardoor niet alleen deze belasting op de vroegere tienden is

gaan lijken , maar ook de economische activiteit dreigt lam te leggen. De

fiscale unificatie van Gogel heeft de ongelijkheid van de verschillende

belastingsystemen van de noordelijke gewesten ongedaan gemaakt. In het

zuiden echter is de doorwerking van de vroegere heffingen zo sterk voel-

baar omdat de grondbelasting daar een grotere plaats innam temidden van

de andere belastingen dan in het noorden, waar meer verteringsbelastin-

gen bestonden.

Een juiste oplossing van het probleem is ondenkbaar, zegt Gijsbert

Karel. Want de oorspronkelijke belasting is niet meer te achterhalen en

voor de particulieren, die in de laatste decennia grond kochten, is de

fiscale grondslag ook zeer verschillend. Deze ongelijkheid maakt een

nieuw, nationaal kadaster zeer nodig: de "scheidingslinie tusschen het

domein van den Staat, en het bijzonder eigendom zal onherroepelijk ge-

trokken worden„47. Dat wil zeggen, tussen het kleine deel van het kapi-

taal dat schattenderwijze tot de staat behoorde en het bij de aankoop

kontant betaalde deel; de "zuivere opbrengst van dit laatste deel is eene
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48
winst"  . Na een herberekening van de grondbelasting zal de ene provincie

minder en de andere meer moeten gaan opbrengen. Gijsbert Karel wil er in

principe van uitgaan, dat het nu bestaande bedrag van deze staatsbegro-

tingspost kan worden vergaard.

Dat Gijsbert Karel de opbrengst van de grond vrij wil houden van de

belasting, lijkt niet overeen te komen met de aanvaarding van Sismondi's

idee om het inkomen uit winst te belasten. Gijsbert Karel transformeerde

deze tot een belasting op de verteringsuitgaven van de consument dn van

de producent. Hij schrok terug van een directe belasting op de agrarische

winst. Deze zou de prikkel tot vermeerdering van de kapitaalwaarde van de

grond kunnen verzwakken. Via de aanschaf van ondermeer werktuigen en de

uitbetaling van arbeidsloon draagt de agrarier immers bij tot de schat-
49

kist

Een grotere gelijkheid van de grondbelastingaanslagen moge billijk

zijn voor de individuele boer en grondeigenaar, voor de nationale wel-

vaart was het van belang dat de ontstane grotere produktie kon worden af-

gezet. Gijsbert Karel hekelt de kortzichtigheid van de graanproducenten

die in 1824 met succes aandrongen op verhoging van de invoerrechten op

buitenlands graan: door de hoge broodprijs is de belastingdruk op de hele
50

bevolking verzwaard en de laagste klasse zelfs "verplet"

Toepassing van fiscale principes kon niet van de ene op de andere

dag plaatsvinden. De grondbelasting mocht volgens Gijsbert Karel na een

hernieuwde vaststelling niet meer verhoogd worden:  dat zou "ongerijmd en
51

onregtvaardig" zijn . Hij handhaafde zijn vroegere idee om het in 1823

op vaste en gelijke maatstaven gebaseerde personeel en het in 1819 op-

nieuw ingevoerde patent naast elkaar te behouden maar als 66n geheel te

bezien. Hij ging er van uit dat de winst van een bedrijf niet voor een

deel werd 'opgepot' of in portefeuille werd gehouden, maar meteen werd

gebruikt voor investering in het bedrijf en voor het overige bestemd was

voor de particuliere consumptie van de ondernemer. Met alle begrip voor

de verder uitgewerkte diversiteit in de patenttabellen zag Gijsbert Ka-

rel dat er nog mensen waren die daardoor hun activiteit staakten, omdat

zij door de plicht tot kontante betaling van het patent in hun eigen le-

vensonderhoud werden bedreigd; een gevaar dat ook Gogel had gesigna-
52

leerd . Het risico van verpaupering van de kleine producenten en winke-

liers moest worden voorkomen door een algemene belastingverlichting.
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Thorbecke schrijft in 1853 hetzelfde: de wetgever moet "dat gedeelte van

den middenstand, dat als het ware de breedere zoom dier klasse uitmaakt,
53

dat, hetwelk naast aan de onvermogenden of armen paalt, versterken"

Voor de vrijheid van produktie verwacht Gijsbert Karel alle heil van zijn

plan tot instelling van een klassenbelasting, waarbij vooraf aan alle

soorten ondernemers gevraagd wordt tot welke klasse zij zichzelf rekenen.

Zij zullen, denkt hij, in hun economisch handelen met de afgesproken pa-

tentbelasting rekening houden. Indien het tarief matig is, behoeft er aan

de bereidheid tot betaling niet getwijfeld te worden. Zo kan dan ook het
54

kostbare bureaukratisch ingrijpen worden voorkomen

Sismondi's theorie over de belasting op het inkomen inspireerde

Gijsbert Karel om zijn classificatie van belastingplichtigen uit te wer-

ken. In zijn tijd was men zich nog nauwelijks bewust van de discrepantie

tussen de termen inkomen en inkomsten; het inkomen werd niet strikt ge-
55

scheiden gedacht en gehouden van de kapitaalvorming van de ondernemer

De term inkomsten geeft het beste de onderhavige denktrant aan. Sismon-

di stelde dat een aanslag van 10% tot een rechtvaardige verdeling van de

belastingdruk zou leiden. Acceptatie hiervan was voor Nederland niet

moeilijk. Dit percentage kwam namelijk overeen met dat van het personeel
56

en werd ook later wel als een juist criterium gezien . Datzelfde gold

voor het idee tot invoering van belastingklassen, want deze werd, vooral
57

bij het personeel en het patent, hier en elders ingevoerd of overwogen

Gijsbert Karel paste op het voetspoor van Sismondi de 10%-norm op

de bestaande belastingen toe. Het ontwerpen van een nieuwe belasting

vond hij evenals Sismondi riskant, omdat in de sociaalpolitieke spanning

van de jaren '1820 het oude idee van de 'imp6t unique' in de nieuwe ge-

daante van hoge directe belastingen leek terug te keren. De oude wens om

de weelde te belasten werd luider geuit vanwege het mededogen met de

armsten. Maar moralistisch gepraat over de levenswijze van de armen had

weinig zin, vond Gijsbert Karel. Een ander gevaar was te duchten van de

kant van de utopische socialisten die de rijken als de zondebok afschil-

derden en zo de rijkdom zelf dreigden te vernietigen. Zij wilden de ac-
58

cijnsen op levensmiddelen geheel afschaffen . De oplossing kan worden

gevonden door niet de belastingen te herzien maar de belastingplichti-

gen in te delen in inkomensklassen. Iedere groep onderscheidt zich van

de andere door consumptiegewoonten, huisvesting, spijs, drank en kleding
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en door het al of niet bestaande inkomenssurplus en de grootte daarvan,

dat aangewend wordt voor investeringsdoeleinden. Het criterium van "de

tien procent is een loutere hypothese, vermits de nationale inkomsten

mij onbekend zijn, en die benoodigde som voor de openbare uitgaven be-
59

twist zoude kunnen worden"

De in Nederland zoals "in elke beschaafde samenleving" bestaande
60

drie groepen "bezitters, nijveren en arbeidslieden" betreffen, volgens

Gijsbert Karel' s "gissingen" 1200 duizend gezinnen, tesamen 6 miljoen
61

mensen ; bij benadering dus het totale bevolkingscijfer van het Ver-

enigd Koninkrijk. De arbeidslieden maken daarvan de helft uit. Hij gaat

uit van een minimum jaarinkomen van f 150,-- en een maximum van

f 50.000,_- en denkt dat een indeling in 40 of 50 klassen mogelijk is.

Hij bespreekt de directe en indirecte belastingen en daarna het primaire

behoeftenpakket steeds vanuit de 10%-norm. Daarbij blijkt hij goed ge-

informeerd te zijn over de levensomstandigheden van de arbeiders. Onder

de indruk van het armoedevraagstuk - en uiteraard ook luisterend naar

de protesten uit het zuiden - gaat Gijsbert Karel akkoord met de af-

schaffing van het gemaal en het geslacht. Hij insisteert er, met Sis-

mondi, op dat alle klassen de plicht hebben om de staat fiscaal te steu-

nen, maar is tegelijk overtuigd van het feit dat de behoeftige arbeiders
62

en de werklozen "overbelast" worden en dat de rijken te weinig beta-

len. Gijsbert Karel constateert dat Hume's stelling dat de belasting prik-

kelt tot bijverdienen van wat men meer moet opbrengen niet langer
63

opgaat ,
omdat de verhouding tussen prijzen en arbeidsloon is "vernie-

64
tigd" . Sismondi's - in onze ogen lichte - voorkeur voor een progres-

65
siviteit in de toepassing van het draagkrachtbeginsel neemt Gijsbert

Karel niet over. Wel zegt hij dat de doorvoering van de 10% er toe zal

leiden dat de rijke genoegen moet nemen met een geringer inkomen en

zijn particuliere uitgaven zal dienen te verminderen, ook al "snijdt dit
66

middel scherp in het vleesch"  . Wellicht speelde de gedachte bij Gijs-

bert Karel mee dat het progressiebeginsel hier en daar, bijvoorbeeld bij

het personeel, als gevolg van een vrijstellingsbedrag voor de minst

draagkrachtigen, feitelijk al enigermate van kracht was.

Een fundamentele verandering van de belastingen werd dus door Van

Hogendorp als een bittere noodzaak gezien. Hij schreef zijn ideeen over

belastingen Sn vrijhandel vanuit zijn vrees voor een splitsing binnen
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het Verenigd Koninkrijk, in een tijdsbestek waarin politieke revoluties

in West-Europa onafwendbaar schenen. In zijn belastingplan ging hij uit

van een situatie van vrijhandel, waarin de lagere klasse, nu werkloos

voor het merendeel, minimaal f 150,-- verdiende en dus belasting kon be-
67

talen . Mercantilisme en hoge staatsuitgaven dreven de belastingen en

dus de prijzen op. Rechtvaardiger belastingen waren alleen mogelijk bij

vrijhandel. Het hypothetisch karakter van Gijsbert Karel's fiscale

idee6n in de Lettres wordt verder duidelijk uit zijn kijk op de admini-

stratief-technische aspekten. Krampachtig in de stijl van Sismondi re-

denerend, vanuit het 10%-tarief achtte hij zich niet geroepen en in

staat tot een praktische uitwerking: het ging hem om beginselen: "ik

durf zelfs geene schets van een stelsel te geven, uit gebrek aan opga-
.68ven"

Op basis van de gegevens van het personeel kan, zegt hij, de admi-

nistratie de "huisgezinnen" in klassen verdelen. De belasting wordt niet

per persoon vastgesteld; hij had dat eertijds in de Verenigde Staten
69

zien mislukken en dat had in de Bataafse tijd tot oneerlijkheid ge-

leid. De ambtenaren kunnen zich tot bureauwerk beperken en komen dan

niet meer als "vexatoire agenten" naar de belastingbetaler toe. Hun aan-

tal kan dus worden teruggebracht, want de burger behoeft zich slechts

tot Oon belastingkantoor te wenden. De classificatie zal op den duur

perfekter geschieden, omdat men steeds meer de beschikking krijgt over

statistische gegevens. Voor het zover is zal naast de bekende gegevens

afgegaan worden op de schriftelijke verklaring van de belastingplichti-

ge, tot welke klasse hij zichzelf rekent; fraude zal daarbij weinig

voorkomen en bij wijze van exemplarische waarschuwing worden gestraft.

De 'eigen' classificatie is een gedachte, die Gijsbert Karel bij Sis-
70

mondi en andere auteurs aantrof . Zij heeft te maken met de veronder-

stelling dat de "hoogere en middelklassen", die door het personeel be-
71

reikt worden zeer gebaat zijn bij de politieke orde en dus zich daar-

voor ook verantwoordelijk voelen. Gijsbert Karel heeft alle begrip voor

de uitbreiding van het censuskiesrecht in Engeland en Frankrijk, omdat

de bourgeoisie sterk is toegenomen. In Nederland pleit hij in 1830 voor

versterking van 'het democratisch beginsel' - dat hij in 1813 nog niet

dusdanig gewenst achtte - door de huidige kiezers van de Provinciale

Staten een direct kiesrecht te geven voor de Tweede Kamer. Om de tien
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jaar moet dan worden bekeken of de groep kiezers door de "vorderingen" in
72

de samenleving maatschappelijk breder moet worden gemaakt . Zoals eerder

gezegd, ziet Gijsbert Karel de rijken - kapitaalbezitters, grote kooplie-

den en fabrikanten - nog niet duidelijk genaderd door de middle class die

elders is geemancipeerd en die in Engeland naar zijn mening "de zedelijke
73

kracht en het gezond oordeel der natie" uitmaakt

Ongetwijfeld aan literatuur ontleend is Gijsbert Karel's fiscaaltheo-

retisch argument voor classificatie. Hij zegt dat daarmee een uitweg kan

worden gevonden voor twee voorlopig moeilijk op te lossen problemen. In

de eerste plaats "worden de meeste belastingen geregeld naar de uitgaven,

omdat de uitgaven doen vermoeden (onderlijnd door mij, Ov.) wat de inkom-

sten zijn". De globale, niet per persoon exact bepaalde klassenindeling

laat de vraag in het midden waar, zoals bij het patent, de grens ligt

tussen priv6- en bedrijfsinkomen. Ten tweede kunnen zo ook ten behoeve

van de realisering van het gelijkheidsbeginsel 'winst'-groepen worden be-

reikt die niet aan het personeel en het patent onderhevig zijn, zoals de
74

hoge ambtenaren en de kapitaalbezitters . Omdat een rentebelasting het

"werkend kapitaal " bedreigt, kan via klassenbelasting dat deel van de

winst van het kapitaal worden aangeslagen dat voor particuliere consump-

tie is bestemd.

Gijsbert Karel's klassenbelasting preludeert op de inkomstenbelas-
75

ting, die Van Bosse in 1848-1851 viermaal vergeefs voorstelde . Het

moeilijke probleem, tot Pierson's wetten, was de belasting op de rente.

Gijsbert Karel bleef, zoals gezegd, hiertegen om monetaire redenen be-

Zwaar maken, maar na de herinvoering van de income tax (1842) in Enge-

land werd steeds duidelijker dat in de discussie hierover het niet al-

leen ging om de ongestoorde gang van het Nederlandse kapitaalverkeer maar

ook om het behoud van de gegoedheid van de elite. De Tweede Kamer drong

aan op bezuiniging van de staatsuitgaven en noemde een tekort een tijde-

lijk verschijnsel. Toenemende welvaart zou vanzelf tot meer staatsinkom-

sten leiden. Dit standpunt, ook door Gijsbert Karel gehuldigd, impliceer-

de dat een strukturele groei van de overheidstaak niet wenselijk werd ge-
76

vonden ; de kort nadien plaatsvindende verdere uitbreiding van de staats-

zorg werd in het midden van de eeuw waarschijnlijk zelfs niet voor fi-

nancieel mogelijk gehouden.

De afschaffing van een aantal accijnsen in de periode 1852 - 1863
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geschiedde niet vanuit het sociale motief maar vanuit het algemeen stre-

ven van de thorbeckianen om zoveel mogelijk belemmeringen van de econo-

mische activiteit weg te nemen. Door de stijging van de Indische baten en

de opleving van handel en nijverheid na 1848 kon de schatkist die inkom-

sten missen: een perspectief, dat door Gijsbert Karel was voorspeld. De

verschuiving van de accijnsen naar de directe belastingen was sedert 1848

wel op gang gekomen. Zij kreeg eerst een principieel karakter bij de

jongliberalen, toen niet de uitgaven maar de inkomsten als kenteken van

welstand dienden. Pierson ontwierp een gesplitste inkomstenbelasting, be-

staande uit verschillende belastingen en afschaffing van het oude patent,

dat vervangen werd door een vennootschapsbelasting. Dit idee kan men, hoe

vaag ook, reeds bij Van Hogendorp aantreffen. Treub kon daarna, in 1914,

op grond van de Duitse economisch-theoretische bronnentheorie een synthe-

tische inkomstenbelasting, met een nog scherper onderscheid tussen inko-
77

men en vermogen, cre8ren

In Gijsbert Karel's formule "brood  en werk" weerklonk  van  1789  tot

1830 de vrees voor revolutie. Tussen beide jaren lag een afstand in den-

ken en feiten. De economische auteurs werden, met uitzondering van de

ricardianen, ongeruster over de sociale effecten van de politieke econo-

mie. De verarming van de arbeiders zette zich als gevolg van de onver-

biddelijke logica van de kapitalistische economie door. Het dilemma van

de mechanisatie - als bron van groei 6n van ellende - kwam in het Ver-

enigd Koninkrijk tot uitdrukking in de werkloosheid in de industri6le

regio's en in het pauperisme in gebieden met een achterstand in de pro-
78

duktiewijze . Dat dwong de overheid tot maatregelen tot beveiliging van

de maatschappelijke orde. Dat dwong de vroegliberalen tot selektie van

de politieke en economische middelen. Het ging hen om behoud, veel min-

der om vernieuwing van de samenleving; Sismondi's sociale benadering

was een uitzondering.
79

Gijsbert Karel pleitte voor het verlenen van premies en daarnaast

na 1813, voor de vermindering van de fiscale druk op de 'arbeidende

klassen'. Dit laatste kwam tot uiting in de belastingpolitiek. In de

Bijdragen legde hij in dat opzicht waardering aan de dag. In de Lettres

werd betoogd dat de fiscale norm van tien procent uit het oogpunt van

rechtvaardigheid moest  en kon worden toegepast. Het ontging  de  ti jdge-

noten dat Gijsbert Karel 'onpraktisch' bezweken was voor de 'nouveaux
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principes'. Zijn kijk op het kapitaal bleef overigens onverlet: de rijk-

dom van de rijken van nu was voorwaarde voor de rijkdom van de gehele na-

tie bij de toekomstige internationale vrijhandel.
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HOOFDSTUK  VI II.     "HEEL DE WERELD ONDER EEN LIBERAAL TARIEF".

VIII. 1. Inleiding.

De termen ' free trade' en 'libert6 du commerce' ondergingen in de 18e en

19e eeuw een betekenisverandering: van handelsvrijheid naar vrijhandel,

van groeps-, nationaal naar internationaal belang. Voorstanders van han-

delsvrijheid vroegen in eerste instantie om het doen verdwijnen van

overheidsmaatregelen die de werkzaamheid van kooplieden en entrepreneurs

in de weg stonden. Deze gedachtengang, gelardeerd met opmerkingen over

behoud van welvaartstakken en arbeidsplaatsen, werd geuit door de belan-

gengroepen zelf. Pieter de la Court en Colbert kunnen model staan voor
1

deze 'gelegenheidsargumenten' . Het belang van de nationale welvaart als

geheel komt principieler naar voren in het laatmercantilistische plei-

dooi voor vrijheid van de buitenlandse handel. De redenering is als

volgt: de buitenlandse handel ligt in het verlengde van de verdwijning

van de belemmeringen - vooral de tollen - van de binnenlandse goederen-

stroom; zij zorgt er voor dat de groeiende agrarische en nijverheids-

produktie naar buiten kan worden afgezet en is dus voordelig voor de

nijpende werkgelegenheid en voor de noodlijdende schatkist. Vervolgens

kwam er het 'cosmopolitisch' vrijhandelsdenken: de groei van de wereld-

bevolking was oorzaak en gevolg van de toename van de internationale

handel. Deze opvatting van Hume, te plaatsen in het 18e-eeuwse vooruit-

gangsdenken, hield de noodzaak en het perspectief van een algehele

vrede in. Hume's afwijzing van de mercantilistische, nationale optiek

werd bovendien versterkt door de tot Bodin teruggaande redenering dat

de kwantiteitstheorie, toegepast op de internationale geld- en kapitaal-

beweging en op de prijsvorming in de met elkaar handeldrijvende landen,
2

de vrijhandel van geld en goederen impliceerde .

Bij Smith kwam de synthese van deze freetrade-opvattingen tot

stand: er was een harmonie van economische belangen tussen de 'standen'

en tussen de welvaartstakken; ook tussen de 'standen' en de staat want

de schatkist zou floreren bij de 'vent for surplus' en de algemene wel-

vaart schiep de voorwaarden voor de door de overheid gegarandeerde

'justice' en positieve vrijheid van de individuen. Aan de door Hume

naar voren gebrachte harmonie tussen de staten besteedde Smith geen spe-
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ciale aandacht. Eerst Ricardo zou het wijsgerig-historisch cosmopolitisch

vrijhandelsbegrip van Hume en Smith in een economisch-theoretisch model

gieten.

We stelden vast dat in Gijsbert Karel's denken een vermenging op-

trad van laatmercantilistische en vroegliberale noties over individuele

en produktievrijheid ten gunste van de economische ontwikkeling. Hij wees

de benadrukking van de staatstaak en van de schatkist, zoals die voorkwam

in kameralistische en continentaalsmithiaanse literatuur, grotendeels van

de hand. De karakterisering van Gijsbert Karel's economisch denken wordt

bemoeilijkt doordat bij hem anders dan bij Adam Smith van een tweesporig-

heid sprake is: Gijsbert Karel interesseert zich voor de interne welvaart

van de Republiek maar tegelijk voor de internationale handel in de zin

van Hume. Vrijhandel is bij Smith het logisch verlengstuk van de groei

van de landbouw en nijverheid. We konden Gijsbert Karel's denkbeelden over

de economische ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk met positief re-

sultaat toetsen aan die van Smith. Van Hogendorp heeft bij handel echter

niet alleen de 'gewone koophandel', de export van nationale produkten en

import van goederen voor eigen verbruik, op het oog maar bovendien de

'algemene handel', dat is de handel in koloniale waren en in goederen van

andere staten voorzover deze hun produkten niet zelf willen of kunnen

vervoeren. Voor zijn opvatting over internationale handel kon hij nauwe-

lijks refereren aan smithiaanse literatuur; aan Ricardo's vrijhandels-

theorie kwam hij net niet toe. Zijn vage notie van internationale ar-

beidsverdeling kwam voort uit het oude, door Hume herhaald standpunt dat

er tussen landen sprake was van een verscheidenheid van natuurlijke pro-
3

duktievoorwaarden . Daardoor bleek hij in staat het mercantilistisch

rijkdombegrip te bekritiseren en de internationale implicaties van de

wet van Say te beseffen.

Gijsbert Karel's idee6n over de internationale handel berusten op

twee uitgangspunten. Holland, daarna het Verenigd Koninkrijk, is, gezien

het eigen karakter van haar volkshuishouding, sterk op de handel aange-

wezen. Daarnaast blijkt deze handel uitermate afhankelijk te zijn van de

machtsverhoudingen in de wereld: deze zijn niet af te lezen, aldus Gijs-

bert Karel, uit de geforceerde hoogte van het staatsbudget of van, zoals

ook wel eens gesuggereerd wordt, de staatsschuld, maar worden uiteinde-

lijk bepaald door de grootte van het land, de bevolking, het nationale
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produkt en door de plaatsvindende vooruitgang van welvaart en beschaving.

Niet enkel het inzicht maar ook de aanvaarding van de omstandigheid dat

er een einde is gekomen aan de monopolistische positie van de Amsterdam-

se stapelmarkt en dat de Republiek sedert de vierde Engelse oorlog een

tweederangsplaats als handelsmogendheid inneemt brengt hem er toe - zoals

we zullen zien - om het oudhollandse porto-franco-idee te wijzigen en in

te passen in de nieuwe situatie na 1813: een in de toekomst sterk Ver-

enigd Koninkrijk temidden van machtiger staten zoals Engeland en Frank-

rijk en temidden van staten in opkomst zoals Pruisen en, verder weg, de

Verenigde Staten vereist een stelsel van matige, overigens strikt toe te

passen handelstarieven. Deelname aan de wereldhandel blijft voor Neder-

land een economische noodzaak: dat vereist dus een aanpassing aan de ge-

wijzigde internationale kontekst.

De handelspolitiek is niet geheel een aangelegenheid van de staat

zelf: in handelsverdragen tussen staten kan de protectie pas goed door-

broken worden. De ontwikkeling van de liberale handelspolitiek kan ge-

stremd worden door binnenlandse pressiegroepen. Ook door de houding van

een superieure staat, t6nzij dat land de handelspartners tegemoet komt

om zelf geen schade te lijden. Dat bleek voor Engeland op te gaan. Gijs-

bert Karel was er getuige van dat daar de 'cosmopolitische' en ricardi-

aanse component van het freetrade-denken het ging winnen van de verlan-

gens van belanghebbenden en van de stringente gerichtheid op de interne

welvaart en de staatsfinancidn. Deze doorbraak vond plaats tijdens de

discussie rond de graanwetten.

De herrangschikking van de staten binnen het 'machtsevenwicht' en

de afzetproblematiek van de industriole staten zijn dominanten in de

moderne vrijhandelstheorie. De kolonidn vormen in de liberale gedachten-

gang een apart vraagstuk. Zij numen vanaf de tweede helft van de 18-de

eeuw in economische en politieke betekenis toe. Vooral het Aziatische

territoir wordt voor de Europeanen groter. De groei van de handel tus-

sen de koloni6n en Europe brengt de compagnieon er toe om de handel

tussen Aziatische havens steeds meer aan particulieren over te laten.

De weg die zodoende gebaand wordt voor
' free trade' mocht niet door Ne-

derlandse individuele kooplieden worden gevolgd. De Nederlandse O.I.C.

verbood dat. Daardoor werden de Nederlanders, die actief waren in de

marges van de Engelse O.I.C. teruggedrongen en misten zij nu de kans om
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de Nederlandse koloniale handelspositie te versterken. Dat speelde boven-
4

dien de Engelse penetratie in de Oost-Indische archipel in de kaart .

Naar deze "vrije handel" wordt in Gijsbert Karel's tijd terugverlangd.

Erkenning van de Engelse hegemonie in het handelsverkeer met de koloniJn

behoeft er nog niet toe te leiden dat Nederland in dit heimwee bleef ste-

ken. We stellen dadelijk vast, dat bij hem de term "mededinging" een ver-

nieuwde inhoud kreeg, Hij achtte de koloniOn onmisbaar voor het herstel

en het behoud van de relatieve machtspositie en van de nationale welvaart

van Nederland. Hoe boeiend het spectrum van vrijhandelsopvattingen van

v66r 1830 in het algemeen ook is, het wordt diffuus door het gebrek aan

theoretische consistentie en diepgang en vaak ook door de articulatie

van opportunistische wensen. Het thema 'kolonidn' werpt een schel licht

op het onvermogen, toen en nu, om het begrip 'liberaal' waardenvrij en
5

gestandaardiseerd te gebruiken en te evalueren .

1
VIII. 2. Vrije handel met de kolonidn .

Op zijn Amerikaanse reis (1783-1784) werd Gijsbert Karel ondergedompeld

in de koloniale problematiek. Op de heenweg las hij in het werk van de

'philosophe' Raynal hoe Europa in haar handel met verre werelddelen haar
2

roeping als cultuurdrager kon uitoefenen . De boeken van S6rionne wezen

op het uitzicht dat er voor de Republiek bestond in het opvoeren van de

betrekkingen met de koloni6n. Deze auteur voegde bij zijn 'Le Commerce

de la Hollande' het hervormingsrapport van gouverneur-generaal G.W. van

Imhoff (1741), dat een synthese bevatte van voorstellen ter verbetering

van de praktijken van de O.I.C., zoals die al in de 17-de eeuw waren

geformuleerd, merendeels door kooplieden die naijverig waren op de koop-

lieden-bewindhebbers. Hierin werd een volstrekt monopolie van de com-

pagnie nadelig geacht voor de produktie en de prijs van de koloniale

waren: aan particuliere handelaren moest een nader overeen te komen
3

ruimte worden gegund . De handel in specerijen en de Chinese theehandel

dienden voorbehouden te blijven aan een handelmaatschappij. De Compag-

nie moest op Java de cultures van koffie en suiker aanmoedigen, zodat

de Javanen consumenten konden worden van de door ons aangevoerde manu-

facturen, waardoor de Compagnie eindelijk in staat was het gat tussen

inkomsten en dividenduitgaven te dichten. De uitbreiding van de wereld-
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handel bood, zo gaat S6rionne verder, aan meerdere handelsstaten de gele-

genheid in de goederenruil te participeren zonder dat een van hen daarvan

de dupe behoefde te worden; de koloniale waren zouden daarin een aanzien-
4

lijk pakket vormen .

Op tourn6e door de nieuwe wereld besefte hij hoe goed de Verenigde

Staten S6rionne's thematiek naar voren lieten komen, Het was een agrarisch-

commerciele staat, dat Europese en koloniale goederen kon opnemen, maar

ook  een zel fstandige handelspartner  werd: de noordeli jke kooplieden  "sont
5les Hollandais de l'Am6rique" . Sedert kort een vrije staat werd Noord-

Amerika door de slavenopstanden in het nabijgelegen West-Indid geconfron-

teerd met de erfenis van het eigen koloniale verleden: de slavernij.

Gijsbert Karel lette op de humane en economische kant van de slavernij.

In het opstel dat hij aan Jefferson voorlegde kwam hij verder dan de ar-

gumenten die bij de patriotten in de Republiek te horen waren tegen sla-
6

vernij en slavenhandel . Het thema van het 19de-eeuwse liberale recita-

tief is hier al aanwezig: particulier grondbezit en vrije arbeid zijn

voorwaarden voor produktiviteit. Omgekeerd: gedwongen arbeid en g66n

eigendom polariseren de verhouding tussen heer en slaaf, tussen arm en
7

rijk; de opstandigheid blijft dan virulent .

In het koloniaalpolitieke brandpunt staat voorlopig nog de Compag-

nie. Op zijn thuisreis is Gijsbert Karel in juli 1784 getuige van het

Lagerhuisdebat tussen Pitt en Fox over de India Bill. Het compromis-
8

karakter van dit voorstel ontgaat hem niet . Na de vestiging van de

Engelse hegemonie in Voor-IndiJ, door Robert Clive op de Fransen en Ne-

derlanders veroverd, was men overgegaan tot de benoeming van de eerste

gouverneur-generaal, Warren Hastings (1774-1785). Daarmee was de compe-

tentiestrijd ontbrand tussen de directeuren van de E.I.C. en de hoge

Kroonambtenaar. Besloten werd dat de compagnie de civiele en militaire

ambtenaren bleef benoemen, maar dat de gouverneur-generaal voortaan in

zijn politieke bestuur overleg diende te plegen met de door de regering

ingestelde Board of Control in Londen. De verstrengeling van politieke,

militaire en commerci6le doelstellingen en competenties werd gecompli-

ceerd door de politieke praktijk. Het verschijnsel van patronagebenoe-

mingen en van de corruptie in India, tot Gijsbert Karel's verbazing

heel normaal geacht in Engeland, werd in de strijd tussen de facties

opgeblazen, met Hastings als grote zondebok. Gijsbert Karel noteert dat
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de regering door middel van de verkleining van de aandeelhoudersmacht de

compagnie-inkomsten hoopt te kunnen verhogen ten behoeve van de dekking

van de defensiekosten. Ook dat de Compagnie er niet in slaagt het tegen-

deel te bewijzen van de bewering dat de produktie - vooral in Bengalen -

en de verkoop veel winstgevender kunnen worden opgezet. Een afbakening

tussen handel en bestuur, in deze parlementsvergadering aan de orde, zou

nog veel wetgevende arbeid en politieke wil vergen.

In 1788 betrad Gijsbert Karel de politieke arena. De kwestie van de

Westindische handel, die op dat moment voorop stond, greep hij kennelijk

aan om zijn intellectuele betrokkenheid op de politiek te laten zien: z6

ijverig ging hij aan het werk. Hij bood Van de Spiegel diverse memories

aan waarin helder de complexe materie werd uiteengezet die latere histo-
9

rici hoofdbrekens zou kosten . De Westindische Compagnie was te ver ge-

gaan in het overlaten van de handel aan particulieren: dezen konden de

hoge recognities nauwelijks opbrengen. Daardoor scheen de hoop de bodem

te worden ingeslagen dat West-Indid in de toekomst de naar verwachting
10

eerste steunpilaar kon worden van de welvaart van de Republiek . De

plantage-economie beleefde een geweldige expansie; de vraag van de plan-

ters naar slaven en goederen steeg navenant. Gijsbert Karel liet in zijn

voor de actuele besluitvorming bestemde memories de bezwaren tegen de

slavenhandel achterwege. De planters wensten dat de invoer van de onmis-

baar geachte slaven op vreemde schepen werd toegestaan. Dat leidde tot

protesten in de Republiek: daardoor zou de aflossing in gevaar komen van

de schuld die de planters hadden bij hun krediteuren, de Zeeuwse slaven-

handelaren en de Amsterdamse beleggers. Indien er echter werd toegegeven

aan de bezwaren van laatstgenoemden, kon dat er toe leiden dat de kolo-

niale produktie niet optimaal plaatsvond; de aanvoer van de oogst naar

de Republiek werd dan minder. Om dat te voorkomen reageerde Gijsbert Ka-

rel positief aan het adres van de planters. Hem stond een middenameri-

kaanse stapelmarkt voor ogen die de handel bevorderde met de eigen kolo-

ni6n en met de andere naties en hOn kolonien. In het door hem geredi-

geerde Groot Besogne van 5 november 1788 werd dit idee uitgewerkt: an-

dere landen mochten voortaan handeldrijven in Nederlands West-IndiJ,

overigens op minder gunstige voorwaarden dan de schepen van de Repu-

bliek. Door deze preferenties zou vooral het moederland voorzien in de

behoefte van de planters aan manufacturen. Deze regeling speelde in op
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de realiteit van de interamerikaanse handels- en machtsrelaties, maar kon

zodoende de positie van de Republiek op zijn minst trachten te handha-
11

ven

Over de Westindische Compagnie zelf werd bijna niet gesproken: "zij

heeft thans niets meer van een handeldrijvend lichaam", schrijft Gijsbert
12

Karel in 1788 . Behalve de commercidle had zij ook de defensietaak

schromelijk verwaarloosd, nog wel in een gebied waar Fransen, Engelsen en

Amerikanen elkanders rivaal waren. Het octrooi zou in 1791 niet meer ver-

lengd worden. Daarom bezon Gijsbert Karel zich op een in te stellen Raad

der Colonidn in West-Indi6 Deze zou aan twee voorwaarden moeten vol-

doen. De koloniale welvaart diende ondergeschikt te zijn, niet aan de

rijkdom van kooplieden maar aan de economie van de Republiek. Voorts

moest er "eene wijze verdeeling" komen tussen het koloniale bestuur ter

plaatse en dat in de Republiek. Het nieuwe begin kon niet meer worden ge-

maakt. De Engelsen namen in 1799 een aantal eilanden in beslag en brach-
13

ten de cultures tot grote bloei . De Amerikanen verdrongen op den duur

de Nederlanders uit het Caribisch gebied: een feit dat Gijsbert Karel na

1813 als een voldongen feit zou accepteren.

De Staten van Holland hebben de meeste energie besteed aan het in le-

ven houden van de O.I.C., die onder een grote schuldenlast gebukt ging.

Vrijwillige en gedwongen leningen moesten het steeds weer nieuwe gat vul-

len:

Een verklaring van Gijsbert Karel's latere categorische afwijzing

van een handelmaatschappij is in zijn notities van ca. 1792 te vinden:

particuliere kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam sturen hem rapporten

waarin zij aantonen dat de prijsvorming en ook de organisatie van de

stapelmarkt worden aangetast doordat de Compagnie met haar voortdurende

geldnood tot verkopingen overgaat zonder te wachten op een moment van

prijsstijging. De "geoctroieerde koopman" houdt informatie over de te

verwachten aanvoer van koloniale waren achter, zodat handelaren en com-

missionairs niet op de zich aandienende opdrachten kunnen anticiperen.

Kortom, de ontregeling van de speculatie betekent de doodsteek voor de
14

buitenlandse handel

Een objectieve discussie over de oorzaken van verval van de com-

pagnie was niet mogelijk omdat de bewindhebbers en de ambtenaren hier

en in Oost-India in een cliantdleverhouding stonden tot de regering van
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de Republiek. Daardoor werden tegenstellingen in opvattingen gecre6erd

die niet bestonden. Zo wensten patriotten maar ook de kring rondom Van de

Spiegel een grotere greep van de Staten-Generaal op de leiding van de
15

Compagnie . De O.I.C. werd aansprakelijk gesteld voor de corruptie van

het Indisch bestuur. In de herinnering hieraan was na 1813 een andere,

een 'psychopolitieke', reden gelegen om de gedachte aan de oprichting van

een handelmaatschappij uit het hoofa te zetten.

De opvattingen over koloniaal bestuur en koloniale welvaart vormen

een extreem voorbeeld van het gegeven dat belangenstrijd doofheid voor

nieuwe ideedn tot gevolg kan hebben. In de Bataafse tijd concentreerde

de heftige polemiek zich op het nieuwe charter, dat na het aflopen van

het octrooi in 1798 moest worden voorbereid. Het gejammer van gedupeerde

aandeelhouders, de regeringswisselingen, de economisch-patriottische

idealen en de ambities naar een koloniale carridre trokken de hierna te

bespreken kernthema's 'vrije handel' en 'eigendom' voortdurend in de
16

sfeer van de partijdigheid. Temidden van de talloze pamfletten namen

de afstandelijke, rustig betogende geschriften van Gijsbert Karel een
17

aparte plaats in . Hij groeide uit tot een deskundige. In de eerste

plaats in de ogen van zijn broer Dirk, die nauw betrokken was bij de

opstelling van het Charter van 1804 maar als gevolg van intriges zijn

politieke loopbaan - hij dacht aan de funktie van gouverneur-generaal -
18

zag afgesneden , maar daarbij de eenzame Gijsbert Karel als een moge-

lijke intermediair beschouwde. Beide broers dachten voort op oude pa-

den en waren verrast over de onderlinge overeenstemming. Hun correspon-

dentie dateerde van Dirk's aankomst in Oost-Indie in 1784: na diens te-
19

rugkeer in patria in 1799 lazen zij elkanders manuscripten en be-

weerden elkaars invloed te ondergaan. Vervolgens genoot Gijsbert Karel

aanzien bij Lodewijk Napoleon: korte tijd hopend op het ambt van mi-

nister van koloni6n, gaf hij ongevraagde informatie doch werd daarom
20

ook verzocht

Al in 1792 werd het intelligente, maar door de verongelijkte toon

dissonerende geluid uit Oost-Indi6 van de 'patriot' Dirk van Hogendorp

misverstaan door leden van de Bataafse regering. Verontwaardigd over

de corruptie bracht hij de, nadien niet herhaalde, absolute stelling

naar voren dat de compagnie ontbonden kon worden: hij voegde er echter

aan toe dat de koloniale goederen uitsluitend aan de staat ten goede
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moesten komen . Het ging hem om datgene wat Van Imhoff en Van der Ouder-

meulen al hadden uitgesproken: naast de compagnie moest aan particulieren

worden toegestaan om handel te drijven. Zij vroegen, zo blijkt achteraf,

om een akkoordverklaring met en een stimulering van een bestaande prak-

tijk. De compagniein bleken de plaatsvindende intensivering van de inter-
22

aziatische handel niet te kunnen bijbenen. Vandaag weten we dat achter

de facade van bijvoorbeeld de Nederlandse compagnie, die door scheeps- en

kapitaaltekort in haar activiteit werd belet, een eigen negotie van amb-

tenaren plaatsvond, vooral in de "binnenlandsche handel" tussen de eilan-

den van de archipel. Waarschijnlijk was deze mistoestand niet een publiek

geheim en hield dat de verlening van formele concessies tegen aan de

'vrije handel', dat wil zeggen aan de particuliere handel van nog niet

daarbij betrokken kooplieden.

Gijsbert Karel wenste dat de compagniepolitiek van Engeland werd ge-
23 24

volgd . De in de mercantilistische literatuur bepleite vrijheid voor

de particuliere scheepvaart had te maken met het feit van de Engelse ter-

ritoriale expansie in Voor-Indid. De oplopende defensiekosten vereisten

een batig saldo voor de staat: de uitgaven van de compagnie mochten de

opbrengsten niet overstijgen en moesten daarom worden beheerst. Tegelijk

vroeg een groeiende produktie in Bengalen om scheepsruimte voor de afzet

en bovendien, ter voorkoming van een te grote zilveruitvoer, om ruilgoe-

deren uit het moederland. De scheiding tussen bestuur en handel en de

concessies, door de E.I.C. te doen aan de Engelse kooplieden en fabrikan-

ten, kregen steeds meer hun beslag in de octrooien van 1784, 1793 en

1813. Gijsbert Karel stelde verbaasd vast dat in het Rapport, dat in 1791

in de Republiek verscheen, de particuliere handel werd aanbevolen om op

de activiteiten van de O.I.C. te bezuinigen. Van der Oudermeulen kwam,

aldus Gijsbert Karel, met eenzelfde advies doch met een tegenovergesteld

doel: zij moest dienen voor de "uitzetting" van de handel om de koloniale

opmars van Engeland en Frankrijk tenminste op afstand te kunnen volgen.

In de studie die Gijsbert Karel maakt van de idee6n rond het octrooi van

1793 ontwaarde hij de laatmercantilistische connotatie van de 'vrije
25

handel' . 'Mededinging' was een gegeven omdat de verafgelegen kolonidn

niet volledig afgeschermd konden worden tegen niet-Engelse schepen. Zij

kreeg echter een positieve inhoud. De buitenlandse kooplieden werden

uitdrukkelijk in de havens van Voor-Indi6 toegelaten om na de E.I.C. en
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de Engelse handelaren goederen in te kopen, nog al eens met Brits kapi-

taal. Dus: concurrentie bij de gratie van de Engelse superioriteit. Gijs-

bert Karel gaf de Engelse koloniale politiek goed weer; deze stond nog

ver af van het latere economisch imperialisme. De contemporaine opvat-

ting was dat men moest volstaan met een minimum aan militaire en terri-

toriale verplichtingen, ook ten overstaan van de binnenlandse vorsten.

De Engelsen eisten een groter deel van de handel tussen Europa en India

voor zich op, maar wensten een 'open deur' te handhaven, een vrije mede-
26

dinging waarin de Engelse handel moest prevaleren . Gijsbert Karel's

bewondering voor de uitbouw van het Engelse koloniale rijk sloeg daarom

nimmer om in de vrees voor een volledige uitschakeling van de Nederlan-

ders in de koloniale handel.

De toekenning van een beperkt monopolie aan de E.I.C. roept vragen
27

op. We volgen Gijsbert Karel's aantekeningen . Er werd door de politici

in de Republiek betwijfeld of de inkrimping van de compagnie-activiteiten

tot voldoende directe inkomsten voor de schatkist zou leiden. Voorts

vreesden zij dat particuliere kooplieden hun aanvoer van fabrikaten sterk

zouden laten afhangen van het prijsniveau van de koloniale retourgoede-

ren; zij konden ook failliet gaan. Er ontstond evenwel een consensus over

een gelimiteerde bevoorrechting van de compagnie. Specerijen en thee

dienden aan haar voorbehouden te worden: de specerijen omdat de kasposi-

tie van de handelmaatschappij en van de staat door deze winstgevende

branche kon worden verbeterd; de thee om nog een aparte reden. China was

moeilijk toegankelijk voor de particuliere commercie: de relatie met dat

land kon daarom beter via een compagnie tot stand komen. Zwaarder nog

woog het motief dat China slechts 66n artikel van betekenis voor de Euro-

pese algemene handel te bieden had en als 66n verkoper optrad, waartegen-

over dus 66n koper kon staan, omdat hier geen sprake was van de totstand-

koming van een vrije-marktprijs. De compagnie was dan wel verplicht ge-

bruik te maken van de gelegenheid om een zo laag mogelijke prijs bij koop

en verkoop vast te stellen.

De monopolistische theehandel werd in 1801-1802 sterk voorgestaan
28

door Dirk en Gijsbert Karel . Deze oudhollandse commercie kon een finan-

ciele vergoeding garanderen voor de aandeelhouders van de ontbonden

O.I.C. Zij maakten gebruik van de Engelse argumenten om deze uitzondering

op de 'vrije handel' toe te laten. Hun plan werd, met Goldberg als pleit-
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bezorger , uitgevoerd in 1815 toen de 'Nederlandsche Geoctroyeerde

Maatschappij voor den Chinaschen Theehandel' werd opgericht. Broeze

heeft met betrekking tot deze compagnie de economische politiek van

Willem I trachten te typeren. Hij vermijdt uiteindelijk een keuze te

doen tussen de aanduiding 'laat mercantilist of selectief vrijhandelaar'.

De 18de-eeuwse Engelse motieven van het plan zijn hem ontgaan. De rede-

nen, ook deels bij S6rionne al te vinden, zijn hooguit laatmercantilis-
30                                               31tisch van aard ; Smith voegde in dat opzicht niets nieuw toe . Gijs-

bert Karel's verklaring van de liquidatie van de theemaatschappij in
32

1817 beweegt zich in de richting van het moderne vrijhandelsdenken

Met de afzetmogelijkheden  in het "onmetelijke" China  voor  ogen  moet,

zegt Gijsbert Karel, Nederland concurreren met andere landen: we prij-

zen ons uit de theemarkt omdat ons transport trager en duurder is dan

dat van de Amerikanen en ons invoerrecht op thee hoger is dan in de
33

Hanzesteden . De theecompagnie liep dus op de klippen van de eigen

handelspolitiek, die naliet de participatie aan de internationale mede-

dinging mogelijk te maken. Er bestond een verband tussen "vrije handel"

- eventueel met de daarop toegestane uitzondering, de theecompagnie -

en de vrijhandelspolitiek. Engeland zou dat bij het Traktaat van Lon-

den (1824) aan Nederland kenbaar maken: we komen daarop terug.

Het tweede kernthema in de koloniale polemiek, het 'eigendom', lag

gevoelig omdat het een fundamentele kritiek inhield op de leveranties

door de Javanen aan de Compagnie. Dirk en Gijsbert Karel belichtten nog

een ander aspekt: de relatie tussen eigendom en 'vrije culture'; zij

maakten zo een aansluiting met de vrije handel. Compact gezegd komt de

redenering hierop neer. Hastings' opvolger Cornwallis had in Bengalen

in 1793 de Permanent Zamindari Settlement ingevoerd: de toekenning van

individueel grondeigendom aan de landheren met gelijktijdige afschaf-
34

fing van de herendiensten maakte een landrent mogelijk . Gijsbert Ka-

rel was er van onder de indruk dat het Engelse rechtssysteem, bekrach-

tigd door het parlement in Londen, door toedoen van gerechtshoven in

Engeland en in Voor-Indie waarborgen schiep voor een rechtvaardige in-

ning. Een dergelijk systeem wenste hij ook in Oost-Indi6. Ook nadat het

Charter van 1804 de vrije handel wel aanvaardde, maar deze ontkrachtte

door de handhaving van de bij contract vastgestelde levering van pro-
35

dukten door de Javaanse landheren, bleef hij deze wens koesteren . Er
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moest een belasting in natura worden ingesteld naar rato van de vrucht-

baarheid van de grond: het aanleggen van een kadaster was daarvoor ver-

eist. Dat het westers eigendomsbegrip moeilijk in te passen was in de

buiteneuropese cultuur ontging Gijsbert Karel niet. Dat zou overigens pas

in de adat-studie van Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) bevredigend

aan de orde komen, maar ook deze geleerde geloofde nog in de mogelijkheid
36

van een vermenging van de Javaanse tradities met de westerse cultuur

De vraag of de staat de eigenaar van de grond was en deze in erfpacht

gaf, bleef in zijn tijd ook onduidelijk. Gijsbert Karel gaf aan de term

'eigendom' een inhoud in de belastingsfeer: het inkomen uit land na af-

trek van de verschuldigde belasting in natura. Indien de Javaanse machts-

relaties tussen regent, dessahoofd en planter  door het Nederlands recht

werden ontdaan van de feodale onderdrukking en indien de koloniale amb-

tenaren bonafide zijn, zullen, betoogde hij, de staatsinkomsten verzekerd
37

zijn, tegelijk ook de koloniale welvaart

Eigendom bevordert de koloniale welvaart, omdat de inlander dan zijn

recht kan doen gelden op de vruchten van zijn arbeid. Gijsbert Karel ver-

wacht van de introduktie van de eigendom een verregaande impuls op de

produktie, indien de Javaanse boer ook vrij is zelf zijn gewassen te kie-

zen. Deze 'vrije culture' wordt gestimuleerd door de vraag die de 'vrije

handel' uitoefent; de Javaan reageert op de marktprijs. De algemene han-

del van het moederland zal daarvan profiteren. Naar onze huidige opvat-

ting stelden de Van Hogendorpen zich de overgang van de naturale naar de
38

geldeconomie wel erg simplistisch voor . Gijsbert Karel huldigde de

eigentijdse mening, dat de buiteneuropese mens opvoedbaar is dankzij

christendom en onderwijs. De Javaan kon, wat zijn economisch handelen be-

treft, vorderingen maken door het voorbeeld te volgen van de Nederlandse

planters, die grond in eigendom kregen. Dat hierdoor de rurale verhou-

dingen verstoord zouden raken heeft Gijsbert Karel niet vermoed, evenmin

dat in Voor-Indi6 de zamindari in een nieuwe horigheid belandden tegen-
39

over de bankiers en kapitaalverschaffers, de 'absente' samindari

Rond 1802 had Gijsbert Karel grote verwachtingen van een Nederland-

se kolonisatie van Oost-Indie. West-Indi6 diende hierbij als model, maar

dat gebied werd intussen bijna als verloren beschouwd; het optimisme van

enige jaren tevoren was in somberheid omgeslagen. Het Bataafse bewind
40

richtte haar economisch-patriottische interesse op de Kaap en wilde
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daar volksplantingen stimuleren. Deze legden de basis voor de Engelse re-

organisatie van de kolonie. Gijsbert Karel's zeer uitgewerkte kolonisatie-

plan aan de Plettenbergsche baai heeft veel historici geboeid: zijn strub-

belingen met het Bataafs-koloniaal bestuur, zijn gedegen literatuurkennis

van het gebied en zijn bevolking, zijn gedachten over de realisatie van
41

vrije produktie en handel . De Engelsen, in 1802 uit de Kaap vertrokken,

kwamen daar in 1806 weer terug. Het niet doorgaan van het plan heeft Gijs-

bert Karel een levenslange frustratie opgeleverd: een tijd later heeft hij

nog gedacht aan een stuk grond in Oost-Indid, maar nog vier maanden voor

zijn dood in 1834 vroeg hij de Engelse regering om een financiele schade-
42 43

loosstelling . Blommaert heeft, lettend op de koloniale ideeen en me-

thodes, Gijsbert Karel terecht een voorloper genoemd van E.G. Wakefield

(1796-1862), de man die in Nieuw Zeeland de kans kreeg de idee6n te ver-

werkelijken, die de klassiek-economische discussie over de waarde van de

koloniin een positieve wending Raven. Beiden wensten een systematische

kolonisatie, berustend op het 'selfsupporting principle'. Dit hield in,

dat de particuliere kolonisten op staatskosten werden overgebracht en een

stuk grond en een aanvangskapitaal ontvingen. Zij bleven een tijdlang on-

der kontrakt om de onkosten aan de staat terug te betalen; na afloop

daarvan werden ze eigenaar van de grond. Een vergelijking van de idee n

van Wakefield en Gijsbert Karel maakt ons er op attent, dat nieuwe theo-

rie6n vaak niet veel meer inhouden dan een revaluatie van oude. Gijsbert

Karel zag in kolonisatie een mogelijkheid tot kapitaalbelegging en tot

emigratie van werkloze ambachtslieden met hun gezinnen. In de Republiek

was er immers een tekort aan investeringsmogelijkheden en een desastreus
44

pauperisme . In de jaren '1820 bepleitte Wakefield hetzelfde tegen de

Engelse achtergrond van de oppotting en speculatie en van de vrees voor
45

overbevolking . Door deze crisisverschijnselen verstomde de door Smith

gepresenteerde stelling dat kapitaal en arbeid naar de koloni6n weg-

vluchten ten detrimente van de economische ontwikkeling van het moeder-
46

land

De kolonisatieproblematiek zette de economisten aan het denken. De

voordelen van de koloniale handel werden hoog aangeslagen, indien het

monopolie tot een minimum werd teruggebracht, doch de gedwongen produk-

tie had de relatie verstoord met het moederland. De onafhankelijkheids-

oorlog in Noord-Amerika en de negeropstanden in de Franse kolonie San
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Domingo spraken tot de verbeelding. Het eerste feit ondersteunde ten eer-

ste de mening van de fysiokraten dat kolonien ooit als rijpe appelen van

de boom zullen vallen, voorts de overtuiging van Smith dat het handels-

verdrag tussen Engeland en de Verenigde Staten in de toekomst model zal

staan voor de regeling van de wederzijdse belangen tussen aanvankelijk
47

niet-paritair staande bevolkingen en staten . Beide opvattingen vindt
48

men herhaaldelijk terug bij Gijsbert Karel

Dichterbij lag echter de vraag hoe voor onbepaalde tijd de kolonie

ten dienste kon staan van de welvaart van het moederland. Daarbij kon

men leren van de fouten, in Noord-Amerika gemaakt. Deze kwestie werd

aangesneden in het boek 'Inquiry into the colonial policy of the Euro-

pean Powers' (1803) van Henry Brougham, een van de grondleggers van de
49

Edinburgh Review (1802) en de latere oppositieleider van de whigs . De-

ze Engelsman won vanaf 1804 een aantal malen bij leden van de Aziatische

Raad in Den Haag informatie in over de slavenhandel en legde zo via P.

van Yzendoorn een kontakt met Gijsbert Karel, dat levenslang zou du-
50

ren . In 1803-1804 verscheen Brougham's tweedelig werk in Nederlandse

vertaling met een voorwoord van Gijsbert Karel, waarin deze de door

Smith gelanceerde twijfel over het belang van een kolonie voor het moe-

derland volledig van de hand wees. Hij liet in een tijdschrift een uit-
51

gebreid recensie-artikel afdrukken , dat zijn neerslag vindt in zijn

Verhandelingen. Brougham zet uiteen dat de Franse koloni6n aantonen dat

de baten de lasten overtreffen. Daartegenover staat dat de zwakke kre-

dietpositie van de Franse planters en de door de Franse revolutie zoge-

naamd bevrijde slaven de arbeidsverhoudingen in San Domingo vererger-

den. Het falen van de Nederlandse compagnie moet, aldus Brougham, wor-

den toegeschreven aan het monopolie, maar ook aan de directe belastin-

gen, dat zijn de gedwongen leveranties. Zijn conclusie is dat vrijheid

van handel en produktie naar Engels voorbeeld moet worden ingevoerd,

echter zodanig dat de Europese staten hun koloniale politiek op elkaar

afstemmen en zich dus hun overeenkomende belangen bewust worden. De

relatie tussen kolonie en moederland wordt, zo stelt Brougham verder,

bij vrije handel niet verzwakt, eerder versterkt. De groeiende weder-

zijdse economische betrekkingen van kapitaalbezitters en handelaren

enerzijds en hun landgenoten-kolonisten anderzijds worden, onder meer

als  gevolg  van de gemeenschappelijke  taal en wetten, steeds hechter;
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het handelsverkeer met Europese planters elders zal afnemen.

Gijsbert Karel gaat in de Verhandelingen in op de wijdverbreide

vrees, dat de kolonien zelf de banden zullen doorsnijden. Hij maakt een

onderscheid tussen een kolonie en een "bezitting of wingewest". Benga-

len is een wingewest, met een hoog niveau van landbouw en nijverheid:

het moment van zelfstandigheid, overigens met behoud van de relatie met

Engeland naar Amerikaans voorbeeld, ligt daar minder ver weg dan in

Oost-Indi6. Dit laatste gebied is een "landbouwende kolonie", waar de

welvaart nog moet worden opgebouwd op de daar aanwezige, bij uitstek ge-

schikte grondslagen: de vruchtbaarheid van de grond, de mogelijkheid tot

het in cultuur brengen van winstgevende produkten, de bevolkingsdicht-

heid, de aard van de inlander, de gunstige mogelijkheden voor scheep-
52

vaart en handel . In een landbouwende kolonie als Noord-Amerika woon-

den veel blanke kolonisten: dat verklaart de snelle onafhankelijkheid

ervan. Door de ongeproportioneerde verhouding tussen blanken en autoch-

thonen in West-Indi6 ontstonden opstanden en dreigde een afscheuring.

Voor de economische ontwikkeling in Oost-Indi6 is het nodig dat zich

een aantal Nederlanders zich daar metterwoon vestigt. Een "genoegzaame

evenredigheid" en spreiding van de bevolkingsdelen zullen een abrupte
53

losmaking van deze kolonie voorkomen

Brougham vervulde met W. Wilberforce een hoofdrol in de op gods-

dienstige en humanitaire motieven gebaseerde beweging tegen de slaven-
54

handel . Hij hoopte dat de Europese staten tot een gemeenschappelijke

regeling kwamen, want een nieuwe negeropstand in het Caribisch gebied

of de afkondiging door Engeland van de stopzetting van de slavenhandel

naar haar eigen gebieden - zover kwam het in 1807 - zou in de naburige

koloni6n reacties oproepen. Er moest gestreefd worden naar een "balans

in  West-India"  om de "balans in Europa"  niet te verstoren.  Dit  doel

bleef, zo nam Gijsbert Karel van Brougham over, ook gelden, nu de Euro-

pese staten overwogen hun actieradius van Amerika te verleggen naar
55

het midden- en verre oosten

Op 30 november 1813 zendt Brougham vanuit Londen een brief aan

Gijsbert Karel waarin hij deze feliciteert met het afwerpen van het

Franse  juk; de gelukwens gaat vergezeld  van het advies een "limited

and representative government"  in te voeren. De handel van Nederland,

zegt de Engelse politicus vervolgens, is alleen te herstellen indien de
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kolonien door Engeland worden teruggegeven, De voorwaarde is dan wel: het
56

opgeven van de slavenhandel . Als minister van Buitenlandse Zaken (dec.

1813 - april 1814) wist Van Hogendorp zeer actief de teruggave van de ko-
57

loni6n te bewerkstelligen . Ook al kon de Engelse eis niet worden weer-

staan, in zijn advies tegen de slavenhandel bracht Gijsbert Karel econo-

mische argumenten naar voren. Slaveninvoer verhoogde de hypotheeklasten

van de planter, leidde tot diens geforceerd winststreven, daardoor tot

sterfte van de slaven en dan weer tot nieuwe slavenaankoop. Daartegenover

had het staken van de slavenaanvoer aanvankelijk afnemende winsten en af-

zet tot gevolg, maar de planters zouden hun arbeidskrachten voorzichtiger

gaan behandelen; de gezinsvorming van de slaven zorgde op den duur voor
. 58

bevolkingsgroei en stijgende produktie van de koloni6n

Na de overname van het bestuur op Java in 1816 was Gijsbert Karel

optimistisch gestemd. Zijn idee6n werden aangehangen door de commissaris-

sen-generaal C.Th. Elout, G.A.G.Ph. van der Capellen en A.A. Buyskens;
59

Van der Capellen bleef vanaf 1819 als gouverneur-generaal achter . Ook

de oprichting in 1815 van de Raad van Koophandel en Kolonidn had affini-

teit met zijn plan van 1788 om de handel aan particulieren over te laten,

maar de regering door middel van een Raad van advies te dienen; bovendien
60

was er de gelijkenis met de Engelse Board of Trade and Colonies . Tot

zijn genoegen was het "opperbestuur" over de kolonidn aan de souverein

overgelaten, maar het totale, dus ook het koloniale budget, was oncon-

troleerbaar en het daarachter liggend beleid eveneens; dat zou blijven
61

tot 1840

Gijsbert Karel schreef het aan het protectionisme in Europa toe dat

de kooplieden onvoldoende durf hadden om in de koloniale handel naar

Oost-Indi6 met de Engelsen te concurreren; hij had bij hen veel animo

verwacht, toen hij bij de opstelling van het regeringsreglement van 1815
62

het koffiemonopolie tegenhield . Af en toe vernam hij uit het verre Ba-

tavia welke problemen zich opstapelden. Het 'Bengaalse' landrent-systeem,

tijdens het Engelse tussenbestuur op Java (1811-1816) in een deel van

Java ingevoerd door Th.St. Raffles, voor wiens ideeJn Gijsbert Karel gro-
63

te bewondering had , werd als drukkend ervaren, maar Gijsbert Karel vond

deze belasting in wezen "zeer doelmatig . Een tweede probleem werd ver-.64

oorzaakt door het in 1817 ingevoerde geldsysteem: de vaststelling van de

onderlinge waarde van de geldspeci6n was al eeuwenlang een puzzle.
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De ongunstige wisselkoers en de wijzen van betaling werden nogal eens
65

eenzijdig als verklaring van de stagnerende handel aangevoerd . Vervol-

gens waren er de moeilijkheden bij de uitgifte van gronden aan Europea-

nen. Van der Capellen gebruikte verschillende argumenten om die tegen te

houden: het ging in tegen de autochthone bezitsverhoudingen; de Javanen

zouden van hun eigen landbouw door de westerse ondernemingen worden weg-
66

gezogen; een juiste belastingheffing over de winst was ondoenlijk . Van
67

der Capellen is pas naderhand begrepen

De vierde kwestie, die de hiervoor genoemde moeilijkheden op het

tweede plan plaatste, was de vraag of de Engelse concurrentie in Oost-
68

Indi6 moest en kon worden bestreden. Het rapport dat Herman Muntinghe

indertijd Raffles' rechterhand en nu lid van de Raad van Indi6, in 1817

schreef - en door Gijsbert Karel werd gekwalificeerd als "de beste be-

schri jving  van den staat van India "69- toonde het 6chec  aan  van  de  ' li-

berale' opzet van het koloniale bewind na 1816. Muntinghe is weliswaar

overtuigd van de geschiktheid van de Javanen voor de vrije produktie;

hij wil hiermee echter starten op kleine schaal, in een rechtstreeks kon-

takt tussen een beperkt aantal Javanen met de vrije markt van Europese

kooplieden. Doch de kosten van het Indische bestuur en vervolgens de ba-

ten voor het moederland zijn alleen op te brengen indien naar het model

van de Engelse O.I.C. een handelmaatschappij met een beperkt monopolie

wordt opgericht. De particuliere handel en een gelimiteerde toepassing
70

van de 'vrije culture' dienen daardoor niet belemmerd te worden . Mun-

tinghe, zo leest Gijsbert Karel in een andere memorie van hem, denkt

door een handelmaatschappij te bereiken dat het aantal kopers van kolo-

niale produkten wordt teruggebracht - naast de Engelse en Amerikaanse
71

vragers: - zodat de prijs zal dalen . Het Muntinghe-rapport van 1824

is de causa proxima geworden van de oprichting van de Nederlandsche Han-

del-Maatschappij. Gijsbert Karel noteert dat Muntinghe kort daarna tot

de teleurstellende bevinding komt dat met het door hem gemaakte voorbe-

houd moeilijk rekening kon worden gehouden vanwege de "strijdige begin-
..72

selen" en de "strijdige belangen"

Een handelmaatschappij verbrak de constitutionele scheiding van

bestuur en handel; aldus Gijsbert Karel. Als ontwerper van de grondwet,

als minister en als vice-voorzitter van de Raad van State had hij zijn

beslissende invloed doen gelden om de wedergeboorte van een soort
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73
O.I.C. na 1813 tegen te houden . In 1824 waren er volgens hem genoeg re-

denen om daartoe niet alsnog te besluiten. Twee weken v66r het K.B.,

waarbij de N.H.M. was ingesteld, waren Engeland en Nederland in het Trak-

taat van Londen een territoriale afbakening van de handel in Oost-Indi6

overeengekomen en werden voorkeursrechten voor de Nederlandse scheepvaart
74

vastgesteld: in het verlengde lag zijns inziens een handelsverdrag . Hij

zag hoe de eerder genoemde problemen werden gepareerd door gouverneur-

generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830). De Indische muntwet en de op-

richting van de Javasche Bank, beide in 1827, de royale uitgifte van

grond aan particulieren, het door zijn zoon Willem, secretaris van Du

Bus, geschreven kolonisatierapport (1827) wezen er op, dat zijn ideedn

kans van slagen hadden. In de uitgebreide correspondentie tussen Gijsbert
75

Karel en Willem is dit optimisme af te lezen

Het offensief van Gijsbert Karel tegen de N.H.M. is niet in een
76

aparte verhandeling te vinden, ook al werd dat van hem verwacht
,
maar

moet bijeen worden gezocht in zijn Bijdragen, Lettres en corresponden-
77

tie . Zijn kritiek komt op de volgende punten neer. Na de invoering van

de differenti6le scheepvaartrechten vanaf 1818 en de verdere bevoordeling

van de eigen koloniale handel bij het Traktaat van Londen betekent de

N.H.M. uiteindelijk de nekslag voor het vrijhandelsprincipe. Bovendien

zal de naar monopolie tenderende N.H.M. als "eenige koopman" de prijs

dikteren en zoveel nationale produkten voor zichzelf reserveren dat daar-

door de particuliere kooplieden worden afgeschrikt en de winst van de

fabrikanten, aanvankelijk uiteraard enthousiast over de maatschappij, zal

worden uitgehold. Het derde bezwaar was dat het beslag, door de N.H.M.

gelegd op de kapitaalmarkt, er toe zal kunnen leiden dat de vermogende

handelshuizen nog minder hun actieve goederenhandel zullen uitbreiden.

Vervolgens is de versterking van de positie van de grootste aandeelhou-

der, de Koning, te betreuren omdat de parlementaire controle op het ko-

loniale opperbestuur Sn op de staatsfinancidn ontbreekt of onvoldoende

is, hetgeen er toe kan leiden dat de economische vrijheid van de koop-

lieden wordt bedreigd en dat door deze aantasting van de burgerlijke

rechten de realisering van de politieke rechten wel helemaal op zich zal
78

laten wachten

Gijsbert Karel leek het gelijk aan zijn kant te krijgen. Het te

ruime werkterrein van de N.H.M. moest weldra worden ingeperkt. Toen de
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activiteiten van de Maatschappij in Midden-Amerika door de in 1828 opge-

richte Westindische Maatschappij werden overgenomen, had deze 'compagnie'
79

weinig kans tegenover de Amerikaanse handel . De uitbreiding van het

aandelenfonds van de N.H.M. met nog niet ge6ffectueerde winsten van on-

derweg zijnde retourladingen uit Oost-Indid wekte ongenoegen in de fi-

nancidle kringen, die toch al waren opgeschrikt door de Engelse beurs-
80crisis  . Gijsbert Karel's bezwaren werden in 1850 door D.C. Steyn Parv6

verscherpt. De centrale stelling van deze liberaal was de volgende. Zo-

lang de N.H.M. de hoofdprodukten koffie, suiker en indigo voor zichzelf

reserveerde, kon de vrije handel niet over winstgevende retourvrachten

beschikken; hierdoor kwam de aanvoer van produkten uit het moederland

onvoldoende op gang. Bovendien kon er door het cultuurstelsel bij de Ja-

vanen geen vraag naar westerse goederen ontstaan. Vrije handel en vrije

produktie zouden tot toename van de particuliere investering en van de

produktie leiden en dat alles tot hoger profijt van de staatskas dan
81

voorheen . Deze kritische stellingname, vooral ten aanzien van het cul-

tuurstelsel, bleef niet zonder resultaat. Bovendien had er op Java een

verbetering van de infrastruktuur en van het munt- en communicatiestel-

sel van Java plaats, waardoor dit eiland geschikt werd gemaakt voor aan-

passing aan de westerse markteconomie. De N.H.M. liet in de jaren '1860

haar monopoliepositie varen. Sedertdien legde zij zich meer toe op een
82

financi6le participatie in de cultuurondernemingen

We zien in VIII.4 dat Gijsbert Karel het sombere humeur van Amster-

dam kende: de nostalgie van de monopolistische stapelmarkt, de eenzij-

dige commissiehandel, de irritatie over de bloei van Antwerpen, de ver-

ouderde handelsgebruiken waren vege tekenen. Toch geloofde hij in de op-

leving van de Amsterdamse handel omdat juist ca. 1824/5 de eerste gun-

stige effecten te melden waren van de Engelse liberaliseringspolitiek

voor de Nederlandse handel. Hij stond in de taxatie van de gevolgen

daarvan echter nagenoeg alleen. In de positieve waardering voor de na-

tionaaleconomische doelstellingen van de N.H.M. kwam naar zijn mening

niet alleen de begrijpelijke belangenuiting van fabrikanten naar voren,

maar ook de protectionistisch-geaarde gedachtengang van lieden die de

koloniale handel sterk waren toegedaan en daarom tegenover Willem's

initiatief een ambivalente houding aannamen. Dat ging bijvoorbeeld op

voor de koopliedenauteurs Pieter de Haan en J. van Ouwerkerk de Vries,
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die geen mogelijkheid zagen de Engelse concurrentie in Azie te weren en

die met hun pleidooi voor 'vrije handel' bedoelden: alleen voor Neder-
83

landers en uitsluiting van alle vreemde kooplieden

Op het moment dat de Engelse regering na de afsluiting van het

Traktaat van Londen de 'liberale' mentaliteit van de Nederlandse over-

heid prees, was ze er nog niet van op de hoogte dat enige weken tevoren

in Oost-Indi6 de invoerrechten op last van de gouverneur-generaal op

Engelse katoenen en wollen stoffen sterk waren verhoogd: tot 25 en 35%.

Den Haag zou op formele gronden de ontstane tegenstrijdigheid met het

Traktaat ontkennen en de beschermingspolitiek van Batavia achter de
84

schermen toejuichen . Gijsbert Karel ergerde zich aan deze inconsequen-

tie. Volgens hem werd er een verkeerde conclusie getrokken uit het ge-

geven dat Engeland in Oost-Indid was gepenetreerd: in de "vrije handel",

dit is in de interaziatische handel van particuliere kooplieden, bij-

voorbeeld van kooplieden uit Batavia met Brits-Indi6, waren de Neder-

landers teruggedrongen, maar men moest de Engelse opmars niet als be-

dreigend ervaren, maar in verhouding beschouwen met de economische

groei van dat land. In zijn Advys van 1828 legde hij uit dat Engeland

in de tijd van het continentale stelsel genoopt was naar nieuwe markten

te zoeken. Daardoor werden de banden met Noord-Amerika nader aangehaald

en dat leek in de jaren '1820 ook te slagen met de jonge Zuid-Amerikaan-

se staten. Werd de afzet van de stijgende produktie verzekerd in de door

Engeland geinitieerde handelsverdragen, in de commercie met de kolonion

ging het Engeland ook steeds meer om de levering van eindprodukten als

ruilobject van de grondstoffen. Vol bewondering voor het grote kolonia-

le rijk stelt Gijsbert Karel vast dat Engeland het protectionisme van

de koloniale handel laat varen. Daardoor "verliest zij wel een gedeelte

van den aanvoer uit de kolonion en van de voorziening in de behoefte

van  dezelve",  maar haar handel  met alle staten en regio's tesamen  le-

vert haar voldoende afzetmogelijkheden en benodigde goederen op en zo-
85

doende creoert zij de grootste algemene markt ter wereld

Raffles heeft opgemerkt dat Engeland bij het Traktaat van Londen

een modern freetrade-standpunt innam, terwijl aan Nederlandse zijde de

vrije handel in 18de-eeuwse zin werd voorgestaan. Hij verklaart de

Engelse wens tot veiligstelling van de voor 1824 verworven markten in

de Indonesische archipel en van de vrijhavenfunktie van Singapore uit



- 357 -

de economische ontwikkeling van Engeland - Muntinghe doet dat eveneens -

en betoogt, hetgeen door Wright is bevestigd, dat de Engelsen de Ameri-

kaanse en andere concurrenten in Azid willen terugdringen door met bond-

genoot Nederland een nieuw evenwicht, ge8igend in de veranderde omstan-
86

digheden, te scheppen . Raffles' bewering over de ouderwetse Nederland-

se stellingname gaat niet op voor Van Hogendorp.

Vrijhandel, zegt Gijsbert Karel, kan plaatsvinden tussen staten die

in macht verschillen; 'mededinging' met de Engelsen in Oost-Indi6 is
87

volgens hem mogelijk (zie VIII.4). Dit standpunt legt hij in de Bij-
88

dragen en in de Lettres uit . Zolang de Nederlandse scheepvaart onvol-

doende is, moet aan de Britse schepen worden toegestaan de Javaanse pro-

dukten te vervoeren; daardoor blijft de landbouwproduktie gestimuleerd.

Een matige preferentie voor eigen schepen in het Aziatische verkeer is
89

overigens geoorloofd. Deze opportunistisch genoemde stelling van Gijs-

bert Karel is eigenlijk laatmercantilistisch van aard en is indertijd,

in 1788, ook door Engeland gehanteerd en als 'liberaal' aangeduid. Toen

werd echter, om met Ehrman te spreken, "the word 'liberal' liberally
90

used, when it was convenient"  . Vrijhandel in moderne zin en met be-

trekking tot de kolonidn impliceerde een minder sterke fixatie op macht

en staatskas en op de zgn. gunstige handelsbalans en een duidelijker

accent op de wederzijdse economische belangen van de staten. Welnu, dat

was in Gijsbert Karel's redenering het geval. Doordat Engeland en Neder-

land in 1824 hun beider handelsregio in Oost-Indie hebben afgebakend en

bereid blijken elkaar voordelen te gunnen in de wederzijdse koloni6n,

zullen Zuid-Nederlandse textielfabrikanten voor de aanvoerladingen kun-

nen zorgen. Daarvoor is echter nodig dat de katoenen en wollen stoffen

van Engels fabrikaat in prijs en kwaliteit worden ge6venaard. Dat is

mogelijk indien men in Nederland de Engelse vrijhandel gaat volgen. Ge-

steund door een tijdelijke premie zal de eigen textielproduktie aan

concurrentiekracht winnen en de daardoor groeiende handelsvloot, voor-

waarde voor de eigen afzet, zal weer varen op Oost-Indid, vooral op

Batavia. De schaalverkleining van de Aziatische handel wordt gecompen-

seerd door de sterkere band tussen moederland en kolonie: beider wel-

vaart, dus ook beider handel zal op den duur stijgen. Tegenover de

nieuwe commerciole expansie van Engeland heeft Nederland een kans om

haar vroegere aandeel, niet haar primaire positie in de wereldhandel

terug te krijgen. Is de Engelse koloniale commercie vooral gegroeid
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door de noodzaak tot afzet - in Bengalen wordt de autochthone textielnij-
91

verheid vanaf 1824 door de Engelse prijsslag verslagen ; de afzet neemt

daarna toe - de Nederlandse handel met Oost-Indie is primair gericht op

de verwerving van artikelen voor de algemene handel, doch de produkt- en

vrachtprijs maken het nodig te profiteren van de Zuid-Nederlandse indus-

trie. De 'vrije handel' verloor bij Gijsbert Karel de vroegere glans, zo-

als die bij Van der Oudermeulen in 1785 nog bestond: deze sprak er in de

tijd van de nog machtige, maar achteruitgaande Republiek over als over

een te realiseren wensdroom. In het Advys van 1828 wijst Gijsbert Karel

meermalen op de "veranderde staat der wereld": met de wijzigingen in de

machtsverhoudingen en in het internationale handelspatroon enerzijds en

met de mondiale bevolkingsgroei anderzijds moet Nederland rekening hou-

den. Kreeg hij nog in 1784 de suggestie toegespeeld om in de Republiek te
92

pleiten voor de vestiging van een O.I.C.-kantoor in de Verenigde Staten

nu moest definitief het feit worden geaccepteerd dat in het Caribisch ge-
93

bied voor de Hollandse kooplieden een 'krimpende horizon' was ontstaan
94

als gevolg van de uitbreiding van de Amerikaanse handel . Het perspec-

tief van de koloniale handel was groots: Gijsbert Karel gebruikte graag

het in Engeland tegen de monopolistische praktijk van compagniedn en van

protectionistische staten gerichte advies: het is voordeliger een kleine

winst te maken op een groter kapitaal dan grote winsten op een klein ka-
95

pitaal . De ontplooiing van de mondiale welvaart verdroeg geen belemme-

ringen. Voor alle commerciele staten was er voldoende emplooi in de alge-

mene handel.

Het klassieke vrijhandelsdenken met betrekking tot de kolonien was

niet consistent. Gijsbert Karel las het artikel van McCulloch, 'Value of
96

colonial possessions' in de Edinburgh Review (1825) . De klassieke eco-

nomen aarzelden. De kolonidn dienden zelfstandig te worden om een ge-

schikte handelspartner te worden van het moederland. Zolang de koloniJn

dat moment niet bereikt hadden, kon daarheen het surplus van kapitaal en

arbeid worden gezonden om de koloniale welvaart op te bouwen. De twijfel

over de vraag of het laissez faire, dus de vrije arbeid en vrije produk-

tie, wel kon worden toegepast, verdween bij Ricardo toen hij de 'History

of British India' (1817) van James Mill had gelezen. In dit boek, ook

door Gijsbert Karel bestudeerd, werd het utilitaristisch standpunt ver-

kondigd dat wetgevende en bestuursmaatregelen in de kolonidn hun nut af-
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97
wierpen op het economisch gedrag van de inlanders . De strijd tegen hun

onwetendheid werd aangebonden door het British and Foreign Bible Society,

van het Lagerhuislid Sir James Mackintosh. Deze wist Van Hogendorp te

enthousiasmeren voor de Nederlandse afdeling die bijbels in de kolonien
98

liet uitdelen . De afschaffing van de slavernij was tegen 1830 het felst

betwiste discussiepunt bij de economisten. Gijsbert Karel zegt dat men

zich blijft afvragen of als gevolg van de stopzetting van de slavenhandel

het dreigend tekort aan arbeidskrachten door de natuurlijke aanwas van de

Westindische negers zal worden opgevangen en of de niet hoog gewaardeerde
99

arbeidsproduktiviteit zal toenemen . Toen Johannes van den Bosch, na

twee jaar gouverneur-generaal in West-Indio te zijn geweest, in 1830 naar

Oost-Indi6 vertrok en het rendement van de arbeid van de Javaanse boer

geringer achtte dan dat van de Surinaamse negerslaaf, signaleerde Gijs-

bert Karel een verandering in de 'geest' van het Nederlandse koloniale

beleid. Tussen 1816 en 1830 was er, volgens de typering van Fasseur, een

ethische politiek avant la lettre, doch nu stokte het ontfeodaliserings-
100

proces . Van den Bosch beschikte over meer informatie over de feite-

lijke situatie en mogelijkheden dan Gijsbert Karel. Zijn taak was het om

de hinderpalen weg te ruimen die in Oost-IndiS bestonden om de bestuurs-

kosten te dekken en netto-inkomsten op te leveren voor het moederland;

daarvoor moesten idealen wijken. Gijsbert Karel dacht op termijn en was

bevreesd voor de anti-Engelse gezindheid van de regering, speciaal van
101

de gouverneur

Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken is, zoals al eerder door mij ge-

zegd, ingegeven door zijn hoop op vooruitgang, waarvoor de staat en haar

instituties de voorwaarden moeten scheppen. Hij had nog geen weet van de

harde koloniale batig-saldo-politiek van Nederland nadien. In 1834, in

het jaar van zijn dood,kreeg  het cultuurstelsel pas zijn definitieve
102

vorm . Hij achtte de kolonidn onmisbaar voor de algemene handel en

voor de goederenafzet van de nationale nijverheid, maar enige notie van

het latere informele of formele imperialisme bestond bij hem nog niet.

Integendeel, hij meende dat een te snelle ontsluiting van Java riskant

en de uitbreiding van de heerschappij over de buitengewesten niet op-

portuun was: dat zou het geleidelijk karakter van het civilisatieproces
103kunnen schaden; de Java-oorlog sprak in dezen duidelijke taal . Dit

bleef decennia-lang het regeringsstandpunt. Fasseur heeft overigens ge-
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wezen op de tegen wil en dank - van Den Haag: - plaatsvindende expansie
104

van de regeringstroepen van Batavia na 1830 . Karakteristiek voor het

liberale denken van Gijsbert Karel's tijd is dat het nog ver af stond

van het cynisch soleren van het economische en politiek-militaire machts-

motief van het free trade imperialisme, waarin iedere kolonie volstrekt

aan de economie van het moederland werd gebonden, dus ook commercieel,

met alle oorlogsdreiging van dien. Het toelaten van buitenlandse koop-

lieden in de eigen kolonien staat in de jaren '1820 wel ter discussie,

maar omdat dezen dan nog niet gemist kunnen worden, voelen de economis-

ten zich genoopt daarmee rekening te houden. Gijsbert Karel schrijft:

"de een beoogt dat de vrije handel met een vreemd land veel voordeeliger

is dan de bepaalde handel met koloni&n, en besluit dat de kolonien tot

last zijn. De ander toont aan dat alle vreemde markten onzeker zijn, be-

perkt en zelfs gesloten moeten worden, terwijl de koloniale markt altijd

open staat en de gemaakte fortuinen in de koloni6n gemeenlijk t'huis ko-
105

men in het Moederland" . Vrijhandel floreert bij vrede, dus bij het op

elkaar afstemmen van de belangen van de Europese staten. Door hun ge-

meenschappelijke cultuuropdracht zouden deze landen elkaars goede voor-

beeld moeten volgen. Dit soort vrijhandelsmotivering bereikt bij de

anti-imperialist Richard Cobden zijn hoogtepunt en komt men in Nederland
106

bij diens adept De Bruyn Kops tegen , maar is bij Gijsbert Karel reeds

duidelijk aanwezig. Hij had een grote bewondering voor wat wel eens als

de mythe van het 'little England' is aangeduid: vergeleken met het einde

van de 19de eeuw waren de contacten van Engeland met de koloniale bevol-
107

king nog geinspireerd door het besef van haar beschavingstaak

Dat na Gijsbert Karel in ons land weinig is gesproken over de kolo-

niale vrijhandel is te verklaren uit het feit dat na de Belgische af-

scheiding Java - zoals in 1842 werd geformuleerd - "de kurk" is "waarop
108

Nederland drijft" : de binding met de kolonie werd een levensnoodzaak.

Alle nadruk viel op de koloniale produktie en op het cultuurstelsel. Ten

aanzien van dat laatste thema bleven ook na Gijsbert Karel de liberalen

hopen dat het inzicht zou zegevieren over de korte-termijnpolitiek. De

liberale kritiek op het cultuurstelsel van Van HoSvell, Fransen van de

Putte, Pierson en Van Deventer stuitte echter af op de prioriteiten van

de Nederlandse schatkist en van de nationale infrastrukturele voorzie-
109

ningen zoals de spoorwegaanleg . Het is verbazingwekkend dat zij in
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hun voorkeur voor het Bengaalse landrent-stelsel onvoldoende beseften dat

dit systeem niet zonder meer toepasbaar was voor Oost-Indi6; zo miskenden

zij het verschil in sociale en economische struktuur van de Engelse en de

Nederlandse kolonie in Azi6. De 19de-eeuwse liberalen en na hen nog een

tijdlang de liberale historiografie bleven er evenals Gijsbert Karel van

uitgaan dat de aansluiting van de Javaanse landbouw op de wereldeconomie

vrije arbeid en vrije produktie impliceerde; zonder zich af te vragen of

de individuele Indonesi6rs aan de basis van de sociale hi6rarchie bereikt

konden worden en of zij zich wel in hun producentengedrag konden en wil-
110

den instellen op de markteconomie . Gelijksoortige ideeen vertonen in

tijd en plaats nuanceverschillen. Bovendien hangt de verwerkelijking er-

van af van de politieke wil en macht, speciaal van het risico dat een

land bij de uitvoering van nieuwe idee8n kan nemen. Wat Engeland vermocht,

lag dat ook in het bereik van Nederland? Het geloof in de macht van

idee6n kwam ook voor in zwakkere landen: We weten nu dat de emancipatie

van de slaven in Brits Guyana in 1833 ondanks bijvalsbetuigingen in Ne-

derland slechts een ondergeschikte en trage invloed had op die in Suri-
111

name . Brougham's waarschuwing dat dergelijke initiatieven snel nage-

volgd moesten worden omwille van de internationale welvaart en handel

werd door Gijsbert Karel herhaald toen hij de liberalisering van de
112

Engelse koloniale politiek in Midden-Amerika waarnam . De kolonidn

zouden dan de Europese waarden, inclusief de liberale economie, deelach-

tig worden. Engeland zette daarbij de koers uit.

VIII. 3. Liberale handelspolitiek.

Gijsbert Karel was als pensionaris nauw betrokken bij de besprekingen

(1788-1791) in Rotterdam en Den Haag over een af te sluiten handelstrak-

taat met Engeland. De goede bedoelingen van William Pitt Jr. waren hem

duidelijk: deze stelde geen extra handelsvoordelen te willen behalen en

de Republiek te zullen behandelen "op den voet van de meest begunstigde
1

natie"   . De onderhandelaar  Lord Eden, vriend  van Adam Smith,  had  in  1786
2

het eerste moderne vrijhandelsverdrag gesloten . Hierin kwamen Engeland

en Frankrijk overeen elkaars buitenlandse handel over en weer voordelen
3

te gunnen door het verminderen van wederzijdse invoertarieven . Gijs-

bert Karel merkt op dat het hier gehanteerde "beginsel van geli jkheid"
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helaas moeilijk op dezelfde wijze kan worden toegepast in een verdrag

tussen de veel kleinere Republiek en Engeland. Hij bestudeerde de met

Engeland afgesloten verdragen vanaf 1467: in zijn notities is het ver-
4

band tussen 'profit and power' af te lezen . Posthumus heeft uiteenge-

zet dat de handelspolitiek van de Republiek een vrije geest ademde, maar

dat na 1672 haar opportunistische aanpassing aan de wensen van haar han-

delspartners riskant werd. Naleving van de regel 'vrij schip, vrij goed'

hing af van de macht van de daardoor bevoordeelde staat. De beginselen

van retorsie en meestbegunstiging, door de opkomende staten Frankrijk en

Engeland geintroduceerd, werden in de Republiek in de 18de eeuw voor-

zichtig toegepast om, zoals Posthumus zegt, nog vast te houden wat zij
5

had . Toepassing van retorsie kon de neutraliteit in de waagschaal stel-

len. Van de Spiegel zag echter de verandering van de machtsverhoudingen

zo helder in dat er voor hem veel aan gelegen was om de handelspolitieke

principes van het Eden-verdrag zoveel mogelijk te hanteren. Nu of nooit,

schreef hij aan Gijsbert Karel. Hij meende dat Engeland, die in 1787 de

Republiek had gered, wellicht bereid was om met haar continentale bond-
6

genoot te onderhandelen . Gijsbert Karel verwoordde de waarschijnlijk

wijd verbreide gedachte dat het mercantilistische Albion nog veel van de
7

Hollandse handel kon leren .

Van Hogendorp zag een aantal economische redenen waardoor de onder-

handelingen dreigden te mislukken. In de eerste plaats heeft de Republiek

minder eigen produkten dan Engeland. Vervolgens zouden de Engelse

scheepvaartwetten verzacht moeten worden zodat de vrijheid die vanouds

op de Nederlandse wateren werd toegestaan, ook riviervaart door Holland-

se schippers in Engeland mogelijk zouden maken; bevreesd voor Engelse

bevoordeling in de Rijnvaart hadden Rotterdamse kooplieden zich fel bij

Gijsbert Karel tegen een verdrag verzet. Ten derde was er de kwestie van

het gedistilleerd: zou Engeland, die Franse invoer van wijnen en sterke

dranken toestond, dit ook aan de Hollandse jenever gunnen? Het vierde

punt vormde het struikelblok: de verhouding tussen eigen en op de sta-

pelmarkt bijeengebrachte buitenlandse goederen was in de Republiek en
8

in Engeland verschillend . Terwijl de Republiek in haar streven naar een

"evenredig voordeel" bij dit verdrag hoopte ook goederen uit het Duitse

achterland en uit de Oostzee in Engeland te mogen afzetten, was Engeland

bezig met de uitbouw van haar koloniale stapelmarkt. De weigering om
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Negapatnam, in bezit genomen in 1784, terug te geven was een Engels com-
9

mercieel belang . Beide landen hechtten uiteraard veel waarde aan het

veiligstellen van de eigen koloniale handel in Azie. Het was dit pro-

bleem waarop de conferentie in 1791 afsprong en dat ook in de jaren '1820

handelspolitieke regelingen met Engeland zou bemoeilijken.

Op het einde van de napoleontische overheersing stelde Gijsbert Ka-

rel nadrukkelijk dat erkenning van de overmacht van Engeland kon samen-

gaan met handelspolitieke afspraken op voet van gelijkheid. Na de ver-

zwakkende neutraliteitspolitiek van de Republiek in de 18de eeuw was het

voor Engeland van grote betekenis dat Nederland een actieve bondgenoot-
10schappelijke rol ging vervullen in de machtsevenwichtspolitiek . Boven-

dien baatte het de wereldvrede, indien de landen, die handelsconcurren-

ten waren, elkaar volledige handels- en scheepvaartsgelijkheid zouden

toestaan. Zo zou een internationale federatie van staten kunnen ontstaan

zoals Saint-Pierre en Rousseau die zich voorstelden. Dit droombeeld kwam

bij Gijsbert Karel op toen hij in 1825, na de aanvaarding van de op li-

berale leest geschoeide Reciprocity Act (1823) in Engeland, zijn daarmee

overeenstemmende 'Memorie over de Handelsverdragen' voor de dag haalde,
11

die hij indertijd als minister van Buitenlandse Zaken had geschreven

De hierin naar voren gebrachte punten waren onder meer: -1. eene

volmaakte vrijheid van scheepvaart en handel onder de verdragende par-

tijen. 2. gelijke inkomende en uitgaande regten met de meest begunstig-

de  natie".  Het  was Gi jsbert Karel intussen duideli jk  dat het wederkerig-

heidsbeginsel ontkracht kon worden indien geinsisteerd werd op de meest-

begunstigingsclausule. Hierdoor blijft, zegt hij, de kans redel aanwezig
12

dat de nationale scheepvaart voorkeursbehandeling behoudt . Dit laatste

was een feit in de Nederlandse koloniale handel: daarom strandde het

handelsverdrag met de Verenigde Staten. Met Engeland mislukte het over-

leg omdat de oude acts of navigation weliswaar - tot Gijsbert Karel's

vreugde - werden gemitigeerd maar de invoertarieven niet gelijktijdig

en op eenzelfde voordelige basis als de Nederlandse rechten werden ver-

laagd. Bovendien werd de volledige openstelling van de koloni6n niet
13door Nederland ingewilligd . Gijsbert Karel zou de uiteindelijke slui-

ting van verdragen, met Engeland in 1837 en met de Verenigde Staten in

1839, niet meemaken: zij was vooral een politiek succes, te danken aan

het prestige, dat Nederland toen als handelsmogendheid nog genoot.
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Overtuigd, dat liberale handelsverdragen het resultaat zijn van toenemend

inzicht in de onderlinge politieke en economische afhankelijkheid, kon

Gijsbert Karel niet vermoeden, hoezeer in de jaren 1840 de Nederlandse

onderhandelingspositie verzwakte als gevolg van de economische emancipa-
14

tie van Engeland 6n van Duitsland

Toepassing van het retorsiebeginsel hield gevaren in voor Nederland.

Naar de mening van Gijsbert Karel kon een tweederangsmogendheid retorsie
15

niet zonder risico als een machtspolitiek wapen gebruiken . Het retor-

siemiddel was voorts een handelspolitiek instrument: op grote schaal aan-

gewend, betekende het de doodsteek voor de algemene handel. Nederland zou
16

daardoor het sterkst benadeeld zijn . Handelspolitiek vooronderstelt

economische interdependentie en moet die bevorderen. Inzoverre landen el-

kaars goederen niet kunnen missen is retorsie te billijken. In dat licht

gezien heeft retorsie "de vrije gemeenschap van alle volken onderling,
17

dat  is, den algemeenen vrijen handel"  tot doel . Deze maatregel moet

zich tot 66n afzonderlijk land bepalen en mag geen algemene maatregel
18

zijn . Voor twee negatieve effekten waarschuwt Gijsbert Karel. De over-

stap van retorsie naar protectie is snel gemaakt. Voorts stimuleert re-

torsie niet tot het opgeven van de handelsbelemmeringen. Dit laatste

bracht hij naar voren toen hij zijn instemming motiveerde met retorsie-

maatregelen tegen Zweden (1818) en Frankrijk (1824). Zweden blijkt in

1823 toch nog nauwelijks van plan te zijn de differenti6le scheepvaart-
19

rechten op te geven en het volkrijke Frankrijk ondervindt weinig scha-

de van haar protectionisme, omdat zij het nationale produkt niet, zoals

bijvoorbeeld Nederland, grotendeels in het buitenland behoeft af te
20

zetten . Gijsbert Karel's goedkeuring van de retorsie tegen het door

Frankrijk verhoogde invoerrecht op vee door de import van enige Franse

goederen in Nederland te hinderen, is dan ook te verklaren uit zijn af-

keer van het daar sterk blijvend protectionisme, terwijl elders de
21

vrijhandelspolitiek doorbrak . De maatregel bleek meer een repressaille

dan retorsie te zijn, overigens zonder resultaat omdat de toenemende

smokkelhandel over de zuidelijke grens aan de primaire vraag naar beider
22

goederen een eind tegemoet leek te kunnen komen . Gijsbert Karel was
23

meer dan Willem I bereid de macht van Nederland te relativeren; hij

wees daarom retorsie, "uit weerwraak" aangewend,   van  de  hand.

Het vrijhandelsdenken van Gijsbert Karel berustte dus voor een deel
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op 'wishfull thinking': het machtsevenwichtsdenken was door de Duitse

historicus, de smithiaan Heeren, in het perspectief geplaatst van de toe-

komstige internationale welvaart en vrede. Nederland kon op het tweede

plan, bij prolongatie van de vrijheidstraditie, een rol in het staten-

systeem spelen. Gijsbert Karel wilde niet wachten op de liberalisering

van de handelstarieven elders, alvorens Nederland haar rechten en andere

handelsbelemmeringen, die over het algemeen naar verhouding matig en ge-
24

ring waren, zelf diende te verlagen . Toen zijn hoop door de wetten van

1816 en 1819 vervloog, liet hij de voorbeeldfunktie, die vanouds bij de

Republiek lag, graag aan Engeland toevallen. Dat land zou andere staten

kunnen aanmoedigen tot navolging van haar handelspolitiek en door zijn

economische superioriteit daartoe ook kunnen dwingen. Hij bewonderde de

politieke instituties van Engeland en de Verenigde Staten: vrijheid en
25

handel waren daar onlosmakelijk verbonden . Op het penetrerende vrij-

handelsdenken in die landen en op hun toenemende activiteit in de we-

reldhandel moest en kon het verwante Nederland inspelen, nu de handels-

politieke lijn van Pitt Jr. en Eden na de oorlogsdecennia weer was op-

genomen door William Huskisson.

Van Hogendorp leek te vertrouwen op de eigen kracht van Nederland

en hij dacht de belangen van Nederland te kunnen verdedigen door op kor-

te termijn te anticiperen op de internationale vrijhandelstrend, die
26

zich aanvankelijk na 1813 voordeed , maar die helaas door de crisis van

1816/7 werd omgebogen. Vanuit zijn inzicht in de relatieve commerci6le

achteruitgang en vanuit zijn vredesverwachting rekende hij er op dat Ne-

derland een relatief aandeel, tenminste even groot als in de bloeitijd
27

van de Republiek, kon terugkrijgen in de groter wordende wereldhandel

Toen Nederland ca. 1850 op het voetspoor van Engeland liberaliseerde,

was deze daad, aldus Posthumus, van internationale betekenis: het voor-

beeld van Engeland, door Nederland als eerste natie gevolgd, werd door
28

andere landen overgenomen . In de debatten in de Eerste en Tweede Ka-

mer over de wijziging van de handelstarieven in 1845 en over de scheep-

vaartwetten van 1850 werd gesteld, dat niet alleen in het dwingend ka-

rakter van de Engelse politiek een argument voor liberalisering was ge-

legen, maar ook in de internationaal afhankelijke handelspositie van

Nederland. Het laatste argument mocht, vond men in het parlement, niet
29

inferieur worden geacht aan het eerste . Hierbij werd naar de Hollandse
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30
traditie en naar vroegere auteurs, vooral naar Van Hogendorp, verwezen

De prestigeslag tussen Nederland en Engeland bij het Sumatra-traktaat

van Londen van 17 maart 1824 en bij de praktische uitvoering daarvan be-

treurde Gijsbert Karel zeer: de combinatie van het wederkerigheidsbegin-

sel met de instandhouding van de Engelse scheepvaartwetten stond hem ze-

ker in de koloni6n niet aan. Hij wenste feitelijk door een tijdelijke

voorkeursbehandeling van Nederlandse schepen de ongelijkheid en de con-

currentieverhoudingen te verkleinen. Dan zou Nederland naast de Engelsen

aan de koloniale handel met Oost-Indie kunnen deelnemen en op den duur de
31

relatie met de eigen kolonie ten koste van de concurrenten versterken

Toen Engeland een jaar later, in 1825, het reciprociteitsbeginsel met in-

begrip van de meestbegunstigingsclausule invoerde ten aanzien van de ko-
32

lonien, bleek Nederland de kans gemist te hebben - de conferentie over

een handelsverdrag liep daardoor spaak - om mee te gaan met de intrada
33

van de Engelse vrijhandelspolitiek . De macht van de sterkste deed zich

het pijnlijkst gevoelen in de koloniale handel.

Concluderend kunnen we stellen dat Gijsbert Karel van mening was

dat de realiteit van de machtsverschillen tussen staten geen hinderpaal

voor de vrijhandel behoeft te zijn, indien zich eenmaal de politieke en

economische interdependentie gaat manifesteren. De handelspolitiek zou

zich dan wijzigen. Hij preludeerde in die zin op de hoogtij van het

19de-eeuwse liberale denken. Alvorens 'het voorbeeld van Engeland' te

bespreken, waarbij Gijsbert Karel blijk geeft in te zien hoezeer de

vrijhandelspolitiek ook door de binnenlandse politieke constellatie

wordt bepaald, gaan we na in hoeverre zijn vrijhandelsdenken reflecteert

op de realiteit van de internationale verkeers- en goederenstromen. Een

analyse van zijn ruimtelijk denken en van zijn marktbegrip is noodzake-

lijk om vast te stellen dat hij afstand nam van het vroegere hollandis-

tische, vooral Amsterdamse, stapelmarktdenken. Dit is te toetsen aan

zijn opvattingen over de doorvoerhandel en het porto-franco-idee. Het

is van belang in dit verband er op te wijzen dat Gijsbert Karel een
34

optimistisch, normatief gekleurd vrijhandelsidee koestert ,
maar er

zich van bewust is dat de ontwikkeling naar vrijhandel geleidelijk en

met vallen en opstaan plaatsvindt. Dat betreft de realisatie van het

machtsevenwicht, afhankelijk immers van de vooruitgang van de bescha-

ving en de welvaart, die in verschillend tempo zich in de aparte staten



- 367 -

voltrekt. In zijn standpunt omtrent de tarieven heeft hij ook de stap-

voor-stap benadering. De tarieven mogen niet primair het vullen van de
35schatkist tot doel hebben want de "fiscale welvaart" is slechts schijn.

Hij vraagt zich af wanneer de regering tot beter inzicht hieromtrent komt

en de staatsschuld gaat verlagen. Bovendien dient bij de vaststelling van

de tarieven een "evenwicht" te worden gevonden tussen de belangen van de

fabrieken  en de handel: de overheid  is  op  dat punt onzeker, want "heden

is er geen vast stelsel, maar het slingert gedurig tusschen de beginse-
36len van vrijen handel en verbod en belemmeringen" . Tijdelijke premies

aan fabrieken, die de buitenlandse concurrentie niet aankunnen, zijn te

verkiezen boven beschermende rechten. Protectie werkt immers smokkelhan-

del in de hand, zo luidt het achttiende-eeuwse 'praktische' argument te-

gen het mercantilisme. Deze sluikhandel in grensgebieden, bijvoorbeeld

in het zogenaamde onvrije territoir, is Gijsbert Karel een doorn in het

oog. Hij wenst matige rechten en z6 geheven dat de kooplieden weten waar

zij aan toe zijn. Toen in 1813 het Placaet van 1725 in werking werd ge-

steld was hij daarover enthousiast: het verving immers het tarief van

het continentale stelsel. De bij het Placaet gevoegde mercantilistische

tarieven en de ongelijke douane-behandeling van de kooplieden keurde hij

overigens niet goed. De Nederlandse protectionistische rechten en de

"bemoeiallige" regelingen en ambtenaren waren vanaf 1816 zijns inziens

verantwoordelijk voor de smokkelhandel en het zoeken naar andere han-

delswegen.

Door de handelsbloei van Hamburg en Bremen en de opkomst van Enge-

land was het inzicht in de commerci6le achteruitgang sedert het porto-

franco-plan van Willem IV in 1751 toegenomen. Bij de achttiende-eeuwse

zorg voor de waterwegen, dus voor de handel naar buiten en binnen, had

Gijsbert Karel als pensionaris van Rotterdam een bescheiden rol gespeeld.
37

De infrastrukturele activiteit van Willem I juichte hij sterk toe

Ruimtelijke handelsbelemmeringen konden niet enkel door liberalisering

van de tarieven worden weggewerkt: het buitenlandse verkeersnet diende

op het binnenlandse te worden aangesloten. Hier en elders voltrok zich

dit proces: de geleidelijke weg naar vrijhandel werd ook op die wijze

mogelijk gemaakt. Dankzij de waterwegen bloeide in de achttiende eeuw

de Hollandse stapelmarkthandel; zij werd gecompleteerd door de intercon-

tinentale handel. Gijsbert Karel nam het gegeven van de externe contrac-
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tie als een feitelijkheid aan. Nederland kon niet langer het continentale

achterland economisch onderhorig houden, zoals dat in de achttiende eeuw
38

het geval was , aangezien de Engelsen via de Rijn in toenemend contact

met Duitsland stonden. Op zijn reizen naar de opkomende handelsstad Ant-

werpen (1817) en naar het Rijnland (1821) bemerkte hij dat de goederen-

stromen zich verlegden en alleen weer in sterkere mate over Nederland kon-

den worden geleid indien er een realistische doorvoerpolitiek werd ge-

voerd.  Voor de koopman,  zegt hij,  gaat het  om "de kosten en den tijdsver-
39

loop van het vervoer te water en te land" . Daarom stond hij ook posi-
40

tief tegenover de aanleg van spoorwegen

De toename van de commercidle oriOntatie van Nederland op Duitsland

bracht Gijsbert Karel er toe om zijn mening over de actieve transito-

handel voortdurend aan te passen. In de afgebroken besprekingen over een

handelsverdrag met Pruisen in 1789 zag Van de Spiegel de hoogte van de

Rijntollen als de reden waarom buitenlanders het Duitse achterland via

de omweg van Hamburg, Bremen of de zuidelijke Nederlanden trachtten te
41

bereiken . In 1798 was Gijsbert Karel, kortstondig leider van een eigen

handelshuis, in Hamburg, Bremen en Emden. Hij nam waar hoezeer de hier

woonachtige Hollandse commissionairs vandaaruit de toevoer van goederen

naar de Republiek regelden. Deze steden, vooral Hamburg, profiteerden

volgens hem sterk van het concurrentieverlies, dat de Hollandse handel

in de oorlogssituatie opliep. Zij zouden in vredestijd vanwege hun onvol-

maakte stapelmarktorganisatie wel op een vroeger niveau teruggevallen.

Het wordt hem wel duidelijk dat Hamburg, "sedert anderhalve eeuw de mede-

dingster van Amsterdam", ondanks  een bli jvende afhankeli jkheid van Neder-

landse koloniale aanvoer, in staat zou zijn met haar zelfstandige handel

en eigen kapitaal in de toekomst de handelsstromen in het noorden van

Duitsland te beheersen - ten detrimente van de goederenstroom van Amster-

dam via regionale stapelmarkten zoals Zwolle naar Duitsland en omge-
42

keerd - en dat Nederland daarom meer en meer op de Rijnvaart is aange-
43

wezen . Gijsbert Karel voerde gesprekken - nu, in 1798, en voorheen, in

1781 - met de toentertijd meestgelezen Duitse economist J.G. Busch die

het Hamburgse handelsbelang verdedigde met aan Smith ontleende anti-

mercantilistische argumenten. Engeland, de Republiek, Hamburg en andere

Hanzesteden konden naar diens mening alle tegelijk profiteren van de we-

reldhandel, wanneer ze elkaar geen handelsbelemmeringen in de weg leg-
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44
den

Gijsbert Karel's verwondering over de opkomst van de Hanzesteden zet-

te zich, toen Amsterdam na 1813 niet herstelde, om in de overtuiging dat

de handel in geen geval zwaarder belast mag worden "dan onze buren doen",
45

want de handelsstroom zal zich anders blijvend naar hen begeven ,
De

46
doelstelling "om den middenweg tusschen beide deze klippen te houden"

impliceert voor de doorvoer door Nederland dat de buitenlandse handelaar

op basis van zijn berekening van vervoers- en tariefkosten niet alsnog be-

sluit zijn goederen via Noord-Frankrijk of via de Hanzesteden te transpor-

teren. Het transito door Nederland dient "even voordelig" te zijn als over

de andere routes. In 1814 was het transitotarief van 1802 gehalveerd en

werd het vastgesteld op 13% van de goederenwaarde. Gijsbert Karel verde-

digde in de Raad van State in 1816 de handhaving van een apart doorvoer-

recht: het moest niet gekoppeld worden aan de in- en uitgaande rechten.

Toen dit laatste toch geschiedde en het transitotarief een plafond kreeg

van 3%, wees hij op het risico daarvan voor de algemene handel. Dit nieuwe

tarief was ten opzichte van een aantal protectionistische invoerrechten,
47

die gelijktijdig werden vastgesteld, laag . Hij pleitte niet langer voor

een technisch moeilijk vast te stellen apart doorvoerrecht, maar voor een

tarief dat de optelsom was van een zo laag mogelijk te bepalen invoer- en

uitvoerrecht. In de jaren na 1816 werd zijn standpunt in deze steeds dui-

delijker. Het ging hem er om dat de passieve doorvoerhandel niet onaan-

trekkelijk werd gemaakt; hiervan verwachtte hij gunstige neveneffecten

voor de Nederlandse havens en bedrijven, vooral voor de scheepvaart. Deze

prikkel tot groei van de actieve doorvoerhandel vereiste wel dat tegelij-

kertijd de algemene handel van de Nederlandse kooplieden werd bevorderd,

zodat het eigen transitoverkeer van goederen kon worden voorzien. De al-

gemene handel maakte, aldus Gijsbert Karel, matige rechten van Alle in-
48

en uitgaande goederen nodig

De regering had in 1816 ten aanzien van het transitotarief een gele-

genheidspolitiek gevoerd, laverend tussen de wensen van Amsterdam, Rotter-

dam en Antwerpen. De eerste stad vreesde schade voor de stapelmarkthandel,

de twee andere steden waren bevreesd dat hun monopolistische positie van

de Rijnvaart en doorvoer over land kon worden verzwakt door de in hun

ogen gunstige regeling met betrekking tot het entrep6tsysteem - waarover

straks - en het tarief. De idee6n van Amsterdam lagen het dichtst bij die
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49
van Gijsbert Karel . In de literatuur wordt de term "noodzakelijk kwaad"

als aanduiding van de transitohandel - door Gijsbert Karel gebruikt maar
50

door de Amsterdamse kooplieden gesouffleerd - z6 opgevat dat hij evenals

de Amsterdammers de oude animositeit tegen de passieve doorvoerhandel

weliswaar in een zakelijker visie omzette, maar de stapelmarkt toch door

het transitoverkeer bedreigd achtte. Gijsbert Karel wees echter op het

voor de toekomst onlosmakelijk verband tussen algemene en transitohandel.

Bovendien fixeerde hij zich niet op de Amsterdamse handel, maar achtte

hij, zoals we zullen zien, de commercie van Rotterdam en van Antwerpen

van onmisbare betekenis voor de nationale welvaart.

Groeneveld Meijer, die de periode 1816-1819 bestudeerde, achtte

Gijsbert Karel's mening over de transito "niet volkomen liberaal"; zij

berust volgens  hem op "stapelmarktpolitiek"51. De reden  die hij daarvoor
noemt is aanvechtbaar. Gijsbert Karel zou er als liberaal voorstander

van moeten zijn dat goederen zich vrij bewegen naar plaatsen waar de

produktie en dus de distributie het beste kunnen plaatsvinden. We zagen

echter dat Gijsbert Karel niet bij het doorvoertarief apart maar bij al-

le tarieven gezamenlijk de aantekening maakte dat in de handelsconcur-

rentieverhoudingen tussen eigen en buitenlandse goederen naast trans-

port- ook produktiekosten meespeelden. Bovendien bracht hij het verband

aan tussen export van eigen produkten  en van vreemde stapelmarktgrederen.

Hij   zag de "gewone koophandel",   dus  die in eigen produkten, toenemen.

Dit type handel zou nog extra aangetrokken worden door de algemene han-

del, vanwege de op de algemene markt uitgeoefende buitenlandse vraag.

De algemene handel in koloniale en buitenlandse goederen was vanwege het

kleine pakket autochthone goederen een onmisbare en zelfstandige tak van

bestaan voor de Nederlandse economie. Matige in- en uitvoerrechten waren

gunstig voor de algemene handel, maar een nog lager doorvoerrecht had

het risico in zich dat de 'actieve handel', dus de handel van Nederland-

se kooplieden, zich in zo sterke mate op de transitohandel zou richten

dat de algemene handel daardoor niet van de grond kwam. De doorvoerpro-

blematiek stond op gespannen voet met Gijsbert Karel's stelling dat een

handelsland gebaat was bij vrije en overzichtelijke goederenstromen. De

doorvoerhandel zou de goederen die door een hoog invoerrecht waren be-

last, tegen het lagere transitotarief het land binnenhalen; zij werden
52

dan via smokkelhandel in Nederland zelf afgezet . Bovendien "bederven
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hooge transit-regten zoo wel de fabryken als den handel; de bloeijende,

omdat zij retorsie te wachten hebben, de opkomende, omdat hare uitbrei-
53

ding daarmede vooraf wordt bepaald tot het binnenlandsch gebruik" . In

de tarievenpolitiek werd vanaf 1819 het doorvoerrecht steeds beter ge-

specificeerd voor de verschillende goederen; in 1824 startte de verla-
54

ging van het doorvoertarief . Gijsbert Karel bemerkte dat rekening werd

gehouden met zijn kritiek op de fiscale en protectionistische motieven

van de overheid en met zijn waarschuwing dat de eigen handel en nijver-
55

heid schade werd toegebracht

Van Hogendorp onderscheidde dus twee kanten aan het transitovraag-

stuk: het protectionisme en de goederenstroom. Niet alleen voerde de

Nederlandse overheid een inconsequent doorvoerbeleid, omdat protectio-

nisme de actieve doorvoer verhinderde en via doorvoer tot smokkelhandel

aanzette. Hij onderkende daarbij dat het buitenland ons doorvoerrecht

als protectionistisch kon opvatten. Als tweede aspekt van het doorvoer-

probleem constateerde hij dat de doorvoer zich niet pers6 liet dwingen

langs de oude wegen van de Hollandse stapelhandel. Gijsbert Karel ver-

toont een door Groeneveld Meijer bewonderde, heldere kijk op de rolver-

andering van de doorvoer in de Nederlandse en internationale handel.

Hij trok zijn conclusies uit zijn gegevens over de directe contacten

van de Duitse kooplieden met Engeland, de middellandse zee en de kolo-
56

nien en uit zijn in 1817 opgedane reisimpressies over de passieve
57

doorvoerhandel via Antwerpen . Zijn wens naar een laag niveau van Alle

tarieven wordt er door bevestigd: alle soorten van handel, de in-, uit-

en doorvoerstromen stonden ten dienste van de gewone 6n van de algemene

handel.

De Rijnvaartkwestie heeft Gijsbert Karel zijn hele leven gevolgd.

De tollen in de Rijn verhinderden de vrije doorvoer. Daarom, aldus

Gijsbert Karel in 1791, moeten we wachten op een moment dat de oever-
58

staten tot 66n tarief besluiten . In de Franse tijd werden zij door

Napoleon daartoe gedwongen, maar na 1813 stonden zij weer op hun eigen

souvereine macht ten aanzien van het tol- en waagrecht. Toen het Wener

Congres de Rijnvaart van Duitsland naar de Nederlandse kust vrij wilde

laten verlopen "jusqu'A la mer", zoals de multi-interpretabele formule

luidde, cntstond de discussie of enerzijds de Rijnstaten genegen waren

hun tollen op te heffen en of anderzijds Nederland bereid was het in
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1816 relatief hoog vastgestelde transitorecht te verminderen. De pres-
59

tigekwestie tussen Willem I en Pruisen is voldoende bekend ; zij stond

een handelspolitieke regeling in de weg. De opkomst van Pruisen dat de

oeverstaten naar zijn hand wilde zetten achtte Gijsbert Karel niet be-

dreigend, omdat hij in het Pruisische streven naar een tolunie de trend

naar vrijhandel bespeurde, zoals die bij Hardenberg een aanvang had ge-
60

nomen . Het vrijhandelsargument werd van Pruisische zijde gebruikt in
61

het beraad van de Rijnvaartcommissie . Gijsbert Karel werd hiervan op

de hoogte gehouden door J. Bourcourd, het Nederlandse lid van de Zen-
62tralkommission fur die Rheinschiffahrt . Bourcourd maakte in zijn uit-

gebreide brieven aan Gijsbert Karel duidelijk dat hij van de regering

de taak kreeg opgedragen om handig in te spelen op de tegenstellingen

tussen Pruisen en de andere Duitse staten en de passieve transitohandel

niet mocht bevorderen, maar dat hij eigenlijk de mening was toegedaan

dat Nederland achter de feiten aan liep, omdat de stagnatie in de onder-

handelingen de handel op Hamburg en de doorvoer door Frankrijk ver-
63

sterkte . Gijsbert Karel hoorde op zijn reis naar Wiesbaden in 1821,

hoezeer de wegenaanleg in Noord-Frankrijk en in het aangrenzende Duitse
64

gebied versneld werd uitgevoerd . Bourcourd attendeerde hem er op dat

de politieke lucht in Duitsland en Frankrijk opklaarde: op de daar voor-

gestane stimulering van de doorvoerhandel moest gereageerd worden. Ne-

derland diende daarom de beginselenwet van 1821 zo snel mogelijk te

effectu6ren en tegelijk met het oog op een scherpere vracht- en trans-
65

portprijs schepen te bouwen die geschikter waren voor de riviervaart

Gijsbert Karel noteerde de oplopende cijfers van de Rijnscheepvaart en

ergerde er zich aan die niet voldoende te kunnen interpreteren omdat
66

hij niet beschikte over officiele handelsbalansgegevens . Met de groei

van de Rijnvaart, ondermeer van de Rotterdamsche Stoombootmaatschappij

(1824), nam zijn overtuiging toe dat een vijandige opstelling tegen-

over Pruisen onverstandig was. Hij was daarom opgelucht over de tot-

standkoming van de Mainzer Conventie in 1831, zeker toen hij twee jaar
67

later constateerde hoezeer daardoor de doorvoerhandel werd bevorderd

Was deze handelspolitieke regeling nog afgedwongen door macht, de in-

breng van vrijhandelsprincipes moest wachten op een definitief duide-

lijk geworden verandering in macht en economische afhankelijkheid van

Nederland ten opzichte van Pruisen. Die wijziging vond plaats na de af-
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...68
scheiding van Belgie . Het verdrag in 1837 met Pruisen, in 1839 en op-

nieuw in 1851 met het Duitse Tolverbond en vervolgens het vrije doorvoer-

tarief van 1850 waren daarvan het gevolg. Pas in het midden van de eeuw

drong het besef door, dat Nederland als handelsnatie definitief was op-

geschoven van periferie naar centrum en zich daarom, veel nadrukkelijker
69

dan voorheen, moest oridnteren op het Duitse achterland

Het aantal schepen dat de haven van Antwerpen binnenliep was groter

dan dat in Amsterdam. Toen dat vooral de koloniale waren betrof, leek de

rol van de Amsterdamse stapelhandel uitgespeeld. Gijsbert Karel heeft in

deze rivaliteit na 1815 tussen Antwerpen en Amsterdam zich nimmer ge-

schaard aan de kant van degenen die Amsterdam vergeleken met het door het

noodlot getroffen Carthago. Het ging hem om de handel en welvaart van het

gehele land. Het lag zijns inziens voor de hand dat de provincies Ant-

werpen, Oost- en West-Vlaanderen, gezien hun havens en waterwegen, zeer
70

gunstige condities schiepen voor de doorvoer over land . Hij laat zich

niet  in de oudhollandse hoek dringen.  In 1821 schrijft hij:  "Voor mij,

die niet gedurig van Holland en Belgie droomt, maar die altijd het al-

gemeen welzijn van het Koninkrijk in het oog houdt, is de koophandel geen

hersenschim, en worden de fabrieken naar waarde geschat. Voor mij bestaan

er meer fabrieken in het Noorden en meer handel in het Zuiden, dan men
71

gewoonlijk aanneemt, of zig gelieft in te beelden" . Hij identificeerde

zich niet met de Amsterdamse kooplieden, ook al luisterde hij tot 1816

als vice-voorzitter van de Raad van State in de kwestie van het doorvoer-

tarief meer naar de Amsterdamse dan naar de Rotterdamse Kamer van Koop-

hande172,

In de jaren '1820 vormde de briefwisseling van H.J. Swarth een be-

langrijke bron van informatie over de relatieve achteruitgang van Amster-

dam ten opzichte van Antwerpen. Deze koopman was van 1812 tot 1816 lid

geweest van de Amsterdamse Kamer, maar specialiseerde zich nadien als

kassier en assuradeur. In zekere mate bekend met economische literatuur

zoals met 'The Wealth of Nations' was deze correspondent in staat tot

het analyseren van de handelsmalaise. Zijn activiteit in de geld- en ka-

pitaalhandel versterkte zijn inzicht in de neergang van de goederencom-

mercie en in het tot onverantwoorde financi8le speculatie leidende over-
73

aanbod van geld . Zijn verzet tegen de belasting op buitenlandse fond-

sen en zijn aandrang om de kapitaalhandel als een "re6le" tak van handel
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te beschouwen, strookten met Gijsbert Karel's financidle denkbeelden. In

het honderdtal brieven dat Gijsbert Karel van Swarth ontving drong onom-

stotelijk het feit bij hem door, dat de handelsbloei van Antwerpen te

verklaren was uit faktoren die Amsterdams verval juist verklaarden. Zo

beschikte Amsterdam in vergelijking met Antwerpen over verouderde han-

delscondities en een te geringe aanvoer van goederen. In de 'verval'-

discussie, die vanaf circa 1820 bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel

en Fabrieken ontbrandt, wordt betoogd dat de neergang van de stad onder-

meer het gevolg was van de opening van de Schelde, de mededinging van na-
74

burige steden en de verlegging van handelstakken . De gangbare hollan-

distische opinie, dat Antwerpen een "usurperend nadeel" berokkende aan

Amsterdam en de afkeuring dat kooplieden uit het Noorden zich naar Ant-
75

werpen begaven en Hollandse markten uit de weg gingen , is nergens bij

Gijsbert Karel te vinden. In een 'Brief aan een' Koopman' (1828), ver-

moedelijk in een krant afgedrukt, acht Gijsbert Karel het verwerpelijk

dat  Antwerpen en Amsterdam tegen elkaar worden opgezet: "Dat Antwerpen

groeit en Amsterdam vervalt is eigentlijk niet van dat gewigt voor Ne-

derland en voor deszelfs koophandel, indien deze Koophandel slechts van

plaats verwisselt en in het vaderland blijft. Even zoo zouden het geen

voordeel aan Nederland toebrengen, dat de koophandel wederom werd over-

gebragt van Antwerpen naar Amsterdam. Voor het Vaderland bleef het al-

tijd dezelfde mate van voorspoed. Ik denk dat Amsterdam en Antwerpen
..76tegelijk kunnen vooruitgaan en bloeyen" . Amsterdam beschikt over meer

kapitaal dan de Scheldestad en is daarom beter in staat te speculeren

in goederen. In het pas ontsloten Antwerpen bruist het van energie,

waartegen de 'oude geest' van Amsterdam negatief afsteekt. Voor Amster-

dam geldt de 'weg' van de remmende voorsprong: pas op den duur zal de

"slaperigheid, lusteloosheid, onverschilligheid" daar verdwijnen. Alles

komt aan op de individuele kooplieden, die de vastgeroeste gebruiken en

de frauduleuze praktijken moeten opgeven. Hun energie komt weer vrij,

indien de regering voorwaarden schept om de handel zijn eigen gang te

kunnen laten gaan. Daartoe rekent Gijsbert Karel de politieke invloed

van de burgers binnen een gedecentraliseerde staatsvorm en de be6indi-

ging van de "bemoeialligheid" van de regering. Hij gebruikte de volgende

beeldspraak. Als het volk een "zwak en stijf ros" is, heeft de overheid

als ruiter de neiging om hem de sporen te geven, maar het paard krijgt
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dan de opwelling om plotseling op de weg stil te staan; het laat zich
77

niet dwingen

Vanuit dit gezichtspunt beoordeelt Gijsbert Karel de plannen van

Willem I tot herstel van Amsterdam. Een eerste maatregel ziet hij als

positief: de afdamming en uitdieping van het Y, de aanleg van het Noord-

Hollands kanaal en de verbinding met de Rijn maken Amsterdam geschikter

voor de binnen- en buitenlandse handel. Twee andere plannen van de Koning

tot verbetering van de Amsterdamse commercie werken volgens Gijsbert Ka-

rel averechts: de oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en

de vestiging van een fictief Entrep6tdok in 1828. De N.H.M. wijst hij

af. Zij doodt het particulier initiatief. Leveranties door de textiel-

fabrieken lijken voordelig, maar na verloop van tijd, zo luidt zijn
78

juiste voorspelling , dikteert de Maatschappij de produktie. Voorts

maakt Gijsbert Karel uit de koersdaling van de N.H.M.-aandelen op, hoe-

zeer men de financidle en politieke houdgreep van de Koning wantrouwt.

De oprichting van een gecentraliseerd entrep6t betekende een aan-

vulling op het systeem van de in 1816 ingestelde, over de stad ver-

spreide entrep6ts, gevestigd in koopmanspakhuizen, waartoe de handelaar

toegang had door middel van de sleutel van de douane-ambtenaar. Dit uit

de Franse tijd stammende stelsel werd aanvankelijk gehaat, maar geac-

cepteerd toen bleek dat het de koopman de kans gaf op een later tijd-

stip te beslissen of en wanneer opgeslagen goederen naar het buitenland

werden afgezet. Eerst dan behoefde de betaling van - bij binnenlandse

consumptie - invoertarieven of - bij handel naar buiten - van uitvoer-
79

tarieven plaats te vinden . Bovendien bevorderde het entrep6t een

snelle afwikkeling met de belastingadministratie. Dat ging nog vlotter

door middel van het Dok, dat Willem I nu toestond in overeenstemming

met de intussen gewijzigde opvatting van de Amsterdamse Kamer van Koop-

handel en Fabrieken. Toen deze Kamer tegen 1830 de doorvoerhandel niet

langer als een bedreiging zag van de algemene handel, aangezien de

transito behalve als handel naar Europese buurlanden ook kon worden op-

gevat als handel in goederen die binnenkomen om daarna weer te worden

uitgevoerd, overwoog zij, m6t de regering, de invoering via het entre-
80

p6t van een "transito franco"  . Hier werd het weer oplevende porto-

franco-idee gepresenteerd in combinatie met het entrep6tstelsel. Daar-
81

tegen verzette Gijsbert Karel zich om principi6le redenen . Dit entre-



- 376 -

p6tsysteem was het gevolg van het voortbestaan van protectionistische

rechten: de algemene handel werd zo afgezonderd van de gewone koophandel.

Als tweede bezwaar tegen het entrep6tstelsel stelde Gijsbert Karel: "Nu

zullen de zeehavens punten worden, waar alle de koopwaren vrij van reg-

ten kunnen worden opgeslagen en wederom denzelfden weg over zee uitge-

voerd. Zoo zullen enige punten aan de zeekust het voorregt genieten, dat
82

eertijds toekwam aan het geheele land"

Dat brengt ons op het liberale gehalte van Gijsbert Karel's visie

op tarieven. Evenals zijn landgenoten bediende hij zich van de 'mythi-

sche' termen 'liberaal handelssysthema' en 'porto franco', die na het

continentale stelsel de nostalgie van het voorbije verleden tot uitdruk-

king brachten. Hieraan werd echter een verschillende inhoud gegeven. Met

'liberaal stelsel' werd het systeem van 1725 bedoeld, hetgeen niet over

de hele lijst van goederen even consequent een laag recht toepaste en

bovendien een niet stipte inning inhield: twee bezwaren die Gijsbert Ka-
83

rel daartegen bezat . Omdat het Placaet echter gunstig afstak tegen het

na 1813 in andere landen gecontinueerd protectionisme bleef het ook op

hem aantrekkingskracht uitoefenen. De tariefwetgeving van 1816 leek hem

het begin van het verbodsstelsel. Sedertdien grijpt hij niet meer terug

naar datgene wat niet meer terug k6n keren. Teruggetrokken uit de Raad

van State, waar toen nog invloed kon worden uitgeoefend op het regerings-

beleid, wordt hij, voorzover wij weten, ook niet meer benaderd door de

sympathisanten van het Placaet uit de noordelijke handelssteden.

Het oude porto-franco-plan van Willem IV komt regelmatig als een

pro-domo-argument in petities van kooplieden naar voren. Westermann zegt

over de Amsterdamse Kamer: "naarmate de Kamer minder met het overheids-

beleid instemde, kon zij haar oppositie beter, en zonder bezwaar, met

principes funderen; zoo schijnt zij in haar negatieve adviezen meest

beginselvast, in haar positieve raadgevingen opportunistisch„84, In de

uitgebrachte aanbevelingen komt men dan ook theoretisch houdbare, doch

fragmentarische opmerkingen tegen die met Gijsbert Karel's denkbeelden
85

overeenkomen . In 'De Koopman' van 1771 en in het koopliedentijdschrift

De Nederlandsche Hermes in 1828 wordt de Verhandeling van 1751 volledig

afgedrukt: Gijsbert Karel werd er zijn leven lang mee geconfronteerd.

Hij was gevoelig, zoals we zagen, voor de bewondering die Luzac aan de

dag legde voor dit welvaartsinitiatief van de kant van het stadhouder-
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schap, die zijns inziens tot de economisch-patriottische bezinning op de
86

welvaart had geleid . Toch stelde Gijsbert Karel ten aanzien van het

plan van een gelimiteerd porto franco met een vrij transito, dat de tij-

den waren veranderd en dat hij de inspiratie tot vrijhandel, die van het

concept uitging, zelf ook wel ondervond omdat het protectionisme na 1813

daartegenover zo schril afstak.

Gijsbert Karel onderscheidt zich wat betreft de inhoud van de twee

genoemde termen van de andere Nederlandse auteurs. J. van Ouwerkerk de

Vries verlangde nog in 1827 terug naar het tarief van 1725, dus naar de

oudhollandse handelsvrijheid. Gijsbert Karel hoopte in 1813 dat de oude

luister hersteld kon worden. Gogel was nog in 1820 van mening dat Neder-

land toen de kans gemist had en bleef volhouden dat de transito de alge-
87mene handel vernietigde en dus bestreden moest worden . Gijsbert Karel

88
stond in de 18de-eeuwse Rotterdamse traditie van een verregaand libe-

rale interpretatie van het porto-franco-denken: wanneer "het geheele

land 66n onmetelijk entrepot" is, is onze actieve handel naar binnen-
..89en buitenlandse markten "een bloot translt" . Sprekend over een vrij-

haven beperkten de meeste auteurs zich niet tot Amsterdam: zij duidden

dan op Holland of Nederland, als de "natuurlijke" marktplaats van Euro-
90

Pa

De concrete stapelmarkt was door de groei van de commissiehandel

al in 1751 aan het afbrokkelen. In de Gedagten van 1802 slaat nog 66n

passage  op de marktorganisatie: "Comptoirs, Maakelaars, Schippers,   Voer-

lieden, alle instellingen ter bevordering van een grooten Handel, zijn

in weezen. Men zoude ons kunnen vergelyken bij een kunstig werktuig, uit

veel deelen bestaande, hetwelk door water aan den gang gebragt wordt,

maar hetwelk in de heete zomermaanden, als de beeken verdroogen, stil

staat. In den nazomer vloeien deezen weder, en zo draait niet het eer-
91

Ste rad, of het geheel werktuig raakt wederom in beweeging"  . Maar na-

dien, in de Bijdragen en Lettres, besteedt Gijsbert Karel, op een en-
92

kele uitzondering na
, geen aandacht aan de uitschakeling van de twee-

de-hand-kooplieden, welk feit Van der Kooy - naar alle waarschijn-
93

lijkheid wat gechargeerd - als bewijs aanvoert voor het teloorgaan
94

van de arbeidsverdeling op de Amsterdamse stapelmarkt

Gijsbert Karel bezat een abstract marktbegrip. Op de markt vertoef-

den kooplieden en producenten die de goederen via een fijnmazig ver-
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keersnet van wegen en rivieren lieten stromen. De knooppunten daarvan wor-

den gevormd door steden en dorpen waarvan hij er meer dan honderd in alle

windstreken van het Verenigd Koninkrijk bezocht om zich een oordeel te vor-

men over de lokale produktie en de afzet daarvan. Hij neemt waar dat door

de vernieuwende infrastruktuur de goederendistributie zich niet meer een-

zijdig in de richting van de vroegere centrale stapelmarkten beweegt. De-

ze tendens wordt sterker naarmate de wegen en kanalen de binnenlandse han-

del bevorderen en aansluiting vinden bij de vervoerslijnen in de buurlan-
95

den

Het abstracte marktbegrip van Gijsbert Karel won eveneens aan inhoud

omdat hij begreep dat de werking van de algemene markt extern door 'mono-

polie' is bedreigd: ook al is Nederland gunstig gelegen voor de algemene

handel, zij is omringd door protectionistische landen. Daarom waarschuwt

hij in de Lettres voor de overdreven bewondering voor het porto-franco-

plan zoals die in de jaren '1820 opleeft. Zijn kritiek op het voorstel

van 1751 was als volgt. De internationale positie van Nederland is ver-

anderd. Het verband tussen de algemene en de gewone koophandel is onver-

gelijkelijk veel hechter dan in 1751: het van de andere tarieven losstaan-

de voorstel van een vrij transito bedreigt deze samenhang. We moeten,

zegt Gijsbert Karel, vooral alert zijn op de gelimiteerde aard van de

propositie. De wijze waarop een aantal beschermende invoertarieven werd

vastgesteld was naar zijn mening af te keuren. Men had een invoerrecht

voor ogen dat de prijs van het buitenlandse produkt gelijk maakte aan die

van het nationale goed. Wanneer het er echt om gaat een internationale

"vrije mededinging" tot stand te brengen, dan is het, aldus Gijsbert

Karel, nodig de produktiekosten over en weer te vergelijken, waarbij men

dan voor de buitenlandse goederen de vervoerskosten mag bijtellen. Ver-

geleken met de tijd rond 1751 was volgens hem het begrip toegenomen voor

de invloed van belastingen op de concurrentieverhoudingen. De goederen

worden hier en elders verschillend fiscaal belast door accijnsen en

douanerechten. Door het opgevoerde belastingniveau in de Republiek moest

het beschermende recht wel hoog gesteld worden. De belastingen waren de

spelbreker, zij verstoorden de markt. Dat kon leiden tot retorsie van

het andere land en tot nalatigheid van de Nederlandse producent om zijn

produkt in kwaliteit en prijs te verbeteren. Een vrije markt was daarom

pas mogelijk indien de belastingen en dus de kunstmatige prijzen werden
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verlaagd. Want anders kwam men van kwaad tot erger: "Men handelt wijzer,

wanneer men begint met het regt te laag in te stellen, om het allengs

naar vereisch van zaken te verhoogen. Men is alsdan zekerder van het be-
96houd der mededinging"

Deze redenering is te plaatsen tegenover de pogingen van Willem I

om de belangen van nijverheid en handel met elkaar te verzoenen. Meer

speciaal reageert Gijsbert Karel hier op het plan van Pieter Vreede -

dat van de Koning veel aandacht kreeg - om op alle inkomende goederen

een  "consummatieregt" te leggen:  door dit accijns  werd de prijs daarvan

gelijk aan die van de nationale produkten. Bij heruitvoer werd dit ac-

cijns gerestitueerd en bij binnenlandse consumptie behoefden de Neder-
97

landse fabrikanten geen valse concurrentie te duchten . Gijsbert Karel
98

had hiertegen evenals zijn correspondent Swarth bezwaar: de accijns-

vaststelling was ondoenlijk vanwege het schommelend prijsniveau; de in-

ning er van was door de vele schakels in de verkoopketen omslachtig.

Elders zou men dit proc6d6 terecht als protectie kunnen opvatten. Gijs-

bert Karel's beschouwing in de Lettres over prijs, mededinging en pro-

tectie is vermoedelijk ook gevoed door Elink Sterk, de scherpste recen-
99

sent van Vreede . De laatste had Gijsbert Karel bijna smekend gevraagd
100

om zijn idee althans in principe goed te keuren
, maar het was Van

Hogendorp duidelijk dat Vreede weliswaar de zeehandelaren naar de ogen

zag, maar primair als oud-textielfabrikant de nijverheid wilde bescher-
101

men

De weg die Gijsbert Karel aflegt van het porto-franco-standpunt

naar het liberaal-economisch vrijhandelsdenken is niet eenvoudig te

traceren. Bestaande Nederlandse opvattingen onderzocht hij op rudimen-

tair-protectionistische elementen. Hij zag in dat het protectionisme

van de grote staten na 1813 door deze vanwege hun groeiende economie

niet vol te houden was. Zolang het verbodsstelsel echter niet opgegeven

werd, zou voor Nederland de weg afgesneden worden om haar algemene han-

del te herstellen, waarop zij vanwege de geringe omvang van haar eigen

produktie en binnenlandse markt sterk was aangewezen. Daarom volgde

Gijsbert Karel opgelucht de overgang naar vrijhandel in Engeland. De

discussie over de cornlaws stond daarbij centraal. Waren Rotterdam en

Antwerpen actief in de doorvoerhandel, voor Amsterdam werd door de

freetrade-politiek in Engeland uitzicht geboden op herstel van haar
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eertijds aanzienlijke aandeel in de wereldhandel in granen. Het protec-

tionistische buitenland vormde het referentiekader van Gijsbert Karel's

Nederlands-liberaal concept van vrijhandel: gezien haar geografisch

gunstige positie voorbestemd om internationaal een economische rol van

betekenis te vervullen, indien tenminste de andere staten haar dat wil-

den doen mogelijk maken. Want na 1813 was Nederland definitief een land

van tweede signatuur.

VIII. 4._ Graanhandel: Nederland op het spoor van de Engelse vrijhandel.

De 'moedercommercie' leverde al in de 17-de eeuw in de Republiek verhan-

delingen op over de internationale handel. Schumpeter wijst in dit ver-

band op Graswinckel's stelling dat handelsbelemmeringen de prijs ongun-

stig beinvloeden en dat graanopslag en -speculatie een gunstig effect
1

hebben op de agrarische produktie, de consumptieprijs en de handel .

Deze opvatting, door de liberale economen theoretisch bevestigd, heeft

Gijsbert Karel talloze malen in zijn beschouwingen over de 'algemene
2

markt' en de 'algemene handel' herhaald . Zij was in het Hollandse den-

ken opgenomen. Zo kon Gijsbert Karel bij Luzac lezen dat het protest te-

gen het graanmonopolie moest worden toegeschreven aan gebrek aan inzicht

in de voordelen van de handel: speculatie is inherent aan winstmaken en

de Republiek had in tijden van hongersnood zich altijd op de stapelmarkt
3

kunnen voeden . Overigens kreeg in 'Hollands Rijkdom' het politieke as-

pekt van de vrijheid van graanhandel de meeste aandacht. De uitspraak

van de Grote Raad van Mechelen in 1545, waarbij aan Karel V werd verbo-

den om inbreuk te maken op het Amsterdamse privilege van vrije graanhan-

del, ging vooraf aan het vertoog van de Staten van Holland, dat volgens

Gijsbert Karel en latere Nederlandse liberalen in de 19-de eeuw de klas-
4

sieke argumentatie in de kern bevatte . In de praktijk werd het ideaal

van de afzijdige overheid niet bereikt. Invoertarieven op buitenlandse

graangewassen, om fiscale redenen geheven, werden verhoogd of verlaagd

in samenhang met het schommelend prijsniveau, de klachten van kooplieden,

de verandering van andere belastingen. Beperking en verbod van uitvoer

kwamen voor in tijden van zeer hoge prijzen als gevolg van misoogst of

stremmende aanvoer in een oorlogsperiode. In zo'n omstandigheid zag de

overheid zich ook genoodzaakt tot vaststelling van de prijs van het aan
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de bakkers te leveren graan en van de broodprijs. De politiek van prijs-

en broodzetting kon worden aangevuld met de graanaankoop door de over-
5

heid zelf . We zien direct dat Gijsbert Karel met dit economisch-politiek

probleem geconfronteerd werd.

De Europese bevolkingsgroei versterkte in de tweede helft van de

18-de eeuw de positie van de Amsterdamse graanmarkt. Ook al was het aan-
6

deel in Oostzeegranen meer dan 50%, het nam relatief af . De Engelse

scheepvaart en het aanbod op de wereldmarkt van Russisch en Pools graan

zou in het begin van de 19-de eeuw de Hollandse stapelmarkt verder aan-

tasten. Voor het zover was, kondigde zich een andere dreiging van de

graanhandel van de Republiek aan..Vanwege de agrarische, op autarkie aan-

sturende ontwikkeling van met name Engeland en Frankrijk kwam de vraag

naar buitenlands graan onder druk te staan. In een enorme hoeveelheid
7

Franse geschriften - het aantal is geschat op 2000  - werd over de 'vrij-

heid van graanhandel' gepolemiseerd. Hieronder werd doorgaans niet de

vrije export, laat staan de internationale vrijhandel in granen verstaan,
8

doch de bevordering van de binnenlandse circulatie . Een van de in-
9

vloedrijkste auteurs die daarop aandrong, was Forbonnais . In allerlei

pamfletten werden fysiokratische argumenten aangewend om het verlangen

van de grootgrondbezitters naar verruiming van de binnenlandse handel te

ondersteunen en om daarmee tegelijk hun bezwaren tegen vrije export ken-

baar te maken. Er waren echter schrijvers die oog hadden voor de 'ont-
10

wrichting van de rurale samenleving' . Om die reden gaf Necker ten be-

hoeve van een maatschappelijk 'evenwicht' aan de regering de moeilijke

taak om het prijsniveau te bewaken door bij overvloedige oogst de graan-

uitvoer niet volledig onmogelijk te maken en bij schaarste de graanin-

voer toe te staan. Een redelijke prijs bevorderde de binnenlandse con-
11

sumptie en voorkwam sociale onrust . Het gevaar van voedseloproeren

verdwijnt bij toenemende agrarische produktie. Deze economische oplos-

sing kostte tijd en intussen kon het latent verzet tegen grootgrondbe-

zitters en graanspeculanten de maatschappelijke orde verstoren. De lan-

den waren nog niet gereed voor het naar buiten gerichte laissez faire.

De laatmercantilisten schreven over de binnen- en buitenlandse graan-

handel met het oog op de nationale economische ontwikkeling. Verbete-

ring van de produktie en distributie kreeg bij hen de hoogste priori-
12

teit . Nog door Smith werd begrip aan de dag gelegd voor de regerings-
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interventie in tijden van nijpende schaarste aan graan. In het door Ri-

cardo beheerste Lagerhuisedebat over de cornlaw van 1815 werd de graan-

handel het centrale thema van de internationale vrijhandel. Dit onder-

werp laat de evolutie van het begrip freetrade zien: van handelsvrijheid
13

naar vrijhandel . Gijsbert Karel heeft de verschillende facetten en

stadia van dit denken onderkend en meegemaakt.

Bleven in de Republiek de hongercrises dankzij de aanwezigheid van
14

de graanmarkt nagenoeg afwezig , in 1789 ervoer Gijsbert Karel dat

zelfs Holland door schaarste en duurte van granen niet in haar eigen

consumptie kon voorzien en daardoor in de hoogste nood kwam. Uit zijn

uitgebreide aantekeningen is af te lezen hoe het traditionele Hollandse
15

denken worstelde met deze onverwachte realiteit . De Staten van Hol-

land waren in paniek, omdat er zich een "wonderlijken saamenloop van

omstandigheden" voordeed, "welke mogelijk nooit in Europa heeft plaats
16

gehadt"
17

De oogst van 1788 was allerwegen slecht uitgevallen . In Oost-

Europa was zij nog extra aangetast door de oorlog tussen Rusland, Oos-

tenrijk en Turkije. In de graanbehoefte van Spanje en Frankrijk kon

vanwege de strenge winter in het voorjaar van 1789 niet voorzien wor-

den. Toen in mei de aanvoer ineens wel mogelijk werd, vond op de Hol-

landse graanmarkt een sterke prijsstijging plaats die niet ongedaan

werd gemaakt omdat een voldoende aanbod van nieuw graan achterwege

bleef. Minister Necker zag kans om graan rechtstreeks uit de Oostzee

te betrekken. Het uitbreken van de Franse revolutie zette de regenten

enige maanden zwaar onder spanning; voor molestatie van graanhandela-

ren werd gevreesd. Ook al viel de oogst van 1789 wat tegen, de graan-

markt bevatte weer voldoende eigen en vreemd graan om de honger af te

wenden. Van mei tot november schreef Gijsbert Karel de ene memorie na

de andere en legde deze aan Van de Spiegel voor. Aanvankelijk is hij

voorstander van het aanleggen van een regeringsvoorraad van granen.

Deze magazijnpolitiek werd, zo las Gijsbert Karel bij Forbonnais, van

tijd tot tijd in Frankrijk toegepast. Het grote initiatief daartoe

was door Frederik II de Grote van Pruisen genomen. De door James Steu-

art gegeven theoretische explicatie daarvan sprak Gijsbert Karel aan:

de regering kon op het moment van een goede of slechte oogst graan

aankopen of het opgeslagen graan verkopen en zodoende excessieve prijs-
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18
stijging voorkomen . Ook de gedachte aan een uitvoerverbod heeft enige

weken aanhangers gehad. Dat middel bracht echter niet meer dan een ge-

deeltelijke oplossing in een land als Frankrijk met een tekort aan ei-

gen graan 6n aan middelen om graan in te kopen. Necker's klaagzang hier-
19

over kwam Gijsbert Karel onder ogen . In het niet-autarkische Holland

werd uiteindelijk van een uitvoerverbod afgezien, omdat de herinnering

doorwerkte aan het verbod, dat in de jaren 1698-1700 tijdens dreigende
20

hongersnood door de Staten-Generaal was uitgevaardigd . In de vroed-

schap van Rotterdam en in de Statenvergadering heeft Gijsbert Karel

blijkens de notulen een grote bijdrage geleverd bij het afwijzen zowel

van een uitvoerverbod als van de magazijnpolitiek in 1789. Uit het ge-

beuren van 1698 viel, noteerde hij, te leren dat de overheid in geld-

nood geraakt wanneer zij zelf duur graan inkocht en goedkoop van de

hand deed. Belangrijker nog was het nadelig effect op de prijsvorming.

Door een uitvoerverbod stopte de aanvoer: een neerwaartse druk op de

marktprijs bleef dan achterwege. De magazijnpolitiek bracht plotse-

linge ingrepen met zich mee op de graanmarkt, waaraan granen werden

onttrokken of toegevoegd; de vorming  van de "natuurlijke" prijs  werd
daardoor verstoord en deze ongewisheid over de prijs kon de buiten-

landse handelaar er van doen afzien graan te brengen. Het verwijt van

de Raadpensionaris en van Gijsbert Karel dat Amsterdam het belang van
21

het gehele gewest of van Rotterdam veronachtzaamde, werd ontzenuwd

door Rendorp. Deze waarschuwde er voor dat schaarste en duurte ver-

ward werden: schaarste was op de Hollandse markt een betrekkelijk en

tijdelijk begrip; de duurte zou verdwijnen. Hij kreeg in oktober ge-

lijk. De Staten van Holland hadden niet rechtstreeks graan aangekocht,

maar deden dat, om een gunstige prijs te verkrijgen, door bemiddeling
22

van makelaars met steun ondermeer van het bankiershuis Hope . In ok-

tober werd een graanprijs voor bakkers en godshuizen vastgesteld dat

onder de marktprijs lag: zij ontvingen een schadeloosstelling. Met

deze prijszetting, gecombineerd met lokale broodzetting, kon volstaan
23

worden omdat het getij ten goede keerde

Door dit vraagstuk werd het voor Gijsbert Karel glashelder "dat

ons Land onderscheiden moet worden van anderen, zo wel van dezulken,

die Koorn genoeg, of meer dan genoeg leveren voor hunne inwooners, als
24

van dezulken die niet genoeg voortbrengen en ook geene handel drijven"
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In de eerste staat kan een uitvoerverbod nodig zijn, in de tweede is de

regering genoodzaakt in tijd van nood "opkoopingen" zelf te doen of daar-

toe aan te moedigen. De Republiek heeft in normale tijden geen van beide

maatregelen nodig: de algemene markt vergt vrije handel en prijsvorming.

Bij hoge graanprijzen kan volstaan worden met de verstrekking van 'loot-

jes' aan de armen, waarmee dezen goedkoop brood kunnen verkrijgen.

In 1801 is door oorlog en revolutie de nood zo hoog gestegen dat

Gijsbert Karel toch nog op de vorige conclusie wil terugkomen. Hij acht

Verri's optimisme over broederschap tussen de volkeren en diens stelling

dat regeringsingrijpen in de graanhandel onnodig is, irreeel, Integen-

deel, de regering is verplicht de voorwaarden te scheppen waardoor land-

bouwers, makelaars of kooplieden over een voorraad graan kunnen beschik-

ken die vereist is voor de consumptie van de bevolking; de regering moet

zorgvuldig letten op de prijsontwikkeling en ten einde raad zelf graan
25

inkopen

In de ernstige agrarische crisis van 1816/7 kwam Gijsbert Karel
26

wederom voor de vraag van regeringsinterventie te staan . Na 1813 was

de Nederlandse vrije graanhandel geboycot door het Engelse invoerverbod

en het Franse zeer hoge importtarief. Plotseling stelde Engeland, door

de misoogst gedwongen, haar grenzen open. Gijsbert Karel waande zich

weer in 1789. Hij ging te rade bij Kraus' 'Angewandte Staatswirtschaft'

en las daarin de stelling van Smith die ook door Say was overgenomen,

dat een uitvoerverbod van graan was toe te staan wanneer er zich drie

omstandigheden tegelijkertijd voordeden: "le. dat er geen invoer hoege-

naamd te wagten is, omdat de naburige landen zelven nood lijden, of ge-

sloten zijn; 2e. dat de prijzen hoog genoeg zijn, om den landbouwer

zelfs voor het slegt gewas meer dan schadeloos te stellen; 3e. dat deze

hooge prijzen bij de duurte in andere landen, welke van ons trekken, nog
27

hooger dreigen te gaan" . Deze gedachtengang was van onverdacht klas-

siek-liberale huize. Kraus' invloed op de door Stein en Hardenberg tot

stand gebrachte boerenbevrijding in Pruisen was Gijsbert Karel bekend;

ook diens opvatting dat uit de vrijheid van persoon en produktie logi-
28

scherwijze de vrije export volgde . Gijsbert Karel adviseerde aan Wil-

lem I om de uitvoer van binnenlands graan te verbieden en de handel in
29

buitenlands graan vrij te laten; minister Rodll was het hiermee eens

Gijsbert Karel geloofde "dat op deze wijze het oogenblikkelijk natio-
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naal belang best overeen te brengen is met het onveranderlijk nationaal
30

belang van den vrijen handel in granen"  . In de Tweede Kamer werd een

initiatief-wetsontwerp met die strekking ingediend, maar dat splitste het

parlement in noord en zuid. De noordelijke leden en ook de Koning voelden

niet voor een algemeen uitvoerverbod van granen. De handel zou dan immers

in haar ziel getroffen worden. De Amsterdamse graanhandelaren waren onder

de indruk van de sociale onrust en gaven vrijwillig te kennen voldoende
31

voorraden voor binnenlands gebruik aan te houden . Men kwam niet verder
32

dan een beperking van uitvoer van granen en brood aan de landzijde . De

regering kocht graan in de Oostzee op. Dat kon, zo stelde Gijsbert Karel

vast, nog een extra prijsstijging tot gevolg hebben en betekende boven-
33

dien een financi6le schadepost
34

De vrees voor hongersnood had Gijsbert Karel even verleid tot een

afwijking van de oude stapelmarktopvatting. Dat standpunt was, gelet op

het intussen door hem bereikte theoretisch niveau, irredel en onlogisch.

Irredel omdat inlandse granen nu in grotere hoeveelheden aan de zeezijde
35

werden uitgevoerd ; onlogisch omdat hij kort tevoren in de Memorie van

april 1816 de samenhang tussen de gewone en algemene handel had uitge-

legd. Hij vatte daarin de hoofdpunten van zijn kritiek op het mercanti-

lisme samen die hij aan Smith ontleende. Door de afwezigheid van buiten-

landse mededinging worden de prijzen kunstmatig hooggehouden. De prijzen

hangen onderling samen: de duurte van de levensmiddelen bepaalt de ar-

beidslonen, die van de grondstoffen maakt na verloop van tijd de export

van kwalitatief slechter wordende grondstoffen - zoals wol - en eindpro-

dukten dubieus. Het geldsysteem raakt door de prijsstijging uit zijn

voegen. Wijzend op de agrarische grondstoffen zegt Gijsbert Karel, dat

tussen landbouw en nijverheid geen tegenstelling mag bestaan: de groei

van beide welvaartstakken is gebaat bij vrijhandel. Economisten wisten

dat; politici in de Europese landen komen daar meer en meer achter. Al-
36

dus Gijsbert Karel

Deze laatste opmerking kreeg een diepere inhoud toen in 1818 de

graanprijs zozeer ging dalen - dit zou tot 1825 duren - dat Engeland

zijn cornlaw van 1815 omzette in een invoerverbod (1819) en andere lan-

den zeer hoge importtarieven op graan gingen heffen. De Nederlandse

graanhandel werd door de concurrerende handel in het Russische graan

nog extra bemoeilijkt. De kooplieden werden ontzien, totdat de Koning
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in maart 1822 een commissie onder leiding van Roell instelde die het be-

lang van de graanhandel en dat van de agrarische producenten moest ver-
37

zoenen. Mede onder invloed van talloze petities en pamfletten werd in

1824-1825 het invoerrecht verhoogd - en verdriedubbeldf - om een rede-
38

lijk inkomensniveau aan de landbouwers te garanderen . Maar intussen

was de politieke en belangenstrijd in Engeland gestreden en trof Gijs-

bert Karel in de Lagerhuisnotulen die hij jaar in jaar uit in The Times

en andere kranten bestudeerde, een reservoir van ideeen aan die hij in

de Tweede Kamer vanaf 1821 naar voren bracht.

Gijsbert Karel is d6 Nederlandse expert van de weg naar freetrade

in Engeland. De studies van Hilton en Gordon tonen aan wat Gijsbert Ka-

rel observeerde, namelijk dat de inzichten van de economische wetenschap
39

doordrongen in het Engelse beleid . Het invoerverbod van graan in 1819

betekende daar het startsein van het koopliedenverzet tegen de regerings-

politiek. Gijsbert Karel zag de betekenis in van de vermaarde petitie

van de Londense kooplieden in 1820 en hij signaleerde hoe politici als
40

Grenville, Canning en Wallace daarop inspeelden . Belangengroepen bui-

ten en de tories en whigs binnen het parlement hanteerden theoretische

argumenten die onweerstaanbaar bijdroegen tot een beter inzicht in de

relatie tussen de welvaartstakken, zelfs in die mate dat de scherpte

van de belangentegenstelling er door werd verzwakt. Het pragmatische

beleid van de regerende 'liberal Tories' werd principi6ler en de over-
41

eenstemming tussen regeringspartij en oppositie groeide ,
toen de Board

of Trade de regering in de hitte van de strijd nuttige en scherpzinnige

adviezen gaf en haar voorzitter, William Huskisson, in 1823 in het ka-

binet werd opgenomen. Deze minister (1822-1828) was van de politici de

meest overtuigende aanhanger van de ricardiaanse opvattingen: dat zijn
42

de 'doctrinaire' meningen die werden ontleend aan of (:) zich afzet-

ten tegen Ricardo, die als Lagerhuislid van 1819 tot zijn dood in 1823

de spil vormde van de debatten over de economische vraagstukken 'cash,

corn and commerce'. Gijsbert Karel was bekend met de popularisatie van
43

Ricardo's opinies door James Mill en Jane Marcet

Typerend voor de ricardiaanse redenering was het verband tussen de

depreciatie van het geld en de protectionistische politiek. Het hoge

binnenlandse prijspeil leidde in 1819 tot het arbeidersoproer in 'Peter-

100'. Over de vraag of en in hoeverre de in dat jaar aangenomen Resump-
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tion Act van Robert Peel de koopkracht, de armenzorg en de financi6le po-

sitie van de verschillende soorten producenten aantastte, zou men jaren-
44

lang discussijren . Tijdens het Nederlandse graandebat van 1822 bracht

Gijsbert Karel een gedrukt advies in omloop waarin hij hoge invoerrechten

met Lagerhuisargumenten afwees: alleen bij vrijhandel  kon een "natuurlijke
45

marktprijs" worden bereikt . De leider van de whigs, Brougham, had, tegen

de stellingname van Ricardo in, de duurte primair toegeschreven aan

belastingen. Gijsbert Karel nam dit over; het kwam immers overeen met de

oudere Hollandse opvatting dat de hoogte van de prijzen vooral verklaar-

baar was vanwege de fiscale druk: de stijging van de overheidsuitgaven

leidde dan weer tot hogere belastingen en die weer tot hogere lonen en

produktprijzen. Daarom ziet hij in verlaging daarvan de oplossing en niet

in het volgen van de in Engeland en elders toegepaste proc6d6 om een mi-

nimum of maximum binnenlandse graanprijs vast te stellen, waarbeneden of

waarboven vreemd graan op de binnenlandse markt niet of wel mag worden
46

afgezet . Gijsbert Karel stelt terecht vast dat door de druk van de

Engelse landbouwproducenten het maximum meermalen verhoogd wordt. Hij

verwijst naar het Agricultural Report van 1821 dat de tijd inluidde van
47

de verlaging van het invoerrecht op granen

De handel was gebaat bij een 'natuurlijk' en niet bij een kunstma-

tig prijsverloop. Graanprotectie was volgens Van Hogendorp uit den boze,

zeker nu de agrarische produktie in Nederland dreigde te worden afgeremd.

De verklaring daarvan was gelegen in de uitholling van het inkomen van

de boer als gevolg van de lage graanprijs in verband met de jarenlang

"abnormale" goede oogsten (1818-1824) en als gevolg van de aanvoer uit

andere graanlanden dan de Oostzeegebieden. De agrarische producenten acht-

ten verlaging van belastingdruk niet voldoende; zij wensten invoerbeper-

king. Gijsbert Karel heeft op dit verzoek twee antwoorden. In Nederland

laten de binnenlandse consumptie en de fabrieksmatige aanwending van

agrarische grondstoffen zeer te wensen over: introduktie van de vrijhan-

delspolitiek moet het nationale "vertier" op gang brengen en daardoor de

welvaart vergroten. Vervolgens moet lering getrokken worden uit het in

Engeland groeiend inzicht dat de handel een ruil is van goederen tegen goe-

deren. Dat houdt in dat export van eigen produkten alleen kan plaatsvin-

den indien import van buitenlandse goederen wordt toegestaan. Gijsbert

Karel verwijst vooral naar Huskisson, die Ricardo volgt in de stelling
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dat een industri6le staat zich onvermijdelijk in de richting van laissez

faire ontwikkelt en meer behoefte aan buitenlands graan krijgt naarmate
48

de industriele produktie en de stedelijke bevolking zich uitbreiden

Door het Britse invoerverbod op granen nam de afzet van de Engelse in-

dustrieprodukten bij andere landen en van Engelse koloniale waren op de

algemene markt van Dantzig af. Daarom, aldus Gijsbert Karel, werd de

vrijhandel in Engeland een steeds sterker gehoorde wens. Voor Nederland

werd dit ruilargument voor vrijhandel gecompliceerd door het gegeven

dat het uitvoerpakket - naast de door de koophandel aangevoerde nationa-

le en koloniale waren - voor een belangrijk deel bestond uit buiten-

landse granen. Toen een jaar na de verhoging van het invoerrecht in 1825

in Amsterdam een gecentraliseerd graanentrep6t werd ingericht, wees

Gijsbert Karel dat af: een geforceerde scheiding van de handel in buiten-

lands en in eigen graan moest omwille van de prijs en van de stimulans

voor de nationale landbouw voorkomen worden. De algemene markt in granen

zou in Nederland weer kansen krijgen - hoewel niet van het historische

niveau - wanneer Engeland vanwege eigen tekort haar grenzen daarvoor
49

openzette

De externe contractie van de Nederlandse graanhandel bleek in werke-

lijkheid neer te komen op de fixatie op de vraag van de Londense markt.

Behalve dat er, ondanks de graanwetten, plotselinge openstellingen van

de grens plaatsvonden, bleek Engeland vanaf circa 1800 niet volledig

'selfsupporting' meer te zijn; aan de behoefte van de groeiende stede-

lijke bevolking kon nog al eens niet worden voldaan. Verviers, Kramer

en Witlox hebben gewezen op het verband tussen het lage (1818-1824) en

het na 1825 weer stijgende niveau van de graanprijs en de neer- en op-

gang van de Nederlandse graanhandel, die minimaal, bijvoorbeeld in 1818,

voor de helft op de Engelse vraag was aangewezen. De industridle trans-

formatie van Engeland als vraagbepalende faktor in de jaren '1820 wordt
50door hen niet geanalyseerd: zij was nog niet feitelijk aan de orde

Pas rond 1850 stond het onomstotelijk vast dat in Nederland vooral door

d6ze Engelse faktor de agrarisch-commerciele take-off plaatsvond. Ne-

derland benutte deze kans door op eigen initiatief in te spelen op de
51

Engelse tariefliberalisering . Dit laatste werd reeds door Gijsbert Ka-

rel noodzakelijk geacht, niet zozeer omdat hij de genoemde faktor van

de Engelse industrialisatie heel scherp inzag, maar omdat hij waarnam
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dat in Engeland de freetrade-wensen van fabrikanten en kooplieden niet

lang meer door de graanbelangen konden worden tegengehouden en omdat hij

er van overtuigd was dat de Nederlandse graanhandel van deze doorbraak

naar vrijhandel kon profiteren.

Dit uitzicht werd de graanhandel overigens niet alleen geboden door

het afhankelijk zijn van Engeland maar, zei Gijsbert Karel, door een sa-

menstel van omstandigheden. Slechte oogsten schiepen van tijd tot tijd

een verhoogde vraag. Oorlogen, zoals in de Krim circa 1822, sneden de

aanvoer van Russisch graan af. De groei van de bevolking en die van de

landbouw dreigden uit de pas te lopen: protectionistische landen waren

dan tot import gedwongen. Een laag prijspeil op de graanmarkt stremde de

speculatie in vreemde granen en de consumptie van eigen graan werd daar-

door verhoogd; bij een laag prijspeil was dat omgekeerd. In beide geval-

len waren de boeren van een goede afzet en inkomen verzekerd. Allemaal
52

redenen om de vrije graanhandel van nationaal belang te achten . Deze

notities in de Bijdragen vielen samen met de van Swarth ontvangen infor-

matie over de ontluikende Amsterdamse handel: in deze correspondentie
53

was tot de afscheiding van Belgi8 van een opgaande lijn sprake . Deze

verwachtingen achtte Gijsbert Karel pas realiseerbaar indien de in Enge-

land ingezette vrijhandelsbeweging zich doorzette. Hij twijfelde daar-

aan niet, ook al stelde hij scherpzinnig vast dat men nog maar pas op

zoek was naar de consistentie tussen theorie en praktijk. Het onvermo-

gen om de zich opstapelende economische problemen empirisch en theore-

tisch te doorzien was groot. Dat gold in het bijzonder ten aanzien van

twee kwesties: de crisis van 1825/6 en de vraag of vrijhandel in graan

niet de eigen landbouw zou vernietigen.

De eerste modern-kapitalistische crisis in de Europese historie,

die in Engeland in 1825, was voor tijdgenoten volstrekt onoverzichte-
54

lijk en heeft latere onderzoekers veel hoofdbrekens gekost . Gijsbert

Karel wist uit de Lagerhuisdebatten af te leiden dat het hier ging om

het gelijktijdig optreden van een handelscrisis en een crisis op de ka-

pitaalmarkt. Beide waren gelieerd aan de in Europa heersende agrari-

sche crisis, die tot uiting kwam in een desastreuse verlaging van de
55

prijs van granen en landbouwgronden. Hij kwam tot de volgende analyse

Engeland liet in 1823 buitenlandse wol toe. De prijs daarvan daalde

sterk, zodat Engelse textielprodukten de Europese en Amerikaanse markten
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veroverden. De winst van deze branche bracht vervolgens Engelse grondeige-

naars er toe om van landbouw tot schapenteelt over te gaan. De noodzaak

van graaninvoer nam daardoor toe. Er was echter, vooral door toedoen van

het entrep6tsysteem, periodiek sprake van een teveel aan binnenlands graan

en dus van een lage prijs. Overschrijding van het in 1822 vastgestelde

maximum, waarbij import zou plaatsvinden, was niet meer aan de orde. Erger

nog, de noodzakelijke graaninvoer zou de prijs nog verder neerdrukken.

Graaninvoer in Engeland was een vereiste om de andere landen in de gelegen-

heid te stellen de Britse export van manufacturen te betalen. De politieke

druk om de graanwetten op te heffen werd verhevigd door demonstraties van

arbeiders die tussen hamer en aambeeld zaten: de protectie holde de koop-

kracht van hun lonen uit en de door mechanisatie veroorzaakte werkloosheid

steeg in 1825/6 sterk door de stagnatie van de export.

De ineenstorting van de kapitaalmarkt sprak sterk tot Gijsbert Ka-

rel's verbeelding. Terwijl er in Amsterdam een teveel aan geld was en er

dus ogenschijnlijk een ruime mogelijkheid bestond tot speculeren in de

goederenhandel en tot investeren, gaf Londen het omgekeerde te zien. Daar

was een schaarste aan geld vanwege de kapitaalexport naar Europa en La-

tijns-Amerika. Bovendien was er het gevolg van de beurs- en bankcrisis.

De overspannen winstverwachting had de kredietverschaffing door het veel-

vormige Engelse bankwezen zo aangewakkerd dat het geld wegstroomde uit de

kassen; de daaropvolgende overmatige uitgifte van bankpapier dreef de

prijzen op en leidde ten slotte tot faillissementen van banken. Als ge-

volg van de daarop genomen monetaire en bancaire regeringsmaatregelen 6n
56

de exportproblemen kwam het tot een 'crash' en tot 'slapend kapitaal'

De incongruentie tussen de geld- en de goederenhoeveelheid achtte Gijs-

bert Karel in Nederland groter dan in Engeland. Het "diskrediet en geld-

gebrek" in Engeland kon in Amsterdam behalve de koers van de vreemde ef-

fecten ook nog die van de, naar zijn mening te overmatig uitgegeven,

staatspapieren aantasten. Het was voor Gijsbert Karel een wonder dat Am-

sterdam niet in de beurscrisis werd meegesleurd. Dat Engeland de dubbele

crisis te boven kwam was te danken aan het daar groeiende begrip voor

het "naauw verband tusschen de graanwetten, de hooge prijzen, het natio-
57

naal inkomen en de nationale schuld" : de oplossing was gelegen in de
58

vrijheid van de goederenhandel

In de Amsterdamse koopliedenperiodiek de Nederlandsche Hermes (1826-
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1830) liet Gijsbert Karel door toedoen van Swarth vertalingen plaatsen

van documenten die de Engelse weg naar vrijhandel aangaven. Men kon zo

kennis nemen van de redevoeringen die Huskisson in 1826 en 1827 hield in

het Lagerhuis over de verzachting van de scheepvaartwetten, welke vanaf

1823 tot stand kwam in handelsverdragen en dus aan handelspartners werd
59

gegund op basis van wederkerigheid . Gijsbert Karel betreurde dat Ne-

derland geen handelsverdrag met Engeland afsloot, want de scheepvaart

zou daar wel bij varen. Natuurlijk besefte hij dat pas verlaging van de

invoertarieven de handel naar Engeland zou bevorderen, maar de kooplie-
60

den waren kortzichtig indien ze een handelsverdrag op zich wantrouwden

Dat de Engelse liberalisering te verwachten was, maakte Gijsbert Karel

terecht op uit mededelingen en geschriften van William Jacob, van wie
61

hij een aantal malen bezoek kreeg . Jacob werd als lid van de Board of

Trade door de Engelse regering in de jaren 1819-1827 naar het Europese

continent gestuurd om na te gaan in hoeverre Engeland bij wijziging of

liquidatie van de graanwetten zou worden overstroomd door buitenlands

graan. Hij bezocht de Oostzeelanden, Rusland en Nederland en verzamelde

en interpreteerde gegevens over prijzen, consumptie en opslag van graan.

Aanvankelijk protectionist,ontwikkelde hij zich tot een vrijhandelaar.
62

In het Report van 1828, dat in de Hermes werd afgedrukt wijzigde Jacob

zijn mening dat de cornlaw het, overigens niet altijd werkende, medicijn

was voor de agrarische malaise en de honger in Engeland. Hij verwierp nu

de  "myth of foreign competition",  de in Engeland hardnekkig volgehouden

mening dat Europa over een zeer groot surplus aan granen beschikte en

dat Engeland voor de concurrentie van het continent beducht moest zijn.

Jacob is de sleutelfiguur in het regeringsbeleid bij de voorberei-

ding van de 'sliding scale' van 1828. Deze wet was een compromis. Hus-

kisson had een laag invoertarief gewenst; hij kreeg zijn zin niet en ver-

liet het kabinet. Een glijdende schaal ontkrachtte volgens Jacob en Hus-

kisson de stelling dat vrijhandel de algemene regel moest worden, waar-

van slechts bij hoge uitzondering afgeweken zou mogen worden door een

tijdelijke verhoging van het invoerrecht; een standpunt dat Gijsbert
63

Karel van hen overnam . De historiografische controverse over de invloed

van Jacob weerspiegelt het selectieve gebruik dat de politici van zijn
64

informatie maakten . De protectionisten koesterden argwaan tegenover

Jacob. Deze had jarenlang betoogd dat door de cornlaw de Europese graan-
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produktie stagneerde: bij vrijhandel zou het surplus daar dan toch weer

toenemen? Jacob's wens naar vrijhandel bleek niet zozeer te zijn ingege-

ven om de andere landen de kans te bieden de Engelse export te betalen

maar om de Engelse landbouwers te dwingen tot voldoende produktie en

lage prijs. Hij leverde het bewijs dat Engeland economisch in alle op-

zichten superieur was. Engeland kon dus gerust tot freetrade overgaan.

Dit argument, dat een doorslaand succes had bij voor- en tegenstanders

van wijziging van de cornlaw, viel echter niet goed bij de principiele

vrijhandelaars zoals Huskisson. Dezen waren tegen een eenzijdige stap

naar vrijhandel. De eenzijdige vrijhandelspolitiek was al voorheen door

kooplieden en fabrikanten bepleit. Daardoor werd echter naar de mening

van Huskisson - ook Gijsbert Karel dacht zo, verwijzend naar de Amster-

damse kooplieden - het denkbeeld levend gehouden dat tussen landbouw,

nijverheid en handel tegenstrijdige belangen bestonden.

Gijsbert Karel heeft Jacob's schommelen tussen eenzijdige en weder-

zijdse vrijhandel onderkend. Hij schreef hem dat deze wel erg snel con-

cludeerde dat Nederland zelfs in normale tijden zichzelf niet kon voe-

den. Jacob wees daarbij op de, vergeleken met Engeland, grote mate van

onevenredigheid tussen het aantal armen en het onontgonnen landbouw-
65

areaal . Gijsbert Karel beschouwde de wet van 1828 als d6 grote door-

braak naar vrijhandel, maar hij stelde tevens dat Engeland weliswaar

sterk genoeg was om die tot stand te brengen, maar ten behoeve van haar
66

afzet wel hiertoe moest besluiten . Bovendien moest men in Engeland

beseffen dat de landbouw en de graanhandel in Nederland wel degelijk

zou opbloeien, wanneer de invoer in Engeland vrij werd. Engeland had

ons nodig en kon profiteren van de eigen aard van de Nederlandse econo-

mie. Gijsbert Karel was getroffen door het boek van de in Amsterdam wo-

nende Duitser H.F.D. Osiander (1828) hierover - en stuurde dat naar Ja-

cob op -, waarin deze betoogt dat Nederland ondanks het toegenomen aan-

tal graanproducerende landen en handelswegen als een algemene markt en

als een middelpunt zou gaan fungeren in het actieve en passieve ruil-

verkeer tussen Engeland en Duitsland; in deze handel werden manufactu-

ren en graan vervoerd en daarbij zouden zich in toenemende mate goede-
67

ren van Nederlandse herkomst voegen

De freetrade-ontwikkeling in Engeland vanaf 1819 heeft Gijsbert

Karel de gelegenheid geboden zijn vrijhandelsidee een modernere inhoud
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te geven; modern in Nederlandse zin. Wat hem voor ogen stond was: een

volledige mededinging van ongelijksoortige volkshuishoudingen. De klas-

siekeconomische vrijhandelstheorie was ingesteld op industrieel zich ont-

wikkelende staten en kon dus niet geheel op Nederland worden toegepast.
68

Gijsbert Karel beseft in de Lettres dat Say's vrijhandelstheorie geba-

seerd was op Smith''vent for surplus' en dat deze opvatting door de zui-

delijke fabrikanten en door auteurs die gefixeerd waren op armoede en
69

werkgelegenheid in de vrijhandelspolemiek werd aangewend. Zij onder-

bouwden daarmee hun ongeloof in de algemene handel en de voorstanders

van deze commercie kregen te horen dat zij de handel idealiseerden als
70

de primaire conditie van de voortgang van de beschaving , doch intus-

sen verzuimden de werkelijke moeilijkheden van landbouw en nijverheid te

bestuderen. Dit laatste verwijt wordt door Gijsbert Karel krachtig van

de hand gewezen. De relatie tussen de handel en de andere welvaartstak-

ken nam hij serieus. Bij een ontmoeting in Parijs in 1831 gaf Say met

betrekking tot de graanhandel uit zichzelf aan Gijsbert Karel te kennen

dat de economisten de eigen aard van de Nederlandse economie positief
71

waarderen . Was de Britse graanwet van 1828, hoe halfslachtig ook, in

Engeland een liberale stap voorwaarts, voor de Nederlandse volkshuis-

houding zou volgens Gijsbert Karel een 'sliding scale' nadelig zijn.

Zijn bezwaren tegen een dergelijke subtiele vorm van graanprotectie,

verspreid in de Bijdragen te vinden, zijn tesamengebracht in het be-

kende ricardiaanse vertoog van Ackersdijck tegen de invoering van de
72

schaalrechten in Nederland in 1835 . Gijsbert Karel wenste matige ta-

rieven en een trapsgewijze verlaging van de beschermende rechten. Dit

laatste om landbouw en nijverheid de tijd te gunnen om zich aan te pas-
73sen aan de liberalisering en om de verlaging van handelstarieven niet

sneller door te voeren dan het buitenland, indien tenminste daardoor de

concurrentieverhouding ten nadele van de Nederlandse produktie zou wor-

den gewijzigd.

Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken is door tijdgenoten en histori-

ci misverstaan. De reden daarvan is complex. Ongetwijfeld verabsolu-

teerde Gijsbert Karel het protectionisme van Willem I dermate dat hij

door de zuidelijke Kamerleden voor een verdediger van de noordelijke

handel werd aangezien. Zijn kritiek op het protectionisme was echter

normatief van aard: de penetratie van de ideeon over vrijheid en vrij-
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handel in de Engelse politiek was de norm. Dat ontging of hinderde de

tijdgenoten. Er heerste vanaf circa 1818 ondermeer vanwege de politiek

afgedwongen verlaging van het invoertarief op Engels zout een latente
74

anti-Engelsgezindheid , extra gevoed door de vrees voor de concurrent.

Een man die Van Hogendorp in 1828 begreep, was Falck. Deze was uiterma-

te enthousiast over Gijsbert Karel's Advys bij de verhandeling van J.

van Ouwerkerk de Vries, evenals Swarth en een Engelse beleidsambtenaar
75

die er in de Britse pers een lovend artikel aan wijdde . Falck was te-

leurgesteld over het niet doorgaan van het handelsverdrag met Engeland

en begreep nu dat Gijsbert Karel Engeland terecht zag evolueren van een

waarschuwend naar een lichtend voorbeeld, welke gevolgd m6est worden,

omdat Albion als machtspolitieke faktor de andere landen dwong tot het

volgen van haar vrijhandelspolitiek. Deze Nederlandse ambassadeur stel-

de vanuit Londen vast dat er in Nederland vier handelspolitieke rich-

tingen zijn: "1. de prohibitieve Vlamingen en Walen; 2. de zuiver Hol-

landsche partij die slechts om het plakkaat van 1725 schreeuwde zonder

te bedenken hoe veel positiefs, of, zoo men wil, hoog beschermends het

behelsde; 3. Gijsbert Karel van Hogendorp met even veel talenten als

vrugt aandringende op de onverwijlde invoering van een liberaal stel-

zel; 4. de Regering, van de wenschelijkheid van dit stelzel overtuigd,

maar verpligt om te berekenen niet alleen wat wenschelijk is, en op den

duur nuttig was, maar ook wat in de gegevene omstandigheden verkrijg-
76

baar" . Falck schreef aan Gijsbert Karel dat de Nederlandse beleidma-

kers wel degelijk kennis hadden van de economische geschriften - hij

doelde op zichzelf: -, maar dat men in de politieke realiteit aan de

wensen van belangengroepen tegemoet diende te komen. Hij verbaasde zich

er over dat Gijsbert Karel in de Kamer de protectie z6 zwart afschil-

derde dat zijn tegenstanders met verwijzing naar de opleving van Ant-

werpen konden aanvoeren dat een stelsel van hoge rechten de handels-

bloei blijkbaar niet in de weg stond. Ook vroeg Falck zich af waarom

Gijsbert Karel voorbijging aan het feit dat Nederland wat betreft de
77

lage tarieven alleen achterbleef bij de Hanzesteden

Inderdaad waren de, over het geheel gezien, lage rechten door

Gijsbert Karel steeds als een vanzelfsprekendheid opgevat: nodig voor

het aantrekken van de algemene handel. Dat er hier in zekere zin sprake

was van een unilaterale vrijhandelspolitiek lag naar zijn mening voor
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de hand. Alleen bij lage tarieven kon Nederland profiteren van de ver-

schillen tussen de economiedn, want "nimmer zal het tijdstip verschijnen,

waarop onze buitenlandsche handel, gelijk die van alle andere volken,

strikt zal moeten worden ge6venredigd naar de voortbrengselen der land-
78bouw- en fabrijknijverheid van ons grondgebied en onze bezittingen"

Hij wees er op dat Smith al aangaf dat de economische ontwikkeling van

Engeland zich voltrok niet als gevolg maar ondanks zijn mercantilistische

politiek. De welvaart van dit land berustte op de kolonidn, op de kolen-

en ijzermijnen en de mechanisatie en op de creatie van een algemene markt

om de nationale export van ruilgoederen te voorzien. De eilandpositie

stelde Engeland in staat een van andere landen onafhankelijke commercie

op te bouwen. De smokkelhandel en de groeiende graanbehoefte van de in-

dustri6le staat noodzaakten Engeland echter van de diensten van o.a.

Nederland gebruik te maken. Nederland was door haar ligging en het gebrek

aan grond- en brandstoffen voorbestemd een handelsnatie te blijven met
79

een toegevoegd en groeiend eigen exportpakket

De bestaande hoge tarieven moeten in een reciproque handelspolitiek

worden verlaagd. Op dit punt acht Gijsbert Karel een eenzijdige - Falck

zegt ten onrechte dat Van Hogendorp dat "onverwijld" wilde - vermindering

riskant voor de betreffende bedrijfstak. De opmerking van bijvoorbeeld

Wright, dat naar Gijsbert Karel's mening Nederland in de race is met En-
80

geland en die moet zien te winnen
, is misleidend. Gijsbert Karel con-

stateert dat Engeland de vrijhandel realiseert, die Nederland vroeger in

essentie bezat maar juist nG geheel dreigt prijs te geven. Het imiteren

van het Engelse exempel is het volgen van de voorheen zelf uitgezette

koers. In die zin loopt Nederland terreinverlies op ten opzichte van En-
81

geland . Daarbij komt dat de protectie op het continent grotendeels

voortkomt uit verdediging tegen Engeland. De afbouw ervan kan plaatsvin-
82

den naargelang de Engelse vrijhandelspolitiek vordert , maar dan wel op

basis van wederkerigheid. Versoepeling van de gewraakte scheepvaartwetten
83

blijkt alleen via handelsverdragen te bereiken . Vrijhandel slaagt al-

leen - en dit staat cursief gedrukt in de Bijdragen - "indien het (stel-
84

sel) door alle nati6n werd aangenomen"  . In het Advys van 1828 rekent

Gijsbert Karel af met de stelling dat Engeland een bedreiging vormt. Na-

tuurlijk, Engeland wil en zal de "groote markt" van de wereldhandel wor-

den. Stapvoets voorwaarts, met af en toe een pauze, liberaliseert dat
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land de wetten met betrekking tot scheepvaart, handel en koloniJn. Maar

voor Nederland blijft er een relatief aandeel in de algemene handel van-

wege de groei van de internationale welvaart. Afgunstig op de handelsmo-

gendheden Engeland en de Verenigde Staten behoeven we niet te zijn, maar
85

we dreigen wel onze kans te verspelen om ons aandeel te pakken

Mededinging en vrijhandel waren bij Gijsbert Karel paradigmatische

begrippen. In de laatmercantilistische en klassiekeconomische literatuur

was dat niet anders. De allocatie van produktiefaktoren, de goederenbe-

weging maar vooral de prijsvorming zouden bij vrijheid van produktie en

distributie "vanzelf" plaatsvinden. Door het gebruik dat politici, produ-

centen en kooplieden van deze termen maakten, ontstond de 'mythe van het

laissez faire', die de toets van de historische kritiek niet kon door-

staan. De institutionele greep van de overheid bleek met name in het

'paradigma Engeland' versterkt te worden, juist omdat de economische

vrijheid tot infrastrukturele ondersteuning en tot bescherming van de
86

zwakken noopte . Het Nederlandse vrijhandelsdenken kenmerkte zich door

de kritiek op de verschijnselen monopolie en protectie, zoals die zich

vooral elders voordeden. Geleidelijkaan werd de terminologie echter con-

creter: de Nederlandse vrijhandel kon van ideaal werkelijkheid worden,

indien andere landen hun grenzen openstelden. Na 1830 kwam steeds ster-

ker naar voren dat de liberalisering slechts trapsgewijze kon plaats-

vinden en dat aan de principes voor onbepaalde tijd concessies moesten
87

worden gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de koloniale handel . Door

de afscheiding van Belgie kon het Noorden overleven indien hoop werd

geput uit de groeiende wereldhandel, speciaal de toenemende doorvoer-

handel naar Duitsland, en uit de orientatie op Engeland. De lotswisse-

lingen maar ook de lotsverbondenheid tussen Nederland en Engeland moes-
88

ten dan wel geaccepteerd worden

Gijsbert Karel heeft invloed uitgeoefend op auteurs die de onder-

linge afhankelijkheid binnen de statengemeenschap en het vredesperspec-

tief uitwerkten. Metelerkamp en Van Ouwerkerk de Vries schrijven aan
89

Gijsbert Karel in 1834 en 1835 de eer toe dat hij hun hierin voorging

Minder openhartig gebeurt dat door Elink Sterk. Zijn boek van 1828,

boeiend vanwege de betogende stijl, is een weergave van Gijsbert Karel's

argumenten tegen het protectionisme en van diens idee6n over de tarie-

venpolitiek, die in de Bijdragen - doch daar verspreid - en in het Advys
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zijn terug te vinden . Een tweede groep boeken, te rekenen tot de porto-

franco-literatuur, stond niet op Gijsbert Karel's spoor maar op die van

Pieter Vreede. Deze schrijvers zochten naar een fiscaal systeem waarbij

in plaats van premies bij export restitutie van belasting werd gegeven;

met dit onderscheid tussen de mercantilistisch-geaarde 'bounties' en de

hier bedoelde 'drawbacks' en met de voorkeur voor de laatste wist Gijs-
91

bert Karel eigenlijk geen raad . Tot dezelfde categorie literatuur be-

horen de geschriften die heimwee vertonen naar de geest van 1725; ook
92

hier is nauwelijks van verwantschap met Gijsbert Karel sprake . Zijn in-

Vloed is het sterkst bij de reeks auteurs die de benadering van de eerste

categorie inpassen in hun stelling dat in de dependentie van Engeland het

perspectief is gelegen van Nederlands toekomst. Het boek van Portielje en

Vissering in 1847 over de Engelse tariefwetgeving vanaf Huskisson is
93

daarvan het voorbeeld . Na de overwinning van de 'dutch crisis' door de

liberalisering en de daaropvolgende handelsbloei vanaf circa 1850 her-

drukte Thorbecke de Bijdragen. Te hooi en te gras werd in de Tweede Kamer

in de decennia na Gijsbert Karel's dood een aantal malen naar zijn visio-
94

naire en heldere blik verwezen . Aan het door Van Rees in 1854 gegeven

overzicht van zijn economische denkbeelden bestond bij de liberalen ken-

nelijk behoefte. Een hommage aan de validiteit bleef overigens achter-

wege. In Nederland komt men in de politieke debatten en in de geschrif-

ten die bij het beleid betrokken zijn zelden referenties naar vroegere

geestelijke voorgangers tegen: onze politieke cultuur lijdt in dat op-

zicht aan geheugenverlies. Van Hogendorp was in latere ogen hooguit een

'homo politicus', niet de afstandelijke 'auctor intellectualis' van een

alternatief economisch beleid.

Gordon heeft aangetoond dat in het Engelse vroegliberale denken,

o.a. ook bij Ricardo en McCulloch, een onlosmakelijke samenhang bestond

tussen het politieke en het economische denken; het eerste raakte bij

het tweede ten achter in de periode van het Manchesterliberalisme. Het

modern-liberale gehalte van het denken van Gijsbert Karel - "ik ben li-
95

beraal,  ik ben engelschgezind" - is pas volledig duidelijk indien we

daarbij betrekken wat Gordon laat zien: het pleidooi voor vrijhandel is

verbonden met een campagne voor de vestiging van de individuele vrij-

heid in de verschillende levensgebieden, met de hervorming van de werk-

wijze en samenstelling van het parlement, met het onderzoek naar de be-
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snoeiing van de overheidsuitgaven . Het merkwaardige amalgama van deze

idee6n is te vinden in het boek dat op aanraden van Gijsbert Karel in

1827 in vertaling verscheen: de 'Brieven over Engeland' van A. de Stael-
97

Holstein . Deze auteur beschrijft hoe het Engelse parlement de aanwij-

zingen opvolgt van de school van Bentham om als platform te fungeren van

de openbare meningsvorming. De invloed van de wetenschappelijke reviews

en de snelle publikatie in de pers van de integrale tekst van redenaars

als Huskisson en Brougham, het dispuut over thema's zoals het verband

tussen eigendom en nationale rijkdom, en de uitbreiding van het kies-
98

recht manifesteren de vooruitgang . Gijsbert Karel is de 'idealisti-

sche' opvatting van zijn tijd toegedaan, dat de zich "ontwikkelende be-

ginselen" van de economische wetenschap, gelijke tred houdend met de be-

schaving, vroeg of laat zullen worden toegepast, wanneer zij eenmaal

"bij eene groote meerderheid van het denkend publiek" zijn doorgedron-

gen. Dan zullen deze liberale denkbeelden allen, in Noord en Zuid, mo-
99

tiveren tot de verdere uitbouw van de algemene welvaart . Ook in dat

opzicht acht hij Willem's economische politiek verwerpelijk: een dik-

taat van bovenaf, met alle wisselvalligheden van dien, staat de inbreng
100

van andere en nieuwe inzichten in de weg . Gijsbert Karel betoogt,

dat de vermindering van de staatsuitgaven, de afbraak van het protectio-

nisme, "de publiciteit en de constitutie" in Engeland "de nationale
101

energie" opwekten en zo het economisch herstel teweegbrachten . Daar-

om verlangt hij in 1830 dat vrijhandel, parlementaire controle op het

financiSle beleid in combinatie met de invoering van de strafrechtelijke

ministeri6le verantwoordelijkheid, en publiciteit in de grondwet worden

vastgelegd. De vrije ontwikkeling wordt dan door constitutionele regels

begunstigd en niet langer meer belemmerd. Nederland had dan een toe-

komst. Gijsbert Karel is een vroegliberaal; zijn optimisme is meer dan

een plechtanker.
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IX. SAMENVATTING EN NABESCHOUWING.

Het archief van Gijsbert Karel van Hogendorp vormt een indrukwekkend

'document intellectuel'. Het biedt weinig over de mens Gijsbert Karel,

veel over zijn levenslange studiewerkzaamheid, die door ons integraal

is onderzocht. De aanzet tot Gijsbert Karel's studie werd gegeven tij-

dens zijn achtjarig verblijf in Berlijn (1773-1781), in de sfeer van de

AufklUrung. De reis naar de Verenigde Staten (1783-1784) was meer dan

de obligate tournee van een regentenzoon; datzelfde gold voor de daarna

aangevangen juridische studie in Leiden. De problemen van de jonge Unie

en de sedertdien opgedane literatuurkennis bleven zijn denken beheersen.

De carri6re, gestart als pensionaris van Rotterdam, zag er voorspoedig

uit. Gijsbert Karel leerde in deze jaren (1788-1795) veel van Van de

Spiegel. Hij probeerde door "ordre"  aan het bureau wegwijs te worden  in

de oppervlakkige geschriften van "broddelaars", vanuit de gedachte,  hem

door Laurens Pieter voorgehouden, dat het intellectuele gehalte van de

regenten en de bevordering van hun 'publieke geest' - in tegenstelling

tot het factiebelang - voorwaarden waren voor de aanpak van de vraagstuk-

ken, waarmee de Republiek te kampen had, vooral het groeiend staatste-

kort en de uitholling van de werkgelegenheid. Gijsbert Karel's bureau-

stukken uit deze periode blijken het fundament te zijn van de latere

publikaties.

De breuk in zijn loopbaan in 1795 kwam Gijsbert Karel nooit te

boven. Het werk voor zijn handelshuis was voor deze onpraktische man bij

voorbaat onbevredigend. In de Bataafse tijd wilde hij terugkeren in de

politiek, maar de mogelijkheden daartoe sneed hij zelf af door te per-

sisteren in een principi6le stellingname. De 'Verklaaring aan het

Staatsbewind'(1801) werd misverstaan door de oranjegezinde regenten,

die na de Brieven van Oranienstein in staatsdienst gingen.De halsstar-

rige houding in de kwestie van de Kaapkolonisatie stond de kans in de

weg, dat hij, gerespecteerd als koloniaal expert, kon toetreden tot de

regering van Lodewijk Napoleon. Naarmate de gelevenheid om politieke

invloed uit te oefenen afnam, werd het interessegebied van Gijsbert Ka-

rel breder, soms zelfs diffuus: als man van de Nederlandse Verlichting

las hij allerlei boeken, die onder zijn bereik kwamen, over christendom

en beschaving. Dat gold voor de jaren 1806-1809, toen hij meende "vege-
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1
tarisch" te leven en voor de tijd na eind 1824, toen hij zich terugtrok

uit de Tweede Kamer. In het grootste deel van zijn leven concentreerde

hij zich echter op de voor die tijd typerende melange van geschiedenis,

politiek en economie.

In ideednvorming lag zijn kracht, Door zijn financieel vermogen daar-

toe in staat gesteld, probeerde Gijsbert Karel te berusten in de 'tweede

weg', zoals gedaan werd door zovele zich retirerende politici: door pu-

blikaties kon men alsnog metterdaad aan de politiek deelnemen. In de Ba-

taafse tijd gaf hij geschriften uit over fiscale en koloniale politiek.

Gijsbert Karel was en bleef een eenzaam man, die geen blijk gaf zijn ge-

brek aan sociale kontakten te betreuren, maar dit gemis onderdrukte en

compenseerde met studie. Schrijven was voor hem de communicatievorm bij

uitstek. Dat leverde historiografische raadsels op. Zijn initiatief tot

bevrijding van Nederland na 1813 was een uiting van grote moed: was de-

ze bespiegelende man dus toch tot daadwerkelijk handelen in staat? Bo-

vendien: hoe kon een tot Graaf (1815) verheven regent met een aristo-

kratische levenswijze een liberaal staatsman zijn? Voor de funktie van

minister van Buitenlandse Zaken en voor die van vice-voorzitter van de

Raad van State was hij ongeschikt. Hij was door rheuma-aandoeningen

vaak afwezig. Het werktempo en het autokratisch optreden van Willem I

verstoorden de verhouding tussen beiden.

Als lid van de Tweede Kamer (1814-1824) prolongeerde Gijsbert Ka-

rel de 'tweede weg'; in het parlement las hij zijn adviezen voor. Hij

drong aan op overleg tussen Tweede Kamer en regering, zodat zij op ba-

sis van weloverwogen principes tot een gezamenlijke conceptie van de

welvaartspolitiek konden komen. Hij was de belangrijkste Nederlandse

exponent van het na-napoleontische fenomeen van de intellectueel in de

politiek, die de politieke natie vooropstelde en daarom uitging van

een in wezen bestaande harmonie tussen de afzonderlijke belangen. Het

voorbeeld van met name de Lagerhuisleden Brougham en Huskisson (mi-

nister) en de Franse parlementari6r Charles Ganilh staalde hem. Onbe-

kwaam tot persuasie, bemerkte Gijsbert Karel dat hij niet werd begre-

pen, niet door de Koning, niet door de Amsterdamse handelskringen, niet

door de zuidelijke Nederlanders. Zijn levenslange bureaustudie bleef

voor hem een zinvol tijdverdrijf, gemotiveerd met de hoop voor de vol-

gende generaties relevante idee6n na te laten.
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Gijsbert Karel's denken over handel en vrijheid was 'Hollands' en

tevens, na c. 1811 in versterkte mate, 'vroegliberaal'. Met zijn geschrif-

ten konden wij het gegeven toelichten, dat de achttiende-eeuwse wijsgerig-

historische visie sterk penetreerde in het vroegliberaal economisch denken

over de internationale verhoudingen en over de 'prosp6rit6 publique', in

het bijzonder over vrijheid, regeringsvorm en economische ontwikkeling.

De hierarchie van de staten wijzigde zich vanaf het einde van de ze-

ventiende eeuw. Gijsbert Karel doorzag, dat Nederland sedert de uit fei-

telijke machteloosheid voortkomende neutraliteitspolitiek tijdens de ze-

venjarige oorlog (1756-1763) een tweederangsmogendheid was geworden en

daarom genoodzaakt was met Engeland, vriend 6n rivaal, haar politieke en

economische belangen veilig te stellen. Hij zocht in deze gedachtenvor-

ming steun bij het 'cosmopolitisch' vrijhandelsidee van Hume, die hij ook

bij de zeer invloedrijke Forbonnais, S6rionne en Verri aantrof, auteurs

die op hun beurt waren beinvloed door de zeventiende-eeuwse Engelse free-

trade denkers zoals Child. De mondiale bevolkingsgroei leidde tot meer

vraag naar produkten, dus tot toeneming van de wereldhandel en van de on-

gelijksoortige nationale produkties. De relatieve commerci6le achteruit-

gang van de Republiek was dus geen punt van zorg. Nederland kon het han-

delsvolume, dat ze in de 17e eeuw had bezeten, terugkrijgen of zelfs

vergroten. Bovendien boden de financi6le en koloniale handel uitzicht

voor de Nederlandse welvaart.

Grote invloed onderging Gijsbert Karel vervolgens van de smithiaan-

se historicus Heeren van de universiteit van G6ttingen, die in de napo-

leontische tijd, bezield door de gedachte van een algemene vrede, stelde

dat uit de internationale interdependentie van de welvaart logisch een

politiek evenwicht tussen landen of bondgenootschappen voortvloeide. De

vrijhandelsdimensie van dit machtsevenwichtsdenken werd voor Van Hogen-

dorp duidelijker, toen hij afstand nam van de mercantilistische connota-

ties van het rijkdombegrip. Het pro-domo-argument voor vrijhandel was

gelegen in de eigen, andere aard van de Nederlandse volkshuishouding,

hetgeen ook door buitenlandse economisten werd onderschreven. Door het

gebrek aan grondstoffen en de geringe omvang van de binnenlandse markt

was Nederland genoodzaakt, maar, gezien haar ligging, rivieren en tra-

ditie, tegelijk ook geschikt voor de algemene handel, d.w.z. het vracht-

vervoer in goederen tussen landen, voorzover zij die niet zelf verzorg-
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den, en voor de instandhouding van een algemene markt en het vervoer van

de hier opgeslagen goederen.

De politieke idee8n van Gijsbert Karel waren ingesteld op het grote

doel, de bevordering van de 'prosp6rit6 publique', welvaart 6n bescha-

ving. De versterking van het generaliteitsgezag, de unificatie in de Ba-

taafse tijd, de napoleontische codificatie en de afschaffing van de gil-

den werden door hem aanvaard, omdat zij de individuele vrijheid en eco-

nomische ontwikkeling ten goede kwamen. De literatuur van Robertson en

Smith bepaalde in eerste instantie zijn kijk op de vooruitgang: deze was

toe te schrijven aan de erkenning van de economische betekenis van het

eigenbelang, de opkomst van de steden, de introduktie van de produktie-

vrijheid en aan - in het spoor van Montesquieu - het evenwicht tussen

politieke funkties en organen. Dit politieke evenwicht was de voorwaarde

voor de 'natuurlijke loop' van de economische activiteiten. De overheid

had enerzijds de zorg voor 'justice' en 'security', anderzijds moest zij

zich zo min mogelijk met het economisch leven inlaten.

Het begrip 'evenwicht' bezat bij Gijsbert Karel naast een politieke
2

ook een economische inhoud . Pas indien men zich realiseert dat zijn po-

litieke ideeen een integraal deel vormen van zijn welvaartsdenken, kan

aan Gijsbert Karel het predikaat 'vroegliberaal' worden gegeven. Hij had

aandacht voor de samenhang tussen de welvaartssectoren, minder voor de

immanente causaliteit van het economisch gebeuren, die door de klassie-

ken werd aangebracht met behulp van de arbeidswaardeleer. Gijsbert Ka-

rel's economisch evenwichtsbegrip kwam sterker naar voren in zijn denken

over een vrij geld- en kapitaalverkeer; zij vertoonde verwantschap met

de eerst door Hume en daarna door de liberalen geconcipieerde financi-

eeltheoretische argumentatie ten gunste van vrijhandel. De aandacht voor

geld, naast die voor goederen, werd extra aangezet door de adepten van

Smith op het continent, door de bij Gijsbert Karel hoog aangeschreven

auteurs Kraus, Ganilh en Storch; ook door Crawfurd en de opponenten van

Ricardo in het Lagerhuis. In zijn kommentaar op de naieve kwantiteits-

theorie, op de politieke pogingen de kapitaalexport te belemmeren, ver-

volgens in zijn pleidooi voor sanering van het geldsysteem en voor een

vrij, particulier bankwezen kwam zijn, mede op de praktijk van de Hol-

landse stapelmarkt berustende, overtuiging tot uiting, dat vrije prijs-

vorming en vrije mededinging de kooplieden zouden aansporen tot grotere
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participatie aan de groeiende handel. De expanderende actieve handel zou

een trekfunktie hebben voor de nationale produktie. Gijsbert Karel hekel-

de de laksheid van kooplieden en producenten, maar schreef die primair

toe aan de hinderpalen van het economisch handelen, die door de economi-

sche en financidle politiek werden opgeworpen.

De realiteit maakte de praktijk weerbarstiger dan de leer. Vlak na 1813

hoopte Gijsbert Karel op herstel van de Nederlandse handel; de aanslui-

ting van Belgi6 maakte de opbouw van een rijker geschakeerde volkshuis-

houding mogelijk en kon het Verenigd Koninkrijk maken tot een machtige

partner in de internationale verhoudingen. Gijsbert Karel moest tot zijn

teleurstelling vaststellen, dat zowel de Noord-Zuid-tegenstelling als de

handelspolitiek van de buurlanden Willem I brachten tot een defensief

protectionistische koers. Wat de binnenlandse welvaart betreft: ook al

onderschreef Van Hogendorp de nationaaleconomische doelstellingen van

het beleid, hij betreurde dat het parlement geen controle kon uitoefenen

op het overheidsbudget - de batigsaldo-stelling impliceerde naar zijn

mening tot bezuiniging in plaats van stijging van de uitgaven: - en op

de verwevenheid van de financidle operaties van het Amortisatie-Syndi-

caat en de Soci6t6 G6n6rale. De regering verzuimde het alom heersende

staatsschuldsyndroom op een inzichtelijke wijze te bestrijden. Daardoor

werd het vertrouwen van de kapitaalbezitters in de politiek ondermijnd

en schrok de regering uiteraard terug voor het uitschrijven van staats-

leningen,

Voor de evaluatie van Gijsbert Karel's economisch denken en van

zijn kritiek op het beleid van Willem I is het noodzakelijk, dat we in-

zicht hebben in de historisch-empirische redeneerstijl en in de natio-

nale dimensie van zijn ideeen en vervolgens, dat we ons realiseren, dat

binnen zijn denken de internationale en financiele componenten een

overwegende plaats innemen.

In de wijsgerige geschiedopvatting ligt het primaat bij de ideeen,

voorzover die in het verleden vorm kregen in de instituties en daardoor
3

"bewaarheid" werden  .  Op dat gezichtspunt steunde Gi jsbert Karel' s  niet

uitgevoerde plan tot het schrijven van een geschiedenis van de Republiek.

In zijn argumentatie vulde de historische 'ervaring' de waarneming van

de eigentijdse werkelijkheid aan. Feiten uit het verleden hebben bij hem
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een exemplarisch karakter, ook lijkt het ons vandaag, dat hij er 'ide-

aaltypisch' gebruik van maakt. Vanuit zijn dynamische vooruitgangsopvat-

ting achtte hij het niet mogelijk dat de voorbije tijd kon worden terug-

geroepen,  wel  dat  in de geschiedenis het veranderend continuiim  van  den-

ken en werkelijkheid naar de toekomst was af te lezen. Zo verwees hij

naar de oudgermaanse vrijheid, de handelsvrijheid, die Karel V en Willem

IV met hun wetten voor ogen stond, de bloei van de zeventiende eeuw en

de Bourgondische dimensie van het Verenigd Koninkrijk. Hoe ambivalent

Gijsbert Karel's opinie over de afscheiding van Belgi6 in 1830 ook was,

hij betreurde haar vanuit zijn vroegliberaal-theoretisch ingevuld

machtsevenwichtstandpunt.

Van Hogendorp ging uit van een evolutie van ideeen, die weliswaar

wisselende reputatie genoten - zeker in zijn tijd van revolutie -, maar

ondanks onderlinge verschillen in 66n bedding stroomden. Daarom las hij

met argwaan de literatuur over de 'Zeitgeist', omdat men het unieke ka-

rakter daarvan vaak probeerde aan te tonen door een overschatting van
4

de concrete invloed van extreme minderheidsstromingen .

Gijsbert Karel's vrijhandelsdenken is na 1813 gebaseerd op klassie-

ke literatuur en op de in het Lagerhuis plaatsvindende liberaal-economi-

sche bestrijding van het protectionisme. Hij voorspelde de Engelse, han-

delspolitieke doorbraak. Het 'Hollandse' voorbeeld, door Engeland na

1818 geimiteerd, moest door het Verenigd Koninkrijk zonder aarzeling en
5

profiterend van haar voorsprong in traditionele handelsvrijheid  worden

gevolgd om, mondiaal gezien, een relatief deel van de algemene handel

terug te winnen. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse welvaart was

het  volgens hem permanent vereist,   dat de export van eigen produkten en  de
invoer van goederen voor nationaal verbruik werden aangevuld en ge-

integreerd met de handel tussen andere staten onderling. Een gunstige

voorwaarde voor herstel van het Nederlandse aandeel in deze algemene

handel was gelegen in de tot 1813 overeind gebleven participatie van

Nederland in het internationale kapitaalverkeer. Gijsbert Karel pleitte

er in een genuanceerde gedachtengang voor om premies aan bepaalde fa-

brieken te verstrekken en de desbetreffende protectionistische tarieven

te liquideren. Deze douanerechten dienden niet plotseling, maar traps-

gewijze te worden verlaagd, namelijk parallel met de elders optredende

liberalisering. Handelsverdragen met de meestbegunstigingsclausule en
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een principi5le toepassing van het retorsiebeginsel banen de weg naar

vrijhandel. Het is merkwaardig dat hij bijna geheel voorbijging aan de

hindernis, die de Engelse scheepvaartwetten veroorzaakten tijdens de con-

ferenties over de handelsverdragen.

De machtspolitieke faktor in de internationale, economische betrek-

kingen was bij Gijsbert Karel ondergeschikt aan de overtuiging, dat

idee8n zullen doorbreken en in daden worden omgezet. Hij heeft wel oog

voor de economische struktuur van Engeland, met name voor het gegeven

dat de Engelse industrialisatie perspectieven bood voor de Nederlandse

agrarische export. Hoop op herstel van de 'moedercommercie' van Amster-

dam vond steun in de theoretische argumenten voor vrije graanhandel, het

centrale thema in het ontstaan van de klassieke vrijhandelstheorie. Hij

nam de externe contractie van de Nederlandse handel en de wijziging in

de inter-Europese handelsstromen als voldongen feiten aan. Het succes

van de economische emancipatie van het Duitse achterland, zoals die zich

in de jaren '1830 inzette, heeft hij niet voorzien. Uit zijn steun aan

Willem's infrastrukturele plannen ter bevordering van de binnenlandse en

continentale handel en uit zijn standpunt met betrekking tot een laag,

doch niet de buitenlanders bevoordelend, doorvoerrecht sprak zijn ver-

wachting, dat Nederland op den duur actief zou participeren in de tran-

sitohandel. Bij Van Hogendorp evolueert het oude porto-franco-idee tot

het concept van de algemene markt, die heel het Verenigd Koninkrijk be-

slaat. Zijn begrip voor de abstracte markt kreeg meer inhoud naarmate

hij lette op de nationale economie als geheel.

Geleidelijkaan, met het voortschrijden van de economische ontwik-

keling, zullen de staten tot liberale politiek overgaan. 'Mededinging'

- nagenoeg zonder 'realpolitische' kleur: - zal de welvaart van de sta-

ten vergroten. Deze opvatting van Gijsbert Karel kwam ook tot uiting in

zijn idee6n over de koloniale handel. Hij zag scherp in, dat de Engelse

O.I.C. in de interaziatische handel genoodzaakt was particuliere handel

toe te staan. Daarmee niet consistent was de op het ' free trade imperia-

lism' preluderende stelling van economisten, die ook door Gijsbert Karel

werd ingenomen: dat de koloniale landbouw een integraal onderdeel is van

de welvaart van het moederland.

Een ander groot thema bij Gijsbert Karel was de belastingpolitiek.

De indirecte en directe belastingen dienden met de douanetarieven qua
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niveau en heffingsproc6d6, gezamenlijk tot doel te hebben: de bevordering

van de nationale produktie en van de vrijhandel. De staatskasbehoefte

schiep daarentegen een "fiscale welvaart",  des te gevaarlijker, omdat  de

"ordre social" werd bedreigd, hetgeen dus risico's inhield voor de econo-

mische en politieke orde. Het vraagstuk van armoede en werkloosheid, ver-

ergerd als gevolg van de niet te vermijden mechanisatie, kon worden opge-

lost door liberalisering van de handel. Protectie en belastingen waren

verantwoordelijk voor het hoge prijsniveau en de aantasting van de koop-

kracht van het loon. De staat had dan ook de plicht te letten op de ver-

deling van de belastingdruk. De tot stand gebrachte bijstellingen van de

personele belasting waardeerde Gijsbert Karel. In de agitatiesfeer van de

jaren '1820 ontwierp hij onder inspiratie van de 'Sconomie sociale' van

Sismondi een fiscaal verdelingsplan, met handhaving van de bestaande be-

lastingen. Zijn maatschappijbeeld berustte op economische en financi6le

kriteria. Met zijn pre-industrieel referentiekader paste hij de opkomende

burgerij in bij de maatschappelijke bovenlaag, d.w.z. bij de bezitters

van faktor kapitaal. Hij stelde zich voor, dat deze elite zich in de toe-

komst zou vergroten en differenti6ren. Over de gevolgen daarvan voor de

economische transformatie van Nederland sprak hij niet, wel over de te

verwachten uitbreiding van het kiesrecht.

De theoretische waarde van politiek-economische ideeen is door het norma-

tieve en tijd- en plaatsgebonden karakter daarvan niet of nauwelijks aan
6

te tonen , zeker in een tijd waarin men zich van de economische werke-

lijkheid niet meer dan een voorstelling kon maken en het economisch we-

ten zich pas aan het ontpoppen was. Ook het pragmatisch gehalte van Gijs-

bert Karel's economisch-politieke idee6n is moeilijk scherp te beoorde-

len. In de heldere weergave van de economische realiteit, in het groot

maar ook in details, bleek van Hogendorp in staat tot het vaststellen van

veranderingen zonder echter steeds uit zichzelf nieuwe idee6n aan te dra-

gen voor aansluitend of innoverend beleid.

Gedetailleerde kennis over de contemporaine realiteit was bij de re-

gering in grotere mate aanwezig dan bij de buitenstaander Van Hogendorp.

Overigens vormde de onzichtbare economie ook voor de regering van toen

een probleem; met de beschikbare informatie was het niet goed mogelijk

algemene beleidsdoelstellingen te formuleren en uit te voeren. Gijsbert
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Karel drong aan op principes; hij verweet de Kroon wisselvalligheid. Hij

schetste in grote lijnen, hoe de handel van Nederland gediend was met de

bloei van alle steden en regio's, niet alleen van de stad Amsterdam.

Voorts betoogde hij, dat de landbouw, de agrarische nijverheid, de in-

dustrie, alle takken van handel onverbrekelijk verbonden zijn en dat dus

de belangengroepen zich van deze onderlinge harmonie bewust moeten wor-

den. In tegenstelling tot Gijsbert Karel werd Willem I echter om een on-

middellijk antwoord gevraagd in zijn directe confrontatie met de ver-

schillende Kamers van Koophandel en Fabrieken, met de rivaliteit tussen

Noord en Zuid, met petities, met de machtspolitiek van de buurlanden.

Een oordeel over de toepassingsmogelijkheid van zijn denkbeelden is

te baseren op de interpretatie van het economisch 6n politiek mogelijke.

Gijsbert Karel bezat daarvoor in menig opzicht meer gevoel dan tot nu

toe is aangenomen. Hij kwam vanaf ca. 1816 tot het inzicht, dat het na-

tionaal belang vergde dat het vrijhandelsideaal niet plotseling, maar

gefaseerd moest worden ingevoerd. Gegeven de communicatiestoornis tus-

sen Gijsbert Karel en Willem I, is de vraag interessant, of de Koning

ten aanzien van de liberalisering van de handelspolitiek vooral met Van

Hogendorp verschilde in de taxatie van het gewenste moment, waarop

hiermee moest worden gestart. De aanvang ervan werd door de problemen

na de afscheiding van Belgid vertraagd; door dit uitstel bleef Gijs-

bert Karel's vrijhandelsidee een fictief karakter behouden en werd, tot

vandaag toe, de realiteitswaarde er van onvoldoende onderkend.

De betekenisverandering, die door de vroegliberalen in het begrip

'politieke economie' werd aangebracht, is door Van Hogendorp goed ver-

staan. Het ging niet alleen om de financi6le 'huishouding van staat'.

De overheid diende tegenover het economische leven een teruggetrokken

positie in te nemen en voorts een institutioneel kader te scheppen,
7

waarbinnen een maximaal nationaal produkt gerealiseerd kon worden .

Gijsbert Karel beklaagde zich er over, dat het begrippenapparaat van

de economische wetenschap, die zich pas op het einde van zijn leven

verzelfstandigde, pover was. Toch benutte hij niet de kans om de syste-

matische werken van de vroegliberalen Say, Kraus, Storch en Ganilh

analytisch te verwerken en kon hij dus ook niet openstaan voor de ont-

luikende 'pure economics', bijvoorbeeld voor Ricardo's theorie van de

internationale arbeidsverdeling. Hij stak boven zijn Nederlandse tijd-
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genoten uit in het aantonen van de correlaties tussen economische ver-

schijnselen. Aan de economische theorie had hij echter weinig behoefte.

Tot teleurstelling van een aantal bekenden was hij niet bereid het in

zijn werk impliciet aanwezige geheel van theoretische inzichten - het
8

was omvattender dan een 'quasi system' - afzonderlijk te publiceren.

Gijsbert Karel was een 'Popular6konom', die ideeen van economisten

bijeenbracht, voorzover ze nodig waren om de traditionele Hollandse eco-

nomische en financi6le praktijk economisch-theoretisch te funderen en

een aantal mercantilistische noties aan de kaak te stellen, die gein-

filtreerd waren in de tijdens de 18e eeuw toenemende mercantilistische

politiek. Dit deed hij, zonder annotatie maar met een geconcentreerd

geheugen, "gelukkig eklektisch", zoals Vissering later  van het Neder-
9

lands denken voor 1870 zou beweren . In een heldere, voor die tijd ta-

melijk conciese stijl gaf hij meningen van anderen door, selekterend

uit de veelheid van literatuur, die hij in het Europese 'intellectuele

entrep6t', dat Nederland was, aantrof. Hij deed dat, op kleine uitzon-

deringen na, zonder zichzelf tegen te spreken. In mijn studie heb ik

zijn opvattingen vaak aan de hand van zijn bureaustukken kunnen re fere-

ren aan de daarin met name genoemde economisten, boeken en andere bron-

nen.

Gijsbert Karel gaf zijn enorme literatuurkennis door aan Tydeman

en Ackersdijck, pioniers van het universitaire, economische onderwijs

in Nederland. Voor de vroegliberale inhoud van zijn economisch denken

trad in de jaren '1840 enig begrip aan de dag. Zo werd hij posthuum ge-

eerd als wegbereider van de vrijhandelsbeweging, met haar typisch ge-

loof in de initi6rende funktie van idee6n in de politiek. Politici en

auteurs drongen aan op de liberalisering van de handelstarieven (1845)

en op de liberale scheepvaartwetten (1850), niet alleen omdat Nederland

door haar verschuiving van periferie naar centrum of door de macht van

Engeland daartoe gedwongen was, maar ook omdat men meende op interna-

tionale ontwikkelingen te moeten anticiperen. Dit laatste kwam voort

uit het bij Gijsbert Karel levende en ook nu nog actuele bewustzijn,

dat het kleine Nederland vanwege haar geografische positie in haar eco-

nomische en politieke existentie sterk afhankelijk is van de welvaart

en vrede in de buurlanden en in de wereld.
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B I J L A G E N.

Bijlage-I: Gedachten.(Tijd onzeker)(Ov:1784). Uit port.50,6.q.
Bij het lezen van historische passages in boeken van politieke filosofen:
(zie hiervoor,76)

J'ai lu et entendu d'un utat de doute dans la Philosophie. Cet Otat m'a

paru fort ridicule. Apr6sent m'y voilh reduit pour l'Histoire. Cependant

j'ai fait un pas de plus que dans la Philosophie. Celle lA m'int6resse

trop peu par rapport A ces points douteux, pour que je me mette & exami-

ner la mani6re de douter sur ces points. L'Histoire au contraire m'occu-

pe jour et nuit, et involontairement j'y consacre tous mes instans de

loisir. Je 1'6tudie, et pour me d61asser de mon 6tude je fais d'elle

l'objet de mes reflexions.

Qu'un fait douteux m'int5resse, aussi-tot j'examine soigneusement

tout ce qu'on dit pour ou contre. Ces raisonnemens sont appui69 sur des

authorit6's. Je ne possdde pas tous les autheurs. C'est alors que je fais

des conditions. Je me dis: si telle authoritS tel raisonnement se v6ri-

fient, voild le cas; si non, si d'autres pr6valent, voild le cas encore.

Je ne doute donc pas par rapport h quelque matiore int6ressante, de la

manibre que les Philosophes disent qu'ils font; car je suis bien resolu

d'examiner et puis de d6cider. Que si le fait ne peut int6resser le Phi-

losophe, je tache de l'oublier; et je diffdre encore du M6taphysicien en

ce que je ne regrette que ce qui se trouve de nulle importance. Il y a

un troisidme cas. C'est celui, ou le fait peut Dtre arriv6, en qui plus

est, me semble vraisemblable et digne de l'Histoire, sans que j'en afe

un certitude historique. Si quelqu'homme aux id5es chimoriques croioit

me prendre ici par mon foible, voici ce que je repondrois. Etudier l'hom-

me comme 6tre social, apprendre A discerner le bonheur des peuples dans

Stat de soci6t6, rendre applicables un jour les grandes le ons des 6v6-

nemens m6mes et des sages qui nous les ont transmis, voila l'Histoire

h mes yeux, et ses effets sur une Ame 616voe et vertueuse. Qu'un fait

apros cela ne contredise en rien aux nations d'Ovidence puis6es dans

1'6tude des faits dvidens, qu'importe qu'il ait rigoreusement exist6.

La v6rit6  elle m&me n'est pas mon but, mais les consoquences que j'en

tire, et un fait assez vraisemblable pour servir de fondement h un rai-

sonnement juste, a toute Svidence qu'il lui faut.
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Bijlage-II: Discours proliminaire pour une histoire de la R6publique des

des Provinces Unies. Uit: port.62,q.(zie hiervoor, 82)

Gijsbert Karel's 'wijsgerig-historisch' voornemen om een geschiedenis van

de Republiek te schrijven:

Je me flatterois vainement de r6unir dans ce tableau tout ce qu'il y a

d'int6ressant dans les annales de la rdpublique, toutes les belles acti-

ons de ses grand-hommes, tous les traits de courage, de patriotisme, de

politique, d'Oloquence, de g6n6rosit6, de pi6t6, qui ont Oto arrach6s h

l'oubli, toutes les merveilles dans les arts et dans les sciences, inven-

tions, progrds, d6couvertes lointaines, qui ont illustr6 1'6tat et les

citoyens, et mome les erreurs de l'esprit, les foiblesses du coeur, qui

port6es h un certain dagra m6ritent une place dans l'histoire, et qui ont

abond6 au sein d'une nation toujours active et un pays si populaux, dans

le choc de toutes les id6es et de toutes les passions; je saisirai plut6t

tout ce que je trouverai sur mon passage, mais sans m'arroter, sans me

laisser divertir du but principal, en fixant toujours mes regards sur le

th6athre politique de l'Europe, sur la part que prend la r6publique dans

les diff6rentes scdnes, sur 1'6tat de la prosp6rit6 nationale qui donne

du poids A son intervention, ou qui r6ciproquement retire de cette inter-

vention sa sGret6 et son accroisement, sur les progrds enfin, ou la d6ca-

dence, des lumidres et des moeurs, par laquelles la propri6to obtient tout

son prix, et qui la dirigent par un usage vertuoux vers le bonheur public

et particulier, ou qui la rendent, par un insolent abus, l'instrument

m&me des dissensions civiles, des r6volutions, et de la ruine g6n6rale.

Bijlage-III: Gijsbert Karel's recensie van 'Die Staatwirthschaft' van

Chr.J. Kraus. Uit:port.62,m-4 (1812,Ov.)(zie hiervoor,104).

Monsieur, je prends la libert6 de Vous annoncer un ouvrage allemand du

plus grand intdr6t, l'Economie politique (Staatswirthschaft) du Professeur
0

Kraus h K6nigsberg en Prusse, quatre volumes petit in 8 , aprds sa mort,

par son ami le Conseiller priv6 etc.,baron d'Aaerswald. L'auteur a long-

tems occup6 dans l'universito de cette ville une chaire de philosophie

pratique et de finances, il possbdoit parfaitement l'histoire, il avoit

des connoissances g6n6rales, et dds sa jeunesse il avoit lu tout ce qui

paroissait d'int6ressant sur 1'6conomie politique en Europe. Pendant un
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grand nombre d'anndes il n'a cess6 de donner plus de perfection h

cet ouvrage, qui excelle par la mothode et par la clartd tant des iddes

que du style. L'histoire ancienne et moderne est mise h contribution,

pour fournir des exemples; et 1'6tat actu61 de l'Europe, relativement h

l'agriculture, A l'industrie, au commerce, est historiquement expos6,

dans ses progrds depuis l'invasion de l'empire d'accident par les barba-

res. L'auteur, que j'ai en l'avantage du connoitre, avoit une vive intel-

ligence, une grande justesse d'esprit, une conversation agrdable, il ai-

moit h Kanigsberg toute sorte de facultds, non seulement pour la science,

mais encore pour la partie pratique du commerce, de l'agriculture, et

dans ses voyages pour la partie des manufactures. Je n'ai donc pas dto

surpris du m6rite 6minent de son ouvrage posthume, mais je le suis de ce

qu'il n'est pas aussi connu dans l'Stranger qu'en Allemagne, ou je vois

par les journaux qu'on lui rend une parfaite justice.

L'auteur expose et d6veloppe les moyens qui tendent h augmenter la

prosp6rit6 nationale, base des finances, auxquelles il destine un second

traito. Toute prosp6rit6, en prenant ce terme dans son acceptation Ocono-

mique, nait du travail, qui produit d'autant plus, que le sol est plus

fertile, l'ouvrier plus intelligent, le travail mdme plus divis6e. Le pro-

duit du travail sert en partie A la consommation, et en partie h former

des capitaux, qui alimentent un nouveau travail. Cette seconde partie

constitue le travail productif, source de la prosp6rito. L'argent et l'or

entrent dans la composition des capitaux, et sont en second lieu le signe

qui exprime la valeur de tous les capitaux. La richesse nationale se com-

pose de la r6union de tous les capitaux particuliers, et le revenu natio-

nal est la somme des revenus de tous les habitans. Les capitaux sont em-

ploy6s, soit dans l'agriculture, soit dans les manufactures, soit dans le

commerce; et l'utilit6 de leur emploi se mesure sur le travail productif,

qui en d6rive. Ordinairement les hommes sont assez 6clair6s sur leurs in-

t6r9ts, pour donner la pr6fdrence h l'emploi qui tent le plus directement

h augmenter le capital; mais s'ils ne 1'6toient pas, le premier devoir du

gouvernement seroit de les 5clairer. Si le gouvernement alloit plus loin,

si par des lois plus favorables h tel emploi des capitaux, il les d6tour-

noit d'un autre plus avantageux, il agiroit au d6triment de la prosp6rit6

publique. Pourvu que les hommes soient 6clair6s sur leurs intordts, comme

ils le sont ordinairement dans les affaires qu'ils entreprennent pour leur
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profit, la sagesse du gouvernement consiste h les laisser faire, est A

leur assurer simplement une parfaite s6curit6, par l'exercise de la jus-

tice dans l'int6rieur, et par la protection d'une force arm6e contre les

attaques du dehors. Cette maxime a longtems 6t6 m6connu6 en Europe,sur-

tout sous la f6odalit6, dont il reste encore tant de vestiges. C'est dans

l'Am6rique du nord que nous voyons les effects de la libert6 dans le

sens dconomique, sur la prop6rit6 nationale, qui jamais n'est all6e en

croissant, comme dans ces controes. Les capitaux n5s de l 'agriculture,

tant qu'il y a des terres A d6fricher, h am6liorer, ne sauroient 6tre em-

ploy6s plus utilement qu'A l'agriculture, dut-on tirer des 6trangers tous

les objets de manufacture et mome leur abandonner tout son commerce. On

n'en parviendra qui plus d'emploi dans l'agriculture, serviront A 6tablir

des manufactures, et plus tard h faire son propre commerce.

C'est dans cet esprit que l'ouvrage est composo, et que l'auteur ex-

pose tour-h-tour la th6orie des valeurs de tous ce qui entre le commerce,

du prix de la main d'oeuvre, des effets de la monnoye, du papier qui lui

est substitu6. C'est dans cet esprit qu'il examine et confond toutes les

erreurs, toutes les institutions vicieuses, partie consid6rable de l'ou-

vrage, par la place qu'elle y doit n6cessairement occuper. Il cite tou-

jours des faits h l'appui de ses raisonnemens, et sans nommer les auteurs

qu'il combat, ou dont il adopte les principes, il fait assez voir qu'il

les a tous lus.

Le quatribme et dernier volume est particuliorement destin6 h prou-

ver le danger d'encourager une branche d'industrie aux d6pens de l'autre,

par l'exposition lumineuse du systbme mercantile, qui rapporte tout A la

balance du commerce et du syst&me agricole, dont les partisans physiocra-

tes ne voyent de valeur r6elle que dans les productions du sol. Les r6-

flexions de l'auteur sur ces systdmes font ressortir le principe de la

libert6 qu'il a Stabli.

Dans la plupart des ouvrages sur 1'6conomie politique, lors-m6me

qu'ils sont favorables & la libert6, on rencontre la supposition tacite

que les hommes entendent parfaitement leurs int6r6ts, et cette erreur de

fait  a du rendre souvent leur th6orie dangereuse  dans la pratique.  L' au-

teur de cet ouvrage ne perd jamais de vud que la libert6 doit marcher

de pair avec les lumiores, et il ne cesse d'Sclairer sur leurs vrais in-

t6r6ts, tant les gouvernemens que les individus.
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Une autre erreur tr6s-commune dans ces sortes d'ouvrages, est d'ou-

blier toutes les relations entre les divers gouvernemens, pour ne s'occu-

per que de la seule relation du commerce. Heureuses les nations,lorsqu'une

paix perp6tuelle permettra d'envisager ainsi les choses: En attendant

cette 6poque d6sir6e, il faudra bien que des gouvernemens sages sacri-

fient au soin de leur conservation, une partie des avantages qui naf-

troient d'un commerce entidrement libre pour la prosp6rit6 publique.

Quand ce livre m'est parvenu, j'ai d'abord parcouru les tables de

matidre trds-d6taill6es qui se trouvent en t&te de chaque volume; j'ai

choisi un article int6ressant, pour voir si j'y rencontrerois des id6es

neuves; et passant ainsi de l'un h l'autre, j'ai fini par lire l'ouvrage

entier. J'en ai fait l'acquisition; j'en ai par16 avec Sloge & mes amis,

afin d'aider h le r6pandre; et c'est par le mLme motif que je crois,Mon-

sieur, devoir le porter h votre connoissance.

Bijlage-IV. Correspondentie J.R.McCulloch en G.K.van Hogendorp.

(zie hiervoor,110)

J.R.McCulloch aan Gijsbert Karel, 22 dec.1824,Edinburgh (port.99):

Sir, I hope you will not consider any presumptions in requesting

your acceptance of the accompagnying pamphlet. Knowing that in a high of-

ficial situation you have supported your liberal commercial principles

which are now, I am happy to say, becoming decidedly popular in England,

I thought you would not be despleased with an abstract of a course of

Lecutres which have bear attitudes by several members of the English

cabinet, and of both Houses of Parliament.I am ....

G.K. van Hogendorp aan McCulloch te London, 31 maart 1825(port.78c,nr.16):

Uw aangename brief van 22 December 1824 is mij geworden derde halve

maand na de dagteekening. Ik heb vervolgens Uw uitmuntend gedrukt stuk

met groote aandacht gelezen. Vandaar dan dat ik zoo laat de eer heb aan

U te schrijven en U te bedanken voor Uwe vriendelijkheid.

Ik verblijde mij ten hoogste van U te vernemen dat zulke beginselen

van politieke economie volstrekt gemeenzaam (decidedly popular) in Enge-

land geworden zijn. Nu blijft de groote taak over, waarvan Gij met zoo

veel regt gewaagt, om zulke denkbeelden in het onderwijs van de kinderen

der geringste klasse zelve te vlechten en te weeven. Ik heb lang gezucht
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over de verbasterden en verbasterenden staat van het talrijk gedeelte

der maatschappij, dat van den grofsten handenarbeid leef. Na veel na-

denken op de middelen ter verbetering van dit kwaad in onze maatschap-

pijen, ben ik op hetzelfde denkbeeld met U gevallen, en stel alle hoop

van beterschap op eene betere opvoeding van de armenkinderen,waardoor

hun verstand verlicht en hunne zedelijkheid voorbereid worden. Hetgeen

de arbeidsman dient te weten van de politieke economie, om zijne staat

te verbeteren en de menschelijke waardigheid op te houden, is hoogst

eenvoudig  en niet boven zijn begrip,  maar  kan  hem  even  goed in zijne

kinderjaren geleerd worden, als de gronden van zijnen godsdienst. Wij

mogen zwoegen en dikke boeken schrijven, en ons stelsel gedurig volma-

ken, ten einde op de waarheid nader te komen, doch wanneer de waarheid

gevonden is, kan zij uitgedrukt worden in de klaarste woorden en gebragt

worden op de hoogte van het gemeen verstand. Op den weg dien Gij bewan-

delt,  verwacht  ik deze uitkomst ook  van U, gelijk mede  van  alle de edele

vrienden en voorstanders van menschelijk geluk en van maatschappelijke

beschaving. Ik zal niets verzuimen om Uw stuk bekend te maken onder mij-

ne landgenooten, en ik twijfel niet of zij zullen met mij verlangen dat

Gij op deze inleiding tot Uwe voorlezingen ook met den tijd Uwe voorle-

zingen zelve zult laten volgen.

Mij zijn van tijd tot tijd onder de oogen gekomen het geschil tus-

schen Ricardo en J.B. Say, het geschil tusschen Sismondi en Ricardo bij

monde in Gendve gevoerd en door Sismondi in druk voortgezet, Consid6ra-

tions sur l'industrie et la 16gislation,1822, par Louis Say tegen J.B.

Say, en  eindelijk de theorie6n Sconomie politique par Ganilh regelregt

ingerigt tegen Adam Smith en den vrijen handel.

Indien het een of ander van de gemelde stukken U mogt onbekend geble-

ven zijn, zoo meen ik U dienst te doen met U dezelve te noemen. Het is

niet om U op te wekken tot een contrevers, alzoo ik veel meer de voor-

keur geef aan eene klare voordragt van de waarheid, die als een rots

staat en waartegen alle de dwalingen komen schipbreuk lijden. Maar wan-

neer Gij de betwiste beginselen zult ontwikkelen is het hoogst nuttig al-

le tegenwerpingen voor den geest te hebben, en daarom heb ik ook met

groot genoegen opgemerkt dat Gij zelf de hand aan het opperen der tegen-

werpingen houdt in de zamenspraken met en onder Uwe leerlingen, ten ein-

de Uwe denkbeelden regt diep aan hun verstand in te prenten.
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Ik heb mijne advijsen in den Raad van State en de Staten-Generaal,

alsmede mijne aanteekeningen op onderscheiden reizen door het land,in een

werk uitgegeven, waarvan het laatste deel op de pers is. Ik zoude het

aan U zenden, indien ik onderstellen kon dat Gij hollandsch verstaat.

Ware dit echter onverwachts het geval, zoo gelief het mij te melden, en

ik zal nog de eer hebben U mijn werk aan te bieden. Ik heb de eer......

(copie van engelstalige brief).

Bijlage-V. Correspondentie H.W. Tydeman en G.K. van Hogendorp.(zie

hiervoor, 111).

H.W.Tydeman aan Gijsbert Karel,Leiden 9 juli 1826(fragment)(port.107).

Meermalen heb ik den wensch hooren uiten naar een systematisch handboek

op of uit Uwer Excell. Bijdragen tot de huishouding van Staat.Maar Pro-

fessor Van Assen wilde die taak uit misericordia opdragen aan iemand die

er eenig kopygeld aan verdienen zou, doch wien ik onbevoegd ertoe.keure.

Zoo vernam ik dan met eenig genoegen, dat het plan ter zijde of uitge-

steld was, op dat het debiet van het werk er niet door lijden zou. Maar

wat dit betreft, dunkt mij, dat het handboek dat slechts een enkel boek-

deel behoorde te beslaan, zeer wel zoo interigten was, dat het debiet van

het principale werk er meer door bevorderd dan gestremd moest worden.

Mogt ik bij gelegenheid eens vernemen hoe Uwe Excell. over dit punt denkt,

en dan zelf geautoriseerd worden om zulk een systematisch overzigt te ver-

vaardigen of onder mijn opzigt te laten vervaardigen.Voor mij zelf zou

ik daar geheel geene finantiespeculatie van maken.

Gijsbert Karel aan Tydeman,29 juli 1826(fragment)(port.78-d,nr.69).

Uw HoogGeleerde onderhoudt mij over een kort stelsel van de politieke Eco-

nomie en over mijne Bijdragen, met oogmerk om beiden deze in eenig ver-

band te brengen. Ik verbeeld mij dat het nuttigste werk zoude zijn het

opstellen van een goed en kort Handboek van de wetenschap.Onder de aan-

halingen van schrijvers, die de zaken uitvoerig hebben voorgedragen en

onderzocht, zouden dan ook mijne Bijdragen eene plaats kunnen vinden. Op

deze wijze zoude er niets te vrezen zijn van eene stremming in het debiet

der Bijdragen, neen maar het debiet van dezelve zou daardoor bevorderd

worden. Tevens zouden de studenten op alle de Hoogescholen en alle de

liefhebbers in het publiek een goed boek in handen krijgen ter handlei-
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ding in deze studie en ter kennis van de litteratuur van deze wetenschap.

Tydeman aan Gijsbert Karel, Leiden 15 augustus 1826(fragment)(port.107).

Gaarne hoore en spreke ik nader over mijn denkbeeld ten opzigte van een

systematisch compendium der Bijdr. tot de Huish. van Staat in mijn voor-

gen. brief geopperd, en de wijziging door Uwe Excell. daaraan gegeven in

dien van 29 juli 11. Bij voorraad echter zij 't mij vergunt aan te mer-

ken. 1. Ik beschouw de Staatsoeconomie als wetenschap nog niet genoeg be-

kend en gevestigd en thuis  bij onze natie, dat een oorspronkelijk Neer-

landsch werk behoefte zij of regt opgang zou maken - ten zij Uwe Excell.

zelve zich hiertoe wilde verledigen, 't geen echter misschien niet te

vergen is. 2. Wat mij betreft, wien een paar Recensenten der Gesprekken

van Mevr. Marcet de eer gedaan hebben van zoo iets van mij te willen heb-

ben - ik zou 't mij nog niet vermeten, en heb nog te veel andere begonnen

of beloofde dingen uittewerken -. 3. Onze geheele huishouding van Staat

is nog zoo onvolledig ingerigt of zoozeer in steeds wankelende experimen-

ten welke men nimmer tijd laat om tot een resultaat te komen, dat ik ook

van  dien kant, eene "nationale Nederlandsche Staathuishoudkunde"  nog niet

wel mogelijk achte te beschrijven.

Vooral, zulk een handboek volgens mijn plan, moest behelzen: 1. Sta-

tistiek. 2. Staatsoeconomie (theoretisch). 3. Staatsregt en regeerkunde.

Het 1 en 3 zouden (ook als lectuur) voor 't publiek niet het minst belang-

rijk zijn; en moesten toch wegblijven bij een handboek over de Staatsoeco-

nomie, waarbij slechts die  ontwikkelingen uit de Bijdragen zouden worden

aangehaald. Mogt ik Uwe Excell. vergen, inmiddels op deze punten nog eens

te willen reflecteren: misschien leiden ze nog tot eenig ander idee.
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SUMMARY.

Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) is an example of the erudite

regent. In his youth he lived for eight years in the AufklUrung atmos-

phere during his military training in Berlin (1773-1781). In 1783-1784

he made a tour through the United States and learned to know the pro-

blems of the young Union, among other things by his contact with Jef-

ferson. After having read law at Leyden University he was pensionary

of Rotterdam for seven years (1788-1795). In this period he was con-

fronted with the problems of the Republic: colonial companies, defence,

public debt, taxes, declining industry and umemployment. On the arrival

of the French in January 1795 he withdrew from politics. From that time

he devoted himself to writing economic-financial studies. His actions

at the proclamation of independence in 1813 made him very well-known.

For a short time he had some state functions during the reign of

William I. From 1816 to 1824 he was a member of the Lower Chamber of

the States-General the intellectual in politics who commented on the

monarch's enlightened despotic policy with respect to public prosperi-

ty. He deliberately accepted the union of the Austrian Netherlands

with the former Republic. It created the possibility of restoring the

international prestige of the Dutch Republic, which had suffered since

the 7-years' war (1756-1763), on the basis of a more varied national

economy stimulated by trade in the tradition of Holland. The Republic,

afterwards the United Kingdom of the Netherlands, had definitely be-

come a second-rank power and was therefore forced to permanently orien-

tate to England politically and economically.

In general England was considered a rival because of its commer-

cial expansion, especially of its general trade. Gijsbert Karel looked

for support in the cosmopolitan freetrade idea of Hume, which he also

found in his favourite late-mercantilist authors Forbonnais and Sdri-

onne. The growth of the world population was to enable the Netherlands

to acquire a relative part of the increasing trade activities between

the countries. The participation in the international goods transport

and capital transactions was essential for Dutch prosperity because of

its own small home market and its lack of raw materials and products;

its geographical situation made it extremely suitable for this. The
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freetrade thinking in England from the 17th century with Smith as culmi-

nation very much appealed to Van Hogendorp; the Smithian idealization of

freedom within a commercial society found in Holland its contemporary

evidence. From his philosphical-historical progress optimism he saw the

liberalization of the commercial policy in England after 1818 as the

beginning of the continuing growth of international commercial relations

based on a balance of power and economic interdependence. Now at last

the Netherlands, highly dependent on international factors, were enabled

to make a start with the restoration of their trade, so with the pro-

motion of their national prosperity. The eighteenth century porto-franco

idea of Dutch origin inspired Gijsbert Karel's plea for an anticipating

liberal policy with respect to tariff legislation and trade treaties,

also with respect to the colonial and interasiatic trade. He believed

in the initiating function of the modern idea of freetrade. Van Hogen-

dorp did not regard the superiority of English power and the dawning

economic emancipation of Germany, which, however, he did not yet sharp-

ly foresee, as a threat to Dutch trade.

In view of the economic importance of the Dutch money and capital

market the vague opinions in his country on national debt, public loans,

capital export, price theory and the monetary and banking system were

made explicit by Gijsbert Karel. In doing so he availed himself of the

literature of the continental followers of Smith, especially Kraus,

Storch and Ganilh. They reproached Smith and afterwards Ricardo with

neglecting the financial aspects of economic growth. Van Hogendorp paid

particular attention to the relation between taxes and 'ordre social'.

Towards the end of his life he came to a plan for changing the burden

of taxation under the influence of Sismondi.

Van Hogendorp disliked abstract theories, not only because the

young economic science did not yet have a balanced system of notions

as appears from the discussion about the theory of value and the con-

cept of wealth, but especially bacause he only attached importance to

applied economics, which was to be based on historical experience.

His economic thinking is closely linked up with his political

views. The political system ought to guarantee an institutional frame-

work within which the free activities of provinces and municipalities

and consequently of individuals could take place. Montesquieu's idea
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on the dualism between Crown and Parliament had to be adapted to modern

requirements; it was a condition for a liberal economic policy. This

opinion Gijsbert Karel found in the early-liberal writings and the House

of Commons debates. On the one hand he advocated nationbuilding, on the

other hand a modest r6le of the central government with regard to the

development of prosperity.

Van Hogendorp's ideas reflect the confused nature and the gradual

evolution of contemporary economic thinking. They moreover show the

convergence of ideas as they were to be found in the Netherlands as

European 'intellectual entrep6t'. As a popularisator he wanted to cor-

rect misconceptions behind the policy; in particular he insisted on the

acknowledgement of the harmony of interests between the various economic

sectors and between capital owners and producers. His archives and his

publications are an impressive testimony of the intense studies, not of

an original thinker, but of an author of political economy, who was

able to show a number of correlations between economic and financial

phenomena. His oeuvre is, qualitatively as well, the most important

source of the weakly-theoretical economic thinking, which was fragmen-

tarily present in the activities of the diligent administrators and of

the many publicists in the Netherlands in the period 1780-1830.
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een adelsdiploma aanwezig. Mededeling van drs.G.M.W.
Ruitenberg van het C.R.P.A., brief 4.11.1981; mededeling
Graaf G.K. van Hogendorp, Lochem, d.d.20.1.1982. Na het
gereedkomen van het manuscript van deze studie verscheen
in druk: G.K. van Hogendorp, Journal d'Adrichem(1806 -
1809) en Journal de la Haye (1810-1813). Uitgegeven door
J.Haak, met een inleiding van W.G. van der Moer.'s Gra-
venhage, 1981 (RGP, kleine serie,dl.51). Meestal verwijs
ik naar het archiefinventaris-nummer,enige malen naar
deze gedrukte bron.(Opm. In het Koninklijk Huisarchief
Zijn geen gegevens van betekenis voor mijn studie aan-
wezig).

4. zie: L.G.J. Verberne, In den spiegel van het verleden.
Historische opstellen. Utrecht-Antwerpen,1947. H. van
der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of
liberaal ? (Historische studies,dl.XXXII),Groningen, 1976.
De studies van beide auteurs berusten op een klein ge-
deelte van het Hogendorparchief.

5. zie: H.F.M.Peeters, De historische biografie en het ge-
bruik van persoonlijke documenten in de geschiedschrij-
ving. Enige literatuur.In: T.v.G.80(1967),462-471.

6. Wel enige gegevens over zijn priv6-financidn, zijn ziekte
en, heel schaars, over zijn gezinsleven.

7. zie: (M.C.Brands, J.Haak, Ph. de Vries, eds.), Uit het
werk van dr. J.Presser. Amsterdam,1969: VIII, 275-293,
Ego-documenten.

8. vgl. de zeven fasen van het schrijven en begrijpen van
de geschiedenis.In: J.Romein, In opdracht van de tijd.
Tien voordrachten over historische thema's. Amsterdam,
1946, 101-104.

9. Van der Hoeven plaatst Gijsbert Karel boeiend in de denk-
wereld van o.m. Montesquieu en B.Constant. De invloed van
deze auteurs wordt verondersteld, niet bewezen. Zie Van
der Hoeven, o.a. 26, 135.
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10. zie: Felix Gilbert, Intellectual History: its aims and
methods. In: Daedalus,100(1971),80-97. Richard E. Be-
ringer, Historical analysis. Contemporary approaches to
Clio's craft. NewYork etc.(1978),7-67. Roland N.Strom-
berg, Some models used by intellectual historians.In:
the American Historical Review,80(1975), 563-573.

11. H.T.Colenbrander over Gijsbert Karel: alle "Hogendorp's
staathuishoudkundige geschriften (zijn) oppervlakkig".
H.T.Colenbrander, Willem I, Koning der Nederlanden.Am-
sterdam,1935,deel II,16. S.H.Scholl, Het liberalisme
bij Mr. G.K. van Hogendorp, Mr. J.R.Thorbecke en Mr.S.
van Houten. Tilburg, 1947, 46-66. H. van der Hoeven,
106-110, 138-142.

12. zie de twee recensies over het boek van Van Rees: H.W.
Tydeman, Gijsbert Karel van Hogendorp als staatshuis-
houdkundige. In: Recensent der Recensenten,1855,250-
263. S.Vissering, Gijsbert Karel van Hogendorp,in: De
Gids,no.9,1-34. Tydeman en Vissering waren waarschijn-
lijk teleurgesteld over het feit, dat Van Rees in zijn
boek van 1854 niet het niveau evenaarde van zijn dis-
sertatie over Pieter de la Court (0. van Rees,Verhan-
deling over de 'Aanwijsing der politike gronden en
maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland'
van Pieter de la Court. diss.Utrecht,Utrecht,1851).

13. zie o.a. Van Rees'kwalificatie "communistisch" bij
fiscale maatregelen ten gunste van de armen: Tydeman,
ibidem,259; Vissering, recensie,7 (zie mijn V.3).

14. J.R.Thorbecke, Historische Schetsen.'s Gravenhage,
1860,p.188.

15. zie: W.A.Lewis, Theory of economic growth.London,1978
(12th ed.),o.a. ch.IV.

16. J.T.Buys, De Nederlandsche staatsschuld sedert 1814.
Haarlem,1857, 67-68. Hk.Riemens, Het Amortisatie-Syn-
dicaat. Een studie over de staatsfinancien onder Wil -
lem I Amsterdam, 1935.

17. J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van staathuishoudkunde.
1859(3e dr.)(1850,le dr.),328. H.R.C.Wright, Free trade
and protection in the Netherlands,1816-1830.A study of
the first Benelux. Cambridge,1955.

18. I.J.Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht.Sociaaleco-
nomische geschiedenis van Nederland,1795-1940. 's Gra-
venhage, 1961, 67.

19. P.Geyl, De patriottenbeweging,1780-1787. Amsterdam,
1947, 202.

20. J.W.Schulte Nordholt, Gijsbert Karel van Hogendorp in
Amerika,1783-1784. In: T.v.G.88(1975), 61.

21. W.G.C.Bijvanck, Vaderlandsche figuren op den overgang
der achttiende eeuw. 's Gravenhage,1927,13-15.

22. W.M.F.Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij. Haarlem(1924),deel II, 240.

23. zie: L.G.J.Verberne, Het sociale en economische motief
in de Bataafse tijd. Tilburg,1947. Idem, In den spiegel
van het verleden (zie hiervoor,noot 4).
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24. o.a. in recensie in T.v.G.63 (1950), 139. Brugmans heeft
zijn standpunt niet toegelicht.

25. o.a. bij: N.C.F. van Sas, Een Amsterdamse realist: Wil-
lem Frederik Rodll,1767-1835. In: Figuren en Figuraties.
Acht opstellen aangeboden aan J.C.Boogman.Groningen
(1979), 82. P.W.Klein vraagt zich in een recensie(T.v.G.
80(1967),410) af, of de negatieve inhoud van beide kwa-
lificaties wel zo vanzelfsprekend is.

26. Arnold Brecht, Political theory: the foundations of the
twentieth-century political thought. Princeton,New Jer-
sey(1970)(oorspr.1959),189-199,537-539.

27. Irene Hasenberg Butter, Academic economics in Holland,
1800-1870. Den Haag,1969, 31.

28. L.J.Zimmerman, Geschiedenis van het economisch denken.
Den Haag,1957 (5e dr.), 83.

29. J.G.S.J. van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson, Han-
delsman, econoom een bankier. Eerste periode,1839-1877.
z.pl.,1981,51-64.

30. Hasenberg Butter,ch.VI.
31. T.P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval.

Amsterdam,1931 ,102- 104.
32. W.M.Zappey, De economische en politieke werkzaamheid

van Johannes Goldberg(1763-1828).Alphen a/d Rijn-Brus-
sel, 1967, 136.

33. Het inzicht van Van der Hoeven in Gijsbert Karel's
natiebegrip schiet tekort,omdat hij niet de al of niet
hollandistische aard van diens economisch denken onder-
zocht en bovendien omdat hij in het vage bleef met be-
trekking tot diens historiebeeld.

34. citaat bij D.Hans, Thorbecke.'s Gravenhage,1932,115.
35. Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Repu-

bliek in de achttiende eeuw. Amsterdam,1959, 4-5.
36. J.Hovy, Het voorstel van 1751 tot instelling van een

beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek.(Propositie
tot een gelimiteerd porto-franco). Groningen,1966,voet-
noot 738 op p.637. De bewering wordt niet gestaafd.

37. m.n. A.Skinner & Th. Wilson(eds.),Essays on Adam Smith.
Oxford,1975.

38. zie: T.J.Kastelein, Het economisch denken. In: H.Bau-
det en H. van der Meulen (eds.), Kernproblemen der eco-
nomische geschiedenis. Groningen(1978),326-335.

39. Dit boek is het vierde proefschrift over Gijsbert Ka-
rel: naast de genoemde werken van Verberne (Leerjaren)
en Van der Hoeven is er de studie van B. de Gaay Fort-
man, Gijsbert Karel van Hogendorp en de grondwet van
1814. Amsterdam,1907.

Hoofdstuk II.1/2.

1. J.Romein, Gijsbert Karel van Hogendorp,1762-1834. Lof
der Eerzucht.In: J. en A. Romein, Erflaters van onze be-
schaving.Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.Den Haag-
Antwerpen (1971,9e dr.),593-618.

2. zie: E. du Perron, Schandaal in Holland. In: E. du Per-
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ron, Verzameld Werk,Amsterdam,1954,III,543-688.
3. Verberne, Leerjaren,14-15. Tot schrik van zijn moeder zat

de jonge Gijsbert Karel later in aantekeningen van vader
Willem te lezen over de deistische opvattingen van D'Hol-
bach, de auteur van 'Ssytome de la Nature:

4. Ook inhet Duits vertaald, zie G.K. van Hogendorp,Brie-
ven en Gedenkschriften,I,1762-1786.'s Gravenhage,1866,
318.

5. Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te verre-
gaande strengheid jegens de slaven. Batavia,1779 ;Rotter-
dam,1780. Sophonisba, of de gelukkige moeder door de in-
enting van hare dochters, ter lezing voorgesteld aan de
moeders te Batavia,1779; in 1789 te Rotterdam gedrukt.
Redevoering der inentinge,tot de ingezetenen van Bata-
via,1780; in 1784 gedrukt in het tweede deel van:Verhan-
delingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en
Wetenschappen,elf delen,1781-1826. Zie J. de Jong,Alpha-
betische Naamlijst van Boeken enz.,'s Gravenhage,1832,
680-683.

6. Brieven en Ged.I,3.
7. Verberne,Leerjaren,45. Biester is sterk Engels-georidn-

teerd. Biester gaf aan de universiteit van Butzow colle-
ge in algemene geschiedenis en rechtshistorie. Hij ging
eklektisch te werk : ibidem,46-47.

8. Verberne,Leerjaren, 44-49,65.
9. Verberne,Leerjaren,58. J.B.Basedow, zie: A.Vloemans,

Aristeia, Geschiedenis van de opvoedingsidealen.Den Haag,
1949, 432-445.

10. Verberne,Leerjaren, 62-63.
11. ibidem, 75,88.
12. Hij gebruikte dezelfde term als Muller:"1'habitude de

la r6 flex ion", brief van Miiller aan Gijsbet Karel,20 sept.
1781: Br. en Ged. I,166.

13. Verberne, Leerjaren, 92.
14. Muller achtte Voltaire een gevaar voor Europa' Br. en Ged.

I,170. Brief van Muller aan Gijsbert Karel, uit Kassel,
6 dec.1781.

15. Br. en Ged. I,226-229.
16. Br. en Ged. I,202. Zie: C.Wiskerke, De scheepvaartwegen

van Rotterdam naar zee. Rotterdam-Antwerpen,1948.
17, H.H. van den Heuvel, Antwoord op de vraag voorgesteld door

de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haer-
lem: Welk is de Grond van Hollands Koophandel van zynen
aanwas en bloei ? Welke oorzaeken en toevallen hebben die
tot heden aan veranderingen en verval bloot gesteld ? Wel-
ke middelen zijn best geschikt en gemakkelykst te vinden,
om denzelven in zyne tegenwoordige Festeldheid te bewaren,
zyne verbeetering te bevorderen en den hoogsten trap van
volkomenheid te doen bereiken. Verhandelingen Holl.Mij.
Wetenschappen,Haerlem,dl.XVI,1775,160 p.(Laspeyres,nr.520);
Verhandeling over de noodzaaklijkheid van het ondersteunen
der gemeene industrie en de middelen daartoe dienende met
betrekking tot ons vaderland. Utrecht,1780.

18. Archief Hogendorp,ARA coll.1913,port.101,H.H. van den Heu-
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vel aan Gijsbert Karel, 12 dec.1781.
19. zie Joh. de Vries, De Oeconomisch-Patriottische beweging.

In: De Nieuwe Stem,1952, 723-730.
20. port.50,d-2, 19e juni 1783, Aan boord op reis naar V.S.
21. port.12, brieven van Gijsbert Karel aan moeder, 17 juni,

21 juni, juni 1783 uit Haarlem.Het kontakt met Swildens
stopte snel,omdat die zich er over ergerde,dat Gijsbert
Karel niet duidelijk de patriotse zijde koos.Br. en
Ged. I,197,244.

22. port.11, Gijsbert Karel aan moeder,28 febr.1782.
23. Gijsbert Karel kende Mdser via Muller,Br.enGed.I,165.
24. o.m. over de constitutie van Engeland.Politieke geschrif-

ten van Franklin enz.; Grotius, Verantwoording der wet-
ten; Europdische Staatkunde; J.Necker.Zie port.50,Dag-

boek 1777-1785,d-1: Lijst goederen meegenomen op de
N.Amerikaansche reis.

25. speciaal over "les principes de commerce", Br. en Ged.
I,255. "Commerce" wil vaak zeggen: economie,zie hoofd-
stuk III. De betekenis van de Amerikaanse reis voor Gijs-
bert Karel's economische idee6nwordt niet besproken in:
J.W.Schulte Nordholt, Gijsbert Karel van Hogendorp in
Amerika, 1783-1784. In: T.v.G.88(1975),39-62.

26. Br. en Ged. I, 255.
27. Dat is ook de mening van zijn jongste zus,zie Verberne,

Leerjaren,145.
28. Br. en Ged. I,261.
29. ibidem,278.
30. ibidem,289.
31. ibidem, 289-290.
32. vertrek uit V.S. naar huis: 4 juni 1784,zie Verberne,

Leerjaren, 141.
33. Jefferson noemde Gijsbert Karel "the best informed man

of his age I have ever seen. Nature and application
seem equally to have concurred in fitting him for impor-
tant business", brief van Jefferson aan Washington,
6 april 1784, zie Verberne, Leerjaren,128.

34. niet verwarren met Gouverneur Morris,Br. en Ged.I,349.
Schulte Nordholt (zie noot 25) noemt Robert Morris en
Charles Thomson niet ; Verberne w61, maar deze beseft
niet, wat de betekenis van de informatie was, die
Gijsbert Karel werd aangereikt.

35. port.12,brief van Gijsbert Karel aan moeder,31 jan.1784
uit Boston.

36. port.36,10-h,aantekening 1830 bij: Financie en Banken,
4 mei 1784.

37. port.54,U. Lijst van allerhande papieren betrekkelijk
de Noord-Amerikaansche reis.

38. port.54,L, Political and Philosophical Reflexions.
39. port.36,10-d.
40. port.36,10-h.
41. Br. en Ged. I,414-418.
42. ibidem,392-412.
43. ibidem,412-413.
44. port.54,L,stempel 128.
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45. Verberne, Leerjaren,205. port.12,Gijsbert Karel aan moe-
der, 28 sept.1784.

46. Br. en Ged. I, 373-374, 401.
47. G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van

Staat in het koninkrijk der Nederlanden verzameld ten
dienste der Staten-Generaal,ed.J.R.Thorbecke,Zaltbom-
mel,z.j.(1854-1855),10 dln. in 5 banden. Band II,0.a.
204,216. Thorbecke heeft in het register van de door hem
verzorgde uitgave de naam Montesquieu niet opgenomen:

48. port.36,11, Engeland 1784. Parlement,Ministerie,Oost-
Indische Compagnie,3 juli 1784. Voorts:Br.en Ged.I,
373-379.

49. port.145-B, Historical view of Plans for the Government
of British India, and regulation of trade to the East
Indies, and Outlines of a Plan of foreign government,
of commercial oeconomy and of domestic administration,
for the Asiatic Interests of Great Britain,1793. Het
debat ging over de India Bill,1784.

50. Br. en Ged. I, 421.
51. ibidem, 428-429.
52. ibidem,427.
53. ibidem, 291, 317.
54. Er bestaat alleen zekerheid over lectuur van C6risier

en Robertson, en wel m.b.t. de vaderlandse geschiedenis.
55. zie bijv. Br. en Ged. III, 63.
56. Verberne, Leerjaren,102-103, 145.
57. Br. en Ged. II, 270-280.
58. Br. en Ged. I,236-244,302,307-312,315-325. Er zijn geen

aanwijzingen,dat de omstandigheid,dat vader Willem o.m.
door de beurscrisis van 1773 werd getroffen, Gijsbert Ka-
rel's interesse voor de financi6leproblematiek wakker
maakte. Over de vierde Engelse oorlog zijn er slechts
povere contemporaine notities; pas later is Gijsbert Ka-
rel in staat met meer informatie over de gevolgen van
deze oorlog te schrijven.

59. port.50,6-h, Kort verslag van mijn reis aan mijn moeder,
juni 1784.

60. door generaal Lincoln, zie port.50,6-h (noot 56).
61. port.12,brief van Gijsbert Karel aan moeder,uit Breda,

20 dec.1784.
62. zie hierna, 124-125.
63. port.75, Opstellen over wijsbegeerte,0.a.b-l,au milieu

du mois de mai 1784 en traversant le Yersey,seul,A che-
val (o.a. Hume).

64. Nu wellicht wel 'De l'esprit des lois', zie Verberne,
Leerjaren,161,205,maar zeker is dat niet.

65. port.36,nr.9-i/j, Brief aan een Reiziger uit Noord-Ame-
rika over onze nationale gesteldheid,23 sept.1785,Breda.

66. port.11, Gijsbert Karel aan moeder,uit Utrecht,24 en 26
febr. 1782; c. 23 juli 1782.

67. port.12, Gijsbert Karel aan Moeder,16 dec.1785.
68. Af en toe moest Gijsbert Karel nog wachtlopen bij het

stadhouderlijk hof in Den Haag,zie port 114-e,zie noot
67 ; aantekening van Gijsbert Karel d.d. 12 juli 1786.
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69. Br. en Ged. I,446-449. Port.13, brieven van Gijsbert Ka-
rel aan moeder, 4 en 7 juni 1786. Aantekeningen van Gijs-
bert Karel van colleges,zie port.114,0.m. port.114-e,
Principes du Droit Naturel(selon Pestel); De la th6orie
du Droit Civil et du Droit des Gens (selon Grotius).
port.114-f, Jus Publicum (Pestel); port.114-g, Collegie
over het nederlandsch staatsrecht, volgens Pestels Com-
mentarii,etc.

70. Gijsbert Karel vraag aan moeder om het studieplan aan
Van den Heuvel te laten weten.In: port.12,Gijsbert Karel
aan moeder, Leiden 16 dec.1785. Gijsbert Karel over Pes-
tel: Br. en Ged.I,452. In deze roerige maanden dreigde
Pestel een paar keer weg te vluchten naar Duitsland onder
het mom van een vakantiereis. In 1795 werd hij uit zijn
ambt gezet. Port.114-a, Pestel aan Gijsbert Karel, 12 mei
1786.

71. Nicolaus Ypey, Verhandeling over de Quotae der Zeven
Vereenigde provinci6n, waarin wordt aangetoond wat men
behoorde te weeten,om de Quota van iedere provincie ge-
noegzaam wisconstig te berekenen, en hoedanig die,uit het
geene men waarschijnlijk weet, op die wijze, ten naas-
ten bij bepaald kan worden. Harlingen, 1784.

72. G.W.Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne
tijdgenooten (1737-1800),vier delen. Middelburg, 1874-
-1877,dl.II, 436-443.

73. Verberne, Leerjaren, 172-174.
74. Br. en Ged.I,451. Hij had zelf geen hoge dunk van de

ijver van zijn medestudenten.
75. Br. en Ged.I,445.
76. zie noot 70.
77. port.36,15-d, Introduction h une Dissertation sur le se-

cours que des Alli6s doivent se proter mutuellement.
Sion, ce 30 mai 1786 (laatste alinea).

78. port.114-a, brief van J.A. van den Heuvel aan Gijsbert
Karel, uit Utrecht, 16 okt. 1786.

79. port.13 , brief Gijsbert Karel aan moeder, Leyde,15 sept.
1786.

80. geen auteur had volgens Gijsbert Karel die tekst tot nu
toe betrouwbaar weergegeven,zie port.12, Gijsbert Karel
aan moeder, Leiden (20 dec.1785), Au matin.

81. Laspeyres,E., Geschichte der volkswirtschaftlichen An-
schauungen der Niederldnder und ihrer Litteratur.Leipzig,
1863, 38-42; weifelende ideedn over o.a. gilde,0.I.C.

82. in jan. 1786, zie Verberne, Leerjaren, 173.
83. Br. en Ged.I,367-370, Paris 25 aug.1786, Jefferson aan

Gijsbert Karel.
84. Ook o.m. Rendorp; Van der Keessel; de jurist prof.Voor-

da; Voigt; Pieter Paulus, wiens verklaring van de Unie
van Utrecht d.d. 1775 door Gijsbert Karel gelezen werd,
zie port.114, Boekenrekening Leyden 1786 aan Gijsbert
Karel van Luzac en Van Damme.

85. Vader Willem vertrok in 1784, maar van het schip werd
vanaf die tijd niets meer vernomen. Verberne, Leerjaren,
167.
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86. port.13, Gijsbert Karel aan moeder, Leiden,6 febr.1786
en 7 juni 1786. Dirk laat kennelijk geen aanspraken als
oudste zoon gelden op een Rotterdamse post. Willem van
Hogendorp nam als vroedschapslid ontslag op 14 april
1773, en wijst zijn oudste zoon als opvolger aan,zie
E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, 1572-
1795 (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, V),
Rotterdam,1973,p.XVIII. Dirk is in 1786 in Oost-Indi6.
Wellicht mag Gijsbert Karel op een funktie in de Maas-
stad rekenen ? Enige regenten protegeren hem: I. van
Teylingen en P. van Yzendoorn.

87. zie bijvoorbeeld de scherpzinnige verslaggeving over
groepen en politieke constellatie in Amsterdam: Br. en
Ged.IV, 118-150.

88. Verberne wijst op Gijsbert Karel's genuanceerde politie-
ke opvattingen in 1787. Verberne, Leerjaren,229,245-255.
Gijsbert Karel zag Willem V als een zwakke figuur. Hij
objectiveerde het stadhouderschap,zie bijv. Br. en Ged.
II,118. Van der Hoeven, 16-27, geeft een aanvechtbare
visie, vgl. Verberne. Zie ook mijn hoofdstuk IV.1.

89. Br. en Ged. I,195. Vgl. M.Antoinette P.Roelofsz, Een
jeugdliefde van Gijsbert Karel van Hogendorp. In: Die
Haghe,jaarboek 1943,139-197.

90. Br. en Ged. I,449. Vgl. Schulte Nordholt,Voorbeeld.
91. port.13,brief aan moeder,11 sept.1786.
92. Terecht betreurt Rogier,dat Verberne in zijn Leerjaren

niet tot een samenvattende karakteristiek kwam van Gijs-
bert Karel in 1787. Zie: L.J.Rogier, Herdenking van
L.G.J.Verberne. Utrecht-Nijmegen (1956),12. Verberne
heeft mijns inziens de intellectuele aspiraties van
Gijsbert Karel niet geheel serieus genomen en te uit-
sluitend in verband gebracht met diens verlangen naar
een politiek ambt.

Hoofdstuk II.3.

1. De teleurstelling over de benoeming tot tweede pensio-
naris komt m.i. voort uit het feit,dat hij aanvankelijk
een bijwagen leek te worden van de lastige,patriotsge-
zinde Nederburgh. Niet Gijsbert Karel werkte Nederburgh
weg, zoals J.Melles (Ministers aan de Maas.Geschiedenis
van de Rotterdamse stadspensionarissen,1508-1795,Rotter-
dam/'s Gravenhage,1962, 201-202) insinueert, maar de
meerderheid van de Rotterdamse vroedschap Wn Burgemees-
teren, die Nederburgh's ziekte 6n patriottisme als oor-
zaken noemden om hem aan de kant te zetten,vgl. o.a.
Br. en Ged. II,306-307,315. Gijsbert Karel gaf deze oor-
zaken graag door aan de Prinses, want het ontslag kwam
hem niet ongelegen. Vgl. G.J.Schutte, De Nederlandse Pa-
triotten en de kolonien. Een onderzoeknaar hun denkbeel-
den en optreden, 1770-1800 (Historische Studies,XXIX),
Groningen, 1974, 172, noot 93.
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2. Melles, 12-13.
3. Gijsbert Karel moest andere Gedeputeerden ter Dagvaart

adviseren; zijn stem en zijn mening telden mee, indien
gedeputeerden zonder last van de vroedschap moesten han-
delen. Zie: Hogendorparchief, aanwinst 1965, nr.571,Reso-
luties van de vroedschap van Rotterdam, 20 sept.1787 - 10
maaer 1788; Gijsbert Karel's aantekening d.d. 10 maart
1788 bij art. 9 en 12.

4. Gijsbert Karel was natuurlijk op de hoogte van de grote
rol die "de drie Pensionarissen"(Rendorp enz.) in de pa-
triottentijd hadden gespeeld. Nu wilde hij het Kransje
duidelijk li6ren met het stadhouderlijk hof, Br. en Ged.
II, 285; IV, 161; III,9. Over dit informeel voor-overleg-
groepje (Het Kransje) heb ik in de literatuur geen nade-
re gegevens kunnen vinden.

5. Achteraf betreurt Gijsbert Karel (aan.c.1830), dat hij
niet eerst tweede secretaris van de Staten van Holland,
d.w.z. eerste secretaris van de Gecommitteerde Raden van
Holland, werd; deze funktie had hij gekregen, indien hij
er om gevraagd had. Zo zou hij een opstapje hebben gehad
naar het ambt van Thesaurier-Generaal of Secretaris van
de Raad van State: "De Raad van State was voor het bond-
genootschap juist hetzelfde als de Gecommitteerde Raden
voor den voornaamsten bondgenoot, voor dengeen, die meer
vermogt dan alle de anderen zamengenomen", zie port.38,c,
Stukken betr. de sollicitaties naar de betrekking van
Thesaurier-Generaal, mei 8 - juni 22 (1793).
Gijsbert Karel hoort van zijn moeder, dat Mollerus, secre-
taris van de Raad van State, en de Amsterdamse pensiona-
ris Van der Goes onderling een financidle regeling
troffen om elkaar funkties toe te spelen; port.38,c(zie
boven). Het was vooral Moeder Carolina, die het 'familie-
paardje' Gijsbert Karel aanspoorde naar de vacature van
Thesaurier-Generaal te solliciteren. Gijsbert Karel zelf
denkt, dat zijn idee6n als te kritisch worden beschouwd
en dat hij inderdaad te jong is om invloed uit te oefenen
op ervaren politici. Zie Br. en Ged.III,36-37,40-41.

6. H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam. Amsterdam,
1940, 3 delen. A.J. van der Meulen, Studies over het Mi-
nisterie van Van de Spiegel. Leiden, 1905.

7. Br. en Ged. III, 71.
8. zie port.38,4-B,Politica , 4-14 maart 1793.
9. Br. en Ged.II,249-250. Het feit dat Van de Spiegel Gijs-

bert Karel geschikt achtte voor een funktie in Amsterdam,
wijst er m.i. op, dat Gijsbert Karel in zijn ogen in
1787 blijk had gegeven de scherpe tegenstellingen als be-
middelaar te kunnen verzoenen, of zeker de orangisten te
kunnen bedwingen. De Prinses daarentegen dacht, dat er
iets waar was van het gerucht, dat Gijsbert Karel bin-
dingen had met de 'd6mocrates oranges'.

10. Er zijn overigens uit de periode 1787-1795 maar weinig
opstellen van Van de Spiegel bekend,0.m. 'Over den in-
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vloed der quantiteit van goud en zilver op den Prijs der
dingen', zie Vreede, IV,566-571.

11. H.Brugmans, Geschiedenis van Nederland,VI: Nieuwe Geschie-
denis.Amsterdam,1937,hfdst.34,p.265-291: De Restauratie,
p.268.

12. Joh. de Vries, Economische achteruitgang,44. Idem, Amster-
dam-Rotterdam.Rivaliteit in economisch-historisch perspec-
tief.(Fibula,8).Bussum,1965,9-10.

13. In Amsterdam stonden de handelskringen afwijzend tegen-
over de bindingen van Oranje en de Republiek met Engeland.
Dit leidde tot herleving van het patriottisme bij de bur-
gerij aldaar. H.Brugmans,268 (zie noot 11).

14. Hazewinkel,II,83 (citaat).
15. Hogendorparchief,aanw.1965,nr.571,d.d.24 dec.1787,In-

structie voor den Pensionaris; gedeeltelijk ook in Br. en
Ged. II,311-314.

16. Van der Meulen, 349.
17. Missive van eenen oud-burgemeester over den 25ste penning;

16 blz.Brief van een Burgerman te D. over zekere negotia-
tie,1788,11 blz.; Brief van eenen Boer, uit den Alblasser-
waard aan zijnen vriend in het Westland ; en het Antwoord
op denzelven: inhoudende, dat zonder den 25ste penning het
Land niet gered kan worden. Alsmede, waarom men den 25ste
Penning geeft; en op wat manier dezelve zal ingericht wor-
den,enz. 's Gravenhage,1788,8 blz.

18. Br. en Ged. III,63: speciaal wordt hier het pamflet be-
doeld dat genoemd wordt in Br. en Ged. II,131:'Verhande-
ling over de noodzakelijkheid eener heerschende religie
in den Staat'. 's Gravenhage (1792).Dit pamflet is ook
weinig doordacht en sterk polemisch.

19. Van der Meulen, 351-352.
20. port.151,3-f, Rapport in de Vroedschap,den 27 aug.1788.
21. port.151,3.1788,f. Rapport in de Vroedschap van 27 aug.

1788 over den 25sten epnning; aant. van Gijsbert Karel,
La Haye, 16 sept.1788.

22. zie: J.S.Bartstra,Vlootherstel en legeraugmentatie,1770-
-1780.Assen,1952.

23. port.38,G. Stukken betr.Quotes,1790,1791 (29 juli 1790-
- 16 mei 1791).

24. Vreede, IV,388-397.
25. port.141-a,Conciliatoir Plan eind 1793.
26. port.119,Concept-Notulen der Vergaderingen der Staten van

Holland,1783-1794.Groot Besogne,11 oct.1793.
27. port.136,d.
28. = noot 26. Vergadering 21 dec.1793.Resumtie.
29. port.74,e. The Doctrine of Equivalents,1794. Uit de tekst

blijkt dat Gijsbert Karel de bedoeling had de inhoud van
Crawfurd's boekje in briefvorm te publiceren,port.136-b,
George Crawfurd,On Money,c.1790: zelfgemaakte copie van
fragmenten van The Doctrine etc.

30. port.74,d. Wisselbank van Rotterdam.Agio,c.1791.
31. Joh. de Vries,Amsterdam-Rotterdam,56,64-65,69.
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32. port.51.3.1788,a. Tractaten 1781, 7 jan.-6 maart.
port.38.2.1791,B. Stukken betreffende een commercie-
tractaat met Engeland, 2 febr. - 9 sept. Zie hierna,
VIII.3.

33. A.J. van der Meulen,a.w.; C.H.E. de Wit, De strijd tus-
sen aristocratie en democratie in Nederland,1780-1848.
Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaar-
dering van een periode. Heerlen,1965. G.J.Schutte, a.w.

34. Van der Meulen,505 e.v.
35. zie: E. du Perron-De Roos, Correspondentie van Dirk van

Hogendorp met zijn broeder Gijsbert Karel.In Bijdr.Taal-,
Land- en Volkenkunde van Ned.-Indi641.102,p.125-274.
's Gravenhage,1943.

36. port.145-b,zie noot 49 van par.2.
37. port.38,G,Verkoopingen van de Oost-Indische Compagnie

(c.1792). Gedagten over het verschil omtrent de wijze
van verkooping der O.I. Compagnie.

38. port.109, Brieven van P. van Yzendoorn,Vroedschap van
Rotterdam,Bewindhebber van de O.I.Compagnie,Staatsraad
onder Lodewijk,enz. (1786-1816).Zie Engelbrecht nr.320.

39. Ook met de invloedrijke Directeur van de O.I.C.,het Rot-
terdamse vroedschapslid Isaack van Teylingen,een familie-
relatie,stond Gijsbert Karel op vriendschappelijke voet,
zie port.140,Stukken betr. Marine-Scheepvaart en Handel,
1633-1792. B: Levantschen Handel,18 jan.1633-21 jan.1790.
Br. en Ged. II,285 (n.v.b.); Engelbrecht nr.310.

40. Verberne heeft een klein,zwak artikel geschreven: Hooge
Graanprijzen,1789,zie zijn bundel In de Spiegel,38-53
Het ontbrak in zijn artikel o.m. aan een algemeen hader,
dat H.Brugmans juist in de Gesch. van Ned.VI aan het sa-
menstellen was (H.Brugmans,a.w.,278-281). Zie:VIII.4.

41. Verberne, Het sociale en economische motief,12-13.
42. zie hierna,V.3.
43. Romein,Erflaters,601.
44. zie: Br. en Ged. III,62-66:over Thomas Paine.
45. Cras, Pestel, Kluit, zie port.38,4,c t/m h, Gedenk-

schriften 1790-1793.
46. Van der Hoeven,43-46. Deze aantekeningen werden niet

door de jongste zoon als redakteur van de Brieven en Ge-
denkschriften gepubliceerd ; hij vond hen terecht onafge-
maakt en fragmentarisch : Br. en Ged. III,82.

47. Br. en Ged. III, 49-60.
48. P.Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam,dl.VI,1792-

-1798.(Wereldbibliotheek),Amsterdam/Antwerpen,1962,1499.
49. Br. en Ged. III, 78.
50. Br. en Ged.III,87-145,114(noot).
51. zie Vreede, IV,0.a. 286-299. Zie ook noot 69 hierna over

'Unie van Utrecht verbeterd',1799.
52. port.69, Opstellen over Algemeene Geschiedenis,b-13:Ri-

chesses de la Hollande. De laatste regel van deze noti-
tie wijst er op,dat Gijsbert Karel's potloodaantekening
"ong.1796" moet zijn: 1795.

53. A.J.Teychin6 Stakenburg, Gijsbert Karel van Hogendorp.Weg-
wijzer naar nieuwe ti.iden.(Roterodamum,21).Rotterdam/
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'sGravenhage,1963, 48.
54. Br. en Ged. III,145-148.
55. ibidem,160.
56. Ook in de Bataafse Republiek was er betrekkelijke rust

na de staatsgreep van 12 juni 1798. Leonie van Nierop,
Brieven van G.K. van Hogendorp en Willem van Hogendorp,
deelgenooten in het handelshuis Gijsbert Karel van Ho-
gendorp en Co. te Amsterdam, in den zomer van 1798 ge
durende de reis van Gijsbert Karel van Hogendorp 19 ju-
li - 25 september 1798, medegedeeld door - . In: EHJ,15.
's Gravenhage,1929,1-184, p.12.

57. ibidem,14-17.
58. ibidem,139,140.
59. port.56-b, Stukken betr. eene reis door Duitschland

in 1798. Journal d'un course A Embden,Bremen,Hamburg et
Leipzig en 1798 juli-sept.

60. Br. en Ged. III,160.
61. H.H.Zwager, Nederland en de Verlichting.(Fibula,12).

Bussum,1972,119.
62. port.71 i/j, Onze Tijden.
63. Gijsbert Karel gaf een korte uitleg van de 'Essais poli-

tiques, 6conomiques et philosophiques'(Gendvo,1799)van
B.Thompson, van oorsprong Amerikaanse Engelsman en na-
tuurkundige. Van Hogendorp ziet voor particuliere bur-
gers een broodwinning weggelegd in het vervaardigen van
soep en van haardvuurstenen ; de paupers kunnen zo de
kosten van voedsel en verwarming verlagen.

64. port.136-e, dagboeknotitie 1 f6vrier 1798, en : Onze
Tijden , in port.71 i/j.

65. Van Rees trof Gijsbert Karel's auteurschap aan in het
diktaat van Kluit's statistiekcollege, zie 0. van Rees,
Collegie van A.Kluit, 251.252. Ook Jan Ackersdijck was
dit bekend,zie archief J.Ackersdijck, Universiteitsbi-
bibliotheek Utrecht,inventarisnummer 21.B.1-11,voorheen:
doos 199,port.-c,mapje: Italiaanse economisten. Zie ook
catalogus K.B., 's Gravenhage.

66. zie noot 11 van VII.1.
67. Gedagten,1802, Voorberigt,V.
68. zie zijn mening over zijn gedrag in dat jaar: port.49

a en b, Geheime Gedenkschriften,1 e.v.
69. tekst,zie Vreede,IV,456-476. In Gijsbert Karel's pape-

rassen,port.122-b: Unie van Utrecht verbeterd. Een opstel
van den Raad Pensionaris Van de Spiegel te Lingen in
Westphalen na het einde van zijn gevangenschap, en ver-
taald door mijn broeder Frits voor het Engelsche Minis-
terie op verzoek van den steller. Memorie van Gijsbert
Karel in: Br. en Ged. III,171-183. Dit opstel van Gijs-
bert Karel is niet uit 1799, zoals door H. van Hogendorp,
Verberne enz. wordt gezegd, maar dateert (zie III,173)
van na de dood van Van de Spiegel, die op 7 mei 1800
stierf. De Verklaaring kan dan ook niet zonder meer be-
schouwd worden als een staaltje van 'carri6reverlangen'.

70. Verberne heeft dat laatste aangetoond,zie Verberne,Gogel
en de Uniteit.Nijmegen,1948,69 en noot 40 van deze rede.
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Hij heeft deze zelfde denkstijl merkwaardigerwijze niet
van toepassing willen verklaren voor Gijsbert Karel.
Voor de geringe aandacht, die Verberne besteedt aan het
directe verband tussen het opstel van 1800 en de Ver-
klaaring, zie L.G.J.Verberne, Gijsbert Karel van Hogen-
dorp en zijne verklaaring aan het staatsbewind,1801.In:
BGN,V(1950),31-62;33,44,54: "Wat de Verklaaring onder
hervormingen verstaat is alles tezamen genomen toch wel
uiterst sober".

71. Br. en Ged. III,208-210, 8 febr.1802.
72. ontsnapt uit gevangenis in Oost-Indi6,zie C.H.E. de Wit,

De strijd tussen aristocratie en democratie,210-213.
73. lets dat tot voordeel der Deelgenooten van de Oost In

dische Compagnie en tot nut van ieder ingezeten, van
dit Gemeenebest kan strekken.Amsterdam,1785.'Afgedrukt'
in 1785, zie Schutte,236, en opgenomen in : D. van Ho-
gendorp (ed.), Stukken,rakende den tegenwoordigen toe-
stand der Bataafsche Bezittingen in Oost-Indid en den
handel op dezelve. Den Haag en Delft,1801(Schutte,242).

74. zie Schutte,242: pamfletten febr. en nov.1801.
75. De Wit, De strijd,231-232.
76. Zij nemen een aparte plaats in temidden van de pamflet-

tenstrijd van die dagen. De invloed van Dirk op Gijs-
bert Karel is tot nu toe als te dominant voorgesteld;
vgl. hierna,VIII.2.

77. In 1804 stelde Gijsbert Karel nog Brief XV en Brief
XVI samen,maar die werden niet uitgegeven,zie port.
71-k, Brief XV en XVI Aan een Participant in de Oost-
Indische Compagnie.

78. Schutte, 246.
79. zie hierna,VIII.2.
80. vgl. Verberne, Spiegel,80.
81. Verberne, Spiegel,hfdst.4,69-143, Gijsbert Karel van

Hogendorp en Zuid-Afrika. Zie ook: inleiding van W.J.
van der Moer in RGP,kleine serie,dl.51.

82. zie hierna,VIII.2.
83. port.83,Gijsbert Karel aan Dirk, 29 april 1806.
84. ibidem, Dirk aan Gijsbert Karel, 10 juli 1805 uit

Koenigsbergen.
85. Eerst als minister van oorlog,daarna als gezant in We-

nen, en na 1810 in militaire betrekking bij Napoleon,
zie J.A. Sillem, Dirk van Hogendorp(1761-1822),Amster-
dam,1890,XVI-XVIII. De wisselvalligheid en de tragiek
van zijn carribre,voor 1806 en na 1813 spreken tot de
verbeelding van diverse auteurs: E. du Perron, Paul van
't Veer.

86. o.m. port.52-A, Journal d'Adrichem,19 janv.1808,Ques-
tions du roi sur les colonies.

87. De buitengewesten waren in Engelse handen.Br. en Ged.
III, 261.

88. Uit 1794. Zijn meningsvorming was sindsdien af te le-
zen in memories uit 1793 en 1800. Voor Reglement en
Rapport spoorde hij kwantitatieve gegevens op en stelde
hij organisatorische aanwijzingen op papier, zie port.
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161-e. Ook: Verberne, sociaal en economisch motief,12-16.
89. zie port.52-a, Journal d'Adrichem,434-445, M6moire sur

la police des pauvres.
90. H.T.Colenbrander, Historie en Leven,I,253.
91. port.78- a,Gijsbert Karel aan Prinses-Moeder,nr.1,28 a-

pril 1806.
92. Br. en Ged. III, 265.
93. zie RGP,kleine serie,dl.51.
94. Br. en Ged. III, 46-47.
95. Colenbrander,Historie en Leven,I,258; 267 noot 1.
96. port.69, Opstellen over Algemeene Geschiedenis. Van der

Hoeven,61-68,104-105. Zie ook: Colenbrander,Historie en
Leven,I,124-127.

97. Br. en Ged. III,295-300.
98. Br. en Ged. V, 448-451.
99. Aldus S.Schama, Patriots and Liberators.Revolution in

the Netherlands,1780-1813. NewYork,1977, 636.

Hoofdstuk II.4.

1. zie Van der Hoeven,a.w.
2. zie hierna, V.2.
3. Ambtenaren van de Franse school zagen de onderdanen in

plaats van als "vrije Nederlanders" als "houten poppen",
zegt Gijsbert Karel bij gelegenheid van de wet op de
schutterijen. Op mentaliteit, op geestdrift komt het
aan ' Br. en Ged. VI, 505-506.

4. Br. en Ged. V,70, 195-196.
5. zie o.a. Br. en Ged. V, 72-73.
6. Br. en Ged. V,404,409,412-414, 426-427. Zie hierna,

VIII.2.
7. Br. en Ged. V, 319, 390-392 ; vgl. V,224.
8. ibidem, 104, 393-394.
9. als zodanig was Willem 'patriots' geworden. Deze op-

merking van Gijsbert Karel slaat niet op de politieke
gezindheid van Willem, maar op diens wens naar conti-
nubring van het bestuur en van de economische politiek
van de Bataafs-Franse tijd. Br. en Ged. V,49. Verberne,
G.K.v.H. en zijn verklaaring enz.,56,62 ziet die opmer-
king te eng.

10. Br. en Ged. V, 428.
11. ibidem, 71.
12. ibidem, 101.
13. zie: ibidem, 99.
14. ibidem, 72.
15. Br. en Ged. VI, 193-194.
16. Br. en Ged. V, 101.
17. ibidem, 98-99.
18. Br. en Ged. VI, 307-322.
19. ibidem, 322-341.
20. zie Br. en Ged. V, 151.
21. een mooi understatement van A.R.Falck : aan Gijsbert

Karel 25 juin 1816:"Maar kan en moet men het goede
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UNO IMPETU doorzetten, zoolang niet deze en soortgelijke
overredingen ruim baan zullen gemaakt hebben in den drom
der vooroordeelen?".

22. Br. en Ged. VI, 358.
23. ibidem, 360.
24. ibidem, 365.
25. door Elout, Br. en Ged. V,331.
26. Br. en Ged.VI, 425, 381-382.
27. Br. en Ged. V, 148.
28. Br. en Ged. VI,411-412.
29. Br. en Ged. VI,426-427. Ook H. van Zuylen van Nyevelt

klaagt over de "m6diocrit6" (ibidem,378).
30. ibidem, 455.
31. ibidem, 408-409.
32. ibidem, 421.
33. ibidem, 428.
34. vgl. K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland.

Schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw. Arn-
hem, 1933.Hoofdstuk III,27-36: Medestanders van Hogen-
dorp; de liberalen tot 1830. Dit hoofdstuk is zeer on-
volledig. Een nader onderzoek naar het stemgedrag van
de Tweede-Kamerleden is nodig om het kontrast noord-
-zuid in de Tweede Kamer te nuanceren. Het prosopogra-
fisch onderzoek van drs.P.W.Meerts vormt hiertoe een
goede aanzet: P.W.Meerts, Kamerleden,1814-1830. Een on-
derzoek naar de sociale en politieke achtergrond van de
personen die zitting hadden in de Staten-Generaal van
de Verenigde Nederlanden (2-5-1814/19-8-1815)(1815-1830).
(Onderzoeksrapport Faculteit Rechtsgeleerdheid, R.U.Lei-
den)(stencil),1977-1978.

35. In zo'n commissie mocht w61 vrij worden gedelibereerd,
vond Prinses Wilhelmina,Br. en Ged.VI,412. De Koning
stond geen overleg toe tussen afdeling en minister,zie
Br. en Ged. V, 435-436.

36. Br. en Ged. VI,425. Van tegenspel tegen Gijsbert Karel
in de commissie is niets bekend. In de 'Bijdragen tot
de huishouding van staat' wordt soms gesproken van "het
advies, uitgebracht in de afdeling".

37. in: Br. en Ged.VI,433-455. Overigens zijn de aantekenin-
gen hier niet geheel afgedrukt,zie port.44,4-g,Staten-
-Generaal,1824-1825.

38. Bijdragen,0.a. I,3.
39. Br. en Ged. I,166-167.
40. reis naar Wiesbaden,zomer 1832, niet in Bijdragen,maar

in Br. en Ged.VI,459-504.
41. door de geleerde prof. H.C.Cras te Leiden, brief aan

Gijsbert Karel, mei 1818: port.99.
42. Brief van W.B.Donker Curtius,20 april 1818: port.99.
43. Bijdragen,II,302.
44. uit Parijs,15 mei 1821: Br. en Ged.VI,422-423.
45. brief van de Koning, 5 juni 1821,nr.368-E,Staatssecre-

tarie.Kabinet des Konings,nr.6090.
46. Bijdragen, I,25.
47. vgl. I.J.Brugmans, PM,145. Wright,Free trade,182-184.
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48. Br. en Ged.VI,455-459; toegevoegde aantekeningen,zie
port.70,c:Koophandel.

49. G.K. van Hogendorp, Advys over de Verhandeling 'Over de
oorzaken van het verval des Nederlandschen Handels, en
de middelen tot herstel of uitbreiding van dezelve (door
J. van Ouwerkerk de Vries). Uitgegeven door H.W.Tydeman.
Haarlem,1828. Door Gijsbert Karel in 1827 geschreven.

50. port.102, brieven van N.G. van Kampen aan Gijsbert Karel.
51. Br. en Ged. VII, 8.
52. Die bijna vijandige gezindheid was overigens van korte

duur. Zie: H.T.Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene
Geschiedenis van Nederland,dl.VIII,derde stuk,1815-1825,
's Gravenhage,1916,406-464. (RGP)

53. zie volgend hoofdstuk. Tydeman gaf veel buitenlandse
werken in vertaling uit; verschillende daarvan werden
door Gijsbert Karel voorgesteld.Zie noot 153 van III.3.

54. Alstorphius Grevelink,P.W., De summi imperantiscura,
quae dicitur indirecta, in industria promovenda,1832;
vermeld in brief van Gijsbert Karel aan Tydeman,port.
79-a,nr.407,5 july 1832 ; in brief van Tydeman aan Gijs-
bert Karel ,port.107,Leiden 20 oct.1832 ; in brief van
Gijsbert Karel aan Grevelink,port.79-b,nr.453, 4 sept.
1833.
J.W.Dedel, diss. over de koloni6n, in brief van Tyde-
man aan Gijsbert Karel, Leiden 9 july 1826,in port. 107;
in brief van Gijsbert Karel aan Tydeman, port.78-d,nr.61,
27 juny 1826 ; in brief van Gijsbert Karel aan Dedel,
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handeling.

71. Br. en Ged.I,445. Voor het volgende o.a.:port.165 ;port.
49 a en b, Dagboek,224 e.v.
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Classe d'histoire et de litt6rature ancienne, etc.,
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46. port. 64, f (ibidem), 273.
47. Vreede, IV, 488.
48. ibidem, 500.
49. Gedagten,1802, Voorberigt, p.VI.
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door Boogman gegeven kwalificaties van de historicus
Thorbecke: progressief-historistisch, anti-ideologisch
en pragmatisch ; "van een anti-normatief historisme en
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Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten
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29. port.62 q,eerste blad.
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1715, lu en juillet 1783.

31. ibidem.
32. Leeb,122-136. Zie ook: H.Smitskamp, Simon Stijl als

verlicht geschiedschrijver.In:BGN VI(1951/1952) 199 -
- 217. Waarschijnlijk gaat het hier over Zillesen's
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L. de Beaufort, E.Gibbon, A.Thierry, besproken in:
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41. Van Deursen, Wijsgerige geschiedschrijving, 84-85.
42. port.65, stempel 14. Fueter, 367-369.(port.65: Op-

stellen Vaderl.Gesch.).
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62. Bijdr. III, 72.
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12 dec. 1781; ook in zijn Verhandeling achter Campoma-
nes.
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de Engelse graanhandel: G.K. van Hogendorp, Brieven
over de nationale welvaart,I,136-137. Baron Von Mal-
chus, Statistik und Staatenkunde.Stuttgart,1826;ibidem.
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Jane Marcet, Conversations of political economy.London,
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96. Laspeyres, 41, noot 173.
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wetenschap gemaakt, en eindelijk geheel vergeten (heeft)
dat het aankomt op de deelneming van de geheele natie
in de welvaart, met andere woorden op het nationaal ge-
luk, zoodat het meerder geluk van alle de ingezetenen
het doeleinde, en de vermeerdering der nationale wel-
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dend maatschappijhervormer. Amsterdam,1959,0.a. 15,104-
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99. C.Zillesen, Wijsgeerige staatshuishoudkunde.Rotterdam,
1815, 24.

Hoofdstuk III.3.

1. o.a. Gedagten, VI en VII. Gijsbert Karel was min of meer
op de hoogte van de Engelse auteurs Raleigh, Petty,Child,
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of scientific economics. English economic thought,1660-
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2. o.a. Bijdr.II,237, 241-244.
3. port.71 i/j, Onze Tijden (na de Franse Rev.).
4. Ik loop hier vooruit op m.n. mijn hoofdstuk VIII.
5. zie mijn hoofdstuk IV.1 en IV.3.
6. Bijdragen, passim.
7. zie Robert Michels, Zum Einfluss klassischen italieni-

schen Nationa16konomie auf die Dogmengeschichte. In:
Jahrbucher fur National6konomie und Statistik, 135.Band
III. Folge.80 Band,1931,II,161-191. Jena, 1931.

8. zie G.C.Gibbs, The role of the dutch Republic as the
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eighteenth centuries. In:BMGN LXXXVI(1971),323-349.
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van de Graaff, zie Laspeyres, B 635.
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11. o.a. Raleigh, zie Bijdr.I, 328.
12. Pierson, Verspr.Econ.Geschr. II, 209-246.
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14. Laspeyres, Vorwort,IX. Vgl. Zimmerman,22
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sterdam 1953 (Med.K.N.Ak.v.Wetenschappen,afd.Letterk.,
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schauungen Dirck Graswinckel's .Diss.Freiburg(Schw.),
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tiende eeuw. Utrecht,1865,I,324-342.

18. Van Rees,diss.1851,p.IX,noot 3.
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Het onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde aan de
Nederlandse Universiteiten tegen het einde der negen-
tiende eeuw.In: Kleio,14(1973),427.

20. O.van Rees,diss.1851,XVI en XVII ; 0. van Rees,Gesch.
der staath.h.k .,I,362,spreekt ook van een Duitse ver-
taling.



p.91 - 93. - 445 -

21. Br. en Ged.III,316. Ook brief aan N.G. van Kampen,
29 jan.1825 in port.78-c. Elie Luzac, Hollands Rijkdom,
I,Voorrede,XIX.

22. Brief aan N.G. van Kampen,29 jan.1825,port.78-c.De
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Huet's 'Momoires sur le commerce des Hollandois',zie
L.Jansen, 'De Koophandel van Amsterdam'.Een critische
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l'Espine en Isaac le Long. Amsterdam,1946, 336.
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27. Hovy,inz. 365-375, 384-397, 630-640.
28. Jansen,titel zie noot 25.
29. ibidem,361-364.
30. 0. van Rees, Het Collegie van A.Kluit,251.
31. Jansen,36. In 1732 verschenen onder de titel 'Traito

g6n6ral du commerce de la Hollande ou d'Amsterdam' van
de zoon J.P.Ricard en in 1781 een herziene versie van
M. de M.(?) onder de titel: Trait6 g6n6ral du commerce,
contenant des observations sur le commerce des princi-
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'Le Negoce d'Amsterdam'van I. le Long van 1722, zie
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32. Ricard,Traito,1781, 34,noot 1.
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zie Jansen,336.
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uitgang,125-128, 180-184 en notenapparaat.
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Amstelodamum (1912).

36. J.Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederland-
sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,1772-1952.
Haarlem, 1952, 31. 1

37. op zijn Amerikaanse reis, zie port.50,5-d .
38. Vlak tevoren, in 1778, was een Franse editie verschenen

van de bekroonde verhandeling van 1775: Dissertation
sur le commerce de la Hollande, sur les sources de son
ancienne prosp6rit6, les causes de sa d6cadene, et les
moyens de la r6tablir. Dusseldorp,1778.

39. Julius Kautz, Die geschichtliche Entwicklung der Na-
tional-Oekonomik und ihrer Literatur. Glashutten im
Taunus,1970(Reprint,Wien)(oorspr.1860), 295,335,389.

40. o.m. J.R.McCulloch, zie Schumpeter,172-173 en noot 3
aldaar.

41. bijv. over het begrip nationale rijkdom,zie Bernard-
Andr6 Pierrelle, Campomanes, ministre de Charles III
d'Espagne.In: A.Decouflo, Fr.Boulanger etB.-A.Pierrelle,
Etudes d'histoire 6conomique et sociale du XVIIIe
sidcle. Paris, 1966, 95-148. Zie ook recensie van B.
Bennassar over: Laura Rodriguez, Reforma e Illustra-
ci6n en la Espana del XVIII: Pedro R. Campomanes.
Madrid, 1975. In: RH,259 (1978),nr.525,217-218.

42. port.36 ,7-e. Volledige titel: H.H. van den Heuvel,
Onpartijdige Raadgevinge tot eensgezindheid en mode-
ratie, van Batavus, aan alle waare liefhebberen des
Vaderlands. Utrecht, 1779.

43. port.36, 7-e.
44. op het punt van levenskansen van een Nederlandse nij-

verheid,zie Joh. de Vries,De Oeconomisch-Patriottische
Beweging,730. We komen hierop terug.

45. port.161-e, 18,d.d.1805.
46. port.139-F. Zie ook Gedagten,1802, 43,44. In 1810 trekt

Gijsbert Karel zich vanwege priv6-omstandigheden, zegt
hij, terug als directeur van de Holl.Mij. van Weten-
schappen: port.112, brief aan Narum, 30 dec.1810. De
Tak is evenwel sedert 1797 niet langer een onderdeel van
de Holl.Mij.,zie Bierens de Haan,76.
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77-80 ; d.d.1827. Ook in Bijdr.III,284-285,d.d.1821.

48. Brief aan Ackersdijck, 6 sept.1826(Mees,109).
49. port.69,b-18, Discours sur 1-histoire universelle,

1812, 29.
50. port.36,10-b.
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en voortgang van den handel (door Fran ois de V6ron de
Forbonnais).Uit het Fransch vertaald door Hendrik Spruit
en Pieter Haanebrink. Amsterdam,1779, 2 dln.

52. Laatste druk van E16mens: 1796.
53. of reformmercantilistische. De aanduiding neo-mercan-
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laat-mercantilistisch, zie Fritz Blaich, Die Epoche des
Merkantilismus. Wiesbaden,1973, 75,58-59. Het boek van
J.F.Melon, Essai sur le commerce (1734), aan H. van den
Heuvel bekend (zie Verhandeling,1780) heeft Gijsbert Ka-
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evenals de ideedn van John Law via Forbonnais,zie Blaich,
58-59.

54. zie recensie van J.J.H6mardinquer van C.Morrison, La pla-
ce de Forbonnais dans la pens6e Oconomique. In: Ques-
tions financibres aux XVIIIe siocles.(Travaux de la fa-
cult6 de droit et des sciences 6conomiques de Paris,s6-
rie Sciences dconomiques,2. P.U.F.,1967,1-89.Recensie
in Annales,25 (1970),524-525.

55. Schumpeter, 174.
56. vgl. Ludwig H.Mai, Men and Ideas in economics. A Dictio-

nary of World Economists Past and Present. Towota,New
Jersey (1977), 88.

57. Woordenboek der Zamenleving,tweede afd.,p.1003; vierde
afd.,p.2930.

58. port.36,10-b; port.12, Gijsbert Karel aan moeder,1783
2 aout ; port.143,b, Oost- en West-Indische Hollandsche
Maatschappijen, sept.1783; port.62, Opstellen over Ne-
derlandsche geschiedenis,r. Schets van de Vaderlandsche
Historie, zomer 1801.

59. Vreede, IV, 567,noot 1. Zie ook: Hovy, 634.
60. zie Schutte, 179.
61. Woordenboek der Zamenleving,tweede afd.,1003. Dat 'La

Richesse de la Hollande' niet van Luzac's hand is,zegt
deze zelf in Hollands Rijkdom, in het Bericht van dl.I
en in deel IV op p.359.

62. volledige titel: Openhartige Brieven, om te dienen tot
opheldering en regte kennis van de Vaderlandsche Histo-
rie; En teffens ter aanwijzinge van de waare en wezend-
lijke oorzaken van 's Lands vervallen en kwijnende staat,
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komen. z.pl.,z.d.(1781). Louter schriftelijk pleitend,
zie E.H.Kossmann, Verlicht Conservatisme: over Elie Lu-
zac. Groningen, 1966.

63. Hollands Rijkdom, Voorrede,XX.
64. Aug.Ferd.Luder, Geschichte des Holl ndische Handels.

Nach Luzacs Hollands Rijkdom. Leipzig, 1788.
65. zie Kossmann (noot 62 hiervoor). Leeb,160-175.
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66. Het probleem van partijdigheid van Luzac lijkt voorals-
nog onoplosbaar : Luzac verdedigt de vrijheid van menings-
uiting in een geschrift van 1770, nadat in Holland de
perscensuur dreigt te worden ingevoerd. De Duitse bewer-
ker van Hollands Rijkdom, Luder, acht Luzac verre van
onpartijdig, zie NNBW,I,k.1287-1290.

67. Vgl. C.H.E. de Wit, Het ontstaan van het moderne Neder-
land,1780-1848, en zijne geschiedschrijving. Oirsbeek
(L.),1978, 42-46.

68. Kossmann, 78.
69. zie M.Luftalla, Necker ou la r6volte de 1'6conomie poli-

tique circonstancielle contre le despotisme des maximes
g6n6rales. In: Revue d'Histoire 6conomique et sociale,
50(1972), 494-517.

70. coll.167,Hogendorparchief aanw.1965,nr.485. Gesprekken
op wandelingen gevoerd met mijn vader Gijsbert Karel,
van 1825, 1826. Opgetekend door F. van Hogendorp,sept.
1835.

71. Niet ong.1796 , zoals Gijsbert Karel later aantekende,maar
vlak voor de Franse intocht in januari 1795. Gijsbert Ka-
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zomer 1795: dat zegt hij in deze notitie. Port.169,Op-
stellen over Algemene Geschiedenis,b-13, Richesses de la
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doeld wordt: Hollands Rijkdom. Gijsbert Karel gebruikte
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73. Hollands Rijkdom,Voorrede. Zie NNBW,I,k.1287-1290.
74. port.62,r, blad 2-3.
75. port.78-c, aan N.G. van Kampen, 29 jan.1825.
76. Letwin, 214-218.
77. port.71 i/j,vel 3 (Onze Tijden,ong.1798).
78. Kautz, 355.
79. Letwin, 223.
80. in meer dan een opzicht.We komen hierop terug.
81. Kautz, 390-397.
82. Bijdr.I,67-68.
83. citaat uit zijn boek, aangehaald door Spiegel,215.
84. citaat en opmerking bij: Letwin, 217,226.
85. zie Friedrich Jonas-Oberhausen, Was heisst 6konomische

Theorie ? Vorklassisches und klassisches Denken. In:

Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung,Verwaltung und Volks-
wirtschaft. 78.Jahrgang,II.Band,Berlin 1958,p.35.

86. zie o.m. T.J.Kastelein (ed.),Adam Smith,1776-1976. 200
jaar sedert de 'Wealth of Nations'.Leiden,1976,135-136.



p.100 - 102. - 449 -

87. Melchior Palyi, The introduction of Adam Smith on the
Continent. In: J.M. Clark a.0., Adam Smith, 1776-1926.
Chicago, 1928, 188-191.

88. zie R.Michels, Zum Einfluss etc. Verri steunt ook op
oude Franse schrijvers, zegt Gijsbert Karel: Gedagten,
1802,VIII. Zie ook Woordenboek der Zamenleving,4214-
-4215.

89. N.G.Pierson, Verspr.Geschr.II,118-123 (Haarlem,1910).
90. zie noot 65 van II.3.
91. Pietro Verri, De Staetkundige Oeconomie.Leiden,1801.

Aenmerkingen,275.
92. Spiegel,198-199.
93. het fysiokratisme "omvat het geheel staatsbestuur",

in: Onze Tijden,port.71 i/j,vel 3 (ca.1798).
94. Spiegel,206-208 ; Kautz, 355.
95. zie hierachter, 239, en mijn hoofdstuk VII.
96. vgl. Kautz, 274; Mai 88.
97. De invloed van Albrecht Thaer op Serrurier's Boeren

Goudman (1807, 2e dr. 1827) en daarnaast de poging van
Keuchenius om zijn boek 'De inkomsten en uitgaven der
Bataafsche Republiek voorgesteld in eene Nationale Ba-
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98. Schumpeter, 194-199.
99. A.D.Megill, Theory and Experience in Adam Smith.In:

Journal of the History of Ideas,vol.XXXVI(1975),90,93.
100. port.12, Gijsbert Karel aan moeder, 26 avril 1785.
101. citaten in Gijsbert Karel's dissertatie komen uit

tome III, d.w.z. Book V.
102. Vertaling van Germain Garnier. De Franse vertalingen
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geen bekendheid. Kautz,420,noot 1.

103. een foutief vermoeden van Laspeyres ten aanzien van
C. van der Oudermeulen. Het gaat hier om een boek,dat
niet van deze auteur is. Bovendien kon Van der Ouder-
meulen niet Engelstalige boeken lezen.Laspeyres,41,
noot 173.

104. Vreede, Friederike,115. Vreede,V.d.Spiegel,IV,559.
105. Vreede, Van de Spiegel,IV,38.
106. zie Wesley C.Mitchell, Types of economic theory.From
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163. Ch.Gide und Ch.Rist, Geschichte der volkswirt-
schaftlichen Lehrmeinungen.Hrsg. von Franz Oppenheimer,
Jena, 1913, 117.

107. Kastelein,12,37 ; Kautz, 420.
108. in 1790 gaf Kraus in het Duits Hume's 'Essays and

Treatises on several subjects'(1753) uit. Zie:Allge-
meine Deutsche Biographie,XVII(1883),66-68.

109. Dat deze ontmoeting plaatsvond - en wel op 6 augustus
1798 - blijkt uit zijn reiskostenoverzicht.Port.56-e,
Stukken betr. eene reis door Duitschland in 1798,
Papieren over uitgaven enz. van de reis.
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110. Sterker nog deed dat een andere Duitse Smithiaan,A.F.
Luder,de man die in 1788 Luzac's Hollands Rijkdom had
vertaald. In zijn werk 'Ueber Nationalindustrie und
Staatswirtschaft, nach Adam Smith bearbeitet'(drie
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zie Feitel Lifschitz, Ad.Smiths Methode im Licht der
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Zie Graf Henning von Borcke-Stargordt, Aus der Vorge-
schichte zu den Preussischen Agrarreformen. Christian
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buch der Albertusuniversitat zu Kanigsberg/Pr.,vol.8,
122-142. Wurzburg, 1958.
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of Adam Smith (Studies in classical political economy,
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124. Brieven,II,0.a. 159-160.
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126. zie: J.C.Boogman, The dutch crisis in the eiehteenth-
fourties. In: Britain and the Netherlands,I,192-203
(London, 1960).

127. Pierson, Verspr. Geschr.,I,393.
128. 0. van Rees, G.K. van Hogendorp,1854, 205.
129. J.B.Say, Ontwikkeling van de beginselen der staathuis-
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houdkunde, eenvoudige verklaring van de wijze,waarop de
rijkdom voortgebragt, verdeeld en verbruikt wordt. De-
venter, 1857, 2 delen. Vertaling van de Traito d'Econo-
mie politique.

130. Van Rees, Van Hogendorp, 1854, 205 noot 3.
131. de tweede druk, niet in Gijsbert Karel's bezit, kreeg

een uitgebreider notenapparaat dankzij de medewerking
van J.B. Say: editie van 1823.

131. Kautz, 626-628.
133. Bijdr. II, 51.
134. Schumpeter, 502.
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eerste druk van de Bijdragen opgenomen. In de tekst
zelf is er sprake van "de schrijver van een stukje".

136. Volgens een mededeling van J. de Witte van Citters,in:
Konst- en Letterbode, nr.38 van het jaar 1854, p.3.
Ik vond in het Hogendorparchief slechts 66n aantekening,
waaruit bleek dat de 'Principles' in Nederland vlak na
1817 bekend was, namelijk de handgeschreven 'Memorie
over de regten op den koophandel', Utrecht,1819, in
Gijsbert Karel's bezit. Volgens Gijsbert Karel is de
auteur "denkelijk den Heer van Oudshoorn":port.142-B.
De auteur gebruikte de Franse editie van Ricardo's
werk, een uitgave van J.B_.Say, Paris 1819, zie
W.Braeuer, 116.

137. zie hierna, 112-113, 316-321.
138. Mees, Eene briefwisseling, 109,120. Zoon Willem las

Ricardo, zie coll.167,aanw.1965,nr.485, Gesprekken met
mijn vader Gijsbert Karel enz.

139. bijv. via het hierna te noemen werk van Ganilh en via
verhandelingen van J. van den Bosch, D.A. van Alphen en
H.W.Tydeman, zie Bijdr. III,62-63.

140. Palyi, 197.
141. Ik kon geen gegevens vinden over de volgende auteurs:

(1) Louis de Boislandry, Examen des principes les plus
favorables aux progrWs de l'agriculture, des manufac-
tures et du commerce en France.Paris,1815: Bijdr.I,141.
(Hier worden alleen de initialen gebruikt: L.D.B.,zie
echter Fundaburk,363, nr.5606).(2) Charles Dupin, Le
Syst6me de l'administration britannique en 1822. Port.
78-d, Gijsbert Karel aan H.W.Tydeman,9 juni 1828.
(3) Charles Chaptal, De l'industrie fran oise, Paris
1819. In: Bijdr.I en II, passim.(4) C.Tempier, Essai
sur les avantages qui r6sulteroient pour la France de
la libert6 absolue de commerce. c.1816.In:Bijdr.I,
139-140.
De in de tekst genoemde auteurs zijn wel te identifice-
ren: Louis Say, Principales causes de la richesse et de
la misore (1818), zie Kautz,599-600. Charles Ganilh,
Essai politique sur le revenu public etc.,1823(2e 6d.),
idem, Dictionnaire analytique d'6conomie politique,
Paris,1826; idem, La th6orie de 1'6conomie politique,
fond6e sur les faits r6sultans des statistiques de la
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France et de l'Angleterre. Paris, 1815. Kautz,598-599.
Zie Fundaburk, nrs.5203, 6083, 6084.

142. Bijdr.I, 21.
143. Bijdr.II,94.
144. Hasenberg Butter, ch.VII.
145. Kautz, 726.
146. vgl. J.J.Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch als

sociaal hervormer. De Maatschappij van Weldadigheid.
diss.Amsterdam,1927,hfdst.VI. Voor de hierna te noemen
Nederlanders raadlege men: I.J.Brugmans, De arbeidende
klasse in Nederland in de negentiende eeuw (1813-1870).
Antwerpen/Utrecht, 1959, 4e dr.,hfdst.5; K.E. van der
Mandele, Het liberalisme,hfdst.III ; Z.W.Sneller, Eco-
nomische en sociale denkbeelden in Nederland in de
aanvang der 19e eeuw (1814-1830).In: Z.W.Sneller, Bij-
dragen tot de economische geschiedenis.(Aula,359).
Utrecht/Antwerpen (1968), 203-222.

147. zie bijv. Zappey, Goldberg, 58-59 en bijbehorende ci-
taten.

148. Hasenberg Butter, 46-47.
149. Palyi, 216, noot 82.
150. afgedrukt in: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden

en statistiek van Utrecht,dl.II(1843),196-212.
151. J. den Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na

1830. dl.I,30. Vgl.Hasenberg Butter, 36.
152. Thorbecke, Historische Schetsen,34.
153. ibidem, 23-37. J. den Bosch Kemper,Gesch.Ned.na 1830.

Letterk.Aant.,I,20-21. G.W.Vreede,Jhr.Mr.Jeronimo de
Bosch Kemper als staatsburger en geleerde herdacht.
Utrecht,1877, 17-19.

154. zoals bij De Bosch Kemper en S.Vissering. Boekenge-
leerdheid stond een heldere voordracht van kennis in
de weg, aldus Thorbecke. Zie K.H.Boersema, Johan Ru-
dolf Thorbecke, een historisch-critische studie.Leiden,
1949, 196-197.

155. schrijver dezes zal te gelegener tijd beide hoogleraren
nader bestuderen.

156. zie J.W.Tydeman, Levensberigt van Mr.H.W.Tydeman.In:
Handelingen Mij.Ned.Letterk.,Leiden,1863,403-450.

157. zie 0. van Rees, De wetenschappelijke werkzaamheid
van Mr.J.Ackersdijck. In: Utrechtsche Studenten-Alma-
nak voor het jaar 1862. Utrecht,1861, 171-212.

158. H.J.M. van de Laar, Opperbankier en wetenschapsman
Willem Cornelis Mees, 1813-1884.'s Gravenhage,1978.
Van Maarseveen, o.a. 62, 69-71, 125, 172-191.

159. port.96, brief van Ackersdijck aan Gijsbert Karel,
25 juni 1826. Oudere bronnen naast werken van Van der
Oudermeulen, Metelerkamp en Keuchenius, zie Tydeman,
Schl6ze*78 noot.

160. zie Hasenberg Butter Butter, 144-147.
161. 0. van Rees, Van Hogendorp,1854, 195 noot 2;Spiegel,289.
162. in: Voorrede van Tydeman, Grondbeginselen ...Mrs.Marcet.
163. Schumpeter, 477, noot 12.
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164. Spiegel, 289-292 . D.P.0'Brien, J.R.McCulloch, A study
in classical economics. London (1970),17-22,413-415.

165. zie bijv. Brieven,I,49 : in mei-nummer 1828 van De
Hermes.

166. oorspr. titel: Syllabus of a course of Lectures on
Political Economy. London 1825. Zie O'Brien,409.

167. Br. en Ged. VII, 204.
168. Tydeman kreeg c.1824 bezoek van Malthus, zie Voorrede

van Grondbeginselen van Mrs.Marcet.
169. Verhandeling over den oorsprong, voortgang, hoofdonder-

werpen en gewigt der staatshuishoudkunde. Zie Tydeman,
Grondbeginselen Mrs.Marcet: Voorrede. Oorspr.titel:
A Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and
Importance of Political Economy. Edinburgh 1824, zie
O'Brien,409. Pas in 1853 verscheen een vertaling van
een werk van McCulloch, t.w. Essay on the Circumstan-
ces which determine the rate of wages,1826. Vertaald:
Over de omstandigheden die den prijs der werkloonen en
den toestand der arbeidende klassen bepalen.Zwolle,
1853. Zie Hasenberg Butter, 151.

170. zie Tydeman, Grondbeginselen Mrs.Marcet:Voorrede.G.M.
Wttenwaall, De Staathuishoudkunde en Statistiek,1836-
-1838.(Wttewaall sterft in 1838). Voortgezet door
B.W.A.E.Sloet tot Oldhuis onder de titel: Tijdschrift
voor Staathuishoudkunde en Statistiek,1841-1875.

171. Rijkdom staat in verband met de zedeleer, zegt Tyde-
man nog in 1839, zie H.W.Tydeman, Grondbeginselen der
staatshuishoudkunde uit lessen van prof.N.W.Senior,
te Oxford, opgesteld door den Graaf Arrivabene.Uit het
Fransch; met eene Voorrede en Aanmerkingen van - .
Leiden,1839. De in de tekst bedoelde boeken: J.Droz,
De grondslagen der maatschappij, of de zedekunde op de
staatkunde toegepast. Uit het fransch vertaald door P.
de Haan Pz.,Leiden,1826. J.B.Say, Olbios, of proeve der
middelen, om de zeeden eener natie te verbeteren.(De
Jong,Alphab.Naamlijst,534); boek van Say: 1801.

172. port.107,Tydeman aan Gijsbert Karel, 6 maart 1821.
173. port.102, Brief van N.G. van Kampen aan Gijsbert Ka-

rel, 12 april 1828.
174. Advys,1828, naschrift van Tydeman,59-60.
175. Tydeman, Grondbeginselen Mrs.Marcet: Voorrede.
176. Bijdr.I,3.
177. Bijdr.I,20.
178. port.96, P.W.Alstorphius Grevelink aan Gijsbert Karel,

11 sept.1833.
179. Bijdr.I,3.
180. port.78-c, Gijsbert Karel aan McCulloch, nr.16: 31 maart

1825. Zie ook brief van Tydeman aan Gijsbert Karel,
28 april 1825 in port.107.

181. Mees, Eene briefwisseling,Ackersdijck aan Gijsbert Ka-
rel, 15 sept.1828.

182. Br. en Ged.VII,68. Gijsbert Karel aan zoon Willem,
24 juli 1828.
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183. Gide und Rist, 202.
184. zie hierna, hfdst.VII.
185. port.107, Gijsbert Karel aan Tydeman, 21 nov.1827.
186. De smithiaanse invloed op het Europese continent is

volgens Palyi van kracht vanaf ca.1830 tot ca.1870.
Tevoren kan men spreken van introduktie van 'The
Wealth of Nations' : Palyi, 182.

187. zie de literatuur van Gordon en Hilton,zie hierna,
hoofdstuk VIII.

188. o.a. bij J.G.Fichte en Adam Muller, zieErwin Wiskemann
und Heinz Lutke (eds.), Der Weg der deutschen Volks-
wirtschaftslehre. Ihre Sch6pfer und Gestalter im
19.Jahrhundert. Berlin,1937, 27-46.

189. Palyi, 211,215.
190. ibidem, 212, 223.
191. Pierson, Verspr.Geschr.,II,153.
192. J.R.Thorbecke, Staatsinrichting en Staats-estuur. Be-

werkt door J.P.Duyverman. Arnhem (1968), 56.
193. Tydeman, Grondbeginselen Nassau Senior,p.XVI.
194. Mitchell,I,606-608.
195. Tydeman, Grondbeginselen Nassau Senior,p.VIII.
196. ibidem,p.XIII.
197. ibidem,p.XIII.
198. ibidem,p.XIV,XLV.
199. Bijdr.II,250.
200. Bijdr.I,99.
201. Bijdr.I,25.
202. Bijdr.I,99. (in eerste druk staat "dit"

,
in Thorbecke-

uitgave abusievelijk "die").
203. Bijdr.II, 249.

Hoofdstuk IV.1.

1. zie Overton H.Taylor, A history of economic thought.New
York etc.,1960, ch. 3 and 4.

2. zie noot 8 van III.3.
3. althans v66r 1789.Soms werden ze in 'christelijke' geest

omgewerkt, meestal echter bestreden, zie W.Gobbers,
Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de
invloed van de mens en het werk (ca.1760-ca.1810). Gent,
1963, o.a. 73-78, 209 e.v.

4. vgl. I.Berlin, Two concepts of liberty. In: I.Berlin,
Four essays on liberty. Oxford etc.(2979),118-172.

5. De Wit,Het ontstaan,68. De Wit ziet Van Hogendorp's hou-
ding anno 1830 als oppositioneel conservatisme en gaat
de kwestie uit de weg dat Gijsbert Karel een ontwikke-
ling doormaakte van verlicht aristokraat naar vroeglibe-
raal: 86. Vgl. de studie van H. van der Hoeven.

6. F.J.A. Huart, De oorsprong onzer moderne staatkundige
vrijheid. In: F.J.A.Huart, Nagelaten geschriften.Zwolle,
1936,1-27.

7. Hovy, 637,noot 738.
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8. G.K. van Hogendorp, S6paration de la Hollande et de la
Belgique, 22 Octobre 1830. Amsterdam,1830,35.Achter de
'M6moires de Jean de Wit' (zie hiervoor,91) gaat de naam
schuil van P. de la Court.

9. Deze fasering van het liberalisme en de term 'vroeg-
liberaal', zie David Harris, European Liberalism in the
nineteenth century. In: The American Historical Review,
vol.LX,nr.3(april 1955), 501-526.

10. Van der Hoeven, 159-160, 132.
11. ibidem.
12. Taylor, 86. D.Winch, Adam Smith' Politics.An essay in

historiographic revision. London etc.(1978),186, pleit
voor een nader onderzoek naar de wijziging van de econo-
mische omstandigheden in Engeland anno 1776 vergeleken
met 1817 en de daaruit verklaarbare verspreiding van het
economisch-liberale denken in Engeland.

13. zie 'ricardiaanse' denkbeelden, hierna, 386.

14. bijv. Benjamin Constant, zie Van der Hoeven,138.
15. zie R.Koch, 'Industriesystem' oder 'burgerliche Gesell-

schaft'. Der fruhe deutsche Liberalismus und das Lais-
ser-Faire-Prinzip. In: GWU 29(okt.1978),605-628.

16. zie Winch,84-87: t6gende benadering van Cropsey. Ook
tegen Cropsey: D.Forbes, Sceptical whiggism, commerce
and liberty .In: A.Skinner & Th.Wilson (eds.),Essays
on Adam Smith,194. Vgl. studie van S.Hollander over
Smith.

17. zie W.D.Grampp, Economic liberalism.NewYork (1965),
vol.II,61-72.

18. aangetoond voor de freetrader Dudley North,zie Letwin,
198-201.

19. zie Forbes,197 ; Cropsey, 65.
20. zie B.W.A.E.Sloet tot Oldhuis, Tijdschrift voor staat-

huishoudkunde,dl.II(1844),196-211, en dl.XVI,427-432.
21. ibidem,dl.VI(1851),110-112.
22. Fruin,zie hiervoor,91. Hasenberg Butter,106-109.
23. Br.en Ged.I,411-412.
24. Forbes, 182-185.
25. Br. en Ged.II,270-280.
26. G. de Bruin, De souvereiniteit in de Republiek: een

machtsprobleem.In: BMGN 94(1979),39-40. Zie ook H.Wan-
sink, Politieke wetenschappen aan de Leidse universi-
teit,1575-c.1650. Utrecht,1981,hfdst.V.

27. Adams onderscheidde drie grote belangen (int6r6ts) in
een samenleving: het volk, de aanzienlijkenen de meest
aanzienlijke. Aantekening van Gijsbert Karel in port.
69,b-10.

28. in de schets voor het hier bedoelde opstel,Br.en Ged.
I,439.

29. Br. en Ged.II,280.
30. E.Luzac,Hollands Rijkdom,III,197-328.
31. port.114,h; port.75,c-10. Zie ook: Pestel, Gedachten-

rede door Mr.Willem Bilderdijk. Te Leiden,1839. Recen-
sie door Joh.Kinker,in: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid
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en Wetgeving, door C.A. den Tex en J.van Hall,Amsterdam,
1828,dl.III,177-208.

32. zie hiervoor,112.
33. zie Taylor,69-71,78-79,81. Over de plaats van het indi-

vidu in het economisch leven spreken we nog. Vgl.J.R.
Lindgren, The social philosophy of Adam Smith.The Hague,
1973,53-59. Winch, 167; Kastelein,40-71.

34. S.Vissering, Over vrijheid, het grondbeginsel der
staathuishoudkunde (1850).In: S.Vissering, Verzamelde
Geschriften.Leiden,1889,II,159.

35. Over de werking van het eigen belang in de maatschappe-
lijke huishouding. Door Georg K.Richards, hoogleeraar
in de staathuishoudkunde aan de Universiteit te Oxford.
In: Tijdschrift voor staathuishoudkunde,dl.IX(1853),
387-400.

36. zie citaten van Smith bij Forbes,186.
37. Huart, 17.
38. zie E.H.Kossmann, Volkssouvereiniteit aan het begin van

het Nederlandse ancien r6gime.In: BMGN,95(1980)1-34.
39. Br. en Ged.II, 270.
40. port.69,b-11, M.J.Schmids (=Schmidt,Ov.),Geschichte der

Deutschen,p.8 (mijn paginering).
41. port.75,b-1, Opstellen over wijsbegeerte.
42. port.71,e: Verhandeling over het verand tusschen eigen-

dom, magt en regt (ca.1792).
43. Br. en Ged.II,280.
44. Dat is ook de mening van Gobbers,277. Vgl. daarentegen:

Verberne,Leerjaren,188.
45. o.a. Bijdr.IV,301.
46. port.69,b-11,blz.4, en port.71,e(zie hiervoor,noot 42).
47. zie Leeb,passim. Vgl.Dickinson,Liberty and property.
48. vgl.Winch,73-76.
49. o.a.Gedagten,1802,38-39. Gijsbert Karel over de weelde,

zie hierna,VII.3.
50. Br. en Ged.III,142: Memorie-1795; Spiegel,236.We komen

hierop terug.
51. Schulte Nordholt,Hogendorp in Amerika,50. Br.en Ged.

I,410-411.
52. Br. en Ged.III ,141- 143.
53. H.A.Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid.Een verhande-

ling over de verhouding van Kerk en Staat in de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van me-
ningsuiting in zake godsdienst,drukpers en onderwijs,
gedurende de 17de eeuw. Groningen,1972.hfdst.VI,236-
-291, De strijd op papier voor en tegen de vrijheid.

54. Bijdr.IV,308.
55. Bijdr.IV,300.
56. Br. en Ged.III,121.
57. zie Van der Hoeven,68,98,130.
58. Bijdr.III,160.
59. H.de Lange,Revolutie en democratie.In:De Gids,134

(1971), 481.
60. Bijdr.III,162.
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61. Grampp,II,82-84.
62. zie hierna, 397-398,
63. vgl.Verberne,Leerjaren,206-213; Verberne,In de Spiegel,

83-84.
64. Br. en Ged.II,274.
65. zie citaat hiervoor,82.
66. Leeb,122-136.
67. zie citaat hiervoor,77. Vgl.Smitskamp,S.Stijl,0.a.

203-206.
68. o.a. Gedagten,1802,72,75-76. Vgl.Cropsey,58-63.
69. O.van Rees,Gesch.staath.h.k.,I,105-119;citaat aldaar

op p.112.
70. port.69, b-13.
71. Th. van Tijn, Pieter de la Court.Zijn leven en zijn

economische denkbeelden. In: T.v.G.69(1956),352-359.
72. Letwin,214-221; zie hiervoor,99.
73. Br. en Ged.III,87-145.
74. ibidem,117.
75. ibidem,119-120.
76. ibidem,118-119.
77. ibidem,121.
78. ibidem,116.
79. ibidem,124.
80. ibidem,126.
81. zie hierna, V.2.
82. R.N.Berki, The history of political thought.A short

introduction. Dent etc.(1977),157-159.
83. port.71,i/j.
84. ibidem.
85. ibidem.
86. o.a. Lindgren,86,90-92.
87. port.69,b-11,14-15 (mijn paginering).
88. port.69 ,b-18,Discours sur l'histoire universelle.Adres-

s6s par un pbre A ses fils,4-5.
89. port.62,q. Discours pr6liminaire pour une histoirede la

R6publique des Provinces-Unies.Apros 1795(=c.1812, Ov.),
6-7 (mijn paginering).

90. port.69,b-18 (zie noot 88), 4.
91. port.69,b-11 (zie noot 40),16.
92. ibidem,38-44; port.69,b-18,0.a.4.
93. zie hierna,IV.2.
94. port.62,q.
95. ibidem, 26.
96. Br. en Ged,VII,230-234,anno 1832.
97. zie bijv. Br. en Ged.I,415-418.
98. Bijdr.I,212,254. Het opstel van Hume staat in diens

Essays,zie hierna,99. Vgl. Kautz,395-397.
99. zie Kautz,274; Elomens,ch.1.
100. Aenmerkingen bij Verri,1801,274,276.
101. port.69, b-18,20.
102. ibidem, 19,21.
103. ibidem,19.
104. zie A.I.Bloomfield, Adam Smith and the theory of in-
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ternational trade. In: Skinner & Wilson,Essays on A.
Smith,455-481. D.P.0'Brien, The classical economists.
Oxford(1978),170-182.

105. Bijdr.I,212.
106. zie hiervoor,noot 134 van III.3.
107. hoewel meer op het voetspoor van J.B.Say: door Sloet

tot Oldhuis in zijn doorlopende cursus 'Grondtrekken
der staathuishoudkunde', in: Tijdschrift voor staat-
huishoudkunde,dl.V,1850,261-269. Niet in de 'Beginse-
len van staathuishoudkunde' van De Bruyn Kops.

108. o.a. de Zuid-Nederlander De Gerlache,port.44,nr.5,
i/j,pag.3.

109. o.a. bij T.P. van der Kooy,Hollands Stapelmarkt,
102-104.

110. vgl.Hovy,640; zie mijn hoofdstuk VIII.
111. Grampp,I,88-89.
112. Taylor, 82-84.
113. zie Spiegel, 115.
114. Adam Smith ging nog zover, dat hij beweerde dat 'de-

fense' belangrijker was dan 'opulence': Bloomfield,
474.

115. Een vaag natuurdenken, dat in de Europese traditie
vanaf de zestiende eeuw geleidelijkaan seculariseerde
maar toch naar God bleef verwijzen, uitte zich in de
bezwaren tegen de verstoring van de "natuurlijke" gang
der dingen (0'Brien,classical economists,22-23.Vgl.J.S.
Theissen, Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme
in Nederland.Den Haag,1930,11-12. Over de 'natuurlijke'
prijs, een 16e-eeuwse term,zie hierna IV.3 en VI.4).
De vergelijking tussen het menselijk lichaam en het
economisch leven, bij de fysiokraten maar ook, doch
anders, bij Elie Luzac (Hollands Rijkdom,IV,287;ci-
taat bij Leeb,160), wijst ook op de invloed van het
natuurbeeld. Adam Smith had een studie gemaakt over de
astronomie, maar ook bij de tijdgenoten was de mening
gemeengoed dat de 'mechanistische' wetten de regelmati-
ge ontwikkeling van de samenleving beheersten. Het
vooruitkijken van de wijsgerige geschiedschrijver viel
met deze visie samen, zoals Huizinga heeft geadstru-
eerd in zijn essay over 'natuurbeeld en historiebeeld'
(J.Huizinga, Natuurbeeld en historiebeeld in de acht-
tiende eeuw.In: J.Huizinga, Verzamelde Werken. Haarlem,
1949,dl.IV,347-350). De bewondering voor de Schepper
bleef onverkort. Het was Gijsbert Karel niet onbekend
dat de fysiko-theologische belangstelling van het Ge-
nootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte zowel
ten dienste stond van de verbetering van de materiole
levensomstandigheden als van het geloof in Gods plan
met de wereld (vgl.J.Bots, Tussen Descartes en Darwin.
Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in
Nederland. Assen,1972,159-161).

116. Bijdr.V,116.
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Hoofdstuk IV.2.

1. Joh. de Vries,Economische achteruitgang,3. Hovy,vooral
634-637.

2. Joh. de Vries, Economische achteruitgang,4.
3. zoals Gogel,zie Joh. de Vries,Econ.achteruitgang,5.
4. het proces is geanalyseerd door Joh.de Vries, Economi-

sche achteruitgang.
5. Joh.de Vries,a.w.,5-10. Lange tijd speelde Luzac's

Hollands Rijkdom in deze gedachtengang een grote rol.Dit
had op Otto van Rees (zie zijn 'Gesch.staath.h.k.,passim)
en andere liberale historici een grote invloed. Recente
historiografie, zie W.J.Wieringa, Economische heroridn-
tering in Nederland in de 19e eeuw. Groningen-Djakarta,
1955. Vgl. J.G. van Dillen, Omstandigheden en psychische
factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
Groningen-Djakarta, 1949.

6. Laspeyres, 159.
7. o.a. Jan van Marselis, zie Hovy,351-353; zie verder :

Hovy, 632-640.
8. Hovy, 385-388; zie hierna, mijn hfdst.VIII.3 en 4.
9. 0. van Rees, Hogendorp,1854, 23, noot 3.
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'Vrije gedachten van een burger over het verval van 't ge-
meenebest der Vereenigde Nederlanden.1782. Hoofdstuk IV,
122-148, is een weerlegging van Luzac's 'Openhartige
Brieven enz.'. Aanwinst 1965,nr.1017(Hogendorparchief).
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"eerder een staat- dan geschiedkundig verloop" (p.45). De
magere studie van Sal.Backer, Levens- en Karakterschets
van Mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette. diss.



p.153 - 158. - 461 -
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sen), Duinkerken,dl.II,309.
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11. Jefferson's liberale demokratie-opvatting contrasteerde

met het absolutisme,waarnaar de voorkeur van de Franse
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78. Z.W.Sneller (ed.), Geschiedenis van den Nederlandschen

landbouw, 1795-1940. Groningen-Batavia,1943, 37.
79. ibidem, 1-13.
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(diss.Utrecht,1817). Bijdr.II, 16.

89. Gijsbert Karel las in de Franse tijd enige delen van
Sismondi's 'Histoire des r6publiques italiennes des

Moyen-Age (16 delen, 1803-1818), zie Bijdr. III ,177- 178.

Gijsbert Karel heeft oog voor het onderscheid tussen
leenstelsel en seigneuriale rechten, zie Bijdr.II, 16.

90. Br. en Ged. I, 398.
91. ibidem, 34.
92. Gijsbert Karel brengt de hier kennelijk nog opgeld doen-

de fiscale tegenwerping naar voren van de Engelsman
William Playfair, zie Bijdr.III,178. Schumpeter, 526

93. Missive Oud-Burgemeester,1788.
94. Bijdr. I, 94-95.
95. ibidem, 295, 297, 95.
96. Ik zocht met weinig resultaat naar cijfers van v66r

1830. Wat betreft de werkgelegenheid, zie de annotatie
van Thorbecke in Bijdr.I, 295-298. Mokyr, 200.Griffiths,
5. Zie ook: AGN,10(1981), 261,263,264, 270.

97. Bijdr. I, 95. Metelerkamp geeft volkstellinggegevens van
17-6. Holland: steden 495.017 inwoners; platteland
333.525. Metelerkamp, Toestand, I,27. Vgl. AGN 10(1981),
415.

98. Gijsbert Karel heeft even aandacht voor invloed van
kloosters op ontginning, landbouw en ambacht: Bijdr.
II, 67.

99. weelde,d.w.z. de persoonlijke rijkdom, hier in de be-
tekenis van koopkrachtig inkomen,zie hierna, VII3.

100. Bijdr.I,243; II, 66, 95, 243.
101. Bijdr.III, 74.
102. o.a. Bijdr. II, 9.
103. Bijdr.III,74-75; II, 251. Doorwerking van deze tegen-

stelling in de bestuursinstellingen en Gijsbert Karel's
mening daarover: Bijdr. III,79-80,157-159.Zie hierna,
V.2.

104. Bijdr.III, 89-90.
105. Toch bleef hij van trafieken spreken,waar het de oude

verkeersindustrieen betrof.
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106. Bijdr.I,226; III,94; I,274-275.
107. Bijdr.I,226.
108. Bijdr.I, 229.
109. Bijdr.I,I,64-65, 231.
110. Bijdr.III, 152.
111. Bijdr.III, 167.
112. Bijdr.III,141-142.
113. Bijdr.III,144-145, 152, 187-197.
114. Boot beweert ten onrechte dat het aan Gijsbert Karel

in tegenstelling tot Willem I ontging welke mogelijk-
heid de nijverheid bood in de bestrijding van de werk-
loosheid. Gijsbert Karel wordt door Boot zonder argu-
mentatie als verdediger van de Hollandse stapelhandel
beschouwd. J.A.P.G.Boot, De Twentsche Katoennijver-
heid, 1830-1873.(diss.Rotterdam),Amsterdam,1935,
320-321, 331.

115. Bijdr.I,116; II,202-203,219; III, 350 e.v. De meeste
gronden waren geschikt voor de landbouw, de andere
voor schaapsteelt: goed voor de lakenfabrieken:
Bijdr.I,296.

116. vgl. Griffiths, Industrial retardation,98-100.
117. steun van de regering voor de geldschieters van de

te slopen bedrijven en voor de nieuwe werklozen:
Bijdr.I,248,279; zie hierna,V.3.

118. Bijdr.I, 85.
119. Bijdr.I, 85, 277-279, 283.
120. vgl. Bijdr.II,9,11; I, 274-275.
121. Bijdr.I,131; II,240-241, 260.
122. Bijdr.I, 235.
123. vgl. Joh. de Vries, Economische achteruitgang,135-136.

I.J.Brugmans, PM,76. K. van der Pols, De introductie
van de stoommachine in Nederland.In: Ondernemende ge-
schiedenis.Den Haag,1977, 183-198.

124. Bijdr.I, 263.
125. Bijdr.I, 248, 250, 258.
126. Bijdr.II, 261.
127. Over het verband tussen mechanisatie en winstgroei

spreekt Gijsbert Karel slechts in het voorbijgaan.
Bijdr.I, 277, 235, 74. Vgl.Zimmerman, 61. Over rol
van banken en leningen van de overheid,zie hierna
V.3 en VI.6.

128. Bijdr.I, 263.
129. Bijdr.III, 135.
130. Bijdr.I, 247.
131. Bijdr.II, 14.
132. het economendebat over o.a. de wet van Say en het

armoedeverschijnsel in de jaren '1820, zie hier-
na, 316-321 .

133. "De landbouw is in den ruimsten zin eene ware fa-
bryk; de landbouwers en fabrikanten zijn in den
ruimsten zin kooplieden", Memorie april 1816,Bijdr.
I,102.

134. Bijdr.I, 64, 296; III,140-142.
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135. Bijdr.II,298.
136. Bijdr.I, 322.
137. Bijdr.I, 161.
138. Bijdr.I, 263.
139. Bijdr.II, 268.
140. Bijdr.III, 401.
141. Bijdr.II, 261.
142. o.a. Bijdr. I,162.
143. Bijdr.I,71-72.
144. Bijdr.I,336.
145. o.a. Bijdr.IV,19. Het is niet duidelijk,waar Gijsbert

Karel deze informatie vandaan haalde. In recente stu-

dies ben ik deze gegevens niet tegengekomen.
146. Bijdr.I,71.
147. vgl.Zimmerman, 63.
148. o.a. Bijdr.I,64. Recent onderzoek wijst op de verschil-

len per regio en bedrijf (soort,omvang) in lonen en le-
vensstandaard. Zie: Mokyr,passim.

149. Bijdr.III,153.
150. Bijdr.III,189. Vgl.Mokyr, 99-114, 215-221. Over de

invloed van het belasting- op het industri6le loon-
niveau in (het huidige) Nederland in de eerste helft
van de 19e eeuw is een debat gaande, waaraan m.n. Jan
de Vries, Mokyr en Griffiths deelnemen. R.Bos conclu-
deert, uitgaande van de prijs van arbeid en niet van
het loon als inkomen, dat de lonen primair door de
industridle struktuur en niet door de belastingen be-
paald zijn. Zie: R.W.J.M.Bos, Loon en arbeidsmarkt in
Nederland,1880-1850. Een overzicht en uitblik.In:
BMGN,96,3(1981),516-524.

151. Bijdr. II,3.
152. Invloed van de Franse en van de Engelse School,zie

bijv. het artikel van P.Hennipman, J.L. de Bruyn Kops.
In: De Economist,100(1952), 785-813.

153. zie bijv. Bijdr.III,260-261.
154. zie Zimmerman, 61-62; Spiegel, 259.
155. Bijdr.II,59: de relatie waarde 6n prijs was "onbepaald".

Gijsbert Karel las: Louis Say, Principales causes de la
richesse ou de la misdre des peuples et des particuliers.
Paris,1818 (m.n. ch.II en VII).

156. Mees, 111-116, 120-124.
157. Bijdr. I,121.
158. Schumpeter, 675.
159. Mees, 123-124. Zie ook hierna, 265,328-330.
160. port.50, 6 q, vel 94-99: 'Gedachten(1784),Tijd onzeker',

m.i. 1785. Of las Gijsbert Karel - het lijkt een letter-
lijke vertaling (...fair trade...) - dit bij Hume of
Steuart ?

161. Bijdr.III, 366. Zie hierna,VIII.3 en 4.
162. Bijdr.I, 298.
163. Gijsbert Karel is van mening dat "de natuurlijke staat

der zamenleving" inhoudt dat "de maatschappij bestendig
streeft om zich in haren natuurlijken toestand te her-
stellen"(Brieven, I,8). Dit bedoelt hij ook op finan-
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cieel-economisch gebied. De bij hem voorkomende termen
"natuurlijke loop" en "natuurlijke prijs" werden in
hun vage achttiende-eeuwse, neo-scholastieke notie ge-
bruikt, maar werden ook opgenomen in de klassiek-eco-
nomische liberale theorievorming. Zie bij Schumpeter
(register: natural law);"natuurlijke" samenhang tussen
economische sectoren, zie Bijdr. I,316,310.

164. Bijdr.I, 95, 98.
165. Bijdr.I, 210.
166. zie hierna, VIII. 3 en 4.
167. Bijdr.III,397.

Hoofdstuk V.1.

1. Slechts een enkele maal is getracht een aanzet te geven
tot doorbreking van dit beeld. Zie: L.J.Plemp van Duive-
land, Willem Frederik. Koning der Nederlanden.z.pl.1949,
57: "Hij (=Gijsbert Karel) is meer groot-Nederlander dan
66n van zijn medeleden (van de Tweede Kamer)". Hollandis-
me, zie bijv. Van der Hoeven, 104-105.

2. Br. en Ged. V,144. Vgl. J.A.Bornewasser, Koning Willem I.
In: C.A.Tamse (ed.), Nassau en Oranje in de Nederlandse
geschiedenis. Alphen aan de Rijn(1979),236-240.

3. Staatssecretarie.Kabinet no.6090 (ARA), Gijsbert Karel
aan Willem I, 20 juli 1814, no.189 E.

4. Br. en Ged. V,173.
5. Br. en Ged. V,173, 179.
6. N.C.F. van Sas, Het politieke bestel onder Koning Wil-

lem I. In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw,nr.49-50
(febr.1981), 110-134. De volgende paragraaf, geschreven
v66r het verschijnen van het artikel van Van Sas, onder-
bouwt diens probleemstelling. Correspondentie tussen Van
Hogendorp en Willem I,zie port.95,b; en Staatssecretarie.
Kabinet no.6090.

7. J.Haak, Het nationaal besef bij G.K. van Hogendorp.In:
T.v.G.79(1966),407-417.

8. zie hiervoor,140-146.
9. Bijdr. III,286-287.

Hoofdstuk V.2.

1. B. de Gaay Fortman, Gijsbert Karel van Hogendorp en de
Grondwet van 1814.(diss.Amsterdam),Amsterdam,1907;voor-
al hoofdstuk I.

2. ibidem, 82-85, 86-90.Vgl. De Wit, De strijd,360-364.
3. G.J.Schutte, Van grondslag tot breidel der vrijheid.

Opvattingen over de Unie van Utrecht in het laatste
kwart van de achttiende eeuw.In: S.Groenveld en H.L.Ph.
Leeuwenberg (eds.), De Unie van Utrecht; wording en
werking van een verbond en een verbondsacte. Den Haag,
1979, 220-224. De Gaay Fortman,17-29.

4. zie over de eigen aanpak van Gijsbert Karel: De Gaay
Fortman, 17-24.
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5. volgens J.W.Schulte Nordholt, Voorbeeld in de Verte.De
invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland, Baarn,
1979, 230.

6. Br. en Ged. I,420; vgl. Schulte Nordholt, Voorbeeld,118-
120.

7. G.Runkle, A history of western political theory.New York,
(1968), 393, 391; Schulte Nordholt,Voorbeeld, 89, 231.

8. Van de Spiegel aan G.K. van Hogendorp,14 febr.1791,in:
port.105.

9. J.W.Schulte Nordholt, The example of the Dutch Republic
for American Federalism. In: BMGN 94(1979),441. Gijsbert
Karel's commentaar op Gerhard Dumbar, De oude en nieuwe
Constitutie der Vereenigde Staten van Amerika,uit de
beste schriften in haare gronden ontvouwd; 3 dln.,Amster-
dam, 1793-1796.In:port.69,b-8 (aant.ong.1784 moet zijn:
ong.1795,Ov.).

10. vgl. De Gaay Fortman, 28.
11. zie hiervoor, 135.
12. Br. en Ged.III,178-179. De Gaay Fortman,12-14,20-21.
13. vgl. Van der Hoeven, 59 e.v.
14. citaat bij Van Sas, Rodll, 69.
15. Van der Hoeven spreekt zelfs van feestredes (welke dan ?),

Van der Hoeven,104. Vgl. Van Sas, Ro611, 69-70.
16. Bijdr.II, 161.
17. Bijdr.III, 324, 338.
18. Bijdr.I, 246.
19. zie o.a. Bijdr.I,245, 264.
20. Bijdr.II, 259.
21. In 1830/1831 zegt Gijsbert Karel in pamflettenstijl dit

veel ongenuanceerder, zie Wright, 222.
22. Van Sas, Ro611, 73-74.
23. Bijdr. III, 333-334; I,300-302.
24. Sdparation,54-55.
25. G.K. van Hogendorp, De Natie,15 november 1830. 's Graven-

hage,1830, 29-32.
26. ibidem, 42.
27. A.J.Veenendaal, De advocaat Lipman exponent van de Amster-

damse geest in 1830. In: BMGN,83(1969), 143-149.
28. Scheiding, 69(brochure 22 october 1830).
29. zie: J.B.Manger Jr.,Thorbecke en de historie,32-69. Deze

overeenstemming tussen Gijsbert Karel en Thorbecke is tot
nu toe over het hoofd gezien. Zie bijv. H. van der Hoe-
ven, Thorbecke en de afscheiding van Belgid.In:Spiegel
Historiael, 7e jrg.,6(juni 1972),376. Zie ook Van der
Hoeven, Van Hogendorp, 160.

30. Bijdr.III, 339.
31. vgl. Grampp, I, ch.2.
32. zie hiervoor,40-41.
33. o.a. Br. en Ged. V, 163.
34. port.37.1.1787,r: Brief aan den Heer de Rayneval,1787

(In de Bommelsche Courant, in 3 gesplitst).
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35. vgl. Br. en Ged. V,63; ook: port.112-a.
36. anno 1820; citaat in: R.Demoulin, Guillaume Ier et la

transformation Sconomique des Provinces Belges (1815-
-1830), Lidge/Paris,1938, 27.

37. Bornewasser, Koning Willem I (zie noot 2 van V.1.),
231-270.

38. Van Sas, Het politieke bestel, 110-134.
39. Al jaren v66r 1830: vgl. echter Van der Hoeven,133-137,

25-27.
40. Bijdr.III, 64.
41. Bijdr.IV, 365, 368-369.
42. ibidem, 317.
43. ibidem, 312.
44. Bijdr.II,57.
45. De verlening van de titel 'Graaf' aan de regent Gijsbert

Karel van Hogendorp heeft geleid tot tegenstrijdige be-
lichtingen en informaties in de historiografrie over
diens politieke stellingname.

46. Br. en Ged.V, 149-150.
47. Bijdr.III, 58.
48. Bijdr.III, 37-38; V,106.
49. Bijdr.V,113. Vgl. Van Sas, Het politieke bestel,113-118.
50. Bijdr.II, 301; III,2.
51. Bijdr.III,279, 285-286, 300. Zie Th.Stevers, Begrotings-

normering, 1814-1939,in: ESHJ XXXIX(1976), 101-107.
52. Bijdr. III, 11, 279.
53. Br. en Ged.V, 114. Citaat bij Van der Hoeven,96.
54. Bijdr.V,12.
55. Bijdr. IV,223-224.
56. Bijdr.V, 12.
57. Bijdr.III, 263.
58. Bijdr. V,96, zoals bijv. in Engeland met de tweespalt

tussen tories en whigs.
59. Van Sas, Het politieke bestel,117.
60. Bijdr.III,40. Het R.v.0. werd overigens in de zitting

1819-1820 enigszins in positieve zin gewijzigd: Bijdr.
III,39-40. Gijsbert Karel was zelf steeds voorzitter-
secretaris van de zesde afdeling, zie Br. en Ged.V,173.

61. o.a. Bijdr. III ,40; Br. en Ged. V, 114.
62. Bijdr.II, 9S-97.
63. Bijdr.III, 64-65; II,212; III,265-266.
64. Bijdr.III,59.
65. ibidem, 260.
66. ibidem, 10.

67. ibidem, 232; II,189: "de toets der rede".
68. vgl. Van Sas, Roall, 89. Meerts wijst er op,dat het een

onmogelijkheid was in de Staten-Generaal een homogene
stabiele meerderheid te vormen; ook dat de politieke
elite "vrij gesloten was naar de kant van de economische
elite (fabrikanten, handelaren)",zie Meerts,a.w.(1815-
-1830),hfdst.III en X (o.a. 74);zie ook Staat I en II.
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69. H.J.Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte.Antwer-
pen, 1970 (2e dr.),dl.I,337-356.

70. Drouyn de Lhuys aan De Rigny, 17 oct.1834,in: RGP,42
(1830-1840,II), 372-374.

71. Van der Mandele, hfdst.III en IV. Vgl. Van Sas, Rodll,
87 (een "ruk naar rechts" na 1830).

72. Bijdr. III,58.
73. Naber, 180; zie bijv. RGP.25, 635; Brugmans,PM,139.
74. met behoud van de mercantilistische trekjes, bijv. be-

scherming van de visserij, zie Naber, Kemper,hfdst.X.
Men zoekt vergeefs naar informatie hierover in Kemper's
'Verhandelingen, Redevoeringen en Staatkundige Geschrif-
ten(1801-1822)', uitgegeven door J. de Bosch Kemper in
1835-1836, 3 dln.

75. Bijdr.I, 239.
76. Brieven, I,9-10.
77. o.a. Routh, 81-82.
78. zie Bijdr.II, 95, 145-146, 363-364, 397. In Gijsbert Ka-

rel's archief bevinden zich heel weinig stukken van de
Kamers van Koophandel en Fabrieken: K.v.K. van Rotter-
dam, 1815-1816 en van K.v.K. van Dordrecht,1816,in:
port.127,D. Ook van K.v.K. van Amsterdam, 1814,in:
port.140, H.

79. Bijdr.III, 258.
80. BiJdr.I, 307. "Holland bevat niet het zesde deel der in-

woners van het rijk, en stort evenwel het derde deel der
inkomsten in de schatkist": I,313; zie ook: V,59-60, 62.

81. In de Bijdragen is er sprake van "Amsterdamsche corres-
pondentie", t.w. in oktober 1821: Bijdr.III,343, 347.

82. Bijdr. III, 73-74.
83. De Bruin, 35.
84. Van Sas, Rodll, 62.
85. Bijdr. V, 60.
86. Bijdr.III, 232.
87. Bijdr.II, 243-244.
88. Bijdr. III, 337.
89. o.a. Bijdr. III, 2, 11.

90. Bijdr. IV, 360.
91. Bijdr. IV, 371.
92. Elzinga, 72.
93. Deze idee6n maken de afstand tot Thorbecke minder groot

dan is aangenomen. Van der Hoeven signaleert alleen een
overeenkomst tussen Gijsbert Karel en Thorbecke op het
punt van het staatsrechtelijk dualisme: Van der Hoeven,
160.

Hoofdstuk V.3.

1. zie hiervoor, 135.
2. Bijdr. I,55-57.
3. Joh. de Vries,Economische achteruitgang,0.a.120.
4. Bijdr.I, 315.
5. Bijdr.I,288; zie hiervoor ook mijn Bijlage-III.
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6. zie Kluit, lets,323-360; Bijdr.I,55-57,89-90,275,290-293,
314-315.

7. Kluit was van mening dat de ideeen van Van den Heuvel pas
in aanmerking mochten komen, indien alle indirekte maatre-
gelen tot herstel van de handel faalden. Hij had zijn
hoop gevestigd op Van de Spiegel's hervormingsplannen
ten aanzien van de admiraliteits- en defensiegelden.Lu-
zac wees er op, dat Van den Heuvel met betrekking tot het
verbruik van nationale goederen consumptiedwang verfoei-
de, aangezien de koopman om winst te kunnen maken zich
naar de steeds wisselende smaak van het publiek diende
te richten. Hollands Rijkdom, IV,431-432.

8. Bijdr.I,89-90.
9. Bijdr.II, 6.
10. bijv. te Gent in 1819: Bijdr.III,182.
11. Kluit, 323-360, punr 12.
12. zie hierna, 313.
13. Bijdr.I,159.
14. Bijdr.I,288-290.
15. Bijdr.III, 236-237.
16. Bijdr.I,275,289,314-315.
17. zie mijn hoofdstuk VIII.3 en 4.
18. Joh. de Vries, Economische achteruitgang,107,118-119,

127, 148, 183.
19. zie hiervoor, 174-175.
20. Hij spreekt eigenlijk van "huisgezinnen",zie Hollands

Rijkdom,IV,413.
21. Hollands Rijkdom,IV,413, 418-420.
22. Missive over het Armenwezen,17. Zie: H.F.J.M. van den

Eerenbeemt, De Patriots-Bataafse-Franse tijd (1780 -
-1813).In: J.H. van Stuyvenberg (ed.), De economische
geschiedenis van Nederland.Groningen,1977, 178.

23. Gedagten, 62.
24. zie bijv. Bijdr.I,323.
25. o.a. Brieven,I, 25.
26. Bijdr.I,249-250.
27. Morrison, 10-15. Zie verder mijn hfdst.VI.
28. Bijdr.I,249. Zie Adam Smith, The Wealth of Nations,

Book IV,ch.IV.
29. The Wealth of Nations (ed.1960),dl.II,5-6.
30. Smith heeft een voorkeur voor een directe steun van de

produktie,omdat de nationale rijkdom in tegenstelling
tot wat mercantilisten zeggen meer gebaseerd is op pro-
duktie dan op handel.Ibidem,II,17.

31. zie Gijsbert Karel's mening over het premie-idee van
Pieter Vreede, hierachter, 379;zie ook, 397; en noot
91 van VIII.4. 32. ook bijv. in:Bijdr.I,292.

33. Bijdr.I, 327.
34. ibidem, 89.
35. ibidem, 133,177 e.v.; II,165.
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36. Bijdr.I,202-203."Wij moesten den impost nu op de tweede,
dan op de derde hand, dan op de consumtie zelve leggen",
p.203. Gijsbert Karel denkt met name aan de branderijen,
in de agrarische economie gerntegreerd - hier is een con-
sumptiebelasting gewenst - en daarnaast de exportjenever-
stokerijen: daar is een heffing aan de oorsprong gewenst.

37. Van Rees, Hogendorp, 44.
38. ibidem, 199.
39. ibidem, 198-199.
40. J.L. de Bruyn Kops,Beginselen,184-209;zie aldaar de noot

op 203-204.
41. zie hierna, 324.
42. De Bruyn Kops, 36-46, 190-203.
43. Bijdr. I,86.
44. Gogel, Memori6n,473; Van Rees,Hogendorp,199.
45. De Bruyn Kops,202; Van Rees, Hogendorp,199.
46. Brieven, I, 49.
47. ibidem, 31.

48. Bijdr.I,134.
49. Brieven, I,23.
50. Bijdr.I, 63, 79.
51. Brieven, I,28.
52. Bijdr.I,317-318.
53. bijv. te Hengelo: Bijdr.III,143.
54. Wright, Free trade,58 e.v.; Hovy, 392.
55. Bijdr.I,315.
56. vgl. Kuhn, 78. 2
57. H.Storch, Cours d'6conomie politique (ed.1823 ),I,100.
58. Ganilh, Th6orie,Livre III. 'De l'industrie fran¢oise' de

Monsieur le Comte Chaptal, Paris,1819, 2 tomes.
59. The Wealth of Nations (ed.1960),vol.II (vervolg van

Book IV),1-23.
60. Lindgren, 88; Grampp,II,62-63.
61. Gedagten, 58.
62. Bijdr. I,291-293.
63. Bijdr. I,292.
64. Bijdr. I,248.
65. vgl. Griffiths, Industrial retardation, ch.5.
66. Bijdr.I,280.
67. Bijdr.V,18.
68. Sickenga,II,17 e.v.; Brugmans,PM,180; vgl. hiervoor,184 ;

hierna, 303.
69. Wright, Free trade, 72.
70. Bijdr.V,72-73.
71. Bijdr.III,366,381;IV,135. W.M.Zappey,Het Fonds voor de

Nationale Nijverheid,1821-1846.In:P.Boomgaard e.a.(eds.),
Exercities in ons verleden.Assen,1981,27-42.

72. Demoulin, ch.VIII.
73. Hk.Riemens, Het Amortisatie-Syndicaat. Een studie over

de staatsfinanci6n onder Willem I.Amsterdam,1935,142-144+
H.Witlox, Schets van de ontwikkeling van welvaart en be-
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en het vermogen van geld, met derzelver toepassing op
het openbaar bestier van den geldmiddelen: port.136-b.

11. A short account of the finances of the United States;
Bank of North America: tesamen getiteld: Financie en
Banken, port.36,10-h. Daarbij behorende aantekeningen
in port.54, Stukken betr. de reis naar Noord-Amerika
en Engeland.

12. In 1785 schreef Jefferson aan Gijsbert Karel daar weer
over: Br. en Ged. I,370-373.

13. Studenski en Krooss, 25-29.
14. Dewey, 55,102.
15. zie hiervoor,noot 57 van VI.3.Studenski en Krooss,31-32.
16. Studenski en Krooss, 32.
17. port.74,d. Ca.1791 moet zijn 1792 of 1793, gelet op

Gijsbert Karel's agiotage van Amsterdam: 1 8 2%, vgl.
J.G. van Dillen, Ondergang van de Amsterdamsche Wissel-
bank,1782-1820. In: J.G. van Dillen, Mensen en Achter-
gronden. Groningen, 1964, 425.
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18. m.b.t. invloed van de commissarissen op de kredietverle-
ning: Joh. de Vries, Economische achteruitgang,59-60,79-
-82. Kommentaar daarop van Van Dillen,Rijkdom,641-645.

19. Van de Laar, hfdst.II.
20. Brugmans, De Koopman, 53.
21. Helaas ontbreekt het aan ondersteunende informatie bij:

Z.W.Sneller, De Rotterdamsche wisselbank,1635-1812.In:
Z.W.Sneller, Rotterdams bedrijfsleven in het verleden,
1940, 107-184.

22. Van Dillen, Ondergang Wisselbank, 425.
23. port.141,B,Aanmerking over de Bank van Amsterdam, 3 dec.

1796.
24. port.62,b, Journal de la Haye.
25. vgl. F.W.Fetter, Development of british monetary ortho-

doxy, 1797-1875. Fairfield,1978 (2e ed.),ch.II,The Re-
striction Period,1797-1815.

26. The Wealth of Nations,I,267-269; zie Bijdr.IV,119.
27. De Bank moest in de toekomst niet langer papier tegen

muntgeld inruilen. Zo kon een einde gemaakt worden aan
het manco, dat haar goud hoger was gewaardeerd dan gou-
den munten. O'Brien, 148.

28. Gide-Rist,187-189; H.H.Behrens, De ontwikkeling in het
economisch denken.(Aula,427),Utrecht/Antwerpen,(1969),
71, 411.

29. Bijdr.I,140.
30. aan universiteiten en in de Londense economenclub,zie

hiervoor p.86. Behrens,71. David Weatherhall, David Ri-
cardo.A biography. The Hague,1976, 105-106.

31. O'Brien, 147-153.
32. Hij citeert uit Joseph Lowe, The present state of Eng-

land in regard to agriculture, trade and finance with a
comparison of the prospects of England and France. Lon-
don, 1822. Bijdr.IV,34. Schumpeter,526,701,713,1078.
Over de sociale consequenties van de wet van 1819 spre-
ken we in VII.2.

33. zie: P.Verloren, De verhouding van den staat tot het
bankwezen. Utrecht,1864, 59-60. Schumpeter,700. Fetter,
85,93-94.

34. Bijdr.I,78.
35. Bijdr.IV,33.
36. Bijdr.IV,37-44.
37. port.107,Tydeman aan Gijsbert Karel,Leiden,12 maart 1823.
38. Van Dillen, Ondergang Wisselbank, 446-447.
39. Paul Einzig, Geschiedenis van het internationale beta-

lingsverkeer.(Aula,298),Utrecht/Antwerpen(1966),182-183;
vgl. Van Dillen, Ondergang Wisselbank, 447.

40. port.70,c, Goud- en zilvermijnen.
41. port.78,c,p.6-15. Zie ook Br. en Ged.VII,77-80.
42. bijv. van Wappers Melis, de directeur der Inkomende en

Uitgaande regten over Nederlandsch Indid: Raad van Finan-
cidn. Rapport 25 sept.1824, port.151,a. De opstellen van
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Gijsbert Karel's zoon Willem, in Oost-Indid geschreven,
tonen aan, hoezeer de muntkwestie Nederlanders aanzette
tot de studie van de klassieke economie.

43. Br. en Ged.VI,437-439.
44. port.135,i/j. De ongelegenheden die enz. De auteur is

wellicht A.Warin of D.F. van Alphen of Gijsbert Karel
zelf; of wellicht de muntmeester Suermondt,zie Riemens,53.

45. Bijdr.IV,43.
46. port.136,h.
47. Zappey,Goldberg,164.A.M. de Jong, Geschiedenis van de Ne-

derlandsche Bank.Eerste Stuk. Haarlem,1930,41. Van Dillen,
Ondergang Wisselbank,434-436,438. Vgl.Sneller, De Rotter-
damsche Wisselbank,182.

48. A.M. de Jong,199-211: plan van J.Santhagens en P.Brugmans.
49. Brugmans, PM, 169.
50. Bijdr.IV,113-123. Port.70,1: Brief aan een' Koopman,

1828. Gijsbert Karel denkt wellicht aan de 'joint-stock
banks', in 1826 wettelijk mogelijk gemaakt:Fetter,165 e.v.

51. Riemens, passim.
52. zie bijv. Demoulin, 53-54; zie ook: H.T.Colenbrander,Wil-

lem I als financier (1815-1824).In: De Gids,95(1931),187-
-210. Er was ook kritiek van Mollerus, Six en de Antwerp-
se bankier Saportas. Wol belicht: door Zappey,182.

53. In een brief aan H.J.Swarth,1 juni 1825: port.78-c.
54. Bijdr.IV,21-24; citaat: 23.
55. Riemens, 238.
56. ook Warin en Van Alphen kwamen niet verder dan explica-

tie en literatuurverwijzingen.
57. Zie bijv. Schimmel, alleen op p.99; P.Verloren besteedde

geen aandacht aan Nederlanders v66r Mees.
58. Hasenberg Butter, 80-95.

Hoofdstuk VII.1.

1. Vgl. de Franse belastinghervormingsplannen in de jaren
voor 1789. In dit verband: Necker (hiervoor,VI.2).

2. A.Elink Sterk Jr., De belastingen, vooral die van den
handel, in verband beschouwd met het algemeen volksbe-
lang. Delft en Amsterdam, 1828.

3. F.K.Mann, Steuerpolitische Ideale. Vergleichende Studien
zur Geschichte der 6konomischen und politischen Ideen und
ihres Wirkens in der 8ffentlichen Meinung,1600-1935.(Fi-
nanzwissenschaftliche Forschungen,Heft 5).Jena,1937.Mann
maakt de continuiteit van het fiscale denken duidelijk

4. Door Bok als nieuw voorgesteld. Schuttevder wijst er op,
dat die principes al in de Franse tijd bestonden. Zie:
W.P.J. Bok, De belastingen in het Nederlandsche parlement
van 1848-1888. Haarlem,1888,21; H.SchuttevAer en J.G.De-
tiger, Anderhalve eeuw belastingen.Deventer/Antwerpen,
(1964), 16-21.
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5. Thorbecke, Pierson, Treub, zie: J. van der Poel,Sijmen
betaal : Belastingen toen en nu.(Nautareeks,6). Alphen
aan de Rijn,1966,139-156. A.C.J. de Vrankrijker, Geschie-
denis van de belastingen (Fibula,10). Bussum,1969,passim.

6. een oudhollands idee van handelsvrijheid, geen evolutie
in het denken, zie Sillem, Gogel,176,198; Hovy,637;
Wright,117. Schama stelt in tegenstelling tot Hofstra
(zie noot 7) dat Gogel's doelstelling 'social egalita-
rianism' is. Metelerkamp is volgens Schama in tegenstel-
ling tot Van Hogendorp de 'sociale rechtvaardigheid' toe-
gewijd: Schama,0.a.504,523. Schama's informatie onder-
steunt deze typering van Gogel en Metelerkamp geenszins.
Wel bezit Gogel een houding van 'jaloesie' tegenover de
rentenier, zie hierachter,307-308 .

7. H.J.Hofstra, De belastingunificatie van 1805.In:Smeets-
bundel. Deventer, 1967, 236, 242-244.

8. Enerzijds werd na de grondwet van 1887 in de kieswetont-
werpen een hecht verband tussen kiesrecht en personele
belasting gelegd, anderzijds was de regering genoodzaakt
de toenemende staatsuitgaven als gevolg van o.m. de so-
ciale wetten en van de direct en indirect renderende ka-
pitaalsuitgaven een groter beroep te doen op leningen,
maar ook - niet met voorbijgaan van 'de sociale kwes-
tie' - op de belastingen. Zie: G.Taal, Liberalen en Radi-
calen in Nederland, 1872-1901. Den Haag,1980,0.a.225-229,
422,426,480,516-517. Th.A.Stevers, Begrotingsnormering,
112 e.v.; Th.A.Stevers, Welke factoren bepalen de veran-
deringen in het niveau en de structuur van de belastingen
in de 19e en 20e eeuw ? In: Smeetsbundel.Deventer,1967,
327-353 (m.b.t. hypothese-III).

9. Brugmans, PM, 224-225.
10. A.C.J. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland,1848 -

- 1893. De strijd om een modernisering van het stelsel.
Haarlem, 1967, passim.

11. Het boek verscheen in het voorjaar van 1803, dus nadat de
richtsnoer van het Rapport van 1800 was verlaten. Van
Yzendoorn zegt, dat om die reden de politici geneigd wa-
ren het boek van Gijsbert Karel naast zich neer te leggen;
zie: port.109, brief Van Yzendoorn aan Gijsbert Karel,
st.315 (1803).

12. aldus P. van Yzendoorn, die buitenlandse werken,0.a. de
Meditazioni van P.Verri vertaalde en Gijsbert Karel meer-
malen vroeg er Aenmerkingen aan toe te voegen. Van Y. en
Gijsbert Karel lazen elkanders manuscripten, corrigeerden
de spelling, wezen op elkaars onduidelijkheden en fouten.
Van Y. zegt, dat Gijsbert Karel in zijn Gedagten sommige
passages uitvoeriger had moeten uitwerken.Port.109,st.315.

13. Sillem, Gogel, 183,noot 1. Gijsbert Karel acht het overi-
gens mogelijk, dat hij in zijn poging om onder Lodewijk
Napoleon carribre te maken in de weg wordt gestaan door
Gogel vanwege diens negatieve oordeel over de Gedagten.
RGP,51,kleine serie,p.217(1808).
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14. RGP,51,kleine serie,270-271 (1809).
15. Citaat van Gogel ca.1820: "Het is een ongelukkig denk-

beeld van vele zogenoemde financiers, dat de verdien-
sten van den Minister en administreerende ambtenaren al-
leen bestaan in de kunst om, te regt of te onregt en
langs alle wegen en middelen, de som der inkomsten te ver-
grooten, zonder zich te bekommeren of men den Vorst of de
Regering des lands doet zegenen of vloeken" (Memori6n,47).
Van Hogendorp, zie hierachter,303, m.b.t. het personeel.

16. De inbreng van Gogel's adviseurschap is groot geweest,
hoewel vanwege de werkwijze van geheimhouding van de
commissie onmeetbaar. Gogel wenste overigens niet in de
uiteindelijke verantwoordelijkheid van de wet van 1821
te delen, omdat zijn inziens te weinig van een, fiscaal-
technisch gesproken, consistent systeem sprake was. De
politieke realiteit vergde concessies,waarmee hij het
niet eens kon zijn. Wright, 117. Gijsbert Karel gaf Rodll
zijn Bijdragen,inv.nr.166.

17. Van Rees, Hogendorp,70.

Hoofdstuk VII.2.

1. zie A.Peacock, The treatment of the principles of public
finance in 'The Wealth of Nations'. In:Skinner & Wilson,
Essays on Smith, 561 e.v.

2. vgl. H.Brugmans,De Koopman,33-34. Zie ook: Laspeyres,
239-245, o.a. F.W.Pestel en A.S. van de Graaff.De laat-
ste is ook bij Gijsbert Karel bekend.

3. zie hiervoor, 239.
4. De aequabili descriptione, noot bij par.XIV,p.29.
5. aldus Necker: ibidem,par.X,18.
6. ibidem,par.X, noot a op p.20.
7. ibidem,p.20: Hume, Essay VII. Vgl. Kautz, 397.
8. A.Marchal, Les doctrines financidres de Necker. In:

Revue d'histoire 6conomique et sociale,XXI(1933), 242.
9. Missive over het Armenwezen, 20.
10. G.K. van Hogendorp, lets voor de armen. Amsterdam,1799-

1801:V,1.
11. Van Rees, Hogendorp, 55.
12. lets voor de armen: V,1-2.
13. zie: P.C.Jansen,Armoede in Amsterdam aan het eind van de

achttiende eeuw.In: T.v.G.88(1975), 613-625.
14. Missive, 21.
15. Van Rees, Hogendorp, 58.
16. Hofstra, 233.
17. J. van der Poel, Ter ere van Mr.Jean Henri Appelius,

1767-1828. Deventer enz.,1954, 17.
18. Van Rees, Hogendorp, 55.
19. O'Brien, 245-246, 255-259.
20. Mann, 161.
21. Hier wijst Keuchenius ook op. Balans,41, zie ook,88-109.
22. een typisch staaltje van afstandelijk-theoretisch redene-

ren bij Gijsbert Karel op dit moment. In de jaren '1820



p.295 - 299. - 489 -

constateert hij dat het loon bij de armen feitelijk vaak
onder het bestaansminimum ligt; zie hierna,VII.4.

23. Aenmerkingen bij Verri, 280-281.
24. ibidem, 282.
25. Keuchenius bedoelt hetzelfde als Gijsbert Karel,wanneer

hij geld en belastingen tot de "voedende sappen" rekent,
respectievelijk voor de welvaart en voor de staatsorga-
nen. Worden de belastingen "wel afgescheiden", dan zullen
zij "aan het menschelijk lichaam sterkte en gezondheid ge-
ven (en) ..... aan den staat kracht en vermogen".Keuche-
nius,Balans, 93.

26. Aenmerkingen bij Verri, 292.
27. O'Brien, 242. J.B.Stewart, The moral and political philo-

sophy of David Hume. Westport,Conn.(1963), 183.
28. Aenmerkingen bij Verri, 293.
29. ibidem, 297.
30. Gedagten, 77.
31. Van der Poel, Appelius, 19-20.
32. Metelerkamp, Toestand, III,86-105.
33. Gedagten, 64, 78.
34. Gedagten, 80, 91.
35. Schama, 503.
36. Gedagten, 81-82.
37. Gedagten, 81.
38. Gedagten, 69.
39. Metelerkamp, III, 87.
40. Van der Poel, Appelius, 19.
41. Gogel, Memori6n, 38. Zie hierachter,307-308.
42. zie Spengler, 114-115.
43. Gedagten, 39.
44. Th.A.Horne, The social thought of Bernard Mandeville.Vir-

tue and commerce in early eighteenth-century England.(Lon-
don and Basingbroke,1978), 57.

45. Zie A.O.Hirschman, The passions and the interests. Politi-
cal arguments for capitalism before its triumph. Prince-
ton, New Jersey (1977).

46. J. van Manen Adr.Z., Verhandeling over de weelde bij de
inwoneren der Vereenigde Nederlanden, en derzelver voort-
gang en invloed op den burgerstaat.(Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen; prijsvraag),Utrecht,1820,
91-94. Wellicht speelde hier de mercantilistisch-bullio-
nistische vrees mee voor export van edele metalen bij aan-
koop van buitenlandse luxegoederen. Vgl. Vandewalle,14.

47. Horne, 59. Didier Deleule, Hume et la naissance du libo-
ralisme 6conomique.(Paris,1979),174-176. Ik wees reeds op
Gijsbert Karel's opvatting, dat weelde leidt tot consump-
tie, die op haar beurt werkgelegenheid schept.Zie hiervoor,
102,160.

48. zie citaat bij Stewart, 369-370, noot 10.
49. Gedagten, 40.
50. Economische vrijheid leidt tot een 'natuurlijke' economi-
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sche orde. Aan deze achttiende-eeuwse opvatting, door
Gijsbert Karel gehuldigd (zie hiervoor,192), voet Smith
toe dat uiteindelijk de economische orde bepalend is voor
de politieke orde. De mens is een homo economicus 6n een
homo civicus, maar de 'civic virtue' komt nogal eens in
het gedrang. Zie F.L. van Holthoorn, De politieke visie
van Adam Smith. In: T.v.G.92(1979), 576-584.

51. in juli 1783 schrijft Gijsbert Karel naar aanleiding van
Forbonnais' El6mens du Commerce,aant.nr.12:"Le luxe enfin
s'introduiroit h la suite de la prosp6rit6. Si ce luxe
n'6toit que l'usage du superflu, ou le permettroit. Une
suite naturelle d'evdnemens a rendu les uns plus riches
que les autres. L'emploi de ses richesses, qui les fait
rentrer dans les mains de l'artisan et du cultivateur,
ne consiste que dans l'achat de commodit6s superflues,
et le luxe devient utile h 1'6tat. Si ce luxe entraine
la honte du travail, la dissipation etc. le gouvernement
y met indirectement des bornes". Port.36,10,b. Zie
Kautz, 274.

52. citaat bij Horne, 62.
53. port.68,d. Gedachten over belastingen, inz. in Frankrijk.

ca.1795.
54. zie hiervoor, 180. Zie ook: Bijdr.IV,350-352.
55. Spengler, 114-115, 306-307; Morrison, 35-42.
56. zie Gogel, Memoridn, 38. Schama, 506,508. Hofstra ziet

in deze belasting een aanwijzing dat Gogel als lid van
de grote burgerij hiertoe kwam, omdat hij toch geen
tegenactie van de boeren behoefte te vrezen:Hofstra,243.

57. F.N.Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen
sedert het jaar 1810. Utrecht, 1883, I,26.

58. port.52,a. Journal d'Adrichem, 560-564 (imp6ts et finan-
ces, 27 mars 1809). Zie Schama, 513.

59. Gogel, Memori6n, 41.
60. Bijdr.II, 58.
61. C.H.Gockinga, Het tegenwoordige stelsel van belastingen

in het Koningrijk der Nederlanden, getoetst, en een ver-
beterd aangewezen. Groningen,1818, 9,20.

62. Bijdr.II, 58.
63. o.a. Bijdr.III,341,394,406-407; Bijdr.V,9. Sickenga,

I,26-40,geeft geen informatie over het verband tussen
grondbelasting en handelstarieven.

64. 'liberaal' of, gezien vanuit de voorbije Republiek, con-
servatief. Het onderscheid tussen vroegliberaal en ver-
licht conservatief (in de denktrant van de 'liberal To-
ries') is in Gijsbert Karel's politieke idee6n bijna niet
aan te brengen. Het is door de aard van zijn economische
en financidle opvattingen, dat Van Hogendorp een vroeg-
liberaal genoemd kan worden.

65. Bijdr.II,203.
66. Bijdr.III, 328.
67. Bijdr.III, 254.
68. dus wel belasting op brood,niet op azijn: Bijdr.II,230.
69. Bijdr.II, 204; Bijdr.III,328.
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70. zie hiervoor, 184, 226.
71. zie O'Brien, 257; Peacock, 564.
72. o.a. Bijdr.II,244; Bijdr.IV,129-130. Sickenga,II,124.

M.W.F.Treub, Ontwikkeling en verband van de rijks-, pro-
vinciale en gemeentebelastingen in Nederland. Leiden,
1885, 282, 372.

73. bedoeld zijn hier de dienstboden van weelde, niet de werk-
krachten op de boerderij, de 'werkboden'.

74. Bijdr.I, 112, 167.
75. Bijdr.II, 244.
76. Bijdr.III, 328.
77. Bijdr.III, 256.
78. Gogel, Memori6n, 42.
79. Bijdr. IV, 126-127.
80. De billijkheid van deze belasting die pas kortgeleden

overging in de onroerend-goedbelasting, gecombineerd met
het fiscale huurwaardeforfait, is na Gijsbert Karel's
tijd voortdurend ter discussie geweest, vooral vanwege de
onduidelijke taxatiecriteria en de lokale verschillen in
de aanslag. Sickenga was in 1882 nog van mening dat "de
maatstaf der huurwaarde te kort schiet bij de groote for-
tuinen" : Sickenga, I,134. Gijsbert Karel's standpunt
m.b.t. de grondbelasting wordt in de Lettres genuanceer-
der, zie hierachter,328-330.

81. Bijdr.V, 137. Zie hiervoor,VI.5.
82. Bijdr.V, 40-47, 128-139.
83. Bijdr.I, 311.
84. W.D.Voorthuijsen, De afschaffing van het nederlandse pa-

tentrecht.In: Bedrijf en Samenleving. Alphen aan de Rijn,
1967, 266.

85. I.J.Brugmans, PM, 181; De Vrankrijker,Geschiedenis be-
lastingen, 64-65.

86. Bijdr. IV, 407.
87. Bijdr. II, 251-252.
88. Sickenga, I, 72-73.
89. Helaas laat Gogel, zoals gezegd, weinig notities hierover

na. Zie zijn Memorion, 46 e.v., 464 e.v.
90. Sickenga,II, 117-118.
91. Bijdr. III, 245.
92. zie Wright, 143-144.
93. Bijdr. I, 321; Bijdr. IV, 129. Gogel achtte de afschaf-

fing van de accijns op kolen en turf niet noodzakelijk,
zie Sillem, Gogel, 220-222.

94. Romein, Erflaters, 617. Jan Romein stelt dat Gijsbert Ka-
rel in 1830 een defensief soort politiek-liberaal hervor-
mingsplan presenteert en dat zijn economisch denken kwa-
litatief daarbij achterblijft. In mijn studie hoop ik het
samengaan van economische en politieke idee6n aan te to-
nen.
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Hoofdstuk VII.3.

1. aldus Van Assen, 16 jan.1830,in: RGP,37,p.763.
2. port.166, Cabinetsbibliotheek.
3. 'tijdgeest' is een modeterm uit die dagen. Gijsbert Ka-

rel was onder de indruk van het boek van Da Costa,1823,
en positief gestemd over William Hazlitt, met diens pan-
theon in 'The Spirit of the Age'(1825), waartoe Godwin,
Bentham, Shelley behoorden. Zie: W. van Maanen, William
Hazlitt en de geest van de tijd. Amsterdam, 1954.

4. Bijdr. III, 241.
5. Van der Hoeven, 145. Gijsbert Karel's visie op de adel

is positief in die zin, dat zij naast het monarchaal
beginsel (de Koning) en het democratisch beginsel (de
Tweede Kamer) in de Eerste Kamer het aristocratisch be-
ginsel dient te vertegenwoordigen teneinde een evenwicht
en tegenwicht van politieke instituties te bereiken.Bo-
vendien acht Gijsbert Karel na 1813, maar vooral na 1830,
uitbreiding van de passief- en actief-kiesrechtbezitters
te verwachten.

6. port.52 ,b, Journal de la Haye,1810-1813, naar aanleiding
van een roman van William Godwin,zie Van der Hoeven,145.

7. I.J.Brugmans, Standen en klassen in Nederland gedurende
de negentiende eeuw. In: P.A.M.Geurts en F.A.M.Messing
(eds.), Economische ontwikkeling en sociale emancipatie.
Den Haag, 1977, II,110-128.

8. Bijdr. II, 235.
9. vgl. Treub, 541, over het draagkrachtbeginsel en de ver-

teringsbelastingen. Zie ook Sickenga, II,177.
10. Het sociale-stratificatie-onderzoek kan door bestudering

van het belastingrecht en de belastingwetgeving worden
verrijkt.

11. Schematisch: renteniers/zeehandelaren: geldkapitaal--+
..-*handel--+werkgelegenheid. De 'middelstand': werk-
gelegenheidsverbetering --,exporthandel.

12. Spiegel, 247-248; Gide und Rist, 70-71.
13. In de literatuur van Gijsbert Karel's tijd is 'nuttig'

een equivalent van 'productief', zie R.Williams, Keywords.
A vocabulary of culture and society.(Fontana,3479)(Glas-
gow,1976), 54.

14. Bijdr. III, 248.
15. Th. van Tijn, Voorlopige notities over het ontstaan van

het moderne klassebewustzijn in Nederland.In: P.A.M.
Geurts en F.A.M.Messing (eds.), Economische ontwikkeling
en sociale emancipatie. Den Haag, 1977, II,134. Van Tijn
rekent hen in de eerste helft van de negentiende eeuw tot
de eerste toestandsklasse; de tweede: de kleine zelfstan-
digen; de derde: de door Gijsbert Karel aangeduide 'armen'

16. in 1839: Tydeman, Grondbeginselen N.Senoir,Leiden,1839,
242-243,noot.

17. Gogel, MemoriZn, 37.
18. ibidem, 39.
19. Bijdr. III,246.
20. zie F.J.H.M. van der Ven, Geschiedenis van de arbeid.
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Deel III: negentiende en twintigste eeuw.(Aula,383).
Utrecht/Antwerpen (1968), 11-120. Ook: P.R.D.Stokvis,
Nederlandse sociale verhoudingen tegen 1850. In: T.Soc.
Gesch. 10(1978), 71. De betekenis van het voorstel van
Stokvis om bij het onderzoek naar de sociale stratifi-
catie van Nederland voor 1850 te letten op de aard van
de arbeid, de beloning, de sector en de mate van zelf-
standigheid, kan uitgebreider dan door mij geschied wor-
den geillustreerd door de Bijdragen van Gijsbert Karel,
dankzij diens fiscaal-juridische en economische benade-
ring.

21. Bijdr.II, 206.
22. Bijdr. I, 269.
23. zie hiervoor, 140 ; en de passage waar ik sprak over

ongelijkheid van grondbezit in de V.S. en werklust:
hiervoor, 181 ; Br. en Ged. I, 398.

24. Bijdr.I, 269.
25. ibidem.
26. deze term wordt steeds in het meervoud gebruikt,0.a.

Bijdr.III, 255,341 ; Brieven,passim.
27. zie Williams, Keywords: Het woord 'class',51-59.

Common people = lower classes,p.53. Zie ook: Trosor de
la langue fran aise,Paris,1977, V,888.

28. Gijsbert Karel was zich er dus van bewust dat in deze
overgangstijd verschillende benamingen met onderscheiden
klankkleur werden gebruikt, zie hierachter,VII.4,nt.12.

29. Bijdr. III,239,255,267-268.
30. Bijdr.II,2. Onevenredige procreatie van deze groep,

zie verderop.
31. Missive,passim. lets voor de armen,IV,3-5;V,1-2.
32. Nergens blijkt dat Gijsbert Karel volledige opheffing

van de armoede mogelijk acht. Daarvoor is het aantal ar-
men te groot. Wellicht speelt ook de mening mee,dat tot
op bepaalde hoogte een arbeidsreserve als een nuttige
zaak moet worden gezien. Deze 18e-eeuwse opinie is ook
bij Smith te vinden, zie Hollander, 245.

33. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang.
Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Repu-
bliek, 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis. 's Gra-
venhage, 1977.Dl.I,Achtergronden en analyse, 1-57.

34. Dit is kenmerkend voor de nederlands-protestantse Ver-
lichting,zie hiervoor,III.1.

35. vgl. Verberne, Het sociale en economische motief,12-16.
Van der Hoeven (146-147) levert hierop geen kommentaar.

36. Missive, 23.
37. Br. en Ged.II, 213-217.
38. zie hiervoor, 216-227.
39. Gijsbert Karel kende Chateaubriand's 'G6nie du christi-

anisme' en het daardoor gernspireerde boek van De Saint
Simon, 'Le nouveau christianisme'.0.a.:port.153,q,nr.35.
Zie: Frank E. Manuel and Fritzie P.Manuel, Utopian
thought in the western world. Cambridge,Mass.,1979,611-
612.
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40. Br. en Ged.II, 287.
41. Br. en Ged. II,284-287.
42. Deze vrees uit Gijsbert Karel meermalen; al in een brief

aan zijn moeder, Breda, 20 dec.1784. Port.12 (1783,I).
Zie ook: Verberne, In de spiegel,23-26, 34.

43. port.12, 7 oct.1784; port.166, boekenbezit: Encyclopodie
d'Yverdun, 1770-1780. Tekst en samenhang van Rousseau's
artikel,in: L.G.Crocker (ed.), The age of enlightenment
(Harper Torchbooks) NewYork etc.(1969),21,220-224. Zie
ook: Verberne,Leerjaren, 161-162 ; Schumpeter, 137.

44. zoals Van der Hoeven (p.149) beweert.
45. zie o.a. Gijsbert Karel's aandacht voor Rousseau's Les

Confessions,livre 9. Het excerpt heeft als titel: Sur
l'influence des objets ext6rieurs sur l'homme.Port.74,1.

46. In 'M6moire sur la police des pauvres' is zelfs sprake
van de derde generatie : in Amsterdam.Port.52,a,Dagboek.

47. Bijdr. III, 255, anno 1820.
48. Missive, 30, noot.
49. Missive, 27-28.
50. port.52,a, Journal d'Adrichem, 434-435. Daarnaast te leg-

gen: port.161,E,F,H. Verberne besteedt aan de inhoud van
deze Memorie geen aandacht. Vgl. Verberne,Sociaal en eco-
nomisch motief, 14-16; Colenbrander, Historie en Leven,
I, 253.

51. Hij bezoekt Von Vogt in 1798 (zie hiervoor,25).Brief van
C. von Vogt, 12 sept.1805: port.161,H.

52. zie: P.B.A.Mellink, De strijd om de armenzorg in Neder-
land, 1795-1854. Groningen/Djakarta,1955. Geen verwij-
zing naar Gijsbert Karel.

53. lets voor de armen, IV,3.
54. zie Verberne, Sociaal en economisch motief, 16.
55. Bijdr. II, 263-264.
56. Van de Laar, 119-120, 136-141.
57. zie hiervoor, 184.
58. port.162,stempel 25 en 26,30 en 31. Westendorp Boerma,

237-238.
59. Bijdr.II,7-8; Bijdr.I,232; Bijdr.II, 264-266.
60. port.162,Brief 27 juli 1824. Zie ook Westendorp Boerma,

237-238.
61. Bijdr. IV, 402-403. Bijdr. III, 240.
62. zie hiervoor, 185-186.
63. Bijdr. IV, 403.
64. o.a. over 'Peterloo', 1819, en de rol van Henry Hunt:

port.161; vgl. Brian Inglis, Poverty and the industrial
revolution.(Panther)(London,1972),o.a.209.

65. De idee6n van een aantal Nederlandse auteurs over armen-
zorg, tewerkstelling en mechanisatie worden weergegeven
door H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede in de 'gedrukte'
optiek van de sociale bovenlaag in Nederland,1750-1850.In:
T.v.G.88(1975), 468-500. Sneller, I.J.Brugmans en Verber-
ne hebben bij hun informatie over de auteurs van deze
periode niet een idee6nstudie willen geven. Zie: Z.W.Snel-
ler, Economische en sociale denkbeelden in Nederland in
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de aanvang der 19e eeuw(1814-1830)(inaug.rede Amsterdam),
Haarlem,1922. Idem, Willem van Hogendorp, in zijne betrek-
king tot het R6veil.In:Stemmen des Tijds,11(1922),249,275.
I.J.Brugmans, De arbeidende klasse,hfdst.5,Economische en
sociale denkbeelden in het toenmalige Nederland. L.G.J.
Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813 -
- 1850,dl.I,hfdst.2,par.IV, de volksklasse.
Het is een hardnekkig misverstand te menen dat zoon Wil-
lem van Hogendorp als kenner van Say, Malthus en Sismondi
zijn vader naar de kroon steekt. Deze literatuur werd hem
door Gijsbert Karel aangereikt. De aantekeningen over de-
ze thema's van de hand van Willem zijn uiterst gering;
zijn specialisatie lag op het terrein van de kolonion.
Sneller, op wie andere auteurs zich baseren, toont te-
recht aan dat Willem als Reveilman en als vriend van Da
Costa een anti-industri6le houding had.(zie citaat bij
H.P.G.Quack, De socialisten, VI,518-519).

66. zie hiervoor, 158-159, 164.
67. Bijdr. II, 2-3; Bijdr.I,159; Bijdr.IV,401. Gijsbert Karel

kende ook de auteur C. van Vollenhoven. Gijsbert Karel
aan Willem I, 28 sept.1815. Staatssecretarie.Kabinet no.
6090,nr.297. Vgl. Van den Eerenbeemt,Gedrukte optiek,486.

68. zie bijv. R. Scherenberg in Magazijn voor het Armenwezen
in het Koningrijk der Nederlanden, III,1(1819), Eenige
bedenkingen over de engelsche armentax.

69. Bijdr. III,63.
70. bijv. gelijkenis in ideedn over waardeleer, invoering

van machines, niet echter wat betreft de kijk op de kapi-
taalsconcentratie, op N.H.M. De opvattingen van Van den
Bosch over vrije handel zijn diffuus en ondergeschikt aan
de doelstelling van de werkgelegenheid,zie Westendorp
Boerma, 213-220. Gijsbert Karel had bezwaar tegen het
dwingend karakter van activiteiten van de Maatschappij
van Weldadigheid en ook, zie mijn hfdst.VIII.2, tegen
het Cultuurstelsel.

71. Westendorp Boerma, 216, 223.
72. zie hiervoor,IV.3.
73. lets voor de Armen, III(1800),3: "de toeneemende duurte

van levensmiddelen en daar uit voortvloeiende armoede".
74. Volledige naam: James Maitland, Earl of Lauderdale. Brie-

ven, I,8. Ook: Memorie over de regten op den koophandel
(wsch. Van Reede van Oudshoorn), Utrecht, 16 oct.1819:
port.142,b. Van Lauderdale's werk 'An inquiry into the
nature and origin of public wealth'(1804) kende Gijsbert
Karel 6f de Franse editie van 1808 6f de Engelse heruit-
gave van 1819, waarop in de Edinburgh Review zware kri-
tiek werd geuit, zie Spiegel, 299-300. Van den Bosch ken-
de Smith, Say, Storch, Chaptal, Lauderdale, Lotz, Von So-
den, Eckenmayer, zie Westendorp Boerma, 212.

75. Spiegel, 299-302.
76. De Hermes,3e jrg.,no.V(mei 1828),10-50; no.VIII(juli

1828), 21-52. Zie ook: 2e jrg. no.IV(april 1827),43-64.
77. Een uitzondering bijv.: De industrie van Groot-Brittan-
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nie, een voorbeeld voor Nederland. Door P.v.V.,Amsterdam,
1838, 30 p.(pamflet).

78. Gijsbert Karel las het 'Report to the Committee of the
Association for the relief of the manufacturing and la-
bouring poor.1817. Zie: Manuel, 679. Port.107, briefwis-
seling tussen Gijsbert Karel en Tydeman, juli 1819.
Port.78,nr.27, Gijsbert Karel aan Sir James Mackintosh,
21 oct. 1825. Over Robert Owen,zie: De Star,II(1820),
748-764. Magazijn voor het Armenwezen in het koninkrijk
der Nederlanden, V(1822), 280-283.

79. Manuel, 681.
80. Gijsbert Karel's beoordeling van Owen stemt overeen met

die van het parlementslid, de whig James Mackintosh, van
wie hij de gevraagde informatie ontvangt: Brief 28 nov.
1825. Port.70,j, Menschelijke Maatschappij.

81. zie o.m. Brieven, I,140-141, 155-156. Zie hierachter,
noot 58 van VII.4.

82. Gijsbert Karel was benieuwd naar het boek van William
Thompson - hij spreekt abusievelijk van Thornton - ,
waarin Owen's ideeon in een systeem werden gevat: Enqui-
ry into the principles of the distribution of wealth
most conductive to human happiness.1824. Zie Inglis,241.
Port.78,c,nr.27.

83. zie citaat van Owen: Inglis, 208.
84. Gijsbert Karel ontging,dat De Saint Simon de industrie

en de wetenschap als de positieve krachten van de nieu-
we maatschappij zag.

85. port.153,q,Catalogue raisonn6 etc.,118-121. Port.52-d,
Dagboek 1830-1834, 42-44.

86. Br. en Ged. VII, 143-144, anno 1832.
87. port.153,q, p. 121.
88. Br. en Ged.VII,148: "1'ordre social est sujet aux vicis-

situdes comme toutes les instutions humaines".
89. Br. en Ged. VII, 191, 193.
90. Gijsbert Karel las in 1823 van de vroegliberale Benjamin

Constant diens 'Lettres sur les cent jours'.Port.107,Ty-
deman aan Gijsbert Karel, Leiden, 12 maart 1823.

91. Gijsbert Karel apprecieerde Louis Say om diens waarde-
theorie: de waarde niet louter, zoals bij Ricardo, be-
schouwd als een optelsom van de kosten van de produktie-
faktoren, maar als een in de prijs tengevolge van vraag
en aanbod tot uiting komende grootheid; waarbij bovendien
de subjectieve waarde van een goed moest worden geincal-
culeerd, zie hiervoor,188-191. E.Schoorl, J.B.Say,Hoofd-
stukken uit zijn leven en economisch denken.(Amsterdam,
1980), 92-94.

92. Mees, 123. Malthus' pessimisme vindt in Nederland weinig
navolging. De Star,IV(1822),161-196, neemt de kritiek
van Godwin op Malthus op. Vgl. Spiegel, 280.

93. port.107, Tydeman aan Gijsbert Karel,Leiden 19 dec.1825.
Schoorl, 120-121,123.

94. Gijsbert Karel combineerde het populationistische rijk-
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domidee met Hume's vrijhandelsdenken. Zoals gezegd kwam
Gijsbert Karel niet toe aan de theorie van de internati-
onale arbeidsverdeling van Say's adept Ricardo,zie hier-
voor, 164, 191-192.

95. Br. en Ged. VII, 68.
96. Met verwijzing naar J.B.Say's 'Catdchisme d'Oconomie po-

litique'(1815) neemt Gijsbert Karel een fragment in zijn
Bijdragen op: Bijdr.V,380-381, uit de Journal de Gand van
8 nov.1825. Zie ook Bijdr.III,342.

97. port.183, Gijsbert Karel aan zoon Willem,6 oct.1827.
98. Sismondi wordt in dit opstel niet genoemd. Opstel,zie

Boersema,458-459. Vgl. J.C.Boogman, Thorbecke,uitdaging
en antwoord, 363-367.Van den Eerenbeemt,Gedrukte optiek,
494-495.

99. Van de Laar, 127-128. Zie Say en Sismondi over schaarste:
Schoorl, 138-142.

100. Inglis,194.
101. Schoorl, 140. Een dergelijke opvatting trof Gijsbert Ka-

rel ook aan bij Louis Say, die een evenwicht wilde tus-
sen de staatsmachten en voorts de inbreng van religieus-
ethische doctrines noodzakelijk achtte bij de economisch-
politieke principes. Zie Kautz, 600. Gijsbert Karel ken-
de van Louis Say behalve diens boek van 1818(zie hier-
voor, 190), ook de 'Consid6rations sur l'industrie et
la 16gislation' , 1822, waarin deze zijn broer bestreed.
Port.78,c,nr.16, Gijsbert Karel aan McCulloch, 31 maart
1825.

102. Michel Bernard, Introduction h une sociologie des doc-
trines 6conomiques de physiocrates h Stuart Mill.Paris-
La Haye, 1963, 121-133. Zie hiervoor, 111-116.

103. Spiegel, 334-335.
104. wsch. William Jacob, zie hiernap91-392.Mees,123.
105. port.44,4-g, Staten-Generaal,1824-1825,(i), grondbelas-

ting. Mokyr, Wright en Griffiths geven geen informatie
hierover; wel: W.Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im
vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis. Hamburg
und Berlin, 1974, 344-346.

106. Mees, 118.
107. ibidem, 123.
108. Gijsbert Karel attendeert Ackersdijck op Sismondi's on-

derscheid tussen kapitaal en inkomen. De Luikse hoogle-
raar had tevoren aan Gijsbert Karel over Everett ge-
schreven dat men "schijnbaar genoeg kan beweren dat de
vermeerdering van bevolking vanzelf vermeerdering van
rijkdom aanbrengt", maar dat men daarbij de betekenis
die het kapitaal voor de produktie heeft dient te be-
trekken. Mees, 116-117.

109. Mees, 117.
110. Br. en Ged. VII,68.
111. zie Pr6face de Jean Weiller (avec la collaboration de

Guy Dupuigrenet-Desroussilles),bij: J.-C.-L. Simonde de
Sismondi, Nouveaux Principes d'Economie Politique ou de
richesse dans ses rapports avec la population.(Calman-
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L6vy),z.pl.(1971),7-45. Zie ook de samenvattingen van
het colooquium, aan Sismondi gewijd, mei 1973,in: Eco-
nomies et Soci6t6s, 10(1976),II,1077-1338.

112. Mees, 121-123.
113. zie Gide und Rist, 366, noot 2.
114. port.78-d, Gijsbert Karel aan Tydeman, 17 aug.1827.
115. met betrekking tot erfrecht, vennootschappen,schulddek-

king, hypotheken.
116. port.78,d: Gijsbert Karel aan Tydeman, 10 sept.1827.
117. Treub verwijst niet naar Sismondi in zijn oratie 'De

ontwikkeling der staathuishoudkunde tot sociale eco-
nomie'. Amsterdam, 1896. Hij bepaalt hierin zijn nega-
tief standpunt tegenover de klassieke economie,maar wil
niet geheel zich laten leiden door de Historische School,
waarop de ongenoemde Sismondi invloed heeft uitgeoefend.
Zie: N.E.H. van Esveld, Treub, over de drempel der nieu-
we samenleving. Assen, 1958, 221-222, 288-291; citaten
uit oratie: 413, 414, 417.

Hoofdstuk VII.4.

1. Elink Sterk,a.w.,spreekt over belastingen met betrekking
tot vrijhandel en protectie,zie mijn hoofdstuk VIII. De
dissertatie van Tydeman's leerling J.E. van Panhuys, De
tributis (1833), wordt door Gijsbert Karel bewonderd van-
wege het gegeven overzicht van belastingideeon van eco-
nomisten. Port.79-a,nr.440, Gijsbert Karel aan Tydeman,
12 juli 1833. Thorbecke wijst in zijn Gentse colleges
over het Staatsbestuur (in 1826;later bijgewerkt) op de
noodzaak van fiscale 'evenredigheid',maar een Sismondi-
toon is daar (nog) niet aanwezig. Hij stond toen onder
invloed van o.a. Say, Ricardo, L.H. von Jakob, C.A. von
Malchus, Gijsbert Karel's Bijdragen. Zie J.P.Duyverman
(ed.),Staatsinrigting,0.a. 5,79. J.P.Duyverman, Thorbecke
doceert economie.In: Maandschrift Economie,33(1968/1969),
28-39. W.H.Vermeulen, Thorbecke in de schaduw van Pier-
son en Marx. In: Maandschrift Economie,26(1961/1962),
453-468.

2. port.77,Opstellen,getiteld: Lettres sur la prosp6rit6
publique. Mat6riaux:gegevens over allerlei belasting-
objecten. In deze tijd werd de vraag gesteld of de Neder-
landse samenleving in plaats van naar gelijkere inkomens-
en vermogensverhoudingen op weg was naar een noodlottige
arm-rijk-tegenstelling. De oratie hierover van de Utrecht-
se hoogleraar J.R. de Brueys werd door Gijsbert Karel be-
wonderd. Port.78,e,nr.491, Gijsbert Karel aan J.R. de
Brueys, 7 jan.1828. Van Walter Scott schreef Gijsbert Ka-
rel het volgende citaat over: "He who can adjust his ex-
penses within the limits of his income, how small soever
that may be, must escape from the temptations which most
easily besot indigence; and the rich man, who makes it
his business, as it is his duty, to attend to the proper
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distribution of his wealth, shall be equally emancipated
from those to which opulence is peculiarly obnoscious":
port. 70,j, Deugd bij rijkdom en armoede.

3. bijv. W.Abel, 346-349.
4. m.b.t. het gemaal bijvoorbeeld, zie Van Rees,Hogendorp,84.
5. Elink Sterk verzet zich fel tegen het premiedenken van

Pieter Vreede en hij veronderstelt dat Gijsbert Karel een
gelijke opvatting daarover heeft als Vreede. Zie hfdst.
VIII.4 en noot 91 aldaar.

6. port.107, Tydeman aan Gijsbert Karel, Leiden,24 febr.1831.
7. zie hiervoor, 220-221.
8. zie Brieven,I,105-106.
9. Gijsbert Karel's porto-franco-denken en het klassiek-

economisch vrijhandelsdenken,zie mijn hoofdstuk VIII.3.
10. Gedagten, 92-99.
11. Bijdr. III, 296.
12. Brieven,I,116: andere benamingen, aldus Gijsbert Karel:

rijken, ingezetenen, armen ; de eerste, de middelste en
de laagste klasse; bezitters, nijveren, arbeidslieden.

13. In de Brieven (I,136-140) noemde Gijsbert Karel de cij-
fers van de Statistieke Commissie en van Von Malchus.
De laatste schatte in 1826 14% van de bevolking armlas-
tig: een wat overdreven cijfer. Vgl. Mokyr, 196 ; Grif-
fiths, 10.

14. Gijsbert Karel schat waarschijnlijk terecht, dat 1/10
h 1/7 deel van het inkomen van de arbeidende klasse aan
accijnsen werd betaald. Verberne, Geschiedenis van Neder-
land,1813-1850,I,194; Vgl. Witlox, 187.

15. Bijdr.III, 247, 298-299, 323 e.v.
16. als gevolg van het reglement van 1825,zie Treub,350-354.
17. vgl. Sickenga,II,29; Treub,353; zie daarnaast,Van Rees,

Hogendorp, 83-84.
18. bijv. Van der Poel, Appelius, 54.
19. port.136,g, Finantien, 24 jan.1805.
20. Gogel, Memori6n, 161 e.v.; Sillem,Gogel,222-224 ; Treub,

166-170.
21. Bijdr.III, 62; Ernst Klein, Von der Reform zur Restaura-

tion.(Ver6ffentlichungen der Historischen Kommission zu
Berlin, Band 16), Berlin, 1965, 30, 43, 59, 105.

22. vgl. B.Hilton, Corn, Cash, Commerce. The economic poli-
tics of the Tory Governments, 1815-1830. Oxford,1980
(2e ed.), 11,32-33,46,82.

23. Hilton, 260-268.
24. Staatssecretarie,inv.nr.260,los in dossier betr.adel-

stand, 3 juli 1816, no.8,1707. Brief van Gijsbert Karel
aan de Koning, 25 maart 1816. Mededeling van hoofdarchi-
vist ARA, J.Steur z.g..

25. Bijdr. II, 204-205.
26. Th. Stevers, Welke factoren. Hypothese-II: Het toelaat-

baar niveau van de belastingen bepaalt het niveau van de
uitgaven (p.335-338).

27. Gegevens in: A. Warin, Influence du commerce sur la pros-
pdrit5 des Pays-Bas, exposoe avec des notes et deux car-
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tes. Bruxelles, 1827. Warin aan Gijsbert Karel: port.
108, 6 mei 1827. Ook gegevens van Von Malchus, Quetelet,
Smits, De Cloet, waarvan een deel is samengevat door
H.J.G. Fran ois, Des vices du systome fiscal et finan-
cier des Royaume des Pays-Bas. Bruxelles,1828 (in Gijs-
bert Karel's bezit); port.74,k.

28. vgl. gegevens over o.a. armenzorg en over agrarische
produktie: Mokyr, 196, 200.

29. Brieven, II, 113.
30. afgedrukt in: Economies et Soci6t6s, 10(1976),139-200.

Hypothetische intonatie,bijv. "Supposons .."(p.152):
Brieven, I, 128 e.v.

31. ibidem, 139-150.
32. ibidem, 115-116; Sismondi, Livre 6, 156.
33. zie Brieven,II, 1-33.
34. Brieven, I, 106. Sismondi, livre 6, 144-150.
35. Sismondi, livre 6, 149-150.
36. ibidem, 169, 185-200.
37. ibidem, 144-150.
38. Brieven, II, 41-46. Successierecht: vgl.Sickenga,I,

144-145.
39. Brieven, II,168: "het verbroken evenwigt tusschen de ar-

beidsloonen en alle prijzen". De prijsstijging is het ge-
volg van belastingen dn van de graanprijzen. Vgl. Grif-
fiths, 55.

40. o.a. Brieven, II, 112.
41. zie hiervoor, 209-210, 222-223.
42. port.46, 1830-A.
43. overigens niet terecht m.b.t. de 'liberal Tories',zie

Hilton, 303-314; zie mijn hfdst.VIII.
44. Sismondi,livre 6,ch.4, De l'imp6t sur les terres. Zie

voor het volgende: Brieven,nr.XXIII,169-190, en hier-
voor, 190-191, 265.

45. Brieven, I, 190.
46. ibidem, 171.
47. ibidem, 184.
48. Brieven, II, 32.
49. Brieven, I, 169-190.
50. Brieven,II, 59-60.
51. Brieven, I, 187. In verhouding tot de andere directe be-

lastingen bracht de grondbelasting veel op: cijfers van
het budget van 1830: grondbelasting 16.456.020, 06; per-
soneel: 7.800.000,00; patenten: 2.500.000, zie Brieven,
I, 165.

52. Sickenga, I, 73. Gogel wijst in 1820 premieverstrekking
aan fabrieken van de hand, omdat de natie die moet op-
brengen; afschaffing van het patent vindt hij als tege-
moetkoming aan de fabrikanten daarom geschikter. Gogel,
Memori6n, 473.

53. Boersema, 353.
54. Brieven, II, nr.XXVI, 17-33.
55. zie H.W.C.Bordewijk, De theorie der belastingen en het

Nederlandsche belastingwezen. Zwolle, 1930,hfdst.I, Be-
lastingen en kapitaalvorming.
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57. bv. grondslagen van het personeel,1821.Vgl.Sismondi,
livre 6, 170-171.

56. De Vrankrijker, Geschiedenis belastingen, 55. Vgl. Sis-
mondi, livre 6, 170-171.

58. Brieven, I, 155-156; Brieven,II,140-141. Gijsbert Karel
spreekt van "menschenvrienden, philanthropen, saintsimo-
nisten".

59. Brieven, I, 129.
60. ibidem, 116.
61. ibidem, 130. Een nadere uitwerking van Gijsbert Karel's

(fictieve) getallen laat ik hier achterwege; zie bijv.
Brieven, I,130 e.v.; II, 116.

62. Brieven, II,67.
63. Tydeman verweet Gijsbert Karel ten onrechte dit over het

hoofd te zien. Port.107,Tydeman aan Gijsbert Karel,Lei-
den, 24 febr.1831.

64. Brieven, II, 146-149.
65. Sismondi, livre 6, 140. Mann, 265-266.
66. Brieven, II, 105.
67. Brieven, II, 47-48.
68. Brieven, II,140.
69. Brieven, I, 114. Zie hiervoor, 237, 198-199.
70. Sismondi, livre 6. A.L. von Suetter, Die Besteuerung der

V61ker, rechts- und geldwissenschaftlich untersucht.
Spiers, 1828. Port.77,c, Uitgebreide recensie, met aan-
strepingen van Gijsbert Karel, uit 'De Weegschaal voor
1828', no.12, 511-558.

71. Brieven, II, 23.
72. Scheiding, 41-42. De Ontwikkeling, VI(17 jan.1831).

Zie ook: Br. en Ged. VII, 142-143.
73. port.79-a, nr.367, Gijsbert Karel aan zoon Frits, 3 jan.

1831. De profilering van een middle class hangt niet al-
leen samen met de complexiteit van de volkshuishouding,
doch ook met de politieke en economische machtspositie
van de landaristocratie,waartegen de burgerij zich al of
niet wenst af te zetten. Dat laatste maakt het voor de
historicus extra moeilijk een middle class in Nederland
na 1813 te onderscheiden, omdat de burgerlijke cultuur
van de regenten van weleer door hun zonen wordt voortge-
zet. Onderzoek naar relaties tussen elitegroepen en naar
het optreden van pressiegroepen kan wellicht enige uit-
komst bieden. Vgl. Lenore O'Boyle, The middle class in
western Europe, 1815-1848. In:American Historical Review,
71(1966), 826-845.

74. Brieven, II, nr.XXVI, 17-33.
75. De Vrankrijker, Geschiedenis belastingen,71-81. De Vrank-

rijker,Belastingen in Nederland,1848-1893,0.a. hfdst.II
en VII.

76. Zorg voor de infrastruktuur wilde Gijsbert Karel overla-
ten aan particulier kapitaal in handen van genootschap-
pen; de centrale en lagere overheid konden een aanmoedi-
gingspremie geven; zie hiervoor, 227-230.

77. De Vrankrijker, Geschiedenis belastingen, 89.
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78. Het zou interessant zijn na te gaan hoe het standpunt in
het politieke debat over het voor-en-tegen van mechanisa-
tie bepaald is door de behartiging van regionale en dis-
trictsgewijze belangen door de afzonderlijke parlementa-
riers.

79. door laatmercantilisten On door vroegliberalen aanvaard,
zie hiervoor, V.3.

Hoofdstuk VIII.1.

1. zie W.Bickel, Die Bkonomische Begrundung der Freihandels-
politik. Eine dogmenhistorische Untersuchung.(Zurcher
Volkswirtschaftsliche Forschungen,Band 11),Zurich, 1926,
9-12.

2. A.Zottmann, Theorie und Politik der Aussenwirtschaft.
(Schaeffers Grundriss des Rechts und der Wirtschaft,Abt.
III, Wirtschaftswissenschaften,Bd.80).Stuttgart-Diissel-
dorf, 1967, 14-15.

3. Bickel, 12-13.
4. Holden Furber, Rival empires of trade in the Orient,

1600-1800. London, 1976, o.a. 4,131,142,160-161, 181-182,
216, 330-339.

5. De spanning tussen de idealen en de ideologie van het
19e-eeuwse liberalisme m.b.t. de koloni6n is boeiend be-
schreven door: Bernard Semmel, The rise of free trade
imperialism. Classical political economy, the Empire of
free trade and imperialism, 1750-1850. Cambridge, 1970.

Hoofdstuk VIII.2.

1. Het thema 'kolonidn' heeft in Nederland vanaf de 18e
eeuw de meeste pennen in beweging gebracht. Het is merk-
waardig dat Hasenberg Butter dit onderwerp niet be-
spreekt. De grote aandacht van de 19e-eeuwse liberalen
voor de koloni6n concentreert zich op twee kwesties. Ten
eerste richtten zij hun kritiek op de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij. D.C. Steyn Parv6 wijdde er een studie
aan (Het koloniaal monopoliestelsel, getoetst aan ge-
schiedenis en staatshuishoudkunde. 's Gravenhage,1850)
en Van Rees ruimt in zijn Hogendorp-boek hiervoor de
meeste ruimte in. Ten tweede werd commentaar geleverd
op het cultuurstelsel: dit werd als strijdig gezien met
de Europese beschavingsopdracht en als hinderpaal voor
een optimale koloniale produktie. I.D.Fransen van de
Putte, W.R. van Ho6vell, N.G.Pierson en C.Th. van Deven-
ter betreden dit ethisch en economisch dubbelspoor.Voor
het merendeel herhaalden deze auteurs wat in de eerste
decennia al naar voren was gebracht door Dirk en G.K.
van Hogendorp en, op het tweede plan, door mannen als
J.Goldberg, C.Th.Elout, H.Muntinghe, D.F. van Alphen,
P. de Haan en J.C.Baud. De originaliteit van de bijdrage
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die Gijsbert Karel leverde aan het liberaaleconomisch
gedachtengoed met betrekking tot de koloni6n mag niet
worden overdreven. Het is echter zijn verdienste dat
hij een, kennelijk pas op tijdsafstand waarneembaar
- want door Van Rees niet weergegeven - samenhangend
antwoord formuleerde op de vragen,die in het debat tus-
sen economen en politici werden gesteld inzake de kolo-
niale en nationale welvaart en ten aanzien van de 'vrije
handel' en de vrijhandel. Hieronder volgt een beknopt ge-
houden overzicht.

2. G.Th.Raynal, Histoire philosophique et politique des
Etablissements et du commerce des Europ6ens dans les
deux Indes.(Amsterdam,1771).Zie Schutte, De Nederlandse
Patriotten, 6-8.

3. vgl. Laspeyres, 112-116.
4. port.143,b; port.36,10-b.
5. Br. en Ged. I, 318-321, 415-418.
6. vgl. Schutte, De Nederlandse Patriotten,145-149.
7. Br. en Ged. I,313-315, 331, 338-339,389-390.
8. voor het vervolg van deze alinea: port.36,11. Vgl.H.T.Co-

lenbrander, Koloniale Geschiedenis. 's Gravenhage,1925,
dl.I,278-285; J.H.Parry, Trade and Dominion. The European
Oversea Empires in the eighteenth century.(History and
Civilisation),London (1971), 171-179.

9. port.154 en 155, Stukken betr. West-Indi6. Zie:P.C.Emmer,
Suiker, goud en slaven; de Republiek in West-Afrika en
West-Indi , 1674-1800. In: AGN,9(1980),465-483. J.P.van
der Voort, De westindische plantages van 1720 tot 1795.
Financi6n en Handel. Eindhoven, 1973, 182, 208-217.Van
der Meulen, hfdst.VI.

10. citaat van Gijsbert Karel,zie hiervoor,155. Vgl.Emmer,
Suiker, 483.

11. Gijsbert Karel had er kennelijk onvoldoende oog voor dat
de Nederlandse koloniale waren in het nadeel verkeerden
als gevolg van de protectie die Engeland en Frankrijk
hun westindische produkten gaven,zie Emmer,Suiker, 471-
-472.

12. port. 154,F.
13. Emmer, Suiker, 473.
14. port.144,E, Verkooping der O.I.C.,1791-1792.
15. zie het 'Vijfde Departement', toe te voegen aan de Am-

sterdamse Kamer van de O.I.C.: F.S.Gaastra, De V.O.C.
in Aziu, 1680-1795, in: AGN,9(1980),434; vgl. Van de
Spiegel, Id6es de Oost-Indische Compagnie (18 maart
1788) in: Vreede, III,588-596 ; deze memorie is ook in
Gijsbert Karel's bezit: port.144,b.

16. zie Schutte, De Nederlandse Patriotten,232-248.
17. In de Memorie 'Zomer 1795' blijkt Gijsbert Karel al

Dirk's invloed te hebben ondergaan, zie Br. en Ged.III,
132-140. Voordat de Bijdragen verschenen gaf Gijsbert
Karel de volgende koloniale geschriften uit: (1) Verhan-
delingen over den Oost-Indischen Handel. Drie stukken.
Amsterdam,1801-1802. (2) Brieven aan eenen Participant
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in de Oost-Indische Compagnie. Amsterdam,1802.(3)Memo-
rie over den tegenwoordigen staat van den handel en de
culture in de Oost-Indische Bezittingen van den Staat.
Amsterdam, 1804. Het laatste geschrift geeft een boeien-
de synthese van de voorgaande publikaties. Van Rees ont-
dekte dit geschrift na het concipioren van zijn Hogen-
dorpstudie. Hij gaf een zeer fragmentarische inhouds-
weergave hiervan in: Algemeene Konst- en Letterbode,
nr.45 (1854).

18. zie Sillem, Dirk van Hogendorp,hfdst.IV; de opgeklopte
(aldus Schutte,De Nederlandse Patriotten,172 noot 93)
tegenstelling tussen Nederburg en Dirk,zie De Wit, De
strijd, 70-78, 231-239.

19. o.a. port.83, Dirk aan Gijsbert Karel, 3 aug.1800; port.
24, 1-a, Gijsbert Karel aan Dirk, Amsterdam, 4 febr.
1800.

20. port.52,a, Journal d'Adrichem,1808: 298 e.v.; Br. en
Ged.III,230-257 (1806); ministerschap: port.52,a,Jour-
nal d'Adrichem, 212-213.

21. Gaastra, 436, ontgaat het absolute karakter van de stel-
ling van Dirk; vgl. Sillem, Dirk van Hogendorp,50-54.

22. Gaastra, 446. Zie Verhandelingen,III,100.
23. o.a. Verhandelingen, I,176-189.
24. A.C.J. de Vrankrijker, Mercantilisme en koloniale ex-

pansie. Amsterdam,1941, 87-96.
25. vooral in: Brieven Participant,43-103; ook in:port.145,

b,Aantekeningen bij: Historical View of Plans for the
Government of British India, and regulation of trade to
the East Indies, and Outlines of a Plan of foreign go-
vernment, of commercial oeconomy and of domestic admini-
stration, for the Asiatic Interests of Great Britain,
1793: door Gijsbert Karel op fouten gecorrigeerd: Brie-
ven Participant,119-124.

26. P.J.Marshall, British expansion in India in the eigh-
teenth century: a historical revision. In: History,60
(1975), 28-43.

27. bron, zie noot 25.
28. Sillem, Dirk van Hogendorp,101-102 (Ontwerp enz.,1801);

Brieven Participant,3-4, 9, 90-91; Verhandelingen, III
(1802), 49-51; Memorie 1804, 31-36.

29. W.M.Zappey, Goldberg, 121-123.
30. Broeze, Laat mercantilist, 239.
31. I.J.Brugmans (Koning Willem I als Neo-Mercantilist,47)

suggereert dat. Broeze denkt dat het standpunt van Wil-
lem I een mengsel is van oudhollands stapelmarktdenken
en van moderne vrijhandelstheorie. Dat laatste werkt
hij niet uit. Het is niet duidelijk of Broeze oog heeft
voor de laatmercantilistische denktrant van Willem I.

32. Bij Goldberg was dat niet het geval. Zappey begrijpt
Gijsbert Karel's stellingname niet en volstaat met de
aanduiding "opportunistisch": Zappey,Goldberg,121,123.

33. Bijdr.I,304-309; Br. en Ged. VI, 514-516.
34. Stanley Wolpert, A new history of India.New York, 1977,

195-200.
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35. Colenbrander, Koloniale Geschiedenis,II,309; Br. en
Ged. III, 244-255.

36. I.Sch8ffer, Dutch 'expansion' and indonesian reactions:
some dilemmas of modern colonial trade (1900-1942).In:
C.Fasseur (ed.), Geld en Geweten. Den Haag, 1980, II,19.

37. Br. en Ged. III, 244-255.
38. zie bijv. Sillem, Dirk van Hogendorp, 105-106.
39. Wolpert, 197.
40. voor de kolonisatieproblematiek bestaat in de Republiek

al vanaf de 17e eeuw bij diverse auteurs interesse.Zie
Laspeyres,99-110; Van Rees, Geschiedenis Staathuishoud-
kunde, II,301-326.

41. Verberne, In de spiegel,69-143; zie notenapparaat al-
daar. Engelse literatuur,zie bibliografie in AGN,9(1980),
539. Zie ook de inleiding van W.G. van der Moer in RGP,
kleine serie,dl.51, p.XXXI-XLVII.

42. port.79,a, nr.491, Gijsbert Karel aan Faure,23 april
1834.

43. W.Blommaert, 'N Voorloper van Edw. Gibbon Wakefield.In:
Molanges d'histoire offerte h Henri Pirenne.Bruxelles,
(1926), tome I, 43-54.

44. Verhandelingen, I, 157-163.
45. O'Brien, 290-292; Spiegel, 356-360.
46. Donald Winch, Classical political economy and colonies.

London (1965),ch. II en III. J.C.Kielstra, Adam Smith
over de kolonidn.In: De Economist,1923,II,454-463.

47. De Vrankrijker,Mercantilisme,91-95. Winch,Adam Smith'
Politics,hfdst.7.

48. zie bijv. Bijdr.IV,171-172.
49. Spiegel, 287.
50. port.109, P. van Yzendoorn aan Gijsbert Karel in ongeda-

teerde brieven,stempel 120, 132,134,141 enz.
51. in welk tijdschrift is mij niet bekend. Port.146 i/j.

Dirk maakte van het eerste deel van Brougham's werk een
excerpt,zie port.22,d.

52. Verhandelingen,I,143.
53. ibidem, 146-147, 149.
54. Brougham schreef ook: A concise statement of the ques-

tion regarding the abolition of the slave trade. London,
1804 (National Union Catalog,78,p.427). Dit boekje is
ook door P. van Yzendoorn vertaald en door Gijsbert Ka-
rel van aanmerkingen voorzien.Port.109,Van Yzendoorn aan
Gijsbert Karel (ongedateerd,stempel 368,377-378).Brou-
gham's invloed op Gijsbert Karel's recensie-artikel over
'De Surinaamse Landman' van Anthony Blom,zie port.40,
4-b (1806). Gijsbert Karel heeft zijn leven lang de li-
teratuurdiscussie gevolgd over de stelling dat de west-
indische economie de slavenhandel en de slavernij niet kon
missen. Bovendien verzet hij zich tegen de opvatting
dat de geringe arbeid van de Surinaamse negerslaaf en
van de inlander in Oost-Indio het gevolg is van zijn
aard alleen, zie o.a. Verhandelingen.

55. port.146,i/j,aant.par.III.
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56. port.98, Brougham aan Gijsbert Karel,London,30 nov.1813.
57. zie bijv. B.D.H.Tellegen, De wedergeboorte van Nederland.

Groningen,1913 (2e dr.)(ed.H.T.Colenbrander),hfdst.VII.
Gijsbert Karel heeft het feit dat de Kaap en andere ko-
loni6n door Engeland werden behouden, beschouwd als een
"offer", door Noord-Nederland gebracht voor de door En-
geland geconcipieerde vereniging met de Zuidelijke Ne-
derlanden,zie Bijdr. I,31-32.

58. Bijdr.II,98-103; zie ook IV,160-162; vgl.P.C.Emmer,Enge-
land, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negen-
tiende eeuw. Leiden, 1974,I,190-191.

59. voor hun vertrek naar Oost-Indid spraken zij uitgebreid
met Gijsbert Karel; daarna correspondeerden zij met Gijs-
bert Karel; port.99 en 100, brieven van resp. Van der Ca-
pellen en Elout; F.W.Stapel, Geschiedenis van Neder-
landsch Indid. Amsterdam,1940,dl.V, 149.

60. de initiatiefnemer daartoe, het lid J.C. van der Kemp,
vertelde aan Gijsbert Karel geinspireerd te zijn door
het Groot Besogne van 5 nov.1788: port.154 E, inleiden-
de opmerking van Gijsbert Karel. Zie ook:Zappey, Goldberg,
98.

61. Bijdr.IV, 167.
62. Zappey, Goldberg, 119.
63. Th.S.Raffles, The History of Java.London 1817. Ook koes-

terde Gijsbert Karel grote bewondering voor het boek van
Raffles' medewerker John Crawfurd, History of the Indian
Archipelago,1820. Dit laatste boek werd in 1823-1825 door
P. de Haan in het Nederlands uitgegeven. In de bijgevoeg-
de aantekeningen zet De Haan zich af tegen de Engelse
auteurs: verklaarbaar vanuit het ongenoegen over de En-
gelse concurrentie in de Indische archipel, vooral van-
uit de vrijhaven Singapore, vanwaaruit Raffles en na hem
Crawfurd de "binnenlandsche handel" van de Nederlanders
in de weg zaten. Bij Gijsbert Karel is een dergelijke kri-
tiek niet te vinden. Zie M.Siegenbeek over P. de Haan in:
Handelingen Mij.Ned.Letterkunde te Leiden,1833,53-58.
Vgl. Stapel, Gesch.Ned.Indid,136-137.

64. zie o.a. port.78,d, brief aan zoon Willem,10 oct.1826.
65. port.151-a, Memori6n over het muntstelsel,met bijlagen

(1825) van Wappers Melis.
66. deze argumenten werden gesouffleerd door H.J. van de

Graaff (NNBW,I,k.968-970), diens rapport van 29 dec.1818
is in Gijsbert Karel's bezit: port.148,f.

67. Fransen van de Putte heeft ca.1850 voorgesteld om aan de
Europese ambtenaren een bemiddelende rol toe te kennen
tussen de westerse ondernemers en de inlandse arbeiders;
de laatsten moesten voor uitbuiting behoed worden. Reins-
ma spreekt van een 'trias economica' (zie R.Reinsma,So-
ciaal-economische denkbeelden van Fransen van de Putte.
In: T.v.G.70(1957),68-69). Van dit 'sociale' vraagstuk
lijkt Gijsbert Karel nog geen vermoeden te hebben: w61
in de feodale verhoudingen (zie Bijdr.V,256-258),maar
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niet in de relatie tussen westerse plantagebezitters en
Javaanse arbeiders. Enige aarzeling bij Gijsbert Karel
in brief aan kolonel Nahuys,port.185(st.463),2 sept.
1826. Zie ook: F.W.Stapel, H.Martin, H.Hoogenberk,Indi6
schrijft zijn eigen geschiedenis. Amsterdam,1-43,175 e.v.
Vgl. Van Rees, Hogendorp,143.

68. zie W.M.F.Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. Haarlem (1924),I,47-49.

69. port.148,c, Rapport van de Commissie van financidn; toe-
gevoegde, inleidende opmerkingen van Gijsbert Karel, 21
april 1818.

70. ibidem; vgl. Mansvelt, 53,81.
71. port.148,g. H.Muntinghe, Memorie over Borneo, 31 aug.

1821. Muntinghe is voorstander van vestiging van parti-
culiere kolonisatie-ondernemingen in de buitengewesten;
inzake de openlegging van de Indische archipel was hij
in zijn mening zijn tijd vooruit.

72. Br. en Ged.VI, 446.
73. Bijdr.II,162; Bijdr.V,374. Gijsbert Karel schrijft op

6 sept.1814 aan Willem I dat Dirk's administratieve be-
ginselen zijn gedffectueerd in Daendels' politieke ad-
ministratie.(In: Staatssecretarie.Kabinet no.6090,6
sept.1814,nr.196 E). De vraag blijft staan - ook bij
Mansvelt - waarom na 1813 de compagnie in specerijen,
waar men het in de gesprekken over het Charter van 1804
over eens was, niet uitdrukkelijk aan de orde is gekomen.

74. port.183, Gijsbert Karel aan zoon Willem, 22 dec.1825.
Zie ook: port.185, Swarth aan Gijsbert Karel,27 nov.1826.

75. deze correspondentie in port.183.
76. bijv. door de Arnhemsche Courant, 6 dec.1825:port.153,S.
77. Bijdr.V,273-279,322-347; Brieven,II,156 e.v.(1)port.70,c,

p.27-28.(2) 70,1,p.18-19.(3).78,c,nr.8(brief van fabri-
kant uit Gent aan koopman in Amsterdam).(4) 78,c,nr.33
(aan Swarth,18 jan.1826).(5) ibidem,nr.34(aan J.W.Dedel,
23 jan.1826).(6) 78,c,nr.36(aan zoon Willem,28 febr.
1826).(7) 78,d,nr.56(aan Van Hulthem,8 juni 1826).(8)
ibidem,nr.116(aan Swarth,28 april 1827).(9)79,a,nr.280
(aan Swarth,25 mei 1829).(10) inv. nr.183 (aan zoon Wil-
lem,11 mei 1825; 28 febr.1826).(11)port.106, brieven van
Swarth aan Gijsbert Karel,passim.

78. port.183, Gijsbert Karel aan Willem,11 mei 1825. Deze
vermenging van politieke en economische noties is karak-
teristiek voor het vrijhandelsdenken voor 1830,zie slot
van dit hoofdstuk.

79. port.78,e. Gijsbert Karel aan Swarth, 15 april 1828.Zie
ook port.185, Swarth aan Gijsbert Karel, 12 april 1828;
11 juni 1828. Vgl. Mansvelt, 174-176. J.C.Westermann,Ka-
mer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenk-
boek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig be-
staan. Amsterdam,dl.I,183-184.

80. Mansvelt,109,153-156.
81. Steyn Parv6, o.a.199-201, 230-231,266.
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82. Merkwaardigerwijze formuleert Brugmans (PM,242),met
verwijzing naar Mansvelt, het als volgt: de N.H.M.
"ging als een soort hypotheekbank voor cultuuronderne-
mingen optreden".

83. Verhandeling,1828,0.a.93-94,131-158,204-220. Port.185,
brieven van Gijsbert Karel aan P. de Haan,nov.1827.Zie
ook: De Hermes,3e jrg.,nr.I(jan.1828),lets over den Han-
del. C. te Lintum, De Nederlandsche Handel-Maatschappij.
(Populair Wetenschappelijk Nederland,nr.12), Amsterdam,
z.j.,7-8. Th.P.M. de Jong, De krimpende horizon van de
Hollandse kooplieden. Een studie over Hollands Welvaren
in het Caribisch Zeegebied (1780-1830).Assen,1966,134.

84. A. de Vries, Geschiedenis van de handelspolitieke be-
trekkingen tusschen Nederland en Engeland in de negen-
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-1795,in: G.A.Rotterdam(Oud-Stadsarchief,nr.2986).

16. Extract uit de Resolutie van de Staten van Holland,
8 juli 1789: port.37.3.1789,e.

17. Abel,258-259; duurte- en hongerprijzen:Abel,195,258-261.
18. Steuart,James, An inquiry into the principles of politi-

cal economy,1767.(Edited by Andrew Skinner.London,1966 ,
Appendix D (o.a.:) A dissertation on the policy of grain,
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with a view to a Plan for preventing scarcity or exorbi-
tant prices, in the common markets of England(1759).Zie
ook: W.Abel, 178-179, 216-217, 233, 235.

19. afgedrukt in Gazette de Leide,6 nov.1789:port.51.4.1789,c.
20. zie Van Dillen, Dreigende hongersnood.
21. Rotterdam betrok Zeeuws graan. Zeeland was voor een uit-

voerverbod. Dat feit stimuleerde Gijsbert Karel tot be-
zinning op dit vraagstuk.

22. zie Buist, 46.
23. Resolutie, zie noot 16.
24. port.37.3.1789,d,Granen, juny-november.
25. Aenmerkingen bij Verri, 274-275.
26. zie W.Abel, 314 e.v.
27. Br. en Ged. V, 152.
28. Henning von Borcke-Stargordt,Aus der Vorgeschichte.Kuhn,

49-55 ; Hasek,ch.IV.
29. Br. en Ged.V,152. Economische denkbeelden van Rodll ver-

geleken met die van Gijsbert Karel,zie Van Sas,Ro611,
78- 82.

30. Br. en Ged.VI,367 ; V,153.
31. Witlox,85-86; Wright,Free trade,106.
32. Verviers, 207.
33. Bijdr.IV, 266.
34. zie Bijdr.V,187.
35. Verviers, 207.
36. Bijdr.I,60-103.
37. zie o.a. Wright, Free trade, 168-179.
38. Witlox,143-150; Brugmans,PM,127,142-143; Verviers,204-

-221; Wright, Free trade, 168-179.
39. Barry Gordon, Political economy in parliament,1819-1823.

(London and Basingbroke,1976).Ook:Boyd Hilton, Corn,Cash,
Commerce.

40. o.a. Bijdr.III,6-7; III,330-332.
41. o.a. Bijdr.I,24; V,195-196; vgl.III,330.
42. Gordon, Political economy, 5.
43. Jane Marcet, Conversations on Political Economy,1816.

James Mill, Elements of political economy (1821).Zie
Gordon,Political economy,92. Reeds in Bijdr.I,140(1817)
neemt Gijsbert Karel een lang citaat van Ricardo op over
de vrijhandel: een tirade t6gen de graanwet van 1815.

44. zie hiervoor, 283. Hilton,56-66; Gordon,Political econo-
my,ch. 5 en 14; Schumpeter,700-701.Port.74,k,The Cour-
rier, 27 mei 1829: Currency.

45. Bijdr.III,389-418. Ricardo over prijzen en graanwetten:
Gordon, 83-84.

46. in het Lagerhuis wordt gestreden over de vraag of door
protectie agrarische overproduktie ontstond,waardoor de
prijzen onder druk komen te staan: dit verband kent
Gijsbert Karel,maar gebruikt hij niet in het graandebat;
wel heeft hij oog voor overproduktie,zie Bijdr.III,342.

47. Bijdr.III,398; Hilton,109; Gordon,100-101.
48. port.44,4 g, Staten-Generaal,1824-1825 ; nr.c(p.13-19),

granen ; Hilton, o.a. 178-179; Gordon, 140.
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49. Deze mening wordt ook gehuldigd door de Nederlandse ambas-
sadeur in Engeland, A.R.Falck: brief van Falck aan W.F.
Ro611, Londen, 26 april 1825. Archief Ro6ll,port.118 (in-
formatie van wijlen J.Steur, hoofdarchvist ARA).

50. E.L.Kramer, De graanwet van 1835. Amsterdam,1940,76-94;
vgl. Verviers, 212-214; Witlox,88-91, 144-146.

51. Posthumus, Het internationale element. BlUsing,Interne
en externe oorzaken.

52. Bijdr.III, 389-418; Bijdr.V,186-197.
53. port.106,brieven van Swarth, vanaf brief 30 jan.1825.Vgl.

De Hermes, o.m. 3e jrg.,nr.II(febr.1828),34-43. Vgl.Wes-
termann, 179-210.

54. Hilton,202-231; Abel, 346-351. Fetter,111 e.v.
55. port.44,4 g,nr.c(1824-1825); port.78,c,nr.31,aan Cator,

27 dec.1825; port.78,c,nr.36, aan zoon Willem,28 febr.
1826; port.78,d,nr.56,aan Van Hulthem,8 juni 1826; port.
79,a,nr.280, aan Swarth, 25 mei 1829.

56. Hilton, 202-231.
57. port.78,d,brief van Gijsbert Karel aan Swarth,28 apr.1826.
58. port.78,c,brief Gijsbert Karel aan Swarth, 18 jan.1826;

vgl. Witlox, hfdst.VI.
59. De Hermes, 2e jrg.(1827),nr.II,60-65;nr.III,22-43;nr.VI,

69-90; nr.VIII,92-99.
60. port.78,c,nr.17, Gijsbert Karel aan Swarth, 15 apr.1825

naar aanleiding van: 'lets over en voor den Koophandel
van Amsterdam. Amsterdam,1824. Het valt op dat Gijsbert
Karel er van uitgaat dat de scheepsbouw toeneemt bij
vooruitgang van de handel: de scheepsbouw trekt "twintig
onderhoorige fabryken" aan, o.a. Brieven,II,161. Over een
autonome impuls van de scheepsbouw op de handel spreekt
hij niet. Hij verzamelde diverse gegevens over de op- en
neergang van de scheepsbouw in de periode 1780-1816,0.a.
port.127,D,p.69-72. Zie ook port.140 en 141.

61. geschriften van W.Jacob,zie Dictionary of National Bio-
graphy,vol.X(1908),559-560. Zie voor het volgende: Hil-
ton,ch.IX.

62. De Hermes, 3e jrg.(1828),nr.VI,8-111; nr.XI,3-71;nr.XIII,
39-92; 4e jrg. (1829),nr.I,3-40. In 1826 was tot ergernis
van Gijsbert Karel slechts een fragment van Jacob's rap-
port uit 1826 afgedrukt: De Hermes,le jrg.(1826),nr.II,
3-27: port.78-d, aan Swarth, 9 mei 1827.

63. In 1823 was Gijsbert Karel bereid tot een tijdelijke
verhoging van het invoerrecht maar liet achterwege dat in
het Kamerdebat te zeggen '  Bijdr.V,197.

64. zie Hilton, 292-301.
65. port.78,e,nr.224 en 231, Gijsbert Karel aan W.Jacob,

24 juni 1828 en 12 juli 1828.
66. port.78-d,nr.80,Gijsbert Karel aan Swarth,16 sept.1826;

nr.90, 16 oct.1826.
67. (H.F.D.Osiander), Beleuchtung des Kampfes uber Handels-

freiheit und Verbotsystem in den Niederlanden gegrundet
auf eine Darstellung des Getreidehandels und der allge-
meine Handelsverh ltnisse.Amsterdam,1828. Vooral hfdst.
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XIII,166-265. Biografische gegevens over Osiander, zie
Allgemeine Deutsche Biographie,Bd.XXIV(Leipzig,1887),
487-488.

68. Brieven, II, 159-168.
69. vrije concurrentie als voorwaarde voor het evenwicht

tussen produktie en consumptie in Nederland,zie D.F. van
Alphen, lets over de armoede enz.,in:Magazijn voor het
Armenwezen,dl.IV,1820,18-26. De reaktie van Scherenberg
is interessant: vrijhandel, voor Engeland een noodzaak,
is bedreigend voor 6nze produktie en consumptie, dus voor
de werkgelegenheid. Toch moet ons antwoord zijn: mede-
dinging : Ibidem,0.a.242-247.

70. Protectionisten voelen zich door dit beschavingsargument
aan de kant gezet, zie bijv. De Hermes,2e jrg.,nr.III
(maart 1827),73-78; ibidem,nr.X (oct.1827),55-62;ibidem,
3e jrg.,nr.I(jan.1828),20-33.

71. Br. en Ged.VII,204; zie bijv. Smith,The Wealth,I,440.
72. J.Ackersdijck, Bedenkingen over de Korenwetten.Utrecht,

1835. Hasenberg Butter, 79.
73. o.a. Brieven, II,107-109.
74. A. de Vries, p.7-18.
75. te weten de "philosophical" ingestelde John Bowring;Brief

van Bowring aan Gijsbert Karel,z.d.,port.185(st.625).
Vgl. Hilton,246-247. Ook: W.Duncan, werkzaam op de Engel-
se ambassade in Den Haag. Duncan aan Gijsbert Karel,port.
100, 11 aug.1828.

76. port.100,Brief van Falck aan Gijsbert Karel,Londen, 28
sept.1828.

77. ibidem.
78. Brieven, II, 166.
79. o.a. Bijdr.II,196; Brieven, II,181.
80. Wright, Free trade, 181.
81. Bijdr.V,184-185.Vgl. Van Rees,Hogendorp,163-164. Van Rees

gelooft in 1854 dat Nederland Engeland voorbij had kunnen
streven na 1815 : Ibidem,218.

82. Bijdr.III, 6-7.
83. o.a. Bijdr.V, 183.
84. Bijdr.III,243.
85. Br. en Ged.III,0.a. 37-44.
86. zie bijv. R.L.Crouch, Laissez-Faire in nineteenth century

Britain: Myth or Reality ? In: The Manchester School of
Economic and Social Studies,vol.XXXV(1967),199-215. Fran-
 ois B6darida, L'Angleterre victorienne paradigme du lais-
sez-faire ? In: Revue Historique,529(1979),79-98.Pas op
het einde van de 19e eeuw werd het liberalisme - als ideo-
logie: - een non-interventietheorie in absolute zin.Zie

bijv. Mark Francis, Herbert Francis, Herbert Spencer and
the Myth of Laissez-Faire.In: the Journal of the History
of Ideas,vol.XXXIX(1978), 317-328.

87. De Bruyn Kops,184-233;deze auteur leunt aan tegen Richard
Cobden.

88. Vgl. J.G. van Dillen, Overeenkomst en verschil in de eco-
nomische lotswisselingen van Engeland en Nederland.In:
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J.G. van Dillen, Mensen en Achtergronden,53-79. Van Dil-
len spreekt niet over de door Gijsbert Karel genoemde
kansen voor Nederland om naast Engeland een deel van de
algemene handel in de wereld te behouden of terug te
krijgen.

89. J. van Ouwerkerk de Vries, Handel en Nijverheid, of proe-
ve om derzelver uit- en inheemsche belangen in overeen-
stemming te brengen. Amsterdam, 1834. R.Metelerkamp,Ver-
handeling over de vrijheid van den handel, beschouwd als
algemeen beginsel van staatshuishoudkunde. Utrecht,1835.
Van Ouwerkerk de Vries jongleert met Smith en andere eco-
nomisten en met de term 'laissz faire',zie: Onpartijdige
Beschouwing van den toestand des koophandels binnen de
Vereenigde Nederlanden. In brieven (Door F.A. van Hall en
J. van Ouwerkerk de Vries),Amsterdam,1819-1820,242 e.v.
Dat is ook de mening van M.Siegenbeek in:Algemeene Konst-
en Letterbode, voor het jaar 1828.Haarlem,dl.I,167.

90. Het boek van Elink Sterk (De belastingen enz.,1828) is
het eerste complete overzicht in Nederland van de argumen-
ten tegen het protectionisme. Tot de verschijningsdatum
van dit geschrift was Gijsbert Karel de belangrijkste Ne-
derlandse kritikus van het protectionisme.Vgl.Keuchenius,
Balans,49-81; Gogel,Memori6n,317-356. Elink Sterk komt
door zijn essay-stijl op diverse plaatsen trefzekerder
naar voren dan Gijsbert Karel, bijvoorbeeld wat betreft
het stelsel van 1725 (p.127), het onderscheid tussen
"huishoudelijk" en "in het beginsel" (p.236-249,scheep-
vaart), het premiefonds (206-211), drawbacks(p.179),door-
voer (p.182-195).Verwijzing door Elink Sterk naar Gijsbert
Karel: p.77, 155.

91. Gijsbert Karel liet zich dit onderscheid in 1828 door
Falck uitleggen,zie port.100,Falck aan Gijsbert Karel uit
Londen,28 sept.1828. Fiscaaltechnische aanwijzingen ter
invoering van een porto franco worden gegeven in het ge-
schrift van Rovere van Breugel, De belastingen der inland-
sche nijverheid met die des koophandels in overeenstemming
gebragt, door de verheffing van Nederland tot een Porto
Franco.'s Hage en Amsterdam,1832.Gijsbert Karel vraagt
zich af of dit voorstel praktisch uitvoerbaar is:port.79a,
nr.404, Gijsbert Karel aan R. van Breugel,17 mei 1831 (=
1832,Ov.).

92. Bijvoorbeeld de veelgelezen en veelschrijvende J. van
Ouwerkerk de Vries. Het gaat hier vooral om tijdgenoten
van Gijsbert Karel, zoals C.Zillesen,I.Gogel, J.Scheltema,
P.Vreede, P. de Haan(vgl.Hovy,637-638). Vanaf de jaren
'1820 heeft '1725' vermoedelijk vooral een taai leven ge-
leid in de historische werken zoals van N.G. van Kampen
(vgl. Hovy, 386-390).

93. (a) D.A.Portielje en S.Vissering, Geschiedenis der ta-
riefshervorming in Engeland. Amsterdam,1847. De auteurs
wijzen op het duurzaam effect van de economische politiek
van Engeland op de Nederlandse economie.(Voorrede,IX);
geen verwijzing naar Gijsbert Karel.
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(b) Een interessante, hoewel niet evenwichtige (vgl.Van
der Mandele,78) synthese van de hiervoor genoemde bena-
deringen wordt gegeven door P.W.Alstorphius Grevelink,
die de inzichten van de economische wetenschap in de eco-
nomische politiek tot gelding wil laten komen. Hij laat,
zonder een duidelijk eigen mening, een aantal auteurs de
revue passeren, en ziet de betekenis van Engeland voor
Nederland goed in: P.W.Alstorphius Grevelink, Het belang
van het aannemen van het beginsel van porto franco voor
Nederland. Groningen, 1843. Zie ook zijn dissertatie: De
summi imperantis cura, quae dicitur indirecta, in indus-
tria promovenda. Leiden, 1832.
(c) Een analyse van de porto-franco-literatuur in de pe-
riode 1830-1850 is de moeite waard. Het lijkt er tenmin-
ste op, dat het idee van de stapelmarkt, door Van der
Kooy gepresenteerd, zozeer getransformeerd was naar de
abstracte, algemene markt dat men al op weg was naar een
liberaal standpunt. Vgl. echter de opvatting van Portiel-
je (1844), gemaakt bij Brugmans (PM,126). Van der Mandele
(a.w.,27-88) maar ook Bl sing gebruikt de term 'liberaal'
ongedifferentieerd. BlRsing suggereert ook dat aanvaar-
ding van het entrep6tsysteem, mogelijk omdat men distan-
tie nam van de oude stapelmarkt, om die reden dan ook als
liberaal kan worden aangemerkt ; deze mening is aanvecht-
baar. Van der Kooy wees in dit verband op de toegenomen
werkelijkheidszin, zonder van liberaal te willen spreken,
zie Van der Kooy,113-126.Bldsing,Interne en externe oor-
zaken,329-330.

94. vgl. J. de Bosch Kemper, Gesch.Ned. na 1830,Amsterdam,
1873-1882: dl.II,229-233,492;dl.III,76,136,233;dl.IV,
313, 388-393, 447, 521,558; dl.V,15. Ook de hierbij beho-
rende 'Letterkundige Aanteekeningen' bevatten weinig re-
levante informatie over Van Hogendorp.

95. Br. en Ged. VII,230.
96. Gordon, Political economy, 6.
97. (Sta61-Holstein, August van),Brieven over Engeland.Met

aanmerkingen van H.W.Tydeman. Dordrecht,1827.(Lettres sur
l'Angleterre.Paris,1825). Gijsbert Karel: zie voorwoord.
De auteur is de zoon van Germaine Staol-Necker, zie Wdb.
der Zamenleving,Amsterdam,1852,p.3194.

98. Brieven over Engeland,0.a.142-156, 225-279.
99. Bijdr. I,24-25, 4.
100. Br. en Ged. VI, 448, 452.
101. Bijdr. V, 370.
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Hoofdstuk IX.

1. RGP, kleine serie,dl.51,134-135; zie ook 99-100,229.
2. vgl. Fr.Jonas, Was heisst, 31-46.
3. zie bijv. RGP,kleine serie,dl.51, p.75:"confirm6".
4. ibidem; zie ook noot 3 van VII.3.
5. zie het beeld van het werktuig: Bijdr.III,331,336.
6. zie: Peter Wiles, The necessity and impossibility of poli-

tical economy. In:History and Theory,vol.XI(1972),3-14.
7. zie: Gunnar Stollberg, Zur Geschichte des Begriffs 'Poli-

tische Oekonomie'. In: Jahrbucher fur Nationalokonomie
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8. vgl. Schumpeter, 194-199.
9. Van Maarseveen, 55.
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Curriculum vitae.

Paul Chr.H. Overmeer, geboren 21 januari 1938 te Nijmegen, volgde het

gymnasium op het St. Canisiuscollege aldaar. In 1963 legde hij aan de

Katholieke Universiteit van Nijmegen het doctoraalexamen geschiedenis

af (afstudeerrichting: sociaaleconomische geschiedenis; nevenvakken:

economie en staatsrecht) .  Van 1962 tot 1972 was hi j werkzaam als leraar

geschiedenis en staatsinrichting op het Boschveldcollege te Venray.

Vanaf 1972 is hij verbonden aan het Mollerinstituut (lerarenopleiding)

te Tilburg, aanvankelijk bij de afdeling geschiedenis en sedert 1980

bij de afdeling maatschappijleer. Daarnaast verzorgt hij op de M.0.-

opleiding geschiedenis van de Katholieke Leergangen (Tilburg) o.a. de

cursus 'geschiedenis van de politieke ideeon'.

illustratie van de omslag: gravure door J.E.Marcus naar H.W.Caspari,1814.



STELLINGEN

I.

Kossmann stelt terecht dat er behoefte bestaat aan een herwaardering

van het Nederlandse denken in de eerste helft van de 19de eeuw. Bij

de beoordeling daarvan moet als uitgangspunt gelden dat de ideeen tot

uiting kwamen in het spanningsveld tussen Restauratie en Revolutie.

(zie: E.H.Kossmann, in: De Negentiende Eeuw, 5,4(dec.1981),187-188).

II.

Het vroegliberalisme is het nog niet tot een ideologie gestolde Ver-

lichtingsdenken over economie en politiek, dat een antwoord tracht

te geven op de problemen van de dynamische overgang van de prae-indus-

triBle naar de industriole samenleving in de periode 1780-1830.

III.

Montesquieu's ideeon genoten bij Van Hogendorp vooral bekendheid via

secundaire bronnen.

(Vgl. de annotatie van de diss. van Janus Heemskerk, De Montesquivio.

Amstelodami, MDCCCXXXIX, 2 partes)

IV.

De unieke betekenis van Adam Smith blijkt onder meer hieruit, dat de

marxistische geschiedschrijving reserves in acht neemt bij het aantonen

van de ideologische bevangenheid van deze filesoof-econoom.

(zie: Peter Thal(ed.), Adam Smith gestern und heute. 200 Jahre 'Reich-

tum der Nationen'. Glashutten, 1976).

V.

Pas bij een grotere kennis omtrent het 'illegale' aandeel van Nederland-

se particulieren aan de interaziatische 'country trade' op het einde van

de 18de eeuw is de vraag te beantwoorden, in hoeverre in het pleidooi

voor liberalisering van de koloniale handel toentertijd terecht gedacht

werd aan het belang van de nationale economie als geheel.

(Vgl. A.G.N.,9(1980),421, 446).



'

VI.

Het is gewenst, dat bij het vervolgen van het kwantitatief-historisch

onderzoek naar 'stagnatie in Nederland v66r 1850' het startpunt gelegd

wordt bij c.1780.

(Zie: J.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in

Nederland gedurende de eerste helft  van de negentiende eeuw. (Cahiers  So-

ciale Geschiedenis,I),'s Gravenhage, 1982)

VII.

Het nationale begrip voor ingrijpende economisch-politieke maatregelen

kan volgens Van Hogendorp worden versterkt, indien de economisten een

creatieve 'gesloten' communicatie met elkaar onderhouden en bereid zijn

de verkregen nieuwe inzichten te populariseren. Het is te wensen dat

hedendaagse economen dit optimistisch standpunt blijven onderschrijven

ondanks hun minder optimistische kijk op de verbrokkeling van de belan-

gendemokratie en de traagheid van de publieke opinie.

VIII.

Uit de economische geschiedenis van Nederland kan vandaag niet zonder

meer een anti-industriole mentaliteit worden afgeleid.

(Vgl. Martin J.Wiener, English culture and the decline of the industrial

spirit, 1850-1980. Cambridge etc.,1981)

IX.

Een historisch onderzoek naar theorie en praktijk van de overheids-

steun aan het bedrijfsleven vanaf de 18de eeuw kan ons inzicht in de

ontwikkeling van de economische orde in Nederland aanmerkelijk verrijken.

X.

Voorstellen voor een fundamentele wijziging van de Nederlandse economie

en politiek winnen aan overtuigingskracht, indien  er niet voorbi jgegaan

wordt aan het feit, dat het kleine Nederland met zijn open economie een

actief aandeel heeft in de toenemende vervlechting van de internationale

economische en politieke betrekkingen.

(Vgl. Hans Vogel, Der Kleinstaat in der Weltpolitik. Aspekte der schwei-
zerischen Aussenbeziehungen im internationalen Vergleich. (Zurcher Bei-
trage zur politischen Wissenschaft,Band 1),Zurich,1979)



XI.

Gegeven de huidige discussie over de financiole grenzen van de liberale

verzorgingsstaat, is een interessant voorbeeld van de 'conjunctuur van

ideeon' de inaugurele rede, die prof.mr.dr.H.W.C.Bordewijk op 22 juni

1918 te Groningen hield over "economie en behoefte" : evenals de oratie

van  Eduard J. Bomhoff  over "de kunst  van het bezuinigen"  op 18 februari

1982 te Rotterdam.

XII.

In het geschiedenisonderwijs moeten leraren en leerlingen zich er van

bewust  zijn,  dat wij allen  ons  over het verleden  veel niet kunnen,  maar

ook niet willen en mogen herinneren.

(Zie: Pierre Bertrand, L'Oubli. Rdvolution ou mort de l'histoire.Paris

(1975) ).

XIII.

Het Nederlands image in het buitenland staat of valt met de 'k' van klomp.

Stellingen bij:
P.Chr.H.Overmeer, De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van
Hogendorp (1762-1834).
Proefschrift, Tilburg, 1982.
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