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INLEIDING

Het geven van een overzicht in grote trekken van de
gang van welvaart en bedrijvigheid in de Nederlanden van 1813
tot 1830, is het doel van deze studie. Daar de Noordelijke Neder-
landen in deze periode verenigd waren met het latere België, is de
stof buitengewoon uitgebreid. Om deze reden is het dan ook van-
zelfsprekend, dat het nu volgende de pretenties mist meer te zijn
dan een schets: elk hoofdstuk, zelfs in zijn onderdelen, bestrijkt
voldoende onontgonnen gebied om een afzonderlijke uitgebreide
studie te rechtvaardigen. - Deze „schets" is evenwel geen im-
pressionistische momentopname: zij is de weergave van een
complexe stroom van onderling samenhangende feiten, een brede
golfstroom, welke in haar beweging zo veel mogelijk synthetisch
wordt bezien. Zij is een commentaar, met de nadruk op de ont-
wikkelingsgang, méér dan op de organisatorische vormen of op de
economische wetgeving. Gehoopt wordt, dat de uiteraard regel-
matig noodzakelijke analyse aan de nagestreefde brede weergave
geen afbreuk heeft gedaan.

Men zou zich kunnen afvragen, waarom in de titel
het woord conjunctuur niet werd gebruikt. Was: „De conjunctuur
in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden" niet een betere vlag
voor de nu volgende lading? Voor de mogelijkheid van een con-
junctuurbeweging in de heden gebruikelijke zin van het woord zal
evenwel aan verscheidene voorwaarden van organisatorische en
economische aard moeten zijn voldaan. Daar, zoals in de volgende
hoofdstukken zal worden beschreven, de toenmalige Nederlanden
niet aan deze voorwaarden voldeden, kon van deze modern-weten-
schappelijke titel geen gebruik worden gemaakt. Ofschoon men met
Groeneveld 1) van mening kan zijn, dat de stelling van Sombart,
als zou in de vroeg-kapitalistische periode geen sprake zijn van een
min of ineer regelmatige conjunctuurbeweging, aanvechtbaar is -
toch zal er eenstemmigheid bestaan bij de erkenning, dat vóór

1) Economische crises.
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ongeveer 1800 geen conjunctuur in de moderne wetenschappelijke
betekenis kan hebben bestaan. De met deze term bedoelde golf-
beweging heeft zich weliswaar steeds in de ontwikkeling van de
bedrijvigheid bij elk volk voorgedaan: het economisch handelen is
menselijk handelen en als zodanig is er niets menselijks aan
vreemd - dus ook niet de onregelmatigheid. Alleen reeds alge-
meen menselijke factoren dragen er dus het hunne toe bij, dat
van een gestaag opgaan zonder terugvallen nooit sprake kan zijn.
In de voor- en vroeg-kapitalistische tijd werden deze golvingen
echter nog niet cumulatief versterkt. Dit tijdsbestek immers werd
beheerst door het streven naar een passend levensonderhoud voor
eenieder, zonder grote winsten, door het weren van concurrentie
tussen gildebroeders onderling of van niet-gildeleden, en door een
statisch bezien van de maatschappij, met, hieraan inhaerent, egali-
serende voorschriften en afremming van individuele expansie-
drang2). Een maximum aan individualistisch handelen werd eerst
mogelijk na de Franse revolutie, toen deze een definitief einde
maakte aan de bestaande, merendeels nog uit de middeleeuwen
daterende, economische en sociale verhoudingen. Zij droeg boven-
dien grote rijkdommen van kerk en adel over in de handen van
„nieuwe rijken", die weinig of geen traditie bezaten en meer toe-
gankelijk waren voor de nieuwe ethiek. De individuele persoonlijk-
heid werd in de meestomvattende zin vrij verklaard, elke organi-
satie mocht slechts op de wet of op positieve afspraken berusten.
Individu en onderneming komen alleen te staan tegenover de toen
onafzienbare wereldhuishouding. Omdat er een wisselwerking be-
stond met een toenemende verstoffelijking van de beschaving, had
de plaatsgrijpende evolutie ten gevolge, dat na de theologische, de
philosophische en de aesthetische mens nu de vrije, rationele
economische mens ontstond, wiens hoogste streven op een winst-
maximum was gericht3). Een op vrije krachtsontplooiing gerichte
subjectieve geest, een individualistische maatschappelijke ordening
en een revolutionaire, strikt rationele techniek vormden de bases
voor het opkomend hoog-kapitalisme 4). Gezamenlijk hebben zij
de industrial revolution voortgebracht.

2) Sombart, Moderne Kapitalismus, deel I, p.32 en volgende.
s) Zie voor de rol hierbij van Calvinisme en het Engels Puritanisme, met

hun sterk individualistische inslag, met name Tawney, Religion and the rise
of capitalism, onder meer op p.103, 114, 211.

4) Sombart, Die Ordnung, bijzonder p.27 en volgende.
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De gespannenheid van de steeds naar een economisch
maximum - niet gelijk te stellen met een maatschappelijk opti-
mum - strevende indjviduen laat geen rustige evolutie toe. Ecn
mogelijkheid werd gezien en men kon toen de kans grijpen zonder
clat er banden aanwezig waren, die de individuele strevingen tot
een harmonieus geheel konden ordenen. De cijfers betreffende het
prijsniveau, de internationale handelsbeweging en de bankrente
geven, zoals nog zal worden gezien, voor zelfs korte perioden ver-
schillen tussen hoogte- en laagtepunten, welker grootte en fre-
quentie reeds gedurende decennia in deze streken niet meer is ge-
evenaard. Van deze expansiedrang kan weliswaar een toeneming
van het nationale inkomen het gevolg zijn, doch de feitelijke ont-
wikkeling wees uit, dat de welvaartsspreiding er ernstig onder
leed, terwijl een geleidelijke evolutie plaats maakte voor een uit-
gesproken revolutionair ontwikkelingstempo 5).

In deze tijd vierde het dynamisch ondernemerstype,
dat door Schumpeter zo fraai is geschilderd s), zijn grootste over-
winningen. Deze industriële ondernemer is kenmerkend voor de
wereld van het hoog-kapitalisme: hij vond eerst rust in de onrust,
ontspanning in de spanning. Hij genoot van het feit, dat zijn werk-
zaamheid sinds de Franse revolutie geen grenzen meer waren
gesteld. Slechts een zuiver economische problematiek behoefde
hem te bekommeren, specifiek sociale aspecten zeiden hem, zeker
in cle eerste helft van de negentiende eeuw, niets.

Begrijpelijk zocht hij de middelen zijn nieuwe ideeën
ecn maximum aan verwezenlijlcing te geven. Naast de rol van de
techniek past in dit kader tevens de grote rol, die na 1800 door
fiduciair geld en crediet werd gespeeld. Zonder deze was een vlot
beschikken over alle varianten van economische prestaties on-
mogelijk. De ontwikkeling van industriële nijverheid en bankwezen
gaan dus hand in hand. Het is dan ook begrijpelijk, dat vele onder-
zoekers aan monetaire aspecten de hoofdrol menen te moeten toe-
kennen in wat men heden de conj unctuurbeweging noemt 7) .
Gecombineerd immers met de mechanische en anorganische pro-
ductie is met het bankcrediet de moderne, cyclische conjunctuur
in potentie gegeven 8).

6) Juglar, Des crises commerciales, p. 45 en volgende.
e) Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.
7) Zie voorbeelden bij Haberler, Prosperity and depression, p.14-72.
s) Ridder, Een conjunctuuranalyse, p.8.
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De groei van de kapitalistische mentaliteit in een be-
paald land kan men afineten enerzijds aan de heftigheid, waar-
mede de oude economische organisatievormen werden aangevallen
- anderzijds aan het enthousiasme, waarmede nieuwe regels en
werkwijzen werden ingevoerd. Slechts een combinatie van deze
beide aspecten leidde een volkshuishouding het hoog-kapitalistisch
tijdperk binnen. Men kan hierbij natuurlijk een groot verschil in
tempo vaststellen bij de Westeuropese landen. In economicis bleef
in Frankrijk alles langer bij het oude dan op de Britse eilanden,
en de typisch hoog-kapitalistische kenmerken kwamen dan ook
in dit laatste gebied het eerst naar voren. In hoeverre de Neder-
landen in de te beschrijven periode tot de hoog-kapitalistische
landen kunnen worden gerekend, zal nog worden bezien.

,

In de tijd, voorafgaande aan de hoog-kapitalistische,
kan dus bezwaarlijk van een conjunctuurverschijnsel in de gang-
bare betekenis worden gesproken. Niet slechts ontbrak de vereiste
dynamische geestesinstelling, maar bovendien bood de toenmalige
industriële, financiële en commerciële techniek geen gelegenheid
tot het vlotte en soepele hanteren van de economische mogelijk-
heden, noodzakelijk bij het met succes streven naar een zich onder
altijd wisselende omstandigheden steeds verplaatsend winst-
maximum. De term „conjunctuur" kan voor de vroeg-kapita-
listische tijd hoogstens worden gebruikt in de zin van „Dlarktlage",
een statisch en neutraal begrip dus, tot het gebruik waarvan
Sombart enige voorkeur toont9).

In het ontbreken van expansieve hausses kan men het
voornaamste kenmerk zien van de vroeg-kapitalistische welvaarts-
schommelingen. Het overgebleven cijfermateriaal bewijst het: wij
ontmoeten nergens een, in enige j aren tot verdubbeling van de
economische activiteit leidende algemene expansie lo). Dit sluit

9) Sombart verstaat dan onder „Marktlage": „Die jeweilige Gesamtge-
staltung der Marktverháltnisse, soweit diese bestimmend wird fur das
Schicksal der Einzelwirtschaft, das sich durch das Zusammenwirken innerer
und 5usserer Ursachen vollendet". Moderne Kapitalismus, deel II, p.208. -
Deel III, p.563.

lo) Idem, deel II, p.214.
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niet in, dat ook gedeeltelijke expansies ontbraken: de activiteit in
financiële kringen tijdens de speculaties op de ondernemingen van
John Law in Frankrijk, de tulpenspeculaties in Holland en de
Zuidzee-speculaties in Engeland, hebben zeer zeker tot verdubbe-
ling van de activiteit in die specifieke sferen geleid. DZet een
moderne conjuncturele hausse hebben dergelijke verschijnselen
echter niets van doen. Een het gehele economisch leven in al zijn
geledingen omvattende hausse of crisis was namelijk reeds hierom
bezwaarlijk te verwachten, daar nog niet de algemene, alles ver-
bindende markt bestond, welke later de kern zou vormen van de
hoog-kapitalistische economische organisatie. De hausses en de
baisses bleven dus noodzakelijk beperkt tot de sferen, waar zij
ontstonden.

Waren derhalve scherpe hausses zeer zeldzaam en
beperkt van omvang, crises daarentegen vonden er in de `vroeg-
kapitalistische tijd niet minder plaats dan in de hoog-kapita-
listische. Een relatief gering aantal vond echter zijn oorzaak in het
specifiek economische vlak. Als crisisoorzaken worden in de vroeg-
kapitalistische tijd overspanningsverschijnselen vervangen door
een grotere kwetsbaarheid voor natuurlijke invloeden, door de
slechte verbindingen en de hierdoor geringe mogelijkheden om de
goederen te vervoeren van de plaatsen van overvloed naar die
van gebrek, de veel talrijker conflicten van politieke en commer-
ciële aard en de gebrekkige nationale en economische organisatie.
Het gehele economische proces speelde zich af langs empirische,
traditionele lijnen. Het internationale handelsverkeer was onge-
ordend. Van een rationeel financieel beheer was geen sprake, welk
feit echter, gezien de locale gebondenheid van het economische
leven en het uitgebreide ruilverkeer in natura, niet zo noodlottige
gevolgen had als men momenteel geneigd zou zijn hieraan te ver-
binden. Verder waren de productiemethoden in de nijverheid op
overgeleverde methoden gebaseerd tot minstens het midden van de
achttiende eeuw, en waren de gebruikte hulpstoffen van organische
aard. Kenmerkend is dus, dat aan de aanbodzijde weinig kon ver-
anderen. De zich vóór het begin van het hoog-kapitalisme voor-
doende crises zijn dan ook te zien als dalen in een overigens
vlakke lijn, de nadien optredende als de „Zusammenbruch einer
Hausse" 11).

11) Sombart, Moderne Kapitalismus, deel II, p.210 en volgende.

v .
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Maar niet slechts de productie-zijde, doch ook die van
de vraag toonde in vrocger tijd een hoge mate van vastheid. Geen
technische vooruitgang noopte de tijdgenoot tot nieuwe aankopen.
Het begrip reclame was onbekend, geen grootindustrie was er die
moest trachten zich afzetmarkten te scheppen. De huidige vormen
van credietverlening en fiduciair geld bestonden niet, zodat een
snelle vergroting van de koopkrachtige vraag onmogelijk was. Nam
de vraag naar een product toe, dan trad het zogenaamd acceleratie-
principe slechts in zeer geringe mate op, hetgeen niet slechts een
gevolg was van de hierboven genoemde grote gebondenheid der
economische subjecten, doch tevens van de geringe onderlinge af-
hankelijkheid der verschillende sectoren van het economisch leven
en van het feit, dat de afstand tussen grondstof en eindproduct niet
zo talrijke tussenstadia kende als in de laat-kapitalistische periode
het geval was. Bovendien nam de bewerking der producten in elk
tussenstadium slechts weinig productiemiddelen in beslag.

Vóór de tijd van het hoog-kapitalisme - waarin in-
dustrie en crediet een eerste rol speelden - bestond reeds het
commercieel kapitalisme. Ofschoon dit handelskapitalisme onder-
scheiden is van het industrieel kapitalisme, is het ene verschijnsel
niet onverschillig geweest voor de ontwikkeling van het andere:
de kooplieden gebruikten hun kapitalen namelijk veelal in de
industrieën, die hun hoofdbezigheid raakten: zij worden suiker-
raffinadeurs, katoendrukkers, zijdewevers, branders - 850~o van
de Hollandse j enever werd uitgevoerd 12) - brouwers, zoutzieders,
houtzagers, enzovoorts. Deze verkeersindustrieën of „trafieken",
zoals zij werden genoemd, ontwikkelden zich geheel buiten gilde-
verband 13) : door de kapitalistische tendensen van hun productie
voor een verre markt waren exportnijverheid en middeleeuws
gildeverband begrippen, die elkaar rnoeilijk verdroegen 14). In de
tijd van het handelskapitalisme was het economisch leidende land
de Republiek der Zeven Provinciën. De Hanzesteden en anderen
gingen er in de leer om op de hoogte te komen en te blijven van
de commerciële en financiële techniek 15).

Deze vorm van kapitalisme kende ook reeds handels-
crises, welke aan de dag traden als een ontwaarding van de

1~) Visser, Verkeersindustrieën, p.93.
la) Wiskerke, Opheffing gilden, p.14.
Y4) Idem, p. 48, 68.
16) Baasch, Ho118ndische Wirtschaftsgeschichte, p.193.
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goederen in de handen van de handelaren. Niet slechts een wijzi-
ging in de verhouding tussen effectieve vraag en aanbod kon een
dergelijke crisis ten gevolge hebben, doch ook de toen reeds op-
komende speculatie, welke doelbewust ten eigen voordele met de
prijzen manipuleerde. Geheel op haar gemak ging deze speculatie
zich evenwel eerst voelen in de volledig vrije negentiende-eeuwse
maatschappij. De onberekenbare reacties, welke de gang van zaken
in een liberale volkshuishouding toch reeds zo beïnvloeden, werden
hierdoor nog bijzonder geaccentueerd. Reeds vanaf de vroeg-
kapitalistische tijd was dit speculatiespel het terrein geweest, waar
de vrij beschikbare kapitalen het eerst hun werking toonden ls) .

Wellicht kunnen wij dan ook, mede om de er aan ten grond-
slag liggende mentaliteit, de commerciële en hieraan verbonden
speculatiecrises zien als de eerste verschijningsvormen van de
kapitalistische crises.

In hoge mate onafhankelijk van de algemene con-
junctuuroorzaken is het landbouwbedrijf. Reeds voordat de land-
bouw in de greep van de hoog-kapitalistische productiemethoden
en winststrevingen kwam, kende zij voor- en tegenspoed, waarbij
echter de natuur de bepalende factor was. Gezien de geringe
elasticiteit van de vraag naar haar producten, hebben juist de toe-
standen in de landbouw de grootste invloed op het welvaartsleven
van een land, dat nog niet een hoog-kapitalistische structuur
heeft17). Reeds twee eeuwen geleden zei de Engelsman King, dat
hij ecn vermindering van de oogst met l00~0, de prijs van de land-
bou~vproducten met 300~o stijgt; bij een vermindering van 200~o zou
het stijgingspercentage 80, en bij een vermindering van 300~o zou
het 1600~o bedragen. Bij hoge voedingsmiddelenprijzen - uiter-
aard tenzij er sprake is van een misoogst - heeft een ver-
plaatsing van koopkracht plaats naar de voor eigen rekening
landbouwende bevolking en de grondeigenaars. Bijzonder de
arbeiders in industrie en handel worden door een prijsstijging van
de voedingsmiddelen getroffen. Zo stegen in Engeland in de
periode 1793 tot 1813 de voedselprijzen aanzienlijk; met deze
stegen de lonen van de landarbeiders en de inkomsten van de
handwerkslieden, maar die van de fabrieksarbeiders en de haven-
werkers bleven op hetzelfde peil en er heerste een slepende

~e) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.128 en volgende.
17) Stek, Prqsvorming van granen.
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industriële malaise 18). In geval de hoge voedselprijzen hun oor-
zaak vinden bij misoogsten, trachtten bovendien veel landarbeiders
in de getroffen streken door arbeid thuis of in de fabrieken een
aanvullend inkomen te verkrijgen. Dit feit oefende een neer-
drukkende werking op de lonen uit en droeg een tendens in zich
tot productievermeerdering, om aldus, onder invloed van de
dalende koopkracht, een dreiging tot industriële crisis op te roepen.
De beweging van de graanprijzen zal dus in het algemeen een beeld
vertonen, dat tegengesteld is aan het prijsbeeld voor industrie-
producten, waaruit men kan besluiten, dat de uitslag van de
oogsten tot de belangrijkste exogene hausse- en vooral baisse-
oorzaken kan worden gerekend 19). Geen andere factor heeft
daarenboven een even vergaande invloed op de handelsbalans, en
via deze op de politiek van de omstreeks 1800 overal verschijnende
centrale banken.

Daar steeds crises hebben bestaan, doch het kapita-
lisme niet in alle landen tegelijk zijn volle ontwikkeling bereikte,
is het moeilijk vast te stellen, wanneer zich de eerste zuiver kapi-
talistische crisis voordeed. Brugmans 20) ziet in de crisis van 1825
het begin van de moderne conjunctuurbeweging. Ook Tougan-
Baranowski en Sombart laten de hoog-kapitalistische golfbeweging
in de j aren 1822-1825 beginnen. Anderen - zoals Bouniatian,
Kondratieff, Schumpeter, Dupriez - achten het begin reeds aan-
wezig op het einde van de achttiende eeuw. Sneller daarentegen
ziet eerst in de crisis van 1857 het begin van de regelmatige con-
junctuurbeweging. Elke schrijver wenst hiermede dan tevens vast
te stellen, dat eerst in dit door hem genoemde jaar of tijdsbestek
algemeen de hoog-kapitalistische periode zou zijn aangebroken.

Niet mag wordcn nagelaten te wijzen op de moeilijk-
heden welke zich voordoen, indien men de oorzaak van een hausse
of baisse wenst vast te stellen - zeker, indien hiervoor slechts
gebrekkig cijfermateriaal ter beschikking staat. Oorlogen, revo-
luties en dergelijke exogene oorzaken spelen bij het ontstaan van

18) Tougan-Baranowski, Crises industrielles, p.281-287.
19) Stek, Prijsvorming van granen.
20) Economische conjunctuur, p. 5 en volgende. - Zie voor het volgende:

Tougan-Baranowski, Crises industrielles. - Sombart, Moderne Kapitalismus
(deel III). - Bouniatian, Wirtschaftskrisen. - Kondratieff, Die langen
Wellen der Konjunktur. - Schumpeter, Business cycles. - Dupriez, Les
mouvements économiques généraux. - Sneller, Economische crises.
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een conjunctuurbeweging niet de rol welke men geneigd zou zijn
eraan toe te kennen. Bij elke hausse of crisis is er een vooraf-
gaande toestand, een bepaalde praedispositie, welke met zorg moet
worden bestudeerd. Deze praedispositie doet de balans naar de
ene of naar de andere zijde overslaan. Speculatie, misoogst, over-
investering, te grote invoer en dergelijke zijn slechts ongelukken,
welke een van de onderdelen van het marktmechanisme kunnen
beschadigen zonder echter noodzakelijkerwijs tevens het geheel te
moeten verstoren. Het hangt van de constellatie van het ogenblik,
van oorzaken van endogene aard, af, hoe de afloop van een dezer
feiten zal zijn. Deze endogene oorzaken zijn echter van algemene
aard en hebben betrekking op het gehele economisch organisme.

Het is dan ook noodzakelijk, bij het bestuderen van
het verloop van welvaart en bedrijvigheid in een bepaald land
eerst de economische sfeer te bezien, waaruit deze beide zich ont-
wikkelden.

9



EERSTE HOOFDSTUIí

HET UITGANGSPUNT

De bloeitijd, welke de Verenigde Nederlanden in de
zeventiende eeuw beleefden, kan niet enkel worden toegeschreven
aan buitengewone bekwaamheid van onze voorouders. Een uit-
zonderlijk gunstige samenloop van omstandigheden is hieraan voor
een zeer belangrijk deel debet, terwijl er ook technische oorzaken
zijn aan te wijzen: de toenmalige scheepsbouw kon geen alleszins
betrouwbare vrachtschepen leveren die graanaanvoer van de Zuid-
europese landen uit Noord-Oost-Europa zonder tussenstation
konden verzorgen. Amsterdam lag ongeveer halverwege de af te
leggen afstand, en de in haar omgeving liggende andere, niet
Nederlandse, handelssteden werden door politieke onrust uitge-
schakeld als concurrenten. In zijn bekend Aper~u van 1811 citeert
d'Alphonse, intendant voor binnenlandse aangelegenheden tijdens
de inlijving bij Frankrijk, een uitspraak van een Frans senator,
Garas, waarin deze over de Republiek zegt: „Elle avait de la
grandeur sur tout le globe, elle n'était petite que chez elle" 1).
Kleinheid was er, met name op gebied van het staatsbestel. Dit is
verklaarbaar uit het feit, dat de Republiek niet zozeer uit eigen
impuls vrij en onafhankelijk werd, maar slechts nadat de, met de
afzwering van Philips II vrijgekomen, positie van staatshoofd ver-
geefs aan anderen was aangeboden. Aldus kregen de gewesten een
grote invloed ten nadele van het centrale gezag. Dit wreekte zich,
toen de politieke rust bij onze buren terugkeerde en hun potentiële
kracht actueler werd.

Het einde van Nederland als grote mogendheid kon-
digde zich duidelijk aan in het begin van de achttiende eeuw en
was een feit in het midden ervan. De machtsverhoudingen in
Europa bleken definitief gewijzigd. De politieke opkomst van
andere landen en het eigen relatieve machtsverlies voelde men,

1) D'Alphonse, Aper~u, p.356
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doch de spijt hierover kon geen energie oproepen voor een nieuwe
krachtsinspanning. Het verval was daarom in vele opzichten on-
waardig. De enkelen, die via radicale hervormingen in de bestuurs-
instellingen een koersverandering teweeg wilden brengen, vonden
geen gehoor. Van Slingelandt bijvoorbeeld, een van de grootste
politieke geesten uit de achttiende eeuwse Republiek, mocht in
1727 de functie van raadpensionaris slechts bekleden onder de
plechtige toezegging, geen wijzigingen aan te brengen in het be-
staande staatsbestel2).

De Oostenrijkse Successieoorlog, welke in 1748 ein-
digde, gaf de definitieve bewijzen van zwakheid. De Republiek kon
niet aan haar verplichtingen voldoen. Ongelukken bleven haar
evenwel nog bespaard omdat, kort nadat zij in de oorlog kwam,
de vrede van Aken werd gesloten. Het zwakke regeringsbeleid
bleek duidelijk in een volledig gebrek aan doortastendheid bij de
behandeling van de buitenlandse zaken: men wenste neutraliteit,
maar kon deze wens niet door vertoon van kracht klem bijzetten.
In 1781 werd, op een voor de Republiek allerongelukkigst moment
tijdens de laatste Engelse oorlog, door keizer Joseph II plotseling
het terugtrekken van de Nederlandse troepen uit de Barrièresteden
in de Oostenrijkse Nederlanden geëist en onmiddellijk verkregen.
In Antwerpen j ubelde men reeds in het vooruitzicht dat nu ook
wel spoedig de Scheldesluiting tot het verleden zou gaan behoren
- hetgeen dan ook in 1783 door Joseph II categorisch werd geëist.
Slechts internationale verwikkelingen konden de keizer doen be-
sluiten tegen betaling in contanten voorlopig van deze eis afstand
te doen.

Het was duidelijk, dat in het Europese statenbestel de
Republiek niet meer tot de leidinggevende machten kon worden
gerekend, al bleef natuurlijk haar ligging aan de Noordzee een
element van betekenis in het appèl der politieke krachten. Dit
bleek duidelijk in het einde van de achttiende eeuw. Kon namelijk
tot in de jaren tachtig een schijn van de oude zelfstandigheid
worden gehandhaafd, in 1788 verdween deze ineens en officieus:
tijdens de eerste patriottenbeweging zagen zowel patriotten als
prinsgezinden en regenten er niet tegenop van Fransen of Pruisen
hulp te aanvaarden. De herstelde regering ging onmiddellijk daar-

~) L. Rogier in deel VII van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden
(1954), p.209.
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op verbonden aan met de partijen, welke haar zo goed weer in het
zadel hadden geholpen. Deze verbonden waren gegoten in de vorm
van defensieve allianties, en bovendien garandeerden Engeland en
Pruisen de Republiek de bestaande staatsregeling. Dit bevestigden
zij ook weer onderling in een alliantie: cen merkwaardige geste
overigens tegenover een zelfstandig land, welke echter, nóg merk-
waardiger, door de Republiek werd geaccepteerd. - Na deze offi-
cieuze nekslag aan de onafhankelijkheid volgde in 1795 de offi-
ciële. De intocht door de Franse legers verwonderde absoluut
niemand. Toch zal de val van het ecns zo machtige Amsterdam
ongetwijfeld zeer grote weerklank hebben gevonden. Had Goethe,
toen hij in Italië de veel minder spectaculaire en in hoge mate
„stille" capitulatie van Amsterdam in 1787 vernam, niet gemeend
enigszins chauvinistisch te kunnen schrijven, dat dit de gebeurtenis
was waardoor de grootheid van de achttiende eeuw zich eerst goed
openbaarde?3).

Naast politieke oorzaken zijn uiteraarcl ook econo-
mische oorzaken aan te wijzen ter verklaring van Hollands bloei.
De belangrijkste daarvan moet worden gezocht bij de organisatie
van de handel in die eeuwen4). De nog slechts geringe industriële
massaproductie, de gebrekkige mogelijkheden van massaal trans-
port en van berichtgeving, leidden als vanzelf tot het ontstaan van
regionale markten : slechts op deze wijze was een bevredigend
contact mogelijk tussen kopers en verkopers. Konden deze elkaar
zodoende districtsgewijs treffen - ook de verschillende regionale
markten zochten weer contact met ellcaar. Aldus kreeg men een
hiërarchie van markten die uitmondden in de concrete wereld-
stapelmarkt, waar alle hulp- en nevenbedrijven, welke direct aan
de handel waren gebonden - zoals suikerraffinaderij, katoen-
drukkerij, tabakverwerking - een maximum aan ontwikkeling
bereikten. Uiteraard kwam daar ook de geldhandel tot grote bloei.
Holland, en hierin Amsterdam, heeft deze positie van centrale
stapelmarkt meer dan een eeuw lang ingenomen.

Op het laatst van de zeventiende eeuw begint zich
echter een nieuwe ontwikkeling af te tekenen. Het streven naar
politieke zelfstandigheid en economische autarkie, gepaard aan

3) Zie diens brief uit Rome van 12 October 1787 in Goethes Sámttiche
Werke, Jubitiium Ausgabe van de Góttische Buchhandlung, (1912), deel 27,
p. 133.

4) Zie bijzonder Van der Kooy, Hollands Stapelmarkt.
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steeds groter wordende behoeften, deed het gebruik maken van een
buiten het eigen land gelegen stapelmarkt als in het algemeen
minder gewenst zien. De neiging tot voorbijgaan van de Amster-
damse markt werd steeds groter, evenredig aan de toenemende
handelsomzet van de andere landen. De groei van de moderne
eenheidsstaten rondom ons bracht een drang tot economische
emancipatie, waarbij Engeland en Frankrijk vooraan gingen. In
1651 opende Cromwell's Acte van Navigatie de strijd: handel op
Engeland werd in principe slechts toegestaan met schepen onder
Engelse vlag of onder de vlag van het land van herkomst der
goederen. De industrie werd er met mercantilistische kunstgrepen
beschermd en liet - na gedurende enige jaren de voorsprong van
de Franse industrie te hebben moeten dulden - die van alle
landen achter zich. Zij zal de voedingsader van de handel worden.
- In dezelfde periode begon ook Frankrijk de strijd tegen
de bijna legendarisch te noemen Hollandse marktpositie in dat
land, doch in tegenstelling tot de in Engeland gevolgde procedure
werd hier de handel op meer indirecte wijze gesteund. Tussen
beide landen ontstonden ware economische oorlogen en lang-
zaamaan werd de Hollandse marktpositie in Frankrijk afge-
broken. Een zekere compcnsatie werd slechts geboden door het
toenemend verkeer met de zich van de rampen van de dertigjarige
oorlog langzaam herstellende Duitse landen en - iets later -
met Rusland, terwijl ook de handelspositie in de Middellandse Zee
nog lang ongeschokt bleef.

Geheel missen kon men de Amsterdamse markt aan-
vankelijk nog niet: de splitsing begon met cen soort arbeidsver-
deling tussen enkele grote stapelmarkten, welke gezamenlijk de
functie van centrale wercldmarkt op zich namen. Bijzonder de
aanzienlijke en - ondanks de relaticve commerciële achteruit-
gang - door ecn goede beleggingspolitiek steeds toenemende
Hollandse kapitaalrijkdom verzekerde Amsterdam nog een cen-
trale plaats. De wisselhandel, bijzonder de acceptcredietgeving,
nam in de achttiende eeuw nog stceds toe. De koopman werd
bankier hetgeen goed paste bij de ~veinig actieve mentaliteit in die
dagen, en de actieve handel werd tot commissiehandel. Dat bracht
voor Holland weliswaar geen verarming, maar wel vermindering
van werkgelegenheid met zich.

In de Republiek ~verd door enkelen de oorzaak van
liet machtsverlies duidelijk gezien, ook door de stadhouder, prins
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Willem IV, zelf. Deze zegt in zijn bekende Propositie van
l7 Augustus 1751 - opgesteld na raadpleging van vele Amster-
damse kooplieden - dat niemand meer onder de Hollandse
voogdij wenst te staan. „In vroeger tijden was het de Republicq
alleen, die men in Europa als commerciërende kon aanmerken en
de vreemden contenteerden sig met de lasten aldaar te betaalen,
soo wel op de waaren, dewelke sij daar aanbragten, als op die-
geene, die sij daar quaamen inhandelen, sonder te ondersoeken of
men deselve niet kon ontgaan en menageeren door de goederen
direct van de plaatsen derselver product te gaan haalen en andere
weederom ter plaatse van derselver vertier te brengen. Men be-
taalde den Nederlander sijn lasten met genoegen sonder verder
ondersoek .... Maar seedert de voorleeden eeuw is het systhema
van de commercie in gantsch Europa verandert, de vreemde
natieën, siende de verbaasende uitwerking van onsen handel, en
tot wat hoogte de Republicq door deselve alleen geklommen is,
liebben sig mede op de commercie gaan toeleggcn en om onse
meergenoemde lasten te ontgaan, heeft men sijne overvloedige
producten gaan transporteeren voorbij ons land ter plaatse van
deszelfs meeste consumptie en daar teegen wederom uit de eerste
source gaan inhandelen, hetgeen men manqueerde" 5). Over de in
de Republiek op de handel drukkende lasten sprekend, zegt een
van de admiraliteitscolleges, dat zij „soo ruïneus en schadelijck en
drukkende" zijn, dat het verwonderlijk is, dat men nog steeds de
mogelijkheid heeft verval vast te kunnen stellen: in het normale
geval zou de handel reeds lang verdwenen hebben moeten zijn 6) .
Dit werd in de Propositie zeer duidelijk gezien, en men kan er zelfs
een volkomen nieuw geluid in ontdekken waar gesproken wordt
over de bevordering van de goederenstroom via de Republiek om-
wille van deze goederenstroom zelf, dus inbegrepen het transito-
verkeer 7) . Eerst honderd j aar later zouden deze denkbeelden weer
nieuw leven worden ingeblazen. - De Propositie kreeg het getij
tegen: de Engels-Spaanse, en later de Engels-Franse oorlog deden
de conjimctuur plotseling omslaan en de Hollanders maakten in

s) Propositie, p. 27-28. Geciteerd in Ratté, Nederlandsche doorvoer-
politiek, p.15. - Zie voor ontstaansgeschiedenis van de Propositie bu-
zonder W. H. De Beaufort, Engelsche en Hollandsche vrijhandelsplannen, in
Geschiedkundige Opstellen (1893), p. 146 en volgende.

e) Smissaert, Overheid en volkswelvaart, p.ll.
7) Ratté, Nederlandsche doorvoerpolitiek, p.24.
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hun neutraliteit grote winsten 4). Het stuk verzeilde in de bureau-
laden en vond geen weerklank.

Deze klachten over het nationaal verval moeten echter
met een korrel zout genomen worden: de achteruitgang was meer
relatief dan absoluut 9) . De Hollanders betreurden het, langzaam-
aan van hun monopolie te worden beroofd: de Britse scheepvaart
verhield zich in 1650 tot de Hollandse als 1: 5, een eeuw later als
6: 710). In Texel, Vlie en Maas liepen in 1778 tot en met 1780 toch
nog altijd achtereenvolgens binnen 3966, 4031 en 4253 handels-
schepen; in 1792 en volgende jaren 4740, 4456 en 4290. Buiten deze
cijfers vallen dan nog de kleinere schepen die Groningen, Friesland
en Zeeland tot bestemming hadden 11). De voorstaande cijfers
wijzen allerminst op een stagnatie en Adam Smith kon dan ook in
1776 nog schrijven: „The Dutch were, what they still are, the great
carriers of Europe .... Holland was then, as no~v, the great em-
porium for all European goods" 12) . Hun actieve handelsfunctie
maakte evenwel plaats voor een passieve bemiddelingsfunctie 13).

Bijzonder de vierde Engelse oorlog bracht veel voos-
heid aan het licht. Het financiewezen van de gewesten bleek totaal
ontredderd, en zelfs het crediet van de machtige provincie Holland
stond laag. De obligaties van deze provincie maakten gedurende
een deel van het j aar 1788 niet meer dan 680~014) . 1782 was het
laatste j aar dat de eertijds oppermachtige Oost-Indische Compagnie
dividend kon uitkeren. Reeds sinds omstreeks 1730 had zij haar
bedrijf gaande gehouden met op korte termijn geleend geld, waar-
mede onder anderen een bedriegelijke 15 tot 200~o dividend werd
bekostigd en zodocnde de koersen werden hooggehouden. Met als
hoofddoel aan de ontredderde Compagnie enige ruggesteun te
bieden besloten de Staten van Holland in 1788 tot een „geforceerde
negotie", welke neerkwam op een heffing van de vijfentwintigste
penning op alle vermogens boven de f 2500,-15). Dit was geschied,
nadat op een lening van f 5 millioen tegen 40~o slechts voor f 4 mil-

a) Groeneveld Meyer, De tariefwetgeving, p.li.
o) Manger, Recherches, p.23.
lo) H. Brugmans in Geschiedenis van Nederland, deel VI, p.26.
11) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel II, p.158.
12) Inquiry, editie Routledge (1900), p. 351.
13) Metelerkamp, De toestand van Nederland, p.106.
14) Van der Meulen, Studies, p. 120 en volgende, p.332 en volgende.
1~) Colenbrander, Patriottentíjd, deel I, p. 326. - Van der Meulen,

Studies, p.347 en volgende.
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lioen was ingeschreven : de prinsgezinden waren niet de meest
gegoeden in de Republiek, en de patriotten wensten zich van mede-
werking te onthouden totdat de tegen hen gerichte vervolgingen
zouden zijn gestaaktls). Zelfs het nooit voor mogelijk gehoudene
geschiedde: de Britten moest vrije vaart op de specerijen leverende
Molukken worden toegestaan 17). - Ook de West-Indische Com-
pagnie ging het slecht. Zij stierf een langzame dood, en werd in
1791 opgeheven 1S). De Sontvaart nam - met een uitzonde-
ring voor de hongersnoodjaren 1789 en 1790 - regelmatig af,
waaruit een zeker verval van de voor Holland zo belangrijke tradi-
tionele graanhandel blijkt: het viel de tijdgenoten als bijzonder
hinderlijk op, dat vele schepen niet meer de Amsterdamse graan-
markt k~vamen voeden, maar hun granen direct naar Frankrijk en
Spanje brachten. - De markt van indigo en andere verfstoffen
verdween geheel uit Amsterdam. Suiker en koffie gingen in vroeger
j aren voor drie vierde deel over Hollandse havens naar Duitsland;
uit Franse statistieken blijkt dat dit in de tweede helft van de
achttiende eeuw één vierde geworden is. De handel op de Levant
nam zienderogen af; de vroeger zo talrijke huizen in Spanje waren
alle verdwenen. Hennep, vlas en andere Oostzeewaren werden niet
meer in Amsterdam gezien: zij gingen rechtstreeks naar de Middel-
landse zeegebieden zonder de oude stapelplaats aan te doen. Het-
zelfde ging het met Zweeds en Russisch hout19). - Sinds 1775
werd dan ook geregeld over een teveel aan schepen geklaagd. Het
gehalte van het Hollandse scheepsvolk verminderde. Het ver-
wilderde in de steden, en werd meer en meer ongeschikt voor het
stalen zenuwen eisende zeemansberoep. Jutten en Noord-Friezen
namen zijn plaats in2o).

Deze donkere feiten bleven evenwel versluierd achter
een nog groeiende rijkdom in contanten: de bekende bankier Hope
verzekerde nog in 1790 aan de Engelse gezant, dat meer dan een
vierde van de inkomsten van de Hollanders werden opgelegd 21) .
Het Hollandse kapitaal verkreeg een enorme spreiding, met name
ook door het verhuizen van veel Hollandse kapitalisten naar

Ye) Van der Meulen, Studies, p. 333-334, 337.
17) Baasch, Hollándische Wirtschaftsgeschichte, p. 370.
ls) Zie onder anderen Van der Meulen, Studies, p.459. - Colenbrander,

Patriottentud, deel III, p.4 en volgende.
is) Manger, Recherches, p.64.
20) Baasch, Ho115ndische Wirtschaftsgeschichte, p.168.
21) Hartog, De Patriotten en Oranje, p.37.
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Engeland na 17872~). Holland was, zoals de meergenoemde23)
d'Alphonse opmerkt, „presque 1'arbitre du cours de change en
Europe. La ville d'Amsterdam était pour ainsi dire la caisse géné-
rale" 24) . Gogel, bekend patriot en financier, merkte in een uit
1794 daterende memorie op, dat deze Hollandse rijkdom zeer fictief
was: schuldvorderingen, handelsfondsen en koloniën maakten
volgens hem twee derden van de rijkdom van de Republiek uit;
grond, goederen en specie een derde25). Laat deze berekening
enigszins simplistisch zijn, - de mate waarin de Hollanders op
hun financiële rijkdom steunden wordt ook weergegeven door de
volgende woorden van een Engelse tijdgenoot: „We know, that of
all various obj ects and qualities vt~hich constitute national strenght,
or support national honour, or procure national respect, the only
the Dutch then possessed was money" 26). - Bedenkelijker was,
dat de opgespaarde kapitalen zeer eenzijdig werden belegd in
buitenlandse papieren, vooral staatspapieren27). „Nu verschenen
de vreemde geldlichtingen" aldus schreef weer Gogel, „en daar
men voorheen om vijf van 't honderd te kunnen winnen, werken
moest, kon men nu op zijne muilen en zonder anderen arbeid als
het veel vermoeiend afknippen van coupons, even zoo veel ver-
dienen. Terstond barstede de werkader van duizende rijke luiaarts;
een nieuw geslacht van allerhande ledigloopers daagde op; men
vond door 't geheele gemeenebest een drom van renteniers" 28).

Zoals Gogel in zijn bovenaangehaalde opmerking
suggereerde: het feit dat zich in de Republiek steeds meer wreekte,
was het ontbreken van een eigen industrie als voedingsader voor
de handel. In de zeventiende eeuw was de industrie verre van on-
aanzienlijk geweest, maar het klimaat was nadien niet gunstig
meer voor verdere bloei. De Amsterdamse vroedschap merkte in
1684 reeds op, dat de Engelsen „in hare ge~vassen en manufacturen
een groot fonds van commercie in zig selven" bezaten terwijl de
marktpositie van Amsterdam „t'eenemael artificieel" was2~). Ver-
betering hierin was echter onmogelijk door de binnenlandse be-

22) Manger, Recherches, p.37.
23) Zie hiervóór, p.10. -
24) D'Alphonse, Aper~u, p. 355.
2ó) Manger, Recherches, p. 89.
2~) Colenbrander, Patriottent~jd, deel I, p.86, 95.
27) Verberne, Sociaal en economisch motief, p.6.
2~) Verberne, Sociaal en economisch motief, p.8.
29) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p.42.
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langenstrijd en de streng protectionistische politiek van de nabuur-
landen. De eertijds alom verspreide textielindustrie kon niet levens-
krachtig blijven door de hevige concurrentie welke de Oost-Indische
Compagnie haar door invoer van Aziatische weefsels aandeed. De
productie van saai - een eertijds veelgebruikte wollen stof - in
Leiden was in 1730 slechts een tiende deel van honderd j aar daar-
voor. De lakenindustrie ging in de j aren 1736 tot 1756 met de helft
achteruit, en toonde ook verder geen neiging tot herste130). In 1763
was de Amsterdamse wolweverij geheel verdwenen.

Een afzonderlijk te vermelden oorzaak van de achter-
uitgang ligt ook in het feit, dat de noodzaak tot afschaffing of be-
perking van de gilden om ruimte te bieden aan het expanderend
bedrijfsleven hier niet werd gezien. Weliswaar vervielen de gilden
als overal elders ook in de Republiek, maar dit ging niet gepaard
aan een opleving van de industriële nijverheid zoals in Frankrijk
of op de Britse eilanden 31). De stedelijke, handelskapitalistische
kooplieden-fabrikeurs werden zodanig in het nauw gebracht door
de gildebepalingen, dat zij - voorzover zij hun industriële onder-
neming niet ophieven - met hun ondernemingen elders hun heil
moesten zoeken 32). Op deze wijze ontstond de zogenaamde com-
missionaire plattelandsindustrie, een stelsel van opdrachten door
de stedelijke fabrikanten aan het platteland. Leiden, Haarlem,
Amersfoort kenden allen hetzelfde proces van verschuiving van
stedelijk, gildematig kleinbedrijf naar de vroeg-kapitalistische
grootonderneming, en de hiermede gepaard gaande verplaatsing
van het zwaartepttnt van deze industrieën respectievelijk naar
Tilburg, Helmond, Eindhoven en Twente, waar het gildewezen
niet of nauwelijks een rol speelde 33). Rond het einde van de
achttiende eeuw kan men dit verhuizingsproces als voltooid be-
schouwen, en was de Haarlemse en Leidse industrie practisch
teniet gegaan 34). Kochten de Nederlanders eertijds wol in Engeland
om stoffen daarheen uit te voeren, in de achttiende eeuw ge-
schiedde in toenemende mate het omgekeerde. - Behalve de
textielindustrie verminderde in de loop van dezelfde eeuw de
aardewerkindustrie van Zuid-Holland met twee derden, voorname-

30~
31~
32~
33~
34~

Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel II, p. 173.
Pringsheim, Beitráge, p.95.
Zie ook hiervóór, p.6, tweede alinea.
Wiskerke, Afschaffing der gilden, p. 55, 63.
Everwijn, Beschrijving, passim.
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lijk door de opkomst van het porcelein. De Zaanstreek ging sterk
achteruit, nict slechts doordat de houthandel Holland ging pas-
seren, maar ook doordat het IJ steeds ontoegankelijker werd door
een groeiende zandbank aan zijn monding; het aantal werven nam
er met de helft af. De zijdefabrieken, welke gezamenlijk aan
duizenden werk gaven, gingen geheel teniet; de beroemde Hol-
landse papierfabrieken werden door de buitenlandse overvleugeld.
Jeneverstokerijen werden in Pruisen opgericht; de brouwerijen
vervielen onder meer door het in de mode komen van koffie, thee
en brandewijn 36). - Wat van de Nederlandse industrie nog be-
stond waren ondernemingen, welke de levensbehoeften van het volk
voortbrachten of in verband stonden met de koloniale producten.
Een in de jaren 1772 en 1773 plaats grijpende crisis deed het restant
zo onrustbarend verzwakken, dat dit feit in 1777 aanleiding werd
tot de oprichting van de Oeconomische tak van de Hollandsche
maatschappij van wetenschappen 3s).

En dit aspect bood de vaderlandse industriële nijver-
heid toen in Engeland de industrial reoolution reeds een aanvang
had genomen en flinke vorderingen maakte. De Hollandse steden
werden gekenmerkt door grattwe massa's paupers: proletariaat,
werkloze handwerkers en vervallen middenstanders 37). De gehele
arbeidersmassa - bij de geringe positieve betekenis der gilden
was het inderdaad een vormloos geheel - degenereerde schrik-
barcnd. Voor kracht en bekwaamheid vergende taken moest meer
en meer een beroep op buitenlanders worden gedaan 3S) . De op-
richting van de Oeconomische tak wijst er echter al op, dat dit
verval niet ieder onberoerd liet. Uit dit tasten zou men bovendien
kunnen besluiten dat het niet j uist is de periode 1793-1813 als een
overgangstijd te zien: buiten het staatkundige gelicht is duidelijk,
dat de overgang vroeger begint, bijvoorbeeld reeds bij de boven-
vermelde Propositie van Prins Willem IV 39). Het zou evenwel nog
lang duren voor men het wezen van het verschijnsel doorgrondde.

Opgemerkt moet worden, dat binnen de bovenbe-
handelde „industrie" in het algemeen onderscheid moet worden

36) Visser, Verkeersindustrieën, p.76 en volgende. - Timmer, Generale
brouwers, p.267 en volgende.

ae) Rogge, Het handelshuis Van Eeghen, p.83.
37) Aldus Gogel. Aangehaald door Roland-Holst, Kapitaal, p.18.
3s) Pringsheim, BeitrSge, p.53-54.
g`') Verberne, Sociaal en economisch motief, p.7 en volgende.
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gemaakt tussen de „fabrieken" en „trafieken"40). De Iaatstge-
uoemde zijn uitsluitend de veredelingsbedrijven, de „verkeers-
industrieën", geheel gebonden aan- en deel uitmakend van de
handel: zij bewerken de door deze laatste aangevoerde goederen,
en zijn direct van de handelsconjunctuur afhankelijk. Niet enkel
om dit contact met de handel passen de trafieken goed in het
Hollands kader. Het zijn kapitaalintensieve, gecentraliseerde en
gemakkelijk controleerbare bedrijven, en dus voor kapitalisten een
gewild beleggingsobject: geen handelaren of industriëlen waren de
eigenaars, maar meestendeels renteniers 41) . Deze trafieken dien-
den, zoals duidelijk zal zijn, voornamelijk het Nederlandse export-
belang: minstens vier vijfde deel van de hier geraffineerde riet-
suiker bijvoorbeeld ging naar de Duitse landen 42). Ongeveer de
gehele toenmalige vaderlandse nijverheid viel eronder: scheeps-
bouw, touwslagerij, houtzagerij, stokerij, katoendrukkerij, enzo-
voorts.

Tenslotte enige regels over de landbouw. De bekende
generaal Van den Bosch schreef in 1820, dat de handel, vergeleken
bij vroeger, met een vierde tot een derde deel verminderd was,
welk verlies zeer zeker door de ontwikkeling van de landbouw was
gecompenseerd 43). Deze groei van de betekenis der landbouw
dateerde reeds uit de eerste helft van de achttiende eeuw, en is
onder meer, vvat de Republiek betreft, zeker mogelijk gemaakt door
het achteruitgaan van de handel, waardoor de achting voor andere
elementen van het nationale bedrijfsleven kon stijgen. De eerste
stoot hiertoe kwam uit Engeland, dat zijn licht in de Oostenrijkse
Nederlandcn had opgestoken; bekendheid verwierven de nieuwe
ideeën zich echter via Frankrijk 44). Hier ontstond in de eerste helft
van de eeuw de school, waarmede men de geschiedenis van de
economische theorieën laat beginnen, namelijk die van de physio-
craten, die de opvatting huldigden, dat slechts de bodem in de
letterlijke zin productief is. Ook in Nederland kreeg de landbouw
meer en meer belangstelling, ofschoon men wel sterk in het experi-
mentele stadium - gepractiseerd door de kapitalisten op hun

40) Zie ook p. 6, hveede alinea.
41) Visser, Verkeersindustrieën, p. 161.
~) Sneller, Exportindustrie, p.7.
43) De Star, II (1), p. 195.
~) Zie uitvoeriger Van der Poel, p. 8 en volgende. - Sneller, Landbouw,

p. 12 en volgende.

20



buitenverblijven - bleef steken: een forse landbouwpolitiek
kende men ten enen male niet. Later zal uitvoerig op deze belang-
rijke sector in het vaderlandse economisch leven worden terug-
gekomen 45). Hier moge nog slechts worden vermeld, dat in 1776
in de koopstad Amsterdam - waar men, zoals zal worden ge-
zien 46), de fabrikanten nauwelijks het licht in de ogen gunde -
zelfs een Maatschappij tot beuordering van den landboucv werd
opgericht. - In Haarlem bemoeide zich de zojuist vermelde
Oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij van uieten-
schappen actief inet landbouwvraagstukken.

Meergenoemde 47) d'Alphonse vroeg zich verwonderd
af, hoe het mogelijk was, dat een land met zoveel onbebouwde
grond als Nederland zijn relatief grote bevolking een zo goed be-
staan had kunnen geven. Evenals Luzac, in zijn rond 1780 ver-
schenen werk Hollands Rijkdom, geeft hij het antwoord door erop
te wijzen, dat de bron van Nederlands rijkdom niet de landbouw is
maar de handel. Handel kan slechts in vrijheid bloeien, en het ont-
breken hiervan heeft dan ook in de j aren 1795 tot 1813 een steeds
toenemende stagnatie en eindelijk algehele stilstand ten gevolge
gehad. D'Alphonse rept over de handel met geen andere woorden
dan om haar ondergang te beschrijven. „La révolution, dont la
Hollande n'a pu se défendre, est devenue plus funeste à son com-
merce que ne 1'avaient encore été toutes les circonstances qui
avaient précédemment paru si dangereuses pour lui et auxquelles
il avait échappé. C'est de 1'époque de cette révolution qu'il a con-
stamment marché vers sa ruine .... le commerce hollandais a suc-
combé sous le poids de tant de calamitès accumulées" 4S).

De „voogdij" van Frankrijk na 1795 kwam ons dus
duur te staan, hetgeen te verwachten was: Frankrijks onderhande-
laar Sièyes had immers de overeenkomst van Den Haag - over
's-Gravenhage sprak men in die tij d niet meer om elke remi-
niscentie aan het feodalisme te vermijden - aangekondigd als een

45) Zie p.65 en volgende.
48) Zie p.57. .
47) Zie p.10.
48) D'Alphonse, Aper~u, p.356.
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instrument in de strijd tegen Groot-Brittannië49). „La République
au pillage !" Een hoge oorlogsschatting werd opgelegd, afstand
werd geëist van Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo, 25.000
man Franse troepen moesten worden onderhouden. De oorlog tegen
Engeland, waarin de Republiek werd meegesleept, deed ons
schepen en koloniën verliezen. Door de Engelse „blocus sur papier"
liep elk schip, dat naar Nederlandse havens wilde, gevaar in
Engelse handen te vallen. In 1805 werd alle handel met de Britse
gebieden verboden. Daarop volgde in 1806 het decreet van Berlijn
dat de Britse eilanden in staat van blokkade verklaarde en zelfs
alle correspondentie met Engeland verbood. In de maanden
Januari en Juni 1808 waren op Frans bevel alle Hollandse havens
geheel voor de handel gesloten, hierna was handel van Nederland
met het buitenland slechts met keizerlijke licentie mogelijk 50).
Alle schepen moesten van Amsterdam of Rotterdam uit vertrekken
en de waarde moest voor een derde deel uit Franse luxe-artikelen
bestaan terwijl nauwkeurig was vastgelegd welke goederen mochten
worden uitgevoerd. - Dank zij de Franse uitbuitingspolitiek werd
de steeds passieve Nederlandse handelsbalans met dit land
actief 51).

Van der Oudermeulen schat in zijn Recherches sur le
commerce van 1784 de toenmalige omzet van de Nederlandse zee-
handel - zonder die op Noord-Amerika - op f 260 millioen j aar-
lijks, waarop f 30 millioen winst zou worden gemaakt. Op verzoek
van d'Alphonse heeft de Amsterdamse kamer van koophandel een
aan de Hollandse douaneregisters ontleende staat gemaakt van de
handel in 1803 tot en met 181052). Hieruit blijkt dat de invoer -
hoofdzakelijk met neutrale schepen 53) - jaarlijks gemiddeld
frs. 220 millioen bedroeg en de uitvoer frs. 270 millioen, dus de
totale omzet frs. 491 millioen. Tegen de toenmalige koers betekent
dit f 245 millioen, in welk cijfer niet alleen de toenmalige zee-
handel, maar ook de handel via de landzijde is inbegrepen. Daar de
notering ongetwijfeld tegen de actuele verkoopwaarde is geschied,
terwijl de goederenprijzen waren opgelopen 54), blijkt uit deze

-'U) Alanger, Recherches, p. 144.
fio) Idem, p.146 en volgende.
gl) Idem, p.149.
~2) D'Alphonse, Aper~u, p. 385 en volgende.
óa) Gedenkstukken, deel V, p.877.
~) Posthumus, Prijzen, bugevoegde tabellen.
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cijfers een grote achteruitgang. De prijsstijging geldt met name
voor de koloniale waren, waarvan Holland zelfs in deze j aren nog
een grote voorraad had.

De cijfers illustreren de achteruitgang op de grote
vaart. In Amsterdam liepen in 1798 binnen 2986 zeeschepen, in
1801 ongeveer 600 minder om in het vredesjaar 1802 weer te stijgen
tot 3548. Hierna trad echter een niet te stuiten daling in: in 1807
cn volgende jaren voeren achtereenvolgens binnen 1593, 1450, 361,
335 schepen, terwijl in 1812 en 1813 in totaal slechts een veertigtal
schepen de oude handelsmetropool aandeden. - Opgemerkt moet
worden, dat de landhandel in de Bataafse tijd sterk werd bevorderd
en bloeide 55).

Instructief is een in 1806 opgesteld rapport van het
clepartementaal bestuur van Holland - Noord en Zuid tezamen 5s).

Zij toegegeven dat in dit rapport voornamelijk de steden aan het
woord komen, en dat daarenboven de Hollandse economie niet met
die van Nederland in zijn geheel mag worden geïdentificeerd, toch
is de inhoud tekenend voor de toestand en de daarover heersende
opvattingen. - Ofschoon in 1806 het dieptepunt nog lang niet was
bereikt, is de toon reeds buitengewoon somber. Het Amsterdams
stadsbestuur geeft aan, dat in 1805 de gewone uitgaven f 2,5 millioen
hebben bedragen doch dat hiertegenover slechts inkomsten ter
hoogte van f 1,5 millioen hebben gestaan. Een derde van de onge-
veer 200.000 inwoners tellende bevolking behoefde ondersteuning,
f 600.000 was hieraan in dat j aar ten koste gelegd. De handel lag
practisch stil, maar dit feit was op zich nog niet het droevigst -
zo oordeelde men - want na herstel van de vrede zou men immers
opnieu~v aan de slag kunnen gaan. Wat kon men even~vel doen
tegen de verlegging ~-an de handelswegen en tegen het feit, dat de
wereld het zonder Holland leerde stellen? Het was enkel onder
vreemde vlag en met schepen die elders hun thuishaven hadden,
dat door de Nederlanders nog enige handel kon worden gedreven.
- De Rotterdamse kamer van koophandel ziet harerzijds het
grootste gevaar in een evolutie van de stapelhandel tot transito-
handel: de orders zullen onze deur voorbijgaan en bij onze con-
currenten, of zelfs in het land van herkomst der goederen worden
geplaatst. Als enige redmiddel ziet de kamer een belemmering van

~~) H. Brugmans, in Geschiedenis van Nederland, deel VI, p.341.
be) Gedenkstukken, deel V, p. 606 en volgende.
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het transitoverkeer. - Hier ontmoet men dus de gedachte van de
gestremde doorvoer, welke gedachte, met gevaarlijke gevolgen voor
Nederlands commerciële reputatie en economische herleving, na
1813 op radicale wijze in practijk werd gebracht 57).

Meer naar de kust ondervond men behalve van de
commerciële stagnatie bovendien veel nadeel van de stremming
van de visserijafzet, veroorzaakt door het Franse protectionisme
dat veel oude afnemers afsloot. Bijzonder de inlijving van de Zuide-
lijke Nederlanden en het voormalige prinsbisdom Luik bij Frank-
rijk betekende het verlies van een belangrijke consument. De
haringvangst daalde met 50o~o, de visserij op Groenland en Straat
Davis lag geheel stil. In 1810 werkte de visserij nog slechts op
ongeveer 150~o van haar oude pei158).

Niet alleen de ongunstige politieke omstandigheden
beïnvloedden de handel negatief, maar ook een gewijzigde over-
heidspolitiek bood haar niet meer die daadwerkelijke steun waarop
zij rechten meende te hebben. Ten tijde van de Republiek werden
- zoals gezegd 59) - landbouw en industrie als minder belang-
rijk voor de volkswelvaart gezien dan de handel. Hierin kwam na
1795 een radicale wijziging: in de Bataafse tijd en tijdens de in-
lijving kan men bij de overheid een toenemende belangstelling
opmerken voor de andere takken van nijverheid, welke zich ook
het lot van landbouw en industrie aantrok. Niet alleen trachtte
men op deze wijze van de nood een deugd te maken, maar het
betrof hier tevens een verandering in mentaliteit bij de mannen
van het nieuwe régime vergeleken bij de officiële opvattingen van
vóór 1795. Na 1795 kregen de vertegenwoordigers van het commer-
ciële kapitalisme weinig overtuigde aanhangers meer in de
regering. Een en ander vindt zijn beste illustratie op het gebied
van de handelspolitiek en het is gewenst, tot goed begrip van het
gebeurde na 1813, hier enigszins dieper op in te gaanso),

Het tijdens de revolutie hier geldende tarievenstelsel
dateerde van 1725 en was vrijzinnig van geest. In de loop der jaren

67) Zie behalve Gedenkstukken, deel V, p.606 en volgende, ook Van Lier,
Kamer van koophandel Rotterdam, p. 66 en volgende, en Zwart, Kamer van
koophandel Amsterdam, p.23 en volgende.5s) D'Alphonse, Aper~u, p. 309 en volgende.

6e) Zie hiervóór p. 17, laatste alinea.
80) Zie onder andere Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, p.157

en volgende.
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1795-1810 was het dikwijls gewijzigd, doch in hoofdlijnen bleef het
behouden en het werd zelfs in 1813 voor korte tijd tot nieuw leven
gewekt. Slechts van 1810 tot 1813, dus tijdens de inlijving bij Frank-
rijk, gold hier het Franse tarief. - De aangebrachte wijzigingen
betroffen in bijna alle gevallen rechten, welke op voor de industrie
belangrijke goederen rustten. Van Hogendorp merkte dienaan-
gaande op, dat men „sedert 1795 de zaak van de Commercie hoe
langer hoe meer aan de Fabrijken had opgeofferd" 61). Zo verbood
een publicatie van 20 November 1795 de invoer van Engelse pro-
ducten. Ook werden de ingezetenen gewezen op de wenselijkheid
zich zo veel mogelijk met inlandse stoffen te kleden. Verder waren
in 1796 de invoerrechten op suiker verhoogd tot zevenmaal het
oude bedrag. In hetzelfde jaar werden de uitvoerrechten op schors
en huiden verhoogd, terwijl in 1799 de uitvoer van huiden zelfs
geheel werd verboden om tegemoet te komen aan de binnenlandse
leerlooierijen. Ten bate van de textielindustrie waren in 1809 de
invoerrechten op wol afgeschaft, de uitvoerrechten op ruwe wol
verhoogd tot 150~0, het invoerrecht op ongeverfd laken tot l00~0, op
geverfd laken tot 150~0.

De strekking van deze maatregelen was duidelijk:
ontlasting van de grondstoffeninvoer voor de nijvcrheid, eventueel
met terzijdestelling van de belangen van de handel. Zonder schok-
ken vond een omwenteling plaats in de welvaartspolitiek van de
regering van de Noordelijke Nederlanden. Eertijds meende men,
dat de Hollandse handel slechts tot bloei kon komen in een sfeer
van algehele vrijheid, welkc niet viel te rijmen met een politiek
van stimulering van landbouw of nijverheid. Nu was een andere
tijd aangebroken, en de onthoudingspolitiek maakte plaats voor
een actieve economische politiek. De mannen van de j aren 1795
zagen de nadelen van een eenzijdige economische oriëntatie in het
bestaan van ecn boeren-, schippers- en handwerkersprolctariaat.
Zij verlangden een brede, actieve welvaartspolitiek, een geleide
economie, - aldus de strekking van de artikelen LI en LIV van
de grondwet 62). Tekenend voor de nieuwe mentaliteit is, dat
tijdens het Bataafs bewind onder de vijf „agenten" er een zou zijn
van „nationale economie", dus van landbouw, nijverheid en handel.
In artikel 51 van de Staatsregeling van 1798 wordt gesteld, dat de

~1) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.391.
82) Verberne, Bataafse tijd. Zie In den spiegel, p.180.
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natie - de „Maatschappij" -„alle Konstenaars en Handwerks-
lieden" aanmoedigt, en dat zij wenst „de spoedigste en kragt-
dadigste inrigtingen, waardoor de bloeij van alle Inlandsche Fa-
brieken en Trafieken, Koophandel en Zeevaart, en Visscherijen en
daardoor van Ambagten, Neeringen en Hanteeringen, bijzonderlijk
de Handel met de buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van den
Staat, zal worden bevorderd" 63). Dit zou moeten worden ver-
wezenlijkt in een sfeer van absolute vrijheid voor het individu. In
deze gedachten, wier herkomst uit het denkbeeldengeheel van de
Aufklárung onmiskenbaar is, ligt de basis van de welvaartspolitiek
ook van koning Willem I besloten. Het is aan gerechtvaardigde
twijfel onderhevig of, in dit licht gezien, de Franse economische
politiek, culminerend in het continentaal stelsel, met name voor
Nederland wel uitsluitend slechte gevolgen heeft gehad s4).

.

Anders dan de handel ging het de nijverheid - in
de enge zin, dus zonder de trafieken - na een dieptepunt in
1800 65) redelijk, gesteund als zij was door de gunst van de toen-
malige heersers, door opheffing van de gilden, algehele vrijheid,
en de afsluiting voor Engelse mededinging. Vergeleken bij andere
takken van nijverheid kon zij niet over haar toestand klagen.
Grondslagen voor een nieuwe activiteit werden echter hier bijna
niet gelegd, zodat men moet vaststellen, dat van de door het con-
tinentaal stelsel geboden kansen weinig gebruik werd gemaakt.
Dit kan mede zijn veroorzaakt doordat de omwenteling niets heeft
gewijzigd aan de sociaal-economische structuur van de Neder-
landse samenleving, in tegenstelling tot datgene wat in de oude
Oostenrijkse Nederlanden geschiedde. Het was natuurlijk niet
mogelijk de renteniersmentaliteit van de klassen met de econo-
mische macht terstond afdoende aan te tasten. Men was eeuwen-
lang te eenzijdig op de koophandel georiënteerd geweest om nu
plotseling voor de industrie warm te kunnen lopen. Voeg hierbij
nog de in het begin van dit hoofdstuk vermelde dalende lijn, waarin
de nijverheid zich sinds lang had voortbewogen, en het zal duidelijk
zijn dat men in het algemeen genomen weinig heil verwachtte van

~) Bannier, Grondwetten van Nederland, p.50.
~) Baasch, Hollándische Wirtschaftsgeschichte, p.396.
s') Van I``ierop, Enquête, p.305.
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een grotere hierop gerichte aandacht. De cijfers wijzen intussen op
een gelijkblijvende activiteitsgraad. Zo bleef de opbrengst van de
patentbelasting ss) van 1806 tot 1810 gelijk 67), zonder dat wijziging
in de tarieven plaatsvond. Voordelen evenwel, welke andere landen
- zoals de voormalige Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom
Luik, welke met Frankrijk verenigd waren - ten deel vielen,
bleven buiten het bereik van Nederland of vielen haar zo laat ten
deel, dat verbetering ondenkbaar was. De nieuwe industriële be-
langstelling, zo deze willens nillens ontstond, kon zich allerminst
op de vereiste wijze ontplooien. Ook d'Alphonse zag dit, getuige
de volgende passage: „La Hollande n'étant riche que par son com-
merce et non par les produits de son sol, la chute de son commerce
a entrainé celle de beaucoup de fortunes particulières. Alors les
besoins ont été restreints, la consommation a été diminuée et à la
perte du débit extérieur s'est réunie pour les fabriques celle du
débit intérieur". Ook zegt hij, dat de vereniging van de Zuidelijke
Nederlanden met Frankrijk, later gevolgd door annexatie van de
linker Rijnoevcr en andere gebieden, Holland aan de landzijde
evenzeer hebben geblokkeerd als aan de zeezijde reeds het geval
was; de invoer van grondstoffen werd er evenzeer door gehinderd
als de uitvoer van de eindproducten. Slechts de industrie van het
geannexeerde Brabant nam in betekenis toe sg).

Door de stilstand van de handel leden ook de tra-
fieken zeer. Om ons te beperken tot de provincie Holland: de
zoutziederijen waren bijna teniet gegaan door het verbreken van
de zeeverbinding met Spanje en Portugal, de voornaamste zout-
leveranciers; het zout was zesmaal duurder dan voor 1795. Het
aantal rietsuikerraffinaderijen viel met de helft. De drie Rotter-
damse katoendrukkerijen, welke voor de omwenteling met onge-
veer 100 man elk werkten, hadden in 1811 slechts 20 werklieden
in totaal in dienst. De touwslagerijen gavcn in 1806 nog werk aan
1492 personen, in 1811 slechts aan 247. De 24 houtzaagmolens van
Rotterdam lagen in laatstgenoemd j aar geheel stil, en deze in de

88) Een algemene belasting op het vrij uitoefenen van alle beroepen, be-
drijven en neringen. Patent is een door een openbare instantie afgegeven
vergunning om een bedr~jf uit te oefenen.

87) D'Alphonse, Aper~u, p.506.
~~) Verhagen in Land van m{jn hart, p.123 en volgende. - Van den

Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, p.271 en volgende. - Idem, De Tilburgse
nijverheid.
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Zaanstreek ging het door de geringe aanvoermogelijkheden van
grondstoffen niet veel beter. Industrieën van niet noodzakelijke
goederen hadden ook een slechte tij d. De j eneverproductie nam in
de jaren 1806 tot 1811 met de helft af. Gouda en Delft waren stille
steden geworden,

's-Gravenhage leed niet slechts onder het vertrek van
de stadhouder en zijn hof, maar eveneens door het overplaatsen
van de regering, eerst naar Utrecht, dan naar Amsterdam. De
huizen behielden er nog slechts een vierde van hun oude waarde.
Op de Dordtse werven werkten nog slechts 12 arbeiders in 1811
tegen 150 in 1806, de 12 rietsuikerraffinaderijen lagen er stil. Meer
in het Noorden van de provincie werd gerept over stagnatie in
de stenen- en pannenbakkerij en de papierfabricage. Van de
3000 arbeiders die in 1806 nog op de Amsterdamse scheepswerven
werkten, resteerden er 350 in 1811. De suikerraffinage is er ge-
daald van 35 millioen kilo in 1795 op 300.000 kilo in 1811. Van de
tabaksnijverheid was in 1812 practisch niets over. Wellicht het
diepst in verval waren de weverijen en spinnerijen in Holland.
Linnenspinnerijen waren er bijvoorbeeld in 1806 nog 87 met
2600 arbeiders, in 1811 waren er 51 overgebleven met 102 arbeiders.
Slechts soms wordt melding gemaakt van de oprichting van enige
fabrieken, „de fa~on anglaise", welke zich goed staande schenen te
kunnen houden sa). - Men ziet: afbraak van werkgelegenheid op
grote schaa170).

Van een redelijk welvaartsniveau onder de massa
vooral van de stadsbevolking, kon onder deze omstandigheden geen
sprake zijn. De algemene bedelarij viel elke hier reizende Frans-
man op. Volgens d'Alphonse bedroeg het aantal Nederlandse be-
deelden en verpleegden een negende van de totale bevolking.
Rotterdam telde in 1805 op de 53212 inwoners niet minder dan
9429 bedeelden, Delft 4097 op de 13737 inwoners, 's-Gravenhage
5028 op de 38433, Haarlem 3538 op de 21227, Leiden 7835 op de
30955, Schiedam 1920 op de 9111 inwoners 71). De inkomsten van
de liefdadige instellingen, renten uit beleggingen en vrijwillige

~') Van den Brink, Bijdrage, p. 7 en volgende. - Colenbrander, Inlijving,
p.80 en volgende. - Zie voor Twente: Boot, Twentsche katoennijverheid,
p. i7-18.

70) Zie uitvoeriger onder anderen H. Brugmans in Geschiedenis van
Nederland, deel VI, p. 399 en volgende.

~') Doorman, Voorlezingen financiën, p.59.
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giften, waren tezelfdertijd niet ruim. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk, dat de Franse stadhouder in de jaren 1810 tot 1813,
Lebrun, het plan opvatte een verhuizing van stadsarmen naar het
platteland te verwezenlijken. In 1811 vaardigde hij een desbe-
treffend decreet uit, waarin werd bepaald dat gemeentelijke in-
stellingen van liefdadigheid, wier bronnen van inkomsten door de
tiërcering ernstig waren geschaad, moesten worden gesteund in de
uitzending van wezen naar het platteland. Een strenge contróle op
de liefdadige instellingen werd ingevoerd: de Nederlander vond
het geven aangenaam, doch deed dit met te weinig critisch oordeel.
„Si 1'on a quelquefois reproché aux Hollandais trop d'économie,
même de 1'avarice dans 1'intérieur de leurs maisons et trop d'avi-
dité dans leurs spéculations, 1'on aurait des éloges à donner à leur
bienfaisance, si elle avait été plus éclairée et mieux dirigée", aldus
d'Alphonse 72). En H. Roland Holst-Van der Schalk zegt, dat „tot
de luxe uitgaven hier in't land, in de eerste plaats de philanthropie
behoorde" 73). Een succes was de uitzending echter niet: „le peuple
d'Amsterdam" zegt Lebrun, „ne sait que porter, tirer, vendre,
acheter, servir dans les maisons; il est très difficile de lui trouver
des travaux" 74). Er werden slechts kinderen op enige schaal over-
gebracht, en wel naar de omgeving van Amersfoort, Nijmegen en
naar men zegt ook Tilburg. Ook de keizerlijlce vloot en het leger
namen armen op; verschillende decreten bevalen de levering van
weesj ongens aan de Napoleontische legcrs. Volgcns opgaven van
1812 warcn toen 1039 weesjongens vertrokken 75).

t
.

Indien de vaderlandse economie gcen landbouw had
gekend, zou zij een nog droeviger beeld hebben gegeven dan reeds
het geval was. De landbouw bleek de toevlucht voor duizenden,
en de resterende vaderlandse energie kon slechts daar een uitweg
vinden. Zorg voor de landbouw had mcn voor 1795 bij de regering
nooit kunnen ontdekken, hetgeen trouwens ook nooit dringend was
geweest, daar Holland, als centrale Europese markt voor graan,
hiervan steeds goed voorzien was. Door de oorlog was Frankrijk

72) D'Alphonse, Aper~u, p.158.
73) Roland I-Iolst, Kapitaal, p.32.
74) Colenbrander, Inlijving, p.70.
76) Idem, p.70.
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gedwongen zijn eertijds belangrijke graanuitvoer - onder andere
naar Engeland - stop te zetten, en de veroverde gebieden werden
aan dezelfde dwang onderworpen. Anderzijds sloot de Engelse
blokkade de weg naar de graanleverende Oostzeelanden af. De
Hollandse graanmarkt was dus onmogelijk gaande te houden. De
prijzen stegen voortdurend, ondanks goede oogsten, en de boeren
ging het steeds beter, bijzonder daar ook voor „surrogaatpro-
ducten" als suikerbieten, cichorei en vlas - bij gebrek aan het
tevoren steeds meer opgang makende katoen - extra arbeid werd
opgeëist. De toenemende welvaart op het platteland wordt mede
geïllustreerd door de stijgende waarde van de landerijen en de ver-
hogingen van de huren en pachten. Pachters en boeren hadden
flinke inkomsten. Een zak rogge deed in 's-Gravenhage f 10,50 in
1795, doch f 17; in 1812. De tarwe steeg naar verhouding. Vele
kooplieden staken dan ook hun energie en vermogen in de ont-
wikkeling van de landbouw en de ontginning van woeste gronden,
of verhuisden naar het Oosten van het land om te gaan boeren.

De door de overheid gevoerde landbouwpolitiek
steunde deze gunstige ontwikkeling. Het begon met de instelling
in 1799 van het Fonds tot uoorkoming en afwending der runderpest,
kortheidshalve Veefonds genaamd 76). Een belangrijke maatregel
was voorts het instellen in elke provincie van de Commissiën ~an
den landbouw in 180577). Zij hadden tot taak te adviseren over
landbouwaangelegenheden, de toestand in hun eigen gebied te
onderzoeken en maatregelen tot verbetering te nemen. Tevens
moesten zij periodiek aan de centrale regering rapporteren. -
Van onmiddellijk practische aard was een wet van 1809, welke het
bevorderen van ontginningen ten doel had. Op nader omschreven
voorwaarden zouden de gronden, welke door de overheid als con-
cessie ter ontginning waren vrijgegeven, vijftig jaar lang van be-
paalde belastingen zijn vrijgesteld. Het succes van deze wet werd
evenwel verminderd door gebrek aan geschikte werkkrachten en
belangstellend kapitaa178). Na de inlijving bij Frankrijk is de wet
weer ongedaan gemaakt, hoewel er op het gebied van ontginnen
nog veel te doen was. Dit blijkt uit een rapport van Jan Kops, toen
commissaris van de landbouw, waarin wordt gezegd dat in 1809

~a) Sneller, Landbouw, p. 46.
?~) Van der Poel, Heren en boeren. - Baert, Jan Iiops.
7s) Gedenkstukken, deel III, p.47.
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in de Bossche Meierij slechts een ticnde van de grond in cultuur was
gebracht, in de rest van Brabant en in het Noord-Oosten van het

land slechts ongeveer een zevende 79). Het landelijk gemiddelde
schijnt een derde te zijn geweestgo).

.

Even moet worden ingegaan op de toestand van de
geld- en kapitaalmarkt omstreeks de eeuwwisseling. Bekend is, dat
de Republiek in de achttiende eeuw verwerd tot een renteniers-
natie. Hoge bedragen waren uitgeleend aan vreemde mogendheden
- het grootste deel van de Franse en Britse staatsschuld was in
Nederlandse handen. Gemeld werd, dat reeds in 1799 de inkomsten
uit buitenlandse fondsen, welke in 1795 een f 50 à 60 millioen be-
droegen, tot maximaal f 7 à 8 millioen zijn geslonken gl). De
koersen van alle papieren, binnen- zowel als buitenlandse, zakten
voortdurend. Schuldbilletten van de Bataafse Republiek stonden
in 1797 en volgende j arcn achtereenvolgens op 61, 45, 36, 34 en 28.
Was dit de koers van effecten, aflosbaar na uitloting - de koers
van een gelijksoortig fonds, doch eerst betaalbaar na de vrede,
stond in 1797 op slechts 26, in 1802 na de vrede van Amiens, steeg
zij tot 71, om dan regelmatig te dalen tot 12 in 181182). De 21~2~0
en 30~o effecten van de Republiek stonden in het najaar van 1810
op 11114 en 90~0. - Tezelfder tijd stond de Russische staatsschuld
gemiddeld nog op 660~0, doch in October 1811 was zij gezakt tot
600~0, in Mei 1812 tot 500~0, in Augustus tot 440~o en in de volgende
twee maanden tot 37 en 280~0. Zelfs de Franse nederlaag bracht de
koers niet hoger dan op 40o~o in 1813. Het opdrogen van inkomsten
uit beleggingen was voor de steeds meer tot bankiershuizen uit-
gegroeide oude handelshuizen rampzalig. Talrijk waren de failisse-
menten: in 1809 en volgende jaren met een schuldensurplus van
achtereenvolgens 2,3 - 2,4 - 3,4 - en 4,1 millioen francs 83). De
daling van de koersen voor de vaderlandse effecten wordt mede
~~erklaard door het feit, dat er zeer slecht rente op werd betaald,
en in 1808 en 1809 zelfs in het geheel niets: de staatsschulden waren

79) Gedenkstukken, deel V, p.235 en volgende.
~) Sneller, Landbouw, p.41.
Kl) Gedenkstukken, deel III, p.47.
~) Manger, Recherches, Appendix III.
A3) Van den Brink, Bijdrage, p.2.
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namelijk zo opgelopen, dat in 1805 en volgende jaren integrale
rentebetaling 300~o van de staatsuitgaven zou hebben uitgemaakt.
In 1810 werd dit staatsbankroet - want daarop kwam deze in-
solvabiliteit eigenlijk neer - een officiële basis gegeven: de rente
zou over de gehele linie slechts voor een derde deel worden be-
taald. Vergeleken bij de toestand op dit gebied in de voorafgaande
j aren - waarin niets werd betaald - betekende dit drastisch
ingrijpen enkel een wijziging ten goede.

Samenvattend kan men vaststellen, dat de oorsprong
van de befaamde Hollandse geldrijkdom bij de handel lag. Daar
rijkdom en macht bijna synoniem waren, lag het economisch en
politiek zwaartepunt van de Republiek dan ook in de handels-
provincie Holland en in zekere mate ook in Zeeland. Van in-
dustriële nijverheid in de moderne zin is geen sprake: het ambacht
overheerst overal. Slechts de textielnijverheid en de suikerraffi-
naderij worden vermeld als takken, waar massale productie door
tientallen in één lokaal samengebrachte arbeiders plaatsvond. -
De twintig j aren na 1795 brachten forse ~vijzigingen in deze ver-
houding: zij verminderden de hegemonie van de zeeprovinciën
over de landprovinciën, van de handel over de industrie en land-
bouw. Door de stagnatie in de handel kreeg Nederland in deze
j aren duidelijk het karakter van een landbouwstaat 84) met spaar-
zame industriële potenties en ecn sterke, doch momenteel ver-
borgen, commerciële habitus. Op deze basis startte het land in 1813.

Dit jarenlang van zijn ware element afgesneden
Nederland werd in 1815 verenigd met de oude Oostenrijkse Neder-
landen en het prinsbisdom Luik. Sinds de vrede van Munster in
1648 waren deze gebieden officieel practisch uit de grote zeehandel
verwijderd gebleven. Compensatie werd gevonden in landhandel
en de beoefening van de takken van nijverheid, welke het land
van oudsher kende: textiel- en metaalnijverheid, mijnbouw, een
veelzijdige kunstnijverheid, houtbewerking enzovoorts. Na de vrede
van Utrecht in 1713, toen de Zuidelijke Nederlanden onder Oosten-
rijks bewind kwamen, trachtte het nieuwe régime de gebieden hun
oudewelvaart terug te geven. Dit had gunstige gevolgen: vanaf 1750

~) De Star, deel II (1), p.195.
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nam de grond overal in waarde toe, steeg de activiteit in het linnen-
bedrijf en vele andere takken, terwijl over het gehele land nieuwe
ondernemingen werden opgerichtgs). De bedreigingen van de
Noordelijke Nederlanden, die een herleving, welke zo met hun
eigen toestand contrasteerde, met enige angst aanzagen, j oegen de
regeerders in het Zuiden in het geheel geen schrik meer aan. Een
nieuwe klasse notabelen kwam op, waaruit later de bourgeoisie
ontstond: industrieel georiënteerd.

De~ Fransen beschouwden dit gebied als een welkome
oorlogsbuit: het land werd letterlijk leeggeroofd. Veel was men
op dit klassieke Europese gevechtsterrein gewend, maar nog nooit
had er de plundering een zo grote graad van volledigheid be-
reikt. Het einde van 1795 bracht het hoogtepunt, en het land zou
ten ondergang zijn gedoemd, indien de regering te Parijs niet had
besloten het te redden in verband met de er aanwezige rijke hulp-
middelen voor de oorlog. Ongeveer tezelfder tijd begon de ont-
eigening van de kerkelijke en adellijke goederen en de verkoop
hiervan aan de meestbiedenden. Van dit feit kan men de gevolgen
op economisch en sociaal gebied voor de Zuidelijke Nederlanden
niet hoog genoeg aanslaan: men schat, dat een vierde van de grond
alleen reeds in kerkelijke handen was. De reusachtige overdracht
van goederen en kapitaal, welke van deze onteigening het gevolg
was, is zonder twijfel een van de belangrijkste feiten in de sociaal-
economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. De
bovengenoemde nieuwe klasse in de burgerij, de parUenus, kochten
op grote schaal. Nieuwe agrarische en industriële bedrijven werden
in de verworven gebouwen en hoeven begonnen. Voor veel
industrietakken vormden de gemakkelijk verkregen goederen -
de biens noirs - een eerste bedrijfskapitaal, productief gemaakt
door inschakeling van het, ondanks de vooruitgang gedurende de
laatste decennia nog eindeloze, proletariaat gs).

Want wat het meest opvalt is, dat de opleving van de
Vlaamse en Waalse gebieden na 1803 - tot dat j aar namelijk
verkeerden de oude Oostenrijkse Nederlanden in een rampzalige
depressie - in hoofdzaak een industrieel stempel draagt. On-
middellijk vanaf het begin van het consulaat namen de traditionele

86) Zie voornamelijk: Pirenne, Histoire, deel VI, p.150 en volgende.
Demoulin, Guillaume I, passitn. - Le~vinski, L'évolution industrielle, p.133.

ga) Zie voor nadere gegevens over dit pauperisme Bonenfant, Le Pro-
blème.
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Vlaamse industrieën een hoge vlucht. De kantwerkerij profiteerde
vooral van de heropleving van de luxe in Frankrijk, waarvan zij
niet meer door een tolgrens was gescheiden. De linnenindustrie
bloeide als gevolg van de stremming van de invoer van con-
currerende buitenlandse producten. Het was een van de weinige
perioden in die eeuw, dat de vlasspinsters en weefsters konden
eten als zij honger hadden 87) . De Vlaamse bevolking steeg in
15 j aren met l0o~o. In Gent nam het weven een hoge vlucht : de
Gentenaar Lieven Bauwens was er in 1798 in geslaagd enige
moderne Britse machines, en arbeiders om deze te bedienen, te
verkrijgen. De lakenindustrie in Verviers bloeide. De kalenmijn-
bouw vond een steeds groeiend afzetgebied door het in gebruik
komen van stoommachines, de oorlog deed ook de ijzerindustrie
goed. De Belgische industriële producten stroomden naar Frankrijk
en de geannexeerde gebieden, alle door het continentaal stelsel
voor de gevreesde Britse concurrentie beveiligd. Een nadeel van
deze afsluiting was, dat elke prikkel tot algemene modernisering
ontbrak. Slechts de lakenindustrie over de gehele linie, en enige
uitzonderlijke figuren als Cockerill en Bauwens, maakten op het
conservatisme een gunstige uitzondering.

Bij deze toenemende industrialisatie sluit aan een ver-
schuiving in de machtsverhouding tussen Vlaanderen en Wallonië.
Was het agrarische Vlaanderen tot dan het machtigst geweest
boven het, wat vruchtbaarheid betreft, schraal bedeelde Walen-
land - de toenemende betekenis van de steenkool bracht hierin
verandering: Wallonië bleek een rijk land.

In de Zuidelijke Nederlanden maakte het industriali-
satieproces dus vorderingen, die te sprekender waren, indien men
deze stelt naast die in het Noordelijke stamverwante buurland.
Vergeefs zal men in het Noorden industrie-agglomeraties zoeken.
Maar Verviers telde bijvoorbeeld in 1812 een 86 industriëlen, die
gezamenlijk omstreeks 25.000 arbeiders in dienst hadden. Gent- in
1795 nog een onbetekenende stad ~s) - was, na Lyon en Rouen, de
derde industriestad van het keizerrijk. In het departement van de
Ourthe waren rond 1800 reeds een tiental mijnbouwondernemingen
met meer dan 200 arbeiders elk, in het departement van Jemappes
een vijftal: het waren juist die ondernemingen, welke stoom-

97) Lewinski, L'évolution industrielle, p.76.
~) Idem, p.41.
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macliines in gebruik liadden. - In de katoenspinnerij vond men
ondernemingen met meer dan 400 arbeiders, en talrijke onder-
nemers hadden hier meer dan 100 arbeiders in dienst in één ruimte.
Verscheidenen meldden zelfs meer dan 1000 werklieden in dienst
te hebben, maar hierin waren ongetwijfeld veel thuiswerkers be-
grepen. - Het verschil met de economische structuur van de oude
Republiek springt dus duidelijk in het oog. Ofschoon beide huis-
houdingen nog een uitgesproken vroeg-kapitalistisch stempel
dragen - zoals het besloten, provincialistisch karakter, de positie
van de plaatselijke markten als contactpunt van alle kopers en
verkopers, het overheersen van de kleine industrie en het ambacht
- toch was in de Zuidnederlandse reeds de kiem voor een modern
industrieel kapitalisme aanwezig. Het Zuiden kan men agrarisch-
industrieel noemen, het Noorden agrarisch-commercieel. - In dit
structuurverschil lag bij de vereniging in 1815 de kiem voor veel
wrijvingen opgesloten. t

Enige woorden dienen te worden gewijd aan de moei-
lijkheid, de golven van voor- en tegenspoed, welke in de eerste
j aren van de negentiende eeuw over de Nederlanden gingen, in
geschikte cijfers te vangen 89). De Nederlanders schijnen te hebben
uitgemunt in een gebrek aan statistische kennis aangaande de eigen
huishouding: d'Alphonse klaagde hierover, toen hij - voort-
bouwend op enig omstreeks 1800 door de bekwame Goldberg ver-
richt statistisch werk - in 1811 een grondige beschouwing over
de Noordnederlandse economie trachtte te geven 90) .- Ook in
sommige Nederlandse kringen was men zich wel bewust van deze
leemte. Schreef de Hollandsche maatschappij van wetenschappen
in 1802 niet een prijsvraag uit over het punt: „Welke is de oorzaak
dat men in de grondige kennis van de algemeene en bijzondere
staathuishoudkunde bij ons zo ver ten achter is bij onze naburen?"
- Engeland bezat reeds in 1696 een handelsstatistiek, Frankrijk
in 1716. Het commerciële Nederland bezat echter niets van dien
aard, en men kan zich slechts uit zeer heterogene gegevens een
beeld trachten te vormen. - Ook voor de Zuidelijke Nederlanden
geldt dit bezwaaral).

88) Zie voornamelijk Blink, De Nederlandsche statistiek.
ao) D'Alphonse, Aper~u, p.224.
sl) Demoulin, Guillaume 1, p.9.
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De nood van de Bataafse tijd bracht tot denken en
tot studie. In deze sfeer ontstond het werk van Metelerkamp Toe-
stand van Nederland, even later gevolgd door de studie van
Keuchenius De Inkomsten en Uitgaven der Bataafsche Republiek,
voorgesteld in eene Nationale Balans, om onze Maatschappelijke
Belangen, Landbouw, Koophandel, Fabrieken en Visscherij tegen
elkander te berekenen. Deze werken hebben evenwel slechts een
zeer betrekkelijke waarde en eerst de meergenoemde d'Alphonse
geeft in zijn Aper~u sur la Hollande een betrouwbare inventaris.
De inhoud van deze ambtelijke nota, waaruit reeds een en ander
werd geput, geeft een solide basis, waarop de studie van de Noord-
nederlandse huishouding in de eerste helft van de negentiende
eeuw kan worden gefundeerd.
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TWEEDE HOOFDSTUK

EERSTE TELEURSTELLING:
DE HANDELSCRISIS VAN 1815

Het einde van de Franse hegemonie had bijzonder
voor het vasteland ernstige economische gevolgen. Aangestipt moge
worden het blootstellen aan de Engelse concurrentie van gebieden,
welke hiervoor lang waren gevrijwaard.

In de tweede helft van de achttiende eeuw was in
Engeland een mechanisatie- en hiermee samenhangend industria-
lisatieproces begonnen, dat alles, wat elders ter wereld op dit gebied
geschiedde, in intensiteit overtrof. Het proces was in het leven ge-
roepen door een reeks uitvindingen, welke ongekende perspectieven
boden; het eeuwenlang stationnair gebleven productieproces werd
steeds ingrijpender vereenvoudigd. Niet slechts consumptie-
goederen, maar ook productiegoederen werden voor steeds grotere
lagen van de bevolking bereikbaar. De kapitaalvorming vond be-
langrijk sneller plaats dan de vastlegging ervan: ondanks alle on-
volmaaktheden betekenden de eerste machines immers een derge-
lijke vooruitgang op de gebruikelijke methoden, dat zij in korte tijd
de erin belegde middelen in veelvoud opbrachten. Een bijzonder
feit was hierbij dat het Engelse banksysteem zeer progressief was,
en - anders dan op het continent zou geschieden - evenzeer
voor nieuwe denkbeelden toegankelijk bleek als de industriële
wereld. Het kon wel niets anders of Engeland moest in de periode
1795 tot 1813 een grote voorsprong verkrijgen op het onder zware
economische en psychologische druk liggende vasteland.

De Britse kooplieden `vachtten slechts op het ogenblik,
waarop zij hun goedkope en naar grote afzet dringende goederen
over Europa konden verspreiden. Zelfs in de zeehavens wonende
detailhandelaren stonden klaar om zich op de uitvoerhandel toe
te leggen. Men meende dat, indien er onder de bezetting van het
continent nog goederen ter waarde van ~ 12 millioen door de mazen
van het Franse douanenet konden glippen, nu wel een veelvoud
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van dit bedrag naar Europa zou kunnen worden uitgevoerd. On-
middellijk na de openstelling van de Westeuropese havens begon
dan ook een ware run op het vasteland 1). Hunnerzijds ontvingen
de Europese kooplieden de Britten met open armen : ook zij ver-
langden vurig de verloren overzeese betrekkingen te kunnen her-
vatten.

De uitvoer van Britse en de invoer van Europese
zijde geschiedde niet op gunstige voorwaarden. De Bank of England
had namelijk in de oorlogsomstandigheden een rechtvaardiging
menen te mogen zien voor een ruime uitgifte van bankbilletten.
Een van de gevolgen hiervan was de daling van de ruilwaarde van
het Engels pond met 2(Yo~o. Daarenboven bestonden de Britse voor-
raden grotendeels uit goederen, welke tegen scherp verhoogde
prijzen waren ingekocht. Om enige voorbeelden van de prijsver-
hogingen te noemen : toen door de Fransen na 1795 de uitvoer van
zijde werd verboden, steeg de prijs hiervan in Engeland met 2750~0.
De afsluiting van de Oostzee, welke op de val van Kopenhagen
volgde, dreef de prijzen van de Noordeuropese producten sterk op:
Baltisch lijnzaad met 350o~o, hennep en vlas met 2000~0, talk met
2200~o enzovoorts. De oorlog met de Verenigde Staten bracht een
prijsstijging van katoen van 15(P~o, van tabak met ruim 2000~0, terwijl
de bezetting van Spanje door Napoleon de wolprijs opdreef inet
bijna 3000~02). Om als het ware de opwaartse druk tot een maxi-
mum op te voeren, kwamen er in de laatste j aren vóór de Franse
nederlaag enige zeer schrale oogsten voor, waardoor de voedings-
middelenprijzen tot bijna het drievoudige stegen. Op nog niet ge-
ziene wijze werd gespeculeerd in grond.

Om de vermeende nieuwe rijkdom te kunnen dcen
circuleren werd een groot aantal nieu~~ve banken opgericht. Be-
stonden er in 1797 slechts 270 countrybanks, in 1808 was dit aantal
toegenomen tot 600, in 1810 tot 720 en in 1813 tot 9483). De gunstige
berichten van het slagveld gaven een laatste stimulans - doch
betekenden tevens het begin van het einde der hausse.

Men was in Engeland vertrouwd geraakt met het hoge
prijsniveau, zonder er zich rekenschap van te geven dat het ver-
armde Europa nooit de aangeboden hoeveelheden zou kunnen af-
nemen tegen de gevraagde prijzen. Toch scheen aanvankelijk het

1) Hyndham, Commercial crises, p.20.
2) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.203.
3) Juglar, Des crises commerciales, p. 322 en volgende.
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optimisme gerechtvaardigd: de uitvoer steeg scherp van omstreeks

f 30 millioen in 1813 tot ~ 51 millioen in 1815. Een snelle daling
zette daarop echter plotseling in, en wel tot ~ 35 millioen in 1817 4) .

De statistieken van de Bank of England illustreren deze beweging:

in 1815 was in kas een bedrag van ~ 2 millioen, in 1817 echter

~ 12 millioen. Het totaal der disconteringen en voorschotten steeg
van ~ 13 millioen in Augustus 1814 tot ~ 23 millioen in Februari
1816, om vervolgens te dalen tot f 11 millioen in Augustus 1817.

Goede oogsten versterkten de druk op de prijzen, en de graanprijs

daalde van een j aargemiddelde van 128 sh. in 1812 op 76 sh. in

1815. Een invoerverbod van granen werd afgekondigd en speciale

cornlaws werden nodig geacht om de prijzen op een - althans
voor de grootgrondbezitters - behoorlijk peil te handhaven. Een
en ander bleef niet zonder gevolgen in de bankwereld, ~velke zich

in de haussejaren zo ruim had ontwikkeld: 140 van de bestaande

948 counfrybanks bezweken, de geldcirculatie daalde met 500~0, de
goudprijs verminderde van ~ 5.6.- tot ~ 3.17.10 5) .

Het is nuttig nader cijfermateriaal aan te halen ter
illustratie van de buitengewone instabiliteit, welke het prijsniveau
in deze periode vertoonde. Daar de prijzen in de eerste helft van

de negentiende eeuw een bijna absolute bewegingsvrijheid hadden,
zijn zij bijzonder geschikt voor nauwkeurige studie en gegronde
conclusies. Het ontbreken van elke openbare contróle gaf de eco-
nomische krachten in die tijd de mogelijkheid, zich met een zelden
geëvenaard élan uit te werken 6) . Ook in Nederland zal een derge-
lijke beweeglijkheid kunnen worden vastgesteld.

De prijsindex, samengesteld uit de combinatie van de
prijzen van 17 groothandelsartikelen van Engelse bodem en van
17 invoerartikelen, steeg van 158 in 1811 op 198 in 1814, waarna
een daling intrad tot 135 in 1816 7) . Jevons geeft als indexcijfer van
de Engelse groothandelsprijzen: 195 in 1811, 203 in 1814 en 145 in
18168). Deze verzamelcijfers kunnen aan de hand van enige detail-
cijfers nader worden toegelicht. In de periode 1811~1812 tot 1813~
1814 bedroeg de stijging van de koffieprijs 2100~0. De hieropvolgende
daling in de periode 1813~1814 tot 1815~1816: 470~0. Voor suiker zijn

4) Idem, p. 291, 328.
5) Wirth, Geschichte, p.116 en volgende.
e) Silberling, British prices, p.223.
7) Idem, p.222 en volgende. - 1790 wordt gesteld op 100.
8) Jacobs-Richter, Die Grosshandelspreise, p.34.
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deze cijfers achtereenvolgens: 1780~o en 440~0. Voor katoen: 2620~o en
480~0, tabak: 8770~o en 820~0, indigo: 600~o en 44o~o. Zo kan men verder
gaan9). Voor vele artikelen was dus de prijsval groter dan de
hieraan voorafgegane stijging. - Een compensatie werd gevonden
in een sterke stijging van de fondsen, zodat de bankiers-kooplieden,
die „hunne bezittingen aan meer dan eene spijker hadden ge-
hangen", er vrij goed door konden komen io).

Voor Engeland, doch ook voor Frankrijk, de Duitse
landen en de Verenigde Staten, kan worden vastgesteld, dat de
jaren 1813~1814 het einde betekenen van een langdurig stijgende
prijsbeweging. Er komt voor in de plaats een decennia aan-
houdende dalende tendentie, welke slechts zelden werd onder-
broken ii).

Dat Nederland na de bevrijding uit de Franse over-
heersing verschoond zou zijn gebleven van heftige spanningsver-
schijnselen, is welhaast ondenkbaar. „De Koophandel herleeft!",
deed Van Hogendorp in de eerste proclamatie van het voorlopig
bestuur - het befaamde Oranje Bo~en-billet - weerklinken,
alsof verwezenlijking van deze wens zeker was. Uit deze uitroep
blijkt het grote verlangen de vleugels weer te kunnen uitslaan.
Rustige bezonnenheid is in dergelijke omstandigheden van
weinigen te verwachten, vooral niet nu de vooruitzichten na zo
lange onderbreking van alle overzeese betrekkingen en de reeds
lang accute ondervoorziening zo buitengewoon gunstig schenen.
Had zelfs de Franse intendant voor binnenlandse zaken, sprekend
over de handel van de Nederlandse provincies, niet geschreveri:
„Il n'est plus, mais 1'esprit qui 1'a fait naftre, qui 1'a élevé au plus
haut degré de prospérité et qui a retardé sa perte aussi longtemps
qu'il a été possible de le faire, subsiste encore et quoique les res-
sources amassées pendant plusieurs siècles soient dissipées pour
la plus grande partie, le commerce hollandais pourrait encore
renaftre de ses cendres si bientót le soleil de la paix pourrait le
réchauffer" 12).

9) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.215. - Juglar, Des crises commer-
ciales, p.325.

lo) Boissevain, Onze voortrekkers, p. 171.11) Jacobs-Richter, Die Grosshandelspreise, p.29 en volgende. - Juglar,
Des crises commerciales, p. 403.

12) D'Alphonse, Aper~u, p. 356.
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De nieuwgevormde regering rekende het zich tot een
erezaak deze oude bron van Hollands welvaart tot fris leven te
wekken. Omdat er geen andere maatregel te bedenken was, werd
het zogenaamde „liberale tarief van convoyen en licenten" -
in- en uitvoerrechten - van 1725 door de souvereine vorst
Willem I al spoedig opnieuw van kracht verklaard, hetgeen geheel
in de optimistische sfeer paste. De considerans van het desbe-
treffende regeringsbesluit gaf als motief hiervoor: „het uitzicht op
de herwinning van de vruchten van den gelukkigen ommekeer van
zaken, welke de herleving van Handel, Scheepvaart en de terug-
kering van vorigen bloei en welvaart aankondigen". Ieder had de
stoutste verwachtingen: Nederland zou als vanouds de algemene
wereldmarkt zijn. Met ontembaar enthousiasme wierpen de van
alle knellende banden bevrijde Hollanders zich op het element,
waarop zij zich reeds eeuwenlang zo goed thuisvoelden. De
„handelszucht, welken het te vreezen was, dat zoo vele noodlottige
j aren ten eenenmale hadden uitgedoofd, en vernietigd" - zoals
Willem I zich uitdrukte - leefde geheel op 13). Evenals in 1802,
na de vrede van Amiens, het toenmalige Staatsbecvind niet had ge-
aarzeld hiertoe volkomen ongeschikte oorlogsschepen ter beschik-
king te stellen voor de vaart op Indië, zo werd nu ook alle vindbare
scheepsruimte ingeschakeld 14). Buitenlandse schepen werden ge-
huurd om in het bestaande tekort te voorzien. Op de kortste termijn
wenste Holland, en met name Amsterdam, zich weer te bevoor-
raden, om vanuit deze streken de oude afnemers te voorzien, die -
naar men zeker meende - allen op de bekende wijze hun Hol-
landse contacten wensten te hernieuwen. Franse wijn, Poolse tarwe,
Zweeds ijzer, Baltisch hout, Amerikaanse tabak en katoen enzo-
voorts, werden in grote hoeveelheden ter plaatse aangekocht of via
Engeland verworven. De uitvoer van de bekende vaderlandse pro-
ducten als kaas, boter, jenever, vlees, werd hervat.

De binnenvallende schepen zeilden de Maas op: Den
Helder bleef namelijk tot het voorjaar 1814 door de Fransen, onder
bevel van de bekende admiraal Verhuell, bezet, zodat de toegang
tot Amsterdam nog versperd was. Weldra konden de Rotterdamse
havens de plotselinge toevloed niet meer bevatten. „De stad scheen
als met een tooverroede aangeraakt" i5). De op lossing wachtende

13) Handelingen 1814-1815, p. l.
14) De Rooy~, Geschiedenis, p. 869.
15) Van Hogendorp, Budragen, deel I, p.206.
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schepen moesten in dubbele rijen voor de stad worden geankerd,
er bleef nauwelijks voldoende vaarruimte voor de terugkerende
schepen vrij 16). Het heersende optimisme en zelfvertrouwen
blijken wel sterk uit de volgende aaneenrijging van uitroepen, af-
komstig van de secretaris van staat voor binnenlandse zaken, Roëll :
„In weerwil van alle slagen, aan den koophandel toegebracht, heeft
de nijvere koopman van het eerste oogenblik dat de boeijen waar-
aan hij gekluisterd lag, verbroken waren, dadelijk wederom het
hoofd moedig opgeheven, en, met die veerkracht die hem steeds
eigen was, alle de hem overgebleven middelen bij de hand ge-
nomen, om de geledene rampen te herstellen en alzoo de algemeene
welvaart te bevorderen". Wat staat ons niet te wachten „als alle
hinderpalen zijn opgeheven, en de aloude Hollandsche trouw en
nauwgezetheid, gelijk voorheen, den Nederlandschen koopman
zullen blijven onderscheiden?" Roëll vindt optimisme des te meer
gerechtvaardigd, daar spoedige vrijgave van de nog door de Britten
bezette koloniën te wachten is: „Millioenen schats" mogen wij hier-
van verhopen 17). Anderen haastten zich te constateren: „Men heeft
de ondernemende geest der Hollandsche kooplieden weder kunnen
onderkennen" 18). Ieder blaakt van zelfingenomenheid.

Na de late bevrij ding van Den Helder, vielen ook te
Amsterdam de schepen weer binnen: in 1814 alleen kwamen er
reeds meer dan 1500 „in de laag" ia). In 1815 was dit aantal nog
aanzienlijk hoger: 229320). Het opnieuw verschijnende overwicht
van Amsterdam op Rotterdam blijkt wel uit een vergelijking van
het aantal binnengevallen schepen : in laatstgenoemde stad was dit
namelijk in 1814 en 1815 achtereenvolgens 1194 en 15692i). Bij-
zonder de graanhandel, welke zich reeds eeuwenlang te Amster-
dam had geconcentreerd en nu snel herleefde, was aan dit her-
wonnen overwicht wel debet 22) . Daarentegen concentreerde zich
de handel op de Britse eilanden sterk te Rotterdam. Langs Maas
en Goeree - tengevolge van het steeds meer aangroeien van een
zandbank aan de Brielse Maasmond werd laatstgenoemde toegang

i") Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.63.
17) Handelingen 1814-1815, p.40.
Y8) Aangehaald door Korteweg, Rotterdams welvaartsbronnen, p.39.
lo) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.296.
20) Stuart, Jaarboeken 1814, p.389.
21) Idem 1815, p.216; 1816, p.45.
~) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 1.
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de normale - vielen in 1814 en 1815 achtereenvolgens 846 en
796 schepen uit dit land de stad binnen, waartegen het verkeer op
de Oostzeelanden in het niet viel. In dit feit kan een aanknopings-
punt worden gezien bij de sclieepvaartbeweging op het einde van
de achttiende eeuw, toen Rotterdam wel little London werd ge-
noemd 23). - De handel op de Verenigde Staten viel weér aan
Amsterdam ten deel. Deze j onge republiek was door de Napoleon-
tische oorlogen gedwongen geweest een grote eigen vloot op te
bouwen, welke door haar modern allure een geduchte concurrent
bleek voor de Europese vloten24).

Hoe verging het in deze j aren Antwerpen, voor het
eerst sinds bijna twee eeuwen werkelijk vrij? - De stad bezat
schepen noch ervaren scheepsvolk. De Franse prefect van het
departement der twee Nethen, waarin Antwerpen was gelegen,
moest tot in 1810 rapporteren, dat alles nog viel te scheppen:
havens, bassins, loodsen, matrozen. Slechts de rivier, de ligging en
de energie van een constructieve regering boden haar bases voor
een toekomstige bloei25). De herbouw tijdens de laatste drie jaren
van de Franse bezetting - voornamelijk om strategische redenen
- stelde de stad in de gelegenheid in 1814 enige honderden
schepen te ontvangen. Industriële eindproducten, koffie en suiker,
vormden het leeuwendeel van de importen 2~). In 1815 voeren in
Antwerpen omstreeks 800 zeeschepen binnen, in 1816 reeds een
duizendta127). In dit laatste jaar voeren 938 schepen uit, waarvan
echter het merendeel in ballast: een bewijs dat de Zuidnederlandse
industrie nog niet op overzeese uitvoer was georiënteerd.

Ofschoon opviel, dat de Britten de voorziening van het
vasteland, behalve langs de Noord- en Zuidnederlandse havens,
in toenemende mate langs Hamburg en Bremen leidden, zag men
dit van hoog tot laag als een tijdelijk verschijnsel. De secretaris van
staat voor financiën, Six van Otterleek, herinnerde er in dit ver-
band in December 1814 aan „hoe in het laatstleden voorj aar het
naburig Engeland dit land met eenen verbazenden voorraad van
allerlei goederen overkropt heeft, zoodanig dat de markt, over-
voerd zijnde, en geen débouché hebbende, onze kooplieden in de

23) Bouman, Rotterdam, p. 30. - Stuart, Jaarboeken 1814, p. 389.
24) Rogge, Handelshuis Van Eeghen, p.156.
25) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel II, p.188.
28) Idem, deel III, p.2.
27) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.168.
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noodzakelijkheid gebragt zijn geweest om zich van den verderen
ontvangst en de betaling van de daarvoor te trekken wissels te
excuseeren; hierdoor moest immers noodwendig de opeenge-
stapelde voorraad van Engeland een andere cours zoeken" 28) .
Inderdaad, de voorziening van Nederland met Britse goederen had
een dergelijke omvang aangenomen, dat van een „overkropping"
schijnt te kunnen worden gesproken. De Engelsen hadden zich
stevig in onze handelssteden gevestigd, voerden - tot grote ver-
ontwaardiging van de Hollanders - voor eigen rekening in en
verkochten tegen matige prijzen29). Overal klonk de beschuldiging
dat zij, om de concurrentie van de markt te krijgen, onder de kost-
prijs verkochten. „Dit denkbeeld van met schade te verkoopen, is
hier algemeen en brengt de Engelschen in eenen onbeschrijfelijken
haat" meldt Van Hogendorp 30). Deze haat - de voortzetting van
een historische afkeer - kreeg bovendien voedsel door een maat-
regel van de regering, waarbij de bestaande, eeuwenoude, zware
belasting op het Britse zout werd afgeschaft, teneinde de regering
van het Verenigd Koninkrijk in politicis gunstig te stemmen. Deze
invoer was steeds zwaar belast geweest ten voordele van de invoer
van het Spaanse en Portugese zout, dat door de vrachtvaart in
grote hoeveelheden werd meegenomen als retourlading na het af-
leveren van Baltisch graan in Zuid-Europa. Wat namelijk het
graan was in de vaart naar het Zuiden - de zogenaamde „Weste-
lijke vaart" -, was het zout in de vaart naar het Noorden en het
Oosten - de „Oostelijke vaart". - Door de maatregel daalde de
waarde van het nog in Nederland voorradige zout met 300~0, en er
werd voor honderdduizenden guldens schade geleden op naar
Nederland onderweg zijnde partijen, welke in Orléans, Parijs en
andere Franse steden lagen. De kooplieden zagen zich door de
plotselinge koerswijziging van de regering bedrogen, een aanvrage
om schadeloosstelling werd „aan den spijker gehangen", en Enge-
land moest het odium dragen 31). Willem I werd zelfs in zijn eigen

28) Aangehaald door Ratté, Nederlandsche doorvoerpolitiek, p.46.
29) Stuart, Jaarboeken 1814, p.389. - Boissevain, Onze voortrekkers,

p. 171. - Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 121.
30) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.249.
31) Posthumus, Handelspolitiek, p. XI, p. 16. - Van Lier, Kamer van koop-

handel Rotterdam, p.140. - Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p. 64. - Zie
ook Verberne, Curatoren, in In de spiegel, p. 673, waar Van Hogendorp wordt
aangehaald sprekend over „commissoriaal maken": „Dit noemde men onder
de Republiek: aan den spuker hangen. Dan blijft de zaak slapen".
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land in deze j aren wel „le préfet de 1'Angleterre" genoemd 32) .
De hoofdoorzaak van dit Britse overwicht was, dat

slechts de Engelsman - met name op het gebied van textiel-
goederen - in staat was iets nieuws te bieden 33) . Hoezeer hij erin
slaagde zijn positie te doen gelden, blijkt onder meer uit de cijfers
van de Brits-Nederlandse handelsbalans, welke met 500~o voor
Nederland passief was34). De afgunst over de grootse Britse com-
merciële prestaties deed de Hollanders wel ecns over het hoofd
zien, dat zijzelf toch in het bezit gebleven waren van het grootste,
en naar later bleek snel groeiend, deel van de Britse commissie-
handel met het Duitse achterland. Bovendien bleken zij blind voor
het feit, dat dezelfde Duitse gebieden bezig waren het belangrijkste
afzetgebied voor de Britse industrie te worden, terwijl ook de eigen
Duitse kracht, met name van het Rijnland, snel toenam35).
De commissiehandel, als handelsschakel tussen deze twee snel
groeiende en relatief reeds toen dichtbevolkte gebieden, bood een
goede compensatie voor het verlies van de commissiehandel op
Zuid-Duitsland en Zwitserland, waaruit Nederland tijdens het con-
tinentaal stelsel door Franse machinaties was verdrongen 3s). -
Bovendien namen de Engelsen op de thuisreis de gelegenheid te
baat grote hoeveelheden lang ontbeerde boter, kaas, jenever, en
verder vlas, ruwe wol, granen, huiden enzovoorts, mede te nemen.
Uit de regelmatig gepubliceerde gegevens van de Londense haven-
autoriteiten blijkt, dat de Nederlandse leveranties aan Engeland
die uit Frankrijk verre overtroffen, en dat zij slechts in tijden van
misoogst door die van de Oostzee-landen werden benaderd37).

Een even snelle ontwikkeling als aan het verkeer met
de Britse eilanden beschoren was, was niet het deel van de Neder-
landse handel met de andere Europese landen. In zekere zin lag
dit geheel in de lijn van de verwachtingen: was immers om poli-
tieke redenen oriëntering op Engeland niet dè leus na 1813 Y 38) .
De handel op Frankrijk werd belemmerd door de nog lange tijd

32) Posthumus, Handelspolitiek, p. X.
~) Metelerkamp, Toestand van Nederland, p. 193.
a4) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 11 noot.
35) Visser, Verkeersindustrieën, p.26.
3s) Blaupot ten Cate, Geschiedenis van Nederlands zeevaart, p.129.
37) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 2, 3.
38) Posthumus, Handelspolitiek, p. X.
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onzekere politieke toestand; ook hier was de handelsbalans mct
enige millioenen passief voor Nederland 39) . Ofschoon de graan-
handel met de Baltische landen snel opleefde, is er toch geen
sprake van, dat hij in de eerste j aren van de herwonnen onafhanke-
lijkheid het peil van de voorafgaande eeuwen bereikte; slechts de
misoogsten in 1816 en 1817 zouden hierin gedeeltelijk verandering
brengen. De handel op de Oostelijke helft van de Middellandse zee
was reeds in de achttiende eeuw in diep verval, een ommekeer ten
goede kon niet worden gemeld. De handel op de andere landen
rond de Middellandse zee, eertijds bijna uitsluitend graanhandel,
ondervond zw~are concurrentie door de ontwikkeling van Odessa
als graanuitvoerhaven. De handel op de Oost ging - zoals nog zal
worden toegelicht - bijna ten onder aan de beperktheid van haar
inzicht in de nieuwe verhoudingen.

Naast de eigen handel op Engeland liep - voorzover
aan de hand van het slechts spaarzaam voorhanden cijfermateriaal
kan worden beoordeeld - slechts deze op de Rijnlanden redelijk
vlot van stapel. Amsterdam, niet Rotterdam, was aanvankelijk de
voornaamste verzendplaats. In 1814 werden 3609 lasten Rijn-
opwaarts verzonden, in 1815: 5345 en in 1816: 6432 lasten, groten-
deels naar Keulen 4~). De invoer langs de Rijn steeg in twee jaren
van f 3,1 millioen tot f 9,9 milliocn. Het is te betreuren, dat meer
gedetailleerde gegevens over de Rijnhandel eerst beschikbaa ~ijn~
vanaf 1835, toen de Centrale Commissie voor de Rijnvaar~~aar
verslagen begon te publiceren. Ofschoon deze handel achtexblijft
bij de handel op Engeland - welke zich in een orde van grootte
van f 20 millioen bcwoog - moet haar belang toch niet worden
onderschat, gezien het grote aantal werkzaamheden, dat er per
eenheid vervoerd product nodig was 41).

De opbrengsten van enige belastingen, welke de
handel betroffen, geven een weerspiegeling van de opleving, welke
de handel in de eerste jaren kende. De waag, een belasting op
het gewicht van de verhandelde goederen, bracht in 1811 op
f 338.000,; in 1814 en 1815 achtereenvolgens f 721.000; en
f 876.000; , een en ander onder gelijkblijvende wetten. De ronde-

39) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.3.
40) Onpartudige beschouwing, p.171.
41) Van den Brink, Bijdrage, bijlage D.
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maaf, cen gelijksoortige belasting, bracht in 1811 op f 261.000; ,
in 1815 : f 334.000; 42 ).

w

De praedispositie van het economisch „lichaam" -
indien wij dit woord hier mogen gebruiken - is van grote invloed
op het resultaat van een economische handeling. De hier be-
schreven periode was vol spanningen. Kleine onjuistheden van
organisatorische aard, of fouten in de handelingen van de econo-
miscl-ie subjecten, zijn in dergelijke omstandigheden voldoende om
te resulteren in al dan niet heftige crises. Van de wankele basis
van de toenmalige Nederlandse volkshuishouding gaven zich
weinigen rekenschap - en even weinigen trof de na de opleving
volgende baisse voorbereid aan.

„Zijne 43) herstelling uit den bangen druk scheen den
eindpaal te stellen aan zijne rampen, en verhoogde wederom den
moed, om het verlorene weder te boven te streven en op te klimmen
tot de vorige hoogte van welvaart en eere, waarvan men door
opeenstapeling van tegenspoed was afgedaald. - Dan, reeds
t w a a 1 f j aren van herstelde vrede in Europa hebben die hoop
nog niet vervuld; zelfs zijn de eerste stralen van dit aangebroken
licht, welke zoo ruim en vroolijk op ons neder schoten, wederom
beneveld en verdwenen", zo schreef de toendertijd bekende Am-
sterdamse assuradeur en kenner van handelspolitieke vraag-
stukken Ouwerkerk de Vries44). De oorzaak? Volgens hem hadden
de Hollandse kooplieden het onmiddellijk contact met overzee ver-
loren. Men had gemeend dat overal behoefte aan de Hollandse
producten bestond, en die lukraak verscheept. Het snel verzadigd
raken van de diverse markten drong echter slechts langzaam door,
daar de berichtendienst minimaal en slecht was. Zo kon het ge-
beuren, dat te Buenos Ayre's gedurende enige achtereenvolgende
dagen, duizenden kelders jenever werden aangevoerd, welke bij
verkoop nog niet de inkoopsprijs opbrachten. Ook in Havannah
moest de aangevoerde jenever enige dagen op de kade in de zon

42) Gogel, Memorién, p. 141. De cqfers gelden slechts voor de Noordel~jke
Nederlanden.

43) Dit is: Noord-Nederlands.
44) Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, passim.

47



liggen wachten, daar er door te grote aanvoer geen bergplaats voor
was te vinden.

Bijzonder de handel op Indië was een toneel van
merkwaardigheden 45). Bij het Reglement op het beleid der Azia-
tische regering was in Januari 1815 de vaart en handel op Indië
vrij verklaard voor schepen en handelaren van alle nationaliteiten.
In de, in dit reglement neergelegde, discriminaties ligt evenwel de
eerste vingerwijzing opgesloten naar het streven te komen tot
een harmonische rijkseenheid, welk streven de regering van
koning Willem I op vele punten zou kenmerken. Nederlandse
schepen en goederen zouden namelijk - aldus bepaalde artikel 87
- minder aan in- en uitvoerrechten moeten betalen dan uitheemse
schepen. Typerend was hierbij toegevoegd, dat onder Nederlandse
schepen en goederen niet alleen die van de ingezetenen van het
moederland zouden worden gerekend, maar ook die van de over-
zeese bezittingen. Deze bepaling behelsde dus een wel zeer sterke
bevoorrechting van de belangen van de eigen ingezetenen tegen-
over die van vreemde naties. Allen zouden gelijkelijk delen in de
staatszorg. Een eventuele vermindering van de rechten zou op den
duur alleen verleend mogen worden aan schepen, die in Nederland
of in de Indische havens zouden zijn gebouwd. De Engelsen be-
hielden hun contacten in Indië dus slechts bij minder gunstige
kansen, hetgeen zij aanvankelijk niet zo direct voelden, daar de
Nederlanders bij gebreke van een goede eigen handelsvloot wel
een beroep op hun concurrenten moesten blijven doen. Een Amster-
damse poging, om onmiddellijk een ten nadele van Engeland
discriminerend recht van 250~o in te doen voeren, mislukte dan ook,
en wel voornamelijk op de tegenstand van Rotterdam 46) .- Aan-
vullend op het bovenstaande werd door de Indische regering het
voorstel gedaan tot het houden van publieke veilingen - een
novum, dat in het moederland werd goedgekeurd. De hoogste
bieder, van welke nationaliteit ook, zou de partij krijgen. Dit
nieuws, dat een waarlijk revolutionnaire ommekeer in de koloniale
handelspolitiek betekende, vond slechts langzame verspreiding. De
Nederlanders voelden dan ook aanvankelijk nog weinig concur-

4~) Zie voor de verwarde toestand in die jaren de memorie van Wappers
Melis uit 1821 over de vrije handel tussen Java en Europa. Posthumus,
Handelspolitiek, deel II, p.37 en volgende, bijzonder p. 47-48.

~) Oranje, Het beleid der commissie-generaal, p. 60-63, 69.
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rentie en de prijzen bleven op een redelijk laag niveau. Dit feit,
gecombineerd met een goede verkoopmarkt, deed de handelaars
gedurende de eerste maanden grote winsten maken. Alle beschik-
bare bodems werden opgekalefaterd en ingeschakeld in deze
profijtelijke handelsactiviteit, buitenlandse schepen werden tegen
hoge prijs gekocht. Hoezeer het immers aan geschikte vaartuigen
ontbrak, blijkt afdoende uit het feit, dat er in geheel Amsterdam
na de bevrijding slechts 32 schepen te vinden waren, welke voor
de vaart op Indië geëigend waren: het restant van de honderden,
welke vóór 1795 de vaart onderhielden47).

„Zoo stevenden weldra gehele vloten naar de Oost",
aanvankelijk voornamelijk geladen met gouvernementsgoederen48).
Helaas kreeg de buitenlandse concurrentie lucht van de op de
terugreis te behalen voordelen en verscheen ook zij na korte tijd
op de Indische markt. De inkoopsprijzen verdubbelden, ver-
drievoudigden weldra. Kostte aanvankelijk de Javaanse koffie
12 Spaanse matten per picol, op het eind van 1815 was de prijs tot
30 matten gestegen, terwijl de prijzen in Europa, tengevolge van de
ruime aanvoer, reeds aan het dalen waren. Door de ondeskundig-
heid en het dilettantisme waarmede hij werd gedreven, was de
handel op Indië een gokspel geworden : nooit was men zeker, of kon
men zelfs maar in de verte gissen, welke concurrentie het van het
moederland uitvarende schip in Indië zou ontmoeten. Het hing van
het toeval af, of inen er practisch alleen aan de kade lag dan wel
er reeds een vloot pas aangekomen mededingers vond. De traagste
zeiler was dikwijls de gelukkigste, omdat zij de leegste rede trof 4s).

Ondanks de onmiskenbaar ongunstige voortekenen
bleef inen nog enige tijd aanvoeren. De speculatie spande zich
extra in, in de hoop bij nieuwe prijsstijgingen nog winsten te
kunnen maken 50). Overtollige goederen werden opgelegd en aldus
voor het prijsniveau onschadelijk gemaakt. Mede daar vele koop-
lieden nog met aanzienlijke voorraden zaten, welke met hoge
Franse schattingen waren bezwaard, hoopten zij aldus de toestand
in hun voordeel te kunnen forceren. Inderdaad gelukte het hun,
het prijsniveau enige tijd op een kunstmatige hoogte te houden,

~T) Van den Brink, Budrage, p.90.
48) Idem, p.95.
~3) Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p. 129 en volgende.
~o) Idem, p.63.
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doch dit accentueerde slechts de komende catastrofe. - Het voor-
jaar van 1815 bracht de crisis: de koffieprijzen daalden met 6(P~o,
suiker daalde met 300~0, katoen met 250~0, de andere koloniale waren
hetzelfde.

Bijzonder te Amsterdam waren de verliezen groot, er
vielen opvallend veel faillissementen 51). De kooplieden uit deze
stad dreven immers traditiegetrouw grotendeels voor eigen reke-
ning handel en sloegen eveneens voor eigen rekening op; de ver-
liezen kwamen derhalve eveneens voor hun rekening. Niet op deze
wijze werd handel gedreven te Rotterdam. In deze opkomende
handelsstad waren de kooplieden zelden kapitaalkrachtig genoeg,
om de voor eigen handel benodigde middelen zelf te fourneren,
terwijl het gebruik van bankcrediet als een bewijs van vergaande
zwakte werd gezien en men zich hieraan dus niet gaarne waagde.
De diensten, welke door de Rotterdammers werden verricht, ge-
schiedden bijna uitsluitend in commissie. Het aantal faillisse-
menten was er dan ook minimaa152). Bovendien zette er zich een
groot aantal Engelsen neer, die voor eigen rekening handel dreven,
hetgeen het aanzien van de stad niet weinig vergrootte. Voeg hierbij
een aanzienlijke doorvoerhandel, die - zoals direct zal blijken -
niet zo hevig als de andere branches door de terugslag werd
getroffen, en het is begrijpelijk, dat de stemming in de Maas-
stad niet zo gedrukt was als die te Amsterdam. Men vond, dat men
het er beter had afgebracht dan de oude handelsmetropool: „Aan-
gezien de actieve handel niet dan met verlies zoude zijn gepaard
geweest, is daarmede in dit jaar" - namelijk 1815 -„niets,
althans niet zoveel verspeeld als had kunncn zijn", merkt de
Rotterdamse kamer van koophandel, het beeld van Amsterdam
voor ogen, op 53). Moge dit feit verheugend zijn, de uitlating zelf
kan moeilijk worden gezien als een bewijs van aanwezigheid van
een dosis fiks aanpakkende energie.

De cijfers betreffende de scheepvaartbeweging tonen
een flinke terugslag, vele schepen lagen zonder emplooi 54). Uit- en
invoer daalden aanzienlijk, die naar, respectievelijk van Engeland

gl) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.226. - Van Hogendorp, Bijdra-
gen, deel I, p. 129 en volgende. - Boissevain, Onze voortrekkers, p. 171, 219.

62) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.98.
~) Korteweg, Rotterdams welvaartsbronnen, p.39.
~) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.24, noot 6.
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met 600~o en 30o~o ~~). Een uitzondering op de algemeen dalende lijn
wordt slechts gevormd door de handelsbeweging met de Scandina-
vische staten - welke stabiel bleef - en die met de Duitse
Oostzee- en Rijnhavens - welke zelfs licht toenam56). Dit feit is
ongetwijfeld toe te schrijven aan de geringere spanningen waar-
onder de Oostelijk gelegen gebieden onderhevig waren, vergeleken
met het zich industrialiserende en sterk commercieel georiënteerde
Groot-Brittannië en West-Europa. Het handelsverkeer van Neder-
land met Noord-Oost-Europa wordt het best weergegeven in de
registers van de scheepvaart op de Sont, welke zeeëngte in de j aren
1814 tot en met 1816 gepasseerd werd achtereenvolgens door 551,
740 en 876 Nederlandse schepen. Daar deze beweging hoofdzakelijk
met de graanhandel in betrekking stond, weerspiegelden deze
cijfers het reeds vermelde herstel van Hollands positie als graan-
markt. - Hoezeer, afgezien van deze met name vermelde uit-
zonderingen, de algemene handelsbeweging afnam, blijkt uit de
vermindering van de inkomsten aan in- en uitvoerrechten. Deze
daalden van f 4,9 millioen in 1814 op f 3,7 millioen in 1815, een
achteruitgang van 250~057).

.

Zou het mogelijk zijn de stemming na de eerste tegen-
slagen beter weer te geven dan de koopman-litterator Potgieter
dit deed? Geboren in 1808 heeft hij stellig de verhaalde gebeurte-
nissen meermalen uit de eerste hand horen vertellen. In een van
zijn geschriften, Leveri van Bakhuizen van den Brink, herinnert
Potgieter aan een zinsnede uit de bekende proclamatie van Gijsbert
Karel van Hogendorp na de bevrijding in 1813: „De Koophandel
herleeft!", waaraan hij toevoegt, dat Amsterdam de belofte toe-
j uichte, „maar niet zonder dat hare mannen van zaken ver-
moedden aan welke schokken de ommekeer van toestanden, door
de dwingelandij geschapen, haar zouden blootstellen. De strijd
werd voorzien - maar viel er niet om te ontwijken. Hij duurde
tien jaren lang! Schaduwzijde zijner taak zal de veder van den

66) Van den Brink, Bijdrage, p.47 en volgende en bulage C.
~a) Idem p. 56 en volgende - Zie ook hiervóór, p.46.
~7) Van den Brink, Bijdrage, p.39. De c~jfers gelden voor de Noordeluke

Nederlanden; die voor de Zuideluke 1Vederlanden zun, gezien de grote invoer
van oorlogsgoederen via Antwerpen, niet kenschetsend.

~1



historicus zelfs moeten getuigen, dat de slachtoffers menigvuldiger
waren dan de bekommering zich had voorgesteld. Het droevigste
bewijs zal hem geleverd worden uit den hoek der Beurs door de
Kassiers tot hunne standplaats gekozen. Overdisponeren .... wat
was het anders dan zich doldriest te wagen aan den kans morgen
op verhulde klippen te stooten waar gisteren nog vademen diep,
vlot water was geweest? .... „In den nood leert men vrienden
kennen", werd het woord, zoodra de verliezen, dien men zich
nauwelijks bekennen wilde, hulpe onontbeerlijk hadden gemaakt.
„Een enkel gelukkig jaar, en gij zijt het kwaad weer te boven",
fluisterde de hoop den worstelende in, als de hand aarzelde over
wat haar niet toekwam, te beschikken. Zoo ging het al duizelend
de gladde helling af, de ruste kwam eerst met de val" 58).

Zó was het inderdaad. Het geslacht van 1813 meende
slechts vrijheid nodig te hebben, om het verloren welvaartspeil te
bereiken en de oude rijkdom te herstellen. Aanvankelijk scheen dit
optimisme gewettigd te zijn, doch een jaar van snelle opleving
werd gevolgd door een nog snellere val. De markt was voor totaal
uitgeput, de afzet voor onbeperkt gehouden. Doch reeds na één
j aar bleek de spankracht geweken.

De tijdgenoot heeft de verschijnselen nauwelijks door-
zien, want gering was het aantal dergenen, die de mogelijkheid
overdachten, dat de kiemen van de ondervonden crisis mede in een
historische evolutie konden liggen. En toch was dit het geval. De
in de achttiende eeuw bestaande relatieve politieke rust en het
toenemend nationalisme bij de ons omgevende volkeren hadden,
zoals in het voorgaandc hoofdstuk medegedeeld, het verlangen op-
gewekt naar een grotere zelfstandigheid ook op economisch gebied.
Dat de Hollandse stapelmarkt liierdoor in haar fundament werd
aangetast is duidelijk, indien men zich er rekenschap van geeft,
dat haar functie niet zozeer berustte op de betekenis van het
achterland - in de zestiende en zeventiende eeuw te verwaar-
lozen - maar veeleer op de gunstige ligging temidden van weinig
krachtige en door innerlijke onrust tot économische en politieke
machteloosheid gedoemde staten 59). Door de groei van welvaart
en zelfbewustzijn bij deze landen nam hun handelspolitieke be-

~) Aangehaald door Boissevain, Onze voortrekkers, p.171 en volgende.
69) Zie uitvoeriger Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p. 37, 39 en vol-

gende.

52



tekenis belangrijk toe. Meer en meer ontwikkelden zich tussen
onze nieuwe concurrenten onderling en met de tropische gebieden
zelfstandige handelsrelaties, waarbij de oude centrale stapelmarkt
Amsterdam werd gepasseerd. Geschiedde in de voorafgaande
eeuwen de handel van Holland grotendeels met de bedoeling de
ingevoerde goederen weer uit te voeren - voor de j aren na 1820
berekende de regering, dat van de gehele Nederlandse invoer
slechts één tiende voor heruitvoer was bestemd. Ofschoon de
minder commercicel georiënteerde Zuidelijke Nederlanden onge-
twijfeld hun invloed op dit cijfer hebben doen gelden, spreekt hier-
uit toch duidelijk de achteruitgang van Hollands marktpositie so),

Dit streven naar economische onafhankelijkheid kreeg
in de achttiende- en negentiende eeuw nog een specifiek econo-
mische prikkel. De nieuwe mechanische productiemethoden ver-
eisten grotere goederenhoeveelheden en het loonde moeite en
kosten, dat deze door de fabrikant zelf, of door een in het be-
treffende industriegebied gevestigde en zich specialiserende groot-
handelaar, werden gekocht op de plaats van voortbrenging.
Voor de nieuwe fabrikantengeneratie was het aankopen via een
van de plaats van oorsprong verwijderde tussenmarkt overbodig
tijdverlies en luxe: opslag der goederen bij de tussenhandelaar en
het vervoer langs een omweg moest immers ook worden bekostigd.
Een toenemende handelsverdichting bracht bovendien als neven-
gevolg met zich, dat de functie van centrale markt zich kon splitsen
en aan meerdere landen of steden ten deel vallen, eventueel met
een zekere onderlinge arbeidsverdeling. In de achttiende eeuw had
een en ander het hier door velen opgemerkte en gelaakte ver-
schijnsel met zich gebracht, dat de Hollandse handel in commissie-
liandel dreigde tc veranderen. De betiteling van dit soort handel
was weinig vleiend; zij variëert tussen „ellendig soort negotie" -
betiteling uit het rapport van een op 13 December 1804 ingestelde
commissie ter bestudering van de tariefwetgeving sl) - en „nood-
zakelijk kwaad" 62). Ofschoon commissiehandel geen vermindering
van werkzaamheid met zich behoeft te brengen - en een tijd-
genoot als Ouwerkerk de Vries 63) dan ook overdrijft, indien hij

~) Drieling, Bijdragen, p. 178.
81) Ratté, í~Tederlandsche doorvoerpolitiek, p.30 en volgende.
~) Aangehaald door Bouman, Rotterdam, p.27.
~) Bekend schrijver over commerciële vraagstukken. Zie litteratuurl~jst.
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hierin de hoofdoorzaak van het verval der marktpositie ziet -
kan toch niet worden ontkend dat hij de invloed van het buiten-
land op de markt van de commissionnair zeer vergroot 64). Men
kon deze evolutie naar commissie- en transitohandel echter niet
zien als het enig overgebleven middel dat mogelijkheid gaf, nog
enig houvast te behouden op het Duitse achterland, waar zich vanaf
de tweede helft van de achttiende eeuw een snel emancipatieproces
begon te voltrekken. Op den duur vond het niet zozeer door een
teveel aan traditie gehandicapte Rotterdam hierin een goede com-
pensatie voor de verandering in de handelsorganisatie, welke
compensatie Amsterdam - ofschoon deze stad voorlopig nog het
leeuwendeel van de traditionele Rijnhandel voor zich kon be-
houden - ontging. Een veel belangrijker punt is, dat zelfs deze
Hollandse transitohandel ecn nog passiever karakter dreigde te
verkrijgen dan haar steeds aankleefde, doordat de Amsterdamse
bankiers ertoe overgingen de betreffende transacties met wissel-
credieten te financieren. Daar gemis aan handelskapitaal tot dan
de grootste belemmering was voor de ontwikkeling van een intra-
Europees verkeer, ondermijnden de Amsterdammers door deze
financiering een belangrijke peiler van hun positie ss),

De snelle ontwikkeling van Engeland maakte het voor
de goed begrijpende tijdgenoot niet twijfelachtig welke stad, in een
aan de gewijzigde tijdsomstandigheden aangepaste vorm, de rol
van Amsterdam zou overnemen. Londen kwam in de jaren van de
Franse hegemonie over het continent in het onbestreden bezit van
de ccntrale stapelfunctie - mogelijk enige decennia vroeger dan
zonder de knechting van het vasteland het geval zou zijn geweest.
De Britse positie was veel solider dan de Hollandse ooit was ge-
weest: zij werd geschraagd door een expansieve exportindustrie.
Niet slechts bood dit de Engelsen mogelijkheid zelf een groot deel
bij te dragen in productie en bewerking van de door hen ver-
handelde goederen, maar bovendien hadden zij door hun vooruit-
strevende industrie het voordeel van de lage prijzen, waarmede zij
hun concurrenten overal de wind uit de zeilen namen. De uitreis
naar Europese en tropische gebieden bracht hen reeds zoveel winst,
dat de retourlading van weinig betekenis was voor het succes van
de reis. Op deze wijze werd de aanvoer van alle koloniale goederen

~) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p. 19 en volgende.
eb) Mansvelt, N.H.M., deel I, p. fi.
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- ook uit onze Oost - een gemakkelijke prooi van de Londense
markt ss),

Tijdens de Bataafse tijd en de inlijving bij Frankrijk
had men geleerd, het zonder de Hollanders te stellen. Vanuit Hol-
landse gezichtshoek daarentegen keek de wereld nog steeds uit
naar de Hollandse handelaar -„als vanouds". Slechts enkelingen
- zoals de meergenoemde Ouwerkerk de Vries 67) - zagen na
j aren, dat de „balance des handels" verbroken was. Overigens dacht
men slechts aan een tot nieu~v leven wekken van de „oude tijden",
en deze dan nog in sterk geïdealiseerde vorm. Tekenend in dit op-
zicht is de inhoud van een request, dat 130 Amsterdamse koop-
lieden in 1816 tot de koning richtten. Zij gaven hierin als hun
mening, dat hun „eigenbelang van oudsher en door alle tijden heen
gepaard (was geweest) met het belang des Lands en met het belang
der Regeering; het land is magtig en rijk geworden alleen door de
Commercie, en de Koning der Nederlanden, de geliefde Vader cles
Vaderlands, zal de magt en de glorie van zijn Doorlugtig Huis zien
vermeerderen naar mate de welvaart, de voorspoed en de rijkdom,
die de Commercie bij vervolg zou kunnen aanbrengen" 68). De
frisse energie echter, welke de verlangde wonderen zou moeten
bewerken, ontbrak ten enen male. De Nederlandse bevolking had
de gebeurtenissen van de laatste decennia als toeschouwster mee-
gemaakt. Zij had zich zonder strijd in 1795 aan de Fransen over-
gegeven en trof zich, evcneens zonder strijd, in 1813 weer bevrijd
aan. Toen de Fransen waren vertrokken wisten maar weinigen
wat hun te doen stond, er kan van een dieptepunt in de nationale
energie worden gesproken. Zelfs de leiders - en er behoeft slechts
op Gijsbert Karel van Hogendorp te worden gewezen - wisten
zich niet steeds boven een achttiende-eeuwse mentaliteit te ver-
heffen.

„Wij hebben het meermalen opgemerkt" - zo schrijft
de fijnziende Ouwerkerk de Vries -„dat wij door zoo vele jaren
druks en werkeloosheid in den aanwas onzer krachten zijn blijven
stilstaan". Onze gezichtskring, zegt hij, is beperkt geworden en wij
zijn de kijk op het werkelijke leven verloren - een opmerking
welke wordt onderschreven door de Antwerpenaar Wappers Melis,

~) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p. 66.
67) Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.112.
88) Aangehaald bu Rogge, Handelshuis Van Eeghen, p.170.
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die de koning van advies diende inzake de industrietentoonstelling
te Gent in 1820. „De Nederlanders moeten, alvorens tegen in-
tusschen geoefende benden in het strijdperk te treden, niet te ver-
waten zijn als kinderen te leeren; vooral, indien in dien voor ons
verloren tusschentijd het wapentuig of de behandeling van het
wapen veranderd is, ons daarnaar gewillig te voegen, en niet door
gewaand beter weten en gehechtheid aan het oude ons bloot te
geven, om het onderspit te delven"69). Dit zijn woorden uit de
j aren twintig, doch ook hier was de wijsheid van de enkeling voor-
afgegaan door schade van velen.

Het is voor de tijdgenoot steeds moeilijk de problema-
tiek van zijn periode geheel en zuiver te doorzien. Men mag echter
wel van hem verwachten, dat hij met practische geest de zich voor-
doende moeilijkheden aanpakt zonder zich te zeer te laten be-
invloeden en remmen door traditionele of doctrinaire denkbeelden.
Wat nu te denken van deze uitspraak van Van Hogendorp: „De
eigenschap van deze" - dat wil zeggen de Nederlandse -„handel
is, dat ons land de algemeene markt der wereld is, dat de groote
koopman alles koopt en alles verkoopt" 70) . In 1808 noemde hij het
zijn streven: „Holland te doen zijn en blijven de marktplaats, waar
de kooplieden van geheel de bekende wereld hunne waren komen
zoeken" 71). Zelfs schroomt hij in een nota, handelend over de op
handen zijnde vereniging met de Zuidelijke Nederlanden, niet, de
koning onder ogen te brengen: „Il faut, que les Pays-Bas demeurent
Puissance maritime" 72), hiermede wel een volkomen gebrek aan
inzicht in het mogelijke en wenselijke aan de dag leggend. Als de
leiders zo spreken, hoe kan het dan anders of de gemiddelde Neder-
lander moest wel een niet boven dit niveau uitkomende gedachten-
gang volgen. „De bloei van onze nationale commercie is - dit
durven ondergetekenden met gepaste fiducie verklaren - on-
mogelijk en niet te verwachten tenzij dit rijk wederom de alge-
meene markt en stapel plaats wordt tusschen alle handeldrijvende
natiën", aldus een groep vooraanstaande Amsterdamse koop-
lieden 73). - Stel deze uitlatingen tegenover een gezegde van de
Engelse gezant in de Republiek op het einde van de zeventiende

~fl)
70~
71)
72~
73)

Ou~verkerk de Vries, Verhandeling, p.173.
Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.99.
Idem p.178.
Idem, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.498.
Gedenkstukken, deel VIII (1), p.29.
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eeuw, Sir William Temple : dat Amsterdam geen haven is welke het
verkeer tot zich trekt, maar een, welke teert op een eenmaal ver-
worven positie 74) - en de nauwe gedachtenhorizont van de zelf-
verzekerde Nederlanders uit het slappe begin van de negentiende
eeuw krijgt tegen deze visie van een buitenlander tijdens de
krachtige „gouden eeuw" wel een bijzonder relief.

Gezicn deze mentaliteit, wekt het geen verwondering,
dat de opkomende grieven zich concentreerden op „nieuwigheden",
met hieraan verbonden het verlangen naar herstel van het „oude".
In hun zelfverzekerdheid en geborneerdheid konden de Hollandse
regenten zelfs niet het minimum aan energie opbrengen, om naar
de diepere oorzaken van de stilstand te zoeken. Zij toonden hun
achterlijkheid wel bijzonder in een openlijke antipathie j egens de
nieuwe industriële generatie. Zo weigerden bij de installatie van
de nieuwe kamer van koophandel in Amsterdam alle leden, op
twee na, met vertegenwoordigers van de industrie in dezelfde
kamer zitting te nemen. De leden waren namelijk van mening, dat
de vertegenwoordigers van de grote koophandel georiënteerd ge-
noeg waren om ook de belangen van de nijverheid te beoordelen
en te bevorderen, maar zij beschouwden de vertegenwoordigers
der nijverheid als te zeer beperkt om voldoende het steeds voor-
gaand belang van de handel te kunnen zien 75). De koning mocht
er niet in slagen de personen in quaestie tot andere inzichten te
brengen en zag zich genoodzaakt voor de Amsterdamse kamer een
uitzonderingspositie te scheppen: slechts geleidelijk zou tot uit-
breiding in industriële richting worden overgegaan 76) .-„Les
Hollandais ont une humeur de vieillards chagrins qui, fiers de leur
ancienne fortune, voudraient que rien ne changeát autour d'eux de
ce qui la leur a procurée", schrijft de Franse gezant aan zijn
regering 77) .

In deze beperkte gezichtskring slaagde men er slechts
in nevenoorzaken voor de stagnatie in de bedrijvigheid te ontdek-
ken. Zo noémde de secretaris van staat voor binnenlandse zaken,
in een verslag betreffende de algemene toestand van het land in

74) Aangehaald b~j Koenen, Voorlezingen financiën, p.75.
78) Westermann, Kamer van koophandel Amsterdam, deel I, p. 129.
7B) Z~vart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.83. - Westermann,

Kamer van koophandel Amsterdam, deel I, p.129 en volgende.
77) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.220. - La Tour du Pin aan minister

Richelieu, 30 Juni 1816.
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1814, de grote vermindering van kapitalen de hoofdoorzaak vau
de ineenschrompeling van de vaderlandse hande178). Deze ver-
arming was niet enkel veroorzaakt door de tiërcering, maar even-
zeer door intering, substantieverlies tengevolge van het stilleggen
van de vloot, en het stilleggen van de werven. Bovendien had de
koopman zich in de Bataafse en Franse tijd vastgelegd in effecten
en de resterende reserve aan liquide middelen bleek in 1814 nauwe-
lijks voldoende om een redelijke voorraadfinanciering mogelijk te
maken : snelle verkoop van de verworven effecten zou immers tot
prijsafbraak hebben geleid. Hiertegenover waren de prijzen van de
internationaal verhandelde goederen door de algemene inflatie
sterk gestegen. De bekende sociaal-economische werker Van den
Bosch - een socioloog vóór de letter - verklaarde, dat het in
1814 omgezette handelskapitaal met een zesde deel het jaarlijks
gemiddelde van vóór 1795 overtrof, terwijl het aantal binnenge-
vallen schepen slechts de helft van dit gemiddelde bedroeg79).
Doch reeds met deze helft bleek de Hollandse koopman te veel van
zijn financiële krachten te hebben gevergd. Dit wordt bewezen
door een in Maart 1814 door de secretaris van staat voor de
financiën aan de vorst voorgelegd concept-decreet, waarbij betaling
van in- en uitgaande rechten in twee tot drie maandelijkse ter-
mijnen zou worden mogelijk gemaakt, „zulks uit hoofde van het
gerepresenteerde aan hem, Secretaris van Staat, dat de schaars-
heid van Contanten zich in de tegenwoordige momenten bij den
handel zoodanig doet gevoelen, dat het onvermogen tot dadelijke
voldoening der genoemde regten de ontlossing van een aantal ge-
arriveerde ladingen zoude tegenstaan en alzoo de wederbe-
vragting der schepen ~~erhinderen" So) . Ook het feit, dat de in deze
periode plaatsvindende inschrijving op het kapitaal van de zojuist
opgerichte Nederlandsche Bank zo slecht voortging, wordt aan de
„momentele penurie van gelden" toegeschreven 81). Dat de vorst
het in een te geringe geldsomloop schuilende gevaar doorzag, blijkt
uit de considerans van het op 25 Maart 1814 getekende oprichtings-
besluit van genoemde bank, waarin als reden voor deze ingrijpende
maatregel wordt gegeven: de zorg voor een vlotte geldcirculatie,
welke een eerste behoefte is tot de terugkeer van „die welvaart,

78) Handelingen 1814-1815, p.40.
79) De Slar, deel II (1), p.193.
~) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 121.
81) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p. 37.
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welke onze Vaderen hebben genoten" 82). - Deze gedachte sluit
geheel aan bij die van de reeds in de Bataafse tijd door Gogel
opgestelde bankconcepten.

Als de handel belemmerende factoren worden verder
aangegeven: onzekerheid over de toestand bij andere volkeren en
over het al dan niet teruggeven van de door de Engelsen veroverde
Nederlandse koloniën. Later gaat men ook in de „gesimuleerde
neutralisatiën" van schip cn lading - reeds onder de ~~ierde
Engelse oorlog in practijk gebracht 83) en onder de Franse bezetting
opnieuw doorgevoerd om tenminste nog enige handel te kunnen
drijven - een „onreine bron" zien, waaruit een „troebele stroom"
voortkwam, welke „in de heldere kanalen van onze bloei en wel-
vaart verstoppingen veroorzaakte" 8~). Beperkte men er zich
immers na 1795 aanvankelijk toe slechts het schip onder neutrale
vlag te brengcn, later werd ook de bemanning in het neutrale
buitenland gemonsterd. Hamburg, onze grote concurrent, was de
belangrijkste plaats van herkomst van zulk in Nederlandse dienst
varend scheepsvolk. Uit Holland werden de voorschriften vei--
zonden betreffende de kennis en behandeling van de sortering, de
grotere of kleinere hoeveelheden waarop de markt in qttaestie was
berekend, de verpakking, wijze van financiering en te nemen
retourlading. Op deze wijze leerden onze concurrenten de Hol-
landse zakengeheimen kennen, en dat in een tijd, waarin deze veel
belangrijker waren dan tegenwoordig.

Hiernaast liet men niet na te wijzen op de protectio-
nistische geest, welke de handelspolitiek van andere landen be-
heerste. Het achttiende eeuwse mercantilisme en het continentaal
stelsel hadden de Europese staten geleerd, welke voordelen hoge
tariefmuren kunnen bieclen tegenover het machtige Engeland.
Verder werd als oorzaak genoemd de voorkeur, welke de Hol-
landers steeds meer en meer dedcn en doen uitgaan naar belegging
in effecten, terwijl zij het riskante zeebedrijf schijnen te schuwen.
Daardoor dreigde de goederenhandel ecn prooi te worden van
buitenlandse handelshuizen, welke door correspondenten hun be-
langen deden behartigen, terwijl de Hollanders zich op bankiers-
zaken toelegden 85). Om te eindigen, zonder aanspraak op volledig-

~) Idem p.85.
83) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p.17.
8~) Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.94.
8fi) Stuart, Jaarboeken 1814, p. 251.
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heid: weer anderen betreurden het afschaffen van vele oude
instellingen en vonden dat men hiermede veel te ver was gegaan.

De bovenvermelde, in de ons omgevende landen
waaiende protectionistische wind, was ook de Nederlanden niet
geheel ongemerkt voorbijgaan. Hiervan getuigt een passage uit een
rede van de secretaris van staat voor binnenlandse zaken, waarin
deze als belemmerend voor de handel noemt het „door den ver-
anderden loop van zaken onevenredig geworden tarief van regten
op de voorwerpen van den handel, doch waarvan de vermindering
niet plotseling geschieden konde" gs ). Deze op de in- en uitvoer-
tarieven slaande ~voorden geven de aanzet van een politiek, welke
de eerste steen des aanstoots zou zijn voor de Zuidnederlandse
onderdanen van de koning - en tevens de hoofdbron van het
kwaad, dat een goede verstandhouding op economisch gebied
tussen de beide rijksdelen onmogelijk maakte.

Reeds werd melding gemaakt van het verlangen van de
nieuwe regering cle handel tot fris leven te wekken. Zij had hiertoe
op 6 December 1813 het zogenaamde „liberale" tarief van in- en uit-
gaande rechten van 1725 opnieuw van kracht verklaard, hierdoor
tevens erkennend, dat men op korte termijn geen nieuwe tariefwet,
aangepast aan de gewijzigde verhoudingen, kon klaar krijgen 87).
Het hiertoe strekkend besluit herstelde evenwel tevens de zware
fiscale lasten, welke reeds onder de Republiek golden, zoals bijvoor-
beeld het veil- of premiegeld ter hoogte van 20~o van de invoer-
waarde of lo~o op de uitvoerwaarde. Accidenteel steunden deze
zuiver fiscaal bedoelde belastingen enige takken van de nationale
nijverheid, doch zij drukten anderzijds over de gehele linie op in-
dustrie en handel. Bovendien werden alle stuksgewijs tussen 1795 en
1810 ingevoerde rechten „ten gunste van het fabriekstelsel" 88), tot
ontsteltenis van de handelaren, mede gesanctionneerd. Aan deze
maatregelen is ongetwijfeld de invloed van de niet uitsluitend com-
mercieel georiënteerde Willem I allerminst vreemd geweest. De
opinie, als zou Nederland tussen 1813 en 1816 - het j aar van de

~) Mansvelt, N.H.M., deel I, p. 4.
87) Posthumus, Handelspolitiek, deel I, p.IX.
~) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.76.
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eerste, ingrijpende tarievenwijziging - een periode van vrijzinnige
handelspolitiek hebben gekend, is dan ook onj uist 89) .

Tekenend voor de gewijzigde constellatie is ook, dat
de in- en uitvoerrechten genoemd worden als bron van inkomsten
voor de staat, en dienovereenkomstig ook na 1813 als „middelen
te water" worden aangehaald, gelijk reeds in 1805 onder het
Bataafs bewind was ingevoerd. Het was de koopman een ergernis,
dat bij koninklijk besluit van 16 December 1813 de competentie op
dit gebied werd geplaatst bij de commissaris-generaal voor de
financiën, in plaats van te worden gehandhaafd onder een af-
~onderlijke administratie zoals tot 1795 gebruikelijk. De hoge
ambtenaren van de oude „convoyen en licenten" werden voortaan
beschouwd ambtenaren te zijn van de directe belastingen, terwijl
de rechtspraak terzake zou worden uitgeoefend door dezelfde
instantie, welke bevoegd was in zaken die de middelen te land be-
troffen 90). In een handeldrijvend land de wetten betreffende de in-
vordering van de inkomende en uitgaande rechten gelijk te stellen
met die der accijnzen! Het kwam de oude Hollanders een
blasphemie voor91). Zoals evenwel herhaaldelijk kan worden vast-
gesteld met betrekking tot het beleid van onze eerste koning: de
tijdens het Franse régime uitgestippelde economische lijn zette hij
zonder ingrijpende wijzigingen door.

De handelskringen daarentegen roemden, met voorbij-
zien van de reeds vóór 1795 aangebrachte fiscale verhogingen, de
letter en de practijk van het tarief van 1725 zonder reserve als
een „meesterstuk van gezonde staatkunde". „De commercie (heeft)
nooit meer dan onder dit placcaat gebloeid en (het is) een der
voornaamste oorzaken geweest dat deze landen het magazijn en
de macht van Europa werden"92). Waarin bestonden de quali-
teiten dan wel - gezien door de bril van de koopman van de
eerste jaren na de bevrijding? Het ptaccaat was uitgevaardigd ten
dienste van het land, tot vermeerdering van handel en nering, en
tot „verschooninge van de oprechte koopluiden". In dit laatste ele-
ment lag volgens de critici de kern van het vraagstuk: de toch al
geringe lasten werden immers verlicht door de wijze van inning.

sa) Van den Brink, Bijdrage, p.28.
~) Portielje, De handel van Nederland, p.9.
ai) Onpartijdige beschouwing, p. 97.
~) Aldus de mening van een Amsterdams commissiehuis. Gedenkstukken,

deel VII, p.817, noot 4.
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Alles hing af van de waarheidsliefde van de koopman, wiens op-
gaven niet door de douanebeambten behoefden te worden ge-
controleerd. Visitatie was facultatief en ten aanzien van markt- en
veerschippers zelfs verboden anders dan „op apparente redenen
van suspicie". Voorgeschreven was, dat alle formaliteiten snel
moesten verlopen; altijd moest worden gezorgd dat „de koop-
luyden, schippers of voerluyden spoedig geëxpediëert moogen
worden". Dit laatste bevel was aangevuld met de specificatie, dat
een en ander moest worden afgewikkeld „zonder vexatie .... met
alle discretie, gemack ende spoed, op poene van suspensie of
cassatie van de betrokken ambtenaren" 93). Zelden kwam een
derde, zelfs een vijfde van de voorgeschreven bedragen ook inder-
daad in de schatkist. Gesmokkeld werd hierbij evenwel niet: de
ambtenaren wogen de goederen, en schatten het gewicht, de
waarde werd buiten de koopman om geregeld. De fiscus respec-
teerde zelfs het gebruik, dat met het tarief de hand werd gelicht:
zij zag een dergelijke geste als element van de voorkeursrechten
ten bate van de landgenoten. Een vreemdeling kon er geen aan-
spraak op maken 94). „Drie ten honderd was dus inderdaad slechts
één- .... men leefde en liet leven; .... Bij negentig van de honderd
Amsterdamsche kooplieden was den Commiezen niet geraden aan
te halen, noch te benadcren, zonder groot gevaar te loopen zich
de handen te branden", aldus de opinie van de bekwame, zowel
onder het Franse als onder het Nederlandse regime dikwijls ge-
raadpleegde I. J. A. Gogel s5).

Wat geschiedde echter na 1813? -„Bij sommigen
begint niet weinig door te stralen den verderfelijken geest der
Fransche douanewetten" as). Men spreekt over een „ruïneus stelsel"
dat Hollands' handel ten gronde richt, en de gedegen contróle,
welke na de verdrijving van de Franse douanes werd voortgezet,
werd als onvaderlands becritiseerd. De kamer van koophandel van
Amsterdam vaardigde reeds in Juli 1814 een commissie naar de
koning af om deze attent te maken op de bestaande druk97). Bij

aa) Van den Brink, Bijdrage, p.29.
~) Manger, Recherches, p. 39. Verwijst naar J. Scheltema: Verhandeling

over het plakaat van 1725, door een oud-ambtenaar in dat vak.
9b) Gogel, Memoriën, p.116.
~) Aangehaald door Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p.121.97) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.63, 65. - Westermann,

Kamer van koophandel Amsterdam, deel I, p.76-80.
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vele belastingambtenaren heerst nog het Franse denkbeeld, dat
kooplieden niet te vertrouwen zijn. Een Rotterdamse memorie
klaagt over het feit dat „de Fransche douanegeest zich in het
Placcaat van 1725 heeft gedrongen; dat het werk der convoyen en
licenten beschouwd wordt als een ingrediënt voor 's lands finan-
ciën, en het systhema schijnt om er uit te halen wat er uit te
halen is" sg) .

Dat letter en sfeer van het oude p[accaat geen levens-
mogelijkheden meer hadden in een op moderne leest geschoeide
welvaartsstaat als deze, welke koning Willem I voor ogen bleek
te staan, is duidelijk. „Bij een meer geconcentreerd Bestuur was
de materie" - namelijk betreffende de in- en uitvoerrechten -
„vatbaar voor een veel groter mate van volmaaktheid", meende
immers de samensteller van de tariefwetten van 1816, Wichers ss) ,
De evengenoemde commerciële en fiscale practijken van voor 1795
streden te zeer tegen het uitgesproken streven van de koning,
het Verenigd Koninkrijk een minder monopoloïde structuur te
geven dan de Republiek tijdens de voorbije eeuwen had bezeten.
Anderzijds is het eveneens begrijpelijk, dat de nieuwe richting
moeilijk direct te volgen was voor kooplieden, wier voorvaderen
alles en allen de wet hadden voorgeschreven, terwijl het pas kort
geleden was, dat, dwars hiertegen in, het Franse bewind begonnen
was alle ambtenaren een stipte naleving der geboden in te
stampen loo). De ontsteltenis in handelskringen over het door-
trekken van deze lijn na de bevrijding van het Franse juk zou
echter nog toenemen, toen in 1816 bij de eerste ingrijpende wijzi-
ging in de tariefwetten bleek, dat de nieuwe koers wellicht defini-
tief was en dat de kooplieden voor altijd van de vroeger door hen
beklede machtsposities schenen te zijn verdreven. Van eenzijdige
bevoordeling van de handelssector bleek geen sprake meer te
zijn: de economische koers van het nieu~ve Nederland kreeg
van den beginne af een meer aan de eisen van de tijd aangepaste
richting.

Dit neemt niet weg, dat het verval van de vaderlandse
handel moet worden gezien als een grote ramp - wellicht de
grootste welke Nederland in de eerste helft van de negentiende

as) Gedenkstukken, deel VII, p.817, noot 4.
as) Aangehaald bu Ratté, lederlandsche doorvoerpolitiek, p.32.
loo) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 120-121.
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eeuw had kunnen treffen. Het land werd hierdoor beroofd van de
mogelijkheid, op redelijk korte termijn de oorlogsverliezen te boven
te komen. Hollands handel was immers internationale tussen-
handel. De in deze tak van werkzaamheid behaalde winsten
worden op het buitenland behaald en betekenen niet een bezits-
verschuiving tussen landgenoten onderling. Bij het ontbreken van
een onmiddellijk productieve industrie was het uitblijven van een
snelle opbloei van zijn positie als vrachtvaarder er de oorzaak van,
dat Holland zijn plaats niet op korte termijn kon hervinden. De
dwingende noodzaak, een ander „emplooi" te vinden, gecombi-
neerd met een totaal gebrek aan openheid en souplesse van geest,
maakte een aanpassings- en heroriënteringsproces - langduriger
en pijnlijker dan wellicht nodig - onvermijdelijk. Eerst omstreeks
het midden van de eeuw was de omscholing voltooid en begon zij
haar vruchten af te werpen.
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llERDE HOOFDSTUK

TWEEDE TELEURSTELLING:
DE n7ISOOGST VAN 1816

De in het voorgaande hoofdstuk beschreven tegenslag
toonde, wat de Nederlanden aangaat, geen hoog-kapitalistische
kenmerken: zij was de bepaalde verschijningsvorm van een struc-
turele crisis en van een overspanning in de handelssector. - De
belangrijke plaats, welke deze laatste in de Noordelijke Neder-
landen innam, was evenwel niet zijn deel in de Zuidelijke Neder-
landen : daar werd deze plaats ingenomen door de industriële
sector. De ovei-stroming met goederen van Britse herkomst liet dan
ook begrijpelijk dit gebied niet ongedeerd, en de toestand van de
Zuidelijke industrie was, zoals later zal worden toegelicht, niet
voordeliger dan die van de Noordelijke handel.

Wij zagen evenwel reeds 1), dat niet handel of in-
dustrie de basis van de beide volkshttishoudingen uitmaakten, maar
de landbouw. Het ongelukkig toeval bracht nu, dat in de j aren 1816
en 1817 Europa werd geteisterd door een agrarische crisis van
zeldzame hevigheid.

In 1814 en 1815 kende Europa buitengewoon goede
oogsten. De overvloed aan voedingsmiddelen versterkte de neer-
waartse druk op de prijzen, die door de industriële en commerciële
crisis toch reeds op een laag niveau stonden. Dit gold bijzonder
voor Groot-Brittannië, waar de regering zelfs gedwongen was de
graaninvoer te verbieden en een niveau vast te stellen, dat de
prijzen moesten hebben overschreden, wilde er in het algemeen
weer van invoer sprake kunnen zijn.

In de loop van 1816 brachten zeer slechte weers-
omstandigheden een radicale wijziging teweeg in deze gang van

1) Zie hoofdstuk I.
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zaken. Bijna in geheel Europa mislukten de oogsten, waardoor de.
prijzen van granen snel stegen, bijvoorbeeld de tarweprijs te
Londen van 54 sh. per bushel in Januari 1816, tot 117 sh. in Juni
18172). Deze gang van zaken wekte de speculatiezucht op, hetgeen
de prijsstijgingstendentie op andere artikelen deed overslaan. De
prijs van sommige ervan, zoals die van vlas, zijde, koffie en
specerijen, steeg met 10(W~o. Dit feit weer, gevoegd bij de uitputting
van de voorraden tijdens de handelscrisis, stimuleerde de invoer.
Die van katoen en wol liet alles achter zich, wat het verleden op
dit gebied had te zien gegeven. In 1816 werden 93.920 lbs. katoen
ingevoerd, in 1817: 124.920, in 1818: 177.282 lbs. Voor wol zijn de
cijfers respectievelijk 8.118, 14.716 en 26.405 lbs.3). De index van
de groothandelsprijzen liep op van 92 in 1815 tot 142 in 1817 4) .

Ondanks de hoge voedselprijzen kan dus niet worden
gezegd, dat de Engelse industriële bourgeoisie aan armoede ten
prooi dreigde te vallen: uit bovenstaande cijfers blijkt immers, dat
het handel en industrie goed ging. De goudvoorraad van de Bank
of England steeg tot ~ 11,5 millioen in 1817: een nog nooit bereikt
bedrag, dat zelfs hervatting van de twintig jaren daarvóór ge-
staakte betaling in specie mogelijk maakte. Dit zou echter van
korte duur zijn. De rentestand was laag, hetgecn vele landen ertoe
verleidde leningen te plaatsen op de Londense kapitaalmarkt. En
Engeland trad op bijzonder royale wijze als geldschieter op. Zijn
credietsysteem had tijdens de oorlogen zijn deugdelijkheid be-
wezen : wat over was van de continentale vermogens vluchtte over
het Kanaal in consols. Londen werd „de hoofdgeldtempel op 't
Heilig Eiland van 't Kapitalisme", alle naties stortten zich op de
nieuwe wereldschatkist, en niemand behoefde met lege handen te
vertrekken 5). Frankrijk moest de opgelegde oorlogsschatting be-
talen en wenste zijn monetair stelsel te saneren: het sloeg voor
frs. 125 millioen goudgeld. Het goud hiervoor was voor 750~o uit
Londen afkomstig. Ook Pruisen en Oostenrijk benodigden geld ter
vervanging van hun papieren standaard door een metallieke en
deden eveneens een beroep op Londense bemiddeling~). De hieruit
voor Engeland resulterende kapitaalexport kreeg een extra accent

~~
s~
9~
6~
s~

Ftildes, Die Getreidepreise, p.480.
Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p. 237, 242.
Simiand, Recherches, diagramme IX.
Aldus Gerretson, „Koninklijke", deel III, p. 54 en volgende.
Juglar, Des crises commerciales, p. 327 en volgende.
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door grote graaninvoeren na de misoogst in 1816 en 1817. In Maart
1818 was de goudvoorraad gedaald tot f 8 millioen, in April tot
~ 6 millioen, in November tot ~ 5 millioen. Deze ontwikkeling had
een hernieuwd verbod tot goudafgite door de Bank ten gevolge,
aangevuld door een drastische verhoging van de rentestand -
hetgecn leidde tot de tweede na-oorlogse crisis in Engeland 7) . De
handel leed zware verliezen: de prijs van Amerikaanse koffie
daalde met 270~0, wol met 310~0, koffie met 430~0, specerijen met 420~0
- een en ander vanaf de hoogstc stand in 1817~18 tot de laagste
stand in 1819 8) .

Frankrijks positie in dezelfde omstandigheden was
een andere. Buitenlandse handel en industrie waren er minder
belangrijk, en het zwaartepunt van de crisis lag dan ook geheel
in de agrarische sector. De gemiddelde prijsindex voor granen
steeg van 155 in 1814 tot 425 in 18179). Aanvankelijk was het land
in eenzelfde hausse-stemming als Engeland. De speculaties namen
er een omvang als nooit tevoren. De disconteringen van de Banque
de France stegen van frs. 198 millioen op frs. 615 millioen. Stijgende
levensmiddelenprijzen deden de geldmarkt inkrimpen, doch eerst
toen men verplicht werd tot storting op de talloze leningen ter be-
taling van de oorlogsschattingen, bleek een algemene overspan-
ning io).

Het valt op, dat in deze periode van diepgaande poli-
ticke scheidingen en uiteenlopende economische constellaties het
verloop van de groothandelsprijzen in de Westeuropese landen
hetzelfde was. Wellicht moet de oorzaak hiervan worden gezochi
in de overwegende betekenis, welke de producten uit de agrarische
sector hierop hadden. In het Duitse gebied stegen de groothandels-
prijzen met een ongeveer aan het Engelse en Franse gelijk percen-
tage, en indien men de specifiek monetaire invloeden uitschakelt
liggen de schommelingen zelfs in dezelfde orde van grootte 11).
Volgt men deze prijsbeweging, dan blijkt, dat West-Europa zich in
het tijdvak 1795 tot 1817 bevond in een opgaande prijsconjunctuur,

7) Laveleye, Le marché monétaire, p. 10 en volgende.
8) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.242.
9) Simiand, Recherches, diagramme X. - Juglar, Des crises commer-

ciales, p.325.
lo) Juglar, Des crises commerciales, p.403.
11) Jacobs-Richter, Die Grosshandelspreise, p.29 en volgende. - Simiand,

Recherches, p.250 en volgende, bijzonder p.264-265.
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variërend tussen een niveau van gemiddeld 100 tot 180 à 200.
Hierna eindigde deze haussebeweging om over te gaan in een
scherpe daling en slepende baisse. Ook de prijsconjunctuur in
Nederland beantwoordt aan dit verloop 12).

.
Niet slechts in het overige Europa, maar ook in Neder-

land was in de achttiende eeuw de belangstelling voor de landbouw
toegenomen 13). Algemene verbreiding vonden de gepropageerde
nieuwe productiemethoden in ons land in de achttiende eeuw
evenwel nog niet. De ideeën werden slechts in daden omgezet door
een kleine kring welgestelden, die de landbouw voor hun genoegen
beoefenden 14). De boer was immers enige eeuwen lang in de koop-
liedenrepubliek niet in tel geweest en had in de toepassing van
moderne landbouwmethodes steeds achteraan gestaan. Luzac, in
zijn bekend werk Hollands Rijkdom, dat in de tachtiger jaren van
de achttiende eeuw verscheen, noemt als bronnen van rijkdom
slechts handel en industrie. Nog rond de eeuwwende was hier de
toestand op het platteland erbarmelijk en dit in hoger mate naar
gelang men de kleistreken verliet en de zandgronden betrad 15).
De destijds zeer bekende schrijver over maatschappelijke vraag-
stukken, Van Hamelsveld, liet zich over de boeren zeer ongunstig
uit. Hij schrijft onder meer, dat vele „landlieden .... in kunde en
gebruik van verstand niet boven hun redenloos vee uitmunten,
maar zelfs, tot schande van den mensch, door hetzelve, in veele
gevallen, overtroffen worden" 16). Serrurier schildert in zijn Boereiz
Goudmijn van 1807 de zandgronden aldus: „Bouwvallige hutten,
slecht bearbeid weiland, meestal weinig betér dan de belendende
heide, waarvan het afgegraven is; menschen met ingevallen kaken
en holle oogen, of van een akelig wild uitzigt; halfnaakte kinderen,
die de reizigers halve uuren ver naloopen ter verkrijging van een
paar duiten" 17). Dat het de nationale landbouw soms op het einde
der achttiende eeuw goed ging, moet dan ook meer toe te schrijven

12) Zie noot 11.
ia) Zie ook hiervóór p.20.
14) Van der Poel, Heren en boeren, p.20 en volgende.
16) Sneller, Landbouw, p. 431. - Van Nierop, Enquéte, p. 100-104.
18) Van Hamelsveld, De zedeluke toestand, hoofdstukje over de landbouw.
17) Aangehaald door Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.53.
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zijn geweest aan buiten zijn invloed liggende omstandigheden, dan
aan de eigen voortreffelijkheid 1S).

Het voorgaande neemt niet weg, dat de j aren om-
streeks 1800 reeds gunstig bij die van 1750 afstaken. Lijfeigenschap
bestond in de Noordelijke Nederlanden sinds lang niet meer, en
een geleidelijk toenemende welvaart had dus vanzelf een groei
van de zelfstandige boerenstand tot gevolg. Het aandeel, dat de
plattelandsbevolking nam aan de Bataafse omwenteling, is clan
ook niet groot geweest. Van de revolutionnaire tijden konden de
boeren ruimschoots profiteren: de depressie bij nijverheid en
handel na 1795, geldverlies en tiërcering brachten namelijk aan-
zienlijke verkopen van grond tegen relatief lage prijzen met zich.
Rond 1800 kon in de steeds welvarende kleistreken zelfs rijkdom
worden vastgesteld. De rapporteur van de landbou~venquête van
1800 meldde uit een van die kleidistricten over de kleding van
de boeren, dat zij „zeer brilliant" was. Voorts zei de rapporteur:
„'t Manvolk gaat in laken en sergie en zwaar met goud en zilver
omhangen. De vrouwen en jonge dogters gaan zeeker niet minder
in haar soort, veele in cits en catoene naar de eerste smaak;
die maar iets kan, een groote goude ketting om den hals en waar
maar goud en zilver te pas gebragt kan worden. De pragt gaat
verre" 19). - Na de vrijwording, toen de bekende landbouwdeskun-
dige Kops in 1815 zijn inwijdingsrede hield als hoogleraar in de
landhuishoudkunde te Utrecht, kon hij vragen „of niet de alge-
meene welvaart onzer landlieden een iegelijk in de oogen blinkt en
hunne rijke goud- en zilverdragt, en of niet de opgehoopte schatten
die velen alleen door den landbouw verkregen de verwondering
zelfs van vreemde volkeren hebben opgewekt"2o).

Gezien de rijkdom welke hij in toenemende mate ver-
spreidde, en de stilstand in andere takken, is het geheel begrijpelijk,
dat de landbouw in het begin van de negentiende eeuw overal als
hoofdbron van bestaan werd verheerlijkt. Met bewondering ziet
men er naar op21). Hij heeft - zo zegt in 1814 de secretaris van
staat voor binnenlandse zaken - Nederland in staat gesteld „van

18) Idem, p.54.
ls) De landbouwenquête van 1800, medegedeeld door J. M. G. Van der

Poel in Historia Agriculturae, deel II (1954), p.131.
20) Sneller, Landbouw, p.48. - Zie voor de figuur van Kops het werk

van J. Baert, Jan Kops.
21) Stuart, Jaarboek 1814, passim.
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alle zijne behoeften des noods in zijnen eigenen boezem te kunnen
vinden en van de vernederende afhankelijkheid, waarin hij op dat
stuk van andere volken was, ontslagen te zijn"23). Keuchenius in
zijn Nationale Balans spreekt van de „milde moeder der natuur",
die het op alle manieren naar de zin gemaakt moet worden. Hij
plaatst het landbouwbedrijf als welvaartsbron voor Nederland
bovenaan, omdat hij het land f 83 millioen zou opbrengen, waar-
tegenover handel en industrie te zamen slechts f 53 millioen 24) . Ook
voor Metelerkamp is de landbouw „de eerste bron van het burger-
lijk bestaan"25). Hij heet elders „de hechtste grondslag, waarop de
welvaart van een volk kan gebouwd worden" 26) . Mocht men nog
twijfelen aan de overwegende betekenis welke de landbouw in de
geesten van de vroeg-negentiende-eeuwse Nederlanders innam, dan
mogen de woorden van een zo onverdacht Hollands handelsman als
Gijsbert Karel van Hogendorp worden aangehaald: „De landbouw
is eene fabriek van meer gewigt dan alle de andere zamenge-
nomen" 27) .

In deze sfeer past geheel, dat een koninklijk besluit
in 1819 het volgen van een j aar landhuishoudkunde verplicht
stelde voor studenten in de theologie aan de universiteiten. De be-
doeling hiervan was, via de predikanten de „landhuishoudkunde"
te bevorderen; de predikanten immers waren dikwijls de enige in-
tellectuelen op het platteland. En het loont - mede om de hierin
doorstralende tijdgeest - de moeite te luisteren naar een passage
uit de inaugurale rede van de ex-predikant Uilkens bij diens aan-
vaarding van het hoogleraarsambt in de staathuishoudkunde aan
de universiteit van Groningen: „Eene wetenschappelijke zoowel als
dadelijke beoefening der Landhuishoudkunde zal op verstand en
hart, op kennis en zeden den grootsten invloed hebben. Immers wat
ontwikkelt meer ons denkvermogen, wat geeft ons een uitgebreider
gezichtspunt, wat scherpt ons verstand meer óp, wat bestiert ons
oordeel meer naar waarheid, wat maakt ons meer tot zelfdenkende,
het gezond verstand en de natuur - de beste leermeesteressen -
meer volgende menschen; wat verbindt ons naauwer te zamen, wat
stemt het hart meer tot stille, zachte deugden; wat kweekt meer

23) Stuart, Jaarboeken 1814, p.III.
24) Keuchenius, Nationale Balans, p.127.
2B) Metelerkamp, Toestand, deel I, p.81.
~) De Star, deel I(1), p.212.
27) Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.176.
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goedwilligheid aan, wat bevordert meer kinderlijke onderwerping
aan het hooge Godsbestuur; wat verheft meer het hart tot dankbare
aanbidding van den Vader der lichten, dan de kennis en beoefening
der Landhuishoudkunde?" 28).

En met reden mocht men trots zijn op de prestaties
van de vaderlandse landbouw. Immers wat betreft de graanbouw
was Nederland zelfgenoegzaam geworden, terwijl in de vooraf-
gaande tijden steeds invoer noodzakelijk was geweest. Zelfs bij niet
bijzonder goede oogsten bleelc de nationale productie voldoende
voor het eigen gebruik 29) . Bedroeg in de eerste j aren van de negen-
tiende eeuw de graanuitvoer ongeveer f 1 millioen, in 1814 overtrof
de graanuitvoer ter zee de invoer met f 2,4 millioen 30). Ruime
oogsten stelden het land in staat de zware aanspraken van de op
onze bodem en in onmiddellijke nabijheid vertoevende verbonden
legers zonder bezwaar te boven te komen, en slechts in enkele
streken ondervond men enige verlegenheid31). Weliswaar trad een
vrij scherpe stijging op in de prijzen van veeteeltproducten, doch
deze had andere oorzaken. Door de zeer lonende prijzen voor de
producten van de graanbouw was namelijk de aandacht afgeleid
van de veeteelt. Men had, dikwijls gedwongen, veel geslacht, en de
weiden waren dun bevolkt. Bovendien was er in het voorj aar 1814
watersnood geweest, zodat het vee eerst zeer laat in de weiden kon
worden gebracht 32). De schaarste en de hiermede gepaard gaande
prijsstijging waren echter slechts van korte duttr.

De vereniging met de Zuidelijke Nederlanden ver-

grootte meer dan evenredig het agrarisch productiepotentieel van

het Noorden. Niet slechts lag er de oppervlakte van de geculti-

veerde gebieden ver boven het Noordelijk gemiddelde 33), maar

bovendien stond het peil van bebouwing op een hoger niveau dan

waar ook34). De in- en uitvoerstatistieken tonen aan, dat de

Zuidelijke Nederlanden op de eerste plaats een landbouwgebied

waren 3s).

2R) Aangehaald bij Koenen, I`'ederlandsche boerenstand, p.103.
2s) De Star, deel I(1), p.232. - Gedenkstukken, deel VIII (3), p.376.
30) Drieling, Bijdragen, p.216.
31) Handelingen 1814-1815, p. 41.
~~) Idem.
as) Quetelet, Recherches Statistiques, p. 39. - Verzameling, p.126.
a4) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 79.
16) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p.30.
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In de gehele Nederlanden profiteerde de landbouw
van hoge graanprijzen. Op de markt te Arnhem had de midden-
prijs voor tarwe in de j aren 1741 tot 1780 f ~, ~~9 per hectoliter be-
dragen, voor rogge f 4,48. In de periode 1795 tot 1813 waren deze
prijzen f 11,63 en f 8,44 36). Te Leuven was de middenprijs in het
tijdvak 1700 tot 1785 voor tarwe f 3,35 en voor rogge f 3,36; tijdens
de Franse bezetting respectievelijk f 14,82 en f 9,96. Ook op de
markt van 's-Hertogenbosch stegen de prijzen met ongeveer
1000~0 37). Deze hoge prijzen waren niet een gevolg van misoogsten
en bleven binnen redelijke verhoudingen. Klachten over dit prijs-
niveau ontmoet men dan ook nergens, en niemand zag iets schok-
kends in de geschetste gang van zaken.

Doch in hetzelfde j aar, waarin Engeland door ramp-
spoed werd getroffen, kwam ook voor ons land verandering. Het
gehele j aar 1816 was buitengewoon regenachtig en koud, men dacht
aan een abnormale afzakking en smelting van ijs in de Noordelijke
zeeën. Tot Juni, zelfs tot Juli, hield men de kachels aan38). De
bomen kwamen laat in blad, in de provincie Utrecht stonden eind
Mei de beuken nog bladloos 39). De gehele zomer en een deel van
de herfst regende het en men kende bijna geen droge dag. Alle
uiterwaarden stonden blank, de erachtergelegen landerijen werden
overstroomd door kwelwater. De streek tussen Waalwijk en Grave,
in het voorj aar reeds drooggelopen, liep in Juni opnieuw onder,
om het gehele jaar verder overstroomd te blijven 40). Veel dijk-
doorbraken vonden plaats 41), en hele landstreken konden tenge-
volge van het hoge water niet worden bewerkt42). De wegen in het
polderland waren veelal zo onbruikbaar, dat van de weinige goed-
geslaagde oogsten veel op het land moest blijven liggen en verrotte.
Voor ongedierte, vooral slakken, was het een goede tijd. Noord-
Oost-Nederland werd daarenboven geplaagd door ratten en mollen.

Ook de veeteelt ondervond de nadelen van de grote
vochtigheid. De boeren waren gedwongen het vee op stal te

3s) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.204.
37) Idem.
38) Van Kampen, Geschiedenis van den vijftienjarigen vrede, p.95 en

volgende.
39) Staten 1816, p. 32.
40) Idem, p.35.
41) Stuart, Jaarboeken 1816 (III), p. 292 en volgende.
42) Staten 1816, p. 30 en volgende.
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voederen, of het naar verdergelegen en hogere weidegronden over
te brengen. Leed men niet direct door het hoge water, dan werden
de slap geworden weiden vernield door intrappen, hetgeen weer de
noodzaak tot vroeg stallen met zich bracht. Gebrek aan voeder
en slapte van het gras had grote sterfte onder het vee tengevolge ~3).
Bijzonder leden de schapen, doordat hun vacht te vochtig bleef.
Van 1815 tot 1817 verminderde hun aantal in Noord-Brabant van
77.000 tot 59.000, in Gelderland van 76.000 tot 57.000, in Zuid-
Holland van 26.000 tot 18.000, in Noord-Holland van 142.000 tot
98.000. Ook de rundveestapel werd getroffen. In Gelderland bij-
voorbeeld verminderde zij in de j aren 1816 tot 1818 van 78.000 tot
71.000 stuks, in Zuid-Holland van 113.000 tot 104.000 stuks, in
Noord-Holland van 99.000 tot 86.000 stuks. Noord-Oost-Nederland
werd niet in dergelijke mate getroffen, evenmin als de Zuidelijke
Nederlanden: de Staten van den landbouw spreken er hun vreugde
over uit, dat men er in slaagde in Vlaanderen twee derden van al
het vee te behouden, hetgeen schijnt te impliceren dat dit elders
niet mocht gelukken 44). De runderprijzen bleven uiteraard hoog.
In 1818 stonden zij nog ongeveer 300~o boven het normaal te achten
pei145).

Het aantal paarden nam, opvallend, in dezelfde
periode toe in het Noorden, maar af in het Zuiden. De requisities ten
bate van de verbonden legers zullen aan dit laatste ~vel niet vreemd
zijn geweest. - De varkensteelt was tengevolge van het gebrek aan
geschikt voeder bijna nihil. Biggen waren goedkoop als nooit
tevoren, in Brabant zelfs dermate dat de boeren hen na de geboorte
onmiddellijk in het water wierpen 46). - Het droevigst was het
gesteld met de bijenteelt, welke door het natte weer bijna ten onder-
gang werd gedoemd. Van de normale 15 tot 20.000 korven resteerde
in 1817 nog slechts een tiende dee147).

In haar gevolgen was de ontwikkeling in de graan-
bouw verreweg het rampzaligst. Hiernaast dient dieper te worden
ingegaan op de stand van de aardappeloogst, daar deze vrucht
bijzonder in de Noordelijke Nederlanden in hoog aanzien stond. -
De graanoogst nu mislukte in 1816 voor het grootste deel. Voor

~3) Idem, p. 40 en volgende.
44) Idem 1818, p.107.
'~) Idem 1817, p. 107.
48) Idem 1816, p. 42, 45.
a7) Idem 1818, p. 39.
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Vlaanderen, Zeeland, West-Brabant en Groningen was dit minder
erg dan voor de andere provincies, met name Holland, want de
oogsten in deze gebieden leverden in normale tijden grote over-
schotten. De rest van het land was dan echter op invoer aange-
wezen tegen de geldende hoge internationale marktprijzen. In
mindere mate gold dit ook voor rogge. Voederrogge werd immers
uitsluitend voor eigen verbruik verbouwd, terwijl slechts in enkele
streken - zoals op de zandgronden - overschotten broodrogge
op de markten verschenen 4S). Terloops moge worden opgemerkt,
dat de prijsstijgingen uiteraard slechts ten goede kwamen aan voor
de markt producerende landbouwers. Van de bakrogge was in 1816
een zo groot deel geschoten, dat het practisch uitsluitend als vee-
voeder kon dienen. Noord-Brabant leverde slechts vijf-achtste van
een normale roggeoogst 49) . En dan dient men te bedenken, dat de
schrale zandgronden er bij de heersende vochtigheid relatief nog
beter afkwamen dan de laaggelegen gebieden in het Westen en
langs de grote rivieren. Overijssel en Gelderland kenden gebrek
door zware overstromingen 50). Tot de helft van het gewas moest op
vele plaatsen worden omgeploegd omdat het niet eens rijp was ge-
worden 51). In Vlaanderen stonden de tarwe en haver in October
nog op het veld 52).

Wat de aardappeloogst betreft: die in het Westen en
midden van het land kon zonder reserve als mislukt worden be-
schouwd. Ook in Vlaanderen was in 1816 slechts de helft van een
normale oogst voor consumptie geschikt53). In de jaren 1814 en
1815 waren de aardappelprijzen laag geweest, zodat weinig was
verbouwd, doch toen in April 1816 een plotselinge prijsstijging in-
trad, pootten nog vele boeren. Het weer was evenwel zo funest, dat
zelfs, ondanks de extra-aanplant, de oogsten van de beide vooraf-
gaande j aren niet werden geëvenaard. Enkel de boeren in Zeeland
en op de hoge zandgronden van Overijssel en Noord-Brabant
hadden reden, niet geheel onvoldaan te zijn. In Amsterdam bedroeg
de aardappelvoorraad in het voorj aar van 1817 slechts 200~o van

-'g) Sneller, Landbouw, p.4U. - Zie over de toestanden op de zand-
gronden S. Korteweg in Geschiedenis van den Nederlandschen landbodw
(onder redactie van Z. W. Sneller), p.339 en volgende.

4s) Staten 1816, p.13.
sa) Idem, p. 41-45.
61) Idem, p.13.
g2) Gedenkstukken, deel VIIl (3), p.27.
~) Staten 1816, p. 20. - Idem 1818, p. 67.
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het normale pei154). De kleine opkopers konden niet inslaan tegen
de verhoogde prijzen en alle voorraden vielen in handen van de
meervermogenden. Enige oplossing bracht, vooral in de Zuidelijke
Nederlanden, de zogenaamde „aardappel van negen weken", welke
negen weken na te zijn gepoot kon worden gegeten. Zij behoorde
bovendien tot de vroege soorten, zodat men zich hiermede reeds
in Mei 1817 kon helpen 55). - Om momenteel overbodig geachte
luxe te voorkomen, werd in 1816 een verbod uitgevaardigd, aard-
appelen in branderijen te gebruiken Ss). Algemeen werd ook een
uitvoerverbod voor aardappelen verwacht, doch de wens bleef on-
vervuld 57).

De oogst van boekweit - naast de aardappel en rogge
het meest gebruikte voedsel - mislukte eveneens. De officiële
Staterz van den tandbouw voegen hieraan toe, dat de qualificatie
„geheel" niet overdreven is 58) . Bijzonder de Zuidelijke Neder-
landen werden hierdoor getroffen, daar men zich behalve met
aardappelen in tijden van duurte vooral met boekweit voedde 5s).
Deze provincies stonden toch reeds onder bijzondere prijsdruk door
de nog grotere schaarste in Frankrijk, dat zijn tekort onder meer
door aankopen bij de Noordelijke buur trachtte aan te vullen.

Op het bovengeschetste maakten de oogsten van
andere landbouwproducten geen gunstige uitzondering. Peul-
vruchten groeiden aanvankelijk goed, doch door te weinig zon
konden zij niet rijp en hard worden. Droge inzameling was slechts
op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en in Overijssel mogelijk.
Velen lieten de oogst op het veld en namen de vorst te baat om
alles op mijten te zetten so). Ook de klaverteelt, zo belangrijk voor
de veevoedering, mislukte. Het vlas was in het voorj aar goed op-
gekomen, maar werd nadien door de vele regens neergeslagen; de
oogst rotte bijna geheel op de velden si).

De verwachtingen voor het j aar 1817 waren niet
gunstiger, daar de boeren niet tijdig aan het grondwerk hadden

04) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.58.
66) Staten 1818, p.82.
sa) Stuart, Jaarboeken 1817, p. 120.
67) Gedenkstukken, deel VIII (2), p. XXII.
a8) Staten 1816, p. 19. - Idem 1818, p. 67.
6~) Idem.
so) Idem 1816, p.15.
81) Idem, p.22.
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kunnen beginnen. - Inderdaad bleef ook dat j aar de oogst onder
het gemiddelde.

De prijsstijgingen, welke van deze misoogsten het ge-
volg waren, zijn voor de huidige begrippen bijna onvatbaar. De
talrijke aanwezige bronnen - onder andere de verslagen van de
provinciale commissies voor de landbou~v - bieden voldoende
stof voor een afzonderlijke studie over deze materie, welke geheel
braakliggend terrein is. In het volgende kan dan ook geen volledig
beeld worden gegeven, slechts enige beheersende lijnen kunnen
worden getrokken. Het meest toegankelijk zijn ons de graanprijzen,
daar granen vanouds voorwerp van internationale handel zijn ge-
weest.

Te Rotterdam bedroeg in 1815 de prijs van een last s2)
tarwe 208 goudgulden, welke prijs in 1817 gestegen was tot 459 goud-
gulden 63). De rogge steeg in dezelfde periode van 143 op 250 goud-
gulden, de gerst van 91 op 185, de haver van 84 op 129 goudgulden.
Het waren de hoogste prijzen sinds mensenheugenis, en zelfs niet
te vergelijken met die tijdens de ernstige misoogsten in de jaren
1794 en 1795. Toen had tarwe 389, rogge 293, gerst 134 en haver
96 goudgulden per last opgebracht. Zelfs te Amsterdam, waar als
centrum van graanhandel toch een zekerc relatieve overvloed
mocht worden verwacht, stegen de prijzen enorm. De Poolse tarwe
kostte per last - afhankelijk van de qualiteit - in 1815 f 210;
à f 226,-; twee j aren later, vóór de eerstkomende oogst, waren de
prijzen gestegen tot f 510,- à f 540;. De prijs voor Pruisische
rogge liep op van f 130; à f 140; tot f 265; à f 290; . Inlandse
gerst steeg van f 80; à f 95; tot f 185; à f 212; s4) .

Zo was het prijsverloop in het gehele land. Op de
markt van 's-Hertogenbosch steeg de roggeprijs van 1815 tot 1817
met meer dan 10(P~o 65) . Te Arnhem was het niet anders ss) . In
Middelburg was de stijging wellicht nog aanzienlijker 67) : Zeeuwse

~) Een last rogge woog 2100 kg; een last andere granen of peulvruchten
was gelijk aan 30 hectoliter van ongeveer 78 kg per hectoliter voor tar~ve,
ongeveer 65 kg voor boekweit, ongeveer 61 kg voor gerst, ongeveer 50 kg
voor haver, ongeveer 80 kg voor bonen en erwten.

~) Een goudgulden ~ 140 centen. - Verzameling, tabel C.
e~) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 226. - Posthumus, Pruzen, p.2

en volgende, p.569 en volgende.
afi) Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1860. - Van den

Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, p. 252 en volgende.
~) Overzicht marktprijzen granen Arnhem, p.25.
87) Idem Middelburg, p.16, 31. - Staatscourant 1836, no. 18.
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tarwe bijvoorbeeld bereikte in April 1817 met f 850; per last haar
hoogtepunt. De gemiddelde prijs voor tarwe te Leuven - de be-
langrijkste graanmarkt in de Zuidelijke Nederlanden - bedroeg in

1814 per 100 kg frs. 23; , 3 j aar later frs. 53;. Voor rogge was de
prijs in gelijke jaren en hoeveelheid achtereenvolgens frs.14; en
40; , voor gerst frs.16; en 31;, voor haver frs.13; en 23;,
voor boekweit frs.1ó- en 27; 68). De broodprijs steeg in Brussel
van voor- tot najaar 1816 tot bijna het dubbele 69). Op de Ant~verpse
markt liep de index der prijzen van de verhandelde inlandse land-
bouwproductcn op van 100 in 1815 tot 197 in 181770). Voor geheel
de Zuidelijke Nederlanden was de prijsindex van de acht voor-
naamste landbouwartikelen 73 in 1814 en 162 in 1817 71) .

Dat de spanning door deze snelle prijsstijging nog niet
voldoende is getekend, blijkt, indicn men enige cijfers betreffende
de ontwikkeling op korte termijn beziet. In Hollancl kostte in het
begin van het j aar 1817 de tarwe per last gemiddeld f 645,20, in de
tweede helft van de maand Januari reeds f 658,20. Met twee-weke-
lijkse tussenpozen ontwikkelden zich de prijzen tot eind Juli als
volgt: f 650;, f 693,-, f 635; , f 665;, f 574; , f 681; , f 635; ,
f 715;, f 690,-, f 665; en f 753;. De op dezelfde wijze geno-
teerde roggeprijzen zijn: f 372; , f 403; , f 407; , f 430;, f 410;,
f 427,-, f 363;, f 359;, f 366;, f 404; , f 395,-, f 435,-. De
haverprijzen waren: f 116,; f 172; , f 170,; f 183;, f 175; ,
f 182; , f 168; , f 175; , f 182; , f 196; en f 231,-72). - Ook
sterke regionale prijsverschillen zijn vast te stellen, welke mede
van de qualiteit zullen afgehangen hebben. In de periode 1816 tot
1821 was de gemiddelde tarweprijs pcr 100 kg respectievelijk in
Middelburg en Arnhem f 15,41 en f 12,60, de roggeprijs f 11,08 en
f 8,38, de gerstprijs f 8,97 en f 6,50 73) .

De prijsstijging van granen werd nog overtroffen door
die van aardappelen. Enige soorten stegen tot het drie- à vier-
voudige van de basisprijs 74). Op de Leuvense markt kostten 100 kg
in 1813 gemiddeld frs. 5,66; hierna trad een daling op, doch ver-

88) Peeters, Les prix de I'agriculture belge, p.360. - Verzameling, p.96.
69) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.639.
70) Demoulin, Guillaume I, p.206.
71) Peeters, Les prix de 1'agriculture belge, p.365. - Ftildes, Getreide-

preise, p.487.
72) Doorman, 1~'eerlands financiewezen, p.8.
73) Overzicht marktprijzen granen Middelburg, p.16.
7~) Staten 1816, p.21.
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~.olgens cen scherpe stijging tot een gemiddelde van frs.13,30 in
181775). Te Brussel steeg in Juli 1817 de prijs van een zak aard-
appelen van frs. 6; tot frs. 20; 76) ; te Antwerpen van frs.1,95
in 1815 tot frs. 4,48 in 1817. Evenals voor de granen, zijn ook voor
aardappelen de prijsschommelingen zeer sterk geweest. Met twec-
wekelijkse tussenpozen bedroeg de prijs vanaf Januari 1817: f 10,40,
f 12,90, f 12,25, f 14,62, f 14; , f 12,75, f 14,25, f 14,58, f 15,-, f 16; .
Voor Friese aardappelen was de prijs: f 10,40, f 10,75, f 10,62, f 12,62,
f 10,25, f 10,75, f 10,62, f 15,09, f 10,62, f 12,75, f 11,66, f 13,75 77).

Boter, kaas, vlees en vetten stegen tot het dubbele van
het basispeil gedurende acht maanden medio 1816. Bonen, erwten
en andere peulvruchten dito 78) . Veevoeder als hooi en stro, doch
ook de industriële grondstoffen van de eigen bodem - zoals vlas
en wol - stegen met minstens 5(P~o in prijs 79).

Mèt de prijzen van de producten stegen de koop- en
pachtprijzen van de grond. Degenen, die van de algemene hongers-
nood rijker werden - zoals speculanten, graanhandelaren en
boeren uit de minder geteisterde gebieden -- boden steeds hoger.
Van Hogendorp bericht in een reisverslag, dat landerijen op de
linker Rijnoever door de Fransen worden verkocht tegen 15 maal
de pachtsom. De Pruisen begonnen met 25 maal en stegen tot
40 maal in 1818 zonder dat de kopers werden afgeschrikt go). Aan-
vankelijk wonnen de landeigenaren niets, maar met het ver-
nieuwen van de pachtcontracten konden ook zij hogerc prijzen be-
dingen. De prijs voor gronden in de Beemster steeg van f 450;
per hectare in 1800 op f 645,- in 1810, f 735; in 1815 en f 910;
in 1818s1). Dc huren in het land ~-an Namen stegen met 500~0; losse
landerijen werden verhuurd tegen twce of driemaal de oude prijs.
Soms bedong de eigenaar echter betaling in granen, zoals in Luik
en Limburg, waardoor hij onmiddelli,jk van de prjjsstjjgingen mee-

7ó) Zie noot 68.
78) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.639.
i7) Doorman, Neerlands financiewezen, p.8.78) Overzicht marktprijzen granen Arnhem, p.25. - Idem Middelburg,

p.16.
's) Staten 1816, p. 28. - Peeters, Les prix de 1'agriculture belge, p. 360. -

Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.226.
R~) Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.40, 54.
81) Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1858, p. 33fi. - Ver-

slag Zuiderzee, p. 212.
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profiteerde 82). Talrijk waren de ontginningen, niet alleen van hei-
en duinland, maar ook de beste weilanden en bosgronden werden
voor de graanbouw bestemd S3).

De stijging van de pachtprijzen bracht in de door mis-
oogst zwaar getroffen gebieden veel ruïnes. Vooral op de zand-
gronden vielen talrijke zelfstandige boeren in handen van woeke-
raars. Deze leenden aan de merendeels kleine boeren grif geld,
vroegen een tijd lang geen rente of aflossing, om daarna alles
ineens op te eisen. De lener was hierop dan bijna steeds gedwongen
de eigendom over te dragen en zelf voortaan slechts als pachter op
te treden 84). Een en ander droeg niet weinig bij tot de vorming
van een proletariaat in vele gebieden van de Nederlanden, vooral
op de zandgronden 85).

Bij de beoordeling van de gevolgen van de misoogst
moet een scherp onderscheid worden gemaakt tussen die voor de
bezitloze landproletariër - die dan hongerde -, en voor de be-
zittende, voor de markt werkende boer, die het bij hoge prijzen
goed ginggs). Zo verzekerden 185 Hollandse boeren in een uit 1817
daterend verzoekschrift aan de regering, dat de nood van fabri-
kanten, winkeliers en ambachtslieden dagelijks stijgt, terwijl zij
zelf in steeds betere omstandigheden komen te verkeren. Zij zeggen,
dat zij „in stede van met lompen bedekt te zijn" de gewoonte
hebben „aangenomen" op een „welvoeglijker wijze" gekleed te
gaan, en dat ook de spijzen beter zijn geworden g7). Vele boeren uit
Vlaanderen, Groningen, Friesland en Gelderland konden hetzelfde
beweren: de hongersnood had hen rijk gemaakt. „Gods weldadige
voorzienigheid (had) de thans onmisbare Aardappel in enige ge-
westen voordelig (doen) wassen" waardoor duizenden behoeftigen,
voor wie het dure graan onkoopbaar was, van de hongerdood
werden gered 88). Zij pleitten - met een primitief liberalistische
redenering, welke de voor de markt verbouwende boer typeert -
voor clementie bij de belastingautoriteiten, want .... wat zou er met
arbeiders en ambachtslieden geschieden, indien hun goederen niet

82) Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.94.
~) Verzameling, p.169.
~) Vliebergh, De landelijke bevolking der Kempen, p. 62.
s~) Lewinski, L'evolution industrielle, p.90 en volgende.
~) Sneller, Landbouw, p.74.
87) Verzameling, p.22.
S8) Staten 1816, p. 20.
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meer zouden kunnen ~vorden gekocht door hun beter bedeelde
landbouwende landgenoten 89).

De hongerende Nederlandse arbeider daarentegen
stond niet zo pacifiek tegenover deze ontwikkeling: een prijs-
stijging van 1000~o en meer van de voornaamste voedingsmiddelen
stond immers voor de meesten gelijk met acute hongersnood9o),

Het gebruiken van dit woord mag echter geen ge-
dachten wekken aan een tekort aan granen, tenminste niet voor-
zover dit de Nederlanden betreft. Granen waren er voldoende. De
secretaris van staat voor binnenlandse zaken, baron Roëll, ver-
meldt in zijn sluitingsrede voor de verenigde zitting van de Staten-
Generaal op 30 Januari 1817, dat de regering gunstige conclusies
had menen te mogen trekken uit de bevolen opmeting van de aan-
wezige voorraad granen 91). In het gehele koninkrijk was deze
11.400.000 hectoliter ofwel 380.000 lasten. Tot de volgende zomer
zouden - onder bijberekening van de door de stokerijen be-
nodigde hoeveelheden - 302.752 lasten nodig zijn, zodat de aan-
wezige voorraad de behoefte met 250~0 overtrof. Ook andere be-
richten wezen er op, dat de aanwezige voorraden voldoende waren
ter voeding van de Nederlandse bevolking. De op het einde van
October 1816 in Amsterdam beschikbare hoeveelheid tarwe was
5200 last, rogge 4900 last, terwijl bovendien nog 2000 last aan de
Zaan lag gezoldcrd, en er nog talrijke met graan beladen lichters
voor de stad wachtten; het jaarlijks verbruik van de stad schatte
men in totaal op ongeveer 8000 lasto2). Ook in de Zuidelijke
Nederlanden waren de voorraden aanzienlijk; de grootste be-
vonden zich in Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen en Zuid-
Brabant. Hierna in rangorde komen de Noordelijke provincies, met
als eerste Holland. Rogge en spelt bevond zich vooral in Oost-
Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant en Henegouwen; gerst in
Holland, Friesland en Oost-Vlaanderen 93). Zelfs op het einde van

as)
90)
si)
92)
93)

Verzameling, p.22.
De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, p.128.
Handelingen 1816-1817, p.178.
Gedenkstukken, deel VIII (3), p.56. - Van Tets aan Roëll.
Verzameling, p.242.
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1816 werd op de grote graanmarkten van Vlaanderen nog ruim
aangevoerd 9~) .

Duurte, niet een tekort van granen, was de oorzaak
van de rampspoed. „Le mécontentement en Belgique est poussé
aussi loin que possible" schreef de prins van Oranj e in Juni 181ï
aan zijn schoonvader, czaar Alexander I van Rusland, „on y meurt
littéralement de faim sans que le blé y manque, mais il est monté
à un prix si élevé que la classe indigente ne peut plus y atteindre;
les accapareurs de grains en sont la cause" 95) . Zelfs in Amsterdam,
het centrum van de graanhandel, leed men gebrek; wortels, boom-
schors, klaver schijnen er te zijn gegeten 96). - Vergeleken met de
toestand elders mochten de Nederlanders echter nog niet te zeer
klagen. Dit zou afgeleid kttnnen worden uit het feit dat de Neder-
landen in de beschreven periode geen massale emigratie kenden,
dit in tegenstelling met name tot de uittocht uit de Duitse ge-
bieden 97).

De moraal van de bevolking leed onder de nood zeer.
In het voorj aar van 1817 schreef de burgemeester van Oudenaerde
aan de minister van justitie, dat in zijn stad sinds het begin van het
jaar reeds 500 misdaden zijn begaan - afgezien nog van twee
grote plundertochten, welke meerdere gemeenten in ellende hebben
gebracht. Nlen sneed het graan van de halmen en at het als
groenten; pas gepote aardappelen groef inen op „pour les dévorer",
niemand luisterde nog naar rede98). Ook uit andere streken
kwamen meldingen van onlusten. Brandbricven werden naar de
boeren verzonden met het doel voedsel te verkrijgen, en de dreige-
menten bij negatief resultaat soms ten uitvoer gelegd. Te Brussel
werden twee boerderijen in de as gelegd na een weigering van de
bewoners graan te verkopen aan een groep, welke dit kort tevoren
was komen vragen. Enige boerinnen, die naar de markt gingen,
werden gedwongen hun aardappelen af te staan tegen een prijs
welke de „kopers" beliefden te geven 9~). Toen in Juni 1817 de
boterprijs plotseling tot bijna het dubbele steeg, laaide er de onrust
dermate op, dat alle aanwezige garnizoensmilitairen in de stad

y~) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.90. - Falck aan Goldberg.
s5) Idem, deel VIII (1), p.629.
~) Idem, p.635.
S7) Handelingen 1818-1819, p. 311.
fls) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.104.
`'~) Idem, p. 92, 336.
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moesten patrouilleren loo). In Dinant werd een magazijn met rogge
geplunderd, in Diest een schip met aardappelen. Uit Antwerpen,
Brugge, Kortrijk, Namen, Leuven en Lier werden opstootj es ge-
meld lol). Ook de Noordelijke Nederlanden lieten zich niet on-
betuigd. In 's-Gravenhage werden enige bakkerswinkels ge-
plunderdlo2). In Amsterdam, Rotterdam en Leiden was het
onrustig. Dit gaf de Franse gezant aanleiding tot de woorden: „Cela
sauvera aux yeux des gens bien intentionnés 1'odieuse comparaison
entre les deux pays" l03).

Toch waren deze opstootjes niet voldoende om de
Zuidelijke Nederlanders ervan te doen afzien hun Noordelijke
buren te verwijten, een van de rijkste graangebieden tot armoede
leeg te kopen l04). Reden voor deze verwijten zal er ongetwijfeld
zijn geweest: het Zuiden immers, dat de granen zag als belang-
rijkste voedingsmiddel en dus lage prijzen verlangde, wist heel
goed, dat de Noordelijke handel eerst kon bloeien bij hoge prijzen.
Intelligente lieden vonden het beste argument tot staving van hun
critiek in het feit, dat - ofschoon in de eerste helft van 1816 bij
grote voorraden de invoer nog aanzienlijker was dan de uitvoer -
de prijzen hoog waren en nog bleven stijgen. Zelfs de koning bleef
niet buiten schot: hij werd ervan beschuldigd belangen te hebben
bij de Hollandse graanspeculaties en zijn Zuidelijke landgenoten op
te offeren los). De ontvangst, welke hem tijdens een reis door het
Zuiden in 1817 ten deel viel, was onheilspellend. In Spa bijvoor-
beeld waren de straten bij zijn komst geheel verlaten lo~). - In
later jaren - namelijk in 1823 - zou de regering inderdaad het
bestaan toegeven van een grote speculatieve opslag tijdens deze
periode van misoogst, als gevolg waarvan de Vlaamse graanprijs
werd opgedreven tot wel 200~o boven de Franse l07), waarop zij
anders steeds was afgestemd. Maar niet slechts de beschuldigde
Noordelijke Nederlanders behaalden de winsten: veel granen,

ioo) Stuart, Jaarboeken 1817, p. 12 en volgende. - Gedenkstukken, deel
VIII (2), p.336.

'ol) Van Kampen, Geschiedenis van den vijftienjarigen vrede, p.99.
l02) Zie hierboven noot 100.
l03) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.240, noot 1.
l04) Idem, p. 218, 635. - Stuart, Jaarboeken 1816 (1), p. 443.
106) Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 358. - Hatzfeld aan Frederik

Willem III van Pruisen.
ioo) Idem, p. 633.
l07) Verzameling, p.289-290.
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welke in het begin van de hongerperiode naar het buitenland waren
verkocht tegen „middelbare prijzen", werden later teruggekocht
tegen „onmatige prijzen", hetgeen met name de Engelsen grof
gewin bezorgde 108). De aldus verkregen granen werden niet slechts
in Nederland verkocht, maar gingen ook naar Midden-Europa en
Frankrijk, waar de nood nog groter was dan in het Noord-Westen.
De binnenlandse prijzen hier trokken zich dan ook steeds verder
aan het Middeneuropese niveau op.

Vindt men in de officiële cijfers een bevestiging van
deze aanzienlijke graanuitvoer? Tussen 1 December 1813 en
31 December 1814 werden ingevoerd 12.832 lasten tarwe, uitgevoerd
13.974 lasten. In de 11 maanden tussen 1 Januari 1815 en 30 No-
vember van dat jaar zijn de cijfers achtereenvolgens 6157 en
13.1901asten, in 1816: 15.043 en 29.574 lasten. 1817 geeft een scherpe
stijging te zien: ingevoerd werden 24.611 lasten, uitgevoerd 58.211
lasten. Daarenboven werden aangegeven bij waarde, hoeveelheden,
welke een uitvoeroverschot van 10.487 lasten weergeven. In 1817
werden dus in totaal 44.087 lasten tarwe meer uit- dan ingevoerd.
Het j aarlij kse tarweverbruik in de Nederlanden kan in deze j aren
worden geschat op ongeveer 100.000 lasten, zodat dus een netto
hoeveelheid is uitgevoerd, welke de gehele Nederlandse bevolking
- toen 3,5 millioen personen tellend - gedurende 5 maanden
van tarwe had kunnen voorzien ios),

Men kan zich dan ook afvragen of het uitvaardigen
van een uitvoerverbod niet een effectief middel ter bestrijding van
de gevoelde wanverhouding had kunnen zijn. Lage rechten hier te
lande hadden van ouds de aantrekkingskracht op een centrali-
sering van de Westeuropese graanhandel in Holland sterk ver-
hoogd. Ook in 1816 was deze handel slechts aan een fiscaal recht
onderworpen, dat bij invoer voor tarwe f 6,50 per last bedroeg, voor
rogge f 4,50, voor haver f2;, gerst f 3,75 en boekweit f 8,50. Op de
uitvoer was een zogenaamd „tabellenrecht" van toepassing, dat wil
zeggen 1~5 ~o van de waarde of 17,5 cent per 100 pond, naar keuze
van de handelaar lio). - In dit licht zou het voor de regering een
wel zeer ondankbare taak zijn geweest de handel - die nu einde-

ios) Verzameling, p. 43. - Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 358. - Bericht
van Hatzfeld.

'oy) Verzameling, p.290.
lIO) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p. 206.
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lijk kans kreeg zich weer te ontplooien - een slag toe te brengen
als een verhoging van uitvoerrechten of een uitvoerverbod zou
hebben betékend. Wij zagen bovendien, dat de binnenlandse voor-
raad voldoende was, terwijl invoer uit de rijke Oostzeegebieden wel
steeds mogelijk zou blijven.

Door tegenstanders werd aan de hand van het boven-
staande opgemerkt, dat een uitvoerverbod zou gelijkstaan met een
invoerverbod, tenzij een entrepótstelsel zou worden ingesteld,
hetgeen echter voor een massagoed als graan in Holland nog
nooit was toegepast ill). Ofschoon het verlies van de graanmarkt
door handelsbelemmeringen een offer was, dat men zelfs in
de toenmalige rampzalige omstandigheden toch moeilijk kon
vergen, was echter daling van de graanprijs een dringende voor-
waarde voor het handhaven van de rust in het koninkrijk. Men
verweet de regering terecht, dat zij weliswaar de voorraadvorming
generlei belemmeringen in de weg had gelegd, doch anderzijds
nalatig was in het treffen van prijsverlagende maatregelen. Zij had
- zegt men - massaal graan moeten inkopen en goedkoop moeten
verkopen 112). - Anderen adviseerden het aankopen van aard-
appelen in het niet zo zwaar getroffen Friesland om deze in Am-
sterdam met tarwe en rogge te vermengen, waarna het aldus
samengestelde goedkope brood ook voor de „smalle gemeente" ver-
krijgbaar zou zijn. „Geheimhouding zoude echter de gezellinne der
te doene operatie behooren te zijn" 113). Sommigen pleitten zelfs
voor een gratis verdeling van tarwe en rogge, vooral in het Zuiden
van het land, ook dit „op de meest secrete wijze" 114). Inderdaad
werd iets in deze geest verricht. De regering kocht voor f 6 millioen
granen aan de Oostzee op en verkocht deze met een verlies van
f 1,2 millioen - een verlies dat, zo merkt Van Hogendorp op, mede
ten goede is gekomen aan de landbouw zelf, daar deze aldoende
gelegenheid kreeg granen tot eenzelfde hoeveelheid uit te voeren,
doch dan tegen hóge prijzen li5). Deze maatregel werd echter eerst
in 1817 getroffen, in het tweede j aar van de hongersnood.

Toegegeven moet dus worden, dat er zeer weinig effec-
tief~ geschiedde. Algemeen werd de regering gelaakt om haar

Yll) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.65. - Bericht van Roëll.
lla) Idem, deel VIII (1), p.358. - Bericht van Hatzfeld.
i13) Idem, deel VIII (3), p. 58. - Van Tets aan Roëll.
i14) Idem, p.56.
lis) Van Hogendorp, Bijdragen, deel III, p.221; deel V, p.200.
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werkeloosheid lls). Medio 1817 schreef de prins van Oranje -
impulsief en belgophiel - aan de czaar, dat zij zo traag is in het
beraad over te nemen maatregelen, dat het schijnt, alsof zij niets
doet; het volk is buiten zichzelf van wanhoop 117). Falck berichtte
uit Brussel, dat men „veel geschreeuw" hoort over de nalatigheid
der regering en het „Hollandsche voornemen om dit arme België
uit te hongeren enz." Dit betreft dan het leven overdag, doch
tekenend voor de mentaliteit van de hogere kringen, laat hij er,
wat betreft de avonduren, over volgen: „'s Avonds is er een leven
van vroolijke Fransje, Hollanders en Belgen komen vertrouwelijk
samen om te spelen of te dansen, en de winter gaat voort zooals zij
begonnen was, zeer brillant en plaisierig" iis).

Voor koning Willem, die - zoals ook in deze studie
nog zal blijken - een diep sociaal verantwoordelijkheidsbesef
had, moet de toestand een doorn in het oog zijn geweest. Aan diens
oprechte bedoelingen, verbetering in de toestand te brengen, stond
echter de innerlijke gespletenheid van het nieuwe koninkrijk in de
weg. Was het niet aan de, van Zuidnederlandse zijde zozeer ge-
laakte, handelsvrijheid te danken, dat deze streken de „korenschuur
van Europa" waren geworden? Zelfs de directeur-generaal van de
in- en uitgaande rechten, Wichers - een man met uitgesproken
protectionistische neigingen - vond dit een zwaarwegend argu-
ment voor het handhaven van het vrijheidsbeginsel, ook ntit ils).
Deze meningsttiting werd de om zijn gemelde neigingen later zo
verguisde directeur ontlokt door een aantekening in de marge van
een hem voorgelegd ontwerp voor de nieuwe' opzet van de tarief-
wetgeving in Augustus 1816, dus nog in het eerste stadium van het
voedseltekort. In deze aantekening had zich de koning namelijk af-
gevraagd, of de misoogst het niet raadzaam maakte het recht op de
graanuitvoer-over-land tc verzwaren 120) . Hij zag dit onder meer
als tegengif voor de premiën op de graaninvoer, welke Frankrijk
uitloofde. Wichers bleek tot niets bereid dan, desnoods, tot een kort-
stondig uitvoerrecht, en de koning bleek geen argumenten te kun-
nen vinden om van dit maximum advies af te wijken. Er werden

'18) Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 635. - Czernicheff aan czaar
Alexander I.

117) Idem, p.218.
'la) Idem, deel VIII (2), p. 92.
lYS) Idem, p. 64.
'20) Idem, p.66.
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met betrekking tot de graanhandel geen maatregelen getroffen. Men
hield zich voorlopig bij observatie van het gebeurende, conform de
belofte van de koning, die in zijn rede ter opening van de Staten-
Generaal op 21 October 1816 „uiterste oplettendheid" toezegde.

Als resultaat hiervan werd een maand later een uit-
voerverbod voor boek~veit en aardappelen nodig geoordeeld, twee
voor de Noordnederlandse handel onbelangrijke producten. Voor-
zichtigheid bij het nemen van maatregelen was evenwel een
dringende eis, ~vant, zo mecnde de koning, „het is vooral in eene
stoffe, die, zooals deze, voor overdrijving vatbaar, en door harts-
tochten en vooroordeelen zoo dikwijls verduisterd is, dat de naauw-
keurige kennis van alle bijzonderheden ecn onmisbaar vereischte
is" 121). Ofschoon, volgens Falck, ook in de Noordelijke provincies
langzamerhand „in ~-erschillende goede commerciële koppen" het
denkbeeld van uitvoerbelemmeringen voor granen niet geheel
vreemd meer was, en onder deze „koppen" zelfs die van een princi-
piële vrijhandelaar als Van Hogendorp moet worden geteld 122) -,
toch scheen de aanvankelijk ruime binnenlandse aanvoer de
koning vooralsnog in zijn afkeer van radicaler ingrijpen te be-
vestigen 123).

De gang van zaken ontglipte echtcr spoedig aan de
handen van de regering. Inzake de `~rijheid van de graanhandel
openbaarde zich namelijk ecn diepgaande scheiding tussen de
Noord- en Zuidnederlandse opvattingen 124). Met name sinds de
hongersnood van 1699 ~vist men in het Noorden bij eigen onder-
vinding, dat een verbod van graanuitvoer ogenblikkelijk de invoer
stopzet125). Weliswaar was in de Noordelijke Nederlanden in 1799
door de Bataafse regering een uitvoerverbod op granen en peul-
vruchten uitgevaardigd, doch gezien de oorlogsomstandigheden
waarin het geschiedde had dit feit geen diepgaande politieke ge-
volgen gehad 126). Hoewel in de practijk ook steeds weinig be-
lemmeringen aan de Zuidnederlandse graanuitvoer in de weg

121) Handelingen 1816-1817, p. 2.
122) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.152 en vol-

gende, p.213; deel VI, p.367.
123) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.89.
Yz4) Demoulin, Guillaume I, p. 183. - Van Hogendorp, Brieven en gedenk-

schriften, deel V, p.152.
126) bianger, Recherches, p.64.
128) Van Nierop, Enquête, p.100.
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waren gelegd, was de houding van de vroegere regeringen aldaar
toch steeds anders geweest: in tijden van gebrek werden zij name-
lijk plotseling bezorgd en vaardigden acute uitvoerverboden uit. In
plaats van een geleidelijke overgang stapte men onmiddellijk van
de grootste vrijheid in totale belemmering127). Had ook de koning
zich in 1815 niet genoodzaakt gezien om, in verband met het grote
aantal troepen in de Zuidelijke Nederlanden, een verbod van uit-
voer van onder meer granen, peulvruchten, over de Zuidelijke
grenzen af te kondigen? 128). Aansluiting zoekend bij de historische
lijn, deed op 6 December 1816 de Luxemburgse afgevaardigde
Hofschmidt, later gevolgd door de Belgen, baron de Tornaco en de
Gerlache, in de te Brussel vergaderende Tweede Kamer het voorstel,
alle graanuitvoer uit het groothertogdom te verbieden.

Was een dergelijkc maatregel voor dit beperkt gebied
wellicht door alle partijen goedgekeurd - de beraadslagingen ter-
zake werden onmiddellijk gestremd door het ter tafel brengen van
een ander voorstel: een tot verbieden van alle graanuitvoer uit het
koninkrijk, zowel ter zee als te land 12s). Het voorstel was af-
komstig van baron Pycke en de landeigenaar Van Aken, afge-
vaardigden van Nederlands' rijkste graanprovincie, Oost-Vlaan-
deren. Het verzoek werd gemotiveerd door te wijzen op het feit,
dat duurte en schaarste, gezicn de overal voldoende voorraden,
onmogelijk en onredelijk waren. Uitvoer zou slechts moeten worden
toegestaan indien kon worden aangetoond, dat de granen eerst uit
het buitenland waren ingevoerd 130). - De debatten over het voor-
stel waren buitengewoon heftig, tenminste naar de smaak van de
deelnemende Noordelijke Nederlanders, aan welk feit het meer
exuberante karakter van de plaats van beraadslaging ~vel niet
vreemd zal zijn geweest. Nadat de publieke tribune tweemaal tot
de orde was geroepen, moest zij worden ontrttimd. De sprekers
tegen het voorstel werden heftig uitgefloten, terwijl applaus volgde
toen het er met een kleine meerderheid doorkwam 13i ).

Daar echter het voorstel niet was vergezeld door
een betreffend wetsontwerp, werd het door de Eerste Kamer als

127) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.277 .
128) Stuart, Jaarboeken 1815 (1), p. 133.
~9) Van Kampen, Geschiedenis van den vuftienjarigen vrede, p.97. -

Stuart, Jaarboeken 1816 (1), p. 443.
130) Stuart, Jaarboeken 1816 (1), p.437.
131) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.503.
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ongrondwettig teruggezonden. De regering - door de debatten
geleerd - sloeg een andere weg in en nam nu zelf het initiatief :
enige weken later diende zij een nieuw voorstel in, waarbij werd
getracht de belangen van de beide gebiedsdelen te verenigen. Uit-
voer over zee zou vrij blijven, doch die over land zou aan be-
perkende bepalingen worden onderworpen tegenover landen, welke
eveneens aan de uitvoer beperkingen oplegden, zoals Frankrijk,
terwijl daarentegen bijvoorbeeld Pruisen zich hier zou kunnen
blijven voorzien 133). Nog in de maand December vond dit voorstel
genade in de ogen van de Staten-Generaal: de uitvoer aan de land-
zijde van tarwe, haver, rogge, gerst en meel werd aan beperkende
bepalingen onderworpen, die aan de zeezijde bleef vrij. In Mei 1817
volgde, om ontduiking van deze wet tegen te gaan, ter aanvulling
nog een uitvoerverbod van brood, beschuit en alle uit meel ge-
bakken voedingswaren.

Deze maatregelen kan men niet laken, hoogstens als in
de gegeven omstandigheden te slap qualificeren. Het Zuiden bleef
ontevreden, het Noorden reageerde niet: de graanhandelaren
scheen de gehele affaire vrij onverschillig te laten 134). Hoe gering
de uitvoer over land geweest moet zijn, blijkt wel uit het totaal uit-
blijven van enige toeneming van de export over zee van de het
dichtst bij de Franse grens gelegen havens Antwerpen, Oostende en
Nieuwpoort, welke in het tegengestelde geval toch van een be-
lemmering van de uitvoer te land het gevolg had moeten zijn135).

Hiermede raken wij de lotgevallen van de handel in
deze moeilijke jaren. Haar ont~vikkeling staat in onmiddellijk ver-
band met de misoogst. Amsterdam was gedurende de voorafgaande
twee eeuwen de centrale graanhaven van Europa geweest. De
ruime graanaanvoeren uit Oost- en Noord-Oost-Europa in de
hongerj aren gaven de stad weer een zodanige activiteit, dat het
kon schijnen of de oude tijden waren teruggekeerd. Amsterdam
bleek haar positie in de verhandeling van dit eerste groothandels-
product niet geheel te hebben verloren 136). Het Franse tijdschrift,

Y33)
Y34)
13b)
Y38)

Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 504, 601.
Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.154.
Handelingen 1816-1817, p.178.
Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.2.

ó8



Reuue des deux Mondes sprak in 1845 nog over de providentiële
uitkomst, welke de Nederlanden in de j aren 1816 en 1817 hun
buurvolkeren hadden verschaft 137).

Na de handelscrisis van 1815 hadden de kooplieden
hun voorraden grotendeels geliquideerd. Grote kapitalen lagen on-
benut en hun eigenaren wachtten slechts op een gelegenheid deze
weer winstgevend te kunnen beleggen. Nadat men zich aanvanke-
lijk had geworpen op de speculatie in effecten, opende de hongers-
nood en de hiermee gepaard gaande stijging van de graan-
prijzen een nieuw en vanouds vertrouwd werkterrein 13S), dat nu
lange j aren de volle aandacht van de kooplieden bleef gaande
houden i3s).

Niet alle graansoorten speelden bij deze speculatie en
handel een even grote rol. Voornamelijk was erbij betrokken de
tarwe, vanouds een exportproduct van de Zuidelijke Nederlanden
en, sinds de Franse tijd, in normale jaren eveneens van de Noorde-
lijke Nederlanden. Van de Nederlandse tarwegebieden muntte
vooral Vlaanderen uit, dat normaal bijna 40o~o van zijn productie
uitvoerde 140). Aan rogge daarentegen was met name in het
Noorden een bestendig tekort, waarschijnlijk veroorzaakt door het
verbruik in het branderijbedrijf. In j aren van gewone oogsten -
dus niet in de beschreven j aren - scheen de verhouding tussen
in- en uitvoer van rogge 2:1 te zijn geweest14i).

De speculatie en handel in granen ontwikkelde zich
bijna uitsluitend in de zeehavens. Bijzonder het opslaan vergde
beschikking over grote kapitalen, en deze waren slechts in de
Westelijke handelssteden te vinden. Het met deze opslag verbonden
transport gaf veel handen werk en was, door het ontbreken van
mechanisatie, zeer kostbaar. De concentratie van de graanhandel
in het Noord-Westen van het land betekende voor de betreffende
steden dan ook een zeer belangrijke factor in hun economisch leven.

In Noord-Oost-Europa bevonden zich de gebieden,
welke vanouds West- en Zuid-Europa van granen voorzagen.
Holland had hiermee oudc connecties, en de bemiddelingsfunctie
tussen deze twee gebieden was de basis voor zijn rijkdom geworden.

137) Koenen, Voorlezingen handel, p.150.
Y3s) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.383.
13s) Drieling, Bijdragen, p.210.
Y'o) Verzameling, p.126.
141) Idem, p.288 en volgende, p.554.
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Ook nu werden de banden weer stevig aangehaald, en spoedig
bleek, dat de Baltische graanhandel een van de weinige takken
van commercie was, welke Amsterdam waren gebleven 142). Reeds
in 1814 passeerden 551 Nederlandse schepen de Sont, in 1815:
740, in 1816: 876, in 1817 niet minder dan 1305143). Ofschoon deze
cijfers tot tevredenheid kunnen stemmen, blijkt er echter uit dat
Holland zijn oude positie niet integraal had kunnen heroveren. In
de j aren 1787 en 1790 - bij de toestand in de zeventiende en het
begin van de achttiende eeuw vergeleken zeker geen topjaren -
passeerden namelijk achtereenvolgens 2406 en 2009 Nederlandse
schepen de Sont. Ook relatief was onze positie achteruitgegaan.
Bezat de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw een
absoluut overwicht, in de periode 1814 tot 1817 steeg het aantal
Engelse schepen die de Sont passeerden van 2319 tot 4172, het aan-
tal Deense van 476 tot 843 en het aantal Pruisische schepen van
1033 tot 1786. Het Nederlandse overwicht was dus verdwenen.

Voornamelijk onder invloed van de graanhandel steeg
het te Amsterdam binnenvarende aantal schepen gelijdelijk van
1454 in 1814 tot 3077 in 1817, waarmede het peil van voor 1795 weer
werd bereikt 144) . Men kan voor 1817 het aantal schepen, dat ingezet
was voor graanvervoer, schatten op ongeveer 900145). Toen deze
gedeeltelijk wegvielen, daalde in 1818 het aantal binnengevallen
schepen weer tot ongeveer 1800. - Ook het verkeer van Amster-
dam met de Rijnstreek nam tot 1817 belangrijk toe. Naar Keulen
werden in de jaren 1814 en volgende achtereenvolgens vervoerd:
2569, 3709, 4404, 4284 lasten, waarna in 1818 een daling tot
3803 lasten volgde; naar Dusseldorp werden vervoerd 1040, 1636,
2028, 1491 en 1198 lasten i46) . Medio 1817 werd de toestand ïn Am-
sterdam zelfs optimistisch beoordeeld 147) .

Wat Rotterdam betreft: in 1814 voeren aldaar 1284
zeeschepen binnen en vertrokken 1308 schepen zeewaarts. Voor het
topjaar 1817 zijn deze cijfers 1731 en 1771, waarmede ook Rotter-
dam het peil van de j aren voor 1795 had bereikt. Illustratief voor
de omvang en invloed van de graanhandel is het aantal uit Rus-

142) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 2.
Y43) Drieling, Bijdragen, p. 10.
Y44) De Star, II (1), p.195.
145) Onpartijdige beschouwing, p.163.
14a) Idem, p. 172. Een inhoudslast was gelijk aan 14 ton. - Drieling, Bij-

dragen, p.183.
147) Boissevain, Onze voortrekkers, p.219.
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land binnengevallen schepen in 1814 en volgende jaren: 49, 250,
209 en 472. Uit de Duitse Oostzeehavens kwamen achtereenvolgens
10, 80, 73 en 169 schepen binnen 148). In 1817 werd de stad sterk
bevoordeeld doordat Engeland zich genoodzaakt zag zijn havens
voor de invoer van granen open te stellen; zoals reeds vermeld 14s)

was deze invoer verboden, indien de graanprijs onder een vast-
gesteld minimum bleef. Overigens bleef Rotterdam gehandicapt
door de nog steeds gehandhaafde Acte van navigatie: ook na 1813
werden nog verscheidene invoerrechten geheven, welke veel
hoger waren bij invoer op niet-Engelse schepen dan op Engelse,
bijvoorbeeld ten aanzien van boter, kaas, huiden, ruw en gehekeld
vlas. Soms waren deze rechten 1000~o zwaarder. - Het verkeer
tussen Nederland en Engeland, Schotland en Ierland koos zijn loop
bijna geheel over Rotterdam. Langs Maas en Goeree vertrokken
hierheen in de j aren 1814 tot 1818 achtereenvolgens 916, 791, 738,
701 en 1037 schepen 150).

In dit laatste cijfer hebben de graanexporten weer
grote betekenis. In 1818 werden de grootste hoeveelheden uitge-
voerd en ontving bijvoorbeeld Londen 167.284 quarters tarwe,
198.877 quarters haver en 89.295 quarters gerst. Ofschoon Amster-
dam de eerste graanimporthaven was, liepen deze exporten bijna
geheel over Rotterdam. Het is daarom waarschijnlijk, dat via de
binnenwateren veel te Amsterdam ingevoerd graan naar de andere
handelssteden werd getransporteerd om vandaar te worden ver-
handeld.

Ook Antwerpen ging de herleving niet ongemerkt
voorbij. In de eerste periode, dat Engeland zijn grenzen voor de
graaninvoer opende - van December 1816 tot Februari 1817 -
verzond de stad 22.046 quarters naar Londen, Rotterdam slechts
15.010 en Amsterdam 13.666 quarters 151) . In de volgende j aren
daalde echter deze sterke positie van Antwerpen.

Niet enkel Engeland, maar ook Frankrijk voorzag
grotendeels via Nederland in zijn behoeften aan graan. De handel
op dit land was voor de Nederlandse handelaar zeer aantrekkelijk,
doordat de prijzen er bijzonder hoog lagen. De middenprijs voor
tarwe in Januari 1817 bedroeg in het departement van de Jura
frs. 77,65, in het departement van de boven-Rijn frs. 93,58, in het

1`38) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 206, 208.
14s) Zie hiervóór p. 65, derde alinea.
160) Van btechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 69.
y51) Idem, p. 77. - Een quarter e 12,7 kilogram.
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departement de la Seine frs. 56,33; te Rotterdam bedroeg op
hetzelfde tijdstip de prijs per hectoliter, in dezelfde valuta,
frs.51,15152). Zelfs niettegenstaande de uitgeloofde premies was de
rechtstreekse invoer van Frankrijk uit de Oostzeehavens in die
j aren onbetekenend.

De toenemende handelsomzetten vinden een weer-
spiegeling in de door de Nederlandsche Bank verzamelde cijfers.
Het totaal aan disconteringen steeg van f 1.788.000 in het boekj aar
1814~15 tot f6.399.000 in 1817~18153). Was op 28 September 1815 de
rentestand vastgesteld op 30~0, zij werd verhoogd tot 40~0 op 3 Maart
1817 en tot 5o~Q op 15 Juli van hetzelfde jaar 154).

De bovengeschetste ontwikkeling kan bezwaarlijk van
het stempel „kapitalistische crisis" worden voorzien. Agrarische
crises zijn van alle tijden en slechts zelden zijn zij als bepalend
voor het rhytme van de conj unctuur beschouwd 155) . Ook bij-
komende verschijnselen geven de gebeurtenissen niet het karakter
„kapitalistisch". De relatieve passiviteit van de regering is -
zeker wat de koning betreft - allerminst te wijten aan een princi-
pieel liberalistische geesteshouding. Dat deze passiviteit geheel
paste binnen het kader van de leer, welke in „the survival of the
fittest" haar ideaal zag, is bijkomstig te noemen; eveneens, dat zij
de meest geschikte atmosfeer was voor de uitbloei van het hoog-
kapitalisme. De jaren na 1820 zijn er om afdoende te bewijzen, dat
koning Willem I de basis van zijn beleid niet in onthouding zag.
Wel kan de vraag worden gesteld, of niet de reeds onmiddellijk
ondervonden zware tegenslagen de koning onzeker hebben ge-
maakt, wellicht zelfs een moment dreigden hem boven het hoofd
te groeien. Blijkbaar was de sociaal-economische toestand van het
land ernstiger, dan hij bij zijn lang voorbereide komst had ver-
wacht. De nu volgende j aren bleek echter, dat Willem I geheel
tegen de hem opgelegde - overigens met vurig enthousiasme aan-
vaarde - taak was opgewassen, toen inzicht in de slepende natio-
nale kwalen was gerijpt.

162) Verzameling, p.62.
163) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p. 576.
i64) Idem, p. 535.
1~) Zie hiervoor Haberler, Prosperity and depression, p. 151 en volgende.
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VIERDE I-IOOFDSTUK

SLEPENDE INDUSTRIËLE MALAISE

In de inleiding werd gezegd, dat een moderne con-
junctuurbeweging onmogelijk is, indien niet een van de takken van
volkswelvaart de potentie in zich draagt zijn capaciteit snel, en
eventueel periodiek, te vergroten 1). Bij uitstek de industriële
nijverheid is in staat om, onder de invloed van een wisselende
vraag, een periodieke hausse- of baissebeweging in het leven te
roepen.

Had deze industriële nijverheid in de Nederlanden nu
een zodanige plaats, dat zij een factor van betekenis kon zijn bij
een dergelijke conjunctuurbeweging? Bij het vormen van een oor-
deel dienaangaande worden wij geholpen door de gelukkige om-
standigheid, dat de regering van Willem I als voortzetting van de
Franse practijk reeds spoedig een duidelijk inzicht wenste te ver-
krijgen in het industriële leven van het land - dit in het kader
van haar voornemen een nieuwe tariefwet te doen samenstellen,
welke zou zijn aangepast aan de door de hereniging der Neder-
landen geschapen verhoudingen. Op 's konings bevel gaf de
minister van het voor ons merkwaardige verzameldepartement van
„publiek onderwijs, nationale nijverheid en coloniën" 2) aan ge-
deputeerde staten opdracht de gemeenten in hun provincies te
vragen naar bijzonderheden over de aldaar uitgeoefende in-
dustrieën. Handel en scheepvaart bleven dus buiten de enquête. Al
is veel van de resultaten van dit onderzoek verloren geraakt, toch
is voldoende behouden gebleven om een globaal beeld te geven
van de industriële structuur van de toenmalige Nederlanden. Het
is echter onmogelijk aan deze gegevens veel goedgefundeerde con-
clusies te verbinden: reeds de bewerker op genoemd ministerie

1) Zie hiervóór, p.4 en volgende.
2) De minister was toen leider van de administratie, geen bewindsman.

93



merkte op, dat er zoveel onvolledigs in de resultaten school, dat
het beter was er niets van te publiceren3).

De enquête beperkte zich tot de gebieden ten Noorden
van de rivieren, en Noord-Brabant4). Daar gaat onze aandacht
eerst uit naar de oude, eertijds oppermachtige provincie Holland,
waar de industrie was geconcentreerd in Haarlem en aan de
Zaan. En Amsterdam? Hier trof inen vooral trafieken aan, onder-
nemingen, welke niet arbeids-, doch kapitaal-intensief waren en
waar veelal het handelsproces hoofdzaak was. Deze trafieken
waren dan ook geheel gebonden aan, en deel van handel en scheep-
vaart. 1Vten kon hieronder rangschikken onder andere scheeps-
werven, touwslagerijen, zagerijen, victualiebedrijven, en voor Am-
sterdam bijzonder de suikerraffinaderijen. In deze stad was de
„suyckerbackerije" kenmerkend voor het trafiekwezen. Omstreeks
het midden van de achttiende eeuw telde men er niet minder
dan 86, waarop Rotterdam met 30 volgde, welke elk toendertijd
aan 20 tot 25 mensen werk gaven. In 1816 bestonden er in Amster-
dam nog slechts 60, welke in totaal 600 arbeiders in dienst hadden.
- Ook treft men in genoemde steden reeds ondernemingen aan,
welke aan de huidige fabrieken doen denken, met name de
papierfabrieken. In deze laatste tak kende men geen huisarbeid:
het werk werd verricht in een centraal complex met gemiddeld
een 20 arbeiders, de grootste met 70 tot 80. De bekende lettergictcrij
van Enschede te Haarlem gaf toen werk aan 32 arbeiders. De
eeuwenlang zo aanzienlijke textielindustrie in diezelfde stad is het
vermelden nauwelijks waard: zij was in diep verval. - Ook wat
betreft de andere industrieën schijnt hetgeen vroeger5), over hun
toestand ten tijde van de Republiek, werd gezegd nog geheel van
toepassing.

In Zuid-Holland was de industriële nijverheid nog
minder ontwikkeld dan in Noord-Holland. Herstel van de eertijds
zo belangrijke Leidse lakennijverheid werd onmogelijk geacht.
Hiernaast zijn slechts de slinkende aardewerkindustrie van Gouda
en de jeneverstokerij in en rond Schiedam van betekeniss).

3) Blink, Nederlandsche statistiek, p.6.
~) Zie voor het volgende: I. J. Brugmans, Arbeidende klasse. - Korteweg,

Rotterdams ~velvaartsbronnen. - Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam. -
Sneller, Toestand n~jverheid. - Van den Brink, Bijdrage.

6) Zie hiervóór, p. 17, alinea.
6) Van den Brink, B~jdrage, p. 166 en volgende.
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Zeeland is in industrieel opzicht te verwaarlozen. Wat betreft het
Noord-Oosten van het land, hier hadden dwerg- en kleinbedrijven
het overwicht; trafieken kende men er niet zozeer, daar de handel
hier niet een dergelijke overheersende positie innam als in Holland.
Bierbrou~verijen trof inen in Friesland 24 aan met 62 ~verkkrachten
in totaal, inclusief de eigenaars. Leerlooierijen telde men er 69,
met 93 volwassen arbeidskrachten en twee kinderen. Slechts in de
klei-industrie, met name in de steen- en pannenbakkerij, trof inen
enige ondernemingen aan, ~velke tot 30 arbeiders tellen.

Overijssel is een van de streken in het land, waar in
het begin van de negentiende eeuw reeds een grootindustrie in op-
komst was. In de katienindustrie van Twente en de tapijtindustrie
van Deventer vinden wij dan reeds ondernemingen, welke tot
200 arbeiders in dienst hadden. Ook uit de landelijke bedrijfs-
statistieken blijlct, dat de katoenindustrie in het algemeen wat haar
bedrijfsgrootte betreft ver boven het Noordnederlands gemiddelde
lag. Immers Noord-Nederland telde in 1819 in totaal 131 katoen-
spinnerijen met 2490 arbeiders, 63 fabrieken van katoenen stoffen
met 920 arbeiders en 20 katoendrukkerijen met 310 arbeiders7).
Ongetwijfeld zijn hieronder veel thuiswerkers begrepen. Men was
toch zo onsystematisch bij het opstellen van de betreffende tabellen,
dat deze thuiswerkers soms zelfs onder de zelfstandige onder-
nemers werden gerangschikt. Dit groot aantal thuiswerkers ligt
tevens aan de basis van de Twentse textielnijverheid. Deze werd
namelijk opgezet door lcooplieden, die zich al vlug omvormden tot
koopman-„entrepreneur", een ondernemer, die door de inkoop van
grondstof op de vraag naar weefsels vooruitliep, en zowel quanti-
tatief als qualitatief leiding gaf aan de productie inzoverre hij ook
aan de smaak van zijn afnemers tegemoet trachtte te komen. Het
weven als industriële werkzaamheid ging strikt gezien buiten zijn
directe bemoeingen om, en tot het midden van de negentiende
eeuw vond de weefnijverheid in Twente dan ook grotendeels als
huisnijverheid plaats. De boven weergegeven cijfers over de „be-
drijfsgrootte" geven dan ook slechts een tendentie weer, omdat de
katoenindustrie in deze streken haar afstamming - uit de als
boerenbedrijf uitgeoefende linnenweverij - nog geenszins ver-
loochend had 8) . Om hiervan nog een voorbeeld te noemen : in 1816

7) Everwijn, Beschr~jving handel en nijverheid, deel I, p.280.
8) Boot, Twentsche katoennuverheid, p. 5 en volgende. - Burgers, 100 jaar

Salomonson, p.l en volgende, p.123 en volgende.
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worden voor Winterswijk 300 industriële arbeiders vermeld, maar
allen vinden nog in de landbouw de hoofdbron van bestaan9).

In de textiel- en klei-industrie zien wij ook in de pro-
vincies Utrecht en Gelderland grotere ondernemingen. Doch de
zo bekende Brabantse textielnijverheid bestond grotendeels slechts
als kleine huisnijverheid, door de boer op de winterdag beoefend.
Dit laatste gold bijzonder voor de linnennijverheid, waar men als
productie-eenheid - en dit is van toepassing op geheel de
Noordelijke Nederlanden - zelden meer dan één weefstoel
met één arbeider telde lo). Grotere ondernemingen telden slechts
Tilburg - 67 fabrieken met 2705 arbeiders -, en Geldrop -
52 lakenfabrieken met 5200 arbeiders li). Ook onder deze cijfers
vallen zowel de arbeiders in de complexe gebouwcn als de thuis-
werkers. - Wat de verspreid beoefende leernijverheid betreft: in
Noord-Brabant en elders kende men deze slechts als kleinbedrijf.
Het landelijke cijfer is 7481eerlooierijen met 1269 werkkrachten 12).
De ijzerindustrie ten slotte in Brabant en de Achterhoek - of-
schoon in de Franse tijd goed gegroeid - was van niet veel be-
tekenis 13) . ~

De productiemethoden en arbeidsverhoudingen beant-
woordden aan de geringe omvang van de ondernemingen. Als
hulpmiddelen dienden slechts eenvoudige werktuigen; „Engelse
uitvindingen" werden hier hoegenaamd niet gebruikt. Zeer traag
ontwikkelde zich de stoomkracht, welke slechts voor de polder-
bemaling vroeg - in 1787 - werd gebruikt. Eerst na 1870 werd
zij in de industrie een beheersende kracht14). Afkeer van het
nieuwe en behottdzucht waren blijkbaar niet slechts kenmerlcend
voor de sfeer van dé toenmalige Noordnederlandse handelswereld,
maar ook van het bedrijfsleven. Typerend is, dat het stadsbestuur
van Amsterdam in 1823 huiverig reageerde op een aanvrage ter
verkrijging van een concessie tot oprichting van enige stoomboot-
diensten. Het vreesde niet slechts de veerschippers te schaden,
maar verwachtte bovendien dat „de vrees voor brand en de nieuw-

9) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p. 76.
la) Everwijn, Beschr~jving handel en nijverheid, deel I, p. 333.

Verberne, Noord-Brabant, p.24.
11) Verberne, idem.
12) Everwijn, Beschrijving handel en nijverheid, deel II, p.455.
Ya) Westermann, IJzer en staalgieter~jen in Nederland, p.7.
14) Sneller, Steenkolenhandel, p.136.
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heid der zaak velen huiverig maken dezen weg boven den ouden
te verkiezen" 15).

In de echte grootindustrie - en deze dán nog
binnen de toenmalige verhoudingen gemeten - zijn slechts enige
duizenden Noordnederlanders werkzaam. Wat zelfs in 1830 als
„fabrieken" werd aangeduid, waren lokalen, waarin een aantal
arbeiders gezamenlijk hun handwerk beoefenden - bijvoorbeeld
de spinnerijcn - of kleine inrichtingen waar bepaalde chemische
processen werden geleid 1~). Nog in 1835 verhaalde een van de
grondleggers van de Twentse textielnijverheid, C. Stork: „Wat toch
was in dien tijd een fabrikant te Oldenzaal? Een buurman van ons
had achter zijn huis een vochtig laag en ongezond lokaal waarin
een twintigtal personen, mannen en vrouwen, bezig waren 14 à
15 uur daags katoen te spinnen. De fabrikant, baas zoals de ar-
beiders hem noemden, had een kleinen winkel van kruideniers-
waren en manufacturen en betaalde zijn arbeiders hoofdzakelijk
met winkelwaren" 17). - Men produceerde enkel op bestelling en
de afzet werd meestal in de naaste omgeving gevonden. Van verval
van het handwerk is nog geen sprake, de industriële nijverheid had
zich nog niet uit de landbouw kunnen losmaken. De thuiswerkers
waren dan ook merendeels nog geen loonarbeiders in de huidige
betekenis; zij zijn gedurende een groot deel van de tijd op het land,
op een eigen stuk grond, werkzaam, hetgeen hun bestaan een
zekere breedheid en stabiliteit gaf. De mentaliteit van deze ar-
beider is conservatief en berustend. Het zijn dan ook persoonlijke
banden tussen eigenaar, meesterknecht en arbeiders, die het bedrijf
tezamen houden. Zijn positie in het toenmalige Nederland is nog
half-kapitalistisch en aanleiding, dat de klasseverschillen tot strijd
leidden, bestond er nog niet. Ook bij de patroons zelf bestond geen
opvallende activiteitsdrang of een allesbeheersend winststreven. -
Het is volkomen ondenkbaar, dat van een dergelijk onbetekenend
industrieel apparaat een zelfstandige stimulans op de conj unctuur
van dit land zou kunnen uitgaan.

De Noordnederlandse bevolking was zeer weinig
industry minded en - zoals reeds bleek - het industriële appa-
raat was in een desolate toestand. Een dankbaar werkmateriaal

Y5) H. Brugmans, Opkomst, p. 53. - De Boer, Roentgen, p. 50.
18) I. J. Brugmans, Honderd jaren, p.118 en volgende. Zie ook volgende

alinea.
17) I. J. Brugmans, in Vragea des Tijds, deel 53 (II) p. 168.
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vond koning Willem hier dus niet. Dat de nijverheid onmiddellijk
na 1813 een flinke opleving mocht noteren, is dan ook niet enkel
toe te schrijven aan het lage uitgangspunt, waartegen elke opleving,
hoe gering ook, als een aanzienlijke verbetering moest afsteken.
Belangrijk is hier de omstandigheid, dat het merendeel van de
Noordnederlandse nijverheid in direct verband stond met de
handel en dus veeleer valt te rangschikken onder de „trafieken",
de verkeersindustrieën ig). Hiernaast komen dan de „fabrieken",
dat wil zeggen de loonintensieve bedrijven, bijzonder in de binnen-
steden, en de plattelandsnijverheid. In de vroeg-kapitalistische
structuur, welke Nederland toen kenmerkte, kan alleen de trafiek
kapitaalintensief worden genoemd, dit evenwel niet in die zin dat
het kapitaal was gestoken in machinerieën of andere productie-
middelen, maar in handelsgoederen. Verder kan men dan nog
onderscheiden de zogenaamde „manufactuur". Deze kent slechts
werktuigen, geen machinerieën, en dus ook geen automatisering;
de arbeiders werken onafhankelijk van elkaar i9) .- Een derge-
lijke vergaande splitsing is echter voor de verdere behandeling van
het te beschrijven onderwerp onnodig.

Het herstel van de Nederlandse nijverheid beperkte
zich dus aanvankelijk tot de direct aan de uitoefening van de
handel verwante bedrijven. In 1814 konden enige fabrieken al niet
genoeg werkvolk meer vinden - aldus verklaart de secretaris van
staat voor binnenlandse zaken dat j aar aan de Tweede Kamer 20) .
Daar de vakbekwaamheid in de Bataafse- en Franse tijd onge-
twijfeld is afgenomen, was het bestaan van bottle-necks begrijpe-
lijk. Het in deze uitlating neergelegde optimisme bleek dan ook
grotendeels ongegrond, daar verder werd vastgesteld dat nog zeer
veel industrieën een kwijnend bestaan lijden en zodoende het alge-
mene beeld nog somber is. Het - ook in officiële stukken - be-
stemgelen van de toestand in de gehele nijverheid of slechts in
bepaalde bedrijfstakken als „florissant" of „bevredigend", moet
dan ook worden gezien tegen de voorbije ontreddering, waartegen
men alles projecteerde21). Wat immers te denken van de term

18) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt. - Ridder, Een conjunctuur-
analyse.

~a) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p. 20.
~) Stuart, Jaarboek 1814, p. 255.
21) Zie voor de volgende gegevens Van Lier, Kamer van koophandel

Rotterdam, p. 51. Korteweg, Rotterdams welvaartsbronnen, p. 43 en volgende.
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„redelijk" ter kenschetsing van de toestand in de Rotterdamse
tabaksindustrie, indien aldaar in 1816 zeven tabaksfabrieken be-
stonden met 1200 arbeiders, doch in de laatste j aren van de vorige
eeuw 56 met circa 3500 arbeiders? Slechts indien men deze beoor-
deling ziet tegen de achtergrond van het arbeidsniveau van 1811,
toen slechts 200 arbeiders in deze tak konden worden te werk ge-
steld, wordt zij begrijpelijk.

Verder telde Rotterdam in 1795 nog 30 suikerfabrieken
met 700 arbeiders, doch in 1816 niet meer dan 14 met 200 arbeiders.
Ook hier is de qualificatie van de in 1816 gehouden enquête opti-
mistisch :„toenemend". De enquête zegt voorts, dat de ene be-
staande lakmoesfabriek, welke in 1816 aan 5 arbeiders werk geeft,
in een redelijke positie verkeert, doch ook dit moet men zicn tegen
de achtergrond van 1795, toen nog 4 lakmoesfabrieken bestonden
met 50 arbeiders. Zelfs aan de scheepswerven bracht de bevrijding
geen opleving; men klaagde in de stad dat de scheepvaart geheel
door vreemde schepen werd gedreven. De scheepsbouw had het
niet veel „drukker" dan in 1810.

In Amsterdam was de toestand niet gunstiger 22) .
Slechts de suikerraffinaderij had zich bel~oorlijk kunnen herstellen.
In 1811 waren in deze tak van nijverheid slechts 95 arbeiders te
werk gesteld, 22 in 1812, in 1816 echter reeds weer 600. De 3 aldaar
in 1813 nog gevestigde ondernemingen waren de werkende rest
van 86 vroegere grotere en kleinere suikerraffinaderijen. De vlotte
aanvoer van rietsuiker was ook in de andere havens gevolgd door
een herleving van de raffinaderij. In Rotterdam werktcn in 1816
liieraan weer 14 fabrieken, in Dordrecht 12 en in Utrecht 2, welke
allen met machinekracht werden gedreven. - De bierbrouwerijen,
azijnmakerijen, de beroemde boekdrukkerijen, de goud- en zilver-
smederijen, de glasblazerijen, ging het daarentegen allen slecht23).

Als bewijs, hoe droevig het was gesteld met de belang-
rijkste Noordnederlandse tak van nijverheid, de scheepsbouw en
aanverwante bedrijven, dicnen de resultaten van een door Gijsbert
Karel van Hogendorp ingesteld onderzoek terzake 24). Amsterdam
telde in 1780 nog 43 werven met circa 2500 werklieden, in 1816
resteerden er 34 met circa 1000 werklieden. Het peil schijnt nog niet

~) Sneller, De toestand der nuverheid, p.154.
23) Van den Brink, Budrage, p.169 en volgende.
24) Van Hogendorp, Budragen, deel I, p. 125 en volgende.
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veel hoger te zijn geweest dan in 1811. In 1818 was er slechts één
schip gebouwd en stonden er twee op stape125). Van der Capellen
schrijft in 1820 aan Falck, dat men zich op Java erover heeft ver-
heugd een nieuw te Amsterdam gebouwd schip tc hebben gezien,
„doch mij bedroeft het dat men die omstandigheid als zoo buiten-
gewoon moet beschouwen"26). - Het aantal zeilmakerijen was er
in dezelfde periode geslonken tot de helft, het bedrijfskapitaal tot
een derde. Hetzelfde constateerde Van Hogendorp over de anker-
smederijen, scheepssmederijen en blokmakerijen.

Te Hoorn is, naar Van Hogendorp voorts mededeelt,
de toestand nog ernstiger. Van de 8 scheepswerven, welke de stad
in 1780 kende, resteerde er slechts één, en deze deed uitsluitend
dienst als reparatiebedrijf voor binnenschepen. De touwslagerijen,
spijkermakerijen, smederijen, zeilmakerijen enzovoorts waren ge-
sloopt of stilgelegd. In 1780 behoorden nog 15 schepen in de stad
thuis, elk van 180 last, behalve nog de admiraliteits- en compagnie-
schepen; in 1816 was dit aantal geslonken tot 1 schip van 185 last,
1 van 118 last en 3 kleine scheepjes. Enkhuizen deelde dit lot:
48 handels- en vissersschepen hoorden er in 1780 thuis, in 1816
slechts 1 groter schip en 6 haringbuizen, terwijl het aantal zeelui
van circa 1000 op 164 was teruggelopen. - In 1780 telde Zaandam
30 handelsschepen en 50 schepen voor de walvisvangst; in 1816
waren 2 schepen van 400 last overgebleven. Het aantal zeelui in
deze stad bedroeg 2300 in 1780 en 60 in 1816, het aantal werklieden
aan de werven respectievelijk 1200 en 300. - Krommenie en om-
geving fabriceercícn 23000 stuks zeildoek in 1780, 11 à 12000 in 1816.
Medemblik telde 60 tot 70 schepen in 1780, voornamelijk gebruikt
bij de hout- en walvisvaart; in 1816 was er niet één overgebleven.
De aan de scheepvaart verw-ante bedrijven zijn verdwenen, de nog
in de stad gebleven werklieden hielden zich met herstelwerkzaam-
heden bezig. - De provincie Friesland telde in 1780 nog 40 scheeps-
werven, in 1816: 16; 23 touwslagerijen, bijna 40 jaren later 11. Zeil-
makerijen 25 en 12. Ankersmederijen 6 en 2. Het totaal aantal in
deze en gelijksoortige bedrijfstakken werkzame arbeiders bedroeg
achtereenvolgens 1016 en 243, zeelui telde de provincie 2245 en 582,
terwijl het in de scheepvaart gestoken kapitaal vóór en nà de
Franse tijd achtereenvolgens f 5,8 en f 1,2 millioen bedroeg. Rond

2~) Z~vart, I~amer van koophandel Amsterdam, p.159.
28) Falck, Gedenkschriften, p.256 noot.
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1790 werden er jaarlijks 30 tot 40 schepen gebouwd, van 1814 tot
1819 niet meer dan 8. Alleen te Hoogezand werden in 1803 nog
18 schepen gebouwd, doch in het gehele Groningerland in 1818
slechts 17, waarvan het merendeel ten tijde van Van Hogendorps
verslag nog ongebruikt is. Van de 18 binnenwerven, bestemd voor
de bouw van zeeschepen, zijn er 4 geheel vervallen, 12 werken er
voor de binnenscheepvaart en slechts twee bouwen nog zeeschepen.
Te Sappermeer werden in 1805 nog 11 zeeschepen gebouwd, van
1814 tot 1819 niet één. Hetzelfde te Oude- en Nieuwe Pekel A27).

Een treffend bericht omtrent het wanhopige van de
toestand ontmoet men in een voorstel, door een scheepsbouwer
gedaan in 1820. Hij wilde een schip laten bouwen om dit na vol-
tooiing met f 200; verlies per aandeel van f 500; te verkopen;
meer practische bijzonderheden geeft het bericht jammer genoeg
niet. - Het doel van deze weinig lucratieve - en niet verwezen-
lijkte - plannen was het aanmoedigen van de scheepsbouw en het
verschaffen van een kans aan j onge scheepstimmerlieden het vak
grondig te leren. Dat een en ander geen scherts was, blijkt wel uit
het feit, dat de Amsterdamse kamer van koophandel en zelfs de
koning gunstig adviseerden28).

Merkwaardig is het in dit verband dat Falck in het
voorj aar van 1819 in de Tweede Kamer verklaarde, dat de natio-
nale scheepvaart en scheepsbouw bloeiden29). Dit misverstand
vindt wellicht zijn verklaring enerzijds in het aanzienlijke verkeer
in de Nederlandse havens gedurende de periode 1816-1818 en in het
feit, dat er tevens ruim 500 Nederlandse schepen meer deze havens
uitvoeren dan binnenvoeren. De oorzaak van dit laatste feit ligt
echter niet bij een bloeiende nationale scheepsbouw, maar bij het
veelvuldig aankopen van buitenlandse schepen door Nederlandse
reders3o). De in den vreemde gebouwde schepen waren namelijk
veel goedkoper dan de in Nederland gebouwde, en met name de
Engelse, Deense, Zweedse en Noorse vloten waren uitgegroeid,
steunend op voordelige materialen en goedkope arbeidskrachten.
Op de door een ovérvloed aan scheepsruimte lage vrachtenmarkt
konden de in Nederland gebouwde schepen niet concurreren. Hoge

27) Onpart~jdige beschouwing, p. 182.
2s) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.393-394.
2~) Staatscourant, 25 1~laart 1819.
30) Onpartudige beschouwing, p. 184, 188, 189.
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aanschaffingskosten klemden des te meer, daar ook de matrozen-
gages hier erkend hoog waren. - De slapte in de scheepsbouw-
nijverheid werkte in versterkte mate de in de achttiende eeuw be-
gonnen trek van de Hollandse steden naar het platteland in de
hand. Van Hogendorp stelde bij zijn reizen na 1813 overal een
achteruitgang van de steden en vooruitgang van het platteland
vast. Vooral Brabant en Twente profiteerden hiervan 31) .

Om verder een enkele greep te doen: de aardewerk-
en pijpenindustrie in Gouda was in verval. Uitgehongerde lichamen
zijn wel geen uitzondering in fabrieksplaatsen, maar in deze stad
ziet men er toch wel bijzonder veel, aldus Van Hogendorp, na op
een reis Gouda te zijn gepassecrd 32). De glasblazerij kwijnde even-
eens. - Over de toestand van vele andere takken werd verschil-
lend geoordeeld, doch hun betekenis voor de nationale nijverheid
kan niet groot geweest zijn. De papierindustrie bijvoorbeeld am-
vatte 1900 arbeiders in het gehele land, de houtindustrie 1200 en
de hoedenfabricage 600. Ook de toestand in Twente liet in deze
jaren alles te wensen over33). - Merkwaardigerwijs moet worden
vastgesteld dat de jeneverstokerijen bloeiden. Temidden van de
algemene slapte kan dit niet worden gezien als een bewijs van
welvaart, maar moet worden gezien als een teken van veranderde
gewoonten bij de volksklasse. Reeds in de achttiende eeuw begon
de jenever het bier meer en meer te verdringen; bierdrinken werd
gezien als een bewijs van lagere opvoeding34). Wellicht kan zelfs
van een - overigens door de armoede psychologisch te verklaren
- drankmisbruik worden gesproken, hetwelk de prestaties van de
Nederlandse arbeider nadelig beïnvloedde 3s).

De industriële stilstand was dus wel volkomen. Van
Hogendorp wijt deze aan de hoge tolmuren, welke om het Frankrijk
van de restauratie zijn getrokken. Ook spreekt hij van de algemene
vrede, het verval van vele individuele fabrieken, de grote duurte
en de algemene armoede, in welke opsomming oorzaak en gevolg
niet steeds gescheiden zijn gehouden 36). Bovendien heeft hij vooral
Noordnederlandse toestanden op het oog, terwijl ook de Zuidelijke

31) Zie hiervóór p. 18.
32) Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.266.
3a) Boot, Twentsche katoennuverheid, p.22.
3}) Colenbrander, Schimmelpenninck, p.109 noot.
36) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.60.
3s) Van Hogendorp, B~jdragen, deel I, p.279.
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Nederlanden in een diepe depressie verkeerden, waarvan het
accent echter geheel anders lag.

De Zuidelijke Nederlanden waren in industrieel op-
zicht het Noorden ver vooruit. Hierbij steunden zij niet alleen op
een grootser verleden, maar bovendien op de verbinding met twee
voor uitoefening in groot verband bijzonder geschikte nijverheids-
takken: de kolen- en ijzerindustrie 37). In het departement van de
Ourthe trof inen in 1810 een tiental mijnbouwondernemingen aan,
welke meer dan 200 arbeiders in dienst hadden, verder 9 met tussen
de 50 en 200 arbeiders. De tien eerstgenoemde ondernemingen
waren j uist die, welke stoomkracht gebruikten. In het departement
van Jemappes hadden 5 ondernemingen elk meer dan 200 arbeiders
in dienst, 53 tussen de 50 en 200. In het eeuwenoud Zuidnederlands
textielbedrijf ontmoet men buitengewoon grote ondernemingen.
Evenals in de Noordelijke Nederlanden werkte hier het overgrote
deel van de arbeiders thuis, zij het dan in direct dienstverband.
Tibergien en Cie. bij Bergen had in 1808 reeds 484 arbeiders in
dienst, De Vos en Cie. te Gent 436, de bekende Lieven Bauwens 340.
Deze laatste had bovendien in Drongen nog 416 arbeiders en in
zijn Gentse spinnerij 153. In het departement van de Schelde
werkten in 1808 bij 20 ondernemingen in totaal 2273 arbeiders. In
Gent gaven in dezelfde tijd 16 katoenfabrieken aan 1145 arbeiders
werk. Ook te Verviers bestonden enkele grote lakenfabrieken met
tientallen arbeiders. - Om te eindigen: in 1810 hadden de in ge-
heel Europa bekende tapijtfabrieken van Piat Lefebvre in Doornik
een 900 man in eigen ateliers te werk gesteld en 3600 daarbuiten.

Ook de mechanisatie was in de Zuidelijke Neder-
landen verder voortgeschreden dan in het Noorden. Bevreemdend
is dit niet. De grote malaise in het Noorden is immers hoofdzakelijk
van structurele aard, en een gevolg van de verzwakking en onder-
gang van de historische stapelhandel. In het Zuiden lagen de zaken
anders, dit gebied was onder de invloed geraakt van de industrial
revolution. Kenschetsend hiervoor is het op ruime schaal toepassing
vinden van de stoommachine, waarbij de kolenmijnbouw voorging,

37) Demoulin, Guillaume I, p.278 en volgende. - Pirenne, Histoire de
Belgique, deel VI, passim.
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en de textielindustrie onmiddellijk volgde. Ook in het toepassen
van andere nieuwe vindingen, zoals spinmachines, was het Zuiden
vlugger dan het Noorden 38). Vooral de jaren na 1820 werden er
gekenmerkt door de massale invoering van stoomkracht 39). Beziet
men hiernaast het Noorden, dan blijkt, dat in 1824 in de provincies
Groningen, Zeeland en Limburg in het geheel geen stoommachines
werden gevonden. Zelfs in 1837 telde het gehele toenmalige Neder-
land er niet meer dan 72, met een totaal vermogen van 1120 paarde-
krachten. Hiervan stonden er 43 in Noord- en Zuid-Holland, 16 in
Noord-Brabant en 4 in Overijssel4o).

Met het bovenstaande wil niet zijn gezegd, dat in de
eerste decennia van de negentiende eeuw de structuur van de beide
landsdelen essentieel verschillend was. De Noordelijke Neder-
landen waren agrarisch-commercieel, de Zuidelijke Nederlanden
agrarisch-industrieel. In de j aren rond 1825 was het aandeel van de
manufacturen in de Nederlandse uitvoer 340~0, dat van de land-
bouwproducten 43o~0 - een en ander onder bijberekening van het
Zuidnederlandse aandee141). Deze vaststelling van het overwicht
van de agrarische sector is van groot belang bij de juiste waar-
dering van de gevolgen van een misoogst op de industriële
sector 42) . Gezien de nauwe band, die er via de huisarbeid bestaat
tussen de agrarische en de industriële sector, blijft een misoogst
niet zonder gevolgen voor deze laatste: men zoekt dan immers in
aanvullende industriële arbeid compensatie voor de derving van
inkomsten uit het landbouwbedrijf. Via een aldus veroorzaakte
druk op de lonen en op de prijzen van industrieproducten - welker
afzet door de duurte van de voedingsmiddelen toch reeds in het
gedrang is gekomen - zal dus een misoogst welhaast steeds leiden
tot een industriële crisis.

Evenmin als voor de Noordelijke Nederlanden kon
dus voor de Zuidelijke van het industriële apparaat een allesbe-
zielende prikkel uitgaan. Weliswaar was in het Zuiden de industrie

38) Everwijn, Beschrijving handel en nijverheid, deel I, p.281. - Van
Houtte, Schets economische geschiedenis van België, p.158 en volgende,
bijzonder p.174.

3s) Demoulin, Guillaume I, p.248 en volgende.
4O) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p. 34 en volgende, bijzonder p. 41.
~1) Drieling, Bijdragen, p.187. - Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai,

deel III, p.17.
42) Zie ook hiervóór p. 7-8.
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belangrijker dan in het Noorden, maar zij was verre van alles-
omvattend: slechts Gent, Verviers, Doornik en Bergen hadden min
of ineer het karakter van industriesteden. Toch moet `vorden op-
gemerkt dat de quantitatief geringe industriële bevolkingsgroep
een betekenis had welke haar grootte belangrijk overtrof. De on-
lusten, welke de Zuidelijke Nederlandcn in 1830 beleefden, vinden
in bijna alle gevallen hun meest concrete vorm in enkele industrie-
centra. Bovendien wordt de industrie sterk geaccentueerd doordat
koning `Villem I een „stelselmatige industrialisatie" als eerste punt
op zijn economisch programma had geplaatst. Hierbij ging de vorst
voort op de weg, welke reeds in de Franse tijd voor beide rijks-
delen was ingeslagen.

~ Pirenne heeft verklaard, dat de schepping van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor de Zuidelijke Neder-
landen de redding heeft betekend 43) . Niet slechts is hieraan toe te
schrijven, dat dit gebied niet geheel ten onder ging, maar het ont-
leende aan deze vereniging de kracht, welke voor de toelcomst haar
voortbestaan verzekerde. Bij deze opmerking kan Pirenne echter
moeilijk de eerste jaren van het bestaan van het koninkrijk voor
ogen hebben gehad; feitelijk was de toestand in de Zuidelijke
Nederlanden nog noodlottiger dan die in de Noordelijke. Men zou
kunnen opmerken, dat het feit, dat de bouw van de in het verdrag
van `Venen bevolén vestingwerken aan de Noordelijke grens van
Frankrijk - waarmede de som van f 80 millioen was gemoeid -
meer dan welke andere maatregel bijdroeg tot de sociale stabiliteit
van het nieuwe koninkrijk 44), tekenend is voor de zwakte van de
7.uidelijke volkshuishouding.

De Zuidnederlandse nijverheid had van een aanslui-
ting bij de Noordelijke Nederlanden weinig heil te verwachten: de
grote markt van het protectionistische Frankrijk - waarbij het
ingelijfd was geweest - werd gewisseld tegen de kleine markt
van het op vrijhandel ingestelde Noorden. Dat de Engelsen boven-
dien in Nederland hun Europese pied á terre zagen, was weliswaar
de handel voordelig, maar bezorgde de Zuidelijke industrie niets
dan lasten. Voor het Noorden afzonderlijk gezien kan deze invoer
niet noodlottig zijn geweest. De invoer van Britse industriepro-
ducten in de Nederlanden bedroeg immers in de periode 1815-1817

43~ pirenne, Histoire de Belgique, deel VI, p.338.
44~ Demoulin, Guillaume I, p. 105.
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niet meer dan ~ 1,7 tot 2 millioen, tegen ~ 1,1 millioen in de j aren
1784-1792 - doch katoenen artikelen vormden na 1814 de helft van
het totaal ingevoerde bedrag45). In de Zuidelijke Nederlanden
klaagde men dan ook hevig, dat de magazijnen er vol textiel-
goederen van Britse herkomst lagen, welke onder de kostprijs
zouden ~vorden verkocht 46) . Daar de Zuidelijke ondernemingen
decennia lang onder een beschermend stelsel hadden geleefd, was
dit wel een bijzonder zware vuurproef. Hierbij komt nog, dat de
ondernemingsgeest bij de voorheen bezittende klassen aldaar niet
buitengewoon groot was ge~veest, terwijl zij eerst tijdens de Franse
revolutie door meer dynamische krachten waren vervangen. In
Engeland had dit proces reeds vroeger plaatsgevonden langs de weg
van de evolutie, waardoor dit land, wat betreft modern-industrieel
ingestelde mentaliteit, een grote voorsprong had verkregen.

Om te beginnen met de ijzerindustrie in de Zuidelijke
Nederlanden: deze had dank zij oorlog en tariefbescherming een
hoogconjunctuur beleefd. De prijzen van de door haar geleverde
producten waren alom gestegen 47) . Met de val van Napoleon komt
er echter een plotselinge kentering, en reeds in 1814 kon deze be-
drijfstak geen lonende afzet meer vinden 48). De oorzaak hiervan
moet worden gezocht in haar achterlijkheid, waar, door de be-
scherming van het continentaal stelsel, moderniseringen minder
urgent waren geweest. De voornaamste brandstof in de Zuidelijke
Nederlanden was nog hout en houtskool, terwijl in Engeland reeds
bijna alle bedrijven de ertsen met cokes bewerkten 49). Ook waren
de Zuidnederlandse gieterijen bijzonder klein, en met het gebezigde
houtskoolproces hing samen, dat het merendeel - naar schatting
wel 73o~0 - van de als in deze sector werkzaam opgegeven ar-
beiders in de bossen ~verkte. Welke sociale consequenties de ge-
leidelijke vervanging van hout en houtskool door cokes hier moest
hebben, is duidelijk5o).

Illustratief voor de slapte is de val van de houtprijs.

46) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.45-55. - Van den
Brink, Bijdrage, p.47.

48) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.268. - Van Hogendorp, B~jdragen,
deel I, p.249.

47) Van den Brink, Bijdrage, p.194.
's) Demoulin, Guillaume I, p.161. - De Boer, Roentgen, p. 6.
49) De Boer, Roentgen, p. 17. - Demoulin, Guillaume I, p.161.
bo) Lewinski, I.'Evolution industrielle, p.32.
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Voor een hectare hout werd in 1808 in de Zuidelijke Nederlanden
nog frs.1180; gegeven, in 1817 nog slechts frs.230; 51). Van
Hogendorp schildert in laatstgenoemd j aar Luik als de streek waar-
voor de val van Napoleon de ernstigste gevolgen had. „Ik heb het
gemeen nergens zoo armoedig, zoodanig in lompen gekleed, zoo half
naakt gevonden als hier". De bedelarij heeft er enorme afinetingen
aangenomen, en Van Hogendorp verwonderde er zich over dat
geen opstootjes plaats hadden gevonden toen in 1816 de levens-
middelen zo duur waren 62). Ofschoon de regering in het kader van .
de versterking van de Zuidelijke grens ruime opdrachten ver-
schafte, ~vas, naar men zegt bijzonder door de scherpe Engelse con-
currentie, geen winstgevende ijzerfabricage mogelijk. De jaren tot
1820 behoren tot de zwaarste, welke de Zuidnederlandse ijzer-
industrie in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft ge-
kend 53).

Het begrijpelijke hulpgeroep werd aanvankelijk afge-
~vimpeld met beweringen, dat het door haar geproduceerde ijzer
inferieur was aan het buitenlandse. Enige reden voor vrees in deze
richting bestond er inderdaad, daar het in de Zuidelijke Neder-
landen gewonnen erts erkend onzuiver was, terwijl de chemie nog
niet ver genoeg was gevorderd om het afdoende te reinigen 54).

Naar aanleiding van deze beweringen verzocht de koning in
Januari 1816 de departementen van marine en waterstaat hun oor-
deel over het binnenlandse ijzer te geven 55). De formulering van
het resultaat trachtte de kool en de geit te sparen, zodat het
Noorden kon blijven pleiten voor vrijblijvende invoer van vreemd
ijzer in het belang van de handel - het Zuiden voor belemmering
daarvan. De koning heeft toén toch een verhoging van het lage in-
voerrecht doorgedreven tot meer dan tienmaal de oude hoogte.
Meer positieve maatregelen werden eerst na 1820 getroffen.

Erger nog was de toestand in de textielindustrie, alge-
meen uitgeoefend in het dichtbevolkte Vlaanderen, terwijl zij ook
in de provincie Luik in snelle opkomst was. Nergens is de prikke-
lende werking van het continentaal stelsel zo duidelijk te bemerken

6Y) Demoulin, Guillaume I, p. 308, 313.
62) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.263.
63) Briavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel II, p. 262.
64) De Boer, Roentgen, p.ll.
66) Idem, p.10-12. - Van den Brink, Bqdrage, p.191 en volgende.
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geweest als in de Vlaamse textielnijverheid. In het gebied van Gent
heerste een zodanige activiteit, dat Napoleon het een voorbeeld
voor zijn onderdanen noemde. Van 1810 tot 1815 steeg in Vlaan-
deren het aantal vlasbewerkers met 19000 tot 43000. Maar ook hier
wreekte zich de bescherming. Er viel een groot gebrek aan onder-
nemingsgeest in deze nijverheidstak vast te stellen, men trok er
niet meer op uit en hield zich het liefst bij het oude. In het weven
bestond totale wanorde en elk dorp had zijn eigen specialiteit. Een
en ander zou na de scheiding tot een bijna dodelijke crisis leiden 5s).
Intussen daalde als gevolg van de ongeremde Britse invoer de prijs
van de producten in 1817 tot een zo laag niveau, dat - volgens
door Van Hogendorp ontvangen berichten - in Vlaanderen het
vlas gemeten bij gewicht duurder was dan verwerkt in linnen
stoffen 57). - Hierdoor leden de Vlaamse vlasbouwers, door wie
in de j aren rond 1818 geen lonende prijzen te maken waren,
ernstigSS). Later kwam hierin evenwel een kentering toen de
mechanisatie het de Engelse industrie mogelijk maakte meer te
besteden aan de gebruikte grondstoffen : tot 750~o van de Vlaamse
productie zou toen naar de Britse eilanden worden uitgevoerd 5~).
- Meer structureel dan deze in de kern tijdelijke tegenspoed was
de hevige concurrentie, die de linnennijverheid door de opkomende
katoenindustrie werd aangedaan. Merkwaardig is, dat de katoen-
industrie haar ontstaan dankt juist aan de in dezelfde streken als
boerenbedrijf uitgeoefende linnenweverij. Het vervaardigen van
linnen stoffen leidde namelijk in vele gevallen mede tot katoen-
verwerking, waarbij het steeds goedkoper wordende katoen - de
ruwe katoenprijs in de Verenigde Staten daalde in de periode 1800-
1820 met een derde, en van 1820 tot 1830 nogmaals met een
derde so) - het linnen tenslotte verdrong sl). Deze tegenslagen
troffen de Vlamingen des te onaangenamer, daar de koning, toen
hij in December 1813 de eerste maal met zijn nieuwe Zuidelijke
landgenoten in officieel contact kwam - en dit nog wel met de
Gentenaren Huyttens en Bauwens -, reeds had toegezegd midden-

b6) Jacquemyns, Crise économique des Flandres, p.129. - Demoulin,
Guillaume I, p. 255-256.

67) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.228.
b8) Staten 1818, p. 82.
e9) Lindemans, Geschiedenis landbouw in België, deel II, p.227.
Bo) Boot, Twentsche katoennijverheid, p.7, noot.
61) Idem, p. l. - Gedenkstukken, deel VII, p.228.
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stand en nijverheid effectief te zullen steunen 62). Tocn hij in 1815
zijn eerste bezoek aan Gent bracht, was het enthousiasme dan ook
miniem. De fabrikanten hadden zelfs geweigerd de koning te
komen begroeten, welk feit ongetwijfeld grote indruk op hem
maakte s3).

Ook dc in volle oplcomst zijnde katoenindustrie had
zwaar van de Britse concurrentie te lijden. lleze tak van nijverheid
was het voorbeeld voor de overgang van traditioncle productic-
methoden naar de mechanische voortbrenging en de industria[
revolution had zich hier reeds geheel doorgezetG4). De prijs van
een meter katoen was er tussen de j aren 1806 en 1816 met ge-
middeld de helft gedaald s~). De Nederlanden waren bij deze ont-
wikkcling achtergebleven, en de Britten slaagden erin door levering
van zeer goede qualiteiten tegen lage prijzen dit gebied tot het
depót te maken voor de verhandeling van hun katoenen stoffen
oven c~t gehele continent ss). In Luik en Namen verdween de
katoennijverheid geheel, die te Gent ging ernstig achteruit. In 1807
werden in laatstgenoemde stad nog 93000 stuks katocn verkocht,
in 1815 slechts 78000, en in 1816 niet meer dan 56000. 1817 bracht
het dieptepunt: 15000 Gentse katocnarbeiders waren zonder werk,
van dc 29 belangrijkste lcatoenweverijen hadden er 12 het werk
geheel stilgelegd, terwijl vcrschcidene andere ondcrnemingen
slechts ecn halve week of enkele urcn per dag werkten fi7). Dat dit
een ware ramp was voor een landstreek, waar een derde van het
aantal werkkrachten in de katoenindustrie een kostwinning
vond sg), behoeft geen nader bewijs. „Thcy have decayed, they
vvork at present without any benefit, if not at a loss", schreef cen
Engels fabrikant, terug van een bezoek aan Gent, aan de Britse
ambassadeur te 's-Gravenhage s~). - Alom duikcn verhalen op,
dat de ingevoerde Britse weefsels en garcns onder de kostprijs

~) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.206 en vol-
gende.

~) Van der Meersch, De 1'état, p. 234.
44) Heaton, Economic history, p.553.
e~) Demoulin, Guillaume I, p.323-324.
~) Idem.
~7) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.635. - Idem, deel VIII (2), p.104. -

Demoulin, Guillaume I, p.325. - Pirenne, Histoire, deel VI, p.273. - Zie
ook noot 63.

es) Jacquemy.ns, Crise économique des Flandres, p. 56.
63) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.104.
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zouden worden verkocht, doch Van Hogendorp meent vast te kun-
nen stellen, dat de Gentenaren dit in de betreffende j aren eveneens
hebben moeten doen. De machinale productie, zo stelt hij terecht,
heeft er immers te veel belang bij aan de gang te blijven, dan dat
zij als redding in de nood stillegging van bedrijven zou kunnen
bezigen 70).

Het is begrijpelijk, dat de slapte in het bedrijfsleven
en de duurte van de voedingsmiddelen er aanleiding gaven tot
onrust, en door verschillende deputaties uit Vlaamse steden werd
de overheid op de noodtoestand attent gemaakt 71). Als voorbeeld
kan worden vermeld, dat het in Juli 1816 tot een uitbarsting kwam
in Gent. Werklieden verbrandden alle producten van Britse oar-
sprong, welke de winkels voorradig hadden, en de kledingstukken
van Britse origine, welke zij zelf of voorbijgangers - die deze
vrijwillig afgaven - droegen 72).

De door het binnendringen van de Britse producten
ondervonden nadelen werden nog verzwaard doordat Frankrijk
na de nederlaag alle invoer van textielgoederen verbood. Deze
maatregel trof vooral de textielindustrie in Kortrijk en omgeving,
welke geheel was ingesteld op de afzet naar dat land. Duizenden
Kortrijkse arbeiders trokken weg, toen de stad en omgeving met
Nederland werd verenigd 73). Pruisen volgde het Franse voorbeeld
in 1814, en Engeland stelde een invoerrecht in ter hoogte van twee
tot driemaal de waarde van het ingevoerde product74). Nederland
daarentegen hief aanvankelijk slechts een recht van 20~0, en eerst
medio 1816 werd een licht beschermend recht ingesteld, waarbij de
invoer van grondstoffen practisch werd vrijgegeven, doch deze van
halffabrikaten en eindproducten iets werd bemoeilijkt 75). Een
andere typisch Zuidnederlandse nijverheidstak, het kantwerken,
kon in de algemene depressie en tengevolge van prohibitieve in-
voermaatregelen van andere landen, evenmin bloeien. Engeland,
Frankrijk en Rusland sloten hun grenzen voor dit beroemde pro-

'a) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.268.
n) Stuart, Jaarboeken 1816 (III), p.5. - Gedenkstukken, deel VIII (1),

p.144,146.
72) Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 347, 639.
73) Idem, deel VII, p.228.
T') Van den Brink, B~jdrage, p. 161.
7ó) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.287.
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duct en in een paar j aren vielen de prijzen tot op de helft ~ 6) .-
Slechts de lakenindustrie van Verviers maakte een uitzondering
op het droeve beeld. Ofschoon ook daar schokken niet uitbleven,
werden zij spoedig overwonnen door het hervinden van de Duitse
landen als afzetgebied, en dank zij de zeer progressieve mentaliteit
van de lakenfabrikanten, die op grote schaal gebruik maakten van
de nieuwste productiemethoden 77).

Tot verlichting van de werkeloosheid richtten ver-
scheidene gemeentebesturen werkplaatsen in, waarvan de pro-
ducten aan liefdadige instellingen en aan het legcr werden
verkocht 7S). In een zestiental Zuidnederlandse steden telden zij ih
1818 een bevolking van gemiddeld bijna 2000 personen elk 7a). Ook
het Antwerpse gemeentebestuttr richtte op de citadel een „ateliér
de charité" op „onder de galeiboeven", zoals Van Hogcndorp zich
uitdrukte go), waar 1100 personen werk vonden. Deze methode van
werkverschaffing ontmoette echter spoedig critiek in de Staten van
de provincie: men vond het ongeoorloofd, dat in de huidige om-
standigheden werk van bestaande fabrieken door gevangenen werd
verricht. Ook tegen de armenonderneming van Gent werd protest
aangetekend S1). Inderdaad kan de procedure, waarbij ter werk-
verschaffing een duplicaat van bestaande fabrieken wordt ge-
schapen, geen reden tot bijval zijn. Wat de Noordelijke Neder-
landen betrof : ook in Breda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Enkhuizen,
Bergen op Zoom en 's-Hertogenbosch bestonden dergelijke on-
dernemingen, welke zeer oud waren en reeds uit de achttiende
eeuw dateerden S2).

Meer efficiënt was de door de koning ontworpen hulp.
Op zijn persoonlijke instigatie verschafte de schatkist aan de Staten
van West-Vlaanderen een bedrag van f 400.000 als renteloze lening,
terug te betalen in anderhalf j aar. De Staten betoogden, dat de ver-

78) Van Hogendorp, B~jdragen, deel I, p.224.
77) Demoulin, Guillaume I, p. 139, 318 en volgende. - Briavoinne, De 1'in-

dustrie, deel I, p.393.
78) Briavoinne, De 1'industrie, deel I, p.165.
7~) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.385. - Van Hogendorp, Bijdragen,

deel II, p. 264. - Briavoinne, De 1'industrie, deel I, p. 165.
~) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 226.
gi) Idem, p. 276. - Briavoinne, De 1'industrie, deel I, p.226.
82) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.276. - Van den Eerenbeemt,

's-Hertogenbosch, p.57 en volgende.
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koop van de katoenen stoffen - welke zij met dit bedrag dachten
te kopen - ook al zou dit een verlies van 10, 20 of zelfs 500~o met
zich brcngen, toch nog „winstgevend" zou kunnen zijn. Er zou
immers op die wijze voorzien kunnen worden in het levensonder-
houd van 15.000 mensen, terwijl het verlenen van steun aan een
dergelijke werkeloze groep toch altijd driemaal zo kostbaarwas 83).
- Ofschoon ook dit soulaas, zoals alle steunmiddelen in tijden van
depressie, onvoldoende tot algehele leniging van de nood zal zijn
geweest, toch kan het practischer worden genoemd dan de „betere
zedelijke en godsdienstige opvoeding", welke elders als enig middel
ter verkrijging van ecn ware en duurzame verbetering wordt ge-
noemd 84).

Er bestond toen nog geen mogelijkheid door het ver-
lenen van credieten op korte termijn te voorzien in de kapitaal-
nood, waarin bijzonder de Gentse industriëlen dreigden te geraken.
De ondernemingen waren in de Franse tijd hun eigenaars boven
het hoofd gegroeid en bij de minste stagnatie van de vraag moest
een tekort aan bedrijfskapitaal naar voren komen 85). Er bestond
dus een wanverhouding tussen de geldmiddelen van de onder-
nemers en de grootte van httn ondernemingen. De grote uit-
breidingen van de fabrieken waren minder gevestigd op de zeker-
heid van bestaande afzetgebieden, dan op de hoop er zich te kunnen
scheppen. Daarenboven waren de periodieke moeilijkheden bij-
zonder in de katoenindustrie zeker een gevolg van snellere en meer
overvloedige productie tengevolge van de mechanisatie gs). De
ondernemers hadden van de ene lening redding moeten zoeken in
de andere, daar het tijdsverloop tussen de inrichting van de fabriek
en het gereedkomen van het product aanzienlijk was. Tijdens een
prijzenhausse, zoals zich voordeed in de jaren tussen 1795 en 1813,
werden de nadelen van een tekort aan bedrijfskapitaal niet zozeer
gevoeld, doch deze toestand wijzigde zich na de nederlaag van de
Fransen. Toen de Engelse concurrentie zich op haar ergst deed
voelen, bleken de ondernemers merendeels niet in staat hun wèl
uitgebreide, maar niet evenredig gemoderniseerde fabrieken aan

83) Demoulin, Guillaume I, p.158. - Zie ook Van Hogendorp, Gedenk-
stukken, deel VIII (2), p.lll.

~) Luttenberg, Proeve, p. XVII.
g~) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.385. - Salviati aan Frederik Wil-

lem III.
~) Demoulin, Guillaume I, p.271.
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de nieuwe productiemethoden aan te passen. Tijdens een bezoek
aan Gent in 1817 zag Van Hogendorp als nieuwigheid een stoom-
machine, welke diende tot aandrijving van ongeveer 25 katoen-
spinmachines. Door een deskundige werd hem evenwel verzekerd,
dat „die geheele toestel in Engeland geen centime waard zou
zijn, zoodanig is daar alles verder verbeterd". De machine had
frs.50.000; gekost, en men zou er momenteel een, dat even doel-
matig maar veel eenvoudiger was, kunnen aanschaffen voor
frs.20.000,-. „De machines en de werklieden zijn", aldus Van
Hogendorp, „met vele kosten en gevaar uit Engeland overgebragt,
doch de geest van uitvinding schijnt niet mede overgekomen te zijn.
Deze gaat in Engeland gedurig vooruit, en laat telkens onze machi-
nerie achter zich" 87). - Een steunfonds voor nieuwe of te mo-
derniseren bedrijven zou eerst in 1821 tot stand komen.

Ondanks het feit dat de plaatsing van de - nog zo
achterlijke - machines in de ogen van het werkeloze volk ge-
makkelijk de uitsluitende oorzaak van de ondervonden rampspoed
zou kunnen zijn, is het merkwaardig dat slechts hoog zelden sprake
is van de in Engeland zo beruchte „machineoproeren" 88). Dat men
zich echter ook in ondernemerskringen zeer wel be~vust was van
de aan mechanisatie verbonden sociale nadelen, blijkt uit het af-
wijzend advies van de Rotterdamse kamer van koophandel in 1816
inzake de plaatsing van een vlasspinmachine daar ter stede,
daar anders de werkeloosheid zou toenemen 89). Van Hogendorp
rept over een „uitrekening", gegrond op de laatste verbeteringen in
het Engelse productiesysteem, volgens welke alle katoenen stoffen,
die in Nederland nodig waren, door een duizendtal arbeiders
zouden kunnen worden voortgebracht90). Een antwoord op de
vraag, wat er dan zou geschieden met de vrijkomende arbeiders,
kon niemand geven. De ontwikkeling werd als natuurnoodzakelijk
gezien, en de gedupeerde paste berusting in zijn lotsl).

Weinigen slechts zagen, dat de tot 1820 durende
depressie 92) diepergaande oorzaken had dan enkel de buiten-

8T)
ss)
sa)
so)
ai)
~z )

Van Hogendorp, Budragen, deel I, p.235.
Demoulin, Guillaume I, p.273 en volgende.
Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 135.
Van Hogendorp, Bqdragen, deel I, p.235.
Stein, Pauperismus, passim.
Gedenkstukken, deel VIII (1), p.149.
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landse concurrentie of een zekere achterlijkheid aan Nederlandse
zijde. Immers het economisch leven over de gehele wereld stag-
neerde 93) . In de Duitse, Franse, Zwitserse en ook de Britse in-
dustrie en handel was het rond 1820 slap en werd over gebrek aan
vertier geklaagd, ofschoon toch de oorzaak waaraan men in de
Nederlanden alles wijtte: de Britse concurrentie, gedeeltelijk niet
aanwezig was94). Men zou geduld moeten oefenen, en de keer van
het ongunstig getij moeten afwachten.

Niet slechts op agrarisch, doch eveneens op industrieel
terrein kenmerkte zich het regeringsbeleid door een grote mate
van passiviteit. Het schijnt ook hier, dat koning Willem I de te
volgen politieke lijn nog niet duidelijk voor ogen stond. Vergeleken
met de orde van grootte van de zich voordoende moeilijkheden
moeten de ter bestrijding getroffen maatregelen als ten enen male
onvoldoende worden bestempeld. Eerst nà 1820 begint de periode
van „grote scheppingen" van de koning, welke scheppingen ten
doel hadden steun en richting te geven aan de strevingen van de
particulieren. - Met deze opmerking wil de oprichting van de
Nederlandsche Bank in 1814 95) niet worden gekleineerd. Dit was
evenwel geen instelling, waarmede de koning het voeren van een
actieve economische politiek beoogde. Ook het reeds spoedig op-
gerichte Amorfisatiesyndicaat zag zich eerst na 1820 een actieve
taak toegewezen bij de stimulering van de nationale nijverheid ~s).

Doch bovendien moet worden vastgesteld, dat ook de
in de eerste j aren gevoerde belasting- en tarievenpolitiek typische
uitingen zijn van een tastende geest, welke de te volgen weg niet
helder voor zich ziet. Met name de belastingpolitiek had enige voor
de nationale nijverheid wel bijzonder nadelige aspecten. Het Neder-
landse belastingstelsel, dat in 1813 voorlopig van kracht werd ver-
klaard, was grotendeels overgenomen van de Franse administratie.

s3) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.146, bericht van de Britse gezant
Lord Clancarty aan zun minister Lord Castlereagh. - Gedenkstukken, deel
VIII (2), p. 530, bericht van Wiselius aan Van Maanen.

a') Van den Bosch in De Star, deel II (1), p.86.
e5) Zie hierna, p. 168-169.
96) Zie hierna, p. 154 en 167.
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Tegelijk met het tarievenstelsel voor de in- en uitvoer werd het
herzien in 1816. De vele oude indirecte belastingen werden ver-
vangen door een belasting op zout, zeep, wijnen, gedistilleerd, bier,
azijn, turf en steenkool. Díen kan zeggen, dat deze belastingen niet
alleen zeer nadelig waren voor de minst draagkrachtige klassen -
zij brachten bijna evenveel in's lands kas als de directe belastingen
en slorpten in de meeste gevallen l00~o van een arbeidersloon op 97)
- maar ook hun uitwerking op de industrie was allesbehalve heil-
zaam. Een accijns op brandstoffen was in de Noordelijke I~Teder-
landen een bekend iets. Die op steenkool was immers reeds inge-
steld op 18 December 1805 ter bescherming van de veenderijen 98),
terwijl de turf zelf er reeds eeuwenlang was belast9o). De Zuide-
lijke Nederlanders echter - die een buitengewoon hoge kolen-
productie hadden : circa 4 millioen ton per j aar, tegenover Enge-
land en Wales 10 millioen ton, en Frankrijk en de Duitse landen
1 millioen ton l oo) - boden heftige tegenstand tegen de invoering
van deze accijns, die voor hen een noviteit was, en dit nog wel
door een regering, die had toegezegd de nijverheid te zullen
steunen. Zij betoogden hierbij, dat een dergelijke accijns een uni-
cum was in Europa. Voegt men bij de prijs vanaf de mijnen de
zeer hoge transportkosten - een hoeveelheid kolen, welke in
Henegouwen f 10; kostte, moest in Holland f 20; tot f 25;
maken lol) - en men begrijpt dat het in 1816 protesten regende
van de zijde der Zuidelijke producenten en verbruikers. „De duurte
der brandstoffen is een algemeene ramp, en de grootste misschien
na de duurte der levensmiddelen" verklaarde Van Hogcndorp,
ofschoon niet j uist de grootste voorstander van een ontwikkeling
van het land in industriële richting. „A1 de verbruikers (zijn) daar-
door gedrukt, al de fabrikanten in de rouw". De toch reeds
stagnerende industrie ondervond van deze belasting een extra na-
deel. Waarom konden ovens, stoommachines en dergelijke niet van
deze lasten worden vrijgesteld, vroeg hij zich af l02). En verder
merkte hij op, dat de Engelse en Luikse kolen weliswaar vroeger

a7) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek, p.221. - Van Hogen-
dorp, Bijdragen, deel I, p.113 en volgende.

98) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.161.
as) Van den Brink, Bqdrage, p.188.
ioo) Heaton, Economic history, p.504.
Yol) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 262, 335.
Io2) Idem, deel II, p. 217, 221.
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onderhevig waren aan een zwaar invoerrecht, doch dat het on-
billijk was, nu de Luikse kolen inlands waren geworden, het hier-
uit voortvloeiende voordeel grotendeels teniet te doen door een
nieuwe accijns. Daarenboven bleek, dat het invoerrecht op de
Engelse kolen onevenredig hoog was vastgesteld. Dit recht bedroeg
f 11,- per hoed van ongeveer 1500 kilogram, hetgeen de prijs
van de Engelse kolen ver bracht boven de prijs van de binnen-
landse kolen. De Zuidnederlandse kolen konden nu, naar het bleek,
f 6,- tot f 8; duurder worden, zonder hun voorkeur te ver-
liezen 103). - Uitsluitend nadelig was deze maatregel echter niet.
Dlogelijk kan zij worden gezien als een poging van de koning, de
in een allerdroevigste positie verkerende Zuidelijke mijnen op te
beuren. Het was een ruw middel, maar het hielp uitstekend: de
Zuidnederlandse stecnkool veroverde de gehele Noordnederlandse
markt zonder enige moeite. Dit blijkt uit het feit, dat in 1816 te
Amsterdam 1659 chaldrons van 13 hectoliter werden ingevoerd,
in 1817: 643 en in de eerste negen maanden van 1818 slechts 180. In
Rotterdam in dezelfde periode: 5200, 2000 en 1200 hoed l04). Deze
scherpe verminderingen kunnen zeker niet uitsluitend op rekening
worden geschreven van de slapte in de industrie, daar ook in later
j aren de invoer minimaal bleef en er zelfs een toenemende uitvoer
voor in de plaats kwam lo~). De mijnwerkers ging het dan ook, na
enige ellendige aanvangsjaren los), onder de regering van Willem 1
steeds beter, en hun loon nam snel toe i07). Toch werd het algemeen
patroon van de kolenmijnbouw nog lange tijd gevormd door in-
efficiënte ondernemingen van geringe betekenis; pas toen kapitalen
nodig waren, kwamen de moderne grootondernemingen op los),

Om nog enige andere aspecten van de belastingpoli-
tiek te bezien : berucht is de, tij dens de onlusten van 1830 een zo
grote rol spelende, belasting op het gemaal, een heffing op het
malen van granen, mèt aardappelen het voornaamste volksvoedsel.
Een eveneens door de arbeider zeer verafschuwde belasting was

ioa) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 176, 281. - Sneller, Steenkolen-
handel, p. 156 en volgende.

1~) Zie voor deze en andere bijzonderheden Bouman, Rotterdam, p. 39. -
Demoulin, Guillaume I, p. 300 en volgende.

lo~) Drieling, Bqdragen, p. 316.
ioo) griavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel II, p.262.
Io7) Julin, La condition des classes laborieuses, p.265.
loe) Lewinski, L'évolution industrielle, p. 32, 90.
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die op bier en gedistilleerd. Zij betekende vooral voor de Zuidelijke

Nederlanden een zware slag en bracht de ondergang van het
merendeel van de vele plattelandsbrouwerijen en -distilleerde-
rijen ioo).

Het merkwaardigste was wel de patentbelasting,
waaraan ieder die een bedrijf uitoefende was onderworpen, en
welke zich naar de grootte van dit bedrijf richtte llo). Het was een
belasting op de nijverheid in de breedste zin, te voldoen vóór het
begin van een bedrijf of verder elk jaar op basis van ecn vermoede,
doch uiteraard steeds problematische winst. Zij was dus allerminst
een prikkel voor het ontstaan van initiatieven op het gebied van de
„industrialisatie". Het was niet enkel een industriële of commer-
ciële belasting, doch tevens een belasting op kunstbeoefening, op
liefdadigheid - met uitzondering van de publieke liefdadigheid -
onderwijs, enzovoorts, kortom: op elk middel van bestaan uit eigen
arbeid, terwijl er geen belasting bestond op inkomsten buiten deze
arbeid 111). De heffing was zeer ingewikkeld: zo werd niet slechts
de timmerman aangeslagen als zodanig, maar ook als leverancier
van hout. Een stoommachine in een fabriek werd afzonderlijk aan-
geslagen voor een aangesloten draaibank, getouw enzovoorts. -
De uit de Bataafse tijd bekende financiële expert, I. J. A. Gogel, die
ook door koning Willem I hoog werd gewaardeerd, noemde haar -
toen zij in strijd kwam met het revolutie-ideaal van de gelijkheid
óók op sociaal-economisch gebied doordat noodzakelijke aanvul-
lingsbepalingen achterwege bleven - een „wandrochtelijk voort-
brengsel", dat de leegloper ontzag, maar de handelsman en de ge-
hele nijverheid drukte 112). Hoezeer Gogel in dit opzicht zijn tijd
vooruit was, blijkt wel uit de volgende passage. „Groote fortuinen
zijn pesten in een Staat - nevens deze ziet men weldra niets dan
armoede - en de middenstand, de nuttigste van allen, verdwijnt. -
Het is voordeeliger voor den staat, dat er twintig landlieden bestaan,
die elk twintig morgen lands in eigendom bezitten en bebouwen,
dan dat een enkel leeglopend, voor de maatschappij onnut wezen,
van 400 morgen de vruchten trekt, de grond onder arme huurders

ios) Demoulin, Guillaume I, p. 184 en volgende.
llo) Zie bijzonder voor de ontstaansgeschiedenis Wiskerke, Afschaffing

gilden, p.155 en volgende.
lYl) Sickenga, Nederlandsche belastingen, p.68, 98. - Van den Eeren-

beemt, 's-Hertogenbosch, p. 113 en volgende.
Y12) Gogel, 1~lemoriën, p.46 en volgende.
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verdeelt, en hun even zoo veel en niets meer van hunnen zuren
arbeid overlaat als zij noodig hebben, om soberlijk het leven te be-
houden. - In het eerste geval heeft" - aldus nog steeds Gogel -
„de maatschappij twintig werkzame vruchtvoortbrengende, wel-
vareiide huisgezinnen geschikt en willig om hunne lasten op te
brengen. In het laatste slechts één, somtijds een verachtelijken
weekeling met twintig halfbehoeftige gezinnen, welke door den ge-
ringsten tegenspoed aan de armenkassen vervallen". Vrijgesteld
zijn daarentegen „de renteniers, de ware hommels, die de fortuinen
hunner medeburgers opteeren" 113). - Ook anderen, waaronder
Gijsbert Karel van Hogendorp, vielen om redenen van gelijke aard
over het gevolgde belastingsysteem 114).

Van alle directe belastingen was het patent dus wel
de meest onrechtvaardige voor de „kleine man" en de kleine be-
drijven 115). Ook het feit, dat alle belastingen geheven werden bij
de oorsprong, werkte belemmerend op de spontaneïteit van de
nijverheid. Deze wijze van heffing bracht namelijk met zich mede,
dat het niet was geoorloofd een fabriek op te richten of weer in
werking te stellen zonder voorafgaande goedkeuring door de over-
heid, die tevens een gedetailleerde opgave ~venste van het aantal
te produceren eenheden ils). Nog merkwaardiger in het kader van
de industrialisatie ~vas een belasting op de „octrooien voor uit-
voering, verbetering en eerste invoering". Vastgesteld moet dan ook
worden, dat de belastingpolitiek van de regering aanvankelijk
weinig progressief, zelfs positief schadelijk voor het bedrijfsleven
moet worden genoemd. Ook in deze lijn zou na 1820 een keer
komen.

Tot hier werd in deze studie nog niet gesproken over
de visserij, ofschoon deze ons voor de geest staat als een van de
factoren voor de Noordnederlandse bloei in de zeventiende en
achttiende eeuw. Het is nu de plaats op deze tak van nationale

i13) Gogel, Memoriën, p. 37, 47.
Yi4) Zie bijvoorbeeld Gedenkstukken, deel VIII (3), p. 291, 296. - Van

Hogendorp, Bijdragen, deel IV, p.127.
i16) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek, p.210.
118) Portielje, Handel van Nederland, p.27.
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werkzaamheid te wijzen, en dan niet omdat zij in de j aren na 1813
in het oog valt door bijzondere activiteit, maar omdat zij toen het
bewijs leverde haar oude levenskracht voorgoed kwijt te zijn 117).

In de zeventiende eeuw was de Nederlandse visserij
vermaard en had een monopolie ~vat betreft de voorziening met vis
van bijzondere qualiteit. Verreweg de belangrijkste tak ervan was
de haringvisserij, de zogenaamde „grote visserij". Men telde hier
alleen reeds een 2.000 buizen met ongeveer 30.000 tot 40.000 vissers,
welke per jaar twee tot drie reizen maakten. Steunend op een
feitelijk Europees monopolie en angstig bezorgd voor het hand-
haven van de qualiteit, was haar activiteit tot in details gereglemen-
teerd. Talrijke verdragen met omliggende staten en steden werden
afgesloten, waarbij deze zich verplichtten slechts haring te im-
porteren die voldeed aan de in Holland gestelde qualiteitseisen.
Dit reglementeren ging goed, zo lang Holland een practisch mono-
polie bezat, doch zijn uitwerking leed zwaar door de oorlogen in de
achttiende eeuw, welke de haringvissers de toegang tot de haring-
gronden belemmerden. Engeland ging een eigen vloot oprichten.
De Oostenrijkse Nederlanden, vanouds grote verbruikers van Hol-
landse vis, sloten hiervoor hun grenzen en maakten van Nieuw-
poort een - overigens bescheiden - centrum van haringvisserij.
De Hollandse haringvisserij bleek niet opgewassen tegen deze
tegenslagen. Op het einde van de achttiende eeuw had het verval
dergelijke afinetingen aangenomen, dat jaarlijks nog slechts 150 tot
200 buizen uitvoeren.

De zoetwatervisserij nam in zo mogelijk nog snellere
mate af dan de haringvisserij. Een uitgebreid premiënstelsel kon
de belangstelling niet doen herleven. Hetzelfde was het geval met
de zogenaamde „kleine visserij' : de vangst op kabelj auw, schelvis
en dergelijke tussen Doggersbank en IJsland. Ook de walvisvaart
ging practisch teniet.

De Franse tijd bracht algehele stilstand. Vlaardingen,
Enkhuizen en andere eertijds beroemde visserplaatsen, leden diepe
armoede. Veel buizen en vakgeheimen werden naar het buitenland
verkocht. Na een korte opleving in het vredesj aar 1802 daalde het

117) Zie voor het volgende: Baasch, Ho115ndische Wirtschaftsgeschichte,
p.56 en volgende, p.502 en volgende. - Beaujon, Overzicht geschiedenis
IV'ederlandsche zeevisscherijen, p. 329. - Van den Brink, Bijdrage, p,177 en
volgende. - Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.249 en volgende. - Ver-
viers, Nederlandsche handelspolitiek, p.222 en volgende.
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aantal uitgevaren schepen met het j aar, om na 1810 practisch het
nulpunt te bereiken 118).

De in 1813 plaatsvindende bevrijding bracht echter
een opvallend snelle opleving. Niet slechts de haringvangst, maar
ook de walvis- en robbenvangst bloeiden weer op. Tot grote schade
van het particulier initiatief bleek evenwel de regering, door het
handhaven van alle oude bepalingen, de haring te willen doen
blijven een eerste klasse en dure lekkernij, ofschoon zij in andere
landen reeds lang een volksvoedsel was geworden. Dit remde de
opbloei, welke een vergelijking met de toestand in de zeventiende
eeuw dan ook niet doorstaat: het peil kwam niet hoger dan dat van
de jaren 1790 tot 1795, waarna in de jaren na 1820 een slepende
achteruitgang intrad - in tien jaar tijds met een derde. De vol-
gende schildering van de meergenoemde Ouwerkerk de Vries geeft
een uitstekend beeld van de stemming: „Hoe boven alle twijfel was
de roem van dit heerlijk vischj e(de haring), met reine Hollandsche
handen naar vaste regelen en wetten gekaakt en gezouten, door
geheel Europa gevestigd. Geene kiesche Duitsche tong zou den
Noordschen haring proeven zoo lang men den Hollandschen be-
komen en betalen kon. Ook in de Zuidelijke, roomsche landen was
in de vasten, naast een schotel Zeeu~vsche witte boonen, - met
geheele scheepsladingen derwaarts uitgevoerd - eenige Hol-
landsche haringen voorgezet, een zoo begeerd gerecht, dat voor de
gebruikers de voorschriften van het geloof ophielden onthouding
te weezen. `Vat is er van geworden? Mogt men niet bijna vragen:
waar heeft hij bestaan?" 119).

Na het voorgaande zal duidelijk zijn, dat de visserij
voor het welvaartsleven van het toenmalige koninkrijk van slechts
zeer ondergeschikte betekenis was. Het is dan ook niet nodig aan
deze tak van nijverheid nog veel aandacht te schenken. De voor-
gaande verantwoording was echter noodzakelijk om de critische
lezer ervan te overtuigen, dat het gerechtvaardigd is deze eertijds
rijkdom en roem brengende tak van nijverheid, waaruit onze voor-
ouders het scheepsvolk betrokken ter bemanning van hun be-
roemde oorlogs- en handelsvloten, verder onvermeld te laten.

lig) D'Alphonse, Aper~u, p.41-42.
lls) Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p. 108, 249 en volgende.
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VIJFDE HOOFDSTUK

ALGEMENE DEPRESSIE EN KEERPUNT

1. Handel

In de eerste regeringsjaren van koning Willem I is,
zoals hiervoor gezegd, typerend, dat het beleid elke aan de nood-
toestand evenredige energie miste. Slechts op het gebied van de
tariefwetgeving werd baanbrekend werk verricht. Het steeds
krachtiger blijkend streven van de koning, zijn landen een nieuwe
economische vorm te geven, en zijn aansluiting zoeken bij de onder-
danen met een creatieve geest - de „jeunes emancipés" tegenover
de „vieillards chagrins" 1) - vindt hier een eerste uiting. Men moet
de nu te beschrijven maatregelen op het gebied van de tarieven dan
ook allereerst zien in het kader van de noodzaak, beide landsdelen
tot één geïntegreerd geheel samcn te smelten; slechts daarna als
punten van een urgentieprogramma tot economische vooruitgang.

Gezien de beschreven structuur van de beide lands-
delen was het wel een buitengewoon moeilijke taak een tarief van
in- en ttitvocrrechten samen te stellen, dat zowel het industriali-
sercnde Zuiden als het commercieel getinte Noorden zou voldoen 2).
De gebeurtenissen zouden later uitwijzen, dat naast religieuze en
culturele vraagstukken de tarievenpolitiek een struikelblok zou
zijn op de weg naar de eenwording - en niet de belangrijke een-
makende factor, waarvoor de koning haar had aangezicn. De in-
directc belastingen, hiervan vooral de invoerrechten en accijnzen,
en dc wijze van heffing waren, althans volgens Van Hogencíorp, de
grondslag voor de verwijdering van Noord en Zuid 3).

De grootste hindernis voor de vorming van een conse-
quent mercantilistisch tarief van beschermende rechten ten be-
hoeve van de binnenlandse nijverheid - namelijk het feit, dat bij

1) Zie p.57.
2) Demoulin, Guillaume I, p.119.
3) Van Hogendorp, Bijdragen, deel III, p.5.
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de belasting van de in- en uitvoer de koopman minder voordelig in
Holland kon markten - was met het einde van Hollands stapel-
functie vervallen. Hiertegenover waren er vele omstandigheden,
welke pleitten voor een stelselmatig pogen om de Noordnederlandse
nijverheid tot ontwikkeling te brengen. De handel was niet meer
de belangrijkste welvaartsbron aldaar en ernstig verzwakt. Het
buitenland hief uitgesproken beschermende rechten, terwijl het
continentaal stelsel had doen zien hoe voordelig protectie `vel kon
zijn. De moeilijkheid was echter, dat vele goederen industrie-
producten in het Zuiden waren, doch handelsartikelen in het
Noorden. En het toeval wilde, dat enige artikelen waarop de Zuide-
lijke industrie zich bijzonder toelegde - textiel en ijzer - tevens
voor de Noordelijke handel van bijzondere betekenis ~varen:
Amsterdam had immers de wereldhandel van ijzer, linnen, wol en
lakens bezeten, terwijl het eerstgenoemd product tevens belangrijk
was als ballast 4). Waarschijnlijk was men het er wel algemeen
over eens, dat, zoals de afdeling uit de Eerste Kamer, die over het
tarievenvraagstuk verslag uitbracht, zich uitdrukte, „geheel bij uit-
sluiting van den Koophandel geen stelsels meer kunnen ingevoerd
worden", en dat „inlandsche producten en uitgestrekte fabrieken
ook hunne regten en aanspraken" hebben 5). Men wist, dat de ver-
eniging een geheel had doen ontstaan dat anders was dan de som
van de beide samenstellende delen. Hierop was men immers al
dadelijk attent gemaakt, doordat het tarief van 6 December 1813 6)
- dat, gezien in het licht van het protectionistische zonnetje waarin
de Zuidelijke Ncderlanden zich zo lang hadden gekoesterd, be-
trekkelijk gematigd was - de vrces van laatstgenoemden had
gaande gemaakt. Vooralsnog bleef echter voor hen het geldende
protectionistisch tarievcnregime van kracht. Deze uiteenlopende
behandeling van Noord en Zuid was uiteraard niet te handhaven
en werd vervangen door het voor het gehele koninkrijk geldende
tarief van 1816, dat een zekere mate van bescherming inruimde
binnen de oude porto-franco-idee. Tijdens de beraadslagingen hier-
over in de Staten-Generaal stond de opvatting, dat protectie ecn
voorwaarde was voor industriële bloei, fel tegenover de mening,
dat de handel slechts op voorvaderlijke wijze kon worden gedreven.

4) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p.53.
~) Bijlagen Handelingen 1815-1816, p.1026.
e) Zie p.60.
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Het was bij deze discussies, dat Van Hogendorp, als leider van de
oppositie-ad-hoc, zo ontactisch de regering aanviel, dat hem dit de
blijvende ongenade van de koning bezorgde 7). Van de ingeslagen
weg zou echter niet meer worden afgeweken 8).

In het nieuwe tarief geven niet de behoeften van de
schatkist, maar louter de belangen van handel en nijverheid de
doorslag; hetzelfde geldt voor de later aangebrachte wijzigingen en
aanvullingen ~). Deze vaststelling wordt niet ondergraven door het
feit dat, toen in 1817 als gevolg van de landbouwcrisis de middelen
ruim f 6 millioen onder de raming bleven, de koning aan een com-
missie opdracht gaf te zoeken naar wegen, welke tot verhoging van
de opbrengst konden leiden lo) : 1817 was immers een uitgesproken
rampjaar en de toen geuite bedoelingen zijn allerwaarschijnlijkst
vreemd geweest aan de opstellers van het tarief van 1816. Zijn
veelgesmade samensteller, Wichers, gaf als doel van de wet aan
„te zijn de weldadige geleider en beschermer van de Commercie en
Industrie, de aanlokker der relatiën en communicatiën met handel-
drijvende volken" 11). Werd met deze woorden de nadruk gelegd
op de commerciële desiderata, de koning bezag de ommezijde toen
hij - volgens de weergave van Van Hogendorp - als zijn mening
gaf, dat Nederland geen natie van „bloote kruiers" moest blijven,
maar met fabrieksproducten tegen Engeland moest dingen 12). Om
deze beide doeleinden te bereiken, werd het tarief gegrond op „het
systema eens vrijen en algemeenen handels in gepast verband met
de inlandsche fabrijken, trafijken en andere takken van industrie"
- deze woorden zijn weer van Wichers - en werden de laag
gehouden rechten op protectionistische leest geschoeid. De invoer
van grondstoffen werd bevorderd, de uitvoer ervan tegengegaan,
terwijl voor eindproducten het tegengestelde gold 13). Zo werd de
uitvoer van ijzererts verboden en de invoer slechts licht belast;

7) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p. 88 en volgende. - Colenbrander,
Koning Willem I, deel II, p. 11 en volgende. - Idem, Historie en leven, deel I,
p.200 en volgende.

8) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p. 104.
9) Groeneveld bieyer, Tariefwetgeving, p.13G. - Ratté, Nederlandsche

doorvoerpolitiek, p.48.
lo) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p.151.
Yl) Idem, p.124.
12) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p. 146.
Y3) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving. - Verviers, Nederlandsche han-

delspolitiek. - Van den Brink, Budrage.
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doch op de invoer van gegoten ijzerwerk was een recht van f 3,-
per 100 pond verschuldigd. Ongesponnen katoen werd bij invoer
belast met 40 cent per 100 pond, doch de garens met f 1; tot f 1,20;
bij de uitvoer vielen deze garens evenwel onder het „tabellenrecht",
hetgeen betekende, dat naar keuze van de exporteur een belasting
van 1~5 ~o van de waarde of 17,5 cent per 100 pond kon worden
betaald.

Uit economische gezichtshoek gezien waren de rechten
volkomen te rechtvaardigen. Ook kon de samensteller, in aan-
merking nemend hetgeen de omliggende landen zich veroor-
loofden 14), zijn ontwerp gerust een „liberaal systema" noemen 15).
Deze strekking van de wet is ongetwijfeld beïnvloed door de
koning, die sterk gekant was tegen een vergaand protectionisme.
Behalve van 's konings commercieel-politieke inzichten is de
werking van de tariefwet-1816 tevens een uiting van het voor velen
pijnlijke feit, dat `Villem I een enthousiast voorstander was van
de gecentraliseerde en straf georganiseerde Napoleontische admi-
nistratie. Het is typerend, dat de kooplieden de aan de inning der
rechten verbonden formaliteiten meer verfoeiden dan de rechten
zelf. De Amsterdamse suikerraffineur-dichter Klijn zegt in 1816,
dat aan het nieuwe stelsel het „gevloekt beginsel" ten grondslag
schijnt te liggen: „Geloof dat ieder mensch een schurk is, tot zoo-
lang gij van het tegendeel overtuigd zijt .... De geest van rondheid
en braafheid, die, over het geheel genomen den Hollandschen
koopman bezielde, krijgt door dit stelsel een geweldigen schok,
want het is de oorzaak van de ongeloofelijkste sluikerijen" ls).
Teleurstelling over de gang van zaken klinkt wel heel droef door
in de woorden van een der voormannen van de gebeurtenissen van
November 1813, Johan D~lelchior Kemper, die in een in December
1818 in de Tweede Kamer gehouden rede te kennen gaf, dat de
heersende bureaucratie tegen onze landaard was en uit Frankrijk
hierheen was overgeplant, alleen op wantrouwen berust, alles met

Y4) Aldus Falck, Gedenkstukken, deel IX (2), p.881. - Baasch, Ho115n-
dische Wirtschaftsgeschichte, p.423.

15) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p. 50. -„Liberaal" in de zin van:
de vrije handel begunstigend, uiteraard niet in de eerst later ontstane poli-
tiek-culturele betekenis. Zie voor dit laatste onder meer: S. Elzinga, Pro-
blematiek en terminologie in de economische ~vetenschap; Colbertisme en
Liberalisme. - In tliaandschrijt Economie, November 1954.

Ys) Gedenkstukken, deel VIII (3), p.384.
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contróles omgeeft en „zelfs staatkundig geen ander gevolg heeft,
dan het vestigen van eenen staat van oorlog tusschen regeering en
volk, welke tenlotte altijd voor beide partijen even nadeelig is" 17).

In 1819 klaagt ecn Rotterdams koopman dat het beetje handel, dat
overgebleven is, zo lastig en onaangenaam is geworden, dat hij
niet weet waar het hecn moet als het werkelijk weer eens druk gaat
worden. Ecn van zijn „knapste mensen" is van 9 tot 14.30 uur op-
gehouden om een dozijn paspoorten te verkrijgen 18).

Vele andere losse punten vormden het voorwerp van
dikwijls gerechtvaardigde critiek. Zo ontvingen de ambtenaren een
aandeel in de opbrengst van de belastingen, hetgeen hen in de
verleiding bracht spitsvondigheden te bedenken, welkc deze op-
brengst konden vergroten. Verscheidene rechten waren minder
gelukkig. Het recht op blik was per 100 pond vastgesteld, ofschoon
dit artikel nooit per gewicht werd verkocht 1~). Per vastgestelde
hoeveelheid werd op turf 4,5, 83~4 of 13 cent geheven, op brandewijn
f 17,18, op steenkolen 51 cent 20). De goederen moesten bij in- en
uitvoer een aangegeven route volgen, terwijl andere met name ge-
noemde producten slechts langs bepaalde kantoren mochten
worden uitgevoerd. Als climax in de vastgestelde contrólemaat-
regelen kan worden genoemd het zogenaamde „onvrije territoir",
een strook van enige kilometers breed langs de grcns - de steden
waren uitgezonderd - waarbinnen slechts over bepaalde aange-
geven routes handelsgoederen mochten worden vervoerd, en dit
nog slechts indien zij van speciale paspoorten waren voorzien. De
bedoeling van deze merkwaardige maatregel was onmiskenbaar
goed: men wenste het verkeer binnenslands niet met belasting-
heffing te achtervolgen en deze ineens bij de binnenkomst te doen
plaatsvinden 21). De strook was evenwel zo brecd, dat bijvoorbeeld
Texel er geheel onder viel. Handel en nijverheid ondervonden hier-
van natuurlijk grote schade, ofschoon de ten tijde van de Republiek
verplichte „binnenlandse paspoorten", welke de goederen overal
moesten vergezellen, vervielen. Tegen de achtergrond van de
nieuwe belemmeringen echter kon men deze modificatic maar
weinig waarderen.

17) Onpartijdige beschouwing, p.34 noot.
is) Gedenkstukken, deel VIII (3), p. 381.
ls) Gogel, Memoriën, p. 125.
20) Idem, p.62.
21) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.139.
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De mentaliteit, welke uit het belastingstelsel van 1816
sprak, strookte inderdaad slecht met de historische aspiraties van
het merendeel van de Noordelijke Nederlanders, met name in de
leidende provincie Holland. Wel wat àl te kortzichtig echter werd
de schuld van de slechte gang van zaken geschoven op de theorie
en practijk van dit tarief en hiermede op de rug van de regering.
Het regende petities en pamfletten, óók van Zuidnederlandse zijde.
Het valt evenwel op, dat in de laatstgenoemde meer begrip voor
de nieuwe economische positie van het land aan de dag werd ge-
legd, dan in de geschriften van de Noordelijke landgenoten 22). In
het algemeen had men daar weinig oog voor het feit, dat de
moderne centralistische staat van koning VVillem I geen slap hand-
haven van uitgevaardigde wetten kon dulden. Slechts zeer weinigen
zagen met de koning in, dat de tijd van het Hollands handels-
kapitalisme voorbij was. Tot hen behoorde de samensteller van de
nieuwe wet, Wichers. Voor hem is het bijna de vraag geworden,
waarhéén zich de Hollandse handel zal gaan verplaatsen. „Het
ontstaan is te voorzien," zo meent hij, „van een nieuw belangrijk
tijdperk voor handel en zeevaart, hetwelk moet worden beschouwd
als nog te zeer in deszelfs aanvang te zijn, dan dat het meest ge-
oefende oog nu den tegenwoordigen staat van een en ander en de
meest gepaste middelen om van dezelve partij te trekken, zoude
kunnen vooruitzien". Hoe zou men van iemand met dergelijke
denkbeelden bijzondere bevoordeling van de handel kunnen ver-
wachten? 23).

Te betreuren is slechts, dat de j onge staat geen af-
doende machtsmiddelen bezat om haar voorschriften stipt ten uit-
voer te doen brengen. Inderdaad schenen de „ongeloofelijkste
sluikerijen" ongestraft op de grootste schaal te kunnen plaats-
vinden. De smokkelhandel is - aldus schreef de pur saag vrij-
handelaar Gogel in 1820 -„de eenige soort die het wel gaat".
Hij is solide, goed georganiseerd en niemand twijfelt aan de trouw
en eerlijkheid van de „ondernemer"-smokkelaar. Zij, die van de
diensten van een smokkelonderneming gebruik maken, behoeven
zich, steeds volgens Gogel, met niets te bemoeien, krijgen hun
goederen spoedig thuis, sparen een deel van de rechten uit en
hebben bovendien hun tijd niet verloren met aangiften en formali-

22) Groeneveld Meyer, Tariefwetgeving, p.53.
23) Idem, p.126.
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teiten 24). Er bieden zich regelmatig smokkelaars aan die 4 à 50~0
berekenen voor vervoer over de Franse grens tot in de Zuidelijke
Nederlanden, en lo~o voor het transport tot in de zeehavens25). DZen
vraagt de helft, of zelfs niet meer dan een vierde van de geldende
belasting 26). Bona-fide handelaren worden zodoende wel ge-
dwongen ook mee te doen, en in dit verband over de suikerhandel
en -raffinage sprekend merkt Gogcl op, dat slechts hij in het nauw
komt „die de kunst niet beter verstaat om de suiker als om dc wet
te raffineren"~7). Uiteraard had niet enkel Nederland mct het
euvel van de smokkelhandel te kampen 2 S), maar het scheen zich
wel van andere landen te onderscheiden door gunstiger voor-
waarden hiervoor. Dit komt tot uitdrukking in een bijzonder lage
premie op het transport van de verbodcn goederen. Immers de
premie voor een dergelijk transport, doch naar Frankrijk, schijnt
niet minder dan 250~o te hebben bedragen 2 ~) . Het feit, dat de Neder-
landsc douaniers tamelijk onbetrouwbaar waren - was in de
Franse tijd de contróle ook niet door Franse douaniers uitge-
oefend? - is hieraan uiteraard niet vreemd geweest.

i

Berust Gogels mening, dat het alleen de smokkel-
handel goed ging, de geregelde handel daarentegen slecht, op waar-
heid? Inderdaad. De hoogconjunctuur tijdens de hongerjaren was
aan toevallige oorzaken te wijten geweest; de stroom van handels-
goederen, andere dan granen en voedingsmiddelen, bleef sinds
1815 verminderen. Onder uitschakeling van de abnormale in-
vloeden was de scheepsbeweging in Amsterdam in de j aren 1815
en volgende achtereenvolgens: 2293, 2563, 2100 en 1795 binnen-
gevallen schepen 30) . De daling hield ook hierna nog aan. Werden
in 1818 nog 7739 schepen in Nederland ingeklaarcí, en 7886 uitge-
klaard, - in 1821 was dit aantal gedaald tot 5636 respectievelijk

24) Gogel, Memoriën, p. 71.
2~) Van den Brink, Bijdrage, p.43. - Demoulin, Guillaume I, p. 375.
26) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.382, 656.
27) Gogel, 1~lemoriën, p. 143. De tekst werd geschreven in 1820.
2B) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.75.
29) Idem, p. 271. - Mansvelt, N.H.M., deel I, p. 37.
30) Onpartijdige beschouwing, p.163. - Gedenkstukken, deel VIII (3),

p. 296.
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6287, in 1824 tot 5566 en 5716 schepen 31). Talrijke kooplieden
trokken zich uit de handel terug en zochten heil in de „effecten-
hoek" 32). De Nederlandse schepen konden in deze jaren in binnen-
noch buitenland voldoende bevrachting vinden 33). Voor deze
stremming kunnen diverse oorzaken worden aangehaald. De ver-
mindering in de uitvoer van granen naar Zuid-Europa - waar
Rusland Nederland als leverancier had verdrongen - betekendc
bet verdwijnen van ecn der peilers van de oude Hollandse handel:
de balans van de Noord-Zuidhandel werd er geheel door ver-
broken 34). Hoge Nederlandsc rechten op Spaans en Portugees
zout 35) beroofden de nog naar het Zuiden varende schepen van de
mogelijkheid dit handelsartikel als retourvracht mee te nemen,
waardoor het als een van de belangrijkste producten van de Hol-
landse markt verdween. De in Zuid-Amerika woedende vrijheids-
strijd maakte dit werelddeel voor de handel onoverzichtelijk en
gedeeltelijk ontoegankelijk, terwijl ook de Vercnigde Staten van
Noord-Amerika een stilstand in de handel beleefden als zij in
decennia niet hadden gekend. Geheel commercieel Europa scheen
bevroren. De achteruitgang kan ook worden geïllustreerd aan de
dalende opbrengst van de belastingen. Dic op het wegen van ver-
handclde goederen daalde - na tengevolge van de hausse in de
graanhandel in 1818 een hoogtepunt van f 812.000; te hebben
bereikt - tot f 661.000; ; de rondemaat - ecn belasting op
het wegen van kleinere hoevcclheden, dit in tegenstelling tot de
evengenoemdc waag - daalde van f 19;ï.000; tot f 79.000; 3~) .
De in- en uitvoerrechten brachtcn in 1820 nog f 6,7 milliocn op; in
1821 daalde dit bedrag tot f 6,2 millioen, in 1822 tot f 6,0 millioen,
in 1823 tot f 5,7 millioen, en in 1824 tot f 5,1 millioen, zonder dat
deze daling door een wijziging in de taricven kan worden gemoti-
veerd. blerkwaardig is, dat de daling vooral moet worden ge-
constateerd bij de zeeprovincies, waartegenover de opbrengsten
van de landprovincies een stijging vertonen 37). Tot wederuitvoer

31) Drieling, Budragen, p.10.
32) Van Hogendorp, Budragen, deel I, p.232. - Gedenkstukken, deel VIII

(2), P.388.
s3) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 165.34) Idem, p.160.
35) Zie hiervóór p. 44.
s~) Gogel, Memoriën, p.141 en volgende.
37) Warin, L'influence du commerce, p. 13.
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was nog slechts een fractie van de Nederlandse invoer bestemd;
vóór de Franse revolutie twee derden 38). Het vadcrlandse handels-
verkeer was teruggedrongen tot de local trade van een industrieel
nog wcinig onhvikkeld land.

„Het niet nakomen van de grondbeginselen van een
verlichte en liberale staatkunde" was volgens de Hollandse koop-
lieden hiervan de oorzaak. De suikerraffinage zou vervallen, omdat
door de accijns de invoer van goedkope grondstoffen onmogelijk
zou zijn geworden. De accijns op ongeraffineerd zout - driemaal
de aankoopwaarde - had, volgens hen, zouthandel en zoutziederij
ongeveer tcn gronde gericht. De eertijds beroemde linnenhandel
van Amsterdam ging teniet, omdat zij steunde op sortering en
apprêtage van nu belaste buitenlandse linnens en het beschermde
binnenland slechts één soort produceerde. De huidenhandel leed
- nog steeds volgens de aangeduide kooplieden - door de hoge
uitvoerrechten op onbewerkte huiden, de katoendrukkerij door het
hoge recht op onbedrukte katoentjes.

Zware Britse en Amerikaanse concurrentie maakte
het zelfs onmogelijk, dat de vaart op de eigen koloniën enige
compensatie gaf 3a). In 1819 waren van de 171 schepen, die Java
aandeden, er slechts 43 Nederlands, waartegenover 62 Engels en
50 Amerikaans40). Uit Zuid-Amerika kwamen in 1826 te Hamburg
zesmaal zoveel schepen aan dan te Amsterdam41). Na verkrijging
van de vrijheid sloot zich dit gebied bijna geheel voor de Europese
handel af 42). Zelfs op Cura~ao hadden de Hamburgse kooplieden
de Nederlandse bijna geheel verdreven. - In totaal bedroeg het
aantal in Amsterdam binnengevallen schepen in 1824 slechts ruim
de helft van het in 1817 binnengevaren aantal en twee derden van
het totaal van 182043). Ook de Rijnvaart nam af 4~). De vrachten-
markt was zo slap, dat zij - mèt de graanprijzen - daalde tot
de helft van het peil van 1817-181845). Scheepsbouw, scheepsbe-
vrachting noch rederij bereikten de voorspoed, welke men had

3s) Mansvelt, N.H.M., deel I, p. 34.
33) Zwart, iíamer van koophandel Amsterdam, p. 158.
40) ~Iansvelt, N.H.M., deel I, p.41.
41) Van Hogendorp, Bijdragen, deel III, p.382.
42) De Star, deel VI, p.113.
43) Demoulin, Guillaume I, p.426.
4-') Onpartijdige beschouwing, p.172.
4') Gedenkstukken, deel VIII (3), p.398. - Rekwest, par.18.
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menen te mogen verwacliten4ó). „Wat toch was er gunstigs over
den handel, de scheepvaart en het fabrijkwezen te zeggen?" klaagt
de Amsterdamse kamer van koophandel in het j aarverslag over
182447). De oude handelsmetropool scheen alle moed te hebben
verloren, de bewoners verkeerden in de meest mismoedige stem-
ming. Gebrek en stilte heersten alom 4S). In burgerbuurten en
achterstraten kon men het verval zien bij vele huizenblokken waar
„bevorens welvaart en nijverheid de aangenaamste vertooning
maakten" 49), en sommige straten lagen geheel in puin 50). Slechts
de hoge rentevoet en het „fondsenspel" gaven sommige buurten nog
enige luxe.

Minder dan Amsterdam had Rotterdam te lijden. Het
aantal binnenkomende schepen bedroeg in de j aren 1816 en vol-
gende: 1466, 1731, 1588, 1197, 1324; het aantal uitgaande schepen:
1585, 1771, 1586, 1241, 1401, om tot de j aren rond 1825 op dit peil
te blijven zweven 51). Het ontvangen havengeld bedroeg in het top-
j aar 1818 f 4942; en in 1820 f 4234; 52) . Een zware slag kreeg
hier de handel op Engeland, te vergelijken met die, welke
Amsterdam in zijn graanhandel kreeg. Ook werd Rotterdam bij-
zonder getroffen door het van kracht blijven van de Acte van Navi-
gatie tot in deze j aren, ofschoon deze acte vanaf 1823 werd verzacht
door het sluiten van reciprociteitsverdragen 53). Het gebeurde, dat
een in Rotterdam ingeladen vracht tarwe, in Londen als Russische
herkend, werd teruggezonden omdat deze tarwe niet op Neder-
landse schepen mocht worden ingevoerd 54). Vanaf 181G was het
aantal uit Engeland, Schotland en Ierland binnengevaren schepen
644, 630, 826, 595, 444 en 455; in omgekeerde richting vertrokken
738, 701, 1037, 641, 550 en 535 schepen. Hierna trad een zekere
stabiliteit in. De misoogst - waarna Rotterdam veel granen naar
Engeland leverde - en handelspolitieke maatregelen zijn aan dit

~) Briavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel I, p. 155.
47) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 124.
48) Gedenkstukken, deel VIII (2), p. XXV.
4s) Idem, p.530.
~) Ou~verkerk de Vries, aangehaald in Falck, Gedenkschriften, p.419.
61) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p.124. - Van Mechelen,

Zeevaart Rotterdam, p. 195.
62) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.195. - Demoulin, Guillaume I,

p.394.
ba) Heaton, Economic history, p. 64.
~) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 79.
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verloop debets~). De uiteenlopende cijfers betreffende de in- en
uitvarende schepen wijzen op ecn driehoeksvaart en op een uit-
vaart in ballast: Rotterdam had namelijlc zeer sterk het karakter
van een importhaven 5~). - Opgemerkt moet worden, dat het de
Rotterdamse Rijnhandel in deze jaren redelijk wel ging. Veel
Engelse commissionnairs, later gevolgd door Duitse, vestigden zich
in de Maasstad 57). Het transitoverkeer werd er echter niet met
enthousiasme ontvangen : ook hier zag men Holland nog te zeer als
een stapelplaats voor alle soorten goederen, en oog voor de moge-
lijkheid van transito over vreemde havens had men niet ~8).

Hoe verging het tenslotte Hollands oude rivaal Ant-
werpen? - De cerste jaren na 1813 gaven de stad een kunstmatige
bloei, doordat de verbonden legers haar tot voornaamste aanvoer-
haven maakten. Met het zich terugtrekken van deze troepen verviel
ook een deel van het verkeer in de haven en geraakte de stad in
een malaise, welke zelfs die van Amsterdam schijnt te hebben over-
troffen. Nog in 1815 werd de stad aangedaan door niet minder dan
3000 schepen, doch dit aantal daalde tot 585 in 1818, om zich voor-
lopig op dit niveau te stabiliseren 59). De handel werd er voor-
namelijk door vreemdelingen gedreven. Allen hebben deze betrek-
kingen in het buitenland, en zij werken meer om de kansen, welke
Antwerpen bood, aan de handel van hun landgenoten dienstbaar te
maken, dan om de eigen handel van de stad te bevorderen. Met
„groot genoegen", schreef Van Hogendorp, werken zij dan ook in de
entrepóts en ijverden zij voor het transitso). Inderdaad had de
Antwerpse kamer van koophandel reeds in 182~ een verzoek bij de
regering ingediend tot invoering van een entrepót in die stad, een
stap, waarvan Rotterdam en Amsterdam de noodzaak eerst 5 j aar
later inzagen sl). Een „eigen" handel werd in de stad dan ook niet
zo vlug opgezet. Vele pasgevestigde vreemdelingen verlieten, toen
de na-oorlogshausse voorbij was, de nijverheid stagneerde 62) en
de duurte van de voedingsmiddelen belemmerend werkten op de

ss) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 69, 78.
68) Idem, p.114.
67) Bouman, Rotterdam, p.7, noot 3.
b8) Korteweg, Rotterdams welvaartsbronnen, p. 40, noot.
6a) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 92. - Demoulin,

Guillaume I, p.426.
80) Van Hogendorp, Budragen, deel I, p.222.
~i) Zie hierna p.195.
~) Zie hiervóór p. 106 en volgende.
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koopkracht van het achterland, de stad weer. Haar ondergang werd
door velen verwacht s3).

Rooskleurig was dus enige j aren na het herstel van de
zelfstandigheid de commerciële toestand niet. Dit gebrek aan
activiteit is echter geenszins te verwonderen, daar het zich in niet
mindere mate bij andere handeldrijvende volken deed voelen s4).
Over geheel Europa heerste een crisisstemming ss), en in derge-
lijke omstandigheden kon de handel onmogelijk bloeien ss). Prijs-
dalingen waren aan de orde van de dag. In Engeland bijvoorbeeld
daalde de globale prijsindex van 129 in 1818 tot 100 in 182067). In
de Verenigde Staten daalde zij van 171 in 1814 tot 100 in 1820. In
de Duitse landen van 205 in 1817 tot 100, eveneens in 1820sg). Wat
Nederland betreft kan men de daling van de grondstoffenprijzen
stellen op 30 à 400~0, van de bewerkte goederen op 25 à 350~o ss).
Te zeer blind voor deze en andere gelijksoortige feiten, klaagde een
van de bestuurders van de Amsterdamse kamer van koophandel:
„Zullen wij voortgaan geen ander nut van de zee te trekken dan
het slijk hetwelk zij aan sommige oorden onzer kusten opwerpt of
aanspoelt? Zullen de rivieren ophouden langer aan deze voordeelen
aan te brengen, dan de vettigheid, welke hare wateren bij de over-
stroomingen en zoo noodlottige dijkdoorbraken nalaten? Heeft de
natuur opgehouden ons tot den handel te bestemmen?" 70). - En
de fatalistische wanhoopsstemming, die zich van de leidende hande-
laren had meester gemaakt, blijkt wel nergens beter dan uit de
woorden, waarmede de evengenoemde kamer zich in 1825 tot de
koning meende te moeten richten naar aanleiding van de plannen,
het Y af te sluiten in verband met zijn vcrzanding en ter vervanging
een nieuw kanaal naar zee te graven: „Sire! Het grijze Amsterdam
ondergaat geduldig het lot van al het ondermaansche, dat opkomt,
opbloeit en voorbijgaat; maar het heeft het gevoel voor eigen be-
houd daarbij nog niet verloren, dat zij zich niet verzet tegen al,

03) Demoulin, Guillaume I, p. 352.
04) De Star, deel II (1), p.86.
o') Gedenkstukken, deel VIII (3), p.299. - Zwart, Kamer van koophandel

Amsterdam, p.159.
oo) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.212.
o~) Jacobs-Richter, Die Grosshandelspreise, p.38.
88) Idem, p.35. - Demoulin, Guillaume I, p.210; gegevens ontleend aan

werken van Jevons, Warren-Pearson en Jacobs-Richter.
oa) Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 147. - Idem, deel VIII (3), p.299, 381.
70) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.159.
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wat den gang des tijds nog zou kunnen verhaasten"....71).
Met algemeenheden is de eigenlijke grond van de

Amsterdamse klachten echter niet volledig aan te geven. In de loop
van de nu volgende j aren tekende zich immers steeds scherper een
ingrijpende wijziging af in de commerciële positie van de drie
belangrijkste Nederlandse havens onderling. Het overwicht van
Amsterdam schrompelde ineen, Anhverpen toonde een steeds toe-
nemende commerciële kracht met name in de koloniale handel en
dreigde zowel Amsterdam als Rotterdam te overvleugelen. In 1825
was de invoer van koffie te Antwerpen 33 millioen pond, in Amster-
dam 13,5 millioen, en in Rotterdam 13 millioen pond. Aan suiker
werden uit Havanna in dezelfde havens ingevoerd achtereenvolgens
37.180, 7.515 en 11.180 kisten; Braziliaanse suiker 2.293, 883 en
1.154 kisten i2). Dit zijn tekenende cijfers, welke gemakkelijk kun-
nen worden uitgebreid, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoer
van cacao en peper. Typerend is ook, dat het Antwerpse verkeer
met Hamburg - dat, zoals gezegd 73), aanzienlijke en buitenge-
woon snel toenemende belangen had in Zuid-Amerika 74) - veel
intensiever was dan in de beide Noordelijke havensteden. Ook het
handelsverkeer tussen Antwerpen en de Rijnlanden schijnt op
meer solide basis te hebben gerust, dan dat van de andere Neder-
landse havensteden: bij een in 1825 voor Amsterdam en Rotterdam
afnemend verkeer bleef het Rijnlands verkeer van Antwerpen
stabie175) . In de j aren na 1820 steeg de goederenverzending van
Antwerpen naar Keulen van 53.000 tot 187.000 centenaren7ó).
Slechts in de handel op de Oostzeegebieden en de Westindische
koloniën kon Amsterdam niet van zijn eerste plaats ~vorden ver-
drongen 77) .

Deze buiten de verwachtingshorizont liggende om-
kering van rollen maakte `~eler bezorgdheid gaande. In 1823 liet

7') H. Brugmans, Opkomst, p. 53. - Westermann, Kamer van koophandel
Amsterdam, deel I, p. 156 en volgende.

72) Demoulin, Guillaume I, diverse tabellen. - Warin, L'influence du
commerce, p. 40. - Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 181.

73) Zie hiervóór p.129.
74) Zie onder andere Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p.70 en vol-

gende.
76) Ueber die Handelsschiffahrt, p.165.
76) Demoulin, Guillaume I, p.338.
77) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.176,181. - Warin, L'in-

fluence du commerce, p.40.
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de koning dan ook een enquête instellen met het doel, te achter-
halen „welke de redenen zijn welke Amsterdam thans, met betrek-
king tot den handel, zoozeer bij Antwerpen en ook Rotterdam,
inzonderheid bij eerstgenoemde plaats, doen achterstaan, en welke
middelen tot herstel daaromtrent zouden kunnen aangewend
worden" 78). Een lid van de Amsterdamse kamer van koophandel,
Huidekoper, gaf als zijn mening te kennen, dat het verval in eerste
instantie zou moeten worden geweten aan het verdwijnen van de
stapelfunctie, terwijl daarenboven de langdurige oorlogen het ver-
lopen van vele oude handelsbetrekkingen ten gevolge hadden ge-
had. Antwerpen is veel gemakkelijker, en dus goedkoper, te be-
reiken, en redding hoopt de schrijver slechts van het toen op
's konings initiatief in aanleg zijnde Noord-Hollands kanaal. Ook
de hoge rechten op de in- en uitvoer in binnen- en buitenland
worden voor de slechte gang van zaken verantwoordelijk gesteld.
- J. Van der Hoop, een bekend handelaar-bankier, wijst eveneens
op de wel buitengewoon gunstige ligging van Antwerpen. Alle
handelingen kunnen aan de kade zelf word verricht en men heeft
gemakkelijk toegang tot de stad, vanwaar veel goederen per as
naar de Duitse landen worden verzonden. - Terloops mag hier
worden opgemerkt, dat dit landvervoer opvallende omvang kon
aannemen door het grote aantal Rijntollen, waardoor de waterweg
zozeer werd bezwaard, dat de landweg voor een toenemend aantal
goederen goedkoper was geworden 79). - De Noordelijke Neder-
landen, zegt Van der Hoop, voeren slechts eigen producten uit:
jenever, kaas, meekrap, vlas enzovoorts, en verder koloniale waren
uit Oost en West - met dit laatste gebied had bijzonder Amster-
dam nauwe betrekkingen - waarin Antwerpen het dan nog naar
de kroon steekt. De Zuidelijke Nederlanden daarentegen nemen
bijna de gehele uitvoer van linnens, lakens en andere industrie-
producten voor hun rekening. „De overblijselen van welvaart, die
nog in Amsterdam bestaan, zijn inzonderheid toe te schrijven aan
de hooge interesten, die de kapitalisten van publieke fondsen
trekken". - Willem de Clercq wijt in zijn antwoord alles aan het
overbodig worden van de zogenaamde „tweede hand", de eertijds
de Amsterdamse handel zo kenmerkende schakel tussen de grote
zeehandelaar en de verkopers aan de kleinhandel en consument.

78) Gedenkstukken, deel VIII (2), p. 327 en volgende.
79) Van Houtte, Schets economische geschiedenis van België, p. 190.
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Ook een goedkopere leefwijze en een op grote schaal ontduiken
van de belastingen worden als aantrekkingspunten voor Antwerpen
gezien. En De Clercq legt de vinger op een wel zeer tere plek waar
hij zegt: „Om het tegenwoordig verval door een beteren staat van
zaken te vervangen, zoude men te Amsterdam alle denkbeelden
van vorige grootheid moeten afleggen, en begrijpen dat de vreemde-
ling er wel k o n d e, maar niet b e h o e f d e ter markt te komen" So).

Maatregelen, welke blijk gaven van het door De Clercq
gevraagde begrip, bleven echter achterwege. Het duidelijkst bleek
dit wel uit de wijze, waarop de handel te Amsterdam bleef gekweld
met allerlei stedelijke belastingen. Op dit feit wordt door alle voor-
noemde kooplieden gewezen. Van der Hoop noemt als voorbeeld,
dat het opslaan van 3000 kisten suiker te Antwerpen f 686; kost,
doch te Amsterdam f 2704; . De op de schepen zelf en op het
laden en lossen drukkende lasten zijn buiten alle verhoudingen.
Allen tezamen vormen zij een gehele lijst, waarvan mogen worden
genoemd zonder pretenties op volledigheid : paalgeld, vuurgeld,
postgeld, havengeld, Borkumse vuur-, ton- en bakengeld, bijdragen
in het fonds der loodsen, armengeld, wal- en kraangelden, kaai-
gelden, stadswaterrecht, lasten ter bestrijding van de inschrijf-
kosten, loodsgelden, zegelkosten en 's winters nog de klompen-
wacht 81). Hierbij komen dan nog de pakhuishuren, courtages,
arbeidslonen en hoge kosten ter bestrij ding van de diensten der
waagdragers, pakkers, schuitenvoerders, beurtschippers en alle
anderen, die zonder tiitzondering hun diensten berekenden „als
vanouds" S2). Ook andere stedelijke opcenten, als die op het malen
en slachten, op turf en steenkool, schrikten handelaren en reders
af Amsterdam als centrttm van hun werkzaamheden te kiezen H3).

Afzonderlijk moet worden melding gemaakt van de
wel zeer ingewikkelde verkoopsvoorwaarden, welke in Amsterdam
in zwang waren. Deze weken sterk af van de normale onder andere
te Antwerpen gebruikte, in welke stad alles geschiedde „in den
Antwerpschen geest, dat is vrij los" 84). De oorzaak moet worden
gezocht niet alleen in de monopolistische handelspositie, welke de

~) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.328 en volgende. - Zie ook: Be-
denkingen over de toekomst van Nederlands handel.

81) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.125.
~) Idem, p.101,125. - Gedenkstukken, deel VIII (2), p. 329.
83) Zie ook: Ueber die Handelsschiffahrt, p. 145 en volgende.
84) Aangehaald bij Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.40.
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stad de gelegenheid had gegeven in vroeger eeuwen allen naar
believen de wet voor te schrijven; ook de oude gunsten van de
tweede hand, de direct bij de importeurs inkopende groothandel,
zijn hieraan debet. Naarmate deze gunsten bekend werden en
er ook anderen aanspraak op maakten, trachtte deze tweede
hand een nieuw „faveur" te bemachtigen, en via een spiraalbe-
weging kwam men op deze wijze tot steeds ingewikkelder ver-
koopsvoorwaarden. De tweede hand zag deze voorwaarden als
haar beroepsgeheim, terwijl het systeem eigenlijk ontaard was tot
een middel ter verberging van de kostprijs. De voortdurende
klachten over duurte in Holland vinden voor een goed deel hier hun
verklaring. Niemand wist exact wat er aan waarde tegenover de be-
stede kostprijs stond, hetgeen bij opkomende concurrentie aller-
minst een lokmiddel voor nieuwe klanten kan worden genoemd 85).

Velen hielden zich met dit probleem bezig, doch toen
in 1823 de Amsterdamse kamer van koophandel het ~vilde oplossen
door in één slag alle handelsgebruiken te normaliseren, liep de
poging op niets uit: ofschoon deze de meest betrokken partij was,
vergat de kamer de tweede hand te raadplegen, en na afkondi-
ging van de hervormingsmaatregelen wenste deze laatste hieraan
dan ook niet mede te werken g~) . De wetenschap, dat het verkeerd
ging, was dus geen factor, machtig genoeg om de Amsterdamse
sleur en traditie te doorbreken. - De Nederlandsche Handel-
Maatschappij zou in 1827 een nieuwe poging tot modernisering
wagen, welk streven echter bijdroeg tot de haar ook om andere
redenen in deze stad toegevallen impopulariteit 87).

Conservatisme bleek tevens in de kijk op crediet,
waartegenover men in Amsterdam een grote afkeer ten toon
spreidde. „Aankloppen" bij een bank werd gezien als een bewijs
van insoliditeit gs) . Men weigerde de steeds meer in zwang komende
promesse en driemaandswissel in ontvangst te nemen ter betaling:
dit was enkel iets voor minvermogende lieden, die zich toch met
grote zaken wilden bezighouden. In Antwerpen daarentegen was
deze betalingsprocedure reeds lang ingeburgerd S~).

~) Mansvelt, I`T.H.M., deel I, p. 216.
88) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 171 en volgende.
87) Zie hierna p. 141. - Westermann, Kamer van koophandel Amsterdam,

p.170-173, 200, en passim.
88) Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, p. 91.
89) Mansvelt, N.H.D'I., deel I, p. 219.
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Deze gehechtheid aan oude gewoonten en afkeer van
het nieuwe openbaarde zich wel zeer nadelig bij de handel op Oost-
Indië. Algemeen werd het krachteloos blijven van de koloniale
handel gezien als een van de eerste oorzaken van de heersende
malaise in het moederland ~o) . Niet werd echter ingezien, dat het
heroveren en activeren van deze grotendeels in Britse handen ge-
vallen markt onmogelijk kon geschieden met achttiende-eeuwse
middelen. Na de, in het derde hoofdstttk geschetste, aanvankelijk
ondervonden tegenvallers, hadden weinigen lust zich nog diep met
Indische zaken in te laten. De Engelsen kochten in hun koloniale
gebieden de nodige grondstoffen, R~eefden hiervan in het moeder-
land goedkope producten en overstroomden hiermede onder andere
de Nederlands-Indische markt. Op de aldus uitgevoerde katoentj es
wonnen zij 100 tot 1500~0. Behalve het winstgevende resultaat had
deze methode nog het grote voordeel, dat zij een solider band tussen
moederland en koloniën smeedde dan mogelijk was bij een een-
zijdige aankooppolitiek, zoals vroeger door de Oost-Lzdische Com-
pagnie was gevolgd. De Hollanders, weinig industrieel georiënteerd
als zij waren, konden de zin van de in hun afwezigheid plaats-
gegrepen evolutie niet zo vlug vatten: voor hen bestond de kolo-
niale markt slechts als een aankoopmarkt. Van deze zijde was dus
geen initiatief tot aanpassing van de handelsvormen te verwachten,
dit moest van Zuidnederlandse zijde komen. De Zuidelijke Neder-
landers waren het, die aan de koning omvorming en aanpassing
van de methoden vroegen: zij wensten niet minder dan een weder-
zijdse belangenbinding tussen koloniën en moederland ~1). Dat de
vraag bij koning `Villem I in goede aarde viel, behoeft geen betoog:
zij paste geheel in het kader van zijn gedachten over de ontwikke-
ling van ecn economische eenheid tussen de verschillende rijks-
delen, zowel in Europa als overzee. Bovendien zag hij, zeer prac-
tisch, in, dat temidden van de heersende economische onzekerheid
het enige vaste afzetgebied voor de Nederlandse producten - en
hierbij wordt dan enkel over de producten van de industriële
nijverheid gedacht - kon worden gevonden in de koloniën~2).

Als handelsmogendheid waren de Hollanders uit Azië

ao) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.327 en volgende. - Briavoinne, De
1'industrie en Belgique, deel I, p.155.

91) Demoulin, Guillaume I, p. 147.
~) Gedenkstukken, deel IX (1), p.345.
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verdwenen : in 1818 waren er van de 171 Europese en Amerikaanse
schepen, welke Java bezochten, slechts 43 Nederlands, verder bijna
alle Engels en Amerikaans. Van de op de vaderlandse markt ver-
kochte Indische producten ~verd zodoende ongeveer 400~o door
vreemdelingen aangebracht93). Weliswaar waren reeds verschei-
dene wijzigingen doorgevoerd in de koloniale tarieven, waardoor
Nederlandse goederen en schepen een zekere voorkeur genoten,
maar de marges van de Engelse handelaren bleken groot genoeg
om deze toestand het hoofd te kunnen bieden. Dit laatste feit is niet
slechts toe te schrijven aan de door de Britten goed uitgebuite
kansen, welke de export van industrieproducten bood, maar ook
aan het toen nog in zwang zijnde systeem ter kolonisering van
Australië: regelmatig liet namelijk het Britse gouvernement ver-
oordeelden naar dit werelddeel brengen, in welk geval de uitreis
dus reeds was bekostigd. Nooit behoefde alles op de kaart van de
thuisreis te worden gezet a4). Toen in 1823 een rampzalige daling
van de koffieprijs met 40o~0 95) zelfs de weinige Nederlanders, die
het contact met De Oost nog niet hadden prijsgegeven, dreigde af
te schrikken, zag de koning zich gedwongen tot ingrijpen. In het-
zelfde jaar verzocht hij een van zijn vertrouwenslieden, Herman
Muntinghe, een rapport uit te brengen met een ontleding van de
toestand en adviezen, welke tot verbetering zouden kunnen leiden.
Deze stap werd aanleiding tot de oprichting van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in 1824.

's Konings denkbeelden op commercieel gebied kon-
den voor de ingewijden weinig geheimen meer hebben. Afgezien
van incidentele uitingen terzake in de voorafgaande tien j aren en
de door hem geïnspireerde maatregelen op tariefpolitiek gebied,
kon men immers een systematische uiteenzetting hiervan vinden
in het besluit van 23 Dlaart 1815, waarbij een geoctrooieerde Maat-
schappij voor deti Chineesclien theehandel werd opgericht. Deze
tak van handel had reeds onmiddellijk na het herstel van de onaf-
hankelijkheid de bijzondere aandacht van de koning gaande ge-
maakt wegens de bijzondere geaardheid ervan en het belang uit
nationaal oogpunt9ó). De gehele theehandel werd bij genoemde

s3) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.41.
94) Oranje, Het beleid, p.72.
as) Demoulin, Guillaume I, p.353.
98) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p. 304 en volgende. -

Gerretson, „Koninklijke", deel III, p.182 en volgende. - Idem, Gesprekken
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maatschappij gemonopoliseerd, waarvoor in de considerans de
volgende motieven werden gebruikt: „Alzoo Wij in aanmerking
hebben genomen, dat, hoezeer het steeds Onze begeerte zij den
vrijen handel in het algemeen te bevorderen, echter de aard van
sommige takken van handel eene uitzondering op den algemeenen
regel vereischen; Ons gebleken zijnde, hoezeer voor de Commercie
in het algemeen, gelijk voor bronnen van welvaart als zeevaart,
scheepsbouw, fabrijken benevens daarmee vergezeld gaande han-
delstakken en middelen van bestaan, in het bijzonder alleszins
gevorderd wordt, dat deze aanzienlijke tak van handel niet in
vreemde handen overga maar voor deze lande geconserveerd
blijve; dat nogtans deze handel niet kan gedreven worden, dan door
middel van zeer aanzienlijke kapitalen, op uitgebreide grondbe-
ginselen en met standvastigheid gedurende een aantal j aren on-
afgebroken voortgezet; dat dientengevolge met geene genoegzame
veiligheid de groote doeleinden aan de onzekere en afwisselende
ondernemingen van bijzondere personen of associaties kan worden
aanbetrouwd maar veelmeer daartoe benoodigd is een groot
lichaam met zamengevoegde fondsen, met een uitsluitend voorregt
voorzien en zoodanig gewijzigd dat aan een iegelijk de deelneming
daarin worde gefaciliteerd, benevens alle uiteenloopende particu-
liere belangen vereenigd worden" 97) .

Deze woorden zouden evengoed in de considerans
kunnen staan van het besluit waarbij de Handel-Maatschappij werd
opgericht. Het element van de opvoeding van de vaderlandse
handel en nijverheid zou er dan echter nog sterker in tot uiting
moeten komen, terwijl tevens 's konings streven, te komen tot een
harmonische rijkseenheid, zou moeten worden vermeld 93). Om de
Britten in Nederlands-Indië uit te schakelen was het noodzakelijk
bijzonder de textielindustrie te ontwikkelen en maatregelen te
treffen, welke min of ineer konden garanderen, dat de koloniale
producten met voordeel in het moederland zouden kunnen worden
verkocht. Door de aankoop van het totaal van de Indische export-

met den koning, p.128 en volgende. - Mansvelt, N.H.M., deel I, p.133 en
volgende. - De Thee-Compagnie mislukte geheel wegens gebrek aan mede-
werking. Bij de intekening bleken de koning en enkele bankiers de enige
aandeelhouders te zijn.

87) Gerretson, Gesprekken met den koning, p.129, noot 1.
s8) Bijvoorbeeld Demoulin, Guillaume I, p.151. - Ook in Gedenkstukken,

deel IX (1), p. 345. Bericht van de Russische gezant Gourieff aan z~jn regering.
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productie te monopoliseren - in casu bij de regering - en aldus
concurrentie uit te schakelen, zou een drukkende werking worden
uitgeoefend op de prijs van de koloniale producten in het gebied
van herkomst. Tevens werd op deze wijze de Britten hun retour-
vracht ontnomen, nadat zij het land op de heenreis van hun in-
dustrieproducten hadden voorzien; en juist doordat zij buiten-
gewone winsten maakten op de in Indië verkochte textielproducten,
konden zij op Java voor Nederlanders onbereikbare prijzen bieden,
terwijl zij dan bovendien nog konden profiteren van een voorkeurs-
tarief voor via Malakka - het nieuwe Singapore werd in 1819
gesticht door Raffles - in Engeland ingevoerde goederen. Lag
derhalve - zoals zoëven vermeld - het accent van deze Britse
handelsbetrekkingen op de uitvoer, niet zo was dit het geval ge-
weest bij die van de oude Hollandse Oost-Indische Compagnie:
deze laatste legde de volle nadruk op de retourvracht en be-
schouwde de heenvracht als iets geheel bijkomstigs. Dit kon zij
doen, doordat de retourvracht voldoende winsten liet om de kosten
van de gehele reis te dekken. Niet enlcel om van de nood een deugd
te maken wenste Willem I een structuur, waarbij de heenreis niet
meer als vanouds als een noodzakelijk lcwaad werd gezien 99) : hij
wenste positief op de duur de nadruk niet zozeer gelegd te zien op
de invoer dan wel op de uitvoerloo). Met verwaarlozing van alle
grenzen zag de koning de Nederlanden als de Westelijke voorpost
van het vasteland, als de natuurlijke haven van het Rijn-, Maas- en
Scheldegebied loi). Als dichtstbijgelegcn doel zag hij voorlopig de
uitsluiting van de Britse goederen uit Indië ten bate van de Zuid-
nederlandse ondernemingen. Het denkbeeld, dat in de Republiek
reeds opgeld deed, de handel op Indië geheel in Nederlandse
handen te concentreren, kreeg hierdoor nieuwe impulsen l02).

Hoe ruim de koning de taak van de Maatschappij zag,
blijkt uit de woorden, waarmede hij in de Staten-Generaal in 1824
de oprichting ervan in zijn troonrede herdachtlo3). „De vader-
landslievende inrigting, welke in de loop van dit j aar, door eene
algemeene en krachtige medewerking van alle klassen van ingc-

sa) I. J. Brugmans, Economische politiek, p. 8.
Y~) Mansvelt, N.H.b1., deel I, p.90.
Yol) Idem, p.92.
l02) Zie voor de afscherming van de Indische markt de interessante docu-

menten in Posthumus, Handelspolitiek, deel II, p. 3~t en volgende.
l03) Handelingen 1824-1825, p. 2.
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zetenen is tot stand gekomen, zal, zoo ik hoop, niet vruchteloos

beproeven om, met een ruim en welbestuurd geldvermogen, aan
landbouw en fabrieken, aan handel en scheepvaart" - is, voor een
handelmaatschappij, deze volgorde niet merkwaardig? -„een
nieuw leven schenken". Zij moet „eene groote beweging onder alle

de werkende klassen der ingezetenen" te weeg brengen. De kracht

van het streven, de instelling ecn nationaal karakter te geven, blijkt

ook uit de keuze van de vestigingsplaats, waartoe 's-Gravenhage

werd gekozen - niet Amsterdam, ofschoon deze stad een derde
van het aandelenkapitaal had verschaft. Bovendien kreeg Amster-
dam slechts een vierde van het aantal stemmen toebedeeld, door
welke feiten deze stad van toen af voor de lconing, zijn sociaal-
economische ideeën en voor de Handel-ll7aatschappij verloren was,
hetgeen hem evenwel bijkomstig schijnt te zijn geweest l04). Tot

deze relatieve achterstelling van Amsterdam was de koning onge-
twijfeld mede gedreven door een zekere - en gefundeerde -
twijfel aan de waarde van deze stad als steunpunt voor zijn poli-
tiek: de houding van de Amsterdamse haute f inance kort voor de
Franse inval in 1795 lag nog te vers in het geheugen, en de bittere

nasmaak hiervan `vas nog niet verdwenen los) .

Teneinde zeker te zijn, dat aan de haar gestelde hoge
eisen zou worden voldaan, verzekerde de koning zich van cen grote
invloed op de gestes van de Maatschappij. Op de „Artikelen van
Overeenkomst" - de instructie aan het bestuur - gaf hij een
„Voorlichting", welke een van de merkwaardigste stukken kan

worden genoemd voor 's konings inzichten. Scherp werd hier als
doelstelling van de Maatschapp~ gegeven: nationalisering van de
Indische handel, hetgcen langs twee wegen zou moeten worden
bereikt: door het scheppen van een Nederlandse exportindustrie
en het opkopen van de gehele Indische koffieoogst door agenten
van de Maatschappij los). Dit monopolistisch streven werd alleen
in de „Voorlichting" onomwonden geuit: statutair was er van
een monopolie geen sprake. Ook moet het niet al te zeer in een
laat-kapitalistisch licht worden gezien. Bij alle ~gestes diende
immers het eigenbelang van de Maatschappij op het tweede plan
te staan: „De aard harer instelling is zoodanig, dat wanneer de

l04) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.79.
lo~) Zie hiervóór, p.15, tweede alinea.
1~) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.88.
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keus moet worden gedaan tusschen aanzienlijke voordeelen ten
koste van het nationale belang, en minder, j a zelfs geene voor-
deelen met inachtneming der bevorderingvan de inlandsche nijver-
heid, aan dit laatste alternatief de voorkeur boven het eerste te
geven zou zijn", schreef de koning de directie voorlo7). Tevens zou
slechts van Nederlandse goederen en Nederlandse diensten gebruik
mogen worden gemaakt. - Naast de reeds bestaande voorkeurs-
tarieven werd in 1824, speciaal ten gunste van de Maaischappij,
nog vastgesteld, dat alle wollen of katoenen goederen; die Westelijk
van Kaap de Goede Hoop in den vreemde waren vervaardigd en
met vreemde schepen werden aangevoerd, 250~o moesten betalen
boven de waardè indien zij rechtstreeks uit genoemde landen
kwamen, 350~o indien zij uit vreemde bezittingen ten Oosten van
Indië werden ingevoerd. - Een meer openlijke aanval op de
Britse hegemonie in de textielsector was wel niet mogelijk.

Door een in deze geest opgetrokken geheel van maat-
regelen werd Oost-Indië in het industriële en handelspolitieke
systeem van het moederland betrokken. Dat dit geschiedde door
de Indische handel als het ~vare tot staatshandel te maken, is een
veelvuldig gehoord verwijt. De maatregel is echter begrijpelijk,
daar in de gegeven omstandigheden andere wegen niet wel toe-
gankelijk waren. Koning Willem I doorzag het onmogelijke van een
verwezenlijking der verlangens van de conservatieve kooplieden
en voelde tevens aan, welke nieuwe eisen de veranderde tijds-
omstandigheden en de hereniging van de Nederlanden aan de
vaderlandse economie stelden. De kooplieden hadden niet genoeg
geestkracht om zich aan te passen. Hetgeen de Pruisische ge-
zant von Brockhausen in 1815 schreef: „Si 1'esprit commer~ant
des anciens Hollandais existait encore dans la nation, ce retbur
d'une ile precieuse log) serait un moyen de prospérité" los) had ook
in deze j aren nog geschreven kunnen worden. Een autoritair in-
grijpen was het enig mogelijke om de ban met de traditie te ver-
breken, en het verwijt, dat de regering - in casu de koning -
alles aan zich trok, is dan ook een teken van gebrek aan inzicht in
de aan de gang zijnde structurele crisis, waarin het Nederlandse

l07) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.107, 214.ios) Java.
ios) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.328.

142



volk in alle lagen zich toen bevond lIO). Tevens kan de grote rol
van de koning een bewijs worden genoemd van de „naïviteit" -
zoals Willem van Hogendorp, zoon van Gijsbcrt Karel, terecht op-
merkt - welke karakteristiek was voor de toenmalige geestes-
gesteldheid. „Zij tekent", aldus gaat Willem van Hogendorp voort,
„ons tegenwoordig volksbestaan, gelijk het ons wordt opgelegd,
en gelijk wij het, in ons diep verval aannemen, ja zocken, naar
het leven" lli). Is er een scherper veroordeling door een tijd-
genoot denkbaar? Doch komt er niet tevens de absolute noodzaak
in tot uitdrukking van koning Willem's verlicht beleid, dat men
wel eens despotisch heeft genoemd? 112).

2. De Landbouw

De voortdurende oorlogen, gevolgd door een misoogst
in 181G en 1817, hadden de in het midden van de achttiende eeuw
ingezette prijsstijgingen van agrarische producten een lang leven
beschoren. In 1818 kvvam hieraan echter een plotseling einde. Drie
jaren van buitengewone vruchtbaarheid brachten uitzonderlijk
rijke oogsten. Het interne evenwicht was bovendien verstoord door-
dat de graanbouw ernstige concurrentie ondervond van de toe-
neming van de aardappelteelt 113) .- Deze feiten oefenden een
zware prijsdruk uit op de producten van de graanbouw, de belang-
rijkste in de agrarische sector. Hiernaast mogen als in het bijzonder
Nederland rakende factoren worden genoemd: de hoge invoer-
rechten waarmede Frankrijk, Pruisen, Spanje en Portugal de
graanimporten troffen, terwijl de Britse eilanden zich in 1819 ge-
heel voor deze import afsloten. Ernstiger nog was, dat de Oostzee-
landen definiticf hun monopolie bij de voorziening van West- en
Zuid-Europa met granen - welke, gelijk bekend, door Amsterdam
werd verzorgd - verloren hadden: Zuid Rusland deed met een
alles overtreffende qualiteit zijn intrede op de graanmarkt 114) en

lYO) Zie sterker 1Viansvelt, N.H.M., deel I, p. 79: „Het verwijt .... treft aller-
eerst de natie zelf". - Vergelijk ook Gedenkstukken, deel IX (2), p.938. -
Goslinga, Koning ~Villem I als verlicht despoot.

111) Gedenkstukken, deel IX (2), p.938.
i~) Vergelijk Goslinga, Koning `Villem I als uerlicht despoot.
113) Cloet, Statistiek tafereel, p.224-225.
114) Aldus minister de Villèle in de Franse Kamer. Aangehaald door Blink,

Geschiedenis landbouw, p.299.
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Odessa nam voor Zuid-Europa de plaats in welke Amsterdam
eeuwenlang had ingenomen.

Een en ander had tot gevolg, dat de gemiddelde tarwe-
prijs in Nederland daalde van f 420; per last in 1818 tot f 235;
in 1819 en tot f 130; à f 165; in 1820. Winterrogge daalde in 1818
van f 250; tot f 207; per last, in 1819 tot f 145; en in 1820 tot
ongeveer f 100; ; haver en gerst daalden naar verhouding. De
aardappelprijzen bleven aanvankelijlc op een goed niveau, omdat
de zomer van 1818 nogal droog was geweest. Doch ook aan deze
stabiliteit kwam spoedig een einde. Het sterkst was de daling in
Oost-Vlaanderen, waar een zak in 1816 op het hoogtepunt f 15,- à
f 16,- kostte, doch in 1819 nog slechts f 1,50115). Alleen de prijzen
voor vee bleven voorlopig nog stabiel, daar hier de aanvullings-
mogelijkheden na de verliezen van de jaren 1816 en 1817 op korte
termijn niet zo groot waren. Bovendien bleven de uitvoermogelijk-
heden naar Engeland nog enige tijd goed il~).

De prijsdaling werd niet gestuit door de zware regen-
val en de overstromingen in 1820. De volgende cijfers kunnen
dit illustreren, waarbij men een beeld krijgt van de regionaal
heersende prijsverschillen, veroorzaakt door de in de omgeving
aanwezige voorraad, de invloed van de wereldmarktprijzen en
de verschillen in qualiteit. De middenprijs voor ecn mud tarwe
in Holland bedroeg in Augustus 1819 f 9; , een j aar later f 5,74.
De hoogst genoteerde prijs voor een last Zeeuwse tarwe bedroeg
in 1817 f 850,; in de herfst van 1822 was zij gemiddeld slechts
f 135;, terwijl de overeenkomstige roggeprijzen f 500; en f 95;
waren 117). Op de Groningse graanmarkt daalde de tarweprijs van
f 20,90 per mud als hoogste niveau in 1817 tot f 4,95 in 1822 en
f 3,65 in October 1823, rogge van f 12,10 tot f 3,85; hetzelfde geldt
voor gerst, haver en boekweit 11S). Sinds het midden van de
achttiende eeuw was een zo lage prijs niet meer voorgekomen. In
Zuid-Brabant was de prijs voor een mud tarwe in Augustus 1819
f 8,39 en twee j aar later f 3,76, in Gelderland achtereenvolgens
f 8,68 en f 7,27, in de rijkste graanprovincie, Oost-Vlaanderen, f 9,28
en f 8,18, in Luxemburg f 6,63 en f 5,94. De roggeprijzen toonden een

iY6) Staten 1818, 1819 en 1820.
1Y8) Sneller, Landbouw, p.322.
117) Staatscourant 1836, no. 18. - Overzicht marktpruzen granen Dfiddel-

burg, p:16, 31.
~lg) Rekiuest, paragraaf 1.
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gelijke daling, bijvoorbeeld in Noord-Holland van f7; tot f 4,19,
in 'Luid-Brabant van f 5,76 tot f 3,83, in Oost-Vlaanderen van f 5,60
tot f3,59119). - Op de centrale graanmarkt van Amsterdam
daalden de prijzen voor Poolse tarwe en Pruisische rogge in de
periode 1817 tot 1822 met meer dan 60o~o 120). Op de Rotterdamse
graanmarkt daalde de tarwe van f 574; per last in 1817 tot
f 147; in 1824, de rogge van f 287,- tot f 98;, de gerst van f 240;
tot f 81;, de haver van f 180; tot f 53; 121). Ten slotte: op de
Leuvense markt daalde de tarwe met 750~0, de rogge met 800~~, gerst
en haver met 6(P~o, vanaf het hoogtepunt in 1817 tot 1824122). De
algemene prijsindex van de Nederlandse landbouwproducten zakte
van 162 in 1817 op 52 in 1824123). Dit laatste jaar was het diepte-
punt en verbetering was in zicht. Volledigheidshalve moet worden
vermeld, dat men deze verbetering reeds in 1823 had menen te
mogen verwachten. Echter, het toen plaatsgrijpende kortstondig
prijsherstel was enkel een gevolg geweest van ecn mindere aanvoer
van de landen rond de Oostzee door handelspolitieke maatregelen.

De geschetste ontwikkeling had een aanzienlijke
daling van de oppervlakte van het bebouwde areaal ten gevolge.
De grondeigenaars leden met name in 1825 - om redenen welke
later zullen worden uiteengezet - grote verliezen 124), en de meer-
vermogende landgenoten toondcn steeds minder neiging hun geld
in gronden te beleggen. In slechts enkele j aren daalden de boerde-
rijen met 500~o en meer in waarde 125). Veel boeren, verarmd door
de gcringe opbrengst van hun product, waren gedwongen hun
grond te verkopen i26). Er waren geen geldschieters meer te vinden,
terwijl in goede jaren gemakkelijk met ecn derde van de koopsom
aan benodigde eigen middelen kon worden volstaan. „Ieder ver-
kiest tegenwoordig het zoogenaamd vermogen dcr brieventasch",
zeggen Groningse gedupeerden 127).

Slechts in de provincie Groningen werd iets gedaan

119) Verzaiueling, tabel G.
i"-o) Van Mechelen, 'Leevaart Rotterdam, p. 226. - Posthumus, Pr~jzen, p. 7.
121) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.111.
122) Peeters, Les prix de 1'agriculture belge, p.360.
123) Idem, p.365.
1-4) Handelingea 1824-1825, p.177.
12~) Van Winter, Een vergeten schepping, bijzonder p.23 en volgende.
128) Rektuest, paragraaf 11.
~27) Idem, paragraaf 28.
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om de voortschrijdende „onteigening" tegen te gaan. Op initiatief
van de koning en diens gouverneur, Van Imhoff, sloten zich vele
boeren aldaar aaneen en richtten op 14 September 1823 de D1aat-
schappij van landeigenaren en vastbeklemde meijers- op. In
Februari daaropvolgend ontving deze maatschappij een rijkscrediet
van f 300.000; uit het nog te behandelen Fonds ter bevordering
van de nationale nijverheid, met de bedoeling daarmede credieten
te geven op onderpand van grond en de hierop verbouwde ge-
wassen. De instelling werkte op codperatieve basis en de deel-
nemers konden tegen matige rente en gemakkelijke voorwaarden
geld te leen krijgen. Het was een rijkshypotheekbank ten bate van
de gewestelijke samenleving.

Het voorgaande geschiedde - hoe kon het anders? -
met bijzondere steun van de koning, die op navolging van het goede
voorbeeld hoopte 128). De Maatschappij paste geheel in zijn ge-
dachtensfeer: had hij oolc de in dezelfdc periode opgerichte Alge-
meene Maatschappij ter bevordering der volksvlijf niet onder meer
ten doel gesteld geld voor te schieten op landgoederen? 129). De
koning zag in de Groningse instelling de eerste van cen hele reeks,
waarmede het gehele koninkrijk zou worden overdekt, om te voor-
zien in wat hij een „maatschappelijke behoefte" achtte 130). - De
Nederlandsche Bank was het centrale credietinstituut; de Handel-
Maatschappij had een centrale in- en verkoopfunctie; de evenge-
noemde Algemeene Maatschappij een alles omvattende financie-
ringsfunctie ten bate van de industrie, hierbij gesteund door het
bovenvermeld Nijverheidsfonds; in de Groningse Maatschappij van
landeigenaren zag de koning het begin van een „landelijk crediet-
systema" voor verstrekking van grondcrediet. Dit positief aandacht
schenken aan de landbouw is kenmerkend voor de nieuwe econo-
misch-politieke koers, en het is zeer te betreuren dat de Groningse
instelling, ondanks alle wenken van de koning, in de andere pro-
vincies geen navolging vond 131). Daar bleven de landbouwers dus
aangewezen op de notarissen, die voor de gelden van hun cliënten
solide beleggingen zochten. De belangcn van de geldschieters waren
hierbij dus beslissend, reden, waarom de schulden dan ook op korte

126) Handelingen 1823-1824, p. 2.
129) Sneller, Landbouw, p. 69-70.
iao) Van Winter, Een vergeten schepping, p.331.
Y3i) Idem, passim.
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termijn opzegbaar werden gehouden en aflossing in gedeelten
veelal niet was toegestaan 132). Van een dergelijk systeemloos ge-
heel kon uiteraard geen effectieve steun aan de landbouw worden
verwacht.

De goedkoopte van de levensmiddelen - om tot dit
thema terug te keren - had uiteraard niet enkel nadelen: „Vele
takken van volksbestaan worden door den overvloed van levens-
middelen begunstigd" meende de koning in de troonrede van 1824
te mogen vaststellen i33). Toch werden de begrijpelijke klachten
van de boeren niet achteloos terzijde gelegd: op 7 Maart 1822 beval
de koning een onderzoek naar de vraag, of de zich voordoende
prijsdalingen zo catastrofaal waren als werd voorgegeven, waarbij
echter de belangen van de landbouwers moesten worden bezien „in
verband met die der gebruikers" 134). Aanvankelijk stond de koning
een oplossing voor ogen in de geest van, van Zuidnederlandse zijde
aanbevolen, in vette j aren aan te leggen „greniers d'abondance",
welke in vroeger tijden in Pruisen reeds waren ingericht 135). Over
dit denkbeeld is echter verder niets meer vernomeu. Tijdens het
bevolen onderzoek werden de Provinciale Staten verzocht gegevens
te verschaffen over de hoogste en laagste prijzen, welke in elke
provincie voor de granen zouden kunnen worden bedongen zonder
de belangen van enig volksdeel te verkorten. De resultaten van dit
onderzoek tonen andermaal aan, welke grote locale verschillen er
toenmaals bestonden en welke marges als bovenbedoeld er moge-
lijk werden geacht zonder dat het gevaar bestond dat de maat-
schappelijke verhoudingen - althans naar het oordeel van de
vroeg-negentiende eeuwse Nederlander - zouden worden ver-
stoord: zij geven als het ware de souplesse weer van de toenmalige
hu~ouding. In Zuid-Brabant achtte men een tarweprijs van f 10;
tot f 15; per mud verantwoord, in Oost-Vlaanderen van f 8,50 tot
f 15,50, in Henegouwen van f 9,50 tot f 13,50, terwijl ook voor de
andere provincies verschillen van 5(W~o zeer normaal werden ge-
acht 136). Omdat de enige bladzijden hiervoor weergegeven werke-
lijke verkoopsprijzen geheel vielen binnen de door de Provinciale
Staten gegeven marges, kon de koning in dit onderzoek geen aan-

132) Verberne, Noord-Brabant, p.44.
133) Handelingen 1824-1825, p.2. - Zie ook 1820-1821, p.3.
Y34) Idem 1822-1823, p.2. ~
i35) Van Winter, Een vergeten schepping, p. 10-12.
138) Verzameling, p.266.
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leiding vinden om tot bescherming van de landbouw over te
gaan 137). Er werd slechts een, door het zich bedreigd voelende
Amsterdam fel bestreden, kleine verhoging van het invoerrecht op
granen doorgevoerd, enkel bedoeld om de opgewonden stemming
enigszins te bedaren, maar practisch van geen betekenis. - De
resultaten van het in de aanhef genoemde onderzoek werden na
afloop gepubliceerd. Deze toendertijd zeldzame geste illustreert
wel het belang, dat de koning hechtte aan een onpartijdige be-
handeling van dit onderwerp.

Gezien de voorzichtigheid, waarvan de koning blijk
gaf, is de manoeuvre merkwaardig waartoe hij zich in 1823 liet
verleiden, namelijk het invoeren van de belasting op het malen van
granen, het gemaal, in de Zuidelijke Nederlanden - wel de be-
slissende vergissing van de koning genoemd 138). Deze belasting,
haar oorsprong vindend in het recht van de wind, dat de graven
zich aanmatigden, was in de Noordelijke Nederlanden overge-
bleven uit de middeleeuwen 139). Was de koning tot het invoeren
van de nieuwe belasting aangemoedigd door het lage prijsniveau
en achtte hij het scheppen van deze bron van inkomsten om deze
reden te motiveren? In het vorige hoofdstuk 140) werd reeds op-
gemerkt, dat het fiscale terrein niet 's konings sterkste zijde was
en de invoering van het gemaal is hiervan weer een typisch
voorbeeld. In de Zuidelijke Nederlanden, waar het broodverbruik
groter was dan in het Noorden, gaf de invoering van de nieuwe
belasting aanleiding tot ernstige ongeregeldheden: de heffing kon
aanvankelijk slechts in de steden plaatsvinden en onmogelijk
worden doorgevoerd op het platteland. Reeds in 1825 zag dc
regering zich genoodzaakt tot een terugtocht en beperkte zij de
heffing tot de steden 1-~1). "Loals nog zal worden gezien, speelt dit
gemaal, zelfs in gekortwiekte staat, bij de scheidingsbeweging in
1830 een niet onaanzienlijke rol.

In 1824 werd door de landbouw een tweede poging
ondernomen om tot belemmering van de graaninvoer te geraken.
De grond was goed voorbereid, want sinds de vermelde mislukking
was het verzoekschriften blijven stromen. Het meest typerende stuk

lsr)
138)
139)
l40)
lal)

Handelingen 1823-1824, p. 2.
Demoulin, Guillaume I, p. 42.
Sillem, Gogel, p.156.
Zie p.114.
Gedenkstukken, deel VIII (1), p. 290, 443, 562.
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is ~vel een meermalen aangehaald Rekwest van een aantal Gro-
ningse landbouwers, waarin uitvoerig en goed gedocumenteerd
op het verlies van de oude welvaart wordt ingegaan. Onder meer
wordt gesteld, dat „de kleeding zelfs is veranderd, en moeyelijk
weer tot het oude terug te brengen". Een weg terug van laken en
katocn naar pij en baai is, volgens de Groningers niet wel mogelijk,
„want toch is het verklaard gevoelen van het Gouvcrnement dat
onkunde de volkeren vernedert en verlichting dezelve gelukkig
maakt" 14~). Tegen deze uitlatingen werd onmiddcllijk en heftig
stelling genomen door generaal Van den Bosch, die zich terecht
afvroeg hoe het mogelijk was, dat men het dragen van katoen en
laken met verlichting, doch van pij en baai met onkunde in ver-
band kon brengen I~~). - Het Rekwest bevat, naast andere meer
solide en wetenswaardige stof, de zeer j uiste opmerking dat in
1824 de specifiek Hollandse belangen nog minder dan vroeger de
belangen van het gehele land zijn: de graanhandel heeft zich daar-
voor te sterk gewijzigd en te veel van haar betekenis verloren 144).

Anderen ondervonden het feit, dat tegenover de grote
graaninvoer hoegenaamd geen uitvoer stond, als de grootste steen
des aanstoots r45). Zij meenden, dat de lage prijzen en de algemene
overvloed dergelijke importen niet konden wettigen en dat er dus
maatregelen tegen genomen dienden te worden. Het bleek echter,
cíat grotendeels voor buitenlandse rekening gedreven speculatie de
oorzaak van de onlogische invoer was. Niet enkel de aankoop, maar
ook het opslaan geschiedde grotendeels voor buitenlandse rekening
en dit opslaan nam zodanige afinetingen aan, dat er spoedig ruimte
ontbrak en de pakhuishuren omhoog vlogen. Daar eventuele ver-
liezen niet voor hun rekening kwamen, verdienden de Hollandse
kooplieden-kapitalisten dan ook flink aan deze speculatieve trans-
acties. Het kan geen verwondering wekken, dat aan hun aantrek-
kingskracht moeilijk viel te ontkomen 14s). Ook de regering keurde
de speculatie niet geheel af, want zij zag er een factor in, welke
nog scherpere prijsdaling voorkwam 147). - Begrijpelijk is ander-

142)
143)
14d)
14s~
ias)
19T)

Rekwesl, paragraaf 24.
De Star, deel VI, p.316.
Rekwest, paragraaf 3.
Portielje, Handel van Nederland, p.45.
Gedenkstukken, deel VIII (3), p.376. - Bericht van Roëll.
Verzameling, p.289.
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zijds, dat de landbouw met de eigen lage prijzen voor ogen, geen
oren had voor de argumenten van deze beide groepen.

Onder de invloed rakend van de niet aflatende
klachten, kwam langzaamaan ook het merendeel van de kamer-
leden - waaronder de spreekbuis van de historische Amster-
damse vrije handel, Van Hogendorp 148) - tot de overtuiging,
dat de graaninvoer toch min of ineer aan banden moest worden
gelegd: in een met grote meerderheid aangenomen geschrift werd
de koning verzocht maatregelen ten gunste van de landbouw in
overweging te willen ncmen. Naar aanleiding hiervan werd op
10 Januari 1825 het invoerrecht op tarwe verhoogd van f 7,50 op
f 24,- per last, het invoerrecht op rogge van f5; op f 15; en
dat op haver van f 2,50 op f 7;. Het ttitvoerrecht werd verlaagd
tot een nominaal recht van 10 à 20 cent per last. De regering be-
hield zich het recht voor, bij gewijzigde omstandigheden de graan-
tarieven weer op hun oude peil terug te brengen, van welk recht
eerst in 1830, toen stijgende prijzen onrust ten gevolge hadden, ge-
bruik werd gemaakt.

Uit het feit, dat de anders zo initiatiefrijke koning in
dezen zo vergaand passief bleef en door de Tweede Kamer tot
daden moest worden aangezet - iets zeer opmerkenswaards -
kan veilig worden besloten, dat hij de noodzaak tot het treffen van
maatregelen terzake niet dringend vond. Of zou hij de mening toe-
gedaan zijn geweest, dat de belangen van het platteland in dit ver-
band gesteld moesten worden achter die van de steden, van de
handel en van de industrie?

3. De Industrie

De landbouwende stand had geen geld en kocht dus
weinig. De handel bood evenmin veel vertier. De koopkracht van
de grootste bevolkingsklassen was dan ook gering 14s). Algemeen
werd er door winkeliers en plaatselijke kooplieden geklaagd en
plannen tot uitbreiding van bestaande ondernemingen werden
steeds maar weer uitgesteld 150) . In zijn troonrede ter opening van

14g) Van Hogendorp, Bijdragen, deel V, p. 213. -„Vrije handel" hier niet
te verwarren met de vr~jhandel als bestanddeel van de economische theorie.

14s) De Slar, deel IV (1), p.321 en volgende.
1~) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 228, 253.
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de Staten-Generaal in October 1821, moest de koning dan ook

zeggen, dat „niettegenstaande den milden invloed van eenige

vredesjaren zich alle gedeelten van het fabriekwezen niet in eenen

gelijk voordeeligen toestand bevonden". Toch hadden „zeer belang-

rijke onder dezelve, in de laatste tijden, sterk in levendigheid ge-
wonnen en over gebrek aan arbeid kan met weinig grond worden
geklaagd" 151). Ook in de troonrede van 1822 moest worden ver-

klaard, dat de nijverheid het evenwicht nog niet had hervonden 152).

- Uit deze aanhalingen valt te besluiten dat de toestand - of-

schoon in het algemeen gezien niet geheel onbevredigend - toch

in hoge matc labiel was. In hoeverre de licht optimistische onder-

toon gebruikt was omwille van de plechtigheid van het ogenblik,

zal nog nader moetcn worden bezien.
In de laatstvermelde troonrede zegt de koning,

sprekend over de economische herleving, bovendien, dat een van

de middelen, waarvan de regering een bijzonder goede invloed
verwacht, is: de „gematigdheid en de mildheid" waarvan de in

Augustus van dat jaar afgekondigde tariefwetten blijk zouden
geven. Deze herziening van het tarief van 1816 was een gevolg van

de geringe tevredenheid, welke er zowel bij de regering als bij de
handel'over dit tarief en de daarop aangebrachte wijzigingen be-

stond. In Januari 1820 reeds was dan ook een commissie benoemd,
welke de bestaandc tarieven moest herzien. Vermeldens~vaard is,
dat zij niet uit evenveel Zuidelijke als Noordelijke Nederlanders
was samengesteld, maar uit slechts vier Zuidelijken en anderzijds
dertien Noordelijken. Naar aanleiding van haar rapport en na een
stemming, waarbij voor het eerst in de geschiedenis van het
koninkrijk een homogeen Zuidnederlands tegenover een Noord-
nederlands blok stond, kwam op 12 Juli 1822 een basiswet tot stand.
Hierin werd het gehele belastingstelsel opnieuw geregeld: tot dan
had de tarievenpolitiek de indruk gewekt, dat bevordering van de
industrie gelijkstond met benadeling van de handel en omgekeerd,
en dit dualisme trachtte men in de nieuwe wet te vermij den. - Ge-
motiveerd werden de ingevoerde veranderingen door te wíjzen op
het feit, dat „de hooge regten, tot op heden bestaande op artikelen
van de Nederlandsche industrie, aan deze niet gebaat hebben, en
dat ze slechts lokaas tot een slttikerij werden, die op steeds grooter

isl) Handelingen 1821-1822, p. 2.
Is~) Idem, 1822-1823, p.2.
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schaal gedreven werd ten nadeele van den eerlijken koopman en
fabrikant .... Indien men toch de belangen der groote menigte op-
offerde aan de bijzondere belangen, het ware eenvoudig een hatelijk
stelsel van monopolie ten behoeve van bijzondere personen te her-
stellen. Indien dan ook sommige fabrikanten mochten blijken met
dat maximum 153) niet te kunnen bestaan, ware het inderdaad
wenschelijk dat het kapitaal, dat daarin met verlies werkte, werd
aangewend voor andere takken van nijverheid". De regering nu
wenste, met vermijding van de kans een „zuiver op de theorie ge-
bouwd" tarievenstelsel, „door wederzijds toegeven een geheel van
wetgeving (te) verkrijgen, waarin iedere klasse in de maatschappij
bepalingen te haren gunste vindt, die haar dan ook daartegenover
gewillig den last zouden doen dragen, noodzakelijk voortvloeiend
uit dergelijke bepalingen ten gunste van andere klassen" 154),

Welke concrete voordelen boven de voorgaande be-
vatte nu deze wet? Zij zocht naar een zo harmonisch mogelijke
vereniging van de belangen van nijverheid en handel, door aan de
eerste een afdoende bescherming te geven zonder de laatste te
schaden. Hiertoe werd het maximum invoerrecht op ook in het
eigen land voortgebrachte producten gebracht op G ~o en het recht
op alle andere producten op 3o~0, afgezicn van met name genoemde
uitzonderingen. Anderzijds zouden de uih~oerrechten enigszins op-
getrokken worden en in beginsel slechts laag blijven, waar de in-
voerrechten hoog waren gesteld 155). De wet bevatte verder vele
verlichtingen van administratieve aard; zo zouden de belemme-
ringen van het bcruchte „onvrije territoir" 15~) vervallen. - Strikt
„liberaal" kan het nieuwe tarief niet worden genoemd, temcer niet,
daar de beschermcnde elementen in de wet in de loop der jaren
steeds meer werden uitgcwerkt. Zo kwam in 1826 een verhoging
tot stand van de rechten op de invoer van textielen halffabrikaten
en eindproducten, terwijl die op de invoer van ruwe katoen een
verlaging ondergingen. Ecn andere wet van hetzelfde j aar trof de
invoer van stoommachines, in 1828 werd de invoer van bedrukt wit
linnen verzwaard, in 1830 de invoer van blik en koper 157). Een

i6s) Dit is het maximum aan verleende tarievenhulp.
16') Handelingen 1821-1822, p. 3. - Smissaert, Nederland, p. 45.166) `Terviers, Nederlandsche handelspolitiek, p. 282 en volgende, buzonder

de tabellen op p. 287-289. ~
1~) Zie hiervóór, p.125.
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straf karakter had de protectie echter allerminst: zij belette immers
niet, dat de invoer van Britse industrieprodttcten na 1822 weer be-
gon toe te nemen na de diepe baisse van 1817 en 1818158) . Willem I
was - dit zij nogmaals hcrhaald - geen protectionist: toen hij
een j aar na de invoering van de nieuwe tariefwet gedwongen was
over te gaan tot het toepassen van handelspolitiekc retorsie, deed
hij dit „met leedwezen", daar zoiets eigenlijk geheel „in afwijking
van onze milde beginselen" was lss).

Wcl het meest verstrekkende van de wet ligt echter
op een ander niveau: van een grofwerkend middel als manipu-
laties met de tarieven tot ondersteuning ~~an de industrie, werd
overgegaan tot ecn gerichte subsidië.ringspolitiek. Hiermede werd
tevens de sinds 1815 beoefende onsystematische steungeldpolitiek
tot een instclling verheven lso). Immers ttit de opbrengst van de in-
en uitvoerrechten zou een becírag van f 1,3 millioen - in 1825
nominaal lsl) verminderd tot f 800.000; - worden afgezonderd
als ecn Fonds ter bevorde.rinc~ van de nationale nijverheid, kort-
heidshalve Nijverheidsfonds genoemd. Volgens artikel 11 en 12 van
de betreffende wet was het doel van dit Fonds „niet alleen om door
het toeleggcn ~-an premicn in het hijzonder ondersteuning te be-
zorgen aan die takken van nationale nijverheid, aan welke dezelve
niet genoegzaam kan worden verleend zonder de regten te brengen
tot zoodanige hoogte welke van nadeelige invloed op dc commercie
zoude kunnen zijn, of tot hevordering van sluikerijen aanleiding
geven, maar om in het algemecn te kunnen strekken ter aanmoedi-
ging van fabrijken, trafi,jken, reederijen, visscherijen en landbouw".
De koning wenste een stelselmatige industrialisatie ls2) en op boven-
genoemde wijze trachtte hi,j dit doel te herciken. De industrie zou
dus het hare ontvangen, ter~~ijl aan de hezwaren van de handel
tegen hoge rechten zott worden tegemoetgekomen.

De werkingssfeer van dit Fonds lag bijna gehecl in het
geïndustrialiseerde Zuidcn, waar in 1830 f 4,3 milliocn van de in
de gehele vaderlandse industrie ondergebrachte som van f 5,5 mil-

15T) Demoulin, Guillaume I, p.126.
Y~s) Van den Bogaerde van ter Bnigáe, Essai, deel III, p.54-55.
I59) Handelingen 1823-1824, p. 2.
iso) Van Houtte, Schets economisché geschiedenis van België, p. 183.
Y81) Zie, ten bewute, het slot van de volgende alinea.
ls2) Demoulin, Guillaume I, p.159. -
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lioen uitstond ls3). Niet slechts waren hier de meeste candidaten
voor ondersteuning te vinden, maar het ondervond ook in in-
dustrieel opzicht meer belangstelling dan het Noorden: de koning
zag het immers als de goederenleverancier voor het gehele land
en de koloniën ls4). Sinds 1823 kwam er dan ook een credietregen
over de Zuidelijke industrie, nadat tevoren de aanvragen op
grond van tekorten in de schatkist grotendeels moesten worden
geweigerd. Bijzonder de katoen- en linnenindustrie profiteerden
van financiële steun, terwijl de uit zich zelf krachtig genoeg zijnde
bedrijven, zoals de lakennijverheid in Verviers, geen hulp kregen.
Ook de aan het textielbedrijf geliëerde takken werden ruim bij-
gestaan. Te noemen is in dit verband de industrie van textiel-
machines ls5). Vele gestes waren echter onmogelijk geweest, indien
het Fonds niet regelmatig was gesterkt door gelden uit het Amorti-
satiesyndicaat. Dit instituut was door de koning in het leven ge-
roepen niet alleen om, overeenkomstig de naam, de staatsschuld
te verminderen respectievelijk te converteren, maar tevens om
buiten directe contróle van de tegen industriefinanciering gekante
kapitalisten en Staten-Generaal - dus als het ware via een vierde
budget: naast het ondoorzichtige van het Syndicaat, de één- en de
tienjarige begrotinglss) - de middelen te verschaffen voor een
sociaal-economische welvaartspolitiek is7). Het syndicaat werd in
deze gedachtengang met zeer ruime middelen toegerust om in-
directe crediet- en premieverlening aan de vaderlandse nijverheid
mogelijk te maken 168). Dat dit laatste metterdaad geschiedde blijkt
uit het feit, dat het Synclicaaf in 1839 niet minder dan f 7,5 millioen
van het NijUerheidsfonds te vorderen had. A1 deze gelden waren
in het geheim aan industrie zowel als openbare werken toege-
deeld iss).

Om de vruchtbare werkzaamheid van koning Willem I
in deze j aren volledig te schetsen, is het hier de plaats tevens

163) Demoulin, Guillaume I, p. 164 en volgende, 179 en volgende. - Rie-
mens, Amortisatiesyndicaat, p. 144.

184) Zie ook hiervóór p.138 en volgende, betreffende de Nederlaadsche
Naadel-b1 aafschappij.

is~) Demottlin, Guillaume I, p.165 en volgende.
1~) Osiander, Niederl5ndische Finanzen, p.121. - Riemens, Amorti-

satiesyndicaat, passim.
167) Demoulin, Guillaume I, p.38.
188) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p. 74, 144.
189) Idem, p. i44.
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melding te maken van de oprichting in 1822 van de Algemeene
Nederlandsche maatschappij ter beuordering uan de uolksvlijt, te
Brusse1170), een instelling te meer waarmede de koning zich op
het gebied van de financiering van de nationale nij~-erheid onaf-
hankelijk wilde maken, bijzonder van de Amsterdamse haufe
finance 171). Ook de financiële behoeften van de regering zelf en
de geringe uitbreiding, welke de in 1814 opgerichte 172) Neder-
landsche Banlr in het Zuiden vond, zijn mede factoren, welke het
ontstaan verklaren 1~3). Reecís geruime tijd liep de koníng met het
denkbeeld, geldbronnen bijzonder ten bate van de industrialisatie
aan te boren. Een verworpen ontwerp domeinwet, welke de ko-
ninklijke domeinen officieel tot onderpand van de financiering
had moeten maken, bevatte reeds deze onuitgesproken bedoe-
ling 174). Een nieuw element trad bij de oprichting van het onder-
havige financicringsinstituut naar voren, namelijk het onbeperkt
vertrouwen zoals dit door de koning werd gesteld in het crediet als
bewegende factor van een op expansie gerichte economische poli-
tiek 175). De particuliere banken hadden zich tot dusverre niet be-

170) Uitvoeriger Demoulin, Guillaume I, passim. - Pirenne, Histoire, deel VI.
- 111a1ou, Notice.

~Tl) Verberne, Sociaal en economisch motief, p.20.
172) 7.ie hierna p.168-169.
1T3) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p.58.
Y74) De Jongh, Voorgeschiedenis Alpemeene ~Viaafschappij, p.245 en vol-

gende. - blet name het verschil tussen de IVoord- en Zuidnederlandse
munteenheid was een groot obstakel op de weg naar een volledige
economische unie. De omrekeningskoers gulden-franc was vastgesteld op
f 0,4725, terwijl de op het zilvergehalte gebaseerde koers f 0,468 was. De wet
van Gresham ging volledig op: van grote hoeveelheden guldens werden in
het Hotel des blonnaies te Lille francs geslagen. - Hierbij kwam nog, dat
de wisselkoers tussen de beide landsdelen zich ook om andere redenen
moeili,jk kon stabiliseren. Het Noorden was veel rijker aan kapitaal dan het
Zuiden, waar ook de rentestand hoger was. De voortdurende vraag naar
kapitaal in het Noorden ten bate van het Zuiden bracht in Amsterdam steeds
een druk teweeg op de koers op Antwerpen en een agio op het goud. - In
1825 werd de verwarring nog groter als gevolg van een goedbedoeld advies
van de Alvemeeae hiaatschappij, gouden munten in circulatie te gaan brengen.
De Maatschappij voerde goud uit Parijs aan, wat zij kocht met Franse munten,
zilver of omgesmolten uit de circulatie genomen munten. Op deze wijze
werden grote hoeveelheden goud in het Zuiden gepompt. De buitenlandse
betalingen van het koninkrqk werden echter steeds in goud verricht. Het
land begon dan ook sindsdien steeds meer uit het Zuidnederlandse gottd-
reservoir te putten, waaronder dit gebied zeer leed: agio en disagio van het
goud wisselden zich op volmaakt willekeurige wijze af. De regering is er
niet in geslaagd dit probleem tot een goede oplossing te brengen. - Zie
uitvoeriger Demoulin, Guillaume I, p.91 en volgende.

175) Demottlin, Guillattme I, p.89.
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wogen op het terrein van de industriefinanciering 176), en in de
nieuwe instelling zag de koning een gereed middel deze afkeer te
ontzien en desondanks zijn doeleinden te bereiken. Hiertoe maakte
hij gebruik van artikel 30 van de grondwet, waarin wordt gesteld
dat de koning „des verkiezend, tot gedeeltelijke vergoeding van
het gemiddeld j aarlijks inkomen, in vollen eigendom als patri-
monieel goed zullen worden overgegeven zooveel domeinen, als een
zuiver inkomen van vijf tonnen gouds opbrengen". Ondanks de
tegenstand met name van de Noordelijke kamerleden - die van
toegeven duidelijk een te grote financiële machtsconcentratie bij de
koning vreesden 177) - werden op 26 Augustus de gevraagde
domeinen toegewezen. Dit feit werd onmiddellijk gevolgd door een
koninklijk besluit van 31 Augustus, waarbij aan deze domeinen hun
bestemming werd gegeven : het bracht de oprichting van de in de
aanhef van deze alinea genoemde Maatschappij te Brussel - door
de energieke koning toegerust met een kapitaal van f 50 millioen,
terwijl de schuchtere Brusselaars f 4 millioen voor ogen hadden 178).
Evenmin als de Handel-Maatschappij 17~) moet deze instelling, op
grond van het koninklijk initiatief dat haar het licht gaf, al te zeer
worden gezien als een staatsinstelling met alle voor velcn onaan-
gename aankleve van dien. Ook zij moet worden geplaatst in het
kader van de algemene lusteloosheid van de particuliere hedrijvig-
heid in die dagen 1A0).

Volgens de statuten had de Algemeene Maatschappij
ten doel „het gerief van landbouw, fabrieken en handel" - even-
als in het geval van de oprichting van de Handel-Maatschappij is
de volgorde van opsomming ook hier weer merkwaardig -„en
om steeds tegen cen matigen interest gelden te verstrekken welke
tot het kweeken en uitbreiden dier gewigtige takken van volksvlijt
vereischt worden". -„Er zal", zo drukte de koning zich uit, „in de
behoefte van dengenen die gereed geld verlangt, of van dengenen,
welke gereed geld bezittende, geen oogenblikkelijk gebruik daar-
van maken kan, kunnen worden voorzien; de eerste zal hetzelve
tegen een billijker interest kunnen verkrijgen, de laatste zal eene

178.) Demoulin, Guillaume I, p.159,165, - Riemens, Amortisatiesyndicaat,
p. 66.

177) Handelingen 1821-1822, p. 487 en volgende (72ste zitting).
178) Demoulin, Guillaume I, p.54-55.
1TO) Zie hiervóór, p. 142, alinea.
iso) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p.65-67.
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veilige en voordeelige plaatsing kunnen vinden; hierdoor zullen
veele ingezetenen geriefd worden, die uit hoofdc van de ligging van
het gedeelte van het Rijk, waarin zij woonachtig zijn, geen gebruik
kunnen maken van de voordeelen, welke de nabijheid van de
groote koopsteden aanbiedt. Geen tak van Nijverheid, mits de ver-
eischte eigene zekerheid aanbiedende, zal uit gebreke aan fondsen
behoeven stil te staan, terwijl aan den kwijnenden landbouw de
gelegenheid zal kunnen worden gegeven om, doon c~t vcrkrijgen
van voorschotten tegen ecn matigen interest, betere tijden af te
wachten, zonder in handen van woekeraars te moeten vervallen,
en zonder dat de bezitters en cigenaars van de producten, tot on-
tijdigen verkoop derzelver worden gedwongen. Vele kapitalen,
welke als begraven liggen uit gebrek aan vertrouwen, zullcn weder-
om tc voorschijn en in omloop komen" isl). Dit streven, om aan
landbouw en industrie op billijke wijze financieringsmogelijkheden
te geven, en de verwezenlijking ervan in de Brussclse hlaatschappij
kan als een voorloper vau de later zo uitgebreid in practijk ge-
brachte crédiet-mobilier-gedachte worden gezicn lsz).

De Maatschuppij was volkomen een privaatrechtelijk
lichaam, opgericht bij koninklijk besluit, met het doel de gehele
Zuidnederlandse en Luxemburgsc nijverheid bij te staan. Relaties
met de staat mocht zij nict hebben, en evenmin mocht zij staats-
bankier zijn. Haar universeel karalcter wat betreft het werkings-
terrein werd geaccentueerd doordat zij zoveel mogelijk spaarders
binnen haar belangensfeer trachtte te trekken. Er bestonden
coupures van haar aandelenkapitaal tot f 250;, waardoor deel-
neming voor veel breder lagen der bevolking dan toendertijd ge-
bruikelijk, openstond. Zoals duidelijk zal zijn, verschilde de nieuwe
instelling essentieel van haar voorgangster de Nederlandsche Banl::
was de laatstgenoemde een zuivere circulatiebank, eventueel een
handelsbank, de Algemeene Maatschappij daarentegen zou, behalve
circulatiebank, ook een credietbank zijn voor de handel, landbouw
en industrie. Dezc schepping van koning ~~illem I was „the most
versatile bank that ever existed" ls3).

'sl) Riemens, Amortisatiesyncticaat, p.70 en volgende.
182) Chlepner, La Banque, p. 49. - De politiek van koning ~~ illem I,

tegenover de Algemeene MaatschappU, zou kunnen worden vergeleken met
die van Napoleon tegenover de Banque de France. Aldus Demoulin, Guil-
laume I, p. 103.

lsg) Aldus P. H. Emden, Money powers of Europe in the 19th and 20th
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Inderdaad, ook deze instelling moet als een persoon-
lijke prestatie van de vorst worden gezien. Deze was cr ten volle
van overtuigd, dat de industriële achterlijkheid van de Neder-
landen te wijten was nièt aan de afwezigheid van enig prestatie-
vermogen op dit gebied, maar enkel aan het sluimeren hiervan;
het had slechts de nodige prikkels nodig om te ontwaken. De
Nederlanden moesten niet zijn een land van „bloote kruyers"184)~
en de mening van Van Hogendorp, als zouden de hoge arbeids-
loncn veel industrieën uit het land verdrijven 1 S5), maakte de
koning niet tot de zijne: Engeland was immers ecn land van
fabrieken, terwijl de arbeid er zeer duur is. Meer gevoelde hij on-
getwijfeld voor de woorden van zijn grote medestander, de generaal
Van den Bosch: „Er is slechts één middel om den krijg tegen de
i n d u s t ri e met voordeel vol te houden, namelijk de e i g e n
i n d u s t r i e" i 86) . En zelf drukte hij dit uit op merkwaardig
moderne wijze door te stellen, dat „de volkswelvaart alleen door
stelselmatige industrialisatie ( kan) worden gewonnen" 187). De
koning hechtte dan ook een onbeperkte betekenis aan de Brusselse
1Llaatschappij en een hieraan evenredig vertrouwen, hetgeen zich
uitte in het feit dat hij intekende voor 25.000 aandelen van f 500;
tegenover het Nederlandse publiek slechts 6000.... en dit laatste
ondanks de koninklijke rentegarantie van 50~0. 7.ijn verwachtingen
werden niet gelogenstraft: in de jaren 1823 tot 1827 steeg het divi-
dend van frs.14,81 op frs.39,15 per aandeel. De disconteringen
stegen in een paar jaar met het drie tot viervoudige 1S8).

Jammer is het te moeten vaststellen, dat er van den
beginne af een kloof bestond tusscn de bedoelingen van de koning
en de realiseringen van het bestuur. De eerste wilde ecn vestiging
ten bate van de nationale economie, het laatste had slechts oog
voor de onmiddcllijke resultaten en de belangen der aandeel-
houders. Uit vrees voor bevriezing van het kapitaal gingen zij
slechts met grote tegenzin leningen aan ter financiering van de

century (1938), p.114. Aangehaald door Gerretson, „I~oninklijke", deel III,
p. 56. - Zie verder Demoulin, Guillaume I, p. 54 en volgende. - Riemens,
Amortisatiesyndicaat, p.68 en volgende.

's~) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p. 146.
1~) Idem, Bijdragen, deel I, p.211.
196) De Star, deel II (1), p.85.
1R7) Knibbe, Vestiging, p. 68, noot 1.
isa) Malou, Notice Historique sur la Société Générale, Annexe XXI.
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openbare werken of op naam van publiekrechtelijke instel-

lingen 189). De koning slaagde er niet in de meest geschikte per-

sonen te vinden tot uitwerking van zijn - op het continent geheel

nicuwe - ideeën lso). Via ondersteuning van de staatsschuld, hulp

aan het Amortisatiesyndicaat - dat op zijn beurt het Fonds ter
bevordering van de nationale nijverheid weer met grote bedragen
hielp - en door financiering van een grootschecpse politiek van

openbare werken, heeft de Maatschappij echter een nict te ovcr-

schatten invloed gehad op de industriële herleving van het land lsl).

Een bijzonder te vermelden voordeel was het wekkcn van ecn

„esprit d'association" in enige takken van nijverheid. Na 1825 ont-

stonden er namelijk, met medewerking van de ~laatschappij, enige
belangrijke ondernemingen, bijvoorbeeld een tot het exploiteren
van de Luxemburgse mijnen, een tot het graven van een ver-
bindingskanaal tussen Maas en Moezel, en verschillende verzeke-
ringsmaatschappijen ls2).

De Nederlandsche Handel-Maatschappij; het Fonds
ter bevordering van de nationale nijverheid; de Algemeene Neder-
landsche Maatschappij ter bevordering der volksvlijt; het Amorti-
satiesyndicaat; de nieuwe tariefwetten - even zovele hefbomen
voor de sinds de vrijwording steeds verder afzakkende nationale
economie. Vóór 1820 was slechts gewerkt met tariefverhogingen of
-verlagingen, teneinde de ongelegen klachten van de beide lands-
delen te doen verstillen ls3), en te trachten via ecn voorzichtig af-
tasten de weg naar de nationale mobilisatie te vinden. De nadicn
begonnen periode van energieke maatregelen vond haar conccn-
tratiepunt bij de vermelde instellingen en wetten. Steeds stond de
koning daarbij voor ogen, dat slechts een waarlijk nationale eco-
nomie, een straffe belangengemeenschap tussen alle onderdanen in
Europa en overzee, de basis voor een nieuwe welvaart zou kunnen

isa) Demoulin, Guillaume I, p.80.
~~) Idem, p.98.
1e~) De aanleg van het kanaal van Pommeroeil naar Antoing werd door

haar voor f 1,5 millioen gefinancierd, het kanaal van Zederik voor eenzelfde
bedrag. Verder verstrekte de ~Vlaatschappv f 360.000 aan de provincie
Drenthe, f 60.000 aan Henegouwen en f 290.000 aan Zeeland. De Nlaatschappij
uan weldadigheid (zie voor deze instelling p.183) ~verd met f 350.000 ge-
holpen.

i~) Briavoinne, De I'industrie en Belgique, deel II, p. 198.
la3) Terlinden, La Politique Economique de Guillaume I, p.12.
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vormen 19~J. De samenstellende delen van deze gemeenschap
zouden zijn: het industriële Zuiden, de koloniën als leveranciers
van handelsgoederen en grondstoffen en als belangrijkste afneem-
sters van de industrieproducten, het Noorden als de handelsschakel.

k

Herstel ran de nationalc scheepvaart en van de natio-
nale scheepsbouw was wel een van de dringendste eisen van het
ogenblik. De zwakte van Nederlands positie op dit gebied blijkt
uit het feit, dat meer dan ccn derde van de Nederlandse vloot van
vreemdc herkomst was; neemt men slechts de grotere schepen, dan
zelfs vier vijfden 195 ). Bovendien was het materiaal zeer verouderd
en waren de Nederlandse schepen opvallend klein. Van de Britse
vloot was 7ïo~o meer dan 100 ton groot, van de Nederlandse slechts
590~0; de gemiddelde grootte was respectievelijk 128 en 102 ton 19s):
Reeds in 1819 had de regering getracht de vaderlandse scheeps-
bouw te steunen door Nederlandse zeebrieven slechts uit te reiken
aan in Nederland gebouwde schepen. Aanvankelijk dreigde hier-
mede evenwel de scheepvaart ten bate van de scheepsbouw aan
banden te worden gelegd, indicn geen ruim gebruik was gemaakt
van de bevoegdheid vrecmdc schepcn tot naturalisatic toe te laten.
In 1823 werd bij koninklijk besluit deze maatregel aangevtdd door
het verlenen van een subsidic van f 18,- per ton aan de bouwers
van schepen van 300 ton en groter, wclk bccírag ongeveer 1Q~~o van
de bouwkosten uitmaakte 197). Dit premiestelsel - in 1825 uitge-
breid tot de kleinere schepen - was hard nodig, daar zondcr dit
de exploitatiekosten van een schip tot liet onhoudbare zouden zijn
gestegen: sinds de in 1819 getroffen maatre~jcl was het immers voor
de rederijen zccr moeilijk om de met goedkopc materialen in het
buitenland gebouwde schepen aan te kopen i~s). Toen de ongunst
der tijden omstreeks 1825 voor een opleving plaats maakte, begon
het premiestelsel zijn vruchten af te werpen 1 99). Stoomschepen

194) Vergelijk llemoulin, Guillaume I, p. 123.
19ó) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.146.
lae) Drieling, B~jdragen, p. 17, 29.
1~T) Everwijn, Beschr~jving handel en nijverheid, deel I, p.72.
19S) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 165.
'~`') Idem, p.12L
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werden evénwel voorlopig met deze premies nog niet gebouwd; de
Hollanders voelden vooralsnog het meest voor de vertrouwde zeil-
schepen 200),

De belangrijkste geestelijke en materiële steun vloeide

de scheepsbouw echter langs andere meer directe wegen toe via de
Nederlandsche Handel-Nlaatschappij. Deze werd namelijk on-
middellijk na haar ontstaan dienstbaar gemaakt aan de nationale
scheepsbouw. 'Lij ~verd verplicht als regel gebruik te maken van in
Nederland gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen,

en mocht slechts in noodgevallen met eigen schepen vervoeren.
Haar normale gedragslijn zou moeten zijn, dat zij van particuliere
rederijen huurde, aan welke zij, indien tot nieuwbouw werd over-

gegaan, hoge premies mocht verstrekken. Voor de gehuurde

schepen werden abnormaal hoge vrachten betaald, ver boven de

prijzen op de vrachtenmarkt. Twee of drie reizen, uitgevoerd voor

de Maatschappij, waren voldoende om de kostprijs van een schip

te verdienen, terwijl elke reder zeker was binnen afzienbare tijd

na de bouw van een schip dergelijke winstgevende reizen te kunnen
maken: elk schip kon namelijk volgens tourbeurt voor bevrachting
worden ingeschreven. Vooral dit laatste geheel van maatregelen
heeft tot herstel van de Nederlandse vloot en vrachtvaart ge-
leid 201).

Ook op ander terrein droeg de Handel-Maatschappij
reeds spoedig tot verlevendiging van de vaderlandse industrie bij,
namelijk door verhandeling van katoentjes naar Indië. Hiervan
profiteerden allereerst de Zuidelijke Nederlanden, waar het meren-
deel van de orders tot levering werd geplaatst, teitivijl het Noorden
voor het vervoer van het eindproduct zorgde. Als gevolg van de op
deze wijze ontstane vergroting van haar afzetgebied ondervond de
katocnindustrie van Gent en omgeving een aanzienlijke verbetering
van de toestand. Behoorlijke winsten werden cr al spoedig weer
gemaakt, weliswaar niet zo hoog als tijdens de Franse overheersing,

maar meer regelmatig en zeker 202) . Ovcr gehecl Vlaanderen ver-

rezen nieuwe spinnerijen, en de productie steeg in de jaren 1817

tot 1827 met 30(P~o 2 03) . Stoommachines telde men in 1820 een tien-

200) Everwun, Beschr~jving handel en n~jverheid, deel I, p. 75.
~oi) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.97 en volgende, p.143 en volgende. -

Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.243.
~) Demoulin, Guillaume I, p.326. - Mansvelt, N.H.M., deel I, p.222.
~03) Demoulin, Guillaume I, p.329.
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tal, in 1830 reeds 44. Vooral in de laatste jaren van de vereniging
ging de opgang met eenparig versnelde beweging. Een onaange-
naam, doch noodzakelijk nevengevolg van de oriëntering op de
Oost was de daling van de qualiteit van het product, doch hiervan
ondervond de katoenindustrie eerst na 1830 de directe nadelen,
toen zij in haar afzet meer op het veeleisende Europa was aange-
wezen. Eveneens eerst na de afscheiding kreeg de katoenindustrie
in het Noorden, met name in Twente, een kans.

Overgaande naar de andere takken van nijverheid,
zijn in de eerste plaats de kolen- en ertswinning in het Zuiden
onze aandacht ~vaard: op deze beiden zou immers de verdere ont-
wikkeling in kapitalistische richting steunen. Wat de eerstge-
noemde betreft: ondanks het toenemend verbruik van steenkool
door het gestadig groeicnd aantal stoommachines en het meer toe-
passing vinden van gasverlichting - bijvoorbeeld in Brussel sinds
1819, 's-Gravenhage 1823, Gent 1825, Luik en Namen 1826 - kenden
de mijneigenaren nog gecn goede jaren2o4). Vooral 1823 en 1824
waren, blijkens de prijzenstatistieken, slecht2o5). Dit kwam voor-
namelijk, doordat het aanbod meer dan evenredig aan de vraag
toenam. In 1824 werden zelfs door de mijneigenaren van de
Borinage prijsafspraken gemaakt om catastrofale prijsdaling te
voorkomen 2os) ,

Afgezien van deze minder welkome prijsdalingen,
waarvan de oorzaken aan ecn zekere overproductie waren te wij ten,
deed ook de regering het hare om de brandstoffenprijzen laag te
houden en wel bijzonder door het afschaffen van de accijns op turf
en steenkool in 1822 en het scheppen van meer vervoersfaciliteiten.
Vermeld moet worden het kanaal van Péruwelz naar Antoing,
terwijl men ook veel verwachtte van het kanaal van Charleroi naar
Brussel. Langs deze weg konden de kolen uit de Borinage gemakke-
lijk het Scheldegebied bereiken. Een oplossing voor het probleem
van het vervoer van massagoederen van Zuid- naar Noord-Neder-
land werd gevonden in de opening van de Zuid-Willemsvaart in
1826 - niet slechts economisch, maar ook staatkundig van het
grootste belang, daar het de eerste afdoende verbinding tussen de
beide landsdelen betekende: de Maas was namelijk slechts zeven

~04) Briavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel II, p.158.
20~) Demoulin, Guillaume I, p.305.
Zoe) Idem, p.291.
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maanden per j aar, en dan nog enkel voor kleine schepen, bevaar-
baar. blen begon onmiddellijk met het doortrekken van de Zuid-
`~'illemsvaart naar het Luikse industriegebied, dat hierdoor met
zijn natuurlijke haven werd verbonden. Het belang van de goed-
kope waterwegen in een tijd, waarin het vervoer te land wellicht
nog langzamer ging dan dat te water, kan voor een massaproduct
als steenkool nauwelijks worden overschat. Niet alleen door het
graven van kanalen, maar ook door het geven van flinke credieten
voor de bouw van speciale kolenschepen, bevorderde de regering
de industrialisatie.

Uiteraard vertoonde door een en ander het volume
van de kolenstransporten een flinke stijging. Op het kanaal van
Condé in de Borinage vervoerden in 1816 ruim 3200 schepen
473.328 ton steenkolen; in 1825: 5370 schepen 773.280 ton 207), waar-
mede tevens een indicatie voor de toenemende industriële activiteit
wordt gegeven. Hoe voordelig het kanalenstelsel moest uitwerken,
blijkt uit het feit, dat per as vervoerde kolen te Brttssel bijna twee-
maal zoveel kostten dan in de plaats van herkomst, Charleroi. Het
vervoer te water van Luik naar Rotterdam, een enige malen
grotere afstand, deed de prijs daarentegen met niet meer dan 75o~0
stijgen 2os),

Wat nu de ertsverwerkende industrie aangaat: zoals
gezegd 209) verkeerde deze in een allerdroevigste toestand, als ge-
volg van de Britse concurrentie, die met middelen werkte, welke
niet tot het ouderwetse arsenaal behoorden van de Nederlandse
ijzerindustrie. Toch had zij sinds de tariefwet van 1816 niet over
gebrek aan mogelijkheden te klagen gehad: op gesmeed ijzer, staaf-
ijzer en roed-ijzer bestond immers een hoog invoerrecht, onder
heftige tegenstand van het Noorden doorgevoerd op aandringen
van het Zuiden 210). De koning - en met hem d'Omalius, gouver-
neur van Namen, een der provincies met een aanzienlijke ijzcr-
industrie - was dan ook van mening, dat de oorzaak van de
klachten in deze industrietak enkel en alleen kon worden gezocht
bij de achterlijkheid van de industriëlen, die hun vak niet ver-

207) Demoulin, Guillaume I, p. 306.
208) Idem, p.302, noot 5. - Zie ook Van den Eerenbeemt, 's-Hertogen-

bosch, p.243.
2a9) Zie p.106-107.
210) Van den Brink, Bijdrage, p.192 en volgende.
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stonden. Reeds sinds 25 j aar - zo klaagde in 1822 Roentgen,
's konings bekwame raadsman terzake - zijn op enige uitzonde-
ringen na geen verbeteringen meer aangebracht in de Zuid-
nederlandse ijzerindustrie: zij leefde geheel in de sfeer van een
lamentabele routine 211). Rond 1820 geschiedde de ertswinning nog
grotendeels in de open lucht en pas in 1825 gingen enkelen er toe
over ondergrondse gaanderijen te bouwen en stoommachines aan
te schaffen. Doch dit blijven voorlopig nog uitzonderingen. Ook
eerst na 1820 verminderde de rol van houtskool bij de erts-
bewerking en kwamen de eerste cokesovens in gebruik. In dit j aar
werd tevens de eerste stoommachine in werking gesteld ter aan-
drijving van smeedhamers. Edoch: tot zelfs in 1830 wilde 900~0
van de ijzerfabrikanten nog niets van dergelijke verbeteringen
weten212). In geheel de Zuidelijke Nederlanden zou Roentgen,
volgens eigen zeggen, slechts drie industriëlen kunnen vinden, die
in staat waren hun ondernemingen naar de eisen van de tijd in te
richten. Een van lien was John Cockerill. De koning besloot de
reeds sinds 1813 gegeven steun bij diens vernieuwingspogingen in
eigen bedrijf te blijven continueren, in de hoop, dat de andere
ijzerindustriëlen zich aan Cockerills voorbeeld zouden optrekken.
Om hen te stimuleren, zou Cockerill voor zijn met aanzienlijke
koninklijke steun opgericht walsbedrijf smeltijzer moeten be-
trekken van de andere Nederlandse hoogovens, zou het hoofdbe-
drijf te Seraing voor alle belangstellenden toegankelijk moeten zijn
eu zouden allc verlangde inlichtingen moeten worden gegeven.
Bepaald was, dat Cockerills onderneming een voorbeeld moest zijn
voor de gehele Nederlandse industrie en dat aldaar de mogelijk-
heid moest bestaan gieters en vormers op te leiden voor andere
ondernemingen; van elk monopolie moest dus worden afgezien.
Ook werd Cockerill de verplichting opgelegd een verzameling
boeken en tijdschriften bijeen te brengen om daarvan ten alge-
menen nutte een vakbibliotheek samen te stellen213). - Een
merkwaardiger voorbeeld van samenwerking tussen regering en
een particuliere onderneming ten bate van het algemeen welzijn is
moeilijk te vinden.

Welhaast vauzelfsprekend werd ook het Fonds ter

~li) De Boer, Roentgen, p. 11, 19.
212) Demoulin, Guillaume I, p.258 en volgende, p.309-313.213) De Meyer, Aspecten, p.16.
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bevordering van de nationale nijverheid bij de in stand houding -
anders kan men het voorlopig bijna niet noemcn - van de vader-
landse ijzernijverheid ingeschakeld. John Cockerill kreeg als
aanvangskapitaal f 300.000, andere ijzerindustriëlen - zoals
Hanonnet-Gendarme, Huart-Chapelle, Jaumenne - ontvingen
eveneens sommen, welke varieerden tussen f 150.000 en f 15.000.
Cockerill stond in 1830 voor f 1.067.146 in de boeken van het
Fonds 214) .

Niet enkel bij de ijzerfabricage is de naam Cockerill
bekcnd: hij was het, die reeds in 1798 te Verviers de cerste spin-
machine in de Nederlanden had vervaardigd, welk feit het begin
van de industriële revolutie in deze streken markeert. Tussen 1789
en 1815 verdrievoudigde zich de lakenproductie in Verviers en
omgeving, om daarna tot 1830 nogmaals te verdubbelen z15) . In
deze hausse deelde de wolnijverheid in de provincie Noord-
Brabant. Met name de Tilburgse fabrieken schenen zo up to date
te zijn, dat zij de concurrentie met die te Verviers aankonden en
het grootste deel van hun productie in Zuid-Nederland afzetten 21s) .

Duitsland, de Levant en de Verenigde Staten waren de voornaamste
exportgebieden van deze nijverheidstak: één enkele firma verkocht
in 1823 voor bijna een half millioen lakense goederen naar laatst-
genoemd land. Een ernstige tegenvaller was, dat de wolnijverheid
na 1827 zwaar werd getroffen door internationale moeilijkheden:
de Griekse vrijheidsoorlog, waardoor de handel op de Levant
stagneerde, en de voortdurende oorlogen en financiële moeilijk-
heden van de Midden-Amerikaanse staten. Mogelijk is tevens een
te snelle expansie niet vreemd aan de stagnatie 217). - Ook hier
werd aanzienlijke hulp ondervonden van de Brusselse Maatschappij
en het Nijverheidsfonds.

Tevens moet melding worden gemaakt van een voor-
schrift van regeringswege, dat enigszins „mercantilistisch" aan-
doet: een besluit van 1820 bepaalde namelijk, dat voor 's lands
dienst alleen in aanmerking mochten komen wollen manufacturen
en lakens, welke geheel in het binnenland waren gemaakt. Dezelfde
bepaling gold voor alle liefdadige instellingen die door het rijk

214) Demoulin, Guillaume I, p.161 en volgende, p.309-313.
zló) Van Houtte, Schets economische geschiedenis van België, p.175.
21e) Verberne, `oordbrabantse nijverheid, in Land uan mUn hart, p.119.
217) Demoulin, Guillaume I, p.319.
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a~erden gesubsidieerd. Er werd een bijzonder etiket ontworpen,
dat, na contróle door de plaatselijke overheid, op de hier gefabri-
ceerde wollen stoffen mocht worden bevestigd. Tilburg richtte voor
dit doel een speciale lakenhal op21s).

Indien wij tenslotte, wat de Zuidnederlandse industrie
betreft, kort de linnennijverheid moeten vermelden, vervallen we
opnieuw in een sombere mineurtoon: hct linnen kon het ten enen
male niet bolwerken tegen de katoen. Niet slechts was dit een
quaestie van gebrek aan aanpassingsvermogen, als gevolg waarvan
deze industrietak haar concurrentiekracht verloor 21s) - in toe-
nemende mate was het een gevolg van de modestroming, welke het
katoen naar voren bracht. Linnenweverij en vlasbottw kwijnden
eveneens, waardoor veel boeren zwaar leden.

Wat nu de Noordelijke Nederlanden betreft: bij de
bespreking van de nijverheid aldaar is het niet nodig de zoëven
aangeheven melodie in mineur te wijzigen - met een uitzondering
voor de scheepsbouw in deze jaren22o). De trafieken stagneerden
met de handel. Suikerraffinaderij, zoutindustrie, zeep- en zout-
ziederij noch katoendrukkerij konden zich herstellen 221). De Noor-
delijke industrie scheen tot een grandioze passiviteit en achterlijk-
heid te zijn vervallen. Dit laatste blijkt wel uit de mening van een
werker op sociaal gebied, de Hagenaar Scherenberg, die zegt, dat
de met rijkssteun opgerichte fabrieken, waar armen werden te
werk gesteld, geenszins nadeel toebrcngen aan de bestaande fa-
brieken, zelfs het tegendeel: - zij konden „door het geven van een
nuttig voorbeeld, zeer veel bijdragen tot het bevorderen van het
fabriekswezen hier te lande" 222). Scherp komt deze achterlijkheid
tot uiting in de bedrijfstak waar het eerst massaproductie mogelijk
werd, de textielindustrie. Op enige uitzonderingen na werd hier nog
met de hand geweven, waartegenover de hoofdzakelijk machinale
weverij van de Zuidelijke Nederlanden moet worden gesteld 223).
De Noordelijke achterstand op industrieel gebied kan ook worden

218) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p. 290. - Duksterhuis, Een
industrieel geslacht, p.20.

219) Jacquemyns, Nistoire, p.129.
220) Zie hiervóór, p. 160 en volgende.
~i) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 182.
~) Mansvelt, N.H.M., deel I, p. 19.
223) Idem, p.150.
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geïllustreerd aan het aantal in de beide rijksdelen uitgegeven
„brevetten" van uitvinding, ingevoerd tot stimulering van ver-
nieu~~~ing en beschcrming van de „uitvinder", dit in navolging van
hctgeen in Engeland geschiedde22~). Hadden aanvankclijk de
Noordelijke Nederlanden een klein overwicht, dit verchvecn radi-
caal toen circa 1820, dus in de j aren dat een zekere stabilisatie
intrad, het Zuiden zich bleek te hebben hervonden en per jaar
soms meer dan tweemaal zoveel „brevetten" aanvroeg cn verleend
kreeg dan het Noorden22~).

Onvolledig zou dit hoofdstuk zijn, indicn niet, zij het
kort, melding werd gemaakt van 's konings werkzaamheid op het
gebicd van dc openbare werken. Hierbij bouwde hij voort op de
plannen, welke reeds in de Franse tijd dienaangaande waren op-
gestcld, zonder deze echter te kunnen voltooicn 22s) . Zoals ook met
betrekking tot de industrie heerste algemeen wantrouwen bij de
beleggers jegens investeringen in objecten ten algemenen nutte als
verkeerswegen: Van particuliere zijde heeft de koning dan ook
geen hulp gekregen. Slechts Cockerill gaf blijken van vooruitzicnde
belangstelling, toen hij in 1829 het plan opperde het Luikse gebied
door middel van een spoorweg met Antwerpen te verbinden 227).

Koning Willem I zou echter zich zelf niet zijn geweest, indien hij
zich door de passiviteit van zijn onderdanen en hun renteniers-
mentaliteit had laten afschrikken. Ter verkrijging van de enorme
sommen ~verden het Amortisafiesyrtdicaat, de Brusselse Maat-
schappij en het Fonds ter beaordering van de nationale nijverheid
ingeschakeld. Zij bewezen de koning grote, merendeels aan het
controlerend oog van de Staten-Generaal onttrokken, diensten. -
Bijzonder op het gebicd van het Nederlandse waterwegennet waren
de vorderingen groot. Van de gegraven kanalen mogen worden ver-
meld de Zuid-Willemsvaart, het kanaal van Gent naar Terneuzen,
het Noord-Hollands kanaal, het Voorns kanaal en het kanaal van
Charleroi naar Brussel - bestemd om naar Amsterdam te worden
doorgetrokken. Wat de landwegen betreft: onder het regime van

22~) Heaton, Economic history, p.482.
~6) Briavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel II, p. 185. - Doorman,

Nederlandsch Octrooiwezen, p. 115. - Zie ook hierna, p. 211.
~e) Demoulin, Guillaume I, p. 106. - Van Houtte, Schets economische ge-

schiedenis van België, p.206.
~7) Pafria Belgica, deel II, p.837.
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VVillem I werd een hijna vijfmaal grotere lengte bestraat dan onder
de Franse overheersing. Dit waren niet alle rijkswegen. De regering
gaf op ruime schaal concessies en financiële steun aan de provin-
ciale overheid en zelfs aan particulieren. Dit concessiesysteem
bleek een groot succes: in de Zuidelijke Nederlanden berustte 30oio
van alle in de jaren 1813 tot 1830 aangelegde wegen op dergelijke
concessies. Ten bate van de wegenbouw werden bovendien drie
grote staatsleningen uitgeschreven, in 1815, 1816 en 1823, welke in
totaal bijna f 20 millioen opbrachten. In aansluiting op hetgeen
vroeger werd gezegd `'2B) kan worden gesteld, dat zowel in de
wegen- als in de kanalenbouw de kolen- en ertsmijnen sterk werden
bevoordeeld 229) .

4. Financiën

Nog niet werd de geld- en kapitaalmarkt als een
indicator voor de toestand van de vaderlandse economie genoemd.
Toch is er alle reden deze sector niet te verwaarlozen, al kan -
gezien de nog niet sterk in kapitalistische richting geëvolueerde
structuur van het Verenigd Koninkrijk in die j aren - van een
dominerende positie ervan niet worden gesproken. Voor de in-
dustrie immers was deze markt ten enen male zonder betekenis:
slechts bij de goederen- en effectenmarkt bestond behoefte aan
regelmatig beschikbaar crediet. De cijfers betreffende de geld- en
kapitaalmarkt in het Nederlartd van het begin van de negentiende
eeuw geven dan ook slechts ecn zeer onvolledig beeld van de toe-
stand.

Tot het midden van de eeu~v stond het credietwezen
hier nog zozeer in de kinderschoenen, dat bij credietverlening in
hoofdzaak hard geld werd gebruikt 230). Het papieren geld -„dat
kind der revolutionnaire tijden, en dien kanker der maatschappij",
volgens de wellicht te zeer aan de assignaten denkende Van
Hogendorp 231) - was niet of weinig in tel. Tot ongeveer 1840
plachten wissels steeds voor 10(P~o gedekt te zijn, en zelfs de Neder-

zza) Zie hiervóór, p. 162, tweede alinea.
zzs) Denicot, p. 40 en volgende. - Demoulin, Guillaume I, p.106. - Patria

Belgica, deel II, p. 818. - Van Houtte, Economische geschiedenis van Belgié,
p. 206.

zso) Ridder, Conjunctuuranalyse van Nederland, p.58 en volgende.
zsi) Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p. 78.
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landsche Bank, opgericht in 1814, was door een weinig duidelijke
visie op dit probleem niet in staat het noodzakelijkc vernicuwings-
proces energiek te leiden, ofschoon dit toch tot haar doelstellingen
behoorde. De Bank kon hierdoor voor de ontwikkeling van het
welvaartsleven van het land in de eerste decennia van zijn bestaan
niet van grote invloed zijn, en behoeft dan ook ttit dezen hoofde in
het kader van de nu opgezette studie geen uitvoerige behandeling.
Tot goed begrip van de toenmalige constellatic diene echter, dat
deze centrale bank, welke de in de achttiende eeuw in Nederland
bestaande bankinstellingen - bijna alle oude, zelfs nog actievc,
koopmanshuizen - moest overkoepelen, reeds in de Bataafse tijd
was uitgewerkt. Door op 25 April 1814 het oprichtingsbesluit te
tekenen, trok de koning dus energiek de in de Bataafse tijd uit-
gestippelde lijn door. De considerans gaf als doel aan: de zorg voor
de „gereede omloop van geld en geldswaarde", welke een eerste
behoefte is voor de terugkeer van „die welvaart, welke onze
vaderen hebben genoten" 232). Dat zelfs het bestuur van een derge-
lijke vooraanstaande bankinstelling bij deze „gereede omloop van
geld" niet bijzonder positief aan het papiergeld dacht, blijkt uit het
feit, dat de Nederlandsche Bank in 1815, na Napoleons vlucht van
Elba, heel ontactisch haar betalingen uitsluitend in specie ver-
richtte: het publiek dacht onmiddellijk dat zij haar zelfvertrouwen
had verloren 233) . Eerst na 1840 klom het bedrag van de door de
Bank uitgegeveti bankbilletten tot bovt`n de aanwezige metaalvoor-
raad. - Dat de particuliere banken in deze periode een nbg ge-
ringere activiteit op dit gebied ontplooiden, is bijna vanzelf-
sprekend.

,

Dit geringe gebruik van fiduciair geld gaf de Neder-
landse geld- en kapitaalmarkt ecn zeer gesloten karakter. Het
grootste deel van de credietverlening geschiedde in het verborgene,
tervc~ijl naar bttiten, op de publieke markt, volkomen rust heerste.
Het is dan ook, mede in verband met hetgeen reeds vroeger bij de
oprichting van de Brusselse Algerneene Nederlandsche Maatschap-
pij ter bevordering der volksvlijE werd gezegd 234), duidelijk, dat
aan een verandering ván de rentevoet toendertijd minder betekenis

23~) Voor deze en cele van de volgende bijzonderheden zie De Jong, Neder-
landsche Bank, deel I, passim.

233) Idem, p. 91. .
2a') Zie p.154 en volgende. .
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moet worden gehecht dan thans. Niet zozeer de behoeften van de
industriële ondernemers werden erdoor weerspiegeld, als wel de
eisen van de kooplieden en de reserves van de kapitaalbezitters.
Dat de toenmalige banken via een credietpolitiek invloed op het
economisch leven in al haar geledingen konden uitoefenen, is ten
enen male ondenkbaar235).

Kan dus worden erkend, dat de weergave van het eco-
nomisch leven, zoals dit is te vinden in de bankstaten, niet zo
subtiel is als tegenwoordig, toch geven bijvoorbeeld de discon-
teringen de inkrimpingen en uitzettingen van de economische
activiteit duidelijk weer. Werd in het boekjaar 1814-1815 voor ccn
bedrag van f 2,4 millioen in disconto genomen, de handelscrisis van
1815 deed dit cijfer in het volgend boekj aar slinken tot f 1,8 mil-
lioen 23s). Door de toeneming van de graanhandel nam het bedrag
in 1816-1817 weer toe tot f 3,4 millioen en tot f 6,4 millioen in 1817-
1818. Voor de beide hieropvolgende depressiejarcn was het totaal
achtereenvolgens f 6,1 en f 3,3 millioen. - Het is illustratief hier-
naast het verloop van het wisseldisconto te bezien. Bij de instelling
van de Bank werd het vastgesteld op 50~0. Zo weinig emplooi was
er voor de beschikbare middelen te vinden, dat het drie maanden
later kon worden verlaagd tot 4,50~0, in Augustus tot 40~o en in
September 1815 zelfs tot 30~0237). Bezien per kalenderjaar was het
disconto in 1814, 1815 en 1816 gemiddeld 4,46, 3,74 en 3,Oo~o. Toen
in 1817 de wisselportefeuille zich tengevolge van de toenemende
graanhandel weer zo had uitgebreid, dat de directie vreesde dat
de expansie te vcr ging, werd het disconto in Maart 1817 verhoogd
tot 40~o en in Juli tot 50~0. Deze verhoging werd gemotiveerd door
erop te wijzen, dat de middelen niet onuitputtelijk waren en door
de wens, concurrentie van particulieren uit te lokken 238). - Na
de hausse kon men weer tot discontoverlaging overgaan, en wel
tot 4,50~o in December 1817 en tot 40~o in Januari 1818. - Men ziet
het: deze gegevens accentueren nog het reeds verkregen beeld.

Niet mag worden nagelaten te wijzen óp de moeilijk-
heden, welke de in laatstgenoemd j aar inzettende depressie de
Amsterdamse beurs veroorzaakte. Zij begon met een „doodelijke

236) I. J. Brugmans, Economische conjunctuur, p. 31.
23s) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p.576, ook voor de volgende

c~jfers.
23r) Idem, p.535.
s3s) Idem, p.112.
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flauwte" en in de zomermaanden was er enige tijd niets verkoop-
baar-3a). Niet uitsluitend de daling van de handelsbcweging was
hieraan debet. Als verstorende factor kon onder meer worden ge-
wezen op de aanzienlijke Franse leningen, welke omstrecla dat
tijdstip werden geëmitteerd: door het grote aanbod brachten zij
een flinke koersdaling van alle Franse fondscn met zich en een
aantrekken van de rentestand, doordat het naar belegging zoekcnd
kapitaal relaticf schaarser werd 2~0) . De hiermee beginnende alge-
mene koersdaling bedroeg in twee maanden 10 tot 200~0, doch gc-
lukkig bleef cen en ander beperkt tot een beurscrisis241). „Uit
hoofde van de voortdurende penibele omstandigheden" besloot de
directie van de Nederlandsche Bank zelfs op het einde van 1818,
afgcloste sommen zo weinig mogelijk te vervangen, wclke maat-
regel echter slechts tot Januari 1819 van kracht bleef 242). Een
verbetering van de algemene toestand op de geld- en kapitaalmarkt
kwam slcchts traag. Tot het herkrijgen van cen zekere rust werd
evenwcl aanzienlijk bijgedragen door het in 1819 door de ge-
allieerden genomen besluit, de aan de Fransen bij het verdrag van
Weenen opgelegde betalingstermijn voor de oorlogsschatting te
verlcngen.

Tijdens de financiële moeilijkhedcn van 1818-1819
werd natuttrlijk ook het disconto als wapen gehanteerd. In Januari
1819 werd het gebracht op 5o~o, waarbij de bankdirectic commen-
tarieerde zich tot haar leedwezen genoodzaakt te zien „harc handen
voor het publick te moeten sluiten op ecn tijdstip van algemeene
calamiteit" 243) . Na het intreden van de ontspanning kon echter
spoedig weer tot een verlaging worden ovcrgegaan, en wel tot
4,50~o in Februari van hetzelfde j aar, tot 40~o in Maart, in April tot
3,50~o en in September tot 30~0, waarmede de door toevallige om-
standigheden onderbroken neergaande lijn ecn voorlopig laagte-
punt vond.

Wat de post „beleningen" aangaat: deze is als indi-
cator van de economische activiteit niet zo betrouwbaar, daar zij
veeleer een weerspiegeling is van een plotselinge armoede of ver-
gaandc illiquiditeit. Toen de regering zich bijvoorbeeld in 1815

23fl) Rogge, Van Eeghen, p. 161.
s4o) Stuart, Jaarboeken 1818 (II), p. lll en volgende.
24i) Breen, Mededeelingen crisis 1819, p. 73.
2;~) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p.108 en volgende.
243) Idem, p.166.
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gedwongen zag een vooruitbetaling te eisen op de belasting ter
dekking van de oorlogskosten in verband met Napoleons „Honderd
dagen", zagen velen zich gedwongen effecten of goederen te be-
lenen 24~). Eveneens is het cijfer betreffende de bankbilletten-
omloop in deze periode weinigzeggend: het bleef rustig stijgen,
óók tijdens de opmerkelijke stille jaren 1819 en 1820245).

De slepende baisse na 1820 vindt onder meer een
weerspiegeling in de daling van het opererend kapitaal van
f 12.679.000; in 1818-1819, op f 9.354.000; in 1819-1820, en dit
ondanks de bovenvermelde discontoverlagingen. Hierna namen
zowel het opererend kapitaal als de disconteringen weer toe 246).
De wisselportefeuille bereikte zelfs een maximum van f 20,4 mil-
lioen, welk bedrag eerst in 1844 ~veer zou worden bereikt 247). Ziet
men echter, dat hieronder voor een bedrag van f 13 millioen bons
van het Amorfisatiesyndicaat zijn begrepen, dan blijkt, dat aan dit
hoge cijfer eerder de activiteit van de koning dan die van zijn
onderdanen debet kan zijn geweest.

Na een kleine stijging van het disconto tot 5o~o in
November 1822, daalde het weer regelmatig en wel tot opnieuw 30~~
in September 1823. Ook het disconto te Antwerpen was laag24g).
Enkele weken later, in November, moest het echter weer worden
verhoogd tot 50~o als gevolg van de grote aanspraken, welke een
regeringslening ten bate van het Amortisatiesyndicaat aan de
kapitaalmarkt stelde24s). Deze voor de tijd abnormaal grote lening
van f 80 millioen werd sensationeel vlot opgenomen: wel een bewijs
voor het toen nog algemeen heersende vertrouwen in de staats-
financiën èn van de nog aanzienlijke Hollandse geldrijkdom.

Slechts met moeite vonden de Bank en particulieren
mogelijkheden hun geld vruchtbaar te beleggen 250), en het is dan
ook niet te verwonderen, dat aanzienlijke kapitalen in het buiten-
land hun geluk trachtten te vinden2~1). De koning had reeds her-
haaldelijk geprobeerd tegen deze kapitaalexport afdoende maat-

z~) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p.93. - Riemens, Amortisatie-
syndicaat, p.39.

z4ó) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p.130.
z4a) Idem, p.576 en volgende, p. 583.
z4r) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p.105-106.
z4e) Demoulin, Guillaume I, p.215
249) De Jong, Nederlandsche Ba , deel I, p. 535, 540.
z~) Gedenkstukken, deel VIII , p.153.
261) Chlepner, La Banque en elgique, p.22.
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regelen te treffen. Op de eerste plaats kan dan melding worden
gemaakt van de aan de Nederlandsche Bank betreffende de haar
toegestane beleningen opgelegde beperking tot binnenlandse ef-
fecten en onroerende goederen; beleggingen in roerende goederen
en buitenlandse waardepapieren, in buitenlandse ondernemingen,
banken, Oost- of Westindische handelsmaatschappijen, welke
buiten het land zijn opgericht, werden uitdrukkelijk uitgesloten.
Tevens komt 's konings streven, het Nederlandse kapitaal voor het
Nederlandse economisch leven te behouden, tot uiting in het in 1816
uitgevaardigde verbod tot plaatsing van vreemde geldleningen in
Nederland zonder voorafgaande machtiging - een maatregel,
welke parallel loopt met gelijksoortige verboden in cle Bataafse
tijd. Ook om een andere reden wcnste de regering het geld zoveel
mogelijk binnenslands te houden, namelijk om de rentevoet te
drukken en op deze wijze, behalve een „goedkoop geldpolitiek",
tevens een verlichting van de op haar drukkende schuldenlast te
verwezenlijken 252). Volgens sommigen beoogdc de wet boven-
dien, de Nederlandse kapitaalbezitter tegen de veelal te riskante
beleggingen in het buitenland te beschermen 253) . Dat dit laatste
geen overbodige luxe was, was in de loop der laatste j aren bij de
talloze renteverlagingen en het achterwege blijven van aflossingen
duidelijk gebleken. De Nederlandse geldschieters hadden zelf al
meer reserve betracht door enkel de meeste solide fondsen - en
dan nog slechts met een surpltts van 300~0 - ter belegging uit te
kiezen 254). Het werd, gezien de hier heersendc kapitaalruimte en
het gebrek aan kcuze op de markt van vaderlandse waarde-
papieren - afgezien van de stukken van enige maatschappijen als
de Brusselse Algemeene Maatschappij, de Handel-Maatschappij, de
Compagnie Générale d'Assurances sur la vie, zag men in Amster-
dam en Brussel slechts binnen- en buitenlandse staatsfondsen -
de belegger wel moeilijk gemaakt dc geboden van zijn regering
stipt na te komen. Wij zagen reeds hoe laag de officiële rentestand
van de Nederlandsche Bank was; doch toen omstreeks 1820 het
disconto voor goede wissels bij deze bank 3o~o was, verleenden parti-
culiere huizen wel crediet op accepten door eersteklasse firma's

262) Doorman, Nederlands financiewezen, p.7.
`163) Aldus de Pruisische gezant Salviati. Gedenkstukken, deel VIII (1),

p.341. - Van Hogendorp, Budragen, deel II, p.52.
2~) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.147.
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voor 21~4 tot 23~~ ~o. Deze cijfers krijgen eerst goed relief indien men
ziet, dat tezelfdertijd de Oostenrijkse, Franse en andere buiten-
landse fondsen 80~o en meer gaven255).

Veel neiging, het geld naar Nederland terug te halen,
bestond dan ook niet en millioenen bleven in het buitenland be-
legd: Van Hogendorp schat het bedrag op een milliard gulden 25s) .
Speculatie in fondsen - en, tijdens misoogsten, in granen - was
volgens tijdgenoten wel de enige methode waarop de Nederlandse
kapitalisten hun geld nog enigszins productief konden maken. De
stilstand in de handel, de stagnatie van, en, zo kunnen wij erbij
voegen: het gebrek aan belangstelling vóór de industric, lieten
immers geen andere uitlaatklep toe257). Desondanks werden de
bovengenoemde bepalingen en de op overtreding gestelde sancties
regelmatig verzwaard. Zo werd aan alle bestuurslichamen en
voogden zelfs categorisch verboden geld in vreemde leningen te
plaatsen. Voorts werden in 1817 de successierechten op erfenissen,
voorzover deze uit vreemde effecten bestonden, met 500~o ver-
hoogd, terwijl overtredingen konden worden bestraft met zelfs zes
maanden hechtenis253). In 1824 werden de successierechten nog-
maals verzwaard. - Of deze maatregelen veel effect sorteerden?
Het valt, gezien het zelden buiten het individuele of groepsbelang
tredende veranhvoordelijkheidsbesef, en de ongetwijfeld veelvuldig
bestaande ontduikingsmogelijkheden, wel te betwijfelen.

5. Armoede

De sheriff van het Engelse graafschap Lanark ver-
klaarde in 1848, dat hij de gewoonte had zich als volgt tot de
plaatselijke autoriteiten te richten, zodra de Bank of England haar
disconto verhoogde: „De Bank verhoogt haar disconto. - Gij moet
onmiddellijk maatregelen nemen om in de gevangenissen, hospi-
talen en werkhuizen plaats te maken voor nieuwe aankome-
lingen" 259) .

Het leggen van verband tussen het disconto en ellende,

2a5) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.145,146.
266) Vermeld bij Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p. 148.
2ó7) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.381.
258) Chlepner, La Banque en Belgique, p.23.
~5a) Aangehaald door Tougan-Baranowski, Crises industrielles, p.304.
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zoals dit hierboven is geschied, zou niet in de geest van een vroeg-
negentiende-eeuwse Nederlandse gezagsdrager opkomen. Het dis-
conto van de Nederlandsche Bank kon immers, gezien de nog niet
zo geëvolueerde structuur van de Nederlandse samenleving, niet
een dergelijke algemeen geldende betekenis worden toegemeten als
de boven aangeduide; een tendentie ertoe was evenwel ook hicr
aanwezig. Het verloop van het disconto, zoals dat zoëven is ~~eer-
gegeven, volgt in Nederland de gang van de economische activiteit,
en in samenhang hiermede de graad van de werkeloosheid en de
armoede. Het begrip „armoede" berust bij definitie op plaats, tijd
en individu, en het is dus te betrekkelijk om zonder uitvoerige om-
schrijving op zich een criterium voor het al dan niet bestaan van
een noodtoestand te kunnen vormen. Algemeen is echter de over-
tuiging, dat in de beschreven periode zelfs het minimum voor-
zieningspeil voor een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking
aanmerkelijk was aangetast. Hierbij nam Nederland echter geen
uitzonderingspositie in: geheel Europa leed reeds decennia aan een
massale structurele werkeloosheid en een hieraan inhaerente ar-
moede. Voor dit werelddeel kan vanaf het begin van de achttiende
eeuw een „Zeitalter des Pauperismus" als specifieke historische
verschijningsvorm worden afgebakend, welk tijdperk in de hier
beschreven periode zijn hoogtepunt tegemoet ging2~o). Nà Enge-
land waren de Nederlanden het gebied waar de massale werkeloos-
heid het grootst was, en in het aantal bedelaars spande het zelfs de
kroon. Als oorzaak van deze weinig benijdenswaardige eerste
plaats kan worden genoemd het onvruchtbare commerciële en
rentenierskapitalisme261). Was in Engeland de armoede een ge-
volg van de industriële vooruitgang en van de wrijving tussen de
ondergang van de oude tijd en de opkomst van de kapitalistische
productie - bijzonder in de Noordelijke Nederlanden ~vas de
massale verpauperisering vooral het gevolg van achteruitgang2s2).
- Door conjunctuurschommelingen en de grote structurele crisis
werd de massalc werkeloosheid wel verscherpt, maar zelden of
nooit verminderd. - Koning Willem I zocht hiervoor compensatie.

2~) Stein, Pauperismus, p.12 en volgende. - Verberne in Geschiedenis
uan Nederland, deel VII, p.168.

281) Stein, Pauperismus, p.14, 25.
2s2) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.52. - Roland-

Holst, Kapitaal en arbeid in 1~'ederland, p.88.
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In een aantekening op de begroting van 1817 schreef
Van Hogendorp: „Het getal en de nood der armen zijn sedert vele
jaren ontzaggelijk toegenomen, zoo in ons land als in geheel
Europa .... Onder mijne oogen heb ik dit in onze groote steden van
Holland altijd gezien en van reizigers in de zuidelijke provinciën
hoor ik dagelijks hetzelfde" 2s3). Dit is begrijpelijk: de handels-
steden hadden hun oude activiteit niet kunnen herwinnen en de
landbouw had de winsten van vele goede j aren door misoogsten en
hierop volgende lage prijzen grotendeels weer verloren. Slapte in
de nijverheid en voortschrijdende mechanisatie dreef steeds meer
mensen uit hun werkkring, zonder dat landbouw of handel hen
konden opvangen. De sinds de tweede helft van de achttiende eeuw
begonnen bevolkingstoeneming droeg ook het hare tot de groeiende
ellende bij. Leed het gehele land hieronder - de zwaarst ge-
dupeerden waren de arbeiders in de kracht van hun leven, de
„werkende klasse", .,,de menschen die om het sober kostj e moeten
zwoegen" 2s4).

Bijzonder de steden vielen op door het grote aantal
armen. Dit feit kan mede zijn veroorzaakt doordat rnet name in de
rijkere steden de liefdadigheid op ruime schaal werd beoefend,
hetgeen een stimulerende werking had op het aantal bedeelden 2s5).
De verhouding van het aantal armen tot de gehele bevolking was
soms ontstellend. Te Leiden was zij 1: 2, te Amsterdam, Brugge en
Hoorn 1: 3, te Gent en in de provincie Luik 1: 6, in 's-Gravenhage
1:7, te Nlechelen 1:8, Rotterdam 1:10, Antwerpen 1:12, Brussel
1:16; in de klassieke streken van proletarische ellende 2ss), Oost-
en West-Vlaanderen, was de verhoudiug achtereenvolgens 1:11
en 1:72s7). Dat deze armoede geen verschijnsel van de laatste tijd
was, blijkt uit de cijfers die worden gegeven door Lejeune, die
Nederland beschrijft voor de jaren omstreeks 1800. Hij zegt, dat
in de winter van 1798 op 1799 in Amsterdam 81.000 van de 199.737
inwoners steun hebben ontvangen, en in 1805 de helft van de be-

283) Van Hogendorp, Bqdragen, deel I, p.158.
2~) Idem, deel III, p.299.
2~) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, p.10. - Zie

voor illustraties hiervan buvoorbeeld Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch,
passim.

2sa) Aldus De Man, in Die Eigenarl der belgischen Arbeiterbewegung.
Aangehaald door Stein, Pauperismus, p.31-32.

267) Aldus Roëll. Aangehaald door Stuart, Jaarboeken 1818 (III), p. 318.
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volking. In dit laatste j aar zouden in Delft een derde van de in-
woners zijn gesteund, in Leiden en Hoorn een vierde, in Haarlem
en Rotterdam ecn zesde en in 's-Gravenhage een achtste 26S) . In
het rampj aar 1817 was de toestand nog erger dan gedurende de

Franse tijd: één op de zeven Nederlanders werd op een of andere
wijze gesteund. In 1819 was de verhouding één op negen. Volgens

de officiële rapporten was evenwel deze toestand toen nog gunstiger
dan in de steden van onze buurlanden 2ss) ,

1~linder nijpend schijnt de toestand op het platteland
te zijn geweest door een grotere kans enige werkzaamheden in de
landbouw te vcrrichten: de provincies Gelderland, Noord-Brabant
en Namen tonen de minst ongunstige verhouding tussen aantal
behoeftigen en inwonertal2~o). - Het euvel van de bedelarij
echter was juist hier tot onhoudbare proporties uitgegroeid: in
sommige streken kon men zich op gezette tijden zelfs niet meer
veilig voelcn. Drijfjachten op bedelaars behoorden tot het zeer
nabije verleden, en in de beschreven periode kende men zelfs nog
zogenaamde bedeljagers. Cijfers over de bedelarij zijn bijna niei
gevonden. Om enig idee te krijgen diene, dat het plattelandsstadje
Purmerend in 1815 niet minder dan 80 „beroepsbedelaars" kende,
Rotterdam er in 1817 ruim 800 telde en Amsterdam in 1811 onge-
veer evenvee1271).

Ook het bestaansniveau onder de wèl werkende
klassen was allesbehalve zeker. De belangrijke kolenmijnbouw 272)

en de textielnijverheid waren het meest berucht om het lage
bestaansniveau dat zij hun werknemers verschaften. Was eerst-
genoemde nog slechts aan het begin van zijn opkomst, laatst-
genoemde was eeuwenoud en kon reeds op vele ups and downs
terugzien. De klasse van de handwevers bijvoorbeeld - waartoe
Hargraves en Crompton, de uitvinders van de eerste baanbrekende
vernieuwingen in de textielindustrie, behoorden - stond op het
einde van de achttiende eeuw nog op een hoog maatschappelijk
niveau; zij viel in enkele decennia op de laagste trap. De lonen
der handwevers daalden in Engeland tussen 1820 en 1835 met 500~0,
die van breiers en andere werkers in de wolnijverheid tussen 1810

268) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.64.
rzca) Handelingen 1819-1820, Bijlagen p. 687.
270) Zie noot 267.
27i) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.63.
272) Aldus Le Play. Aangehaald in Stein, Pauperismus, p.42.
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en 1840 met 3~0~0, terwijl de wevers van katoenen- en zijden stoffen
er nog erger aan toe waren 273). Het leven van de eertijds beroemde
Leidse wever bestond uit niet veel meer dan met lome stappen van
slaapplaats naar weefgetouw gaan274). En dan te denken dat
eeuwenlang de huisindustrie in geweven stoffen een zeer begeerd
aanvullend inkomen had verschaft aan vele bevolkingsgroepen,
bijzonder aan de kleinere boeren en de landarbeiders. Deze laatste
groepen werden dan ook door de daling van de lonen in de textiel-
nijverheid en de mechanisatie in een steeds groter wordende
ellende meegesleept275). Zij moesten van zonsopgang tot zons-
ondergang werken om niet ten onder te gaan27s).

Begrijpelijk is dan ook, dat de arbeider in deze tijd
niet van de arme was te onderscheiden. In de toenmalige samen-
leving moest men het als een gunst beschouwen in tijden van goede
conj unctuur te kunnen werken en een schraal loon te kunnen ver-
dienen 277). Men kende slechts de „hogere stand" en de „armen",
en de arbeidersklasse was als zodanig onbekend. Deze hogere
standen waren - althans volgens henzelf - vrij, en hadden de
morele plicht de leiding te nemen: de standen zijn immers in de
schepping neergelegd en de arme past dan ook slechts berusting
in zijn 1ot278). Daar weinigen de noodzaak voelden de armoede
systematisch te bestrijden, en bovendien de begrippen armoede,
behoeftigheid en werkeloosheid niet werden onderscheiden, zijn
gegevens over deze verschijnselen zeldzaam en merendeels onbe-
trouwbaar. Het uit dezen hoofde reeds weinig zeggende karakter
van de betreffende cijfers wordt nog versterkt door het feit, dat het
bedeeld-zijn als het ware een maatschappelijk kwaad was ge-
worden, dikwijls zonder voldoende economische noodzaak. In ge-
heel Europa werd er over geklaagd, dat de gestichten en hofjes
alom uit de grond rezen, zonder dat behoorlijk werd nagegaan of
hun bestaansgrond voldoende was. Tevens moet worden vermeld,
dat bij de aanvankelijk gebrekkige contróle velen zich als hulp-

273) Tougan-Baranowski, Crises industrielles en Angleterre, p.284 en vol-
gende,

274) Aldus D. J. Van Lennep. Aangehaald door Colenbrander, Willem I,
deel II, p.158.

275) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p.84.278) Bonenfant, Le problème du paupérisme, p.54.277) Simons, De armoede, p.192, 203.sra) I, J. Brugmans, Arbeidende klasse, p. 196.
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behoevend opgaven om te kunnen profiteren van de vrijstelling

van de patentbelasting, welke bedeeldcn was toegekend 279). Zelfs

het in de bijlagen van de Handelingen van de Staten-Generaal

officieel gepubliceerde cijfermateriaal - opgesteld krachtens

artikel 228 van de grondwet, bepalend, dat de volksvertegenwoordi-
ging jaarlijks moest kennis nemen van de toestand van de instel-

lingen van weldadigheid en van de opvoeding der armen - biedt

naar moderne maatstaven weinig houvast. Het zijn namelijk veel-

eer verslagen over liefdadige instellingen dan over de „armoede"

in strikte zin. Over dit laatste verschijnsel valt dan ook uit de be-

treffende staten niet veel af te leiden. Bovendien worden in de

gepubliceerde tabellen personen begrepen die geen armen of be-

deelden zijn, bijvoorbeeld zij, die in gasthuizen worden verpleegd of

in de godshuizen zijn opgenomen, gepensionneerden die gratificaties

ontvangen enzovoorts. Zoals De Bosch Kemper heeft opgemerkt,

doen de toenmalige Nederlandse statistieken concluderen, dat in het

land ~vaar weinig inrichtingen van liefdadigheid zijn, ook weinig

armen zijn 280). In dit kader past ook de opmerking van Quetelet,

de bekende statisticus, dat, blijkens de statistieken, de rijkste

provincies de meeste armen hebben281). Tenslotte, de tabellen

variëren met de basis waarop zij zijn samengesteld, bijvoorbeeld

of alle bedeelden worden genoteerd of slechts het gezinshoofd. Ook

is in de ene provincie de hulp veel meer tot een wettelijke lief-
dadigheid genaderd dan in de andere, en geeft men in de ene stad
zonder onderscheid, terwijl men in de andere als bewijs van be-

hoeftigheid een getuigenverklaring vraagt. Overal verschillen de

betreffende gebruiken en de plaatselijke bepalingen.
Op een wel zeer belangrijk gevolg van het gebrek aau

gegevens moet met name worden gewezen: zij bieden ons slechts

weinig houvast bij een poging de reële waarde van lonen en

salarissen te bepalen 282). Deze laatsten kunnen slechts aan de

hand van zeer vage berekeningen worden benaderd. Stelt men het
gemiddeld aantal werkdagen voor een volwassene op 300 per j aar
- dus slechts geldend voor arbeiders, die continu werk hebben

279) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.19.
sso) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, p.8 en vol-

gende.
281) Quetelet, Recherches statistiques, p.28.
282) Julin, La condition, p. 248. - Stein, Pauperismus, p. 10, 31. -

I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p.135 en volgende.
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kunnen verrichten - dan was bij een dagloon van ongeveer
70 cent, een weekloon van f4; en een j aarloon van f 200,; het
bestaansminimum verzekerd. Deze som van f 200; werd door
generaal Van den Bosch berekend als het bedrag, dat in 1818 een
huisgezin van 6 personen moest besteden voor het meest nood-
zakelijke: roggebrood, aardappelen, kleding, licht, zout en huis-
huur2S3). Dat slechts weinigen dit bereikten, kan worden vast-
gesteld aan de hand van de gegevens uit de reeds vroeger2S4) ver-
melde enquêtes van 1816 en 1819285). Dat zelfs de vermelde lage
lonen niet werden gehaald, daar de arbeiders werden betaald per
werkdag en dus bij ziekten, stagnatie, invaliditeit, onmiddellijk
minder dan een bestaansminimum verdienden, plaatst deze cijfers
in een nog droever licht. 75 cent per dag schijnt het loon geweest
te zijn van een groep van 72000 „werklieden, ambachtslieden
enz. der kunsten en handwerken", die een tijdgenoot als re-
presentatief aanziet28f). Slechts een jonggehuwd werkman zonder
of inet een zeer klein gezin kan met maximale spaarzin van zijn
verdiensten bestaan. Van de 131 Brabantse bedrijven, genoemd in
de enquête van 1816, gaven er 6 een loon van 90 cent per dag, en
80 minder dan 70 cent. In de textielnijverheid van deze provincie
lag het gemiddelde op 56 cent, in de schoenmakerij op 51 cent, in
de brouvverij op 54 cent287). In de Waalse landen lagen de lonen
niet veel hoger dan in de armste landen van Europa 2S8). Een mijn-
werker verdiende er circa 60 cent per dag289). Verberne stelt, dat
omstreeks 1820 een Brabants textielarbeider met drie kinderen
theoretisch aan aardappelen en brood f4; per week moest uit-
geven, terwijl de verdiensten gemiddeld slechts f 3,50 bedroe-
gen2so). Ook in Amsterdam werd in dezelfde tijd het minimum
weekloon voor een beperkt gezin niet bereikt: indien vrouw en
kinderen niet meewerkten was armoe troef 2si).

283) De Star, deel III, p:222, noot 1.
284) Zie hiervóór hoofdstuk IV.
286) I, J. Brugmans, Arbeidende klasse, tabel p. 117.
2~) Cloet, Statistiek tafereel, p.251; de berekeningsbasis voor het ge-noemde aantal is niet aangegeven.
2s7) Verberne, Brabant, p.36.
2~) De Boer, Roentgen, p.8.
2gs) Demoulin, Guillaume I, p.297.2so) perberne, Brabant, p.37.2sY) Sneller, Toestand nijverheid, p. 165 en volgende.
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Kinderarbeid was dus een harde economische nood-
zaak. Dientengevolge is het aantal jonge mensen in het arbeids-
proces buitengewoon groot, en het vindt als het ware een grens niet
zozecr bij het morele verantwoordelijkheidsbesef van de ouders
als wel bij het peil, waarop deze laatsten in hun eerstc levens-
behoeften konden voorzien. In 1819 was het percentage van het
aantal personen onder de 16 j aar op de gehele industriële be-
volking van de provincie Utrecht 25, in Overijssel 21, in Noord-
Brabant 16, in Zeeland en Gelderland 15, in Friesland en Gro-
ningen 122s2). In een opkomende industriestad als Tilburg was
een kwart van het industriepersoneel j onger dan 16 j aar 2s3) . In
de Zuidelijke Nederlanden was de toestand beslist nog erger: de
Gentsc groot-industrieel Bauwens verklaarde in 1808, dat vrouwen
en kinderen drie vierden van zijn personeel uitmaakten. In de
ijzerfabrieken van Cockerill telde men evenveel kinderen als vol-
wassenen. Was Napoleon er, teneindc de bestaande misbruiken op
te ruimen, niet toe moeten overgaan op 3 Januari 1813 te bepalen,
dat de minimum leeftijd waarop kinderen in de mijnen zouden
mogen worden toegelaten tien j aar was? 2s~) .

Velen - waaronder de bestuurders van de Openbare
Onderstand te Antwerpen 2ss) - zagen de armoede als een tol aan
de vooruitgang, en meenden vast te kunnen stellen, dat de rijkste
landen juist die zijn, waar zij zich het felst doet voelen. De op-
komende liberale mentaliteit wist trouwens niet goed raad met de
ellende van de medemens: dit verstoorde immcrs de idealen om-
trent de automatische economische harmonie2ss). De opvattingen
inzake een automatische zelf-regulering van de maatschappij
drukten het sociale verantwoordelijkheidsbesef terug. De mechani-
satie maakte veel personen vrij - maar waarvoor vroeg men zich
niet af. Anderen juichten enthousiast, dat de mechanisatie duizen-
den aan de lanclbouw teruggaf 2s7) - zonder in te zien dat deze
de aanwas nict kon gebruiken. Vóór de mechanisatie was in een

2a2) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p. 87, 117. - In 1870 was het per-
centage 70.

2~3) Simons, De armoede, p. i95.
2s4) Pirenne, Histoire, deel VI, p.178.
2''~) Prims, Antwerpen, deel II, p.307. - In Briavoinne, De 1'industrie

en Belgique, deel I, p.205 en volgende, vindt men een van veel inzicht ge-
tuigende uiteenzetting over de sociale gevolgen van de industrialisatie.

2`'e) Stein, Pauperismus, p. 16.
2sT) Demoulin, Guillaume I, p.273.
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Zuidnederlandse textielfabriek werkgelegenheid voor 327 mensen,
en werd een bedrag van frs.120.975; aan lonen ten koste gelegd,
doch na de mechanisatie vonden nog slechts 139 arbeiders werk,
die frs.74.875; aan lonen kostten298). Berucht om zijn loondruk-
kende werking was het zogenaamde allotvance-systeem, waarbij
subsidies werden gegeven aan ondernemers, die armen te werk
stelden; ook werden wel valide arbeiders, die door de grootte van
hun gezin niet konden rondkomen, op deze wijze gesteund. Dit
stelsel bood de ondernemers volledige gewetensvrijheid bij het
geven van minimale lonen, en endosseerde de kosten, welke voor
rekening van de werkgever moesten komen, naar de armenzorg.
Het is een uiting van de geestesinstelling, wclke de industriële
nijverheid ziet binnen de sfeer van de armenzorg299). Dan moet
nog melding worden gemaakt van het truclc-stelsel. Dit ~vas de
gewoonte om de arbeiders in goederen te betalen, „hetgeen voor
laatstgenoemden nadeelig is", zoals het provinciaal verslag van
Noord-Brabant over 1825-1826 opmerkte 3 00), en aan het toch reeds
lage loonpeil een extra accent gaf. Er werden officiële ver-
gunningen gegevcn voor werkverschaffing in de vorm van semi-
philanthropische paupcrfabrieken. Zo sloot de stad Zwolle in 1821
een overeenkomst met een „aannemer", die zich verbond be-
hoeftigen en bedeelden in hun eigen huis werk te verschaffen, een
en ander tegen genot van een subsidie van 240~o der kosten. Aan
deze onderneming waren verbonden spin- en breischolen, een naai-
school, een soort ambachtsschool, een leerschool voor kinderen
boven dc zes jaar en een bewaarschoo13o1). Hier werden philan-
thropie, paedagogie en ni,jverheid dus geheel verweven en de
onderneming gold in haar tijd als een model. Bekend was ook het
Pesthuys te Rotterdam, in 1812 geopcnd als wcrkhuis voor kin-
deren. Hier werden acht- tot veertienjarigen opgcnomen, afkomstig
van liefdadige instellingen, die bij intrede van deze kinderen
moesten betalen. Er gold een werLdag van twaalf uur, en behalve
het loon van 12 stuivers per weelc kregen de kinderen een uur
onderwijs per dag, logies en voeding3o2). Neen, de industrie op

288) Demoulin, Guillaume I, p.273.
zas) Ridder, Conjunctuuranalyse, p. 146.aoo) Aangehaald door Verberne, 1~'ederlandse arbeidersbeweging, p. 46.301) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p. 80.
3~) Verberne, Nederlandse arbeidersbeweging, p.41. - Ridder, Con-

junctuuranalyse, p.14fi.

182



zich was in de Noordelijke Nederlanden geen voorwerp van prac-
tische belangstelling.

Slechts weinigen vermochten voor de armenzorg, be-
halve in hun hart, daarenboven een plaats in te ruimen in hun
verstand. Een destijds beroemde instelling, welke de gehele Euro-
pese belangstelling tot zich trok en zelfs in de sociale politiek rond
de jaren 1830 de „grote mode" was3o3), te weten de Maatschappij
van weldadigheid, had in de Nederlanden steeds met ecn gebrek
aan practische belangstelling te kampen. Deze Maatschappij was
in het noodjaar 1817 opgericht op initiatief van generaal Van den
Bosch, met krachtdadige steun van de koning en diens zoon prins
Frederik, en had ten doel de armen „uit de verbastering" op te
beuren 304). Haar bestaan is een continu verlopende lijdensge-
schiedenis geweest, voornamelijk tengevolge van het alom bij parti-
culieren en overheid bestaande wanbegrip voor haar bedoelingen.
De voornaamste middelen, waarmede de Maatschappij deze laatste
trachtte te bereiken, bestonden uit de oprichting van fabrieken met
behoeftigen als werkkrachten en uit het koloniseren van Neder-
lands minder ontwikkelde streken. Dit laatste middel werd van
stonde af aan energiek toegepast, waarbij Van den Bosch zelfs
nieuwe landbouwmethoden uitdacht. Spoedig reeds bleek echter,
dat gemeenten niet minder dan particuliere liefdadigheidsinstel-
lingen de Maatschappij zagen als het beste middel om de minst
gewenste elementen onder hun behoeftigen kwijt te raken. De
reclasseringsgedachte mislukte hierdoor dan ook reeds spoedig.
Een troost was echter, dat op het gebied van de verbetering van de
landbouwmethoden het succes van de Maatschappij onmiskenbaar
was.

Tegenover de bittere armoede van de arbeiders in
industrie en landbouw verdienden de rationaliserende en mechani-
serende ondernemers schatten. „Ik heb", aldus Van Hogendorp,
„te Verviers zoo als op andere fabrijkplaatsen, den rijkdom van de
hoofden en de armoede van het werkvolk opgemerkt. Als de zaken
vooruitgaan, als er machines worden ingevoerd, waardoor de
waren ver beneden den marktprijs worden vervaardigd, dan blijft

303) Stein, Pauperismus, p.30.
30~) Zie hiervoor bijzonder Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch,

passim. Ten aanzien van het succes der landbouwmethoden, idem, p.164 en
volgende. - Verder ook Colenbrander, Willem I, deel II, p. 155 en volgende.
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het werkvolk de gewone dagloonen genieten, terwijl het hoofd van
de fabrijk duizenden wint" 3os). Zeer scherp laat zich ook
generaal Van den Bosch uit. De dagloner geniet, zoals hij opmerkt,
niet de volle waarde van zijn werk, maar slechts „droog brood en
aardappelen met zout, een weinig kleeding, zooveel vuur en licht
dat hij zijn soberen maaltijd kan bereiden en zijne slaapplaats
tegen het ongunstig weder kan beveiligen... Indien zij, die altijd op
den bloei onzer steden, op de grootheid van ons nationaal inkomen
wijzen als de vrugten van onze maatschappelijke inrigtingen, be-
grepen dat die bloei en dat inkomen eigenlijk representeren de
som, op de verdiensten van den arbeider ingehouden" 3os) ,-
Slechts weinigen toonden een doorzicht en sociaal besef als de
koning en Van den Bosch, in wier gezelschap hier tevens Willem
van Hogendorp moet worden vermeld 307).

In de ogen van de koning kon slechts „door een ruime
ontwikkeling van het handelsvermogen; door de nog steeds aan-
wezige geest van orde, spaarzaamheid en vlijt die van ouds den
Nederlander heeft gekenmerkt" 308), en bijzonder door „begunsti-
ging van alle industrie", door een „stelselmatige industrialisatie"
- het moderne woord is van de koning zelf 3os) - de welvaart
weer toenemen. Optimistische geluiden van regeringswege over het
succes van dit streven kreeg men vooral in het begin niet te horen.
In 1814 klaagde de koning over het achterwege blijven van enige
radicale verbetering in de algemene toestand 310) ; in 1815, ondanks
de opleving in de handel, hetzelfde311). In 1816 en volgende jaren
leden handel en nijverheid volgens de regering nog steeds onder
de gevolgen van de oorlog, en in 1819 onder de gevolgen vau
vroegere overspanning 312). - Op reis naar Aken constateerde
Van Hogendorp in 1818 rijkdom naast een steeds toenemende
armoede 313), terwijl de secretaris van staat voor binnenlandse
zaken evenmin gunstige berichten liet horen 314). In Amster-

30~~
300~
307~
308~
309~
3Y0~
311~
31z ~

313~

314 ~

Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.269.
De Star, deel I, p. 117.
Sneller, Economische en sociale denkbeelden, p.15.
Handelingen 1814, p. 2.
Knibbe, Vestiging, p.68, noot.
Zie noot 308.
Handelingen 1814-1815, p. 4. - Bijlagen Handelingen 1816-1817, p. 295.
Handelingen 1818-1819, p. l. - Idem 1819-1820, p. 3.
Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.54.
Handelingen 1818-1819, p. l, en Bijlagen, p. 647.
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dam zou het dagelijks voedsel, niet enkel van de „schamele ge-
meente", maar ook van de „betere volhsklasse" in de j aren 1817
en 1818 uit aardappelen hebben bestaan315). Tekenend voor de
toestand is ook, dat de regering zich gcnoodzaakt zag een wet voor
te stellen tegen „het sloopen en amoveren van gebouwen ....'t welk
in de laatste jarcn door de ongelukkige tijdsomstandigheden zoo
zeer toegcnomen is" 31G) . Aan „middelbare huizen" bestaat echter
een tekort, daar de „ruime middenstand" meer vertegen~~oordigers
is gaan tellen 317). Dat dit, gezien het voorgaande, als een telcen
van verarming van de eertijds rijkere kringen moet worden gezien,
valt niet te betwijfelen.

Verschillendc interessante cijfers kunnen de toestand
van de Nederlandse bevolking op typisch sociale gebieden nader
illustreren. Ondanks de gebrekkigheid van de toenmalige statistie-
ken geven zij toch zeker - hoewel op grove wijze - de tendentie
van de ontwikkeling weer. Het aantal huiszittende armen - het
cijfer, dat de toenmalige „werkeloosheid" met de meeste nauw-
keurigheid weergeeft 31s) - bedroeg in het gehele koninkrijk in
de rampj aren 1817 en 1818 per 1000 inwoners 110,3 en 111,3, in
de beide volgende j aren 91,0 en 79,9 31~) . Het aantal bedeelden
bedroeg 190.000 à 200.000 in 1817, steeg in 1818 tot 231.000 om daar-
na gedurende enige j aren weer tegen de 200.000 te gaan liggen 3~0) .

Een elfde deel van de Nederlandse bevolking kreeg thuis hulp 321).

Het aantal dagen, dat bedelaars in hiertoe bestemde huizen hulp
ontvingen, steeg van 390.000 in 1816 tot 955.000 in 1818, om dan
weer langzaam te dalen tot 673.000 in 1822. Het aantal ziektedagen
bedroeg achtereenvolgens in 1816 en 1817: 24.000 en 98.000 322) .-

In alle provincies werden in de j aren 1817 of 1818 de minste ge-
boorten genoteerd, terwijl in deze j aren ook de meeste mensen
stierven 323). Voor de Noordelijke Nederlanden is de verhouding
tussen het aantal gesloten huwelijken en het aantal inwoners in
1815 en volgende jaren 1 : 101, 1:121, 1:151, 1:138 en 1:129; voor

al~) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, p.153, noot.
ala) Handelingen 1814, p.27.
a17) Gogel, Nlemoriën, p.68. - Van Hogendorp, Bijdragen, deel II, p.267.
ais) Van Hogendorp, Bijdragen, deel III, p.299.
31s) Zie de Bijlagen op de Handelingen, diverse jaargangen.
~a) Zie noot 318.
3'-1) Bijlagen Handelingen 1816-1817, p.295.
322) Quetelet, Recherches sur la population, p.46.
323) Statistiek der 1~'ederlanden, deel I, tabellen p. 12 en volgende.
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de Zuidelijke Nederlanden 1:121, 1:145, 1:172, 1:148, 1: 136 en
1:134324), waaruit dus ten overvloede blijkt hoe ernstig men de
toestand in de hongerj aren inzag.

Op het einde van de achttiende eeuw waren in het
bekende Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam ruim 2000 wezen
en uit anderen hoofde onverzorgde kinderen ter verpleging op-
genomen. In 1808 overschreed dit aantal de 4000, in 1818 bereikte
het aantal de 4419. Tekenend is ook het aantal voor een langere
tijdsduur opgenomen vondelingen. Bedroeg dit in het begin van de
achttiende eeuw jaarlijks gemiddeld 20, in 1789 was dit opgelopen
tot 119, in 1790 tot 349, in 1800 tot 488, in 1810 tot 735 en in 1817
tot 85532s). Met deze ontwikkeling houdt het aantal verlaten kin-
deren gelijke tred: 352 in 1813, en in de volgende jaren achtereen-
volgens 264, 217, 120, 241, 138 en 125; 1817 is dus ook hier weer
een topj aar 326) . In het Amsterdamse werkhuis voor armen
meldden zich in 1817 niet minder dan 1222 personen: twee maal
het aantal van 1816 327) . 1817 is ook een topj aar voor Amsterdam
wat betreft het aantal sterfgevallen. - De armenzorg was er de
grootste post op de stedelijke begroting: in 1818 bijvoorbeeld moest
het stedelijk bestuur niet minder dan f 900.000 bijpassen ter onder-
steuning van de ongeveer 100.000 behoeftigen 3`-'8). De volksbuurten
waren er algemeen in verva132s). - Voor Antwerpen en Gent
kunnen dezelfde feiten worden vastgesteld: de helft van het stede-
lijk inkomen moest er aan armenzorg worden besteed33o).

Er zijn nog andere berichten, welke begrip geven van
de nood bij de arme volksklasse in deze tijd. Dat er nooit zoveel
werd beleend als toen, is ongetwijfeld tekenend voor de toestand,
en dit te meer indien men bedenkt dat de „lombarden" enorme
renten vroegen, in Brussel bijvoorbeeld 150~o voor sommen onder
frs. 500;, voor hogere bedragen 120~0 .... per dag 331) . Ook het

329) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, tabel XIV,
XVIII.

~6) Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p.64. - De Bosch
Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, tabel IX.a~zs )

327)
~s)
~s)
sao)
sai)

De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek armoede, tabel IX.
Westendorp Boerma, Johannes Van den Bosch, p. 83.
Idem, p.65.
Aldus Willink, Gedenkstukken, deel VIII (2), p.530.
Van Hogendorp, Bijdragen, deel I, p.242.
Briavoinne, De 1'industrie en Belgique, deel II, p. 165.
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tekort in de staatsfinanciën werd aan de misoogsten in 1816 en
1817 geweten 332). De opbrengst van de accijnzen, in 1816 nog
f 14 millioen, verminderde in 1817 tot f 9 millioen. Een van de oor-
zaken van deze vermindcring was de stillegging van veel brouwe-
rijen en distilleerderijen tengevolge van de duurte van de rogge.
De opbrengst van de jeneveraccijns was in de eerste 11 maanden
van 181G practisch even groot als in de 13 daaropvolgende maan-
den, terwijl zij in deze laatste periode aanmerkelijk was verzwaard.
De accijns op brandewijn bracht in dezelfde periode welis`vaar
ecn van f 224.000; tot f 32G.Q00; vermeerderende opbrengst,
maar in 1818 daalde zij tat f 295.000,- 333) , Met de nadien in-
tredende stabilisering in de algemene toestand komt er eveneens
weer een verbetering in deze opbrengsten. - Terloops zij nog
opgemerkt, dat het Nedcrlandse belastingstelsel een bi,jzondere
steun gaf aan de verbreiding van de armoede, doordat de accijnzen
er het voornaamste bestanddeel van uitmaakten: 10 tot 150~o van
het loon van de arbeidende klassc werd door de indirete be-
lastingen opgeslorpt. Na de invoering van de belastingtivetten van
1821-1822 brachten de invoerrechten, na aftrek van de premies aan
de industrie, ongeveer f 1 millioen op, maar uit de accijnzen werd
het twintigvoudige gehaald, welk bedrag het derde deel uitmaalcte
van het totaal der hoofdsommen van de gewone middelen 334).
Uiteraard drukten deze verbruiksbelastingen relatief het zwaarst
op het budget van de volksklasse.

Overziet men alles, wat in dit hoofdstuk ter sprake is
gekomen, dan is het beeld: stagnatie en gebrek aan evenwicht op
alle gebied. - Doch tevens: in de tot stand gekomen instellingen
wellicht de aanzet voor een betere toekomst.

3~) Handelingen 1817-1818, p. 30, 35.
333) GOgel, Memoriën, p. 138-139.
33~) Riemens, Amortisatiesyndicaat, p.47.
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ZESDE HOOFDSTUR

OPLEVING

Na 1820 - zoals gezien in het voorgaande hoofd-
stuk - begon zich de toestand te stabiliseren. De nadelen van
overproductie in de landbouw schenen te zijn gecompenseerd door
een daling van de kosten van het levensonderhoud - wellicht met
30 à 400~01) - welk feit, zoals de koning in 1822 kon opmerken,
„in de huizen van de minvermogenden een weldadige invloed uit-
oefende" 2). Van méér dan een stabilisatie van de economische
toestand kon echter ~oorlopig nog geen sprake zijn. Men ziet dit
aan de opbrengsten van de patentbelasting, die bleven dalen tot
1823 3) ; aan het aantal huiszittende armen, dat tot datzelfde j aar
eveneens nog licht steeg - ofschoon moet worden opgemerkt dat
een toenemend gedeelte voor meer dan de helft in eigen onderhoud
kon voorzien 4). De regering trad energieker op, hetgeen blijkt uit
het feit, dat bij een stabiele conjunctuur een stijgend aantal bede-
laars werd opgepakt en in werkhuizen werd ondergebracht of in
de werkkoloniën van de Maatschappij uoor weldadigheid werd
geplaatst 5) . De atmosfeer was gezuiverd, de tastende regerings-
politiek behoorde tot het verleden en solide bases voor de wel-
vaartsontwikkeling schenen te zijn gelegd. - 1825 kon door de
koning een j aar ~i~orden genoemd, dat tot tevredenheid stemde,
terwijl hij 1826 zelfs als „voorspoedig" betitelde s).

Van deze ommekeer ten goede was evenwel slechts
sprake, toen de gevolgen van een scherpe hausse in Engeland zich
ook in Nederland hadden doen voelen. De aanleiding tot deze
hausse moet worden gezocht in de politieke erkenning door Enge-

1) Silberling, British prices, p.222. - De cijfers gelden voor Engeland.
Voor Nederland heeft Silberling blijkbaar geen c~jfers beschikbaar gehad.

2) Handelingen 1822-1823, p. 2.
3) Warin, L'influence du commerce, p.49.
') Btjlagen Handelingen 1822-1823 tot 1824-1825.
5) Idem, tot 1826-1827.
e) Handelingen 1826-1827, p. 2.
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land van de gevolgen der revoluties in Zuid-Amerika, waarbij de
hier liggende bezittingen van Spanje zich van de heerschappij van
dit land losmaakten. In 1823 wcrden officiële betrekkingen met de
daar ontstane staten aangeknoopt, hetgeen een „Grundungsmanie"
ten gevolge had7). De commerciële excessen van 1814 en 1815 her-
haalden zich. Men verhaalt, dat schaatsen en bedwarmers naar de
nieuwe equatoriale handelsgebieden werden gezonden en dat
porcelein en glas de bewoners als beter werden opgedrongen dan
de vertrouwdc horens en cokosschalen g). De nieuwe, sprankelende
activiteit in Engeland deed ook de graanprijzen weer stijgen, het-
geen de speculatiezucht extra prikkelde. Een en ander viel samen
met een geldruimte zó groot, dat bijvoorbeeld de Schotse banken
geen rcnte meer betaalden voor deposito's~). Van jong tot oud
werd er verwoed gespeculeerd. „De vorsten, de aristocraten, de
politici, ambtenaren, advocaten, de doctoren, de geestelijkheid, de
philosophen, dichters, j onge meisj es, vrouwen en weduwen haastten
zich naar de beurs om htm geld te beleggen in ondernemingen,
waarvan httn niets bekend was - hetzij de naam'; aldus het be-
kende Annual Register van 182510). De laagrentende Britse staats-
fondsen - geconverteerd in de jaren van stilstand en geldelijke
overvloed - dreven het publiek naar de meest riskante be-
leggingen - en Zuid-Amerika nam hiervan het leeuwendeel in
beslag li). Mijnbouwondernemingen, bijzonder welke edele metalen
dolven, stonden in de gunst. Door weinig storting te vragen werd
het de geldbezitters nog aantrekkelijker gemaakt hun eigendom
uit te lenen.

Om aan de gestelde aanspraken tegemoet te kunnen
komen moest het plafond voor de bankbilletten-uitgifte van de
Bank of England worden verhoogd. Toen desondanks de kas dezer
bank verminderde van ~ 13,9 millioen in Maart 1824 tot ~ 1,3 mil-
lioen in December 1825 en de metaalreserve met een gelijk per-
centage 12), werd tot discontoverhoging overgegaan 13). De onrust
~~an de bankdirectie sloeg onmiddellijk op het toch reeds nerveuze

7) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.250.
8) VVirth, Handelskrisen, p.139. - Heaton, Economic history, p.660.
a) Juglar, Crises commerciales, p. 335.
~o) Idem, p. 133. - Tougan-Baranowski, Crises industrielles, p.44.
lY) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p. 249, 251.
12) Idem, p.250. - Juglar, Crises commerciales, p. 291 en volgende.
13) Lampérière, Discussions, p.21.
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publiek over: de banken werden bestormd. In zes weken staakten
70 van de circa 550 countrybanks de betalingen, het aantal faillisse-
menten bedroeg in 1823 en volgende jaren achtereenvolgens: 1200,
1470 en 330014). - Het uiterste werd gedaan om een catastrofe
te voorkomen: geholpen door de regering en het huis Rothschild
besloot de Bank of England alle door de particuliere banken ge-
weigerde wissels te accepteren. Zodoende steeg het bedrag aan
uitstaande vorderingen tussen 3 December 1823 en 1 Januari 1826
van f 17 millioen tot f 26 millioen, terwijl het totaal bedrag aan
gedisconteerde wissels steeg van f 7 millioen tot ~ 13 millioen 15) .
Van het bij de Engelse banken en de beurs gedurende de laatste
j aren geplaatst kapitaal bleef slechts de reële waarde van een
derde deel van het nominaal bedrag over is). Op de belangrijkste
buitenlandse leningen uit de j aren 1824 en 1825, waarop ~ 13 mil-
lioen was gestort, verloren de geldgevers ~ 10 millioen 17).

Als gevolg van deze overspanningsverschijnselen
toonde de prijsindex van de internationale handelsgoederen grote
schommelingen. Zo was hij in Engeland in de periode 1824 tot 1826
voor ruw ijzer 100, 150 en 100 punten; voor wol: 100, 114 en 71;
voor ruwe zijde: 100, 119 en 86 punten. Ook in Frankrijk en de
Duitse landen vond een dergelijke ontwikkeling plaats 18). Mèt de
speculatie steeg de invoer van wol, vlas en katoen met ongeveer
het tweevoudige, de invoer van luxegoederen als wijn en tahak met
ongeveer de helft 19). De index van de kosten van levensonderhoud
steeg van 100 in 1822 op 128 in 182520).

.
Deze „conjunctuurgolf" - Werner Sombart en

Tougan-Baranowski onder anderen zien in de bovengeschetste ver-
schijnselen de eerste kapitalistische hausse en crisis21) - ging
de Nederlanden niet ongemerkt voorbij : zij resulteerde in een af-

14) Tougan-Baranowski, Crises industrielles, p.32.
ls) Idem, p.56 en volgende.
Ye) Idem, p.44.
17) Wirth, Handelskrisen, p.253.
Ys) Juglar, Crises commerciales, p. 403. - Jacobs-Richter, Grosshandels-

preise, p. 34. - Tougan-Baranowski, Crises industrielles, p. 46.
ls) Bouniatian, Wirtschaftskrisen, p.254.
~) Silberling, British prices, p.222.
21) Zie hiervóór, p.8.
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wijking van de binnen de verwachtingshorizont liggende gang van
zaken. In de havens bracht het van Engeland uitgaande élan meer
opgewektheid en vertier. De Nederlanden profiteerden ten volle van
hun ligging tussen de toen nog ~;~ol invoerende en ijzcr uitvoerende
Britse cilanden en de Duitse landen, welke het omgekeerde deden.
De hausse van overzee, welke de politiek van `Villem I het getij
mee gaf, heeft ongetwijfeld ertoe bijgedragen de vaderlandsc eco-
nomie over het dode punt te helpen. Kenmerkend is, en tcvens een
bewijs voor het voorgaande, dat de hausse een algemene opleving
in de Nederlandse scheepvaart ten gevolge had, welke ook nà de
crisis in Engeland aanhield. De Britse scheepvaart daarentegen
viel in 1826 onmiddellijk op het niveau van 1824 terug22). Ter
illustratie hiervan diene, dat in de Nederlanden in de j aren 1820 tot
en met 1823 gemiddeld per j aar 6100 schepen werden ingeklaard,
welk aantal voor de periode 1825 tot 1828 steeg tot 6700. In 1828
alleen reeds voeren 7484 schepen binnen. Het aantal uitgaande
schepen steeg evenredig23). De handelsomzet steeg in 1824 tot 1827
met een zesde dee124), terwijl de opbrengsten van de in- en uitgaande
rechten zelfs meer dan evenredig hieraan toenamen25). Bijzonder
de handel op de graanleverende Oostzeehavens leefde op, hetgecn
wel verband houdt met de minder goede oogsten in 1827 en 1828.
In 1825 en volgende j aren werden in Amsterdam 6540, 9300, 12000
en 17700 lasten tarwe ingevoerd, en 5380, 960, 7800 en 15500 lasten
rogge. Door de Sont voeren in de j aren vanaf 1822 achtereenvolgens
391, 461, 399, 630, 637 en 1057 Nederlandse schepen 26) ; hierna trad
weer een daling in tot het niveau van omstreeks 1825. Ook met
Frankrijk en de Duitse landen werden de handelsbetrekkingen ge-
intensiveerd27). Zelfs werden de Nederlanden Frankrijks grootste
leverancier28). Verder vond men nieuwe relaties in de jonge Zuid-
amerikaanse staten, waarmede zo spoedig mogelijk verdragen
werden gesloten. De handel op Spanje, Portugal, de P~liddellandse
zee en de Verenigde Staten daarentegen bleef stagneren en was
niet meer dan een fractie van het verkeer in vrocgcr tijden.

22) Van Lier, I{amer van koophandel Rotterdam, p.190, noot 4.
23) Drieling, Bijdragen, p.10.
2a) Idem, p.180-182.
26) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 5.
28) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 195. Ook p.206 en volgende.
27) Idem, p.113, 216.
~S) Demoulin, Guillaume I, p.221.
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Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het
verkeer met de Britse eilanden: de concurrentie van die zijde werd
immers allereerst aansprakelijk gesteld voor de tot dan heersende
industriële malaise. Nu blijkt, dat dit verkeer in de jaren 1820 tot
1830 absoluut en relatief regelmatig toenam 29) . Ook de doorvoer-
handel steeg voortdurend 30) . Het aantal uit Engeland hier binnen-
gevaren schepen bedroeg j aarlijks ongeveer 1000, in 1826 zelfs
1200, waarvan twee vijfde onder Nederlandse vlag voer. Zoals
vroeger ging het merendeel hiervan naar Rotterdam, dat steeds
ongeveer de helft van zijn schepen naar Engeland zag uitvaren,
respectievelijk vandaar zag binnenvaren 31). Langs DZaas en Goeree
kwamen in 1820 tot 1830 uit Engeland en Ierland binnen : 444, 455,
515, 611, 754, 769, 838, 856, 992, 867 en 977 schepen 32), cijfers, welke
de kracht van de Britse concurrentiepositie bewijzen 33). Ook het
verkeer in omgekeerde richting nam flink toe; er voeren zelfs soms
meer schepen naar Engeland uit dan in Nederland van daar aan-
kwamen, dit als gevolg van de aantrekkingskracht, welke van de
Britse industriële groei uitging34). Amsterdam bleef veel Britse
goederen - ook die, welke naar Duitsland werden uitgevoerd -
via Rotterdam betrekken. Een reden tot teleurstelling was, dat met
name in de heenvaart het aandeel van de Nederlandse schepen
afnam35). Zelfs de aanzienlijke Nederlandse graanhandel op de
Britse eilanden - mogelijk gemaakt doordat in 1828 de grenzen
weer voor de graanimport waren opengesteld - vond voorname-
lijk op Britse schepen plaats. Verlichting in deze ongunstige toe-
stand k~vam, toen de oude Acte van Navigatie in deze j aren werd
verzwakt tot een discriminerend recht van 200~0 op schepen, die
vreemde goederen invoerden, en door het sluiten van handelsver-
dragen op reciprociteitsbasis 3~).

De intensiteit van de handelsbetrekkingen met de

29) Van 14lechelen, Zeevaart Rotterdam, bijlage Va.
30) Drieling, Bijdragen, p.236, tabel C.
31) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 101, 195.
32) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.113. - Van

Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 83 en volgende, 202.
33) Demoulin, Guillaume I, p.221.
34) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.101. - Heaton, Economic

history, bijvoorbeeld p.639.
36) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 113.
36) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 181. - Heaton, Econo-

mic history, p. 640.
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Britse eilanden blijkt echter niet tot gevolg te hebben gehad, dat de

Nederlanden werden mcegesleept in de débacle, welke ondcr andere

dc Engelse banken en bcleggers in 1825 teisterde. Ook in Berlijn,

Augsburg, Leipzig en Kopenhagen viclen tientallen bankiershuizcn,

doch Amsterdam bleef - naast Hamburg - wonderwel gespaard.

In eerstgenoemde stad failleerden slechts enige kleinere koop-

lieden en werden enige vcrliczen geleden door de effectenbezitters.

Te Rotterdam, dat toch zeer nauwe betrekkingen met de Britse

eilanden onderhield, bezweek slechts één handelshuis, terwijl in

Antwerpen enkel de effectenbezittcrs licht werden getroffen 38).

Ook kan deze voor de Nederlanden zo gunstige gang van zaken

worden toegeschreven aan het feit, dat het aandeel hetwelk zij in

de internationalc handel hadden, op eigen middelen steunde en

niet op crediet, terwijl dan nog het grootste deel gedreven werd

voor buitenlandse rckening 3~). Schrecf de Pruisische attaché te

's-Gravenhage, Schulte, in 1827 niet aan zijn regering, dat de Hol-

landse steden slechts zouden bloeien „aussi longtemps que les

Anglais pourront les regarder comme des succttrsalcs"? 40) .

Kan men dus in het algemecn zeggcn, dat de Engelse

crisis voor de Nederlandse economie gecn nadelige gevolgen heeft

gehad, dan moet toch een uitzondering worden gemaakt voor de

Nederlandsche Handel-Maatschappij 41). De aandelen van deze

maatschappij warcn aan de beurs een bekend speelfonds geworden,

daar 800~o van de houders onbekend was. Het bijzondere van deze

aandelen aan toonder was, dat er slechts 750~0 op was gestort; de

houders bezaten dus aandelen, die èn de Nederlandsche Bank, èn

de Brusselse Algemeene Maatschappij niet in belening namen, en

de particuliere financiers slechts op zeer bezwarende voorwaarden.

De Engelse crisis bleek op dit fonds van grote invloed. Vele Neder-

landsc en buitenlandse beleggers waren door de gebeurtenissen

gedwongen de in hun bezit zijnde aandelen te verkopen - welke

drang nog werd versterkt doordat toch reeds velen uitzagen naar

ecn reden zich te ontdoen van een aandeel, waarbij zij onverwacht

tot het bijstorten van het ontbrekende zoudcn kunnen worden ver-

plicht. Het gevolg van een en ander was, dat de koers, ondanks de

3B) flermes, October 1826, p.27.
3~) Mansvelt, N.H.M., deel I, p. 154.
'o) Gedenkstukken, deel IX (1), p.220 en volgende.
41) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.156.
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koninklijke rentegarantie van 4o~o, in Maart 1824 was gedaald tot
82, terwijl alle andere officiële en semi-officiële fondsen zich toch
goed handhaafden. Bij deze ontwikkeling, en toen het bovendien
onmogelijk bleek op korte termijn het gehele - nominale - aan-
delenkapitaal van de Maatschappij vruchtbaar te besteden, zag de
koning geen andere mogelijkheid dan het doorvoeren van een aan-
zienlijke kapitaalreductie. Zelfs hierna bleven de resultaten zuiver
materieel gezien beneden de verwachtingen. Er moest dan ook
herhaaldelijk een beroep op de koning worden gedaan om de
Maatschappij in staat te stellen haar renteverplichtingen na te
komen. Op het eerste gezicht daarom merkwaardig is het feit, dat
de koning ondanks de tegenvallers toch tevreden was over zijn
schepping; hij bleef blijkbaar overtuigd dat de toekomst de ge-
leden verliezen zou herstellen en getroostte zich graag de offers,
welke het jaarlijks terugkerende verliessaldo voor hem betekenden.
Zo deed hij van zijn „gevoelens van tevredenheid met opzigt tot
de verrigtingen der Directie" 42) blijken in 1828, toen van hem in
het kader van de door hem verstrekte rentegarantie een bijdrage
van f 1,2 millioen werd gevraagd. Hij maakte hierbij waar hetgeen
hij bij de oprichting reeds had te kennen gegeven, dat niet het
financieel saldo, maar het sociaal-economisch effect van de werlc-
zaamheden der Maatschappij hoofdzaak waren 43). Het is geens-
zins overdreven te stellen, dat de extra bedrijvigheid in het
Noorden gedurende de j aren vóór 1830 zoal niet uitsluitend, dan
toch grotendeels haar oorzaak vindt in hetgeen de Handet-Maat-
schappij en de uitvoering van enige openbare werken - de
kanalen - te doen gaven 44).

Zelfs Amsterdam blijkt haar antipathie tegen de
Maatschappij, onder meer doordat deze haar zetel te 's-Gravenhage
had, enigszins te hebben overwonnen. Dankbaar wordt zij er ver-
meld, daar zij de stad het grootste aandeel in de te bevrachten
scheepsruimte toedeelde. Het doet goed na alle klaagzangen, welke
de Amsterdamse kamer van koophandel in de loop van de voorbije
j aren - overigens terecht - had ten beste gegeven, in het j aarver-
slag over 1824-1825 een ander geluid te kunnen beluisteren 45) . De

42) Mans~elt, N.H.M., deel I, p. 214.
33) Zie ook hiervóór, p. 141, alinea.
~') Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 190, noot 4.4G) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 182.
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weerslag van de Engelse crisis was niet ernstig geweest en de handel
had weer snel haar oude loop hernomen, zij het tegen iets lagere
prijzen. Doch ook wat dit betreft mocht men zich volgens het ver-
slag op het einde van 1826 „met eenige verbeterende uitzigten
vleijen" 46). Specerijen, indigo, koffie werden meer dan ooit aan-
gevoerd en de thechandcl bloeide 47). Ook in 1827 kon worden ver-
klaard, dat de handel nog steeds toenam 48) . Een hoogtepunt in de
lofreden op de koning kan worden gevonden, waar de Amster-
dammers spreken ovcr de instelling van het eerste grote rijks-
entrepót aan de Rapenburgergracht, ingesteld bij wet op 31 Maart
1828~~). Hierbij moet ~vorden opgemerkt, dat de Hollandse handel
steeds een vurig tegenstandcr van het entrepótsysteem was geweest,
niet slechts omdat men hierin het symbool en de bevestiging zag
van de inbreuk door het Franse régime op Hollands positie in de
transitohandel, maar ook, daar de Hollandse handelaar patent-
rechten en alle soorten andere belastingen moest betalen, terwijl
de vreemdeling bij gebruikmaking van het entrepót belastingvrij
kon opslaan 50). Zou het Hollandse handelskapitaal van een vurig
tegcnstander van de regeringspolitiek ecn aanhanger ervan wor-
den ? Tijdens de beraadslagingen over de begroting voor 1826-1827
prees men - volgens een Russisch bericht - de activiteit van de
koning op economisch gebied over de gehele linie 51). Een nieuw
licht en beter inzicht scheen in de kringen van de handel te gaan
doorbreken. „Van het vervallene zal weinig hersteld worden, zoo
als het eenmaal bestaan heeft. Zoo wij eenmaal weeder uitzigt op
dagen van volslagen voorspoed mogen hebben (zullen) geheel
nieuwe bronnen gcopend moeten `vorden" durft een handelsperio-
diek in 1826 schrijven 52). Zelfs zagen enige vooruitziende koop-
lieden - zoals dc bekende Van der Hoop 53) - dat het ontbreken
van een industrieel achterland voor Amsterdam noodlottig was. En.
mèt deze wijziging in de koopmansmentaliteit schijnt zich voor
Amsterdam definitief de nieuwe tijd aan te kondigen, welke echter

4c) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 180.
47) Idem, p.192.
4s) Handelingen 1827-1828, p. 2.
4s) Z`vart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 184,197 en volgende.
60) westermann, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 52, 198 en vol-

gende.
sl) Gedenkstukken, deel IX (1), p.334. - Gourieff aan Nesselrode.
62) Hermes, October 1826, p.12.
63) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.327.
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door de spoedig volgende tweede scheuring der Nederlanden nog
geen kans tot ontplooiing zou krijgen.

De opbloci was echter niet zonder enige wrange bij-
smaak voor de Amsterdammers: de activiteit in hun stad immers
werd overtroffen door die van Rotterdam en Antwerpen. Laatst-
genoemde stad had na tien j aren het absolute overwicht verkregen
in de omzet van bijna alle koloniale goederen, waaraan het feit,
dat de heenvracht naar De Oost vanuit Antwerpen werd verscheept,
niet vreemd zal zijn geweest. In 1827 werden te Amsterdam inge-
voerd 115.000 balen koffie, te Rotterdam 91.000, maar te Anhverpen
375.000; buitendicn nog respectievelijk 2640, 100 en 3400 vaten en
een losse hoeveelheid van circa 17, 13 en 47 millioen pond. Katoen
werd in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen - de het dichtst
bij de verwerkende fabrieken gelegen stad - aangevoerd respec-
tievelijk 13.000, 20.000 en 23.500 balen, huiden 13.000, 20.600 en
222.000 stuks, peper 49, 5250 en 223.000 balen, rijst 9.000, 6.000 en
14.500 vaten, bovendien 2000, 14.000 en 173.000 balen. Zo kan men
verder gaan. De opleving van Antwerpen ging parallel met de
industriële groei van zijn achterland: de industrie vroeg grond-
stoffen, terwijl de consumptie van koloniale artikelen steeg met de
expansie van de nijverheid en de goede prijzen van de landbouw-
artikelen 5~). Ook in de handel op dc Duitse landen nam het
Antwerpse aandeel steeds meer toe 55). Voor Amsterdam bleef
slechts de handel in enige artikelen behouden, zoals in suiker -
de Amsterdamse koopliedcn hadden vanouds zeer intensieve per-
soonlijke betrekkingen in het rietsuiker verbouwende ~Vest-Indië
- hout en tabak. Ook de theehandel bleef er gevestigd, hetgcen
mogelijk samenhangt met het geringe theeverbruik in de Zuidelijke
Nederlanden 5e). Zoals reeds werd opgemerkt, bleef ook de graan-
handel in Amsterdam, maar het was de stad niet meer mogelijk er
dezelfde grote voordelen uit te trekken als vroeger: de invoer bleef
weliswaar over haar geleid, maar de uitvoer verplaatste zich steeds
meer naar Rotterdam ~~). Ook uit de haar resterende handel in
andere producten trok Amsterdam niet zo veel winsten meer als
eertijds, daar de in Antwerpen verhandelde goederen in het alge-

s4~
só~
se~
67~

Demoulin, Guillaume I, p. 339.
Bouman, Rotterdam, p.35.
Vergelijk Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 67.
Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 193.
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meen veel winstgevender waren 58) - wat uiteraard voor de Am-
sterdammers nog moeilijker te accepteren was dan het zuiver
quantitatieve overwicht van laatstgenoemde stad. „Anvers", zo
merkte een tijdgenoot op, „de toutes les places maritimcs de la
Belgiquc la plus avantageusement située, comme de toute 1'Europe,
le Royaume des Pays-Bas le mieux organisé pour le commerce
intérieur, Anvers sc relève sur les débris de son ancienne rivale
en opulence et en importance commerciale" 59). Alle belangrijke
Amsterdamse en Rotterdamse huizen richtten kantoren op te
Antwerpen so). In Antwerpen aangevoerde koloniale waren werden
dikwijls door Amsterdamse kooplieden opgekocht en van Amster-
dam uit doorvcrkocht sl), zoals ook wel met in Rotterdam aan-
gevoerde goederen geschiedde s~). In dit verband verdient ver-
melding, dat 7.uid-Holland dikwijls méér aan in- en uitvoerrechten
opbracht dan Noord-Holland, ofschoon daar het zeeverkeer aan-
zienlijk groter was. Zowel de doorvoer naar de Duitse landen als
het verkeer langs de binnenwateren op Antwerpen is hieraan debet.

De in de eerste j aren van de vereniging clikwijls ge-
hoorde mening, dat Anhverpen, zonder werkzame kapitalisten,
zich in geen eeuw zou kunnen verheffen tot de gelijke van Am-
sterdam, welke stad rijker was dan alle Zuidnederlandse steden
tezamen 63), scheen te zijn gelogenstraft. „Quoi qu'on dise et quoi
qu'on fasse, Amsterdam doit céder à la force des choses. L'habitudc
des affaires et la facilité du crédit lui conserveront toujours de
1'importance; mais Anvers est destinée par nature à devenir tót ou
tard pour les Pays-Bas, tels qtt'ils sont constitués attjottrd'hui, la
capitale du commerce"; aldus luidt een bericht van de Franse
consul-generaal te Amsterdam in 1828 aan zijn regeringó4). De
staatsman en oud-minister Roëll verwondert er zich eerder over,
dat er nog koophandel is te Amsterdam, dan dat hij zich nog niet
meer verplaatst naar het door „natuur en ktinst bevoorrechte"
Antwerpen s5).

b8) Gedenkstukken, deel IX (2), p. 897. - Bericht van Roëll.
b9) Demoulin, Guillaume I, p. 348, noot 1. - Bericht van de Franse consul-

generaal te Amsterdam, Desaugiers, aan zijn regering.
~) Gedenkstukken, deel IX (1), p.267. - Rapport Kaisersfeld aan de

Pruisische regering.
al) Idem, deel IX (2), p. 897. - Roëll aan Van Tets.
~) Warin, L'influence du commerce, p.38.
63) Gedenkstukken, deel VII, p. 228. - Stuart aan Castlereagh. - Zie ook

p. 287, 291.
~) Demoulin, Guillaume I, p. 348, noot 1.
e') Gedenkstukken, deel IX (2), p.899.
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Hoe is toch te verklaren, vraagt Gijsbert Karel van
Hogendorp zich af ss), dat Antwerpen zo bloeit? Groeide het tegen
de verdrukking in of verstond het beter de tekenen van de tijd?
Toonden de Zuidelijke Nederlanders - zoals steeds - een beter
aanpassingsvermogen dan hun Noordelijke buren? `Vas hct ont-
breken van een goederenverschaffend achterland hen noodlottig?
`Verd de reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw uitge-
sproken mening van Van de Spiegel bewaarheid, dat de positie van
Amsterdam met name in Midden-Europa ten enen male kunst-
matig was, en dat - bij volledige vrijheid van handeldrijven -
Antwerpen Amsterdam wel vlug zou vervangen? ~7).

Antwerpen was in de eerste j aren van de vercniging
het felste anti-Hollandse centrum in het Zuiden geweest, zowel in
de burgerij als in de volksklasse. Volledigheidshalve moet hierbij
worden opgemerkt, dat de invloed van de geestelijkheid hierop niet
vreemd is geweest. In de vijftien jaren van de vereniging had
echter ook voor de Zuidelijke handel het koninkrijk zijn bestaans-
recht in ecoROmicis bewezen. De nieuwe leidende bourgeoisie-
bovenlaag en de kringen van de haut commerce - die toch al
losser tegenover de geestelijkheid stonden - waren in 1830 geheel
„om" en pro-Oranje. Bij de scheidingsbeweging hielden zij zich
aanvankelijk geheel afzijdig sg), en de Antwerpse gemeenteraad
sprak zich later zelfs officieel tegen de scheiding uit G9). „Ant-
werpen en de beide Vlaanderen", zo zei de raad, „begrijpen zeer
goed, hoe rampzalig eene verandering in de bestaande grondwet
voor deze stad en hare gewesten zou zi,jn" 70). Pijnlijk was echter,
dat de arbeidersklasse zich er wel degelijk van bewust was, dat de
leidende standen uit zakcnbelang orangistisch waren. Dat de
massa, welke bij een ommekeer van zaken niets te verliezen had,
in 1830 groot was, blijkt uit het feit, dat 200~o van de Antwerpse
bevolking regelmatig werd bedeeld 71). Kapitalist en orangist
dekten zich in de ogen van het volk ten volle. Volgens sommigen
ligt in dit feit een belangrijke troef, welke de Bclgicistische politici

an)
s7)
ea)
ss)
70 )
71)

Gedenkstukken, deel IX (2), p.881.
Colenbrander, Patriottentijd, deel I, p.97.
Zie bijvoorbeeld Mansvelt, N.H.b'I., deel I, p.239.
Prims, Antwerpen, deel I, p. 132 ; deel II, p. 302-305.
Smits, Scheuring, p.243.
Prims, Antwerpen, deel II, p.15.
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uitspeelden, toen zij in 1830 óók te Anhverpen de scheiding wensten
te proclameren 72).

Tot besluit van de in deze schets aan de handel ge-
wijdc passages mag niet worden nagelaten een typerend feit te
vermelden, namelijk, dat van een gunstiger wordende verhouding
tussen de nationale en de vreemde scheepsruimte allerminst kan
worden gesproken 73). De Nederlanden waren er, ondanks de alge-
mene herleving, niet in mogen slagen hun achterstand in te halen
wat betreft grootte en qualiteit van hun schepen. Het sterkst spreekt
dit, wanneer men de tonnagecijfers vergelijkt. In 1829 bijvoorbeeld
vielen in totaal 2631 Nederlandse schepen de Nederlandse havens
binnen met gezamenlijk 268.915 ton inhoud; dit betekent een ge-
middelde per schip van 102 ton. Britse schepen telde men 954 met
119.158 ton inhoud, hetgeen gemiddeld per schip 125 ton is. De
schepen van andere nationaliteiten maten gemiddeld 120 ton74).
Dit stemt overeen met de vaststelling van cen tijdgenoot, dat het
gemiddeld tonnage van Engelse schepen 20~~o hoger is dan dat van
de vaderlandse schepen ~5). Bovendien moet nog worden in het oog
gehouden, dat in totaal de Britse vloot viermaal zoveel schepen
telde als de Nederlandse. De relatieve achteruitgang van de Neder-
landse scheepvaart vergeleken bij die van vroeger tijden, was dus
nog veel aanzienlijker dan een simpele vergelijking van het aantal
schepen zou doen vermoeden. Als oorzaak van deze geringe inhoud
kan onder anderen worden gewezen op het sinds de achttiende
eeuw steeds meer verzanden van de zeegaten, waardoor de schepen
een langzaam verminderende maximale diepgang was voorge-
schreven. Om haar grotere toegankelijkheid en omdat de kleinere
Oostzeeschepen er niet plachten te komen, ontving Antwerpen ge-
middeld de grootste schepen 76) .

.
w

Dat de bovenbeschreven herleving van Amsterdams'
handel ook voor de economische kracht van de stad zelf zeer rela-
tief was, blijkt ten overvloede uit de aanhoudende geldruimte:

T~) Prins, Antwerpen, deel II, p.308.
73) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 104.
74) Idem, p.148.
76) Drieling, Bijdragen, p.17.
76) Colenbrander, Willem I, deel II, p. 129.
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nooit was deze zo groot als in de jaren 1825 tot 1830. Aanvankelijk
liet zich de toestand in de hier beschreven periode echter niet dus-
danig aanzien: in het boekjaar 1823-1824 bereikten de discon-
teringen van de Nederlandsche Bank met f 7,5 millioen ~veer cen
peil dat lag boven dat van de j aren 1817 en 1818. In 1824 werd
voorlopig het hoogste bedrag van het opererend kapitaal bereikt:
f 20 millioen, hetgeen eerst in 1835 zou worden geëvenaard 77).
Deze hoge stand is toe te schrijven aan de hausse in Engeland,
welke ook in de Nederlanden via vermeerderde handelsactivi-
teit 78) tot een versterking van dc credictvraag leidde. Ook in 1825
hield de zekere schaarste nog aan, doch nu grotendeels tengevolge
van de grote geldelijke bchoeften voor de in Indië woedende Java-
oorlog. Tegelijkertijd daalden de koersen van de Franse fondsen
na een door minister Villèle doorgevoerde renteverlaging, vond er
een opzienbarend faillissement plaats van een Antwerps bankiers-
huis, en overleed czaar Aleaander I. Een en ander had een zekere
onrust op de Amsterdamse beurs tot gevolg, welke leidde tot het
bereiken van de in de ogen van de bankdirectie maximaal toelaat-
bare credietexpansie. Op 16 November 1825 werd het disconto van
3 tot 50~o verhoogd, terwijl de beleningsrente op effecten werd ge-
bracht van 4 op 50~079). Toen desondanks de metaalvoorraad bleef
slinken en slechts 30o~o bedroeg van het peil van 11 maanden voor-
dien, staakte de Bank in December 1825 het in belening ncmen van
effecten en weigerde zij voorlopig wissels ter discontering aan te
nemen met een langerc looptijd dan zes weken: een passieve
houding, welke wel in scherpe tegenstelling is tot hetgeen men
heden als de juiste gedragslijn ziet.

Daarmede bleek echter de spanning geweken. De dis-
conteringen daalden gellj,delijk tot f 1,2 millioen in 1827-1828. Het
disconto kon weer wordcn verlaagd tot 40~0, de beleningsrente tot
eenzelfde percentage. Verdere verlaging bleek mogelijlc cn wense-
lijk: op 1 Augustus van hetzelfde jaar tot 3,50~0, op 5 Februari 1828
tot 2,50~o en op 11 Maart daaropvolgend tot zelfs 1,50~0: een unicum
in de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen. De belenings-
rente op effecten werd verlaagd tot 3o~0, die op goederen van 50~0 -
het bij de oprichting van de Bank vastgestelde percentage - tot

77) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p. 155 en volgende.
78) Zie hiervóór, p.190 en volgende.
79) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p.535.
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40~0. Op 26 Januari 1829 volgde weer een discontoverhoging tot
2,50~0, gevolgd door een verlaging tot 20~o in Augustus, terwijl in 1830
enige verhogingcn plaatsvonden tot 3, 4 en 50~o als gevolg van de
gespannen politieke tocstand. De belcningsrente volgde deze be-
weging go). - Zo groot was de overvloed aan gcld en zo solicle was
h~it staatscrediet gevestigd, dat de 21~2~0 1Ve.rkelijke schuld tot een
koers van 650~o was gestegen, hetgeen, bij ecn rentcvoet van 50~0,
een stand van 300~o boven pari betekende 81).

In kapitaalrijkdom overtrof Amsterdam nog steeds
zijn concurrenten in binnen- en buitenland - de belasting op het
verhandelen van effecten bracht in Noord-Holland meer dan twee-
maal zoveel op als in Zuid-Holland en driemaal zoveel als in de
provincie Antwerpen 82) - en ondanks de lage rentestand van de
Nedcrlandse fondsen en de grote geldruimte, ging het de geld-
bezitters goed. Er werd te Amsterdam gesproken over „vicel luxe
en gcklommcn levensgenot" in bepaalde wijken83). Dit wordt dan
geheel toegeschreven aan het „fondsenspel", vooral in buitcnlandsc
staatsfondsen, welke zeer hoge renten gaven. De bekwame Verstolk,
die in deze j aren voor de regering een rapport samenstelde over
de buitenlandse staatktmde van de Nederlanden, meent zelfs, dat
ondanks de roof door dc Fransen, tiërcering, vermindering van de
handel en afstand van cerschcidene koloniën, de financiële rijk-
dom van het land allerminst is gedaald 84) . De kern van de fout,
dat van deze rijkdom zo ~~-einig binnenslands valt te bekennen, ligt
volgens Vcrstolk in het op grote schaal belegging zoeken in het
buitenland. „Onvermijdclijk", aldus zijn mening, „werkt zoodanig
verwisseling der bronnen van bestaan even nadeelig op de veer-
kracht van een gehecl volk, als op die van ell{en handelaar, die
aan zijne wcrkzaamheden vaarwel zeggende het besluit neemt als
rentenier zijn dagen te eindigen". Hij schat het bedrag, dat door
Nederlanders in den vreemde is belegd, op ongeveer f 640 millioen,
waaruit een inkomen van f 27 millioen werd getrokken; het in
nationale fondsen belegde bedrag zou even groot zijn. Het is niet
aan te nemen dat deze schattingcn aan de hoge kant zijn; Gijsbert

~) De Jong, Nederlandsche Bank, deel I, p. 535. - Zie ook p. 540.
81) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.292, noot.
82) Warin, L'influence du commerce, p.39.
83) Gedenkstukken, deel VIII (2), p.530. - Bericht van Wiselius. - Ge-

denkstukken, deel IX (2), p.472. - Bericht van ~'erstolk.
~) Idem, deel IX (2), p.473.
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Karel van Hogendorp schat het bedrag dat voor buitenlandse reke-
ning hier is geplaatst op f 1 milliard 85) .- De bestaande verbods-
bepalingen op het plaatsen van geld in buitenlandse papieren 86),
worden door Verstolk onvoldoende geacht. Hij vindt verscherping
noodzakelijk, waarbij tevens maatregelen zouden moeten worden
genomen, welke het repatriëren van reeds elders belegde gelden
aantrekkelijk maken.

Hoe ontwikkelde zich inmiddels de geldmarkt in de
Zuidelijke Nederlanden? De Algemeene Maatschappij ter bevorde-
ring der volksvlijt, die daar inmiddels vaste voet had gekregen, on-
dervond er een scherpe terugslag tengevolge van de Engelse crisis.
In 1825 was het totaal van de disconteringen frs. 75 millioen, om dan
in de jaren tot 1828 de som van frs. 50 millioen niet te overschrijden.
Ir~ 1829 steeg het totaal weer tot frs.90 millioen en in 1830 tot
frs.105 millioen 87). Het disconto, dat in 1825 op 3o~o was vastge-
steld, werd op het einde van het j aar verhoogd tot 40~o en in het
voorj aar 1826 tot 4,5o~o; medio 1826 ~verd het weer verlaagd tot 40~0,
op ~velk niveau het zich tot 1830 zou handhaven 88). De uitbreiding
van de Algemeene Maatschappij over het land verliep slechts lang-
zaam, zeer tegen de zin van de koning, die wenste dat door op-
richting van bijkantoren aan haar werkzaamheid meer nadruk zou
worden gegeven. De Maatschappij was hiervan echter een ver-
klaard tegenstandster op grond van de gebeurtenissen tijdens de
crisis in Engeland in 1825, toen de countrybanks met tientallen
waren verdwenen: wat zou er zijn gebeurd, indien deze eens recht-
streeks afhankelijk waren geweest van de Bank of England? Af-
hankelijke succursalen zouden - aldus de mening van de Maat-
scha~pij - met de hoofdbank ecn te kwetsbaar lichaam vormen 89).
Voorlopig blijkt de koning zich hierbij te hebben neergelegd.

Uit deze enkelc cijfers blijkt, dat de geldmarkt in dc
Zuidelijke Nederlanden zich langs geheel andere banen bewoog
dan die in de Noordelijke. Niet alleen de Zuidnederlandse kapitaal-
armoede is hieraan debet geweest, maar ook het verschil in de ont-
wikkeling van de nijvenc~idstakken, welke - naast de landbouw,

86) Vermeld bij Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.148.
84) Zie voor deze verbodsbepalingen hiervóór, p. 173-174.
S7) Malou, Société Générale, Annexe XXI.as) Demoulin, Guillaume I, p.215. - Chlepner, La Banque en Belgique,

p:51 en volgende.
89) Demoulin, Guillaucne I, p.74.
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die in beide landsdelen een even belangrijke plaats innam - be-
palend waren voor de volkshuishouding. 1~laakte de Noordneder-
landse handel verre niet dezelfde aanspraken op de nationale
energie als vóór de Franse overheersing, en bewees hij hicrmede
zijn achteruitgang - de Zuidelijke industrie zou het peil van de
Oostenrijkse tijd ver gaan overtreffen. Immers, niet allcen op de
handclsbeweging had de hausse in Engeland een opwekkende in-
vloed, maar ook voor de Nederlandse industrie waren haar ge-
volgen gunstig, hetgeen zich bijzonder in het Zuiden decd bc-
merken. De stimulerende invloed vanaf de overzijde van het Kanaal
gaf de industrialisatiepolitiek van de koning ecn bijzondere
prikkel; zij hielp de Algemeene Nederlandsche Nlaatschappij ter
bevordering der volksvlijt en het Fonds ter bevordering van de
nijverheid over de beginmoeilijkheden. De aanwezigc krachten
werden door de actieve politiek van de koning en door de gunstigc
wind uit het buitenland losgeslagen. In 1825 kon worden gezegd,
dat de Zuidnederlandse fabrieken overvol orders waren en dat de
industrie zich snel verhief uit de j arenlange crisis - ofschoon
nauwlettende toeschouwers zagen, dat de hausse niet zelfstandig
was, maar afgeleid, en ons land via Engeland bereikte 90) . De resul-
taten van de in 1825 te Haarlem gehouden industrietentoonstelling
gaven reden tot optimisme en de koning kon zich in zijn rede ter
opening van de Staten-Generaal op 17 October 1825 in zeer be-
moedigende woorden over de incíustriële ontwikkeling uiten. Het
in Haarlem tentoongesteldc, zo werd gezegd, „hecft een schouwspel
opgeleverd, streelend voor de nationalen hoogmoed", en wij be-
hoeven ons bij niemand ten achter te voelcn al). Niet alleen de oude
takken van nijverheid zoals de linnen-, lalccn-, tapijt- en kant-
industrie bleken veel van hun kracht te hebben herwonnen, maar
ook de takken, welke alleen in het Zuiden worden gevondcn, waren
herleefd: de ijzerindustrie, katoenfabricage en -drukkerij, de
machinale weverij enzovoorts, terwijl bovendicn nieuwe takken als
de machinebouw opkwamen ~~). Vergelijking van de eerste in-
dustrietentoonstelling, welke in 1820 te Gent plaats vond, met deze
van 1825 te Haarlem, toonde een buitengewone vooruitgang in de

ao) Gedenkstukken, deel VIII (1), p.691.
sl) Handelingen 1825-1826, p.2.
a2) Koenen, Voorlezingen nij~erheid, p.136.
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quantiteit en qualiteit van het tentoongestelde en een enorm Zuide-
lijk overwicht s3).

De plotselinge crisis in Groot-Brittannië bracht een
korte terugslag, daar de Engelsen grote hoevcclheden goederen,
onder andere op de Nederlandse markt, onder dc kostprijs ver-
kochten s4). Dit kon echter de opgaande lijn niet afhreken. Ook in
de onmiddellijk volgende j aren kon de koning spreken over ge-
stadige vorderingen in het „fabrijkwezen" s~). De herleving be-
rustte dus, evenals hij de handel ss), op meer dan enkel een van
Engeland afgeleide hausse. De goede gang van zaken wordt duide-
lijk geïllustreerd door de samenstelling van de Nederlandse uitvoer,
waarin de absolute en relatieve grootte van de industriële eind-
producten steeds toenam; deze toeneming droeg ecn continu ka-
rakter 97) . Iedereen was het, aldus een hericht van de Oostenrijkse
zaakgelastigde aan zijn regering sg), een genoegen recht te doen
aan de koning, die al het mogelijke deed wat het land tot nieuw
leven kon wekken. Allen, ongeacht nationaliteit, die aanbiedingen
doen, welke reële voordelen beloven, geeft de koning zijn be-
scherming; veel nieuwe fabrieken worden gebouwd, vooral in het
Zuiden van het land. „De nijverheid", zo zegt de koning in 1828 in
de Staten-Gencraal, „het levensbeginsel der Staten, ontwikkelt zich
bij de Nederlandsche natie op ecne lofwaardige wijze; de welvaart
moge voor haar `velligt niet zoo ruim, uit dezclfde bronnen als in
vroeger eeuwen, vloeyen, dezelve bcloont toch ook het tegen-
woordig geslacht met heerlijke uitkomsten" ss).

Nemen wij de grootste industrietak in de Nederlanden,
de textielindustrie, welke de koning bijzondcr na aan het hart lag:
zij werd door hem gezicn als de belangrijlcste Nederlandse export-
industrie en een der pcilers van de industriële toekomst van het
Verenigd Koninkrijk. In productie en verhandeling van „ka-
toentjes" manifesteerde zich dan ook het beste de samenwerking in
rijksverband, waarin de koning moederland en koloniën dacht te
verenigen. „De Handelmaatschappij vindt eene groote genegenheid

fl3)
s4)
fló)
as)
a7)
sa)
99)

Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p, 174 en volgende.
Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 102.
Handelingen 1827-1828, p. 2.
Zie hiervóór, p. 193.
Drieling, Bijdragen, p.225-226.
Gedenlcstukken, deel IX (1), p. 290.
Handelingen 1828-1829, p. 2.
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bij de fabrikanten vooral in de Zuidelijkc provinciën uit hoofde
van hare groote bestellingen", schreef Van Hogendorp aan zijn
zoon loo), terwijl hij de Hollandse kooplieden laakte omdat zij de

door de koning in practijk gebrachte methode nict zelf hebben
uitgevonden „uit onkunde en slaperigheid". Nu neemt, aldus
meende Van Hogendorp, de Handel-Maatschappij hun plaats in,
één enkel lichaam in plaats van vele handelshuizen. Zo was het
inderdaad. Vooral door de werkzaamheid van de Handel-Haal-
schappij begon de economische vergroeing tussen Noord en Zuid
werkelijkheid te worden loi).

De eerste verzending na 1824 van katoentj es naar
Indië droeg slechts een experimenteel karakter: men kende de
markt te slecht om ineens een massale export te durven riskeren.
De Gentse fabrikanten echter, speculerend op onmiddellijke flinhe
uitvoer en in het streven zoveel mogelijk bij de Handel-1Llaat-
schappij in de gunst te komen, hadden direct na de instelling van
de nieuwe maatschappij op voorraad gewerkt. Toen na de eerste
kennismaking bleek, dat men in de Indische bchoeften met het
toenmalige assortiment slechts zeer beperkt kon voorzien, wcrd
duidelijk dat de speculatie verkeerd was uitgevallen: er werden
aanzienlijke verliezen geleden l02). Niet alleen de fabrikanten
kwamen vlug in moeilijkheden, maar ook de opdrachtgeefster zelf,
al was de oorzaak hier anders: de Handel-Nfaatschappij had name-
lijk - tegen de opzet in - te veel voor eigen rekening zaken ge-
daan en te weinig in commissie of voor gemeenschappelijke reke-
ning. Na een sterk verliesgevend eerste boekjaar schreef de koning
dan ook een meer zakelijke koers voor, waarbij hij allereerst doelde
op de mogelijkheden van de commissiehandel. Tevens gaf hij de
uitdrukkelijke suggestie „een ruim en bestendig debiet aan de
fabrieken van katoenen lijnwaden te verschaffen" l03). Na deze
nieuwe koers liep de uitvoer zo vlot, dat in 1827 de Gentse fabrieken
reeds niet meer in staat waren aan de binnenlandse behoeften te
voldoen io~). Hiermede kreeg de Zuidnederlandse textielnijverheid
de mogelijkheid haar plaats in de alom herlevende Europese
texticl:nclustrie te hernemen. Gent was in 1830 de eerste industrie-

ioo) Gedenkstukken, deel IX (2), p.868.
loY) Mans~~elt, iV.H.bi., deel I, p.239.
io2) Idem, p.153.
l03) Idem, p.164.
l04) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 17.
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stad van het land geworden l05). De stad telde in dat jaar bijna
tweemaal zoveel spoelen als in 18261os), terwijl in de gehele pro-
vincie Oost-Vlaanderen het aantal weefspoelen in de afgelopcn
twintig j aar was verdubbeld. De productie van alle soorten garens
in deze provincie steeg van 374.000 kg in 1817 tot 1.719.000 kg in
1827 en tot meer dan 2 millioen kg in 1830. Het gebruik van stoom-
machines nam sterk toe l 07). Het aantal arbeiders en hun lonen
stegen voortdurend ios),

De handelsbeweging in katocnen artikelen tekent de
evolutie in de Nederlandse katoenindustrie. In 1815 voerde Enge-
land naar Nederland uit voor een bedrag van f 110.327 aan katoen-
draad, in 1817: ~ 12.838, in 1823: f 30.000, in 1829 echter f 702.636 io9).
Van 1824 tot 1827 steeg de ingevoerde hoeveelheid ruwe katoen tot
tweemaal de oude hoogte, om in 1830 naar schatting bijna viermaal
dit niveau te bereiken llo). De Nederlandse uitvoer van katoentjes
naar Java en Madoera steeg van f 213.061; in 1825 op f 1.255.083;
in het volgend jaar en f 3.485.000; in 1829; de Britse uitvoer naar
Java daalde hieraan evenredig lli).

Toen de katoennijverheid vaste grond onder de voeten
had gekregen, nam de Handel-Maatschappij in 1829 het besluit
haar altruïstische bemoeingen met deze industrietak te beëin-
digen 112). Gebleken was namelijk, dat - terwijl in het begin de
maatschappij de katoenfabrikanten had gesteund door hun hoge
prijzen te bieden - verscheidene ondernemers sinds kort voor
eigen rekening goederen waren gaan uitzenden, waarmede de
Maatschapp~ werd beconcurreerd. Merkwaardig is, dat zich on-
middellijk grote voorraden in de Gentse fabrieken ophoopten. Er
kondigde zich een teruggang in activiteit aan, welke in de loop van
1830 zelfs scherpe vormen aannam. Van politieke onrust kan dit
niet het gevolg zijn geweest, want deze was in 1829 nog niet in-
getreden; de stagnatie -„reeds vóór de Fransche gebeurtenissen
en onafhankelijk van deze", zei de gouverneur van Oost-Vlaan-

105~
106~
107~
los~
los~
llo~
lu ~

laume
lls ~

Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.255.
Briavoinne, De 1'industrie, deel II, p. 374.
Demoulin, Guillaume I, p.329.
Varlez, Les salaires, p. XXVII-XXIX.
Demoulin, Guillaume I, p.221.
Briavoinne, De 1'industrie, deel II, p.374.
Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.292. - Demoulin, Guil-

I, p.152.
Mansvelt, N.H.M., deel I, p.225.
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deren 113) - moet dus uitsluitend aan economische oorzaken
worden geweten 11~). Onder deze oorzaken moet worden genoemd
een te snelle expansie, wellce vele industrietakken overgevoelig
maakte voor een afzwakken van de conjunctuur, en daarbij een in
het algemeen genomen te gering bedrijfskapitaal. Onmiddellijk na
het beginnen der moeilijkheden kwamen de aanvragen om gelde-
lijke steun dan ook binnen, culminerend in een ware aanvragen-
stroom tijdens de „revolutiemaanden" Augustus en September
1830115). De koning, noch de Brusselse Algemeene Maatschappij
hadden echter genoeg geld disponibel om de vereiste financiëlc
bijstand te verlenen. Hét pretentievolle Amsterdam weigerde de
koning te steunen 116), hoogstwaarschijnlijk uit concurrentienijd.
Slechts Vlaanderen kon bijzonder worden begiftigd 117) : reeds in
Januari 1830 had de koning vertrouwelijk de Handel-Maatschappij
gemachtigd alle op de markt komende katoenen weefsels op tc
kopen, aan welke machtiging de koning tijdens de woelingen in
Augustus 1830 bekendheid wenste te zien gegeven om aldus de
fabrikanten ecn hart onder de riem te steken lls).

Als geheel bleef Oost-Vlaanderen de koning, ondanks
deze tegenspoed, trouw, ofschoon de stilstand der fabrieken wel
verwarring bracht. Zo sterk was het eenheidsgevoel in Gent en om-
streken, dat de kamer van koophandel en het Gentse kantoor van
de Algemeene Maatschappij in September 1830 een adres tot de
koning richtten waarin onder meer de volgende passage opvalt:
„D'une séparation d'administration entre les provinces du Nord
et celles du Midi découlerait la ruine immédiate et totale des pro-
vinces méridionales et notamment celle de la Flandre Orientale,
si importante sous rapport de ses nombreuses manufactures qu'on
semble vouloir détruire" lls).

Ook de lakenindustrie in de streek van Luik en
Verviers bloeide. Laatstgenoemde stad telde in 1815 ruim 1600 ar-
beiders, in 1828 ruim 2000, die respectievelijk 65.000 en 80.000 stuks

Yi3) Smits, Scheuring, p.243.
i14) Idem, p. 75, 243.
li6) Idem, p. 76,133,136,145, 240. - Smits, Gouverneurs, bijvoorbeeld

p. 203, 217, 299.
116) Knibbe, Vestiging, p.38.
Y'7) Smits, Scheuring, p. 72, 249 en volgende. - Gedenkstukken, deel IX

(2), p.840.
~ls) Smits, Scheuring, p.243.
lls) Idem, p.262.
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laken fabriceerden. In het gehele arrondissement werden in 1830
bijna tweemaal zoveel stuks textiel voortgebracht als in 1815120).
Ook de, voornamelijk op de Zuidelijke I`Tederlanden georiënteerde,
textielindustrie van Noord-Brabant werd in deze hausse betrokken;
een nieu~ve toekomst opende zich voor haar, welke echter door de
gebeurtenissen van 1830 werd afgesneden 121). De invoer van pro-
ducten uit de wolnijverheid daalde van 1824 tot 1827 van
f 1.110.312; tot f 514.360;, terwijl de uitvoer steeg van f 233.954;
tot f 5.244.396;, een wel zeer opvallend resultaat 122) .- Tapijt-
fabrieken, garen- en lintfabrieken gingen steeds vooruit, Eindhoven
had een goede tijd en het vertier in grove stoffen - de fijnere
stoffen ondervonden concurrentie van Verviers - was groter dan
ooit123). Met name in de Zuidelijke Nederlanden nam de mechani-
satie hand over hand toe, hetgeen niet naliet soms kwaad bloed te
zetten. Toen in Verviers in 1829 en 1830 enige stagnatie ontstond,
werd dit aan de machines geweten, en om de volkswoede te be-
daren moesten de lakenscheermachines worden gedemonteerd 12~) .
Ook de tapijtfabrieken van Doornik en omstreken hadden om-
streeks 1830 met afzetmoeilijkheden te kampen, een gevolg van te
snelle uitbreiding -„en huit mois ils ont fait ce que prudemment
ils n'eussent du faire qu'en dix-huit" schreef in deze jaren de
gouverneur van Henegouwen over de beroemde tapijtfabriek van
Piat Lefebre 125) - en van het verlies van de Franse markt door
de daar heersende onrust 126). Ook hier werd echter het regerings-
beleid dermate gewaardeerd, dat in 1830 heftig tegen scheiding
werd geprotesteerd 127) .

De enige tak in de textielindustrie, welke te wensen
overliet, was de linnennijverheid. De oorzaak hiervan moet worden
gezocht in haar vergaand traditionalisme, waardoor zij een ge-
makkelijk slachtoffer werd voor de katoennijvenc~id, waar zich
ook in de Nederlanden reeds geheel de industrial reuolution had

120 ~
121~

122 ~

123~

119.
124 ~
12u~
128~
12r~

Briavoinne, De 1'industrie, deel II, p. 173.
Verberne, Noordbrabantse nijverheid, in Land van mijn hart, p. 115.
Drieling, Bijdragen, p. 128.
Verberne, Noordbrabantse nijverheid, in Land van mijn hart, p.118-

Demoulin, Guillaume I, p. 272, 321.
Smits, Gouverneurs, p. 299.
Demoulin, Guillaume I, p.220.
Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.255.
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doorgezet. Z~vare slagen kreeg zij te incasseren, toen Engeland in
1820 begon gesponnen vlas uit te voeren, waardoor de hoofdzake-
lijk als huisvlijt beoefende productie van de Nederlandse spinnerij
bijna geheel werd verdrongen 128) ; verder, toen in 1826 de Franse
regering de invoer van Ncderlands linnen prac~sch verbood. Vele
Zuidnederlandse linnenwevers emigreerden naar Noord-Frank-
rijk 120). Daar de linnennijverheid in aanzienlijke mate beoefend
werd als huisnijverheid, als bijverdienste dus voor de landarbeiders
en de kleinere landbouwers, valt te begrijpen, dat dit verval zijn
weerslag had op het levenspeil van deze beide grote bevolkings-
groepen.

Kolenmijnbouw en ijzerindustrie waren na de textiel-
nijverheid de belangrijkste industrietakken in de Nederlanden; in
het land van Luik en een deel van de Maasvallei waren zij de voor-
naamste. Eerstgenoemde ontwaakte tengevolge van de gunstige
invloed van de Britse hausse in 1824 uit de jarenlange lethargie lso).
De kolenprijs steeg door de enorm toenemende behoeften sterk, en
wel te Luik van frs.9; in 1824 tot frs.15; in 1828, waarna het
aanbod met de vraag gelijke tred bleek tc kunnen houden 131). Ook
in de andere kolengebieden kon de toestand niet anders dan
gunstig ~vorden genoemd 132). - Wat de ijzerproducerende en
-verwerkende industrie betreft: ofschoon de toestand hier niet in
alle opzichten slecht kon worden genoemd, was zij toch allerminst
rooskleurig en bovenal zeer labiel. Men werkte nog voornamelijk
met houtskool, zodat deze industrietakken van niet veel invloed op
de vorming van de kolenprijs kunnen zijn geweest. De ijzerpro-
ductie nam flink toe, hetgeen onder meer wordt weergegeven door
de stijging van de houtskoolprijs in Luik: tussen 1825 en 1827 met
ruim 1200~0133). De ijzerprijs steeg in 1825 met bijna 300~0, doch
zelfs toen bleek er nog een actieve vraag te blijven. Eerst door een
evolutie in de werkmethoden bij enkele vooruitstrevende fabri-
kanten onder de stimulerende leiding van de koning, kon de pro-
ductie aanmerkelijk toenemen. Dit laatste was het geval, toen in
1827 in de bedrijven van Cockerill te Seraing de eerste hoogoven

128) Van Houtte, Economische geschiedenis van België, p.178.
120) Jacquemyns, Crise économique des Flandres, p.149.
130) Demoulin, Guillaume I, p.310 en volgende.
131) Idem, p.212.
132) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, d~eel III, p.255.
133) Demoulin, Guillaume I, p.309.
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van het continent werd geopend i34). Kort daarop speelde echter
ook in de ijzerverwerkende industrie overproductie de voorspoed
parten. Er kan worden gewezen op een scherpe prijsdaling voor
stoommachines 13s). Hierbij kwam, dat het Zuidnederlandse ijzer
in het algemeen duurder was gebleven dan het Britse en in niet
zoveel qualiteiten verkrijgbaar, waardoor het aanmerkelijk ge-
voeliger was voor vreemde concurrentie.

Ondanks deze schaduwplekken kon het beeld echter
moeilijk anders dan gunstig worden genoemd 13s). Een tijdgenoot,
de vroege economist Briavoinne, sprak van een „rétablissement
presque inespéré de la prospérité" in de jaren 1825 tot 1830i37).
De Pruisische zaakgelastigde zei in een rapport van 1826: „Des
fabriques nouvelles et des établissements de tous les genres ont
été formés en foule et comme par enchantement" 138) . Het is dan
ook begrijpelijk dat de koning - die men als stimulerende kracht
in het energieke economisch beleid aanwezig wist - in vele
kringen aanzien genoot en persoonlijk prestige bezat. Beslissend
heeft dit echter niet mogen zijn. Immers met de groei van de stoffe-
lijke welvaart groeide, met name bij de bourgeoisie, het zelfbe-
wustzijn, dat niet alleen pijnlijk getroffen was door het beleid van
de lconing op godsdienstig en vooral taalkundig gebied, maar ook
geheel in de geest van de tijd verlangde naar meer medezeggen-
schap in het regeringsbeleid ten koste van een autoritair staats-
gezag. Hierbij komt nog, dat het slecht verstaand, en zelfs feitelijk
afgunstige Noorden niet begrijpen kon, welke taak het in 1815 was
opgelegd. Vele, en daaronder de meest luidruchtige, Noordelijke
Nederlanders verkondigden, dat „Holland er niet in kon berusten,
dat men het vergunne slechts zoveel handel te drijven als ter onder-
houding van het Belgisch fabriekswezen nodig is" 13s). Aanvanke-
lijk was dan ook de verbittering in 1830 niet het hoogst aan Zuid-
nederlandse-, maar aan Noordnederlandse zijde 140). Vlaanderen
en de Kempenstreek hielden zich passief - de scheidingslijn

134)
136 )
138)

deel I,
137)
138)
138)
140)

Demoulin, Guillaume I, p.259.
Idem, p.267-268.
Gedenkstukken, deel VIII (2), p.857. - Briavoinne, De 1'industrie,
p.170.
Briavoinne, De 1'industrie, deel II, p.173.
Gedenkstukken, deel IX (1), p.267.
Aangehaald door Mansvelt, N.H.M., deel I, p.240.
Smits, Scheuring, p.17, 262-263.
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liep d~vars door de Zuidelijke Nederlanden over Luik-Leuven-
Brusse1141) - doch zij werden door het Noorden alleen gelaten.
Gewantrouwd, sloten zich ook deze gebieden tenslotte aan bij
Brussel, zodat Wallonië zich kon uitzetten tot België 142).

Het zoëven gegeven citaat is niet alleen tekenend voor
de afgunst van velen uit het Noorden jegens de Zuidelijke Neder-
landen. Het bewees ook, hoe weinig het Noorden begreep bijzonder
van het industriebeleid van de koning. A1 kunnen wij dit onbegrip
niet rechtvaardigen - te verklaren is het wel: het berustte immers
op een tot geborneerd bijgeloof verworden geloof aan de voor-
treffelijkheid van de „commercie", uitgeoefend op de wijze welke
Holland zijn historische grootheid had gebracht. Bovendien is wat
de Noordelijke industrie in de vijftien jaren van de vereniging te
zien gaf, weinig opwekkend. Van vernieuwing was zelden sprake.
Feitelijk had de industrie in de Noordelijke Nederlanden slechts
locale betekenis. Tekenend voor de achterstand ten opzichte van
het Zuiden is het in beide landsdelen uitgegeven aantal octrooien.
Begon het Zuiden na het tot stand komen van de eerste grote
Nederlandse octrooiwet op 25 Januari 1817 met slechts een kleine
voorsprong op het Noorden, vanaf 1821 valt een snelle toeneming
hiervan te constateren. Het Noorden komt immers niet boven een
j aarlijks gemiddelde van 15 nieuwe octrooien uit, de Zuidelijke
Nederlanden daarentegen zonden steeds meer aanvragen in en
bereiken in 1829 een aantal van 100 nieuwe octrooien. Vier vijfde
van de in totaal t.ot 31 Augustus 1830 uitgegeven octrooien staat
op naam van Zuidelijke Nederlanders 143).

In 1825 klaagde de Amsterdamse kamer van koop-
handel erover, dat in tegenstelling tot de verwachtingen de
trafieken niet zo snel herstelden als de handel. De leerlooierij,
een van de weinige „onafhankelijke" industrieën van de stad, bleef
tot 1830 in malaise. Hetzelfde was het geval met de loodwit-
fabrieken - dit als gevolg van hoge buitenlandse invoerrechten -
terwijl de eertijds zo beroemde zoutziederijen en katoendrukkerijen
vóór 1830 geheel teniet gingen. „Bejammerlijk" heet de toestand
van de Amsterdamse nijverheid in 1829144). Ook in Rotterdam was

l~i) Smits, Scheuring, p.199, 222, 268.
i42) Verberne, in Geschiedeais uan Nederland, deel VII, p.271-277. -

Smits, Scheuring, p.17, 222, 262-263, 268.
143) Doorman, Nederlandsch octrooiwezen, p.115 en volgende.
1~) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p.182, 198.
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de toestand treurig: winsten werden niet of nauwelijks ge-
maakt 145). Tegenover dergelijke berichten betekenen uitlatingen
als deze van Repelaer in een opstel „Noord-Nederlandsche Nijver-
heid" van October 1829 - waarin hij bijvoorbeeld zegt, dat men
nog nergens ter wereld achter het geheim van de Nederlandse
vermiljoenfabricage is gekomen, dat de Amsterdamse borax de
beste ter wereld is, dat het Hollandse kruit overal ter wereld be-
roemd is - niet veel 146). Een constatering als: „Zoutketen, leer-
looierijen, zeepziederijen, lijnmakerijen, glasblazerijen, tapijtweve-
rijen, goud- en zilverdraadtrekkerijen, ververijen enz. zijn toch
nog altijd aan de gang", geven eerder de schijn van het tegen-
deel van de activiteit, welke zij trachten te suggereren. De invloed
van de Handel-Maatschappij richtte zich, wat haar industriële
connecties betreft, in hoofdzaak op het Zuiden; zelfs in Twente
deed zij haar invloed nog niet gelden. Daar was de toestand ook
daarom moeilijk, doordat de Maatschappij er niet in slaagde de
Twentenaren tot fabricage van de door haar verlangde qualiteiten
te bewegen 147). Als nieuwe ondernemingen kunnen voor het
Noorden slechts worden vermeld de stoomwerktuigenfabriek van
Dudok van Heel en van Van Vlissingen. Het is wellicht niet over-
dreven te zeggen, dat onder de regering van koning Willem I de
Noordnederlandse industrie meer is af- dan toegenomen 148) .
Slechts één schrale troost bleef het Noorden : de toestand stak er
nog gunstig af bij die in de omliggende landen. Zoals een tijdschrift
in die dagen vaststelde, konden de Noordelijke Nederlanders zich
dan ook „allerminst in vergelijking van anderen bij uitzondering
door den tegenspoed geslagen noemen" i49) . Men klaagde over
gebrek aan werk, doch talloze vreemdelingen kwamen hierheen
„om ons denzelven, voor loon, te verligten". De Noordelijke Neder-
landers ontbrak het aan vakbekwaamheid, zij hadden te weinig
levensmoed en ondernemingsgeest, en misten ten enen male de
vereiste industrieel-kapitalistische mentaliteit. Of zou het verschil
in houding, dat omstreeks 1840 te constateren viel tussen Stastok
j unior en senior - welke laatste liever zat te zuchten over de
stoommachines, die zijn lintweverij ter ziele hadden doen gaan, en

146) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p.191.
1~) Gedenkstukken, deel IX (2), p.914.
147) Boot, Twentsche katoenn~jverheid, p.24-25.
148) posthumus, Prijzen, p.382.
i4s) Hermes, October 1826, p.11,13.
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zijn voorraadje lint liever op zolder liet rotten dan het beneden de
waarde, zoals hijzelf deze zag, te verkopen - niet tekenend zijn
ook voor de toestand enige decennia vroeger?

Op het bijna algemeen verval van de Noordneder-
landse nijverheid maakte - naast de zoëven vermelde wol-
industrie - slechts de scheepsbouw een uitzondering, doch de
betere tijden braken ook voor haar eerst na 1825 aan. Tot dan lag
de Noordnederlandse schcepsbouw bijna stil: Amsterdam telde in
dat jaar slechts rttim de helft van het aantal wcrven van 1780, en
zelfs deze hadden niets om handen 150). In October 1825 kon de
koning echter gewag maken van enige verbetering151). Sindsdien
kwamen voortdurend nieuwe orders binnen en alom herlecfden de
scheepstimmerwerven. Waren in 1824 slechts 3 zeeschepen ge-
bouwd met 1440 ton (van 252 kubieke meter) inhoud - in de vol-
gende j aren was het aantal 4, 43 en 59 schepen met 1118, 16484 en
19758 ton inhoud 152). In 1829 stonden in Amsterdam alleen reeds
14 zeeschepen op stape1153). Het aantal in Nederland gebouwde
schepen van de vaderlandse koopvaardijvloot nam snel toe, en wel
van 978 schepen met 50078 last inhoud in 1826 tot 1166 schepen met
68316 last inhoud in 1829. Dc in het buitcnland gebouwde schepen
nam in deze periode met slechts 18 in aantal af, hetgeen op een
uitbreiding van de vloot schijnt te wijzen 15~). De koning kon dan
ook in 1827 zeggen, dat de scheepsbouw een grote ontwikkeling
doormaakte 155). „De tijd nogthans, waarop door Z a a n d a m m e r s
a 11 e e n j aarlijks tot bij de 300 schepen in zee werden gebragt, is
nog verre af, en schijnt nimmer te zullen, j a te k tt n n e n weder-
komen", zegt Repelaer in zijn evengenoemde notitie 156). - Door de
opleving werden mede omhoog getrokken de direct met de scheeps-
bouw verbonden bedrijven zoals de houtzagerijen, zaagmolens,
mastenmakerijen, touwslagerijen, zeildoek~veverijen, sclleeps-
smederijen, spijker- en blokmakerijen, traan-, teer- en harpuis-
kokerijen, scheepsbeschuitmakerijen, victualiebedrijven enzovoorts.
Vorderingen van de techniek hadden evenwel op sommige oude

lbo) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 179.
Ysl) Handelingen 1825-1826, p. 2.
ls2) Drieling, Bijdragen, p.35.
Y53) Zwart, Kamer van koophandel Amsterdam, p. 179, 193.
154) Everwijn, Beschrijving handel en nijverheid, deel I, p. 76.
356) Handelingen 1827-1828, p. 2. -
ls~) Gedenkstukken, deel IX (2), p.914.
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bedrijven een drukkende werking, bijvoorbeeld op de touwslage-
rijen door het in gebruik komen van kettingkabels. Ook het ge-
bruik van ijzeren schepen zou veel stilstand brengen, doch het
eerste exemplaar hiervan in Nederland werd eerst in 1826 ge-
bouwd 157).

De oorzaak van de opleving in de scheepsbouw lag,
zoals gezegd 158), niet allereerst bij de algemene opleving van de
handel, maar bij de bevrachtings- en premiepolitiek van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij 159). Tot 1830 werden 312 schepen
met regeringspremie gebouwd iso), en in de periode 1823 tot 1827
had de eigen scheepsbouw tienmaal zoveel schepen aan de natio-
nale vloot toegevoegd, dan er in den vreemde waren aange-
kocht isl). Reeds in 1829 oordeelde de koning het opportuun de
premiepolitiek te beëindigen, daar er voldoende scheepsruimte be-
schikbaar bleek. Dat daarmede zelfs maar een deel van de oude
positie was heroverd, zou evenwel een te vermetele uitspraak zijn:
in de j aren na 1825 werden in Engeland minstens tienmaal zoveel
zeeschepen boven de 100 ton gebouwd als in Nederland is2).

De landbouw ~vas inmiddels nog steeds geen periode
van rustige ontwikkeling gegund geweest. In het voorgaand hoofd-
stuk ls3) werd reeds vermeld, dat in 1825 een aanzienlijke ver-
hoging plaatsvond van de invoerrechten op granen, dit in verband
met de toenmalige lage stand van de graanprijzen. Deze tarief-
verhoging, geholpen door enige minder goede oogsten in 1827 en
1828, miste haar uitwerking niet. De prijs van Zeeuwse tarwe steeg
in de j aren 1825 tot 1829 met ongeveer 1000~0, de Zeeuwse rogge met
eenzelfde percentage ls4). Op de centrale Amsterdamse markt en
de regionale markten in Arnhem, Nijmegen en 's-Hertogenbosch,

lg7) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.14.
i5s) Zie hiervóór, p. 161.
16s) Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p.191. - Zwart, Kamer

van koophandel Amsterdam, p.193.
100) Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p.14.
181) Mansvelt, N.H.M., deel I, p.226.
i~) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.110.
Yo3) Zie hiervóór, p.149-150.
i~) Staatscourant 1836, no. 8.
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deden zich gelijksoortige prijsstijgingen voor ls5), terwijl die op de
Leuvense markt hiervoor niet onder deden: de tarwe steeg aldaar
namelijk van frs.14,70 per 100 kg in 1824 tot frs.30,60 in 1829, de
rogge van frs.8,70 tot frs.17,601ss). Hetzelfde kan worden vastge-
steld voor de prijzen van gerst, haver, boekweit en aardappelen.
In verband hiermede steeg de prijsindex van de te Antwerpen ver-
handelde binnenlandse landbouwproducten van 67 in 1824 tot 131
in 18291s7), terwijl de algemene index van de landbouwprijzen -
onder uitschakeling van de veeteeltsector - in de Zuidelijke Neder-
landen steeg van 52 in 1824 tot 87 in 1830isg). In de jaren 1825
en volgende werden in Vlaanderen de volgende prijzen voor tarwe
genoteerd: frs.11,67, frs.13,67, frs.16,70, frs.18,25, frs.23; en
frs.18,76. De roggeprijzen waren: frs.8,64, frs.11,43, frs.14,01,
frs.13,33, frs.16,70 en frs.14,071ss). - Ook in de andere Europese
landen werd de periode 1827 tot 1830 gekenmerkt door hoge
voedingsmiddelenprijzen 170).

De graanhandel trok uit deze ontwikkeling uiteraard
aanzienlijk profijt171). De invoer van tarwe bedroeg in de jaren
1824 tot en met 1829 achtereenvolgens: 10.911 - 7.074 - 10.428 -
5.583 - 29.303 en 18.973 lasten. De rogge-invoer bedroeg in
dezelfde j aren : 13.597 - 11.238 - 3.867 - 25.574 - 50.826 en
45.192 lasten 172). De uitvoer over zee was slechts in 1828 en 1829
aanzienlijk, daar Engeland, door binnenlandse schaarste ge-
dwongen, toen zijn grenzen voor de graaninvoer openstelde. De uit-
voer van alle graansoorten bedroeg in 1828 ruim twee en een half
maal zoveel dan in 1824 en 1825173).

Ook de landbouw zelf ging het goed. Niet slechts was
dit welkom, gezien de periode van abnormaal lage prijzen om-
streeks 1822, maar tevens gezien de grote overstromingen, welke

io5) Verviers, Nederlandsche handelspolitiek, p.213. - Posthumus, Prij-
zen, p.2 en volgende.

l06) Loots, Les mouvements fondamentaux, p.360-361. - Peeters, Les
prix, passim.

ls7) Demoulin, Guillaume I, p.206.
Yog) Peeters, Les prix, p.365. - Zie ook De Bosch Kemper, Geschied-

kundig onderzoek armoede, tabel IX.
los) Van der Meersch, De 1'état de la mendicité, p.242.
170) Ftildes, Getreidepreise, p.482 en volgende.
Y7Y) Zie voor de uiteenlopende visie van het Noorden en het Zuiden op

deze graanhandel hiervóór, p. 80 en volgende.
1~) Portielje, Handel van Nederland, p.45.
Y73) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.31.
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het land in 1825 teisterden - de schade in de vijf Noordelijke
provincies wordt wel op f 29 millioen geschat 174) - en na de vee-
ziekten, die 1826 kenmerkten. Verder was de zomer van laatst-
genoemd j aar buitengewoon droog geweest en mislukte de oogst
van talrijke producten grotendeels, van aardappelen, haver, bonen
en erwten bijvoorbeeld voor de helft175). De zware schuldenlasten,
welke de boeren in de voorbije slechte jaren hadden moeten aan-
gaan, accentueerden nog de slechte uitwerking hiervan 17G), en de
landbouwende stand was in die jaren aan toenemende verarming
ten prooi 177). - Na deze magere jaren echter waren de oogsten
van dien aard, dat een goede verhouding tussen opbrengsten en
prijzen een zo gunstig mogelijk bedrijfsresultaat tot gevolg hadden.
Sinds 1827 kon van een „opbeuring" worden gesproken i78), welke
tot 1829 aanhield. Overal werd gemoderniseerd en de Neder-
landen werden volgens een tijdgenoot een voorbeeld voor andere
landen 179). In de Zuidelijke Nederlanden viel een bijzondere v~oor-
uitgang vast te stellen in de streken van de Vesdre, de Maas en de
Ourthe 180). De goede toestand in de landbouw verhoogde de koop-
kracht van de agrarische bevolking en oefende zo onrechtstreeks
ecn gunstige invloed uit op de industriële sector.

Van twee zijden werden - zij het lichte - aanvallen
gedaan op de regeringspolitiek inzake de prijzen en invoerrechten.
De industriëlen, menend dat de hoge voedselprijzen hun concur-
rentievermogen te zeer aantastten, vroegen beperking van de uit-
voer van granen en aardappelen, welk verzoek door de regering
echter niet werd ingewilligd: wel een bewijs voor de onpartijdig-
heid van de toenmalige bestuurders, die het algemeen belang in
het oog hielde~~ ~ol). Een ander bewijs is het afwijzen van een ver-
zoek van enige Rotterdamse kooplieden tot verlaging van de in
1825 verhoogde invberrechten op granen : de Oostzeestaten ver-
zonden namelijk, volgens hen, steeds meer rechtstreeks naar de
Britse eilanden of zolderden te Hamburg 1S2). Het feit, dat Rotter-

174~
17~~
17s ~
177~
17s ~
17s~
180~
lsl ~
ls2 ~

Blink, Geschiedenis landbouw, p. 298, 374.
Hermes 1826, p. 29.
Demoulin, Guillaume I, p. 182-183.
Handelingen 1827-1828, p. 679.
Idem, p.2.
Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.293.
Idem, p.255.
Demoulin, Guillaume I, p. 190.
Van Lier, Kamer van koophandel Rotterdam, p. 143.
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dam, evenals Amsterdam, gebruik kon maken van het sinds kort
bestaande rijksentrep~t-systeem, en dat in 1827 de Britse scheep-
vaart op de Duitse graanhavens aan de Oostzee 300~o kleiner was
dan de Nederlandse 1S3), deed de regering negatief beslissen. Op
te mcrken is, dat Rotterdam tegen een veel geringer percentage in
de j aren 1817 en 1818, in de j aren na 1825 de helft van de Neder-
landse graanuitvoer naar de Britse eilanden voor zijn rekening
nam ig~). Ofschoon dit verschijnsel mede een historische verklaring
kan vinden 1S5), is het ecn teken te meer voor het machtsverlies
van Amsterdam.

Ofschoon zij de landbouw het wel nodige soulaas
gaven, verschaften de prijsstijgingen voor voedingsmiddelen - zich
verscherpend in 1829 - de beginnende politieke spanningen een
bescheiden economisch motief. Het weer van de zomer van 1829
was dermate vochtig en de hieropvolgende winter zo streng -
het vroor van midden November tot begin Februari - dat veel
ontbering werd geleden, die zich mede uitte in een abnormaal hoog
aantal sterfgevallen iss). De duurte gaf bijzonder in de Zuidelijke
Nederlanden - waar de belasting op het gemaal fel gehaat
was 187) - tot ernstige reacties aanlciding. In die tijd werden er
weer aanvallen op de regering gehoord van een intcnsiteit, welke
de aanlooppcriode van de vereniging kcnmerkte lss). Bezorgd ge-
worden, oordeelde de koning het in dit verband op het einde van
het jaar nuttig, de gouverneurs van de "Luidelijke provincies te
ondervragen over de oorzaken van „de soort gisting, welke zich op
dit oogenblik in eenige gewesten scheen te vertoonen" 1S9). Naast
feiten, welke hun bestaansgrond vonden in het beleid van de
regering op zuiver politiek en religieus gebied, werd door bijna
allen het gemaal genoemd als de hoofdbron waaruit de onte-
vredenheid haar krachten putte. Volgens de gouverneurs zou het
opheffen van deze belasting de regering een flinke morele rugge-
steun geven. Bij wet van 24 December 1829 werd dan ook het
gemaal afgeschaft als rijksbelasting; hersteld werden de in 1821

183)
Y84)
isa)
Y86)
Ys7)
Yss)
Yas)

Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.117.
Van Mechelen, Zeevaart Rotterdam, p. 78.
Zie hiervóór, p.43.
Demoulin, Guillaume I, p.200.
Zie hiervóór, p. 148.
Harsin, Essai sur 1'opinion publique, p.19-20.
Gedenkstukken, deel IX (2), p.700 en volgende.
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afgeschafte belastingen op koffie en enige andere artikelen, terwijl
de gemeenten verlof kregen andere belastingen in te voeren, indien
de opheffing van het gemaal - waarvan de baten gedeeltelijk
in de gemeentelijke kassen vloeiden - financiële tekorten zou doen
ontstaan. Langs dit achterdeurtj e kon deze belasting onder ge-
wijzigde vorm als een gemeentelijke heffing terugkomen lao), het-
geen niet zou nalaten zich te wreken.

In het voorjaar van 1830 was de broodprijs tot twee-
maal het niveau van 1828 gestegen. De hierdoor reeds ontstane
onrust werd nog vergroot doordat een abnormale vochtigheid remi-
niscenties wekte aan 1817-1818 en een nieu~ve misoogst deed
vrezen l~i). De gouverneur van Luik, Sandberg, berichtte op
7 December 1830 aan de minister van binnenlandse zaken De la
Coste, dat de graanoogst voor minstens de helft als mislukt kon
worden beschouwd. Hiertegenover stond echter een goede aard-
appeloogst, zodat de prijsstijgingen nog niet catastrofaal waren 192).
Van der Fosse, de gouverneur van Zuid-Brabant, gaf analoge b~-
richten: tarwe en rogge halve oogst, zomergerst goed, haver en
paardebonen hetzelfde, en een overvloedige aardappeloogst 193 ). De
veestapel stond er slecht voor en de prijzen van zuivelproducten
waren hoog. Van de schapenkudden was drie-kwart verloren ge-
gaan; slechts de varkensstapel had het er goed afgebracht. Uit Zee-
land en Holland meldden de gouverneurs hetzelfde: door de mis-
oogst steeg de roggeprijs er met 5(P~o, de tarweprijs met 400~0194). -
De nood nam dermate toe, dat de bevolking in de grote steden van
het Zuiden brood ging eisen. Zo rumoerig werd het in Brussel, dat
de feestelijkheden ter gelegenheid van de verj aardag van de koning
op 21 Augustus moesten worden afgelast: „de kostbare verlichting
wordt betaald met het gemeentelijk gemaal" zei men. De graan-
prijzen stegen er in één maand van f 9,80 tot f 11,30 per hecto-
liter 1~5). Toen het zover was gekomen, ging het Brussels gemeente-

lao) Demoulin, Guillaume I, p. 42. - Gedenkstukken, deel VIII (3), p.290
en volgende.

'sl) Handelingen 1829-1830, p. 2.
ls2) Smits, Gouverneurs, p.202-203. - Gerretson, Muiterij, p.378.
ls3) Smits, Gouverneurs, p.210-211.
ia4) Idem, p. 289, 295, 345 en volgende.
ia5) Gedenkstukken, deel IX (1), p.862.
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bestuur ertoe over het gehate gemaal definitief af te schaffen -
` doch nu was de onrust niet meer tc keren lsó) .

Hoge levensmiddelenprijzen, enige stagnatie in de
industrie - het zijn de enige economische factoren, welke de
scheidingsgedachte in de hand zouden hebben kunnen werken. Kan
echter de stijging ~~an de levensmiddelenprijzen worden vergeleken
met die van de j aren 1817 en 1818? - En kan de stagnatie in de
industrie worden vergeleken met deze uit de jaren voor 1824? -
Ongetwijfeld slechts zéér gedeeltelijk. Er moeten dan ook andere
factoren zijn geweest, welke dc doorslag hebben gegeven bij het
ontstaan van het zelfstandigheidsstreven in de Zuidelijke Neder-
landen. Dit streven was gegrond op een groeiend zelfbewustzijn,
voornamelijk bij de bourgeoisie, in het leven geroepen door een in
volle ontplooiing zijnde economische kracht, welke in de door de
regering „in- en van het Noorden" gevolgde politiek een belemme-
ring van het eigen wezen zag.

BESLUIT

„De inwendige welvaart van ons land heeft toege-
nomen" - aldus luidde de koning onbewust op 18 October 1824 het
nieuwe tjjdperk van zijn regering in ls7). Bewijzen van de sindsdien
toegenomcn welvaart kunnen worden gezicn in het hoge crediet,
dat de Nederlanden overal genoten, in de lage rentestand, in de
stijgende waarde van onroerende goecleren en luxe voorwerpen, in
het opvallend aantal nieuwgebouwde fabrieken en huizen 198). De
invoer nam toe in dubbele vcrhouding tot de uitvoer1ss). Het
levensgenot was groter dan men had gekend in de afgelopen 30 tot
40 jaren; voeding, kleding en huisvesting worden als beter ge-
schilderd2oo). De levensmiddelen vvaren weliswaar duurder, maar
dit werd voor een goed deel gecompenseerd door het goedkoper

lse) Bologne, L'insurrection prolétarienne, p.21. - Demoulin, Les jour-
nées, p.91.

ls~) Handelingen 1824-1825, p.2.
'ss) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p. 10, 19. -

Demoulin, Guillaume I, p.223.
ias) Van den Bogaerde van ter Brugge, Essai, deel III, p.10.
2~) Gedenkstukken, deel IX (2), p.472 en volgende. - Bericht van Ver-

stolk.
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worden van de machinaal voortgebrachte goederen 201), waardoor
echter het emotionele karakter van eerstgenoemd feit niet kon
worden verkleind. - De opvoeding kon beter worden genoemd,
„en uitgaven, die weleer voor hoogtijden bespaard wierden", zo
merkte Verstolk op, „behooren thans tot het dagelijksche leven" 202).
De Oostenrijkse gezant rapporteerde dan ook aan zijn regering een
„aisance générale et croissante"2o3). Tot 1829 kon door de koning
van een merkbare vooruitgang in de meeste welvaartstakken wor-
den gesproken 204).

Van het door de grote mogendheden opgelegde amal-
gama hebben de Zuidelijke Nederlanden ongetwijfeld meer ge-
profiteerd dan de Noordelijke. De veel gehoorde uitspraak: dat de
Noordelijke Nederlanden in 1815 met de Zuidelijke werden ver-
groot, komt hierdoor wel in een merkwaardig licht. De ~vaarheid
is, dat de Zuidelijke gewesten, bevrijd van Frankrijk, als zelf-
standige staat op een continent, dat verdeeld was in een aantal
merendeels zwaar afgegrendelde nationaal-economische gebieden,
in een isolement zouden zijn terecht gekomen en wellicht zouden
zijn verkwijnd. Juist door hun vereniging met het commerciële
Noorden en zijn koloniaal bezit kregen de Zuidelijke Nederlanden
de mogelijkheid, over het dode punt te komen 205). De scheiding vol-
trok zich, toen de vereniging van de beide landsdelen, steeds
hechter gemaakt door de krachtige greep van de koning, haar eerste
vruchten begon af te werpen. Ongetwijfeld kan men zeggen, dat de
Zuidelijke Nederlanden met hun aan het Noorden minstens gelijk-
waardige landbouw en hun betere industrie, de leiding in het Ver-
enigd Koninkrijk zouden hebben verkregen. Tekenend zegt het de
Amsterdamse koopman Swarth: „Alle takken van welvaart hebben
wij aan de nieuwe Broeders moeten opofferen, eene afscheiding
konde ons dus niet dan welkom zijn; maar dat zij, die alles bij de
vereeniging gewonnen hebben, die de lieveling des Konings schenen
te zijn, de eerste kreet tot afscheiding zouden aanheffen, dit was
moeilijk te voorzien" 20G). Deze uitspraak verdient alle aandacht,

2oi) Briavoinne, De 1'industrie, deel II, p.205.
~) Zie noot 200.
2oa) Gedenkstukken, deel IX (1), p.290.
2~) Handelingen 1829-1830, p. l.

~ 205) pirenne, Histoire de Belgique, deel VI, p. 337 en volgende.
~) Brieven en gedenkschriften, deel III, p. 127. - Ook Van der Maeren

en Couvreur, Le mouvement économique, in Pafria Belgica, deel II, p.791.
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en dit niet omdat er een heldere kijk op de werkelijkheid
uit blijkt, maar omdat zij zo duidelijk de mistroostige stemming
van het Noorden weergeeft. En deze stemming tegenover het
Zuiden was nog steeds die van 1813, zo scherp weergegeven door
Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn uit 1814 daterende ltlémoire
sur la réunion de tous les Pays-Bas: „On peut accorder aux Belges
tout ce qui ne portera pas d'atteinte aux principes que nous avons
établis, mais on ne doit leur rien accorder de plus, si on désire de
conserver son propre ouvrage" 207) . Noorcí-Nederland was niet „in
conditie"; het bevond zich op weg naar een laagtepunt in zijn
historie, voelde zich gepasseerd, en stiet de Zuideli,jke broeders af.
- Het Noorden zag niet in, dat zijn historische bloei een gevolg
was van voorbije omstandigheden; de actttele bloei van het Zuiden
daarentegen een gevolg van de vervulling van de eigentijdse eco-
nomische eisen.

Aan deze `.oorspoed in het Zuiden had evenwel slechts
de opkomende industriële bourgeoisie deel, die - onervaren als
zij was - door koning Willem I energiek werd geleid208). De
ideeën over de verdelende rechtvaardigheid waren nog niet zover
gerijpt, dat door de overheid remmen werden aangclegd, welke het
rijk worden van één maatschappclijke klasse ten nadele van andere
klassen konden voorkomen. Zonder uitzondering zagen de leidcnde
klassen de industriëlen, de „fabrikanten", als dè weldocners van
de maatschappij : zij immers trokken de mensen naar hun werk-
plaatsen, en dc beste remedie tegen armoede en gebrek was
dan ook hen volledige vrijheid tc laten. De koning was liberaal in
deze zin, dat hij niet direct in de sociale omstandigheden van de
bevolking ingreep, maar deze op indirecte wijze trachtte te be-
invloeden 209). De hem geheel beheersende vraag was: hoe hct
volk, de grote massa, aan ander dan gebedeld brood te helpen? Het
tot opheffing van het pauperdom benodigde kapitaal - niet te ver-
krijgen van een „in de bourgeoisie geregenereerde en geconsoli-
deerde regentenklasse" 210) - maakte hijzelf onder meer met
behulp van het Amortisatiesyndicaat. Ter bereiking van de doel-

207) Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, deel V, p.498.
2os) Bologne, L'insurrection prolétarienne, p.7.
200) Smit, Armen~vet 1854, p. 229. - Ook Knibbe, Vestiging monarchie,

p. 11. - Verberne in Geschiedenis uan Nederlmid, deel VII, passim.
210) Aldus Knibbe, ~'estiging monarchie, p. 13.
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einden, welke hij zichzelf in een grootse sociaal-economische wel-
vaartspolitiek had gesteld, offerde de koning welbewust het batig
slot van het staatsbudget op aan het staatsbudget van het nationaal
bedrijf, dat alleen hij in zijn samenhang overzag211). Hierbij werd
hij geholpen door een zeer bekwaam ambtenarenkorps: gezien de
in vijftien jaar behaalde resultaten kan immers niet worden be-
twijfeld, of het regeringsapparaat moet soepel en efficiënt hebben
gewerkt.

Aan politieke fijngevoeligheid ontbrak het deze re-
gering echter ten enen male. Werden de Zuidnederlandse katho-
lieken niet gekwetst met name door het beleid op gebied van het
onderwijs, dat de bijzondere scholen systematisch benadeelde?
Waren er de sterk verfranste en liberale hogere standen niet on-
aangenaam getroffen door een tactloze vernederlandsing van het
openbaar leven en een beknotting van de vrijheid van drukpers?
De regering zag zelfs kans het voor onbereikbaar gehoudene te ver-
wezenlijken: zij dreef in 1828 de antipoden, katholieken en libe-
ralen, in een monsterverbond bijeen. A1 werd kort daarna de
voorvechter van de tot dan gevolgde politiek, minister Van Maanen,
naar huis gezonden, al werden de onderwijs- en taalpolitiek ge-
wijzigd, het eenmaal in het leven geroepen gevoel van onzekerheid
was niet op korte termijn weg te werken. Toch kon na de getroffen
verzoeningsmaatregelen in het voorj aar 1830 niemand vermoedcn,
dat het Verenigd Koninkrijk nog slechts enige maanden te leven
had. De aanleiding - wel te onderscheiden van de diepere oor-
zaak - tot de onlusten in Augustus van dat j aar moet dan ook
in een ander vlak worden gezocht, en wel bij de nood van de armste
klassen. Door Parijs na de Julirevolutie van dat jaar uitgezonden
provocateurs maakten van deze nood een dankbaar gebruik.

Zoals afdoende uit het voorgaande kan worden be-
sloten, treft de koning bij het bestaan van deze nood geen blaam.
Hij was, in zijn breed opgevatte welvaartspolitiek en de in de keuze
van de ter bereiking van de gestelde doeleinden vereiste middelen,
zijn tijd ver vooruit. Bovendien nog van hem te vergen, dat zijn
sociale ideeën een voorproef zouden zijn van de specifiek gerichte
sociale politiek, welke driekwart eeuw later zijn intrede zou maken,
zou te vèr gaan. Deze leemte in het sociaal beleid van de koning
- hoe begrijpelijk dus overigens ook - gaf echter de arme

~ll) Knibbe, Vestiging monarchie, p.13.
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arbeidende klasse een gevoel van verlatcnheid, ~~an aan zijn lot
overgelaten te zijn, hetgeen des te meer klcmde indien men er zich
rekenschap ~-an geeft, dat op het einde van de ~.ereniging dooreen-
genomen een op de acht Nederlanders steun ont~~ing, in welke ~~orm
dan ook-12). „Le pcuple ne songe guère à vivre heureux, il ne songc
qu'à vivre", schreef kort voor het ontstaan van de schcidingsbe-
~~~eging een Luikse arts213). Aangezet door buitenlandse agitatoren
raakten deze armen op drift, en toen, mede tengcvolge van een te
voorzichtige regeringspolitiek, dc hierdoor ontstane onrust kans op
~~crvulling van vcle, recds lang gekoesterde, politielce wensen
scheen te kunnen geven, werden steeds meer 'Luidelijke Neder-
landers door een re`rolutiekoorts aangegrepen. Doch ofschoon -
evenals in de omringende landen - de spits werd afgebeten door
de straatarme en hongerende volksmassa 21 4), profitcerde door
handig spel de bourgeoisie het meest van de omwentcling, en k~ti~am
zij versterkt uit dc revolutie te voorschijn. De Zuidelijlíc lOTeder-
landen maakten zich op om te worden, zoals Marx hen later zou
noemen: het paradijs van de bourgeoisie.

212) Bulagen op de Handelingen 1826-1827, p.560. - 1827-1828, p. 697. -
1828-1829, p.845.

213) Demoulin, Guillaume I, p.296.
214) Smits, Scheuring, p. 51, 324 en volgende.
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