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Woord vooraf

De titel van dit onderzoek is een verkort citaat uit de Nederlandse tariefwet van 1822 (§ 38).
De volledige zin luidt: "ABe invoer te lande is verboden, anders dan langs de routes of heerba-
nen, die door Ons tot zekere afstand van de grenzen, zijn of nader mogten worden aangewezen,
en die moeten worden aangedaan en gevolgd, van het ogenblik aan, dat men met goederen het
vreemd grondgebied verlaat."

Op 1januari 1993 werden de Europese binnengrenzen opgeheven en de slagbomen
afgebroken. Het gevolg daarvan was dat de bewoners van somrnige rustige straat-
jes aan de grens opeens met een toename van het verkeer werden geconfron teerd.
Zij bleken aan een van de oude wegen tussen Duitsland en Nederland e wonen
die ooit - omwille van een betere grensbewaking - waren afgesloten. In de meeste
gevallen zijn deze eertijds doodlopende wegen niet bestand tegen het moderne
verkeer, maar toch zijn ze, in de 19de eeuw, internationale handelsroutes tussen
Duitsland en Nederland geweest

Onderzoek naar de Duitse-Nederlandse economische betrekkingen in de 19de
eeuw heeft aan de Katholieke Universiteit Brabant en haar voorloper de Katholieke
Hogeschool Tilburg, een zekere traditie. Het grondleggende artikel van de Tilburg-
se ordinarius voor econornische geschiedenis [oh. de Vries over deze problematiek
en het proefschrift van zijn leerling Jochen Blasing over de strijd om de Rijn be-
handelen de nationale econornische betrekkingen en zijn beide overwegend kwa-
litatief. Toen ik aan het einde van de jaren tachtig aan dit proefschrift begon, was
het mijn voornemen om met name het kwantitatieve aspekt van de economische
betrekkingen meer uit te diepen. Dat er een zekere inperking van het onderwerp
"Duits-Nederlandse econornische betrekkingen in de 19de eeuw" nodig was zal
niemand verbazen, die gedurende de laatste jaren te maken heeft gehad met het
a.i.o.-stelsel.

Uiteindelijk werd de landhandel mijn onderwerp en heb ik mij moeten concentreren
op het midden van de 19de eeuw. Ik heb van deze keuze nooit spijt gehad en dat
was een groot geluk, aangezien ik me toch een hele tijd ermee heb moeten be-
zighouden. Integendeel, ik kan er nog steeds van genieten, dat ik maar op de fiets
hoef te stappen om binnen een kwartier bij een oude grensovergang te staan, vol
verbazing hoe men hier karrenvrachten met steenkool heeft kunnen vervoeren.
Wellicht is dit kenmerkend voor de econoom die pas later de geschiedswetenschap
heeft ontdekt, maar ik zou het niet willen missen. En wie weet, vind ik ooit de
tijd een fietsroute uit te zetten langs al de wegen die in dit boek worden beschreven.
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Dat wordt dan werkelijk "Geschichte zum Anfassen", geschiedenis die je kunt
aanraken.

Een proefschrift schrijven is een eenzame bezigheid. En toch vinden wij in elk
boek een lange lijst van dankzeggingen. Dat komt omdat promovendi pas bij het
schrijven van het Woord Vooraf ontdekken dat het zo eenzaam ook weer niet
was. Dat geldt ook v~~r deze promovenda. Om te beginnen wi1 ik mijn promotores
en begeleiders bedanken, prof. dr. Karel Veraghtert en prof. dr. [ochen Blasing.
De wanne belangstelling van mijn oud-collega's Henk Muntjewerff en Gerrit de
Vijlder en de ondersteuning van de overige a.i.o.'s van de vakgroep SocialeEconomie
waren voor mij een grote hulp. Ook de uitwisseling met de eerste lichting
"Posthumus-a.i.o.' s" zou ik niet hebben willen missen. Mijn bijzondere dank gaat
uit naar Marcel Put, die belangeloos zijn kennis van het wegtransport in Nederland
met mij heeft gedeeld. Jan Smit, mijn collega bij de interfacultaire werkgroep
Duitslandstudies aan de KU Nijmegen, deelt mijn fascinatie en wetenschappelijke
belangstelling voor de grensstreek en was ook in praktische dingen steun en
toeverlaat. Kees van Bergen, Els Kok, Truut Knappstein en Angelique Huisman
hebben verschillende versies van dit proefschrift kritische gelezen. Het taalprobleem,
waarmee ons Duits-Belgisch-Nederlands team was geconfronteerd, werd opgelost
door Henk Walter. Voor de uitkomst ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk.

Er hebben nog veel meer mensen geholpen en ik kan hier slechts enkelen noemen,
die een speciale betekenis hebben gehad. Klara Lewe, mijn inrniddels overleden
tante, heeft rnij door haar gulle giften in staat gesteld mijn stu die af te ronden en
de magere jaren van het aio-schap te overbruggen. Mijn vrienden Ulla Becker en
Harry Harleman hebben rnij ooit de goede vraag gesteld en daarmee uit een crisis
geholpen. Lisette Bros heeft - naast vele andere dingen - ervoor gezorgd, dat ik
het karwei heb afgemaakt. Aan haar draag ik dit proefschrift op.

Nijmegen, juni 1995
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Maten en gewichten

1 Ctr. 50 kg
1Pfund 0,5 kg
1 Tonne (Kalk) 4 Scheffel
1Berliner Scheffel 55 liter

(2,1985 hectoliter)

1Tlr.
1 Sgr.
1 tlr.

30 Sgr. 1,7629 Gulden
12 Pfg. 0,0588 Gulden
100 Stuber'

1 Gulden (f) 100 cts.

1 (Deutsche) Meile 7,4074 km

1 Scheffel tarwe 0,85 Ctr.
1 Scheffel rogge etc. 0,8 Ctr.
1 Klafter brandhout 37,S Ctr.
1 Schiffslast 37,25 Ctr.
1 Stuck timmermanshout
1 Tonne kalk en haring 3 Ctr.

4 Ctr.

1 pond 1 kg
1 mud 1 hectoliter
1 vat 1 hectoliter
1 hoed (steenkool) 16 hectoliter

(75 tot 80 kg)

1 last tarwe 2.400 kg
1 last rogge, boekweit 2.100 kg
1 last gerst 2.100 kg
1 last lijnzaad 2.040 kg

1 De "Stuber" wordt in 1821 als munteenheid in Pruisen afgeschaft. Plaatselijk wordt de naam blijkbaar
nog gebruikt.



Kaari 1.1 Belangrijke siraaluiegen, rivieren en spoorweg in Noorduiesieuropa, 1851
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Inleiding

1 De landhandel

Bij Duits-Nederlandse handel in de 19de eeuw denken wij in eerste instantie aan
de Rijn. Niet ten onrechte, want een groot deel van de Duits-Nederlandse handel
is over deze rivier gegaan. De wetenschappelijke belangstelling is dan ook voorna-
melijk uitgegaan naar de Rijnhandel.' De handel tussen Duitsland en Nederland
omvat echter meer dan de Rijnvaart aIleen. Ook het zeeverkeer is er een onderdeel
van. Door verschillende onderzoekers zijn de handelsrelaties tussen Nederland
en de Hanzesteden beschreven, waarbij de nadruk meestalligt op de18de eeuw.'
Minder aandacht heeft het verkeer tussen Nederland en de Pruisische Oostzeeha-
yens gehad. Wij vinden hierover slechts enkele opgaven in de oudere statistische
literatuur.' De landhandel, de handel die gebruik maakt van het transport over
de weg, wordt in het onderzoek naar zeeverkeer en naar de Rijnvaart nauwelijks
behandeld.'

Kaufhold heeft erop gewezen dat de betekenis van het landtransport in de 18de
en 19de eeuw vaak wordt onderschat: "Die Literatur begniigt sich freilich oft
damit, auf den schlechten Zustand der Wege hinzuweisen und die davon ausge-
hende Behinderung des Verkehrs zu beklagen. Diese scheint aber gar nicht so stark
gewesen zu sein wie unterstellt, denn die (allerdings noch nicht ausreichend aus-
gewerteten) Quellen deuten auf einen sehr regen, recht leistungsfahigen Landver-
kehr trotz der streckenweise unbestreitbar ublen Wege."s Baasch maakt in zijn
"Hollandische Wirtschaftsgeschichte" een enkele keer melding van het slechte
wegennet in Nederland inde l8de eeuw." Zijn beschrijving van het handelsverkeer
in de 19de eeuw wekt de indruk dat er slechts trekschuiten en spoorwegen beston-
den." Blink somt enkele landwegen in Nederland Op8,maar in zijn bespreking van

1 Stubmann, Holland; Bouman, Rotterdam; Ratte, Doorvoerpolitiek;Blasing, Delta; Schawacht, Schiffahrt;
Nusteling, Rijnvaart.
2 Bijdmgen; Baasch, Borlfahrt; Beutin, "Nordwestdeutschland": Rohlk, Schiffahrl.
3 Weber, Blick; Ohlrich, Deutschland; Wanjon, Geschiedenis.
4 a. Verviers, Handelspoliiiek, 197; Bouman, Rotterdam, 35; Van der Kooy, Stapelmarki, 33; Schawacht,
Schiffahrt, 38-40.
5 Kaufhold, Deutschland 1650-1850, 576.
6 Baasch, Wirlschaftsgeschichte, 170.
7 Baasch, Wirlschaftsgeschichte, 506-515.
8 Blink, Opkomst, 183 vlg.
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Duitsland ontbreekt elk verwijs naar landverkeer.? Brugmans vermeldt om-
vangrijke handel over land tussen Noord-Duitsland en Nederland rand de eeuw-
wisseling - "landhandel vervangt zeehandel"!" - maar plaatst dit in het kader van
smokkel en ontduiking van het Koloniale Stelsel. De Vries, die in zijn beschrijving
van de Duits-Nederlandse betrekkingen van de 18de eeuw de landwegen nog weI
noemt", laat het transport over deze wegen achterwege in zijn aansluitende uit-
eenzetting over de 19de eeuw. Dit wekt de indruk dat de landhandel tussen Ne-
derland en Duitsland in de 19de eeuw zo niet verdwenen, dan weI zonder enige
betekenis is geweest voor de economische betrekkingen tussen de beide landen.
"In vergelijking met het verkeer te water is het verkeer te land in de eerste helft
der negentiende eeuw onbeduidend gebleven. De slechte toestand der wegen was
hiervan de voomaamste oorzaak.r "

De 19de eeuw is een periode van grote omwentelingen op transportgebied: de
aanleg van kanalen, de opkomst van het stoomschip en vooral de komst van de
spoorwegen. Daaraan vooraf gaat een omvangrijke modernisering van het wegen-
net. En wat belangrijker is, de aanleg van verharde wegen stopt niet op het mo-
ment dat de spoorwegen hun intrede doen, maar gaat gewoon door." Er heerst
in het midden van de 19de eeuw een ware "polyfonie van het verkeer"." Recent
onderzoek naar het transportsysteem in de provincie Groningen bevestigt deze
stelling." Het lijkt ons daaram zeer onwaarschijnlijk dat de intemationale handel
over de weg zonder betekenis is geweest.

Wij hebben ons tot doel gesteld de handel over landwegen tussen Nederland
en de Pruisische pravincies Rheinland en Westfalen nader te verkennen. Daarvoor
is het noodzakelijk deze handel eerst in kaart te brengen. Wat is de omvang, struc-
tuur en richting van de landhandel? Hoe heeft de landhandel zich in de loop van
de 19de eeuw ontwikkeld? Wij verwachten een geringe en in tijd afnemende
omvang van de landhandel aan te treffen, gezien de bekende klachten over de
slechte wegen." Omdat de Rijnvaart een verscheidenheid van intemationale goede-
ren omvat, verwachten wij dat de landhandel slechts regionale handel tussen de
grensstreken betreft. Zijn er kostbare produkten over de weg vervoerd of is er
sprake van bijvoorbeeld groentehandel in het grensgebied? En aangezien er vanaf
de jaren veertig naast de Rijnvaart ook nog de concurrentie van de spoorwegen
is, verwachten wij tevens dat de structuur en richting van de landhandel in tijd
nauwelijks enige verandering heeft ondergaan.

Welke fadoren hebben de ontwikkeling van de landhandel in de 19de eeuw

9 Blink, Duiischland.
10 Brugmans, Paardenkrachi, 24 vlg.
11 De Vries, "Problematiek", 26, 27 en 31.
12 Brugmans, Paardenkrachi, 99.
13 Gador, Entwicklung.
14 Napp-Zinn, "Verkehrsgeschichte", 5750.
15 Clement, Transport.
16 Cf. Hogendorp, Brieven; Van Lennep, Nederland.
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beinvloed? Is de landhandel ooit object van de Pruisische of Nederlandse handels-
en verkeerspolitiek geweest, of moeten wij de invloeden meer zoe ken bij de
regionale economische ontwikkelingen? Ons doel is de betekenis van de landhan-
del beter te bepalen. Wij verwachten vooral inzicht te krijgen in de regionale as-
pecten van de Duits-Nederlandse econornische betrekkingen.

De concentratie van veel wetenschappelijk onderzoek naar handel in de 19de
eeuw op de Rijnvaart is mede ingegeven door een gebrek aan bronnenmateriaal
wat betreft de overige handel. De benadering, zoals wij die arnbieren, is slechts
mogelijk met nieuw bronnenmateriaal. In Nederland is het statistisch materiaal
over de periode v66r 1846 schaars. In het archief van het ministerie van Financien
zijn de handelsstatistieken uit de eerste helft van de 19de eeuw niet bewaard ge-
bleven." Een speurtocht door Nederlandse provincia Ie archieven heeft aileen in
Limburg enkele gedrukte bronnen aan het licht gebracht. Deze bronnen geven
inzicht in de grensoverschrijdende handel op regionaal niveau.

Duitse bronnen zijn zo mogelijk nog schaarser. In de oude Duitse literatuur zijn
er aanwijzingen dat vanaf 1818 - met de invoering van de Wet op de douane -
een statistiek van in-, uit- en doorvoer is bijgehouden." De centrale bewaarplaats
van deze statistieken, het archief van het Landesamt fur Statistik, de opvolger van
het K6niglich-Preul5ische Bureau, is in de Tweede Wereldoorlog door brand totaal
verwoest." In 1974 uit Kutz het vermoeden dat de statistieken toch nog voorhan-
den zijn.20In de provincia Ie archieven van Rheinland en Westfalen zijn deze bron-
nen over de jaren vanaf 1836 inderdaad teruggevonden.i' Daamaast bevinden zich
in verschillende Duitse bibliotheken gedrukte handelsstatistische bronnen, de
"Kommerzialnachweisungen" van hetDuitse Tolverbond. Deze statistieken base-
ren zich evenals de Limburgse op regionale verslagen en verkeersstatistieken.

Het voomemen om ook de handel tussen het Koninkrijk Hannover en Nederland
_ en daarmee de hele oostelijke grensstreek van Duitsland en Nederland - te
onderzoeken, moest opgegeven worden. Het staatsarchief van het voormalige ko-
ninkrijk Hannover is tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd,
waarbij onder meer de archieven van de rninisteries van Buitenlandse Zaken, Fi-
nancien en Handel vemietigd zijn.22 In de archieven van Osnabruck en Aurich
bevinden zich - volgens de archivarissen - geen handelsstatistieken."

17 Zorn, "Neue Teile", 330.
18 Letsch, F. Beitriige zur Enitoicklung des deuischen Auflenhnndels in der Zeit von 1800-1834, niet uitgegeven
dissertatie, Kiel, 1920. Gedteerd in Kutz, Auj1enhnndel, 160.
19 Archive im deutschsprachigen Rnum, I, 73.
20 Kutz, AujJenhnndel, 160.
21 Ik wil mer dr. Giinther Hopfner. Berlijn, bedanken, die mij als eerste op deze mogelijkheid heeft

gewezen.
22 Archive im deutschsprachigen Rnum, 1,403 vlg. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom het kustverkeer
met het koninkrijk Hannover en het groothertogdom Oldenburg tot nu toe nog met is onderzocht.
23 Brief d.d. 14-12-1989, Dr. Deeters, Aurich, en brief d.d. 21-12-89, Dr. Steinwascher, Osnabruck.
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2 Afbakening van tijd en ruimte

De geografische afbakening wordt door het bronnenmateriaal bepaald. Voor
Duitsland beperkt het onderzoek zich tot de Pruisische provincies Westfalen en
Rheinland. Het Pruisisch grensgebied met Nederland is onderverdeeld in zes
Hauptzollamtsbezirke (douanerayons), die een bepaald aandeel inhet verkeer met
Nederland moeten bewaken. Het onderzoek aan de Duitse kant richt zich op deze
zes douanerayons: Coesfeld in de provincie Westfalen, en Emmerik, Kranenburg,
Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken in de provincie Rheinland.

InNederland is de geografische afbakening minder duidelijk, omdat Nederland
geen douanerayons kent zoals inPruisen. Wijconcentreren ons onderzoek daarom
op een strook van ± 25 km ten westen van de Pruisisch-Nederlandse grens. Onder
gunstige omstandigheden kan deze afstand in een dag met paard en wagen
worden afgelegd. Het gebied wordt begrensd door een lijn die ongeveer als voIgt
loopt: Almelo, Goor, Lochem, Doesburg, Arnhem, Grave. Vanuit Grave naar het
zuiden houden wij de Maas als begrenzing aan.

Wij beschikken over bronnen uit de jaren 1836tot en met 1857.De periode 1841-
1857is het beste gedocumenteerd en vormt daarom het zwaartepunt van dit on-
derzoek. Hoewel de onderzoeksperiode daarmee sterkbepaald is door het beschik-
bare bronnenmateriaal en niet de 19de eeuw in zijn geheel betreft, biedt zowel
het begin als het einde van deze periode enige aanknopingspunten met de geschie-
denis van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen: in 1837 wordt het
scheepvaartverdrag en in 1839het handelsverdrag tussen Nederland en het Duitse
Tolverbond getekend. Het jaar 1857, vier jaar na de opening van de spoorlijn
Aken-Maastricht en een jaar na de opening van de spoorlijn Arnhem-Emmerik,
markeert het einde van de onderzoeksperiode.

3 Verantwoording

Om het kader aan te geven waarbinnen zich het onderzoek naar de landhandel
afspeelt, wordt in hoofdstuk 1 de politieke en sociaal-economische situatie in
Duitsland en Nederland tussen 1836en 1857geschetst en de Duits-Nederlandse
betrekkingen in die tijd. De aandacht gaat uit naar het Tolverbond, als een insti-
tuut op het raakvlak van economie en politiek.Daarop voIgt een korte beschrijving
van de provincies Rheinland en Westfalen, alsmede van de Nederlandse regio's
Twente, Oost-Gelderland en Limburg. Bijzondere aandacht gaat uit naar de over-
eenkomsten en verschillen in de economische ontwikkeling aan beide zijden van
de grens.



Kaari 1.2 De Nederlands-Pruisische grens

3 Verantwoording
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verkeerspolitiek in Nederland en Pruisen.
Omdat er tot nog toe geen overzicht bestaat van alle grensoverschrijdende wegen
tussen Nederland en Pruisen, inventariseren wij de land-, water- en spoorwegen
in het grensgebied van Westfalen, Twente en Oost-Gelderland en van Rheinland
en Limburg. Wij gaan na hoe deze wegen op elkaar aansluiten en wanneer zij be-
straat worden. Ook de organisatorisch-technische ontwikkelingen op het gebied
van het goederentransport komen aan bod, alsmede de kosten van het wegtrans-
port.

Er voIgt een hoofdstuk 3 over de geschiedenis van de Duitse en de Nederlandse
handels- en tariefpolitiek. Omdat wij de douaneregisters als bron gebruiken en
de douanerayons als afbakening van het onderzoeksgebied dienen, is het van be-
lang de douane als institutie te kennen. Bijzonder uitvoerig wordt daarom de orga-
nisatie van de douane in beide landen behandeld.

In hoofdstuk 4 is de bronnenkritiek aan de orde. Wij hebben te maken met een
tot nu toe nauwelijks bekende en naar wij weten nog niet voor wetenschappelijk
onderzoek gebruikte bron. Daarom is de bronnenkritiek bijzonder uitvoerig. Wij
geven een overzicht van de geschiedenis van de Duitse en Nederlandse handels-
statistiek in de 19de eeuw. Vervolgens worden de karakteristieke eigenschappen
van de als hoofdbron dienende Kommerzialnachweisungen beschreven en worden
zij op hun betrouwbaarheid getoetst. Uit de overvloedige gegevens van de
Kommerzialnachweisungen wordt een invoerlijst met 67 goederen en een uitvoer-
lijst met 42 goederen geconstrueerd." Op basis daarvan worden de goederen in
groepen onderverdeeld, te weten: textiel, delfstoffen, voedingsmiddelen, koloniale
goederen, grondstoffen en halffabrikaten voor de chemische industrie, en nijver-
heidgrondstoffen en -produkten.

In hoofdstuk 5 wordt de landhandel per goederengroep op macro-niveau be-
schreven. Wij analyseren in hoo£dstuk 6 het aandeel van de verschillende goede-
rengroepen aan de totale landhandel en welke veranderingen zich in de omvang,
structuur en richting binnen de onderzoeksperiode hebben voorgedaan. Afsluitend
gaan wij in op de overeenkomsten en verschillen in structuur tussen de landhan-
del en de Rijnhandel en de buitenlandse handel van het Tolverbond.

Daarna verla ten wij het macroniveau en analyseren de handel op regionaal
niveau. De hoofdstukken 7 tot en met 13 zijn in beginsel opgebouwd volgens een
zelfde schema. Een korte beschrijving van de bestuurlijke en economische situatie
van de Pruisische regio en haar Nederlandse buur wordt gevolgd door een schets
van de infrastructuur waarover de landhandel ter plaatse kan beschikken." Vervol-
gens wordt de in- en uitvoerhandel per regio besproken. Waar te weinig gegevens
beschikbaar zijn of de omvang van de handel gering is, is de bespreking summier.

24 "Invoer" is hier te verstaan als Pruisische invoer, "uitvoer" is "Pruisische uitvoer", uitgaande van
de optiek van een Pruisische bron.
25 Afwisselend zullen de termen 'regie' en 'rayon' worden gebrulkt. Oorspronkelijk verwijst regie naar
de geografische onderzoeksgebieden in Nederland en rayon naar de gebieden in Pruisen.
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Voor zover dat mogelijk is, wordt nagegaan of het om goederen van regionale,
nationale of intemationale herkomst en bestemming gaat. Afsluitend reconstrueren
wij de spreiding van het handelsverkeer over de verschillende grensovergangen.

Bij de bespreking van het kantoor Coesfeld, hoofdstuk 7, wijken wij af van het
genoemde schema. Wij beschikken over een omvangrijke bron met betrekking tot
het handelsverkeer aldaar. Daarom wordt in hoofdstuk 8 het verkeer van het
rayon Coesfeld met zijn Nederlandse buren apart besproken. Het verkennend
karakter van dit onderzoek verantwoordt deze afzonderlijke analyse.

In hoofdstuk 14 worden de uitkomsten van de regionale analyses kort samenge-
vat. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de vragen over de omvang, struc-
tuur en richting van de landhandel en over de ontwikkeling van de landhandel
in de onderzochte periode. Vervolgens gaan wij in op de vraag in hoeverre han-
delspolitiek en verkeerspolitiek de ontwikkeling van de landhandel hebben be-
invloed. Om de betekenis van de landhandel nader te bepalen, vergelijken wij tot
slot de omvang van de landhandel met die van de Rijnhandel, tussen Nederland
en de westelijke Pruisische provincies in de periode 1841-1857. De onderlinge
relatieve verhouding van beide handelsstromen wordt geanalyseerd.

Zodoende bepalen wij de betekenis van de landhandel op macroniveau. Om
meer zicht te krijgen op de betekenis van de landhandel op regionaal niveau,
wordt de landhandel per goed en goederengroep vergeleken met die van de Rijn-
handel. Wij sluiten af met een beschouwing over de plaats van de landhandel
binnen de Nederlandse-Duitse economische betrekkingen.



1 Politieke en sociaal-economische ontwikkeling in
Nederland en Pruisen

1.1 Politieke geschiedenis

Tussen 1797en 1812behoren grote delen van het onderzoeksgebied tot het Franse
keizerrijk. Het Rijnland is het langst bezet geweest, vanaf 1795, Westfalen het
kortst, vanaf 1810.Noord-Nederland kent verschillende fasen in zijn zelfstandig-
heid; als Bataafse republiek, als koninkrijk Holland en als onderdeel van het
keizerrijk Frankrijk. In de laatste jaren van de Franse bezetting zijn de politieke
grenzen tussen Rijnland, Westfalen en Nederland dus opgeheven.

In 1815 wordt Pruisen de erfgenaam van alle kleine vorsten in het westen van
Duitsland. Deze enorme uitbreiding van zijn grondgebied brengt echter ook de
nodige problemen met zich mee. De tegenstelling tussen de katholieke Rijnlanden
en Westfalen en de protestantse Pruisische starnlanden zijn groot en niet uitslui-
tend van godsdienstige aard. Met name in de provincie Rheinland is de nijver-
heidssector verder ontwikkeld dan in de agrarische oostelijke provincies. Er bestaat
een perrnanente tegenstelling tussen de twee belangengroepen, die ook de twee
uiteinden van het politieke spectrum representeren: protestantse conservatieve
jonkers en katholieke progressieve entrepreneurs, onder wie overigens enkele
mennonieten, joden en lutheraner. Schieder spreekt dan ook meer correct van een
katholieke volksbeweging naast een liberale volksbeweging.'

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden krijgt in 1815eveneens te maken met
een uitbreiding van het grondgebied. Evenals in Pruisen worden hier twee delen
bij elkaar gevoegd, die - naast een religieuze tegenstelling - in hun economische
ontwikkeling op een verschillend niveau staan. De handelspolitiek is een onder-
werp van perrnanente discussie en aanleiding tot ontevredenheid, met name in
het zuiden. De tegenstelling is hier een tegenstelling tussen handelsnatie (Holland)
en industrie- c.q. industrialiserende natie (het latere Belgie). Politiek gezien, vinden
wij eveneens de tegenstelling tussen conservatieve protestanten en liberale ka-
tholieken.' Echter, de Nederlandse staat mist het militaristisch-repressieve karakter
van de Pruisische monarchie. Nederland maakt ook geen deel uit van de verschil-
lende "alliancies" die Engeland, Rusland, Oostenrijk, en later ook Frankrijk, samen
met Pruisen vormen.

Kenmerkend voor de periode 1830-1848is de opkomst van nationale en liberale

1 Schieder, "Vom Deutschen Bund", 126.
2 Dit is een verkorte weergave; het 'monsterverbond' tussen katholieken en liberalen kwam pas in 1828
tot stand. Cf. Luykx, Geschiedenis, 64.
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ideeen en bewegingen. Deze ideeen en bewegingen leven in Duitsland en in het
Verenigd Nederland, maar hun ontwikkeling verloopt verschillend. In 1830scheidt
Belgie zich af van Nederland. In delen van de noordelijke Nederlanden rebelleert
het katholieke gedeelte van de bevolking tegen de onderdrukking van de Belgische
opstand. Met name in Twente, de Liemers, het Rijk van Nijmegen en het Land
van Maas en Waal weigeren schutters de milltaire dienst.' Gouverneur Van Beekum
van Overijssel heeft erop gewezen dat de opstootjes in zijn Provincie "een laatste,
openlijke en heftige oplaaiing van verzet tegen integrale invoeging in het nationaal
geheel [waren]. Voor Twente kwam daar nog bij dat het geografisch, en daardoor
ook economisch en cultureel sterk was gebonden aan de Duitse landen"."

De liberale beweging in Duitsland is in de revolutiejaren 1830 en 1831 slechts
in vier staten succesvol: de koninkrijken Saksen en Hannover, het groothertogdom
Brunswijk en het keurvorstendom Hessen krijgen een grondwet. In de overige
staten, dus ook in Pruisen, zien wij andermaal de onderdrukking van de pers en
de vervolging van" demagogen" .Velen emigreren, onder wie Karl Marx en Hein-
rich Heine. De Belgische nationale beweging is een nationaal-separatistische bewe-
ging. De nationale beweging in Duitsland is op de eenheidsstaat gericht. Zij krijgt,
in 1840, een nieuwe impuls door de Franse eis van de Rijn als oostgrens. Koning
Friedrich Wilhelm IV, die zijn vader in dat jaar opvolgt, slaagt er tot op zekere
hoogte in op politiek gebied de tegenstellingen tussen de oost- en west-provincies
te overbruggen. Hij beeindigt de strijd over het gemengde huwelijk en geeft de
Kelner Dom de status van een symbool van nationale eenheid.

In Nederland treedt koning Willem I in 1840 af en wordt opgevolgd door zijn
zoon. Willem II van Nederland en Friedrich Wilhelm IV van Pruisen, die neven
van elkaar zijn, delen hun conservatieve visie op het liberalisme en nationalisme,
al zijn hun achtergronden en beweegredenen verschillend. Voor beiden geldt dat
in het begin van hun regeringsperiode de mensen grote verwachtingen van hen
hebben. Friedrich Wilhelm IV wekt de indruk het binnenlandse bestuur te willen
liberaliseren. Zijn ideeen gaan echter in de richting van een t christelijk-Germaanse'
standenmaatschappij." Willem II heeft - naast conservatieve neigingen - eveneens
'Iiberale tendenties', die na 1843 verdrongen worden door behoudendheid."

Op de gebeurtenissen van 1848reageren de beide vorsten in eerste instantie met
een liberalisering van het staatsbestel. De Nederlandse koning gaat daarbij het
verst. Hij maakt, zoals Boogman dat uitdrukt, tot twee keer toe een sprong naar
links en zo de weg vrij voor een herziening van de grondwet. "De grondwet van
1848 was [...] naar aard en strekking een echte liberale, voor die tijd moderne
constitutie. ,,7

3 Cf. Knippenberg, Eemooording, 30.
4 Ouerijsselse porireiten, Zwolle, 1958, 240, gedteerd in: Knippenberg, Eenuording, 31.
5 Schieder, "Vom Deutschen Bund", 135.
6 Boogman, "Ontwikkeling", 59.
7 Boogman, "Geschiedenis", 84.
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De Pruisische koning vormt als reactie op de Maartrevolutie van 1848 een kabi-
net met een sterke vertegenwoordiging van liberale Rijnlanders en belooft een
nationale vergadering en grondwet. De liberale peri ode is echter maar van korte
duur. De in december 1848 opgelegde grondwet is conservatief van aard en kent
een drie-klassen-kieswet, Enkele van de liberale ministers weten zich echter te
handhaven. Ook de politieke hervorming van heel Duitsland wordt in de kiem
gesmoord. De 'Frankfurter Nationalversamrnlung' struikelt over de kwestie of
Oostenrijk weI of niet deel moet uitmaken van het Duitse Rijk en of de Duitse
Bond moet worden hersteld.

Ondanks de familiebanden van de twee koningen is de verhouding tussen de
Nederlandse en de Pruisische staat problema tisch. De oorzaak voor de Pruisisch-
Nederlandse problemen liggen echter niet op het gebied van de constitutionele
kwesties en het nationalisme. Het geschilpunt ligt veel meer in de handelspolitiek,
waar Nederland te lang getracht heeft zijn suprematie op te leggen aan de opko-
mende grootmacht Pruisen." Daarnaast heeft de rol van Nederland in de Duitse
Bond de toch al problematische verhouding tussen Nederland en Pruisen sterk
belast. De ontwikkelingen daaromtrent zijn door Boogman uitvoerig besehreven
en behoeven hier geen herhaling."

Onder aanvoering van baron Van Scherpenzeel-Heusch ontstaat in de jaren
veertig een separatistische beweging onder de grootgrondbezitters van Limburg. 10

Aanleiding vormen de Nederlandse belastingen, die hoger zijn dan de Belgische,
en het wegvallen van het Belgische afzetgebied voor Limburgse landbouwproduk-
ten. De beweging wenst aansluiting bij Belgie en later een onafhankelijke status,
vergelijkbaar met die van Luxemburg. Beide zijn niet zozeer doe len op zieh, maar
vooral rniddelen am zich uit het Nederlandse staatsverband te kunnen bevrijden."
De fabrikanten en de overige stedelijke elite zien weinig in het separatisme, omdat
zij profiteren van de verminderde coneurrentie van de Belgische industrie. Eehter,
oak zij lijden onder het belastingstelsel en maken weinig kansen op benoeming
in hoge overheidsfuncties. Limburg is lange tijd nauwelijks in de Nederlandse
samenleving getntegreerd geweest. Het gebruik van de Duitse taal en van Duits
geld blijft, tot aan het begin van de 20ste eeuw, in de oostelijke grensstreek ge-
bruikelijk."

In 1849 overlijdt Willem II en wordt hij opgevolgd door zijn zoon Willem III.
In de jaren na de revolutie van 1848 neemt in Nederland en in Pruisen de aan-
dacht voor onderwijs en educatie toe. Terwijl zich in Nederland de discussie toe-
spitst op het bijzonder onderwijs, worden inPruisen de eerste technische scholen
gestieht, die in 1859 de status van algemeen vormend onderwijs ("Realsehule")

8 cr. Blasing, Delta.
9 Cf. Boogman, Nederland; Blasing, Delta.
10 Cf. Knippenberg, Eenwording, 26-29.
11 Boogman, Nederland, 339.
12 Knippenberg, Eenioording, 27 vlg.
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krijgen en worden hogere burgerscholen als volwaardig voortgezet onderwijs naast
het gymnasium gevestigd. In Nederland gebeurt dat pas tijdens het tweede minis-
terie Thorbecke (1862-1865). In de binnenlandse politiek van Nederland vestigt
zich het parlementaire stelsel en spelen, in de jaren vijftig, de tegenstellingen tus-
sen katholieken en protestanten een grote rol. In het buitenlands beleid krijgt het
cultuurstelsel steeds meer aandacht.

Schieder heeft erop gewezen dat de be lang stelling voor techniek en indu-
strialisatie, die in Duitsland in de jaren vijftig sterk toeneemt, als "ein Stuck freige-
setzter Energie, die nicht mehr durch politische Aktivitaten gebunden ist"." Het
gevolg van een nuchtere "Realpolitik", waarin de liberale geesten zich - noodge-
dwongen - schikken. De heersers en hun adviseurs richten hun vrijgekomen ener-
gie op de buitenlandse politiek en "ein Programm territorialer Veriinderungen
und Verschiebungen auf der Landkarte"." Binnen Europa zien wij onder andere
de oorlog tussen de Duitse Bond en Denemarken (1848-1850) en de oorlog op de
Krim (1853-1856) tussen Rusland en het Osmaanse Rijk. Buiten Europa brei den
Frankrijk en Engeland hun koloniale rijken in Noord-Afrika en Azie uit. Vanaf
oktober 1857 vervangt kroonprins Wilhelm, de latere koning Wilhelm I, zijn zieke
broer, en begint in Pruisen de "Neue Ara", die zal eindigen met het stichten van
het Duitse Rijk.

1.2 Economische en socia Ie geschiedenis

Kaufhold noemt de jaren 1780-1830 de "Vorbereitungsphase" en de jaren 1830-1850
de" Anlaufphase der Industrialisierung" in Duitsland." Het idee van een "indu-
striele revolutie" is in de historische wetenschappen losgelaten ten gunste van
een nauwkeurige analyse van sectoren en regie's. WeI blijft het feit dat in het be-
gin van de 19de eeuw het industrialisatieproces in somrnige landen verder gevor-
derd is dan in Duitsland. Zo lopen de ijzerindustrie in Luik en de textielindustrie
in Manchester in hun ontwikkeling voor op de industriele centra in Duitsland.

De regionale differentiatie in het proces van industrialisatie is noodzakelijk."
Toch is het evenzeer belangrijk het regionale industrialisatieproces in een nationaal
kader te plaatsen, met name wat de nationale econornische politiek betreft. De
periode 1841-1857 kent uiteraard geen econornische politiek in de moderne zin
van het woord. De bedoelde maatregelen zijn met name voorwaardescheppend
("Bauernbefreiung" en "Gewerbeordnung") en educatief (agrarische scholen en
proefstations) van aard. Treue heeft gewezen op de belangrijke rol van de ambte-

13 Schieder, "Vom Deutschen Bund", 168.
14 Schieder, "Vom Deutschen Bund", 164.
15 Kaufhold, "Deutschland", 553.
16 Cf. Premdling, Differl7lzierung.
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naren in deze ontwikkeling en spreekt van "gouvernementele Intelligenz"." In
de mer onderzochte periode en regie's vindt een mechanisatie van de textielnij-
verheid plaats. In de metaalnijverheid en de chemische industrie worden nieuwe
precedes ontwikkeld en toegepast. In olie- en graanmolens, bij de papierfabricage
of het bakken van steen worden in toenemende mate stoommachines ingezet."

Dat de industrialisatie in Nederland' anders' verloopt dan in Duitsland, is al
vaak onderwerp van wetenschappelijke discussie geweest." Regionaal gezien lig-
gen de verhoudingen echter anders dan nationaal en lopen enkele regie's in Ne-
derland wel degelijk vooruit op de Duitse. Dat geldt bijvoorbeeld voor Twente,
waar de textielnijverheid eerder moderniseert dan in het naburige Westfalen.

Het begin van de 19de eeuw is echter ook een tijd van grote armoede en sociale
onrust. Ais gevolg van de landbouwhervorming en rationalisatie van de landbouw
stijgen de grondprijs en de pacht. Dagloners hebben niet aIleen het markerecht
verloren maar kunnen daarnaast ook steeds minder grond pachten. Tegelijkertijd
gaat de agrarische huisnijverheid achteruit en is de opkomende industrie niet in
staat aIle vrijkomende arbeidskrachten op te nemen. Na de liberalisering van het
gildestelsel ("Gewerbereform") neemt daarom allereerst de druk op de nijverheid
toe. Het aantal weefgetouwen in bijvoorbeeld Krefeld stijgt van 6.500 in 1841 tot
rond 8.000 in 1846. In de daaropvolgende recessie moeten 3.000 weefgetouwen
worden stilgelegd", wat in maart 1848 tot een revolte van de weyers leidt. In1846-
1847 leidt een landbouwcrisis tot een economische crisis en bereikt de armoede
van de grote massa een dramatisch dieptepunt.

Onderzoek van Tillyl heeft aangetoond dat tussen 1816 en 1847in de provincie
Rheinland 28 gewelddadige onlusten met meer dan 20 deelnemers hebben plaats-
gevonden en in de provincie Westfalen 18 opstootjes. Samen met Berlijn en Silezie
zijn de westelijke provincies daarmee de onrustigste provincies in het Pruisische
Rijk. Men moet bovendien niet vergeten dat Moses Heti, Karl Marx en Friedrich
Engels, evenals de katholieke sociale hervormers Adolf Kolping en Wilhelm von
Ketteler, uit het Rijnland komen. De sociale spanningen zijn er op grond van de
snelle industrialisatie eerder en duidelijker merkbaar dan in de meeste andere
delen van Duitsland.

Tillr stelt de vraag aan de orde in hoeverre de voedselschaarste van de jaren
1845-1847gevolgen heeft gehad voor de algemene economische ontwikkeling in
Duitsland casu quo het Tolverbond. Hij schetst een eenvoudig causaal model, dat
ook onder tijdgenoten herkenning geniet: een teruggang in de agrarische produktie
leidt tot een teruggang van inkomens in de landbouwsector en vervolgens tot een

17 Treue, "GeseUschaft", 430.
18 Cf. met betrekking tot papier-, suiker- en chemische industrie Schaumann, Technik, met betrekking
tot steenbakkerij Teeuwen, Aarde.
19 Cf. Griffiths, Achier; Van Zanden, "Mythe".
20 KeUenbenz, "Wirtschafts- und Sozialentwicklung", 27.
21 Tilly, Kapital, 149.
22 Tilly, Zollverein, 20 vlg.
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geringere vraag naar goederen en diensten. De gestegen uitgaven voor voedings-
middelen reduceren het reele inkomen van de consumenten, met name dat deel
van de inkomsten dat zij aan overige goederen en diensten besteden. Als gevolg
daarvan gaan de afzet en de inkomens van de producenten achteruit. Producenten
van massagoederen worden het hardst getroffen. De textielindustrie, die tussen
1840 en 1844 nog een groei van 17% heeft vertoond, kent tussen 1845 en 1847 een
negatieve groei van 5%.

Afgezien van buitengewone gebeurtenissen als langdurige oorlogen en epide-
mieen is de hierboven geschetste vorm van economische crisis tot het op gang
komen van de industrialisatie de enige oorzaak van conjuncturele schommelin-
gen geweest." In 1825 en 1826 wordt in Duitsland volgens Henning voor het
eerst de agrarisch gemduceerde crisis door een inzinking van de nijverheidssec-
tor versterkt. Ook Liitge constateert vanaf 1830 een herkenbaar conjunctuurrit-
me: een opwaartse beweging tot 1870, die onderbroken wordt door een korte
recessie in 1847 en 1848 en enkele crisisjaren vanaf 1857.24 In 1847 is volgens
sommige auteurs niet alleen de bovengenoemde voedselschaarste van invloed,
maar ook de vanuit Engeland naar Europa overslaande overspeculatie in de
spoorwegaanleg en de graanhandel. Deze treft echter voornamelijk de grote
handelscentra en producenten van spoorwegmaterieel. Geen van beide grensge-
bieden raakt hierbij direct betrokken.

Anders is het in 1848 en 1849. De politieke onlusten in het Rijnland en later in
Baden en de Palts zijn weI van invloed geweest op de economische activiteiten
in dit gebied en zijn zelfs tot in Westfalen voelbaar." De jaren vanaf 1852 noemt
Kellenbenz een "Aufschwungphase=", waarin de leidende positie van het Rijnland
in de industriele ontwikkeling duidelijk naar voren komt. De eerste internationale
recessie in 1857 valt samen met het einde van de hier onderzochte periode en treft
heel Pruisen.

1.3 Geschiedenis van het Duitse Tolverbond

De geschiedenis van de "Deutsche Zollverein", de "Zollverein" ofte weI het Tol-
verbond speelt zich af op het raakvlak tussen politieke en economische ontwik.-
keling. Kaufhold zegt hierover: "Die wirtschaftlichen Tendenzen der Zeit drangten
aber gebieterisch auf eine Vereinheitlichung, und politische Motive verstarkten
dies. [...] Liberales und nationales Denken gingen auch in dieser Frage ihre fur
die Zeit bezeichnende Verbindung ein.,,27De omvangrijke, veelal controversiele

23 Henning, lndustrialisierung, 108.
24 Liitge, Sozial- und Wirtschnftsgeschichte, 479 vlg.
25 Cf. [aarverslag Coesfeld 1849. - StA Munster OFD 407.
26 Kellenbenz, "Wirtschafts- und SozialentwickIung", 70.
27 Kaufhold, "Deutschland 1650-1850", 588.



32 1 Politieke en sociaal-economische ontwikkeling in Nederland en Pruisen

discussie over het Tolverbond" te herhalen, is hier niet op zijn plaats. Wij volstaan
met enkele data.

In 1828 worden drie tolverbonden opgericht: een tussen de zuidelijke staten
Beieren en Wurtember~ een tussen Pruisen en het groothertogdom Hessen en
de "Mitteldeutsche Handelsverein". De laatste wordt door Oostenrijk gefavoriseerd
en heeft als leden de vele grote en kleine staten in het midden van Duitsland, en
in het noorden het koninkrijk Hannover, het groothertogdom Oldenburg en het
hertogdom Brunswijk. De vorming van een douane-unie biedt naast economische
voordelen ook een instrument in de strijd om de politieke hegemonie tussen Prui-
sen en Oostenrijk. Pruisen gebruikt <litwapen zeer effectief en reeds een jaar later
sluiten de noordelijke en de zuidelijke bond een 'Zoll- und Handelsvertrag'.

In de daaropvolgende periode leidt de politiek van onderhandeling en econo-
mische druk tot een door Pruisen gewenst succes, de "Mitteldeutsche Handels-
verein" valt langzaam uit elkaar." Eerst worden de - in Pruisisch gebied gelegen
- enclaves opgenomen in het Pruisische-Hessische Tolverbond, later het keurvor-
stendom Hessen. In 1833 sluiten zich het Beiers-Wurtembergse en het Pruisisch-
Hessische Tolverbond aaneen; de staten in Thiiringen en Saksen treden tot <littol-
verbond toe. Op 1 januari 1834 is de Deutsche Zollverein een feit. Tot en met 1841
worden alle Duitse staten lid, met uitzondering van Hannover, Oldenburg (de
"Handelsverein") en de Hanzesteden Bremen, Hamburg en Lubeck, die onafhanke-
lijk blijven. De opname van het groothertogdom Luxemburg in het Duitse Tol-
verbond in 1842 heeft gevolgen voor de Duits-Nederlandse verhoudingen.

Het Tolverbond is destijds voor een duur van acht jaar gesioten en moet in 1842
en 1850 worden verlengd. Na een eerste succesvolle periode worden in 1842 de
tegenstellingen tussen vrijhandelaren en protectionisten binnen het Tolverbond
zichtbaar in de zogenoemde "Zollvereinsfrage". De Zuidduitse staten wensen een
bescherrning van hun textielindustrie door een hogere bela sting van katoenen ga-
rens, De Noordduitse staten, in het bijzonder Pruisen, verlangen echter een be-
scherming van hun wolindustrie door een verhoging op wollen en katoenen wa-
ren. Deze tegenstelling, die zich ook bij andere produkten en grondstoffen voor-
doet, belast de onderhandelingen over een toetreding met de vrijhandelaren in
de Hanzesteden en Hannover / Oldenburg.

Oostenrijk, dat eveneens een protectionistische politiek voIgt, zoekt na 1848
toenadering tot de Zuidduitse staten, door zijn tarieven ietwat te matigen. In sep-
tember 1851 sluiten Pruisen en Hannover een separate overeenkomst over een
douane-unie, die in 1854 moet ingaan. Pruisen maakt daarbij gebruik van het feit
dat het Tolverbondverdrag met de overige lidstaten reeds opgezegd maar nog
niet verlengd is. Er dreigt een scheuring van de Deutsche Zollverein, de "Zollver-
einskrise" .

De Zuidduitse staten zijn met bij machte Pruisen, dat door het pact met Hanno-

28 Cf. Dumke, Politico! Economy, Henderson, Zollverein, Hahn, Geschichle.
29 Cf. de chronologie in Dumke, Political Economy, 98 vlg.
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ver een toegang tot de Noordzee heeft verworven, tot een verandering van zijn
vrijhandelspolitiek te bewegen. Zij hernieuwen alsnog het Tolverbondverdrag.
Pruisen komt hen tegemoet door een handelsverdrag tussen Oostenrijk en het
Tolverbond mede te ondertekenen. Een verdere toenadering staat Pruisen echter
niet toe.

Een onderwerp dat ons in dit verband interesseert, is de mogelijke deelname
van Nederland aan het Tolverbond. Deze toetreding is meerdere malen aan de
orde geweest." In de jaren veertig wordt zij voor het eerst vanuit Duitse zijde
geopperd. De reacties in Nederland lopen ver uiteen: er is veel sympathie voor
de toetreding, maar ook heftige afwijzing. [oh, de Vries interpreteert deze tegen-
strijdigheid als een teken van innerlijke zwakte van Nederland."

1.4 Geschiedenis van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen

Het beste overzicht over de geschiedenis van de Duits-Nederlandse economische
be trekking en in een deel van de 18de en de hele 19de eeuw vinden wij nog steeds
in het inrniddels 30 jaar oude artikel van Joh. de Vries, "De problematiek der
Duits-Nederlandse econornische betrekkingen in de negentiende eeuw" .32 Van aile
vragen die hij omtrent deze complexe verhouding opwerpt, zijn er tot nu toe
slechts enkele bevredigend beantwoord.

De Vries begint zijn overzicht in de 17de eeuw, met de onaangevochten positie
van Nederland als handelsmacht en Amsterdam als stapelmarkt voor het achter-
land aan de Rijn en in westelijk Westfalen. Hij wijst op de bodemschatten en
inheemse produkten die Duitsland kan leveren en op zijn functie als doorvoerland
voor Zwitserland, Italie, Polen en Hongarije. Reeds in die tijd is echter niet heel
Duitsland in de greep van de Nederlandse overmacht. De Hanzesteden, vooral
Hamburg, kunnen zich mede dankzij de zware Rijntollen die Nederland heft tot
volwaardige concurrenten ontwikkelen.

In de loop van de 18de eeuw begint de inkrimping van Nederland als handels-
macht. Dat wil zeggen dat andere handelsnaties en havensteden absoluut harder
groeien dan Nederland en Amsterdam, waardoor deze relatief aan betekenis
verliezen. Zo neemt Hamburg een deel van de handel op Rusland van Nederland
en Engeland over. De Nederlandse contractie maakt dat de handel met Rijnland
en Westfalen in de loop van de 18de eeuw economisch nog belangrijker wordt,
omdat Nederland op veel andere handelsgebieden wordt teruggedrongen. De
Franse periode versnelt de ontwikkeling, zij "ontbloot de harde kern van de econo-

30 Cf. de uitvoerige literatuuropgaven in: De Vries, "Problematiek", 38 en 46 vlg.
31 De Vries, "Problematiek", 38. Zie oak paragraaf 1.4 VOOl een verdere uitwerking van de Duits-
Nederlandse betrekkingen.
32 Verschenen in: Tijdschrift vaor Geschiedenis 78 (1965).
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mische structuur" .33 De Hanzesteden versterken hun positie en Duitsland wordt
in het algemeen economisch sterker.

Het is duidelijk dat de economische opleving van Duitsland en de economische
verzwakking van Nederland zich afspelen in twee verschillende sectoren. De groei
van de economie in Duitsland gaat gepaard met een verschuiving van de land-
bouw naar de nijverheid, terwijl Nederland sterk is in de derde sector, de handel,
transport en dienstverlening door expediteurs inbegrepen. Juist de veranderingen
in deze sector worden Nederland fataal. Het feit dat Duitse handelaren - vaak
koopman en fabriqueur in een persoon - hun goederen rechtstreeks in het land
van oorsprong kopen of via Hamburg laten aanvoeren, noemt De Vries" econo-
mische emancipatie". Blasing" heeft het proces van de Duitse emancipatie ten op-
zichte van Nederland, dat De Vries in zijn artikel slechts kort aanstipt, in zijn
proefschrift diepgaand onderzocht. In het midden van de 19de eeuw is Nederland
niet in staat het verlies van de handel op te vangen door een versterkte groei van
andere sectoren. Als gevolg daarvan komt het tot een stagna tie.

In de hier onderzochte periode 1837-1857 speelt zich in slechts enkele jaren een
groot deel van het beschreven omwentelingsproces af. In deze jaren beginnen de
nieuwe verhoudingen zich af te tekenen. De economische betrekkingen tussen
Duitsland en Nederland blijven desalniettemin sterk - ook na het definitief weg-
vallen van het Nederlandse monopolie op de Rijnvaart en de koloniale handel.

1.5 Sociaal-economische ontwikkeling van de grensstreek

Tot 1795 bevinden zich langs de huidige grens in het Rijnland vele kleine Duitse
staten waarvan het gebied ook delen van het huidige Limburg omvat. Kisch" heeft
erop gewezen dat de politieke versplintering van het Rijnland in de 17de en 18de
eeuw de economische ontwikkeling van het gebied heeft bevorderd. De Duitse
"Kleinstaaten" in het westen zijn te zwak voor een industrialisatiebeleid zoals dat
in Frankrijk en Pruisen wordt gevoerd. Ook zijn zij te klein voor een autarkiebe-
leid of een agressieve handelspolitiek en daarom gedwongen tot een laissez-faire-
politiek.

Westfalen behoort in die tijd staatkundig bij het bisdom Munster, op enkele zeer
kleine heerlijkheden na. Munster - ook al is zijn grondgebied relatief groot - kan
zeker niet tot de grote mogendheden worden gerekend. Het gebied heeft een sterk
agrarisch karakter, en van een industrialisatiebeleid is absoluut geen sprake. Het
Westfaalse linnen is befaamd, maar de belangrijkste centra zijn de meer oostelijk
gelegen graafschappen Ravenstein en Tecklenburg.

33 De Vries, "Problematiek, 31.
34 Blasing, Delta.
35 Kisch, Texielgeuierbe, 32.
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WeI wordt er, gebruik makend van kleine rivieren en de befaamde hessenwegen,
van oudsher met Nederland handel gedreven.

De grens die de Pruisische en Nederlandse provincies van elkaar scheidt, is in
1815 door het Congres van Wenen getrokken. Met name rondom de Rijn brengt
dat een aantal veranderingen met zich mee. De voormalige zelfstandige abdij Elten
en de heerlijkheid Anholt worden bij de Pruisische provincie Rheinland respec-
tievelijk Westfalen ingelijfd. De Kleefs-Pruisische exclaves, Zevenaar, Gendt,
Gennep en Mook, worden Nederlands. Omdat Nederland in 1816een handelstarief
invoert dat de eigen industrie beschermt, worden de grensbewoners bijna onmid-
dellijk met de nieuwe situatie geconfronteerd. Handel met een plaats enkele
kilometers verderop is nu buitenlandse handel en aan scherpe controle en hoge
belastingen onderworpen. Voor westelijk Westfalen en Twente/Graafschap geldt
dat hun grens al v66r de Franse tijd bestaat. Maar" de grens was nooit een obsta-
kel geweest en nu werd hen op een irriterende manier aan 't verstand gebracht
dat die er was en wel degelijk een scheiding betekende"."

1.5.1 Munsterland, Twente en de Graajschap

Het oosten van Nederland en het westen van Westfalen zijn sinds eeuwen met
elkaar vervlochten." Beide vormen in de middeleeuwen het oude Hamaland. De
Graafschap heeft tijdelijk bij het bisdom Munster behoord, het graafschap Bent-
heim bij het bisdom Utrecht. Maar even belangrijk als deze staatkundige en levens-
beschouwelijke banden zijn de overeenkomsten in bodemkwaliteit, klimaat, demo-
grafie en sociale structuur aan weerszijden van de grens.

De grensstreek is minder vruchtbaar dan de meer oostwaarts gelegen delen
van het Munsterland, Er zijn uitgestrekte veengronden en bossen, met name ten
noorden van Gronau en rondom Vreden en de boeren verbouwen er vooral
rogge en boekweit. Daarnaast worden er van oudsher haver, gerst, aardappelen
en peulvruchten voor eigen gebruik geteeld. Tot ongeveer 1825 kan het graan
op de markt van Deventer met winst worden verkocht. Daama dalen de graan-
prijzen onder invloed van goedkoop graan uit de Oekraine." Degenen die over-
stappen op aardappelteelt hebben er maar enkele jaren profijt van. De aardap-
pelziekte in 1845 betekent voor hen opnieuw bittere ellende, al worden de oos-
telijke provincies minder hard getroffen dan de overige delen van Nederland."
Men richt zich daama versterkt op de veehouderij en de produktie van boter en
vlees. Door de grotere veestapel ontstaat meer mest die de ontginning van meer
grond mogelijk maakt, hetgeen dringend noodzakelijk is, omdat een groeiend
aantal keuters en landarbeiders een steeds kleiner stuk van de marke moet de-

36 Ligterink, Landuerhuizers, 22.
37 Cf. Hapke, "Entstehung".
38 Schutten, Vnl'en, 19.
39 Van Zanden, "Peasant Economy", 46.
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len. Recent onderzoek he eft aangetoond dat het de boeren in de oostelijke pro-
vincies in de periode 1835-1860 door intensivering van de landbouw lukt een
redelijk bestaan op te bouwen." Het feit dat sommige keuters industrie- of
veenarbeiders zijn geworden zodat de druk op het gebruik van de marke ver-
mindert, heeft daaraan zeker bijgedragen.

Het Miinsterland heeft tussen 1816 en 1870 het laagste geboortencijfer van heel
Pruisen: rond de 30 geboorten op 1000 inwoners. Het centrale Miinsterland is
dunbevolkt, minder dan 50 mensen per km2 in 1818. De grensregio's daarentegen,
de Kreise Ahaus, Borken en Warendorf, hebben al in 1818 een bevolkingsdichtheid
van 50 tot 100 mensen per krrr', een dichtheid die de overige Kreise, Steinfurt,
Coesfeld, Liidinghausen en Miinster, pas in 1858 bereiken." In 1818 is Bocholt met
3.849 inwoners de grootste gemeente, Coesfeld telt in dat jaar 2.482, Vreden 2.201
en Gronau 839 inwoners.f Wischermann" wijt het lage geboortencijfer in het cen-
trale Miinsterland aan de sterk agrarische structuur van het gebied. Er zijn vooral
grote en middelgrote boerderijen die volgens het geld en de boerenerfrecht onge-
deeld naar een erfgenaam gaan. In de randgebieden daarentegen is de huisnij-
verheid sterker ontwikkeld. Dit betekent dat er voor jonge mensen meer mogelijk-
heden zijn een gezin te stichten, ook al zijn zij geen erfgenamen. De Kreise Borken,
Coesfeld en Steinfurt hebben 30 tot 45 weefgetouwen per 1000 inwoners. Daar
is meer dan een vijfde van de bevolking van hoofdberoep linnenwever. In Ahaus
staan in 1819 zelfs bijna 60 weefgetouwen per 1000 inwoners, maar deze getouwen
vormen echter zelden de hoofdbron van inkomsten.

Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, zijn al vanaf de 17de eeuw
velen die geen eigen grond bezitten of kunnen pachten, gedwongen bijverdiensten
te zoe ken. Deze worden gevonden in de verschillende takken van huisnijverheid,
zoals het maken van schoenen of klompen, of in de dienstverlening als vrachtrijder
of schipper. Dit geldt voor de Nederlandse en de Westfaalse grensstreek. De om-
yang van deze huisnijverheid is moeilijk te achterhalen. In de volkstelling van
1795 worden in Haaksbergen bijvoorbeeld 58 karlieden expliciet genoemd, maar
een groter aantal staat vermoedelijk als landbouwer geregistreerd."

Veel (land)arbeiders in Westfalen voorzien in hun onderhoud door een deel
van het jaar in Nederland te gaan werken." Hun verdiensten lopen sterk uiteen.
Een metselaar, die de hele vorstvrije periode in Nederland doorbrengt, kan
rond 1828 ongeveer 100 gulden verdienen, een linnenwever in dezelfde periode
slechts 50 tot 60 gulden. Tegelbakkers en turfstekers strijken in minder tijd 75
gulden op. Een turfsteker die al zijn levensmiddelen van thuis meeneemt, kan
75 gulden in twaalf weken realiseren. Als hij voedsel moet kopen, blijven er 35

40 Van Zanden, "Peasant Economy", 48.
41 Reekers, Cebietsenttoicklung, 31 vlg.
42 Banken, Eisenbahn, 27.
43 Wischermann, "Industrialisierung", 48 vlg.
44 Schutten, Vuren, 23.
45 Cf. Lucassen, Noordzee.
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a 40 gulden over. Arbeiders die voor enkele weken gaan helpen bij het hooien,
brengen slechts 15 a 20 gulden mee terug."

De belangrijkste huisnijverheid in Twente, Graafschap en Westfalen is de textiel-
produktie op basis van zelf gewonnen grondstoffen. VIas kan op de schrale
gronden van het Mi.i.nsterland en Twente worden verbouwd en ook schapenteelt
is mogelijk. De eerste textielprodukten zijn dienovereenkomstig linnen doek en
wollen stoffen. In somrnige plaatsen is deze huisnijverheid de hoofdbron van
bestaan en wordt de afzet georganiseerd door tussenhandelaren, in de 18de eeuw
door de "Todden", later door "Verleger" of fabriqueurs. Het bekendste produkt
van de Westfaalse linnenweverij is het "Lowendlinnen" of Westfaals zeildoek, een
waterafstotend weefsel uit vlas en hennep.

In Westfalen zijn de plaatsen Bocholt, Borghorst, Steinfurt en Nordhorn belang-
rijke centra voor de linnennijverheid, in Twente Almelo en Ootmarsum. Rheine
heeft zich gespecialiseerd in grove wollen stoffen. Reeds in de 16de eeuw verwerkt
Bocholt katoen en linnen tot mengprodukten: "Baumseide" ofbombazijn, barchent
(een beverweefsel) en "Dimity", een bijzondere vorm van barchent, alles met ka-
toenen inslag op een linn en ketting.

Over het algemeen ligt het inwoneraantal in Twentse steden en dorpen lager
dan bij hun Westfaalse overburen. In 1817 heeft bijvoorbeeld Enschede, de grootste
plaats, rond de 2.400 inwoners, Almelo en Oldenzaal rond de 2.200. In 1816
werken in Almelo 500 linnenwevers en evenveel katoenwevers, in Enschede circa
100 linnenwevers en 4.750 bombazijnwevers." Uiteraard wonen niet alle bomba-
zijnwevers in de stad, zij werken voor een van de 32 Enschedese bombazijnkanto-
ren. De linnenwevers daarentegen die de fijne linnensoorten produceren, zijn,
evenals hun collega's in Westfalen, merendeels beroepswevers. Nog geen kwart
van de Twentse weyers is echter beroepswever. De hoofdberoepen van de bomba-
zijnwevers en de producenten van het grove 'boerenlinnen' zijn keuterboer en
landarbeider. "Een niet onaanzienlijk deel der weyers bestond uit kinderen. Van
alle Overijsselse bombazijnwevers in 1819 waren een derde kinderen.":"

Na 1815 ondervindt de Twentse en Westfaalse huisnijverheid concurrentie van
katoenen goederen die uit Engeland worden geimporteerd. Tijdens het Conti-
nentale Stelsel, de in 1806 door Frankrijk ingestelde blokkade van Engeland, zijn
daar grote voorraden ontstaan, die daarna tegen lage prijzen op de Europese
markt worden gebracht. De bombazijnweverijen in Twente en Bocholt worden
bijzonder hard getroffen. De hoge invoerrechten op manufacturen en garens,
waarmee Nederland zijn industrie in 1816 beschermt, zijn voor de Duitse weyers
fataal. "Voor het eerst werd door deze tariefpolitiek de vanaf 1648 bestaande
staatkundige grens tussen Duitsland en Nederland economisch voelbaar.r'"

46 Bericht des Amtes Bentheim 1828. - StA Osnabrock, Rep. 335, no. 106.
47 Ontwikkeling en spreiding, bijlage 4, blad 3.
48 Ontwikkeling en spreiding, 9.
49 Kersting, "Texilindustriegebiet", 92.
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Nederland, de afzebnarkt bij uitstek voor de linnen- en bombazijnweverij van het
westelijke Westfalen, wordt tijdelijk afgesloten voor zijn produkten.

De Belgische opstand berooft Nederland van een groot deel van zijn textielin-
dustrie. Als reactie daarop verlaagt Nederland in 1831 de invoerrechten op manu-
facturen, en dit zorgt voor een korte opleving in Westfalen.ln de eerste jaren vor-
men de goedkope katoenen goederen nog geen bedreiging voor het Lowendlinnen
uit het Miinsterland en de streek rondom Osnabrock en het fijne linnen uit het
oostelijke Minden-Ravensberg. Deze produkten beleven in de jaren twintig en
dertig een laatste bloeiperiode." Tussen 1838 en 1850 daalt echter de waarde van
Lowendlinnen in Tecklenburg en Osnabruck met meer dan 50%, terwijl de ge-
produceerde hoeveelheid gelijk blijft of zelfs licht toeneemt. De prijs van fijn linnen
in Bielefeld zakt in dezelfde periode met ongeveer 30%.

Als vervanging voor de Belgische industrie wordt de Twentse textielnijverheid
systematisch en snel uitgebreid. Er wordt gebruik gemaakt van de voorhanden
zijnde expertise van de linnen- en bombazijnwevers, de grondstof wordt echter
het 'nieuwe' katoen. Bombazijn wordt voortaan uit Westfalen geimporteerd, waar
de lonen 44,7% lager liggen, zodat de inmiddels verlaagde Nederlandse invoerbe-
lastingen gecompenseerd worden. De mechanisatie van de textielnijverheid in
Twente is binnen enkele decennia een voldongen feit. In 1829 wordt in Almelo
de eerste mechanische spinnerij met 1.000 spoelen geopend. Deze ontwikkeling
zet zich gestaag door, en in 1861 zijn er in heel Twente al twintig stoomspinnerijen
met 41.000 spoelen gevestigd. In 1846 wordt in Enschede de eerste stoomweverij
in gebruik genomen en vijftien jaar later zijn er in Twente al dertien stoomweverij-
en met 2.286 weefstoelen in bedrijf."

De vraag naar arbeidskrachten is groot en Twente werft menig wever uit Westfa-
len voor haar industrie. Vooral in de jaren dertig en in het begin van 1840 laten
Nederlandse fabriqueurs katoenen garens ook 'over de grens' in Westfalen door
huiswevers verwerken." Anderen, die hun bijverdienste in de linnenweverij zien
dalen of verdwijnen, vinden nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen in de
met rijksmiddelen gestimuleerde ontginning van veengebieden, de aanleg van
chausseeen, de verbetering van de Eems voor de scheepvaart of in migratie naar
het Ruhrgebied. Aan het einde van de jaren veertig kiezen steeds meer arme
weyers in het oostelijke Miinsterland voor emigratie. In het oosten wordt niet
overgeschakeld van linnen- naar katoenproduktie. Hier zitten ook vee! pachters
die, benadeeld als zij zijn door de Pruisische landbouwhervorming, in de hongerja-
ren niet in toereikende mate op hun akkerbouwprodukten kunnen terugvallen.
Velen ontvluchten de ellen de door naar de Verenigde Staten te emigreren.

50 Wischerrnann, "Industrialisierung", 82.
51 Kersting, "Textilindustriegebiet", 93.
52 Zij genieten daarbij de stilzwijgende toestemming van de ontvanger van Glanerbrug. Tussen 1831
en 1841 staat hij een kosteloze invoer van 'garen om te weven' toe, ofschoon de Nederlandse wet anders
bepaalt (d. hoofdstuk 7)
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Het westen van Westfalen begint, in navolging van Twente maar met enige
vertraging, met de opbouw van een eigen katoenindustrie. De achteruitgang van
de linnennijverheid en de moeizame overschakeling van linnen naar katoen in
de jaren veertig betekenen weI jaren van grote armoede en ellende. Dit heeft ook
in het westen emigratie van een deel van de bevolking tot gevolg. Zo leven en
werken in 1818 in Bocholt ongeveer 3.800 mensen, in 1843 telt de plaats 4.922 in-
woners, een toename van 27% ten opzichte van 1818. Vijftien jaar later, in 1858,
is de bevolkingsaanwas slechts 2,4%. Borken, Ahaus, Coesfeld en Vreden laten
een soortgelijke ontwikkeling zien. De migratie in Ahaus en Borken is met gemid-
deld 4% van de inwoners het hoogst." In de grensplaats Gronau, tegen Enschede
aan gelegen, vertoont de bevolkingsgroei een ander patroon. Van 1818 tot 1843
neemt het aantal inwoners matig toe. In de periode 1843-1858stijgt het inwoner-
aantal fors, met 43%. Blijkbaar vestigen de nieuwkomers zich in Gronau, om in
de Enschedese fabrieken te werken." Het aantal inwoners van Enschede zelf is,
tussen 1817 en 1830, bijna verviervoudigd.

In 1845begint in Westfalen de mechanisatie van de katoenindustrie met de oprich-
ting van een stoomspinnerij in Rheine. In 1847 is er in het rayon Coesfeld al een
wolweverij, die met een stoommachine werkt. In de jaren vijftig worden in Bocholt
en Gronau stoomspinnerijen geopend. De spinnerij in Gronau ontstaat op initiatief
van een Nederlandse fabrikant uit Enschede. De opkomst van het Ruhrgebied
betekent vanaf ongeveer 1845 een nieuwe afzetmarkt voor katoenen waren. De
katoenwevers in Westfalen gaan in toenemende mate met halfmechanische "Schnell-
schutzen" in fabrieksgebouwen werken en hun voormalige fabriqueurs worden
fabrikanten. Hun binding met enige vorm van agrarisch bedrijf hebben zij echter
- in tegenstelling tot de Twentse textielarbeiders - tot in de 20ste eeuw behouden."

Behalve in de textielsector is er weinig bedrijvigheid die het niveau van ambacht
overstijgt. De pottenbakkers van Stadtlohn zijn interregionaal georienteerd, en in
de 20ste eeuw venten zij hun waren ook in de Nederlandse grensstreek: de
befaamde "ijzerharde inmaakpotten" en "roompotten, waarin de melk te roomen
werd gezet" .56 In het zuidelijke gedeelte van de Achterhoek, Iangs de Oude IJssel,
kan zich op basis van het daar gevonden ijzeroer een kleine ijzernijverheid ontwik-
kelen. Ook aan de Duitse kant, in Bocholt en Isselburg, zijn enkele ijzersmeiterijen
("ijzerhutten") gevestigd. Op het moerasijzer na zijn er in het hele gebied geen
minerale grondstoffen, wel is er een kalkgroeve in de buurt van Ahaus. In het
noorden, bij Ibbenburen en in het zuiden bij Essen en verder langs de Ruhr, wordt
steenkool gedolven. De uitgestrekte bossen in de grensstreek, veelal eikenbos,
worden voor de produktie van houtskool voor onder meer de ijzersmelterijen en
van schors voor de leerlooierijen gebruikt.

53 Wischermann, "Industrialisierung", 61.
54 Eigen berekeningen, gebaseerd op Banken, Eisenbahn, 27.
55 Vervoort, Werken, 123.
56 Huender, Eibergen, 51.
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Hoewel in onmiddellijke nabijheid van Twente gelegen heeft de Achterhoek een
eigen economische ontwikkelingsgeschiedenis. Weliswaar groeit ook hier in de
jaren 1830-1860 de huisnijverheid van bombazijn- en linnenwevers uit tot een
gemechaniseerde katoenindustrie. De regie heeft echter haar agrarisch karakter
nooit verloren omdat, evenals in Westfalen en anders dan in Twente, de weyers
in de Achterhoek verbonden blijven aan hun boerenbedrijf. Op het moment dat
landbouw en veehouderij bevredigende inkomsten bieden - tegen het einde van
de jaren vijftig - worden deze deeltijdwevers wederom voltijdagrariers." In de
hier onderzochte periode is het verschil tussen Twente, Achterhoek en Westfalen
minder sterk. In alle drie de regie's werken er weyers in ouderwetse huisnijver-
heid, voor een fabriqueur of in de opkomende fabrieken.

1.5.2 De "Niederrhein"

De linkeroever van de Rijn, tussen Kleef in het noorden en de Eifel in het zuiden,
de "Niederrhein", heeft in 1816 een bevolkingsdichtheid van 111 mensen per krrr',
Rondom de steden Aken en Krefeld is dat zelfs 150 a 190 mensen. Ongeveer een
kwart van de bevolking van de hele Rheinprovinz leeft in het hier besproken ge-
bied. Reeds tegen het einde van de jaren dertig heeft Aken bijna 40.000 inwoners,
twee keer zo veel als Munster. Krefeld heeft tussen de 10.000 en 20.000 en Kleef,
Emmerik en Eschweiler tussen de 5.000 en 10.000 inwoners." In 1867 is Aken naar
circa 68.000 inwoners gegroeid, telt Krefeld 54.000 en Gladbach, een jonge textiel-
stad, 22.000 inwoners. In het noordelijker gelegen deel om Kleef en Geldern groeit
de bevolking minder sterk, hetgeen leidt tot een relatieve achteruitgang."

In de Regierungsbezirk Aken is de grond vruchtbaar en er wordt hoofdzakelijk
tarwe, rogge en aardappelen verbouwd. De hoeveelheden zijn voldoende om de
plaatselijke bevolking te kunnen voeden. Hetzelfde geldt voor de Regierungsbezirk
Dusseldorf, en daar met name voor het Rijndal. Vanhier uit wordt zelfs nog graan
uitgevoerd, onder meer naar Nederland. In de Franse tijd staat de streek tussen
Schwalm en Nette bekend als "vlas-land", daarnaast worden er raapzaad, hop,
we de en klaver als handelsgewassen verbouwd. AIleen klaver en raapzaad over-
leven na het Continentale Stelsel de heropening van de internationale markten."

In tegenstelling tot het westelijke gedeelte van Westfalen beschikt de Rheinpro-
vinz over veel eigen delfstoffen, te weten ijzererts, lood, galmei (zink), kalk, bruin-
en steenkool. Daarvan zijn de meeste delfstoffen eveneens in de Niederrhein, in
de Eifel en de buurt van Aken aanwezig. In 1851 produceert het district Aken bij-
voorbeeld 8 rniljoen Centner" steenkool en de Kreis Essen, het oudste revier aan

57 Cf. voor een diepergaande discussie van dit proces: Mastboom, Celderland.
58 Dieterici, iibersichten 1831-1836,24 vlg.
59 Kellenbenz, "Wirtschafts- und Sozialentwicklung", 17 vlg.
60 Krings, Kleinstiidie, 28 vlg.
61 1 Centner = 50 kg.
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de Ruhr, 16 miljoen Centner." Wij kunnen bij Aken twee vindplaatsen onderschei-
den: het Inde-revier in het zuiden (Stolberg, Eschweiler) en het Wurm-revier in
het noorden (Herzogenrath en Kerkrade). In de eerste decennia van de 19de eeu w
worden steenkolen uit Eschweiler over land tot aan de Rijn vervoerd en vandaar
uit naar de Boven-Rijn verscheept. Dit is lonend, omdat deze steenkolen van uitste-
kende kwaliteit zijn en daarom met die van de Ruhr kunnen concurreren. De
steenkolen uit het Wurm-district worden dan alleen in Aken en in de directe om-
geving gebruikt, omdat er voor hen minder goede transportwegen zijn en - wat
later belangrijker wordt - zij niet tot cokes verwerkt kunnen worden. Beduidend
zijn ook de bruinkoolvelden in de driehoek Duren, Keulen, Bonn. In het begin
van de 19de eeuw wordt bruinkool voor bemesting en in de kleurstofindustrie
gebruikt, later wordt er aluin en lampolie uit gewonnen. Bruinkool wordt pas in
de jaren zeventig van de 19de eeuw als brandstof benut.

Al in de 18de eeuw staat de textielnijverheid aan de Nederrijn op een hoog ni-
veau." De noordelijke, meer agrarische, streek rondom Kleef heeft vlasteelt,
evenals westelijk Westfalen, met linnenspinnerij en -weverij als nevenberoepen.
In de verre omtrek van Krefeld wordt zijde, voorallinten, geweven. Aken is het
centrum van de wolnijverheid. Rondom Aken en aan de rand van de Eifel bloeit
de metaalnijverheid. In 1825 telt de Regierungsbezirk Aken 144 ijzer- en koper-
smederijen. Dat zijn uiteraard minder smederijen dan in de Regierungsbezirk
Arnsberg in het Ruhrgebied, maar nog altijd 12% van alle gieterijen en smederijen
in Pruisen. De naalden-fabricage van Burtscheid en de messingindustrie van
Stolberg genie ten wereldfaam.r'De ijzerindustrie maakt, in de 18de en vroege 19de
eeuw, evenals de textielindustrie gebruik van arbeidskrachten uit de agrarische
sector. De mijnbouw kent de "Bergkotter", een mijnwerker die naast het delven
zijn land bebouwt. Geschoolde vaklieden worden daarentegen van buiten de
provincie of zelfs uit het buitenland aangetrokken. Ook de ondernemers komen
vaak niet uit het katholieke Rijnland, maar zijn "Lutheraner" of "Reformierte"
uit het oosten van Duitsland of zij komen, zoals de families Cockerill en Talbot,
oorspronkelijk uit Engeland. Een grote rol hebben ook de ondernemers van
mennonietenfamilies in Krefeld gespeeld.

De industrialisatie aan de Niederrhein begint inde textielsector. Belangrijke impul-
sen op bijna alle gebieden gaan uit van het, buiten ons onderzoeksgebied liggende,
dal van de Wupper (Elberfeld en Barmen, het huidige Wuppertal). Na een lange
periode van traditionele nijverheid en een manufactuurperiode van 1780 tot 1820
begint het proces, dat echter niet voor aile delen van de textielsector gelijk ver-
loopt. Het is de streek rondom Gladbach, het huidige Monchengladbach, waar
men vroegtijdig naast vIas ook katoen spint en verwerkt, hetzij in gemengde hetzij

62 Wiedenfeld, "Montanindustrie", 325.
63 Cf. Kisch, Texiilgetuerbe.
64 Wiedenfeld, "Montanindustrie", 302 vlg.
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in puur katoenen weefsels. Vanaf 1840 wordt in Gladbach overgegaan tot de
mechanisatie van dekatoenspinnerij en tot massaproduktie. Na 1842kunnen spin-
en weefmachines, door het wegvallen van het Engelse uitvoerverbod, makkelijker
naar Duitsland worden vervoerd.f Kleine katoenspinnerijen, zoals in Keulen,
kunnen de concurrentie niet aan en moeten sluiten. De belangrijkste producenten
van katoenen garen zijn echter tot in de jaren vijftig Elberfeld en Barmen.

De vlasspinnerij heeft haar centrum in Dulken, waar in de jaren twintig voor
het eerst machinaal wordt gesponnen. Daarnaast wordt nog enige tijd in huisnij-
verheid gesponnen. Tegelijk met de inkrimping van de linnenweverij gaat echter
ook de vlasspinnerij achteruit. In Diilken zijn in 1858 nog maar twee fabrieken
over.66Bij het spinnen van wol wordt het fijn gesponnen en vaster getwijnde
"Kammgarn" (kamgaren) en het eenvoudiger "Streichgarn" (strijkgaren) onder-
scheiden. De produktie van het laatste kan al vrij vroeg gemechaniseerd worden.
De eerste stoommachine aan de Niederrhein staat dan ook bij een wolfabrikant
in Aken." Het machinespinnen van kamgaren wordt pas in de jaren zestig moge-
lijk.Het spinnen van zijde is een verhaal apart, omdat de grondstof, de ruwe zijde,
zoals die door de rups wordt geproduceerd, eigenlijk al een soort halffabrikaat
is. Al met al kan worden gesteld dat de mechanisatie van de katoen- en zijden-
spinnerij in het begin van de jaren veertig voltooid is. De mechanisatie van de
weverij moet dan nog beginnen.

De wol- en halfwolweverij in het Rijnland groeit, tussen 1816en 1858,van 4.153
naar 11.815 weefgetouwen; het aantal arbeiders blijft echter in de jaren veertig
en vijftig met 12.500ongeveer gelijk. In de eigenlijke wolindustrie, de 242Iakenfa-
brieken met elk meer dan 50 arbeiders, werken in 1858 in totaal 16.077mensen;
er staan 5.458met de hand aangedreven en 954mechanische weefgetouwen. Een
sterke impuls krijgt de lakenindustrie in Euskirchen doordat zijvoor het Pruisische
leger gaat produceren. De wolnijverheid in de Eifeldalen daarentegen gaat achter-
uit, omdat zij, na de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen, buiten de
groeiende verkeersstromen komt te liggen."

Omdat er vroegtijdig tot produktie van hoge kwaliteit wordt overgegaan, kan
de linnenweverij in de streek van Gladbach zich redelijk redden. Er moet weI van
een inkrimping worden gesproken, al is die lang niet zo drama tisch als in andere
streken van Duitsland. Tussen 1816en 1861daalt het aantal weefgetouwen voor
linnen en halflinnen licht, van 4.858 naar 4.184, en er werken naar verhouding
minder mensen in de linnenweverij dan in 1816.

Reeds in de jaren twintig wordt begonnen met het vervaardigen van barchent
en siamoisen (linnen met katoen)." In de jaren dertig wordt overgeschakeld op

65 Kellenbenz, "Wirtschafts- und Sozialentwicklung", 35.
66 Lehmann, "Textilindustrie", 396.
67 Kellenbenz, "Wirtschafts- und Sozialentwicklung", 43.
68 Lehmann, "Textilindustrie", 400 vlg.
69 Kellenbenz, "Wirtschafts- und Sozialgeschichte", 44.
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de produktie van bedrukte katoenen kledingstoffen. In 1841 werken in Rheydt,
Viersen en Gladbach samen 16.000 arbeiders aan 8.800 weefgetouwen, zes keer
zo veel als in Wuppertal. De sterke concurrentie vanuit Engeland leidt tot een
verdere aanpassing van het produktieprogramma: halfwol, bever en als specialiteit
"Kassinet" (vaste, dunne katoenen ketting met los gesponnen, dik katoenen inslag).
De jaren 1851-1857 zijn zeer gunstig voor Gladbach. De weverij wordt grotendeels
gemechaniseerd en voert veel van haar produkten uit naar de Verenigde Staten
van Amerika.

De zijde-industrie heeft een grote economische betekenis voor het Rijnland. Het
oude centrum Keulen moet zijn positie afstaan aan Wuppertal, dat medio 1840
met 39 fabrieken, 5.014 arbeiders en 1.960 weefstoelen de belangrijkste producent
van zijden stoffen in heel Pruisen is. De industrie van Gladhach concentreert zich
op mengprodukten van katoen en zijde en in Viersen wordt voornamelijk velours
vervaardigd. Krefeld produceert zijde, velours en gemengde stoffen, waardoor
al in 1841 13.700 arbeiders aan 6.500 weefgetouwen werken. Het oude "Verlag-
system" blijft in de zijde-industrie het langst behouden.

1.5.3 Limburg

Het zuiden van Limburg is, op enkele uitzonderingen na, een vruchtbare streek,
met Loss of Limburgse kleigrond. Er wordt graan verbouwd, vooral rogge, maar
ook tarwe, gerst, boekweit en spelt, oliezaden, klaver, groente en fruit, aardappe-
len, cichorei, hop, tabak, vIas en hennep, en sinds het begin van de 19de eeuw
in de buurt van Maastricht ook meekrap. De velden worden met kalk bemest. Het
noorden he eft eveneens een agrarisch karakter, maar buiten het stroomdal van
de Maas is de aarde minder vruchtbaar dan in het zuiden; gras, bouwland, bos
en woeste gronden wisselen elkaar af. In het zuiden zijn paarden talrijk, runderen
en varkens zeer talrijk, maar schapen vindt men er minder vaak."

Veellandbouwprodukten worden ter plekke verwerkt. Er zijn fabriekjes voor
appelstroop in Heerlen, voor bietenstroop in Maastricht en voor appelazijn in
Spaubeek, Roermond, Maastricht en Sittard bezitten bierbrouwerijen, die in 1858
tussen de 10 en 100 arbeiders in dienst hebben. Maar ook de overige plaatsen,
met name de dorpen langs de Maas en de Geul, hebben elk een eigen bierbrou-
werij. Het aantal oliemolens is vrij groot, vooral aan de beken links en rechts van
de Maas. In Venlo en Maastricht staan tabaksfabrieken.

In de peri ode 1836-1857 zijn er slechts twee plaatsen in Limburg, die naast de
huisnijverheid een aanzet naar industrialisatie laten zien, en weI Maastricht en
Roermond. Maastricht heeft als industriele hoofdtak de glas- en aardewerkfabrie-
ken van Peter Regout, waar in 1858 al meer dan 1.300 mensen werken. De meta al-
nijverheid van Maastricht daarentegen is klein en onbeduidend. In Roermond zijn,

70 Poell, Beschrijoing, 30 vlg.
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volgens de opgaven van Everwijn," in 1858 meer dan 2.000 textielarbeiders in de
drie sectoren katoen, wol en linnen werkzaam. De opkomst van Roermond als
textielstad begint omstreeks 1830, als zich tijdens het Belgische bewind een aantal
Pruisische fabrikanten in deze stad vestigt." Linnennijverheid van geringe omvang
vinden wij in het noorden in Arcen en Velden en in Gennep. De wolnijverheid
is geconcentreerd in het zuiden rondom Vaals en Maastricht, waar de nabijheid
van het wolcentrum Aken een zekere uitstraling had.

In Roermond zijn reeds in 1840 drie stoommachines in bedrijf in de papiernijver-
heid, en in 1851 heeft ook een papierfabriek te Meerssen twee machines. Volgens
Griffiths staan in 1851 de twee grootste papierfabrieken van heel Nederland in
Roermond; twee redenen voor deze groei zijn de lage lonen in Limburg en de
goedkope steenkool uit Belgie.? De later zo bloeiende tegel- en steenbakkerijen
langs de Maas komen voort uit kleine steenfabriekjes, die soms al eeuwenlang
bestaan en in primitieve veldovens stenen bakken.

1.5.4 Samenvatting en vergelijking

Van Zanden" heeft de samenleving op de oostelijke Nederlandse zandgronden
rond 1800 gekenschetst als een 'peasant-economy': huishoudens voorzien in eerste
instantie in hun eigen behoeften, daarna produceren zij een surplus voor de grote-
re gemeenschap van dorp of marke en pas daarna wordt het resterende surplus
op de regionale, nationale of internationale markt aangeboden. Voor het westelijke
Westfalen kunnen zijn bevindingen zonder meer worden overgenomen. Aan het
begin van de 19de eeuw zet een kentering in. De "peasant-economie' wordt open-
gebroken door een aantal factoren:"
- regionale factoren als bevolkingsgroei, verbetering van de infrastructuur en

snelle ontplooiing van de textielindustrie en de verveningen;
- nationale factoren als de economische integratie van Nederland, de oprichting

van de Cornmissien van Landbouw en in het bijzonder de ontbinding van de
markegenootschappen vanaf 1820;

- in terna tiona le factoren als de openstelling van de Europese markt vanaf 1840
voor onder meer landbouwprodukten en produkten van de veehouderij.

De ontwikkeling in de grensstreek, zoals wij deze hier hebben onderzocht, beves-
tigt de bevindingen van Van Zanden. Toch verloopt deze ontwikkeling niet overal
met gelijke snelheid of in gelijke mate. Twente is eerder geindustrialiseerd dan
het aanpalende Miinsterland, en het Miinsterland ligt achter op de Niederrhein.
Of, zoals Blasing zo treffend heeft opgemerkt: "Die Tendenz zum Alten harte nicht

71 Everwijn, Beschrijving, Ill, kaart Iv.
72 Poell, Besduijving, 194.
73 Griffiths, Retardation, 109.
74 Cf. Van Zanden, Ontwikkeling; Van Zanden, "Peasant Economy".
75 Van Zanden, "Peasant Economy", 145 vlg.
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an der hollandischen Ostgrenze auf, und die Aufgeschlossenheit gegenuber dem
Neuen endete nicht westlich des Rheins. Vielmehr setzten sich beide Linien in
dem jeweiligen Nachbargebiet fort.,,76Detegenstellingen liggen daarom niet aileen
tussen Pruisen en Nederland, maar ook binnen de Pruisische en de Nederlandse
landsdelen. "During the first stages of the proces [the integration of old local self-
sufficient economies into modern world economy, A.L.] these local economies
become increasingly heterogenous, as they experience different rhythms of
integration [...] Later on, however, the trend is towards a convergence of the
degrees of integration and towards higher homogenity among local economies.?"

Ook het beeld van een stagnerend Nederland behoeft enige nuancering. Zoals
Griffiths reeds heeft opgemerkt, hoeft een stagnatie op nationaal niveau niet te
betekenen dat er regionaal geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Het
tegendeel is waar. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk verschuivingen, met
als gevolg concentratie van een bepaalde nijverheid in een bepaalde regio: katoen
in Twente, glas en aardewerk in Maastricht, papier in Roermond. De groei in de
ene regio gaat vaak gepaard met de achteruitgang of stagnatie in een andere
regie."

76 Blasing, Delta, 93.
77 Valerio, "Local Economies", 52.
78 Griffiths, Retardation, 114.



2 Verkeerspolitiek, infrastructuur en transport

2.1 Verkeerspolitiek

2.1.1 Verkeerepoiitiek in Pruisen

"Die preufsische Regierung hat es seit dem Frieden als eine wichtige Aufgabe der
inneren Verwaltung betrachtet, die zerstuckelten und in weiten entfernungen
auseinanderliegenden Theile der Monarchie durch Chausseen zu verbinden, und
ebenso die Handelsstra13en, welche den Verkehr ntit dem Auslande vermitteln,
kunstmajsig auszubauen."! Gador onderscheidt verschillende fasen in de verkeers-
politiek. Na 1815 heeft de aanleg van een wegennet prioriteit. Dit wegennet moet
de hoofdstad Berlijn verbinden met de afzonderlijke provincies en met de uithoe-
ken van het koninkrijk. Deze fase heeft ongeveer vijftien jaar geduurd. Zeven
routes komen in die tijd gereed. Deels worden zij geheel nieuw gebouwd, deels
worden reeds bestaande onderdelen met elkaar verbonden. Slechts een van die
routes ligt in de buurt van het onderzoeksgebied: de straatweg Berlin-Halle-
Paderborn-Unna-Elberfeld-Diisseldorf, en verder richting Keulen. V66r 1816 is
al een derde deel van deze weg verhard, het overige gedeelte van het traject is
in 1829 gereedgekomen.

De politieke geschiedenis van de provincies Rheinland en Westfalen loopt uiteen.
Dit brengt met zich mee dat deze provincies ook in hun verkeerspolitieke erfenis
verschillen. De linker Rijnoever heeft het langst onder Franse heerschappij ver-
keerd. Daarom heeft de provincie Rheinland ook verschillende klassen openbare
wegen, zoals de "StaatsstraBen" (rijkswegen), de "Bezirksstra1Sen" (departementale
wegen) en "Vizinal- oder "Gemeindewege" (lokale wegen). Deze indeling is over-
genomen uit het Franse systeem. De provincie Westfalen heeft "Landstrafsen" en
"Communalwege". Er is binnen deze provincie een duidelijk verschil tussen het
voormalige bisdom Munster, dat een slecht wegennet had, en het voormalige
hertogdom Westfalen, met enkele verharde wegen.

Pruisen heeft de wegen die onder beheer van de centrale overheid ressorteren,
onderverdeeld in klassen.' Opvallend is dat in de hier besproken tijd nergens pre-
cies is vastgelegd aan welke eisen een weg moet voldoen om in een bepaalde klas-
se te vallen. De chaussee, ook 'kunstweg' of 'steenstraat' genoemd, is nog het

1 "Uber den Chausseebau in PreuBen". In: Handels-Archiv 1847, 1. Halite, 93; geciteerd in: Gador,
Enhoicklung, 56.
2 Voor een bespreking van de technische uitvoering van de wegenbouw in Pruisen d. Gador, Entuncklung.
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meest nauwkeurigst gedefinieerd. Een chaussee heeft een verharde strook, een
niet verhard gedeelte, de zogenoemde zomerwe~ soms een voetpad en een zij-
strook waarop bestratingsmateriaal kan worden opgeslagen. Een "Landstrafse"
is minder duidelijk afgebakend. Het is een status die op aanvraag door het minis-
terie kan worden verleend.' Lokale wegen in Westfalen worden vaak als dijken
aangelegd. In het Rijnland voIgt men ook bij de aanleg van secundaire straatwegen
het Franse systeem."

De drijvende kracht achter de uitbreiding van het Pruisische wegennet is de
minister van Financien, Motz. Verschillende auteurs hebben aangetoond dat poli-
tieke motieven daarbij een grote rol hebben gespeeld. Zo wordt in 1828-1829 de
"Mitteldeutsche Handelsverein" door de aanleg van een tolvrije verharde weg
tussen het Pruisisch-Hessische en het Beiers-Wurternbergse tolverbond zwaar ge-
dupeerd. Men heeft zelfs over "Strafsenkrieg" gesproken." Het tot stand komen
van de Deutsche Zollverein, het Tolverbond, is door deze verkeerspolitiek niet
in laatste instantie bevorderd."

Het overlijden van minister Motz in 1830 markeert een nieuwe fase. Mede van-
wege de slechte financiele positie van Pruisen worden geen nieuwe lange-afstands-
verbindingen meer aangelegd.' Men beperkt zich tot het verlengen van bestaande
chausseeen in het oosten en de bouw van enkele korte verbindingswegen in de
westelijke provincies. In de eerste helft van de jaren veertig neemt de aanleg van
wegen door de centrale overheid wederom toe en gaat het beheer van een aantal
bestaande straatwegen over op de regering in Berlijn.

Een tussenbalans over 1845 geeft een overzicht van de straatwegen die de staat
onderhoudt. De provincies Rheinland en Westfalen nemen met 2.230 respectievelijk
1.850 km in dit overzicht topposities in." Daar zijn twee redenen voor aan te geven.
Allereerst stamt een gedeelte van deze wegen nog uit de Franse tijd. Daarnaast
heeft de economische betekenis van het westelijke Ruhrgebied (provincie Westfa-
len) en van de industrie random Wuppertal en Aken, waar eveneens veel wegen
zijn aangelegd, een rol gespeeld. De hoge dichtheid van het wegennet in Westfalen
komt namelijk voor rekening van de Regierungsbezirk Arnsberg in het westelijke
Ruhrgebied, die de meeste kilometers rijksweg van aile Pruisische provincies heeft.
De infrastructuur van de Regierungsbezirk Munster, waarvan het onderzoeks-
gebied deel uitmaakt, is van slechtere kwaliteit.

Na 1848 verandert de Pruisische regering haar verkeerspolitiek. De verantwoor-
delijkheid ligt inmiddels bij het ministerie voor Hande1. In zijn verslag over de
periode 1849-1851 schrijft minister Van der Heydt: "In de [...] westelijke pravincies,
waar al sinds vele jaren grate investeringen in de aanleg van chausseeen hebben

3 Salter, Entuncklung, 97.
4 Morchen, Eniuncklung, 20.
5 Thimme, "StraBenbau", 44 vlg.
6 Elsen, LandstrajJe, 10.
7 Ziegler, "Competition", 176.
8 Gador, Entuncklung, 71 vlg.
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plaatsgevonden, is de uitbreiding van het wegennet zo ver gevorderd, dat de
hoofd-verkeerswegen overal min of meer voltooid zijn. [...J De uitbouw van de
secundaire wegen, aansluitend aan de Rijkswegen, kan terecht aan de inspan-
ningen van de ingezetenen worden overgelaten en hoeft alleen door premies uit
de staatskas te worden aangemoedigd."?

Particuliere investeringen in de wegenbouw vinden vaak plaats in de vorm van
"Aktiengesellschaften" (vennootschap op aandelen). Deze mogelijkheid wordt in
1821 gecreeerd." Tot op de dag van vandaag kan men in Nordrhein-Westfalen
de straatnaam "Aktienstrafse" vinden. In het onderzoeksgebied vallen de straatwe-
gen Nijmegen-Kranenburg, Emrnerik-' s Heerenberg en Bocholt-Dinxperlo binnen
deze categorie. Zij zijn allen v66r 1848 aangelegd. Men kan stellen dat in het
midden van de jaren veertig de westelijke provincies de bouwactiviteiten verleg-
gen van de straatwegen naar de spoorwegen. Ook de spoorwegen zijn overigens
in particulier be zit.

2.1.2 Verkeerspoliiiek in Nederland

In de 18de eeuw is de trekschuit in laag-Nederland een goed functionerend
vervoerrniddel, terwijl hoog-Nederland in grote mate afhankelijk is van diligences
en postkoetsen." Schuttenf heeft laten zien dat ook in Oost-Nederland goederen
over water worden vervoerd zodra dat mogelijk is. In de 19de eeuw verandert
de verkeerspolitiek en wordt er op grote schaal begonnen met de aanleg van
straatwegen. Schmal" ziet een duidelijk verband tussen een krachtig centraal gezag
en het ontstaan van een netwerk van verharde wegen. De Pruisische verkeerpoli-
tiek heeft dat overigens al bevestigd. In de Franse tijd valt Nederland voor het
eerst in zijn geschiedenis onder centraal gezag. Enkele routes krijgen in die pe-
riode, ongeacht hun soms slechte toestand, de status "routes imperiales" en wor-
den vervolgens verbeterd. In tegenstelling tot wat voorheen gebruikelijk is, komen
de kosten voor het onderhoud van deze wegen ten laste van de centrale overheid.

Koning Willem I beseft terdege het belang van" grate land- en watercomrnu-
nicatien"!' en neemt de Franse verkeerspolitiek in grote lijnen over. Er komen
plannen voor een netwerk van hoofdwegen. Voortbouwend op hetgeen onder
Lodewijk is begonnen, is koning Willem I voornemens een stelsel van verharde
doorgaande wegen, 's Rijks groote wegen', aan te leggen. Voor de financiering
daarvan worden in 1815 en 1817 leningen uitgeschreven, die echter geenszins
omvangrijk genoeg zijn om aIle plannen te bekostigen. In 1821 worden de 'groote
wegen' daarom onderverdeeld in twee klassen. De wegen uit de eerste klasse

9 Cador, Entioicklung, 76 [vertaHng A.L.l.
10 Wirrninghaus, "Verkehrswesen", 562.
11 De Vries, "Barges", 46.
12 Cf. Schutten, Varen.
13 Schmal, "Groote wegen".
14 Knippenberg, Eenwoording, 46.
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vallen onder direct beheer en onderhoud van het rijk. Deze wegen verbinden de
hoofdstad of de residentie met de land- en zeegrenzen. De wegen uit de tweede
klasse zijn verbindingswegen tussen hoofdsteden van de provincies en worden
door de provincies beheerd. Er zijn uitzonderingen op dit beginselbesluit, maar
over het algemeen blijft het in de hele 19de eeuw geldig.

Om de uitbreiding van het wegennet te bespoedigen, wordt aan steden en parti-
culieren toe stemming verleend wegen aan te leggen of te verharden. Deze zoge-
noemde 'geconcessioneerde wegen' moeten rente en aflossing uit de eigen tolop-
brengsten bekostigen. Het onderhoud komt voor rekening van het rijk, dat de
overschotten kan opstrijken - zo die er zijn. Bijna aile belangrijke wegen in de
oostelijke grensstreek zijn geconcessioneerde wegen, te weten Zwoile-Oldenzaal,
Deventer-Oldenzaal, Zutphen-Winterswijk, Doesburg-Gendringen en Arnhem-
Deventer.

De bestrating van de wegen gebeurt in Nederland op verschillende manieren."
Het goedkoopst zijn de zogenoemde puinwegen, het duurst is de keienbestrating,
die daarom over het algemeen slechts binnen de bebouwde kom wordt gebruikt.
De meest voorkomende vorm is de grindweg volgens de methode van MacAdam,
de macadamweg. Hierbij worden meerdere lagen grind of steenslag met leem en
klei verstevigd. Belangrijke doorgaande routes worden ook wel met bakstenen
bestraat. Deze klinkerwegen zijn tamelijk kwetsbaar.

Limburg wordt als laatste provincie op het nationale wegennet aangesloten.
Terwijl de overige 'groote wegen' voor het merendeel in de periode 1815-1840
zijn voltooid, begint men pas in 1842 met de aanleg van de weg Nijmegen-Maas-
tricht. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de onduidelijke situatie die na de Belgi-
sche afscheiding is ontstaan en door het gebruik van de Maas als vervoersweg.
"Met de aanleg van de groote wegen in de eerste helft van de 1ge eeuw was voor
het eerst een verkeersnet ontstaan, dat alle landsdelen met elkaar verbond. In
tegenstelling hiermee vormden de waterwegen slechts een aantal regionale netwer-
ken, die bovendien niet het gehele land besloegen." "

Rond 1850 sluiten in de grensgebieden slechts enkele Pruisische rijkswegen aan
op Nederlandse 'groote wegen'. Op een na liggen zij alle in het Rheinland. Blote-
vogel" heeft in zijn onderzoek laten zien dat het aantal grensoverschrijdende
wegen in Westfalen in de eerste helft van de 19de eeuw zelfs afneemt. De wegen
aan de Nederlandse kant zijn, op een na, geconcessioneerde wegen in onderhoud
bij het rijk." In Pruisen wordt de uitbreiding van het tamelijk grofmazige net van
rijkswegen eveneens overgelaten aan particulier initiatief. Mede daardoor ontstaat
er in de grensstreek een gevarieerde infra structuur.

15 Cf. Clement, Transport, 17 vlg.
16 'Schmal, "Groote wegen", 82.
17 Blotevogel, Zentrale Orte.
18 Cf. Schmal, "Groote Wegen", 81 (kaart).
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2.1.3 Handelsoerkeerspolitiek

Een aantal verkeersmaatregelen die door Nederland in de 1ge worden genomen,
hebben direct of indirect een uitwerking op de handel tussen Nederland en Prui-
sen omdat zij de transportkosten van het internationale handelsverkeer beinvloe-
den. Te denken valt hier aan de Akte van Mainz (1831), het scheepvaartverdrag
van 1837, de scheepvaartwetten in 1850 en het handels- en scheepvaartverdrag
tussen Nederland en het Tolverbond van 1851.

In het scheepvaartverdrag van 1837wordt ook aandacht besteed aan de landhan-
del. In artikell0 is daarover een korte passage opgenomen, "het beginsel tot het
aanleggen en in goeden toestand onderhouden van landwegen" .19 In een toelich-
ting van de Nederlandse onderhandelaars Von Scherff en Rochussen op het ver-
drag lezen wij dat er in het bijzonder wordt gedoeld op een goede wegverbinding
tussen Enschede en Munster en, wellicht op een later tijdstip, tussen Winterswijk
en Coesfeld. De toezegging "hoezeer geclausuleerd en in verband gebragt met
de verlangde daarstelling van een entrepot-inrigting te Rotterdam"," is opgeno-
men in het sluitingsprotocol van de onderhandeling over het scheepvaartverdrag."
Eveneens opgenomen in dit protocol is een zinsnede over de verbetering van de
weg Wezel-Arnhem aan de Nederlandse kant, vermoedelijk op initiatief van Duit-
se zijde. De Nederlandse onderhandelaars zwijgen daarover in hun toelichting.

In de later afgesloten scheepvaartverdragen komt de landhandel niet meer voor.
Al deze overeenkomsten hebben echter gemeenschappelijk dat zij de transportkos-
ten op de Rijn verlagen. De handelsverkeerspolitiek is in de jaren veertig gefocust
op de Rijnvaart en een toekomstige spoorweg. Het onderwerp spoorweg wordt
overigens al in het verdrag van 1837aangestipt. Na 1851wordt de Rijnvaart door
de verschillende Nederlandse maatregelen verder bevoordeeld. Zo worden in
februari 1852de loodsgelden en de kanaalrechten op het Vorne en het Noordhol-
lands Kanaal verlaagd. Op 1januari 1856worden de patentrechten op de Rijn ge-
halveerd en het tonnengeld op de zeegaten afgeschaft. Het gevolg hiervan is, dat
de vrachtkosten per ton van Antwerpen naar Keulen per trein ruim twee keer ho-
ger zijn dan van Rotterdam naar Keulen per bOOt.22Met elk van deze maatregelen
wordt watertransport dus relatief goedkoper ten opzichte van het vervoer over
de weg.

Vergelijkbare maatregelen voor het wegtransport worden narnelijk niet genomen.
Zowel in Nederland al in Pruisen blijven de toltarieven op de rijkswegen casu
quo de chausseeen in beginsel ongewijzigd. In Nederland kunnen provincies en
particulieren in beperkte mate van het rijkstarief afwijkerr". In Pruisen geldt sinds

19 Posthumus, Documenien, IV, 272.
20 Ibidem.
21 Posthumus, Documenien, IV, 280.
22 Veraghtert, "Growth", 584.
23 Clement, Transport, 24.
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1840 een tarief voor zowel de 'Staatsstrafsen' ais de 'Bezirksstrafsen', Ook hier zijn
uitzonderingen mogelijk voor de 'Aktenstrafsen' in particulier bezit.

Kaari 2.1 Chausseeen en Landstraflen in Westfalen, 1848
/
'H'd

Bron: Karte HauptstrajJen, blad l.

2.2 Infrastructuur

2.2.1 Straatwegen in Westfalen, Twente en Oost-Gelderland

Het Munsterland heeft verschillende oude handelswegen. Het zijn eeuwenoude
routes, waarover het linnen uit Oost-Westfalen en het zout uit de streek van
Lippstadt met hessenkarren worden getransporteerd. Deze wegen vormen de
verbinding tussen de belangrijke Duitse rivieren de Rijn in het zuidwesten, de
Weser in het noordoosten en de Gelderse Ilssel in het westen. De Ijssel verleent
toe gang tot de Zuiderzee. De oude handelswegen kunnen grofweg worden inge-
deeld in vier groepen:
- De noord-zuidroute via Munster, de hoofdstad van de provincie: bijvoorbeeld

de wegen naar Bremen, Emden en Hamburg, naar Keulen en Kassel.
- De oost-westroute via Munster. Hieronder vallen de wegen van en naar Neder-

land en Oost-Duitsland (Berlijn, Leipzig) en het verkeer tussen de Rijnhavens



52 2 Verkeerspolitiek, infrastructuur en transport

Wezel en Emmerik en de residentie Munster. Parallel aan deze route heeft een
andere, veel oudere weg gelopen, een overblijfsel van een hessenweg," van
Paderborn langs de Lippe, zonder Munster aan te doen. BijDorsten zwaait de
weg af naar het noorden en gaat via Bocholt en Gendringen richting Arners-
foort."

- De oost-westroute door het zuidelijke gedeelte van de provincie, het Ruhrgebied,
van en naar het Rijnland en het dal van de Wupper.

- De route door het oostelijke gedeelte van Westfalen, dat zijn eigen noord-zuid-
verbindingen heeft, zoals van Bremen naar Bielefeld of van Paderborn naar Kas-
sel.

Het rayon Coesfeld ligt tussen twee belangrijke wegen in, waarvan een in zijn
geheel tot Westfalen behoort (Gronau-Munster) en de andere vanuit het Rijnland
komt (Emmerik/Wezel-Munster). De overige wegen zijn vooral aftakkingen van
de hoofdlijn Rijn-Munster. Dieterici noemt de wegen van Bremen en Berlijn naar
Munster en van Munster naar "Dusseldorf en de Rijn" de belangrijkste nationale
routes in Westfalen aan het einde van de jaren dertig." Het grensoverschrijdend
handelsverkeer is verplicht binnen de linie van het grensgebied bepaalde routes,
de heerbanen ("ZollstraBenU) te volgen." Dit maakt het mogelijk de landwegen
tussen Westfalen en Nederland, waarlangs de legale handel verloopt, aan te geven.
Van noord naar zuid zijn dat de weg van Munster via Gronau naar Clanerbrucke,
de weg van Coesfeld via Ahaus naar BeBlinghock, de wegen van Vreden naar
verschillende grensplaatsen en de wegen van Bocholt en Anholt naar de grens.

Rond de eeuwwisseling beschikt Westfalen al over enkele honderden kilometers
verharde wegen. Deze chausseeen liggen bijna uitsluitend inhet zuidwesten van
de provincie, in de Regierungsbezirk Arnsberg, de voormalige graafschap Mark.
In het Munsterland is alleen de weg van Telgte via Glandorf tot aan de grens van
Hannover bestraat. In de Franse tijd maakt deze weg onderdeel uit van de belang-
rijke noord-zuidroute Wezel-Noordzee. Door de hoge douanetarieven van het
koninkrijk Hannover en de handels- en verkeerspolitiek van het koninkrijk Pruisen
raakt deze weg echter zozeer in verval dat er in 1829geen tol meer wordt geheven.
In de jaren dertig wordt de weg hersteld en is daarna weer een tolweg. In 1838
heeft de weg desalniettemin slechts de status 3de klas (UVerbindungsweg").28De
overige wegen inhet voormalige bisdom Munster zijn eveneens Uronduit slecht"."

Reinhardt?" wijst erop dat de provincie Westfalen in geringe mate door waterwe-
gen wordt ontsloten en daarom de aanleg van steenstraten van grote betekenis
is. In de tijd van 1813 tot 1844 groeit dan ook het (verharde) wegennet met 150%

24 Fockema Andreae, "Hessenwegen", 289.
25 Fockema Andreae, "Hessenwegen", 287.
26 Dieterici, Ubersichlen 1831-1836, 22.
27 ZoUgesetz des Zollvereins von 1838, § 29.
28 Chausseen und (Land)straBen 1833-1840. - StAKalkum, PStD K61n 1598.
29 Lotz, Verkehrsenhuicklung, 5.
30 Reinhardt, Binnengiiteruerkehr, 545.
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Kaart 2.2 Verharde wegen in Nederland tot 1850
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van 90 naar 230 'Meilen' (1 Meile = ± 7 km). De weg van Emmerik over Borken
en Coesfeld naar Miinster en verder naar Minden is in 1845volledig bestraat,"
de chaussee van Miinster naar de grensplaats Gronau wordt in 1847voltooid.

31 Volgens Karle Haupistmilen, blad I, uit 1848 is het gedeelte tussen Coesfeld en MUnster" chaussiert"
en het stuk tussen Ernrnerik en Coesfeld "unchaussierte StraBe" Volgens Salter, Eniuncklung, 61, wordt
Coesfeld-Emmerik "kort na het jaar 1844" verhard.
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Door particulieren wordt in hetzelfde jaar een verharde weg van Bocholt naar de
Nederlandse grens bij Suderwick aangelegd, waardoor de eerste twee verbindin-
gen met de Nederlandse straatwegen tot stand komen.F De weg Vreden-Zwill-
brock-Groenlo wordt aan het eind van de jaren veertig door de stad Vreden ver-
hard." De weg Anholt-Gendringen is in 1850 bestraat."

Voor het intemationaal verkeer zijn niet alleen de wegen die daadwerkelijk de
grens met Nederland kruisen van groot belang, maar evenzeer de binnenlandse
wegen die de toevoer van goederen van en naar de grens verbeteren. De aanleg
van de "Coesfeld-Steinfurter Kreischaussee+" en de chaussee Hannoverse grens-
Ibbenburen-Rheine (1838-1844) is bijvoorbeeld belangrijk voor de aanvoer van
steenkool." Geheel in de lijn van de Pruisische verkeerspolitiek worden deze
straatwegen gebouwd door de gemeenten. Somrnige, waaronder Ibbenburen-
Rheine, worden later door de centrale overheid in beheer genom en.

In 1814bezit het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden 500 km bestraatte weg,
maar geen enkele daarvan loopt door tot aan de oostelijke grens. Gelderland heeft
straatwegen van Amhem naar Nijmegen en van Apeldoom naar Deventer. Daar-
naast is er een uitgebreid wegennet, "een bont mozaiek van secundaire en tertiaire
verbindingen"." De kwaliteit van deze verbindingen is zeer verschillend en er
ontbreekt een sarnenhangend nationaal wegenstelsel. Vanaf de rivieren bij Zwolle,
Deventer, Zutphen en Arnhem strekken de oost-westverbindingen zich uit naar
de grens. Een 'groote weg van de eerste klasse' begint bij Deventer en gaat in
westelijke richting naar Utrecht en Amsterdam. Vanaf Arnhem leidt een weg via
Nijmegen naar 's-Hertogenbosch en Breda. Slechts een heel klein gedeelte van deze
wegen is in onderhoud bij het rijk.38

De Koninklijke Besluiten van 1822 en 183939 geven een goed overzicht over de
loop van de heerbanen. Heerbanen zijn wegen waarover goederen vanaf de
grens naar een betalingskantoor voor in-, uit- en doorvoerrechten moeten wor-
den vervoerd. In Overijssel zijn in 1822 twee wegen naar de grens met Westfa-
len als heerbanen aangewezen: de Igroote weg' van Enschede via Gronau naar
Munster, en de 'groote weg' van Almelo, Coor en Markelo via Haaksbergen
naar Coesfeld. Tussen 1822 en 1839 wordt een aantal belangrijke oost-westver-
bindingen in Overijssel bestraat:" in 1827 de weg Deventer-Hengelo, tussen
1829 en 1834 de weg van Zwolle naar Almelo. In 1839 is het traject Almelo-

32 Iaarverslag Coesfeld 1847. - StA Munster OFD 406.
33 Banken, Eisenbahnanschlufl35.
34 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
35 Rickelmann, Steinkohlenbergbau, 217.
36 Salter, Entuncklung, 62.
37 Schmal, Groote wegen, 78.
38 St.BI. 1821 no. 73.
39 St.BI. 1822 no. 50; KB 1839 no. 23.
40 Cf. Fischer, Fabriqueurs, 45.
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Hengelo-Enschede voltooid. Zwolle en Deventer zijn al in 1826 door een straat-
weg verbonden. Tussen 1820 en 1859 wordt in Overijssel 3,4 miljoen gulden uit-
gegeven aan de bouw van 673 km verharde we& 41het meeste daarvan - zoals
wij hebben gezien - door particulieren. In 1854 wordt het heerbanenstelsel in
Overijssel totaal herzien. Er zijn nu acht heerbanen, waaronder een grind- en
straatweg (Glanerbrug-Almelo), een grindweg (Glanerbrug-Oldenzaal) en een
'dijkroute' (Knallhutte-Enschede)."

Gelderland heeft zestien grensoverschrijdende heerbanen, waarvan acht naar
plaatsen in Westfalen leiden. Vier wegen voeren naar Vred en, waarvan drie
'groote wegen' zijn: van Enschede en Markelo, van Eibergen, van Groenlo en
Lichtenvoorde. Vervolgens is er nog de weg naar Vreden via Winterswijk ko-
mend uit Zutphen, Doesburg en Arnhem. Het traject Zutphen-Winterswijk van
de weg Arnhem-Winterswijk wordt in 1830 verhard. Pas na 1850 wordt het ge-
deelte naar de Pruisische grens verhard." Vanuit Winterswijk loopt een weg
naar Borken en Oeding. In tegenstelling tot wat Ligtenberg beweert." is deze
weg geen 'groote weg' en tot omstreeks 1853 niet verhard."

"Met de aanleg van de belangrijke grindweg Haaksbergen-Eibergen-Groenlo-
Lichtenvoorde-Aalten in de richting Pruisen werd in 1845 een begin gemaakt. De
kunstweg Deventer-Lochem-Borculo-Groenlo was enkele jaren later een feit. Deze
weg werd omstreeks 1851 nag uitgebreid met een zijtak Haarlo-Eibergen-Rekken-
Vreden. De Hummelo-Enschedese-kunstweg kwam tussen 1857 en 1859 tot stand
en zorgde, dat plaatsen als Neede en Borculo enerzijds een goede verbinding kre-
gen met het Twentse industriegebied en anderzijds met Doesburg en vooral Arn-
hem.,,46 Omdat men geen overeenstemming kan bereiken over de route, wordt
pas in 1857 het traject Groenlo-Aalten van de weg Haaksbergen-Aalten verhard."
Dit heeft tot gevolg dat de verbinding tussen Bocholt en Aalten lange tijd over
de oude Bodendijk naar Kreuzkapelle heeft gelopen. Oak al heeft deze landweg
de status van een 'grate weg', is hij niet bestraat. De weg Dieren-Doesburg-Gen-
dringen wordt in 1847 verhard." Ten zuiden van de Oude Ijssel leidt een tweede
route van Terborg via Gendringen-Bontebrug naar Anholt. Deze weg is ouder,
maar verliest na het gereedkomen van de verharde weg aan betekenis. Pas in 1855
wordt het traject tussen de grens en Bontebrug verhard." Hoewel de afstand Gen-
dringen-Emmerik luttele kilometers bedraagt, is de directe wegverbinding via
Netterden zeer slecht, zodat het verkeer over Anholt of Zed dam moet gaan.

41 Knippenberg, Eemoording, 99.
42 St.B!. 1854 no. 140.
43 Schmal, Groote wegen, 82.
44 Ligtenberg, Geschiedenis, 8.
45 Spa pens, Grens, 153.
46 Marsman-Slot, "Napoleon", 29.
47 Rots, Aallen, 173.
48 Dinxperlo, 379.
49 Ibidem.
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Kaari 2.3 Waterwegen in Twente omsireeks 1820
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2.2.2 Waterwegen in Westfalen, Twente en Oost-Gelderland

In het begin van de 19de eeuw zijn er in het rayon Coesfeld drie rivieren die naar
Nederland stromen en bevaarbaar zijn. Al in de tweede helft van de 17de eeuw
worden voor deze drie waterwegen - Berkel, Eems en Vecht - vergaande kanalisa-
tieplannen ontworpen. Uiteindelijk neemt bisschop Clemens August het initiatief.
In 1724starten de werkzaamheden en graaft men een kanaal van de stad Munster
naar de grens met het graafschap Bentheim, richting Vecht. In 1731is de waterweg
klaar en krijgt later de naam Max-Clernens-Kanal. Door de weerstand van de
expediteurs in Nordhom, wordt het kanaal niet verder doorgetrokken en houdt
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op aan de Miinster-Bentheirnse grens. De expediteurs zijn narnelijk bang dat hun
inkomsten achteruitgaan. Zo is het te verklaren dat een deel van deze U zeeweg
naar Munster" per as rnoet worden afgelegd. Desalniettemin is voor het Miinster-
land de weg langs de Vecht in de 18de eeuw aantrekkelijk, omdat het graafschap
Bentheim zeer lage doorvoerrechten berekent en tal van privileges toekent.

Hieraan komt in 1816, door de inlijving van het graafschap Bentheim bij het
koninkrijk Hannover, een einde. Hannover hanteert in de eerste jaren de oude
tolwetten, maar dan zonder aIle privileges. In 1824 tekenen Hannover en Neder-
land een grensverdrag. In 1825 worden in Hannover de tolheffingen aan de bin-
nengrenzen afgeschaft en vervangen door een hoge doorvoerheffing. Dit is fataal
voor het graafschap, dat aan de rand van het koninkrijk ligt, en voor het verkeer
op de Vecht. Het verkeer uit Westfalen geeft in de handel met Nederland steeds
meer de voorkeur aan het landtransport via het in Pruisen gelegen Gronau-Glaner-
briicke. De daarop aansluitende wegen in Nederland worden in die tijd bestraat.

De overeenkomst tussen Pruisen en het koninkrijk Hannover in 1815 is een tweede
tegenvaller voor het transport over de Vecht. Hannover neemt daarin de verplichting
op zich de Eems bevaarbaar te maken en zo voor Pruisen een handelsweg naar
de Noordzee open te houden. Deze route rnoet daarnaast tolvrij kunnen worden
gebruikt." Tussen 1820 en 1853 vindt de eerste verbetering van de Eerns plaats.
Schepen kunnen sindsdien van Halten via Rheine naar Emden varen. Een voordeel
van de Eems is dat zij te allen tijde bevaarbaar is, terwijl de Vecht in de zomermaan-
den vaak een te lage waterstand heeft. In 1840 vindt men het Max-Clemens-Kanal
met zijn omslachtige landverbinding naar de Vecht niet meer rendabel en wordt
het gesloten, waardoor de handel op de Vecht sterkachteruitgaat. "Wat bleef was
aIleen nog het vervoer van goederen uit en binnen het graafschap zelf."Sl

De Berkel, en de Oude Ilssel, die in verbinding met de Bocholtse Aa of Astrang
staat, blijven als internationale waterwegen voor Westfalen over. Tussen 1774 en
1796 is het mogelijk over de Berkel van Zutphen tot Coesfeld te varen. In de Fran-
se tijd worden de sluizen echter sterk verwaarloosd, met als gevolg dat de Berkel
in de 19de eeuw slechts vanaf Vreden bevaarbaar is. Ook op de Oude Ilssel en
de Astrang is in de 18de eeuw grensoverschrijdend verkeer geregistreerd.f maar
in de 19de eeuw zijn ze van Doesburg tot aan de Boekholtsche Ijzerhut vlakbij
Bocholt nog slechts zeer beperkt bevaarbaar. Pas in 1890 kanaliseert men de Oude
IJssel.

Samenvattend kan gesteld worden dat in Westfalen in de eerste helft van de
19de eeuw het verkeer op de rivieren ingrijpend is veranderd. De vroeger zeer
belangrijke Vecht wordt op grond van politieke en verkeerstechnische ontwikke-
lingen voorbijgestreefd door de Eerns. De Berkel behoudt haar regionale betekenis.

50 Pruisen had zich wederorn verplicht een kanaal van de Rijn naar de Eerns aan te leggen. Cf. Tiborski,
"Ems-Lippe-Kanal". 311.
51 Specht, Nordhorn, 209.
52 In 1772 zeven keer. Cf. Spapens,Grens, 161.
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Kaari 2.4 Berkel en Schipbeek
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In het begin van de 19de eeuw spelen waterwegen in het oosten van Nederland
een grote rol, al neemt de betekenis van de natuurlijke waterlopen af. Van noord
naar zuid dienen Vecht, Regge, Berkel en Oude Ilssel als handelsroutes en deels
als heerbanen. De route Vecht-Regge is in de eerste helft van de 19de eeuw de
waterweg van Twente. Samen met de Twickelse Vaart, de Exose Aa en de Loolee
neemt deze route een deel van het verkeer naar de streek rondom Almelo voor
haar rekening." De meeste grensoverschrijdende wegen in Overijssel sluiten op
verschillende punten aan op een van deze waterwegen. In het Koninklijke Besluit
van 1822 worden veel altematieve transportroutes genoemd, die al duidelijk reke-
ning houden met de wisselende bevaarbaarheid van de Regge en de andere vaar-
ten. In Noord- Twente wordt - naargelang de waterstand - ingescheept bij Borne
of 't Loo (Loolee), in Almelo (Nieuwe Graven), het Exoo (Exose Aa), het Rijssen-
sche veer, in Boomcate, Schuilenburg of Ommen (Vecht). In Zuid-Twente zijn er
eveneens verschillende mogelijkheden, zoals Carlshaven (Twickelse Vaart), Goor
en Catteler. Over de Vecht worden de goederen dan verder naar Zwolle getrans-
porteerd.

In het voor- en najaar, en in de winter behalve bij ijs, is de Vecht redelijk goed
te bevaren. In de zomer is dit ook mogelijk, zij het rninder goed. De Vecht is
heerbaan vanaf de grens tot aan Ommen. De Regge is niet het hele jaar bevaar-
baar. In de 17de eeuw heeft de Regge over het algemeen slechts een vaarseizoen
van november tot mei en de Loolee, haar belangrijkste zijtak naar het oosten, ligt
in de zomer helemaal droog." In de 18de en 19de eeuw wordt het vaarseizoen
op de Regge uitgebreid. De schippers maken gebruik van het zogenoemde "dam-
men", het tijdelijk opstuwen van water door rniddel van een aarden dam, om zo
voldoende diepgang te krijgen en bij het doorsteken van de dam vaart te kunnen
maken tot aan het volgende ondiepe stuk."

In 1851 wordt na veel onderzoek en lang onderhandelen een start gemaakt met
de aanleg van het Overijsselsch Kanaal, beginnend in Zwolle.56 In 1853 wordt de
Regge bereikt en op 12 juni 1855 Almelo. Het kanaal krijgt twee aftakkingen: van
Vroomshoop naar het noorden tot aan de Vecht ter hoogte van De Haandrik,
voltooid in 1856, en van Lemelerveld naar het zuiden tot aan de Ijssel ter hoogte
van Deventer, voltooid in 1858.

De Regge stroomt van zuid naar noord en dient in veel gevallen als verlengstuk
van het wegvervoer. Dit in tegenstelling tot de Berkel, die van oost naar west
stroomt en complementair is aan het wegvervoer. Is de Berkel slecht of niet be-
vaarbaar, dan is het mogelijk op verschillende plaatsen over te stappen op weg-
transport. Vanaf Vreden in Westfalen is de Berkel in beginsel het hele jaar te beva-

53 Schutten, Varen, 108.
54 Staring, Scheepvaarl, 16.
55 De techniek is uitvoerig beschreven bij Schutten, Varen, 67, en Eckold, Schiffahrt, 73, die beiden
wederom berichten van tijdgenoten dteren.
56 Cf. Schutten, Vnren, 135-142.
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ren, dankzij de stu wen en de schutsluizen bij de vier watermolens. In de maanden
juni tot oktober is dat vaak moeilijk." De Berkel is heerbaan vanaf de grens tot
aan de monding bij Zutphen.

De Oude Ilssel, met haar zijtak de Bocholtsche Aa of Priesterbeek, heeft voor
het grensoverschrijdend verkeer slechts weinig betekenis gehad. Tussen Bocholt
en Ulft is zij hooguit in de wintermaanden bevaarbaar." Ook is het niet mogelijk
vanuit de Gelderse Ilssel de Oude Ijssel op te varen of andersom. Een in 1823
geprojecteerde schutsluis bij Doesburg wordt niet uitgevoerd." Maar zelfs deze
gebrekkige vaart maakt in 1822 deel uit van een gecombineerd wegenstelsel. De
Oude Ilssel is over de hele lengte heerbaan, dat wil zeggen, tussen Gendringen
en Doesburg. Voor de Oude lJssel geldt, omdat ook zij van oost naar west stroomt,
hetzelfde als voor de Berkel. De vrachtwagens, komend uit Bocholt en Anholt via
Dinxperlo, of uit Emmerik via' s-Heerenberg, kunnen op verschillende plaatsen
hun goederen op schepen overladen.

2.2.3 Spoonoegen in Westfalen en Oost-Gelderland

De spoorlijnen in Westfalen volgen een van de vieroude routes van het wegennet,
namelijk die door het zuidelijke gedeelte. De verbinding tussen de westelijke en
de oostelijke Pruisische provincies heeft prioriteit, en dat is te zien aan de ontwik-
keling van het spoorwegennet. De eerste spoorlijn in Westfalen loopt van zuidwest
naar noordoost, de "Koln-Mindener-Eisenbahn". Deze spoorlijn heeft een aftak-
king, namelijk de lijn Hamrn-Munster, geopend in 1848. In juni 1856 wordt de
spoorlijn uit de richting Emden in Rheine aangesloten op de spoorlijn komend
uit Mtmster.f Het zal echter nog enkele tientallen jaren duren voordat de grens-
streek van westelijk Westfalen door binnenlandse en grensoverschrijdende spoor-
wegen wordt ontsloten."

Reeds in 1845 wordt de spoorlijn Amsterdam-Arnhem opengesteld.f Deze spoor-
lijn is vanuit de hele grensstreek goed bereikbaar, daar zich vanuit Arnhem een
heel wegennet uitstrekt. De belangrijkste zijn de wegen Arnhem-Nijmegen en
Arnhem-Deventer, die reeds v66r 1840 verhard zijn, en sinds 1847 die van de
laatste aftakkende straatweg Dieren-Cendringen.P De transportfirma Van Gend
& Loos heeft in Amhem een belangrijke nederzetting. De diensten van haar

57 Schutten, Varen, 87.
58 Staring, W.C.A., Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en
ontwerpen tot verbetering van dien toestand (gedrukt in 1847). Gedteerd in: Schutten, Varen, 102.
59 Van der Ven, "Scheepvaart", 10.
60 K1ee, Eisenbahngeschichte, 125.
61 Q. Banken, Eisenbahn.
62 Er zijn al in de eerste helft van de 19de eeuw plannen voor een uitbreiding van het spoorwegennet
in Oost-Nederland; geen daarvan komt tot uitvoering. Cf. Hartgerink-Koomans, "Handelsbetrekkingen".
63 Schmal, Groote Wegen, 87, wijst erop dat binnenlandse straatwegen die parallel met de spoorweg lopen,
verlies leiden, terwijl de overige routes vooruitgaan. Over grensoverschrijdend verkeer zegt hij niets.
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diligences uit Zwolle, 's-Hertogenbosch, Winterswijk en Zutphen sluiten aan op
de aankomst van de treinen uit Holland.64 Toch oordeelt Nusteling: "Voor de
Amsterdamse handel was de waarde van de spoorverbinding vrij beperkt, zolang
zij niet tot Keulen was doorgetrokken.t'" In de jaren veertig ziet de Pruisische
regering meer voordeel in de lijn Antwerpen-Keulen, zodat pas in 1856 de spoor-
lijn van Emmerik naar Arnhem wordt voltooid. Vanaf 1855 beschikt ook Rotter-
dam via Utrecht over een direkte spoorlijn naar Arnhem, waardoor de afstand
Rotterdam-Arnhem beduidend korter wordt. Voor 1855 moet een omweg over
Den Haag en Amsterdam worden gemaakt.

Kaari 2.5 Chausseeen en "Landsirailen" in Rheinland, 1848
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2.2.4 Straatwegen in het Rijnland en Limburg

Het wegennet in het Rijnland is heel oud, en sommige wegen zijn van oorsprong
zelfs oude Romeinse heerbanen. De belangrijkste noord-zuidroutes zijn de wegen
Keulen-NeuB-Xanten-Nijmegen en Maastricht-Kaldenkirchen-Geldern-Xanten.

64 150 jaTen, 3l.
65 Nusteling, Rijnoaart, 91.
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Hellgrewe" wijst erop dat de Romeinen ook al wegen als verbindingsroutes tussen
de rivieren Rijn en Maas - in oost-westrichting - onderhouden hebben. Zij noemt
Gennep-Kleef-(Emmerik), Gennep-Goch-Vlynen, Beugen-Goch-Kalkar, Well-Weeze-
Uedem en Arcen-Geldem-Alpen. lets verder zuidelijk beginnen in Venlo twee
dwarsverbindingen: Venlo-Moers en Venlo-Viersen-NeuB. Ook vanuit Roermond
leiden verschillende wegen naar havens aan de Rijn, zoals naar Uerdingen en
NeuB.67

De belangrijkste wegen in de Rijnprovincies lop en of in noord-zuidrichting pa-
rallel aan de Rijn, of van west (Frankrijk, Vlaanderen) naar oost (Hessen, Saksen).
Op de kruisingen van deze wegen liggen de oude stapelplaats Keulen en de
kleinere centra Goch, Geldem en Breyell. Voor Breyell wordt de grensverlegging
van 1815 fataal. Vanouds is Breyell, gelegen op het kruispunt van de wegen
Keulen-Venlo, Krefeld-Venlo en Maastricht c.q. Aken-Nijmegen, een belangrijke
handelsplaats. Veel groothandelaren hebben zich hier gevestigd. Nu wordt de
plaats afgesneden van zijn Nederlandse achterland en komt binnen de linie'" te
liggen, hetgeen een bijzondere belasting voor de handel betekent."

In 1828 kan, volgens Reinhard, het verkeer naar het noordelijke gedeelte van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gebruik maken van vijf wegen met de
status "Staatsstrafse" (Rijksweg)." Deze wegen zijn de weg van Aken naar Keulen,
van Roermond naar Heinsberg, van Venlo naar Wesel, van Keulen naar Amhem
en van Keulen naar Nijmegen. De verschillende belangrijke industrie- en agrari-
sche gebieden in de provincie Rheinland, het dal van de Wupper, het gebied
rondom Aken, het Siegerland, zijn daardoor reeds in het begin van de 19de eeuw
aangesioten op het intemationale wegennet. De afzonderlijke routes verschillen
weI in status en betekenis.

In 1838 hebben de wegen Keulen-Amhem en Keulen-Nijmegen de status
"Hauptstrafse erster Klasse". Keulen-Aken en Venlo-Wezel zijn "HauptstraBe
zweiter Klasse". De weg Roermond-Heinsberg is vanaf de grens vermoedelijk een
"Bezirksstrafse". In 1838 komt het traject niet meer voor op de lijst van rijkswe-
gen." Het is overigens niet duidelijk, welke weg aan de Nederlandse kant Rein-
hardt bedoelt. In het Koninklijk Besluit van 1822 wordt de weg van Roermond
over Odilienberg en Posterholt een heerbaan genoemd. In het Koninklijk Besluit
van 1839 ontbreekt deze weg. Het verkeer tussen Roermond en Heinsberg moet
de route 6f via Wassenberg en Herkenboschf', 6f via Waldfeucht en Echterbosch
nemen - respectievelijk rechts of links van de Roer. Als de weg over Posterholt
aan Pruisische zijde in 1849 is verhard en in Karken voorzien van een nieuw

66 Hellgrewe, Zusammenhiinge.
67 Hellgrewe, Zusammenhiinge, 168-170.
68 Cf. hoofdstuk 3.
69 Voor een uitvoerige behandeling d. Therstappen, "Breyell", 8 vlg.
70 Reinhardt, Binnengiilerverkehr.
71 Chausseen und (Land)straBen 1833-1840. - HStA Dusseldorf, PStD 1598.
72 Bildung der Grenzbezirke 1826-1829. - HStA Dusseldorf, PStD 1006, fol. 108.
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douanekantoor, wordt hij weer heerbaan. De noordelijke route Roermond-
Swalmen-Breyell is al eerder in verval geraakt. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1828
accijnsgoederen met bestemming Roermond niet meer over Swalmen maar via
Echterbosch worden ingevoerd."

De Rheinprovinz heeft naast de rijkswegen tal van lokale wegen ("Bezirks-
straBen") naar Nederland. De belangrijkste "BezirksstraBe" is de weg van Keulen
naar Venlo. In 1842 wordt deze weg gedeeltelijk bestraat. De financiele middelen
hiervoor komen van de stad Keulen en uit een vennootschap op aandelen
("Aktienstrafse")". Tussen 1817en 1832wordt de weg van Heinsberg naar Wassen-
berg op kosten van de Kreis van een grindlaag voorzien. De weg van Heinsberg
naar de grens bij Karken-Posterholt wordt pas in 1849 bestraat.

Uit het jaar 1835 zijn cijfers over het gebruik van enkele van de hierboven ge-
noemde wegen bekend. Gemiddeld 84vrachtwagens maken dagelijks gebruik van
de weg Uerdingen-Rheinberg-Kleef" en zo'n 82 vrachtwagens rijden elke dag over
de wegDiisseldorf-Arnhem. De route Venlo-Geldern-Wezel heeft een gemiddelde
frequentie van 44 vrachtwagens per dag." De weg van Uerdingen, de Rijnhaven
van Krefeld, naar Gladbach heeft in 1839 vier barrieres en is waarschijnlijk kort
daarvoor verhard." Tussen 1843 en 1845wordt de "FernverkehrsstraBe" Krefeld-
Geldern-Kleef verbeterd." De weg van Gladbach naar Keulen is daarentegen in
1848 slechts een gewone "LandstraBe" en geen chaussee." Voor het noordelijke
gedeelte van de Niederrhein zijn de veerpont bij Emmerik aan de weg naar Kleef
en de scheepsbrug bij Wezel belangrijke schakels in het wegennet.f

De wegen van Geilenkirchen naar Sittard en van Aken naar Kerkrade moeten
nog worden vermeld. In 1850 zijn beide wegen - voor zover wij weten - nog niet
verhard. De weg van Aken naar Kerkrade loopt over Herzogenrath. Het traject
Aken-Herzogenrath is wel verhard en deze weg is dan ook belangrijk voor het
transport van steenkool. Het rayon Aken beschikt over een uitgebreid netwerk
van chausseeen. Vanuit Aken waaieren ze als een ster uit naar Vaals, Tiillje, Eupen
(toen Pruisisch), Monschau (Montjoie), Stolberg, Eschweiler, [ulich en Herzogen-
rath.

Aan Nederlandse zijde liggen de twee parallel aan de Rijn lopende wegen nog
in de provincie Gelderland, de overige wegen in de provincie Limburg. Vanwege
het verband met het Rijnland worden zij hier gezamenlijk besproken. De weg van

73 St.BI. 1828 no. 91.
74 Krings, Kleinsiadte, 39.
75 Geen onderdeel van de weg Keulen-Nijmegen.
76 Hovelmann, "Wirtschaft", 392.
77 Scheller, Nordkanal, 104.
78 Sommer, "Geldem", 49.
79 Karte Hauptstraj1en, blad 1.
80 Hovelmann, "Wirtschaft", 391. De scheepsbrug is in 1806 door Napoleon ontworpen voor milltaire
doeleinden en wordt in 1807 geopend.
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de grens naar Arnhem, aan de rechteroever van de Rijn, wordt a1in 1801gedeelte-
lijk begrind, in de tijd dat Zevenaar nog een Pruisische enclave is. In de volgende
jaren dringt Pruisen er herhaa1delijk op aan de ontbrekende stukken tussen Ze-
venaar en de grens eveneens te verharden," maar pas in 1844 is het hele wegdek
bestraat of van een grindlaag voorzien.f De grindweg tussen Nijmegen en Kleef,
een particulier initiatief, wordt reeds in 1824 voltooid." Naast deze twee grote
wegen zijn er tussen Gelderland en de Niederrhein ook enkele loka1e wegen die
als heerbanen dienen. Soms zijn dit oude handelsroutes, die door omstandigheden
buiten gebruik zijn geraakt. Dit geldt onder meer voor de door hoog water be-
dreigde dijkroutes langs Waal en Rijn en voor de lastige weg van Nijmegen over
Berg en Dal - dat zijn naam eer aandoet - naar Kleef.

Tussen Rijn-Pruisen en Limburg vindt men aan de grens zestien grensovergan-
gen en er leiden tientallen wegen vanaf plaatsen aan de Maas en Brabantse steden
als Grave, 's-Hertogenbosch en Eindhoven naar Duitsland: de twee wegen van
Well naar Kevelaar, de weg van Arcen naar Geldem, drie wegen van VenIo naar
respectievelijk Wezel, Keulen en Kre£eld, de weg van Steyl naar Ka1denkirchen,
drie wegen van Roermond naar Kaldenkirchen, Wassenberg (en verder naar
Geilenkirchen) en Heinsberg, een weg van Beegden naar Wassenberg, een weg
van Stevensweert naar Wassenberg en zeven wegen vanuit Wijk bij Maastricht.

De kwaliteit en betekenis van deze wegen lopen uiteen. De wegen in het zuiden
zijn belangrijker en daarom beter dan de wegen in het noorden. De weg Wijk-
Margaten-Gulpen-Vaals-Aken is de belangrijkste route, die in 1824 door de toen
nog verenigde provincie Limburg en de stad Maastricht is aangelegd. Na de
Belgische afscheiding wordt het wegennet in de Nederlandse provincie Limburg
verder uitgebreid. Men begint met de rijksweg Nijmegen-VenIo-Maastricht. De
weg VenIo-Kaldenkirchen wordt in het kader van deze operatie in 1843verhard."
De weg van Maastricht naar Vaals wordt in 1851 rijksweg en eveneens verhard.
In hetzelfde jaar wordt ook de provinciale weg van Roermond over Posterholt
naar de Pruisische grens voltooid." In 1854 worden er twee rijkswegen van
Maastricht via Valkenburg en Locht naar de Pruisische grens en van Falkenhausen
naar de Pruisische grens bij Kerkrade aangelegd. Venlo heeft een rijksweg naar
de grens bij Straelen." Bovendien is VenIo via een provinciale weg bij Maashees
aangesloten op het wegennet van Noord-Brabant. In 1856wordt er een Koninklijk
Pruisische diligencedienst tussen Geilenkirchen en Sittard gesticht, hetgeen duidt
op een goede weg tussen deze twee plaatsen."

Er zijn ook tal van lokale wegen die de grens overschrijden en voor de plaat-

81 Zie paragraaf 1.3. van dit hoofdstuk
82 Informatie van drs. Van Petersen, streekarchivaris te Doesburg.
83 Gorissen, Kleve, 61.
84 Spa pens, G,·ens, 216.
85 PVL 1851, 313.
86 PVL 1854, 337.
87 PVL 1856, 444.
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selijke bevolking als marktwegen dienen. Het Provinciaal Verslag van Limburg
uit het jaar 1858 noemt acht grensoverschrijdende gemeente-, polder- of buurtwe-
gen en voetpaden, waarvoor gemeenten subsidie voor wegverbetering hebben
aangevraagd.

2.2.5 Watelwegen in het Rijnland en Limburg

De Rijn is de belangrijkste internationale waterweg in het Duits-Nederlandse
handelsverkeer. Er zijn daarnaast nog enkele andere grensoverschrijdende riviertjes
en kanaaltjes. De rivieren zijn de Roer, de SwaIm en de Niers." en de kanalen het
Nierskanal." het Nordkanal en de Spoygraben. Hun rol in de internationale handel
heeft zich - met uitzondering van het Nordkanal en de Spoygraben - beperkt tot
vervoer van landbouwgoederen en person en in kleine schuitjes. Om de smokkel
te bestrijden, worden deze schuitjes CNachen") geregistreerd." De Spoygraben
heeft een zekere betekenis gehad voor de verbinding van de stad Kleef met de
Rijn. In het begin van de 15de eeuw is het kanaal gegraven en in de 17de eeuw
uitgediept en voorzien van een sluis." Volgens Gorissen geldt de haven van Kleef
in de 18e eeuw als de beste en veiligste Rijnhaven." In 1845 wordt hij opnieuw
ingrijpend verbeterd." Kleef kan via dit kanaal zelfs kleine houtvlotten ontvangen"
en verzenden.

Verder verdient als curiosum hier vermeld te worden het Nordkanal." Dit ka-
naal is een onderdeel van de reeds in 1626 gegraven "Fossa Eugeniana", een oud
Maas-Rijn-kanaalproject dat door Napoleon opnieuw is opgepakt maar niet
voltooid. Tot 1853 is er vrachtvaart op dit kanaal, en weI tussen Neersen en Neuf5.
Neersen ligt aan de weg Krefeld-Gladbach-Aken. Hoe gebrekkig het kanaal ook
is, het biedt een goedkoop alternatief voor het wegtransport van steenkool uit het
Ruhrgebied. De handelaar Georg Stinnes uit Ruhrort en later diens zoon Gustav-
Georg voeren over het kanaal hoofdzakelijk steenkool, grind en stenen aan. De
landweg over Uerdingen heeft namelijk na de aanleg als chaussee vier barrieres,
het kanaal heeft er maar een, De kornst van de spoorweg betekent het einde voor
deze waterweg.

Het hertogdom Limburg heeft slechts een bevaarbare stroom, de Maas, % en
daarnaast enkele kanalen, waarvan de Zuid-Willemsvaart tussen Maastricht en

88 De Beitriige, viii, vermelden alleen Roer en Niers en noemen die "niet bevaarbaar".
89 Uber den Niers-Kanal. - HstA Dusseldorf, PStD 467.
90 Verzeichnis der Nachen. - HStA Dusseldorf, Zollamt, Bestand Kleve.
91 Gorissen, Kleve, 49 vlg.
92 Ibidem.
93 Hij is, na een verdere uitdieping in 1910, tot op de dag van vandaag bevaarbaar voor schepen tot
300 ton.
94 Dit gebeurde nog tot ver in de 20de eeuw. Cf. Vogt, Wirtschaftszweige, 45.
95 De volgende beschrijving is ontleend aan Scheller, Nordkanal.
96 Cf. Breuer, Moos.
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's-Hertogenbosch de belangrijkste is. De Zuid- Willemsvaart leidt gedeeltelijk over
Belgisch grondgebied. Met de bevaarbaarheid van de Maas is het overigens slecht
gesteld. Tijdens de peri ode van het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende ver-
strekkende plannen voor verbetering van de Maas geweest, maar de afscheiding
van Belgie maakt het waterbeheer in het gebied van de Maas tot onderwerp van
politieke twisten. Het plan voor een kanaal tussen Luik en Maastricht, dat al uit
1826 dateert, wordt pas tussen 1845 en 1850 uitgevoerd." Mede als gevolg daarvan
neemt na 1850 ook het scheepsverkeer van Maastricht stroomafwaarts toe. In 1851
worden op de Maas drie geregelde stoombootdiensten onderhouden: van Maas-
tricht naar Luik, van Maastricht naar Maaseik, Roermond en Venlo, en van Venlo
naar Rotterdam. Op de Zuid-Willemsvaart varen dagelijks tussen Maastricht en
's-Hertogenbosch een stoomboot en een volk- en pakschuit." In de loop van de
jaren vijftig daalt het waterpeil van de Maas doordat er steeds meer water voor
de kanalen - met name voor het Kempisch kanaal- en voor irrigatie aan onttrok-
ken wordt. Injuli 1858 wordt tweederde van het Maaswater voor deze doeleinden
gebruikt en moet de scheepvaart tussen Venlo en Luik worden gestaakt. 99 Het plan
om vanaf de Zuid- Willemsvaart een kanaal door te trekken naar de Maas bij Venlo
en daar te laten aansluiten op het Nordkanal naar Neufl is nooit voltooid.'?"

2.2.6 Spoorwegen in Rheinland en Limburg

De eerste spoorwegverbinding tussen de provincie Rheinland en Nederland is
die van Aken naar Maastricht. Op 23 oktober 1853 wordt ze geopend en op 1 ok-
tober 1856 tot Hasselt (Belgie) operatief. Deze lijn heeft een aftakking naar de
Pruisische steenkolenmijnen.'?' Maar niet alleen de grensoverschrijdende spoorlij-
nen zijn relevant voor het verkeer tussen Pruisen en Nederland. Ook de uitbrei-
ding van het binnenlandse spoorwegennet aan de linkerkant van de Nederrijn
is van grote invloed op de loop van de handelsstromen. Drie binnenlandse spoor-
wegen zijn voor het verkeer met Nederland van groot belang:
- De "Rheinische Eisenbahn" van Keulen naar Antwerpen, gesticht in 1839 en via

Lovenich doorgetrokken naar Aken. Reeds sinds september 1841 is er personen-
verkeer tussen Aken en Keulen mogelijk; het goederenvervoer tussen deze
steden begint twee maanden later.l'" Vanaf oktober 1843 worden op deze "Ijze-
ren Rijn" buiten het Nederlandse grondgebied om goederen van en naar Belgie
vervoerd. Deze spoorlijn loopt in het Rijnland langs belangrijke industrieplaat-
sen: Duren (textiel), Stolberg (messing, naalden) en Eschweiler (lood, ijzerdraad).
In 1853 wordt de lijn Maastricht-Aken hierop aangesloten.

97 Breuer, Mans, 105.
98 Poell, Beschrijving, 49.
99 Breuer, Mans, 106.
100 Scheller, Nordkanal, 103.
101 Jonkers Nieboer, Geschiedenis, 66.
102 Kiee, Eisenbahngeschichie, 43.



2.2 Infrastructuur 67

- De tweede belangrijke spoorlijn in het westen is de "Koln-Mindener Eisenbahn".
De bouw daarvan begint in 1844 en ze loopt van Keulen via Dusseldorf naar
Duisburg, een stad aan de monding van de Ruhr, die in 1846 wordt bereikt.
Verder gaat ze via Dortmund, Hamm, Bielefeld naar Minden, een belangrijke
havenplaats aan de Weser op Pruisisch grondgebied. Op deze manier wordt
een "Duitse" verbinding met de Noordzee tot stand gebracht en in 1847 vol-
tooid. Bouman'P zegt over deze spoorlijn: "het is moeilijk te bepalen, welken
invloed de genoemde spoorweg op het Rijnverkeer heeft uitgeoefend. Groot is
die invloed in ieder geval niet geweest, zoolang Bremen zelf nog geen spoorweg-
verbinding bezat en zijn goederen ten deele over den Wezer moest ontvangen",
Hij vergist zich echter, want het lukt Bremen de handel voor een aantal kostbare
goederen, bijvoorbeeld tabak, naar zich toe te trekken. Nusteling heeft dit later
aangetoond.l" maar legt, in tegenstelling tot Blasing, 105 geen verband tussen deze
spoorweg en de verschuiving van de handel. In 1847 wordt de "Koln-Mindener"
vanuit Dortmund aangesloten op het spoor naar Berlijn.

- In 1848 krijgt de "Koln-Mindener" een aftakking naar Ruhrort en door een
ingenieuze scheepsbrug over de Rijn bij Homberg in 1849 een aftakking naar
Krefeld en Viersen. De lijn vanuit Viersen bereikt in 1851 Gladbach, in 1852 Her-
zogenrath en in 1853 Aken. In 1853 komt er een aftakking van Viersen naar
Neufs en Oberkassel, een plaats aan de Rijn tegenover Dusseldorf.l'" Daarmee
is een belangrijk gedeelte van de linker Niederrhein per spoor bereikbaar.

Reeds in 1854 verleent de Nederlandse koning een voorlopige concessie voor een
spoorweg van Vlissingen naar VenIo. Deze concessie wordt in 1856 gewijzigd,
onder meer in die zin dat de concessionair, "zodraa de verlenging der pruissische
spoorwegen tot VenIa naar het oordeel der Nederlandsche Regering genoegzaam
is verzekerd, op zijne kosten eene behoorlijke brug met steenen penanten, bene-
yens de vereischte doorlaatbruggen over de Maas te bouwen en zijnen spoorweg
tot op den regter Maasoever te verlengen, om aldaar aan den spoorweg naar
Duitschland aan te sluiten" .107 Het zal echter tot 1866 duren, voordat deze spoorweg
daadwerkelijk gereed komt.

103 Bouman, Rotterdam, 131.
104 Nusteling, Rijnvaari, 149.
105 Blasing, Delta, 129.
106 Krings, Kleinstiidte, 200 vlg.
107 PVL 1856, 347.
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2.3 Transport

2.3.1 Transportorganisaiie en middelen van transport

De organisatie van het transportwezen ondergaat in de 18de en 19de eeuw grote
veranderingen. "Das Charakeristikum der alten Fuhr ist nicht wilde Aventiirfahrt,
wie sie das groBe Frachtfuhrwerk der Chausseen, wie die Segelfrachtschiffahrt
des neunzehnten Jahrhunderts [...] charakterisiert, sondem feste Beziehungen und
Vergleichsverhiiltnisse und kurze Touren."?" Hoe meer deze vaste relaties in de
loop van de 18de eeuw verdwijnen en vracht en retourvracht van elkaar los komen
te staan, hoe makkelijker zelfstandig opererende expediteurs en vrachtrijders aan
het verkeer kunnen deelnemen.

De middelen van transport over landwegen kunnen we onderverdelen in karren
en wagens. Het onderscheid tussen karren en vrachtwagens wordt door Rauers""
als voIgt gedefinieerd: (vracht)karren (Duits: "Karren") zijn eenassige voertuigen,
getrokken door een it drie paarden die achter elkaar lopeno Vrachtwagens hebben
meer assen en worden door twee it zes paarden getrokken die twee aan twee 10-
pen. Vrachtkarren worden op niet-verharde wegen gebruikt, omdat de paarden
daarbij tussen het karrespoor in kunnen lopen, vrachtwagens zijn meer geschikt
voor chausseeen, Er zijn bovendien mengvormen, zoals de "Stiefelknecht" (Taarze-
knecht'), een tweeassige wagen waarbij de paarden voor en niet naast elkaar lop en
en die daarom geschikt is voor onverharde wegen. De vrachtwagen heeft de kar
nooit volle dig verdrongen. In het Rijnland wordt nog tot ver in de 19de eeuw
gebruik gemaakt van karren. Deze bezitten wel bred ere wielen en een grotere
spoorbreedte dan de 18de eeuwse karren. Dat zij zo lang kunnen bestaan, schrijft
Rauers toe aan de grote trekkracht van de Rijnlandse paarden.

Naast het particuliere vrachtverkeer bestaat er zowel in Duitsland als in Neder-
land geregeld vervoer van personen en goederen over de weg, waarbij postwagens
en later diligences het transport verzorgen. De organisatie daarvan vertoont een
zekere gelijkenis met de beurtvaart, en zo vinden wij in de Nederlandse literatuur
de benaming "wagenveren" .110 Postwagens kunnen weliswaar kleine hoeveelheden
goederen meenemen, maar van goederentransport in de engere betekenis van het
woord is geen sprake. Wij zullen ons daarom hier verder niet mee bezighouden.

De komst van de verharde wegen heeft een grote invloed gehad op het laadver-
mogen van de voertuigen, de snelheid van het transport en de vrachtprijzen.
Reeds in het begin van de 19de eeuw worden daarover berekeningen doorge-
voerd.'" Daarin komen het positieve effect van de wegenbouw voor de handel
en de nadelige gevolgen voor de vervoerders in de vorm van dalende vrachtprij-

108 Rauers, Handelsgeschichte, 51.
109 Rauers, Binnenuerkehr, vii vlg.
110 Cf. Fuchs, Beurl- en wagenveren, hoofdstuk xii.
111 Von Reden, Hannover, 345.
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zen duidelijk naar voren. Von Reden geeft het voorbeeld van het traject Bremen-
Osnabruck, In 1820 kan een paard op deze weg een lading van 10 a 12 Ctr.
trekken, in 1829 gemiddeld 20 Ctr. en in 1839 24 a 28 Ctr. Binnen 20 jaar is dit
minimaal een verdubbeling. In 1840 en 1850 worden in Bremen gemiddeld 30 Ctr.
per paard voor een vrachtwagen en 26 Ctr, voor een kar gerekend. Rauers noemt
echter voorbeelden van vrachtwagens op de route Bremen-Harburg (bij Hamburg)
met ladingen van 37~ Ctr. per paard. Dit schijnt in de 19de eeuw de bovengrens
te zijn geweest. Evenwel ziet Rauers in de hele 19de eeuw ladingen van 12 Ctr.
per paard - op slechte chausseeen en in een heuvelachtig gebied. In 1854 hanteert
de Pruisische douane de volgende schattingen: lading van een vrachtwagen met
een trekdier 15 Ctr., lading van een vrachtwagen met twee trekdieren 24 etr.112

Om de chauseeen te beschermen tegen overmatige slijtage worden maximale
laadgewichten vastgesteld, die afhankelijk zijn van de breedte van de velgen,
waarbij vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen winter- en zomertijd. Zo is
in Pruisen vanaf 1839 het maximaal toegestane gewicht van tweeassige vrachtwa-
gens met smalle velgen « 12~ em) in de winter (15 november tot en met 15 april)
60 Ctr. en in de zomer 80 Ctr. Eenassige karren met smalle velgen mogen in de
winter 30 Ctr. en in de zomer 40 Ctr. laden. Hoe breder de velgen, hoe meer er
mag worden geladen. Een vrachtwagen met 15 ern brede velgen mag in de zomer
120 Ctr. laden, een soortgelijke kar 60 Ctr. Deze bepalingen zijn in 1853 nog steeds
geldig.!" De Nederlandse overheid heeft reeds in 1829 maximale gewichten voor
"openbare diligences, post- en vrachtwagen" bepaald, "de reizigers welke zich
in het rijtuig bevinden gelijk ook de conducteur of op den bok zittende voerman
daaronder begrepen'v!" Ook deze gewichten zijn afhankelijk van de breedte van
de velgen en bedragen 52 Ctr, voor velgen van 8 ern, 70 Ctr. voor velgen van 11
em en 80 Ctr. voor velgen van 14 cm.

Als men het laadvolume van de grote vraehtwagens met dat van de eerste
spoorwagons vergelijkt, dan blijkt dat deze wagons een geringer volume hebben
gehad. In 1855 heeft de "Koln-Mindener-Eisenbahn" wagons van 80 en van 100
Ctr. laadvermogen. De superioriteit van de spoorwegen heeft andere oorzaken.
Rond 1840 kan een locomotief 40 wagons met elk 40 Ctr. lading trekken, in 1864
is dat al 36 wagons met elk 80 Ctr. lading.!"

Op de rivieren in Overijssel en WestfaIen varen platbodems, oak zompen genaamd.
Zij kunnen tussen de 60 en 240 Ctr, laden. De grote zorn pen komen aIleen op de
grotere rivieren voor, bijvoorbeeld op de Vecht. Het Overijsselsch KanaaI kan door
beurtschepen met een laadvermogen van circa 1.400 Ctr, worden bevaren.l"

112 Zollhandbuch, 84 vlg.; "trekdieren" konden ook ossen en (muil)ezels zijn.
113 Rauers, Binnenverkehr, viii.
114 RegIement op den dienst der openbaren middelen van vervoer te land. StBl. 1829 nr. 73. Art. 81.
115 Rauers, Binnenuerkehr, ix.
116 Schutten, Varen, 139.
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2.3.2 Transportkosten

Een exacte berekening van de transportkosten per Centner op de verschillende
routes, van transportprijzen en winstmarges van de transporteurs overstijgt de
mogelijkheden van dit onderzoek. In plaats daarvan is uit de literatuur een aantal
typische voorbeelden bij elkaar gebracht.

In de 19de eeuw bedragen de aanschaffingskosten van een vierspan 180 -190
Thaler (TIr.) voor de wagen.!" De prijs voor remontepaarden loopt in Pruisen in
dezelfde tijd langzaam op van minder dan 80 TIr. voor 1838 tot maximaal140 Tlr.
in 1858. De prijzen voor trekpaarden in Bremen komen daarmee in grote lijnen
overeen. Ze zijn echter aan de dure kant, vermoedelijk omdat deze paarden al
getraind zijn.!" Een vierspan met paarden vraagt dus - v66r 1838 - een investering
van 500 TIr. Zulke voertuigen worden slechts door professionele voerlui gebruikt.
Een groot deel van het korte-afstandstransport wordt verzorgd door boeren, die
hun karren niet uitsluitend voor zulke doeleinden gebruiken. Helaas geeft Rauers
noch Von Reden prijzen voor eenassige karren of boerenpaarden. De aanschaf
van een Berkelzomp, die gewoonlijk in Enter in Overijssel werd gebouwd, kost
in de 19de eeuw "300 (Pruuss'n) daalder'v'" dat wil zeggen Reichsthaler.

Het element tijd speelt bij de vergelijking van water- met land transport een grote
rol. Een gewone vrachtwagen legt ongeveer vijf Mellen per dag af, voor spoedvracht
rekent Von Reden 7~ Meilen per dag.120 Rauers betoogt dat op een goede chaussee
en met goed weer ook door een gewone vrachtwagen 6 a 7 Meilen per dag kan
worden afgelegd. De scherpe controle aan de grenzen van het Tolverbond veroor-
zaken volgens hem echter veel oponthoud, die kan oplopen tot wel enkele dagen.P'

Op de Rijn overbruggen beurtschepen in 1838 de afstand Rotterdam-Keulen in
vijf a tien dagen en de afstand Amsterdam-Keulen in acht a tien dagen. In beide
gevallen moeten er nog tien dagen voor het laden bij worden opgeteld.J22 In 1844
kunnen door stoom aangedreven sleepboten de afstand Rotterdam-Lobith in vier
a vijf dagen afleggen; voor de vaart van Lobith naar Duisburg worden nog eens
vijf a zeven dagen gerekend.F' Voor alle scheepvaart geldt dat de reis stroomop-
waarts langer duurt dan stroomafwaarts. Zo wordt bijvoorbeeld de afstand Vre-
den-Zutphen in twee a drie dagen gevaren. Stroomopwaarts zijn daar acht tot
tien dagen voor no dig.

Von Reden heeft in zijn boek een vergelijking opgenomen van het transport over
land, te water en per spoor. Het grote nadeel van deze vergelijking is dat hij bij

117 Rauers, Binnenuerkehr, xix. (1 TIr. = f 1,7629).
118 Ibidem.
119 Schutten, Varen, 83.
120 Von Reden, Hannover, 333. (1 PreuBische Melle = 1,015 geografische Melle = 7,532 km.)
121 Rauers, Binnenoerkehr, XVII en XXXI, voetnoot 16.
122 Schawacht, Schiffahrt, 110.
123 Schawacht, Schiffahrt, 117. Mogelijk bedoelt Schawacht Ruhrort in plaats van Duisburg; de tekst is
niet duidelijk.
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watertransport uitsluitend transport op kanalen behandelt. Ook blijkt uit een
voetnoot dat hij spreekt over stoomboten op deze kanalen. Hij kan daarom beweren
dat het transport te water - op kanalen - even snel is als het transport door middel
van gewone vrachtwagens.P' Rauers toont daarentegen aan dat het vervoer over
land twee tot drie keer sneller gaat dan het transport over de Weser en de Elbe.125

Voor de variable kosten, onder meer het verbruik onderweg, beschikken wij over
twee verschillende opgaven van Von Reden uit de tijd voor 1839 (zie tabel 2.1).
Een vierspan verbruikt per dag 4 TIr. en een tweespan 3 TIr. 1 Sgr.126Dit verschil
wordt met alleen veroorzaakt door het aantal paarden. De twee geciteerde bronnen
berekenen met dezelfde kostenposten. Analyseert men de kostenposten afzonder-
lijk, dan blijkt het verschil minder groot. Als men uitgaat van een zelfde prijs voor
haver, dan verbruikt het tweespan maar 2 Tlr. en 9 Sgr. Natuurlijk blijft er een
schaalvoordeel voor het vierspan van 9 Sgr. per dag.

Tabel 2.1 Verbruik urachiuxigen met 2 en 4 paarden VOOI' 1839

40 Hpt. Hafer
Heu u. Hackering
Bekostigung
Trinkgeld
Zwischenstop
Summe

1 TIr. 12 Sgr.
13 Sgr.
18 Sgr.
3 Sgr.
8 Sgr.

1 TIr. 8 Sgr.
10 Sgr.
12 Sgr.
4 Sgr.
7 Sgr.

2 TIr. 17 Sgr.
8 Sgr.

2 Hpt. Hafer
Heu
Zehrung
Strohgeld, Nachtwache
Hell, Brat, Getriinke am Tag
Sumrne
Weggeld

Vrachtwagen met vier paarden Vrachtwagen met twee paarden

4 TIr.

Deze voerman betaalt
voor de haver 12 Sgr.

Deze voerman betaalt
voor de haver 16 Sgr.

Bron: Von Reden, Hannover, 345.

Het voerloon Ibbenburen-Munster bedraagt in de jaren twintig 9,6 a 13,2 Sgr.127

Wij veronderstellen dat in dit bedrag ook de vaste kosten zijn verdisconteerd.
Veronderstellen wij een reistijd van twee a drie dagen dan komen wij uit op een
prijs van 4 tot 5 Sgr. per dag. Er blijft dan een 'onzuivere winst' van ongeveer
1 Sgr. per dag voor de voerman. Helaas is met bekend hoe vaak deze reis per jaar
werd gemaakt, zodat wij niets over het jaarinkomen kunnen zeggen.

In 1837 kost een scheepsvracht van 4,5 ton op de Berkel van Vreden naar
Zutphen 7 TIr., inclusief de sluisgelden; dat zijn 2,3 Sgr. per Centner, ongeveer
de helft van de prijs van het wegtransport. De prijs stroomopwaarts is beduidend

124 Von Reden, Hannover, 333 en 339.
125 Rauers, Binnenoerkehr, XIV vlg.
126 Een Thaler (TIr.)was onderverdeeld in 30 Silbergroschen, een Silbergroschen (Sgr.) telde 12 Pfennig.
In de tekst wordt de Sgr. als kleinste munteenheid gehanteerd; dus bijvoorbeeld 0,79 Sgr. in plaats van
9~ Pfennig.
127 Rickelmann, Sieinkohlenbergbau, 218.
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hoger: 9,5 Sgr. per Centner, of tweemaal het wegtransport. Het vrachtaanbod is
mede daarom niet groot. De variabele kosten van de vrachtvaarder op de Berkel
zijn geringer dan die van de voerman, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van
trekpaarden. Stroomafwaarts gaan de zompen met de strom mee en stroomaf-
waarts worden zij meestal geboomd en soms door een of twee man getrokken.
Volgens Schutten is de financiele positie van een Berkelschipper beter dan die van
een Twentse wever.P'

De analyse van de transportkosten wordt verder bemoeilijkt doordat de meeste
goederen niet uitsluitend over water of uitsluitend over land worden getranspor-
teerd. Er is bijna altijd een combinatie van weg- en watertransport of van verschil-
lende soorten watertransport. Vaak worden de prijsopgaven dan niet opgesplitst.
Het vervoer per as en per boot van Nijverdal over de Zuiderzee naar Haarlem
- een bekend voorbeeld - kost in de winter van 1838 11,2 Sgr. per Centner. Bij
deze reis wordt vermoedelijk gebruik gemaakt van zompen op de Regge en de
Vecht, het veer van Zwolle naar Amsterdam en de trekschuit van Amsterdam naar
Haarlem. Hoe deze kosten over de verschillenden transportmiddelen zijn verdeeld,
is niet bekend.!" Een prijsvergelijking van Stieltjes" uit 1858 bevestigt andermaal
dat vervoer over de weg twee tot veertien keer duurder is dan vervoer over water.
Het prijsverschil is het grootst tussen de weg en de vaart over de Zuiderzee en
het kleinst tussen de weg en de rivieren Regge en Vecht bij lage waterstand.

De aangehaalde voorbeelden illustreren dat transport per as het naar verhouding
duurste vervoersaltematief is. Hierbij dienen echter drie kanttekeningen te worden
geplaatst. Ten eerste houden de meeste prijsvergelijkingen geen rekening met de
factor tijd. Wegvervoer is, zoals wij hebben aangetoond, in vele gevallen sneller
dan watertransport. Ten tweede wijst Clement, in zijn kritiek op de prijsvergelij-
king van Stieltjes,l31 er terecht op dat vanwege de hoge variabele kosten in het
wegvervoer de af te leggen afstand van grote invloed is op de totale kosten; over
korte afstand kan wegvervoer wel eens rendabel zijn.132 Ten derde is wegtransport
binnen een grofmazig net van water- en spoorwegen een noodzakelijke schakel
tussen water- respectievelijk spoorweg en plaats van bestemrning. Met andere
woorden, er is niet altijd een keuze mogelijk. Ook in dat geval is vervoer over
de weg rendabel.

128 Schutten, Varen, 89. Schutten gebruikt een iets andere koers bij het omrekenen van TIr. naar gulden,
namelijk 1,8 in plaats van 1,7629. Daardoor ontstaat er een lichte afwijking.
129 Schutten, Varen, 130.
130 Versing van den Heer-lngenieur der Overijsselsche Knnalisatie-mnatschappij over de kanalisatie in het oostelijk
gedeelte van de prouincie Ooerijssel. Zwolle 1858; gedteerd in: Schutten, Varen, 24.
131 Cf. voetnoot 130.
132 Clement, Transport, 37 en 43 (voetnoot 70).
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3.1 Handelsverdragen

Het grootste geschilpunt tussen Nederland en zijn oosterbuur is in de eerste helft
van de 19de eeuw de Rijnvaart geweest. Het is niet de bedoeling op deze plaats
diepgaand in te gaan op aile problemen en hun oplossing. Er zullen slechts enkele
belangrijke regelingen worden aangestipt.' In het begin van de hier onderzochte
periode is de handelsrelatie tussen Nederland en Pruisen gebaseerd op de Rijn-
vaartakte van 1831, het scheepvaartverdrag van 1837 en het handels- en scheep-
vaartverdrag van 1839. Deze verdragen worden hier in het kort besproken.

De geschiedenis van de Rijnvaartakte van 1831 (de "Conventie van Mainz")
komt in het kort op het volgende neerr' overeenkomstig het octrooiverdrag van
1804 tussen Frankrijk en het Duitse Rijk zijn er het octrooirecht over de lading
en het recognitiegeld over het laadvermogen van de schepen. De Rijn is onderver-
deeld in zestien trajecten, die elk een verschillend hoog recht hebben. Bij het passe-
ren van het tolkantoor moet dit recht betaald worden. Op de zogenoemde Neder-
landse conventionele rivieren, Schelde, Maas en Ijssel, geldt een afgeleide vorm
van octrooi- en recognitiegelden.

Tussen 1816 en 1826 is - om de handelsbelangen te beschermen - transito in
Nederland zwaar belast. De doorvoer van sommige goederen is zelfs verboden.
Na een verlaging van de doorvoerrechten hanteert Nederland vanaf 1827 differen-
tiele in- en uitvoerrechten, dat wil zeggen: de Nederlandse vlag is minder belast
dan andere vlaggen. Vanaf 1831 betaalt men bij doorvoer zonder overlading en
bij doorvoer met opslag in een entrepot te Amsterdam, Rotterdam of Dordrecht
slechts een 1/ droit fixe de passage" in plaats van het hoge doorvoerrecht. Dit II droit
fixe de passage" is in de meeste gevallen beduidend lager dan de doorvoerheffing.

In 1835 worden in Nederland de invoerrechten op graan gekoppeld aan de graan-
prijs, onder inachtneming van een minimumprijs.' Dit is voor Pruisen een zware
slag. In maart 1837 wreekt het Tolverbond zich door Nederlandse schepen van
elke vrijstelling van de octrooi- en recognitiegelden uit te sluiten." Op 3 juni 1837
wordt het scheepvaartverdrag tussen Nederland en Pruisen getekend. Tegelijker-

1 Voor een diepgaande analyse zie Nusteling, Rijnvaarl en Blasing, Delta.
2 Cf. Nusteling, Rijnuaart, hoo£dstuk i.
3 Wet van 29 december 1835 (5t.b!. no. 41).
4 Nusteling, Rijnuaart, 15.
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tijd wordt overeengekomen dat beide landen een jaar lang geen tariefwijzigingen
zuUen doorvoeren die met de onderlinge handel te maken hebben. Ook worden
de differentiele rechten voor Pruisische en Nederlandse schepen wederzijds opge-
heven, met uitzondering van de kolonien en de koloniale vaart. Eind 1837 en begin
1838 wordt dit verdrag uitgebreid naar verschillende Zuidduitse staten. Het
scheepvaartverdrag wordt na 1841 elk jaar stilzwijgend verlengd." Pruisen gaat
er wel weer toe over octrooi te heffen op aUe goederen die kennelijk niet van Duit-
se oorsprong zijn en stroomopwaarts over de Pruisische Rijn worden doorgevoerd.
Nederland blijft de Duitse staten op de oude voet behandelen."

Het handelsverdrag tussen Nederland en het Tolverbond wordt op 21 januari
1839 getekend. Nederland verlaagt de invoerrechten voor wijn, graan, bouw- en
werkhout, breuksteen en bewerkte steen. De invoerrechten voor bepaalde manu-
facturen CZeuge"), zijden waar en zijden linten, kousen en bijvoorbeeld kant en
tule, messen en kramerij worden opgeheven. Waar het gaat om de handel met
Nederlandse kolonien worden de staten van het Tolverbond gelijkgesteld met
Nederland. Het belangrijkste punt heeft be trekking op de lompensuiker, waarvan
de invoerrechten van het Tolverbond worden verlaagd. Het verdrag van 1839
wordt - met name door de producenten van bietsuiker in het Rijnland - als
nadelig voor het Tolverbond ervaren en loopt in januari 1842 af. De landhandel
is geen onderwerp van dit handelsverdrag geweest.

Het handelsverdrag van 1844 tussen Belgie en het Tolverbond is eveneens be-
langrijk voor de handel tussen Pruisen, het Tolverbond en Nederland. In dit ver-
drag zijn namelijk transitbepalingen opgenomen, waarin het Pruisische doorvoer-
recht wordt vastgesteld op 0 Sgr. per Centner in plaats van 10 Sgr. per Centner.
Voor doorvoer per spoor is deze verlaging al sinds mei 1843 van kracht. In het
verdrag wordt ook bepaald dat het verlaagde doorvoerrecht van toepassing is
voor de doorvoer van aUe goederen over aIle wegen tussen de Belgische grens
en een haven aan de linkeroever van de Rijn, wegen van en naar Belgic, van Belgic
naar Nederland en van Belgie naar Frankrijk over Pruisisch grondgebied.'

Op 31 december 1851 wordt het handelsverdrag tussen Nederland en het Tol-
verbond getekend. Het bevat vooral regelingen voor het handelsverkeer te water,
zoals afschaffing van tonnen-, bruggen- en vlaggengelden, en verder vermindering
van in-, uit- en doorvoerrechten op goederen, die onder de Conventie van Mainz
vaIlen ("Supplementair-Artikel XVI. und XVII."). Het verdrag geldt niet aIleen
voor de Rijn, maar ook voor de rivieren Maas en Ijssel. Omdat Nederland het
Tolverbond de status van meestbegunstigde handelspartner verleent, wordt
bovendien een aantal Nederlandse invoerrechten verlaagd."

5 Blasing, Delta, 160.
6 Nusteling, Rijnuaart, 17.
7 Sydow, Handelsbeziehungen, 85 vlg.
8 Zollhandbuch, 315 vlg. Het gaat om de invoerrechten op bier, loodwit, wijn en brandewijn (uit landen
van het Tolverbond), Nederlandstalige boeken, ijzerwaren, vias, sukade en gekandijd fruit, garen van
vias en hede, verschillende gIaswaren, gelooide huiden, hede, hop, zijden hoeden, kramerij, manufacturen,
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3.2 Handelstarieven

3.2.1 Het Pruisisch handelstarief en het tarief van het Toluerbond

Het Duitse staatsrecht maakt een onderscheid tussen "Zollgesetz" (tolwet"), de
verordeningen die de uitvoering van deze wet regelen ("Zollordnung") en het
eigenlijke tarief (" Zolltarif"). "Zollgesetz", verordeningen en tarief samen worden
ook wel "Zolltarifsystem'"" genoemd. Het Pruisische "Zollgesetz" maakt deel uit
van een systeem van belastingwetten die tussen 1818 en 1820 zijn atgekondigd."
Als indirecte belastingen omvat dit systeem de rechten op in-, uit- en doorvoer
en de verbruiksbelastingen op buitenlandse goederen, de verbruiksbelastingen
op binnenlandse goederen als brandewijn, brouwersmout, wijnmost en tabaksbla-
deren, de heffing op zout, een zegelbelasting en een bela sting op mal en en slach-
ten. In 1821 worden het invoerrecht en de verbruiksbelasting op buitenlandse goe-
deren samengevoegd tot een invoerrecht. Directe belastingen zijn de bedrijfsbelas-
ting, de bela sting naar klasse en de grondbelasting. De bela sting op malen en
slachten heeft een speciale rol gespeeld. Oorspronkelijk een verbruiksbelasting,
keert in 1820 deze belasting terug als een alternatief voor de belasting naar klasse.
In verschillende steden in Westfalen en Rheinland, waaronder Coesfeld en Bocholt,
is dit alternatief tot en met 1848 toegepast."

In het Tolverbond zijn tussen 1836 en 1857 eerst de Pruisische tolwet en tolver-
ordening en vanaf 1838 een eigen wet ("Vereinsgesetz") en verordening gel dig.
Dit is te verklaren door de geschiedenis van de "Deutsche Zollverein", die naar
zijn eerste lidstaten ook de Pruisisch-Hessische Zollverein wordt genoemd. De
"Deutsche Zollverein" is in de praktijk ontstaan doordat het Pruisische "Zolltarif-
system" door andere Duitse staten is overgenomen. Naast de overname van het
tolstelsel houdt het lidmaatschap van de Zollverein de deelname in aan de
"General-Conferenz". De General-Conferenz is een jaarlijkse bijeenkomst die
telkens in een andere Duitse staat wordt gehouden, en waar de leden onder meer

meubels, deegwaren, boom- en olijfolie, papier, porselein, salpeterzuur, leisteen, zwavel en -zuur, zeep,
speelkaarten en stearine.
9 De betekenis van de woorden "tol" in het Nederlands en "Zoll" in het Duits verschilt. Het Nederlands
woord "tol" betekent "weggeld", ook "bruggegeld" of "kanaalgeld", naar gelang de weg, brug of kanaal
waarvoor hij wordt geheven. Er moet worden gedacht aan de fiscale tolgelden die tot en met de 18de
eeuw overa! gebruikelijk waren. Zij dienden als financieringsinstrument van duidelijk aanwijsbare doelen,
In het Duits heeft het woord "Zoll" dezelfde betekenis als "tol". Maar in Duitsland maakte het woord
daamaast een begripsverandering mee, die in Nederland nooit is voltrokken. "Einfuhrzoll" betekent "in-
voerrecht" en met de respectievelijke voorzetsels uit- en doorvoerrecht. "Tol" kan daarentegen niet in
de combinatie "invoertol" worden gebruikt. Het zou te ver voeren om dit taalkundig probleem tot op
de bodem uit te zoeken. De verschillende staatkundige tradities van de beide landen zal er vermoedelijk
een rol in spelen. De hier gebruikte vertaling" tolwet" is dus niet helemaal correct; zij zou - wat omslach-
tig - moeten luiden "wet op de in-, uit- en doorvoerrechten".
10 Krokel, Zolltarifsystem, I, 18.
n Leesch," Steuerverfassung", 436.
12 Leesch, "Steuerverfassung", 437.
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het tarief vaststellen. De administratie is in handen van een Centrale Commissie,
gevestigd in Berlijn. Deze commissie neemt ook de uitgave van de Protokolle (no-
tulen van de General-Conferenz) en de Kommerzialnachweisungen (statistieken)
voor haar rekening. De inkomsten uit in-, uit- en doorvoerrechten worden volgens
een eenvoudige verdeelsleutel, het aantal inwoners per staat, onder de lidstaten
verdeeld. Om de drie jaar wordt er een census gehouden teneinde de cijfers te
kunnen bijstellen. Het Tolverbond is na een achtjarige proefperiode in beginsel
twaalf jaar lang geldig en moet daarna opnieuw worden bekrachtigd. Vaak treden
dan ook nieuwe lidstaten toe: in 1842Luxemburg, in 1854Hannover en Oldenburg
en in 1866 Mecklenburg en Lubeck. Tussentijdse veranderingen van de tarieven
zijn mogelijk en hebben ook plaatsgevonden. In jaren van misoogst zijn bijvoor-
beeld de rechten op de graanimport buiten werking gesteld.

Het tarief van het Tolverbond omvat drie afdelingen. In de eerste afdeling worden
alle goederen genoemd die helemaal vrij zijn van in- of uitvoerrechten. In de twee-
de afdeling staan alle goederen waarvoor in- en uitvoerrechten moeten worden
betaald en de bepalingen over de tarra. De derde afdeling regelt de doorvoer.

In 1818 staan in de eerste afdeling:"
- voedingsmiddelen uit akker- en tuinbouw, (klein)veeteelt en visserij: groente

en vers fruit, aardappelen en bieten, gevogelte en klein eetbaar wild, eieren en
rnelk, verse vis en kreeften, bijenkorven met levende bijen;

- (bij)produkten uit akker- en tuinbouw: bornen en wijnstokken, riet, bloemen,
veevoer en hooi, stro, kaf en haksel, stalrnest;

- produkten uit (huis)nijverheid: bindwilgen en rijsbezerns, lei- en baksteen (onder
bepaalde voorwaarden);

- bijprodukten uit (huis)nijverheid: gist, drab en droesem, runturf;
- grond- en brandstoffen: zand en leem, steen, hout, turf en bruinkool. Hier gelden

echter beperkingen. Hout en steen (ook lei- en baksteen) zijn alleen vrij als ze
over land vervoerd en niet later vanuit een depot verscheept worden. Dit is ver-
rnoedelijk een poging om groot- en kleinhandel van elkaar te scheiden.

- goud en zilver;
- gebruikte huishoudelijke voorwerpen, gebruikte kleding, reisproviand en pro-

dukten van boerderijen die op de grens liggen.
Deze lijst wordt in de loop van de jaren verschillende keren bijgesteld. De belang-
rijke verandering is - in 1852 - de overheveling van verfaarde, kalk en alle steen
van de tweede naar de eerste afdeling." Daarmee verdwijnen deze goederen uit
de statistieken. De handel in goederen uit de eerste afdeling wordt narnelijk niet
geregistreerd.

13 Cf. Krokel, Zolltnriefsystem, II, 49.
14 Zie voor he! Vereins-Zolltarif van 1 januari 1854: Zolihandbuch, 43 vlg.
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De tweede afdeling bevat goederen waarvoor rechten verschuldigd zijn. Het lei-
dende principe van het Pruisische tarief van 1818 is dat de invoerrechten de voor-
naamste bron van inkomsten zijn. De invoerbelasting bedraagt een ~ Tlr. per Prui-
sische Centner (= 51,448 kg) en vanaf 1 januari 1840 een ~ Tir. per Zoll-Centner
(= 50 kg). Op enkele uitzonderingen na is uitvoer vrij van rechten." Dit principe
wordt door het Tolverbond gehandhaafd.

Naast deze aigemene bepaling zijn er in de tweede afdeling uitzonderingen
gemaakt voor twee categorieen goederen, namelijk goederen waarop een hogere
of Iagere invoerbelasting rust en goederen waarvoor uitvoerrechten verschul-
digd zijn. Deze lijst omvat circa 250 goederen die in 43 goederengroepen
geklassificeerd zijn. Deze groepen zijn alfabetisch gerangschikt. Binnen de groep
staan de grondstoffen voor de half- en de eindfabrikaten. De laatste worden
vaak onderscheiden in grof en fijn. Deze indeling correspondeert over het alge-
meen met de lage invoerrechten op grondstoffen en de hoge rechten op
eindprodukten. Deze goederen worden bij in-, uit- en doorvoer geregistreerd.
Aan het einde van de tabel voIgt nog een Iijst van goederen waarvoor het
algemene invoertarief (~ TIr.) verschuldigd is. Met ingang van 1841 worden
ook deze goederen geregistreerd, omdat de General-Conferenz het wenselijk
acht de handel in deze goederen te volgen."

In navolging van de Pruisische tariefpolitiek richt de tariefpolitiek van het
Tolverbond zich op het invoerrecht. Het Tolverbond loopt hiermee voor op
Nederland. Slechts op circa 40 goederen rust, voor een deel van de onderzochte
periode, een uitvoerrecht. Het gaat hierbij om verschillende soorten afval, de
meeste verfstoffen, zinkerts, huiden en haren van dieren, kaarden, houtas, houts-
kool en schors, olijfolie, porseleinaarde, ruwe katoen en ruwe wol." De "Zoll"
wordt over het aigemeen berekend over het nettogewicht. Dit geldt niet voor
goederen met een invoerbelasting minder dan 1 Tir. per Centner en enkele expli-
ciet genoemde goederen, waarvoor de "Zoll" over het brutogewicht wordt vastge-
steld.

De derde afdeling bevat voorschriften voor de doorvoer. Daaronder worden,
conform het karakter van het Tolverbond, alleen goederen van niet-leden inbegre-
pen. Voor doorvoer gelden de volgende drie regels:"
- Goederen die bij in- en uitvoer vrij zijn, zijn ook bij doorvoer vrij van rechten.

Dit zijn dus goederen uit de eerste afdeling van het tarief.
- Voor goederen die 6f bij invoer 6f bij uitvoer met minder dan ~ Tlr. zijn belast

en voor goederen waarvoor de som van in- en uitvoerrecht minder dan ~ Tir.
bedraagt, moet het respectievelijke bedrag worden betaald.

15 Krokel, Zolltarifsystem, I, 13.
16 Verhandlungen, IV, Hauptprotokoll § 35.
17 Cf. Krokel, Zolltarifsystem, II, 70-78.
18 Krokel, Zolltarifsystem, 59.
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- Voor goederen die 6f bij invoer 6f bij uitvoer met meer dan * TIr. zijn belast
en voor goederen waarvoor de som van in- en uitvoerrecht meer dan * TIr.
bedraagt, moet * TIr. worden betaald.

Verder gelden er uitzonderingsbepalingen voor bepaalde goederen, met name voor
vee, voor bepaalde grensstreken vooral in het oosten en voor bepaalde wegen,
de zogenoemde "korte doorvoer" van bijvoorbeeld het koninkrijk Hannover naar
het koninkrijk Hannover over Pruisisch grondgebied." Op veredelingsverkeer
wordt een bijdrage geheven die duidelijk onder de doorvoerrechten ligt. Zo be-
draagt in 1855 het invoerrecht op grove gietijzeren waren 30 Sgr., het doorvoer-
recht 15 Sgr. en wordt bij invoer tot veredeling en aansluitende uitvoer slechts
1 Sgr. per Centner betaald." De uitvoer van gietijzeren waren is vrij.

De doorvoerrechten zijn vaak onderwerp van verdragen tussen het Tolverbond
en andere staten, waardoor de uitzonderingsbepalingen in de loop van de tijd zijn
toegenomen. Te denken valt hier vooral aan de verdragen met Belgie van 1844
en 1852en met Nederland van 1851.In 1861worden alle doorvoerrechten afgeschaft.

Het Pruisische tarief maakt tussen 1818 en de oprichting van het Tolverbond in
1834al verschillende formele en inhoudelijke veranderingen door. De belangrijkste
formele verandering is de invoering van de gelijke behandeling van de oostelijke
en de westelijke provincies in 1822.In 1825 wordt deze gelijke behandeling weer
gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Het aantal posten wordt in 1821eerst van 67 naar
40 teruggebracht en vervolgens in 1827 weer uitgebreid tot 43. Inhoudelijk krijgt
het tarief een meer protectionistisch karakter.

Het Tolverbond neemt het Pruisische tarievenstelsel over. am de drie jaar stelt
de "General-Conferenz", na veelal controversiele debatten, het tarief bij.21 Volgens
Krokel is daarbij echter geen sprake van een consequente ontwikkeling van het
tarief volgens bepaalde beginselen. Omdat alle besluiten in de General-Conferenz
met algemene stemm en moe ten worden genomen, zijn echte hervormingen zeld-
zaam, gezien de verschillende belangen van de lidstaten. De enige lijn in de ontwik-
keling van het tarief die hij kan ontdekken, ligt in de voortdurende neiging tot
bescherrning van manufacturen naast een verlaging van de zuiver fiscale rechten.f

3.2.2 Het Nederlands handelstarief

De situatie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is in de periode 1813-
1814 in zekere zin vergelijkbaar met die van het koninkrijk Pruisen. Beide hebben
een tijdlang deel uitgemaakt van het Franse keizerrijk, zij het wat Pruisen betreft

19 "Durchfuhr auf kurzen Srrafsenstrecken"
20 Eigen berekening op basis van Krokel, Zolltnrifsystem, II, 8 en Kommerzialnachweisung Nr. 11, 1855,
35.
21 Voor een uitvoerige beschrijving van de tariefgeschiedenis van het Tolverbond d. Krokel, Zolltarifsy-
stem, I, 36 vlg.
22 Krokel, Zolltarifsystem, I, 44.
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aileen de westelijke provincies, en beide zijn onderworpen geweest aan het Franse
beiastingsteisel. Zij worden na het verdwijnen van de Franse bezetters geconfron-
teerd met een flinke uitbreiding van hun grondgebied en in dit verband met 50-

ciale, economische en culturele spanningen. Gedurende de Franse overheersing
is in de stamlanden het Pruisische staatsapparaat intact gebleven. Dit feit heeft
ertoe bijgedragen dat Pruisen het economische probleem sneller heeft kunnen
oplossen. In 1810 is de Finanzreform in Pruisen doorgevoerd en dit systeem is
door het Franse voorbeeld geinspireerd."

Nadat Nederland zijn onafhankelijkheid heeft herwonnen, voert het op 7 december
1813 het tarievenstelsel van 1725 weer in. Daarnaast blijven andere belastingen
uit het Franse stelsel gehandhaafd." De eerste tarievenwet van 181625 is een
compromis tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van Nederland", maar
het duurt tot 26 augustus 1822 voordat er een definitieve wet wordt afgekondigd.
Dit is vooral te wijten aan het debat over de vraag of de rechten samen met de
accijnzen in een wet moeten worden behandeld. De voorstanders behalen uiteindelijk
de overwinning met de "Algemene Wet over de heffing van rechten van in-, uit-
en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der zeeschepen"."

Samen met de Algemene Wet wordt ook de "Wet houdende het tarief van rechten
op den in-, uit- en doorvoer van aIle goederen, waren en koopmanschappen"
atgekondigd." De kantoren van in- en uitklaring, van ontvangst en expeditie, de
lichtingsplaatsen en de routes en heerbanen worden in december 1822 door koninklijk
besluit aangewezen." In 1822 omvat het tarief 558 goederen. De goederen staan
in alfabetische volgorde op een lijst gerangschikt, en zijn terug te vinden doordat
de lijst 260 trefwoorden heeft. Inbeginsel worden aile goederen, waarbij niet expliciet
een gewicht, getal of maat is opgegeven, belast volgens de waarde. In tegenstelling
tot het Pruisische tarief, dat op enkele uitzonderingen na30 aile goederen met een
maat meet, namelijk de Pruisische en later de Zoll-Centner, gebruikt het Nederlandse
tarief verschillende maten en gewichten. Vloeistoffen en kaviaar worden opgegeven
in "vaten", "flessen" of "kruiken", granen en vis in "last", kalk en as in "zeeton",
zaad in "mud", bijen in "korf" en beesten in "stuk". De meest voorkomende
maateenheid is 100 pond, maar ook 1.000 of 2.000 pond is mogelijk, onder andere
voor steen en teer. Er worden in-, uit- en doorvoerrechten geheven, er zijn verboden
op in-, uit- en doorvoer en er bestaan enkele vrijstellingen van rechten."

23 Leesch, "Steuerverfassung", 426.
24 Van der PO€I, Wetgeving, 33.
25 St.BI. 1816 no. 53
26 Cf. Croeneveld Meijer, Tariefwetgeving.
27 St.BI. 1822 no. 38.
28 St.BI. 1822 no. 39.
29 St.BI. 1822 no. 50.
30 Graan wordt gemeten in "Scheffel", haring en kalk in "Tonne", bouwhout en breuksteen in "Schiffs-
last", om de belangrijkste te noemen.
31 Het tarief van 1822 wordt verder niet besproken, omdat het slechts enkele jaren in de hier onderzochte
periode geldig is geweest. Waar nodig wordt er bij de bespreking van het tarief van 1845 naar verwezen.
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Tussen 1823 en 1857 wordt de Nederlandse tariefwet meer dan tien keer gewijzigd.
In het begin vinden de wijzigingen zelfs jaarlijks plaats. In 1835 worden de rechten
van invoer op granen gekoppeld aan de graanprijs (met een bepaald minimumj."
In 1843 worden de doorvoerrechten in hun geheel veranderd en aangepast aan
de doorvoerrechten die gelden voor invoer op de Rijn.33 Als gevolg van de Conventie
van Mainz in 1831 is er namelijk een ongelijke verhouding ontstaan: de doorvoer-
rechten op de Rijn zijn lager dan elders. Het is de bedoeling, "de begunstiging,
welke voor sommige localiteiten is ontstaan uit de bepalingen van de Conventie
van Maintz op den 31sten Maart 1831 (staatsblad no. 19) gesloten overeenkomst
uit te breiden:" en vooruitlopend op een nieuw tarief "de handel en de scheepvaart
de voordelen doen genieten, die uit een verrninderd regt van doorvoer en eene
meer gelijkmatige verdeling en toepassing van hetzelve kunnen voortvloeijen". 34

De wet geeft de koning de mogelijkheid, het doorvoerrecht, ingesloten de opcenten
en het zegel, te verminderen tot het bedrag van het 'vast recht', zoals dat wordt
bepaald in artikel 4 en de daaraan toegevoegde lijst A. van de Conventie van Mainz.
Wet en Besluit zijn niet geschreven met het oog op de handel op landwegen maar
op de op handen zijnde opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen in oktober
1843.Desalniettemin zijn er gevolgen voor de landhandel mogelijk en daarom worden
zij hier uitgebreid besproken.

Het Koninklijk besluit (KB) modificeert de wet zodanig dat "de invoerders of
aangevers" zelf kunnen kiezen, of zij de doorvoerrechten willen blijven beta len
volgens de Algemene Wet van 1822 en zijn latere wijzigingen, 6f volgens het nieuwe
doorvoerrecht. Het nieuwe doorvoerrecht bedraagt bij invoer ter zee en uitvoer
aan de landzijde f 0,265 voor elke honderd ponden, en bij invoer aan de landzijde
en uitvoer ter zee en bij in- en wederuitvoer ter zee f 0,18 voor elke 100 ponden.
Dit komt overeen met wat als 'vastrecht' tijdens de conventie van Mainz is vastge-
steld. Voor goederen, die volgens de bijlage A van de conventie aan een lager vast
recht zijn onderworpen, geldt dit lagere recht eveneens, casu quo kan dit lagere
recht, dat tussen f 0,012 en f 0,07 per 100 pond ligt, worden gekozen." Het doorvoer-
recht op bouw- en timmerhout is in de Conventie van Mainz apart geregeld. Ook
deze bepaling wordt overgenomen.

De nieuwe doorvoerrechten worden evenals de Rijnvaartrechten, over het brutoge-
wicht berekend "zonder enige korting voor tarra", maar ook zonder opcenten en
zegel (Art. 2, KB). Bij de aangifte moet echter de procedure van de Algemene Wet
worden gevolgd. Dat wil zeggen: een precieze opgave in maat, getal of waarde,
tenzij de minister een opgave in brutogewicht toestaat, zoals bij de Rijnvaart gebrui-
kelijk is. Dit is aileen mogelijk als de vaar- of voertuigen kunnen worden afgesloten

32 5t.h!. 1835 no. 41.
33 5t.B!. 1843 no. 24 en 26.
34 5t.h!. 1843 no. 24, 1.
35 De "lijst A." bevat 36 goederen, waaronder belangrijke bulkgoederen als graan, zaden, ruw en gietijzer
(7 cent), erts, kalk, steen- en houtskolen (2 cent) en zand, daamaast groente, eieren en andere (inheernse)
voedingsrniddelen (1 cent).
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of geplombeerd. Ook mogen "zich overigens geene bijzondere of plaatselijke
bezwaren verzetten", De nieuwe doorvoerrechten gelden niet voor thee, boter,
kaas en zout. De wet en krachtens haar gemaakte bepalingen zijn tot eind 1844
van kracht.

De tariefwijziging op basis van de wet van 1843 geschiedt overigens op voordracht
van de minister van Financien Rochussen. Reeds bij de onderhandelingen over
het scheepvaartverdrag van 1837 heeft Rochussen - toen een van de onderhandelaars
- een instructie ontvangen die hem de vrijheid geeft het Tolverbond een zekere
aanpassing van het algemene doorvoerrecht aan het 'vast recht' aan te bieden."
Het is niet duidelijk of hij een dergelijk aanbod heeft gedaan. Mogelijk heeft ook
de Pruisische regering namens het Tolverbond de aanpassing, die beperkt was
tot enkele koloniale goederen, als te gering afgewezen. In het verdrag vinden wij
daarvan niets terug. In 1843 verlaagt Nederland eenzijdig alle doorvoerrechten
tot op het niveau van het vast recht op enkele uitzonderingen na. De aanleiding
is dan wel de bedreiging van de handel door de Belgisch-Pruisische spoorweg,
maar in essentie vormen Wet en Koninklijk Besluit een eerste concrete aanzet tot
bevordering van de transitohandel en daarmee liberalisering van de handelspolitiek.
De verdienste daarvoor ligt dus niet pas bij minister Van Hall in 1844, zoals Blasing
en Boogman beweren," maar ook al bij zijn voorganger Rochussen.

In meerdere stappen wordt de liberalisering van de Nederlandse handelpolitiek
in het midden van de 19de eeuw naar een nieuw handelstarief vertaald. In beginsel
moeten, volgens het handelstarief van 1845, op alle goederen rechten van in-, uit-
en doorvoer worden beta aid, behalve als zij uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. Van goede-
ren die in het tarief niet genoemd worden en ook niet onder een tariefpositie kunnen
worden gerangschikt, wordt 1% van de waarde bij de invoer en 0,1% van de waarde
bij de uitvoer berekend, of naar keuze f 0,10 per 100 pond. Bij uitvoer zijn deze
goederen vrij.

De vrijstelling van uitvoerrechten is karakteristiek voor het tarief van 1845. In
het oude tarief zijn in beginsel alle goederen bij uitvoer belast, slechts enkele belang-
rijke uitvoerprodukten als lakens, lijnwaden en haring zijn vrijgesteld. In het nieuwe
tarief zijn de meeste goederen vrij van uitvoerrechten, op enkele uitzonderingen
na. Uit de aard van deze uitzonderingen wordt duidelijk dat men door middel
van het tarief probeert bepaalde nijverheden te beschermen door hun schaarse
grondstoffen bij de uitvoer te belasten. In het oude tarief was de uitvoer van deze
goederen over het algemeen verboden geweest. Het betreft afvalstoffen, die in
de glasmakerij, de metaalnijverheid en bij de lijmkokerij gebruikt worden, en
inheemse meststoffen als haardas en bottenmeel. Verder worden grondstoffen van
Nederlandse origine belast als zij een mogelijke bewerking in eigen land niet hebben
ondergaan, zoals cichorei, inheemse huiden en vellen, vlas, wol, haar, was, stro
en zout. Zijn ze wel enigszins bewerkt, bijvoorbeeld gekamd, gebleekt, gevlochten,

36 Posthumus, Documenien, Ill, 135.
37 Boogrnan, "Ontwikkeling", 56.
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of gebroken, dan zijn ze vrij van uitvoerrecht. Op aile soorten vee, inclusief wild
en gevogelte, wordt een uitvoerbelasting geheven. Hierdoor wordt een zekere
bescherming van het eigen veebestand bereikt. Een uitvoerverbod wordt - in
tegenstelling tot het tarief van 1822 - in 1845 nog slechts twee keer toegepast, en
welop lompen en mest, met uitzondering van guano. Lompen zijn dermate schaars
dat meer landen maatregelen ter bescherming nemen.

In het tarief van 1845 is het invoerrecht de voornaamste belasting. Slechts weinig
goederen zijn daarvan vrijgesteld. In eerste instantie geldt een vrijstelling voor
alle hierboven genoemde grondstoffen waarop een uitvoerbelasting of een uitvoerver-
bod rust. Een tweede groep wordt gevormd door een aantalluxe goederen en
metalen: juwelen, goud en zilver, platina, schilderijen, marmeren standbeelden,
koperen medailles en notehout voor geweren. Ook de invoer van verse en gedroogde
groenten, mits niet afzonderlijk belast, is vrij. Een vierde groep wordt gevormd
door een aantal goederen die alleen van invoerrechten vrijgesteld zijn als ze met
N ederlandse schepen worden aangevoerd. Dat zijn 'onbereide' robbeveIlen, walrus-
tanden, walvisbaarden en -spek, vis en traan, zout aan de zeezijde, ruwe katoen,
steenkool, en zwavel uit havens aan de MiddeIlandse Zee.

In 1850 wordt het tarief twee keer gewijzigd. Zowel de privileges van de invoer
onder Nederlandse vlag als aile doorvoerrechten worden afgeschaft. Tegelijkertijd
worden de rechten op enkele "scheepsbouwmaterialen" verlaagd, waaronder
zeildoek. De import van steenkool wordt van alle rechten vrijgesteld. Het han-
delsverdrag met het Tolverbond heeft geen algemene tariefwijziging tot gevolg.
In Art. 29 van dat verdrag wordt overeengekomen dat aIle begunstigingen, die
aan andere staten zijn verleend, ook op het Tolverbond worden toegepast." In
1853 wordt het tarief nogmaals op sommige punten bijgesteld. In 1854 worden
de differentiele rechten in hun geheel afgeschaft, wat wederom tot een aanpassing
van het tarief leidt. Dit heeft geen consequenties voor het Tolverbond omdat dat
al tot de meestbegunstigde staten behoort.

3.2.3 Tariefwijzigingen naar aanleiding van misoogsten

In de onderzochte periode komen er meerdere misoogsten voor. In 1842 heerst
in veel Pruisische gebieden droogte, waardoor de veestapel vermindert. In datzelfde
jaar is ook de aardappeloogst in Pruisen - door een aandoening van dit gewas
- allager dan gemiddeld.PDe graanmisoogsten van 1846 en 1847 worden voorafge-
gaan door een aardappelmisoogst in 1845 in heel Europa. Ook de graanoogsten
van 1852 en 1853 zijn slecht. De graanoogsten van 1854 zijn in Pruisen en Nederland
onvoldoende en 1855 is voor heel Europa wederom slecht. Een bijkamend probleem

38 Q. de opsomming in Zollhandbuch, 315 vlg.
39 Marti us, CPr.Ph. Die Knrtoffel-Epidemie der letzien Jahre. Miinchen, 1842. Geciteerd in: Terlouw,
" Aardappelziekte", 268.
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is de oorlog op de Krim, waardoor de aanvoer van graan uit Rusland wordt
gehinderd." Pas in 1856 kan men overal van een redelijke graanoogst spreken.

Deze misoogsten hebben verstrekkende gevolgen. De aardappelen - vooral voor
de lagere klassen een belangrijk voedingsmiddel- moeten door graanprodukten
in casu fabrikaten uit roggemeel worden vervangen. In 1845 is dit in Pruisen nog
mogelijk, maar in 1846 raken de roggevoorraden daar op en moeten door andere
granen worden vervangen. Eind 1846 is de nieuwe aardappeloogst beschikbaar,
maar niet voldoende om de graanmisoogst te compenseren. Ook groente doet het
in dat jaar slecht. In 1845 en 1846 wordt overigens meer vlees geconsumeerd dan
in het jaar 1844; door de schaarste aan voedermiddelen moeten de veehouders
hun vee slachten, maar daardoor neemt de produktie van kaas en boter weer af.
Uiteindelijk wordt er ook minder bier en brandewijn uit aardappelen en graan
gemaakt. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een goede wijnoogst in 1846.

Het Tolverbond reageert op de crisis met de opschorting van invoerrechten op
alle graan, peulvruchten, meel en andere molenprodukten tussen 6 november 1846
en 31 december 1847.41Tussen 1 januari 1847 en 19 januari 1848 worden graan,
peulvruchten en meel met een uitvoerrecht van 25% van de waarde belast. Tussen
1 mei 1847 en 1 november 1847 is het zelfs verboden aardappelen uit te voeren.f

In 1845 probeert de Nederlandse regering eerst per Koninklijk Besluit van 14
september 184543 en later door de wet van 18 december 1845 "houdende maatregelen
ter aanmoediging van den invoer van levensmiddelen'I" de voedselcrisis te
verzachten. De "ongunstige uitslag van den aardappelen-oogst" wordt daarbij
expliciet als reden genoemd.P De invoerrechten op aardappelen, gierst, rijst, bonen,
erwten, linzen, gort, grutten, gepelde gerst en meel worden verlaagd met 90%
(aardappelen, gort, grutten, gepelde gerst), 96,6% (gierst en rijst) en 77,5% (meel).
Tegelijkertijd worden de invoerrechten op granen op het minimum van het
schaaltarief gesteld. Dit minimum bedraagt voor tarwe f 0,25, voor rogge en boekweit
f 0,15, voor gerst f 0,10, en voor haver f 0,05 (per mud)."

De wet van 18 december 1845 geldt in eerste instantie tot 1 november 1846 en
wordt door de wet van 30 oktober 1846 verlengd tot 1 oktober 1847.47In mei 1847
verandert het schaaltarief in een vast tarief, worden de invoerrechten op granen
en andere levensmiddelen opnieuw vastgesteld, de uitvoerrechten afgeschaft en
de doorvoerrechten verlaagd"

40 Sydow, Handelsbeziehungen, 253.
41 Jaarverslag Coesfeld 1847. - StA Munster OFD 406.
42 Krokel, Zolltarifsystem, 56.
43 St.Bl. 1845 no. 54.
44 St.Bl. 1845 no. 87.
45 Uitvoerig: Terlouw, Aardappelziekte.
46 Ter vergelijking: in 1844 was het invoerrecht gemiddeld f 0,49 per Berliner Scheffel op tarwe, f 0,34
op boekweit, f 0,29 op gerst, f 0,31 op rogge en f 0,44 op haver. (laarverslag Coesfeld 1844. - StA Munster

OFD 404.)
47 St.Bl. 1846 no. 60.
48 Terlouw, Aardappelziekie, 283 vlg.
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De misoogsten in de eerste helft van de jaren vijftig zijn minder dramatisch. Toch
worden er in Pruisen vanaf 15 september 1853 geen invoerrechten op granen meer
geheven. Deze maatregel, oorspronkelijk geldig tot 31 december 1853, wordt tot
30 september 1854 verlengd. Van 10 november tot 31 december 1853 wordt bovendien
geen invoerrecht op rijst geheven." Op 1 november 1854, een maand nadat de
oude schorsing is afgelopen, worden de invoerrechten op granen, peulvruchten
en meel weer opgeschort. Deze maatregel wordt twee keer verlengd en blijft
uiteindelijk tot 31 december 1856 van kracht." Het zijn echter geen tariefwijzigingen,
maar het geldige tarief wordt per decreet tijdelijkbuiten werking gesteld. Met ingang
van 1857 worden de invoerrechten op de genoemde goederen door een tariefwijziging
drastisch verlaagd: tarwe met 60%, meel en molenprodukten met 75% en de overige
granen en peulvruchten met 90%.

Nederland verlaagt in het najaar van 1853 enkele invoerrechten "tot aanmoediging
van den invoer van granen en andere levensmiddelen"." Evenals het Tolverbond
schort Belgie in 1853 de invoerrechten op graan, brood en andere levensmiddelen
Op.52De Belgenvoeren als reden voor deze verlaging aan /I de bijzondere maatregelen,
welke in naburige Staten genomen zijn, ten einde aldaar de invoer van granen
en andere levensmiddelen te begunstigen". Zij geldt in eerste instantie tot 1 oktober
1854. Omdat "de naburige Staten" hun begunstigingen almaar prolongeren, blijft
ook de Nederlandse regering de invoer van graan en andere levensmiddelen
'aanmoedigen'. Deze aanmoedigingen zijn in de wet van 25 december 185453en
de wet van 25 december 185554 vastgelegd. Door deze laatste maatregel, die geldig
blijft tot 1 januari 1857, dalen de invoerrechten op brood, beschuit en meel sterk,
van f 4,10 naar f 0,10 per 100 pond, de overige invoerrechten handhaven zich
op het niveau van de vorige verlaging. Daar staat tegenover dat de oogsten in
Nederland in de jaren 1853 tot en met 1856 goed zijn, terwijl de prijzen op de
internationale markt stijgen."

49 Krokel, Zolltnrifsystem, 42.
50 Cf. Kremp, Uber den Einflufl des Emteausjalles nuf die Geireidepreise 1846-1875. Jena. 1879. Gedteerd
in: Krokel, Zolltnrifsystem, 43.
51 St.B!. 1853 no. 103 (Koninklijk Besluit), no. 139 (wet).
52 Sydow, Handelsbeziehungen, 253.
53 St.B!. 1854 no. 160.
54 St.BI. 1855 no. 180.
55 De Jonge, "Nederland 1844-1873", 15.
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3.3 De douane

3.3.1 De organisatie van de douane in het Tolverbond

De Pruisische douane in de westelijke provincies moet na de overname van het
gebied zo snel mogelijk worden opgezet. Westfalen heeft een redelijk homo gene
structuur en kan daarom in januari 1814 al een provisorische regeling treffen voor
het douanewezen in - zoals hun namen in die tijd luiden - de generaalgouverne-
menten Berg en Munster. Het grensgebied met Nederland komt onder toezicht
van een Koninklijk Pruisische Directie Douane te Sundem bij Hagen. Deze instelling
vervangt de douane van het groothertogdom Berg en controleert volgens Leesch
in 1815 de gebieden van Berg, Munster, Kleef, Mark, Lingen en Tecklenburg."
Enkele van deze gebieden liggen op het grondgebied dat vanaf 1 augustus 1815
de provincie Iulich-Kleve-Berg zal worden.

In het Rijnland staan problemen tussen het ministerie van Financien en de lokale
belanghebbenden een snelle overname van de Westfaalse regeling in de weg.57

Hier behelpt men zich in 1814/1815 met grensposten die onder toezicht van de
burgemeesters van steden en dorpen langs de westgrens worden geplaatst. Hun
enige wettige bezigheid is de uitvoering van de wet over de inning van het invoer-
recht op zout van 1 december 1814. Maar het wordt algemeen geaccepteerd dat
zij ook andere douanetaken uitvoerden." Tijdens deze overgangsperiode is in de
noordelijke delen van het Rijnland ook de douane van het latere Westfalen actief.
De hoogte van de invoerrechten op zout is in elk geval gelijk aan het daar gehanteer-
de tarief.

Door het decreet van 30 april 1815 krijgen Westfalen en de, toen nog, twee
provincies in het Rijnland dezelfde organisatiestructuur als de oostelijke provincies."
Het hoogste orgaan is de Oberprasident. Hij houdt toezicht op de administratie
en heeft verder weinig bestuurlijke bevoegdheden. Het provinciale bestuur bestaat
uit twee afdelingen. Afdeling een is het uitvoerend orgaan van de koninklijke
Pruisische rninisteries voor binnenlandse, buitenlandse en oorlogszaken. Afdeling
twee is het uitvoerend orgaan van het koninklijk Pruisisch rninisterie voor Financien
en hieronder vallen directe en indirecte belastingen, domeinen, staatsbosbeheer,
arbeidsinspectie en bouwwezen.

Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie van de douane. De adrninistratie van
de douane wordt opgenomen in de adrninistratie van de indirecte belastingen.
De provincies worden onderverdeeld in tien districten. In districten, die aan het
buitenland grenzen, worden douanekantoren (Hauptzollamter) opgericht en in
het binnenland belastingkantoren (Hauptsteueramter). Zowel de Hauptzollamter

56 Leesch, "Steuerverfassung". 441.
57 Aus der Geschichie, 12.
58 Aus der Geschichte, 13.
59 Leesch, "Steuerverfassung", 432.
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(HZA) als de Hauptsteueramter (HStA) hebben nevenvestigingen waaraan minder
bevoegdheden zijn toegekend. Elk district is onderverdeeld in een aantal "Hebebezir-
ke" (fiscale rayons). De douanedistricten zijn daamaast opgedeeld in meerdere
"Oberkontrollbezirke" (rayons grensbewaking). De oprichting van de douanekantoren
(26.5.1818) loopt vooruit op die van de belastingkantoren (8.2.1819), omdat de (her)or-
ganisatie van de douane dringender is. Hun onderlinge taakverdeling wordt
weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Taakverdeling douane- en belastingkantoren in Pruisen

Hauptzollamt (HZA, douanehoofdkantoor) ligt
aan belangrijke toevoerwegen uit en naar het
buitenland en kan aile in- en uitvoerrechten
en verbruiksbelastingen innen en geleibiljetten
uitgeven.

HauptsteuemmtlSteueramt I. K1asse (HStA of
StA I.K1.,belasting(hoofd)kantoor of lste k1as)
is gerechtigd invoerrechten, verbruiksbelastin-
gen op sommige buitenlandse goederen en tol
op uitvoer te innen en kan geleibiljetten uit-
geven.

Nebenzollamt I. Klasse (NZA I.K1., bijkantoor
lste k1as) Iigt aan k1einere wegen en mag belas-
tingen op in- en uitvoer innen, maar geen
verbruiksbelastingen boven 10 Taler per lading
c.g. 1Taler per Zentner.

UntersteuemmtlSteueramt Il. K1asse (UstA of
StA II.K1, belasting(bij)kantoor 2de k1as) kan
uitvoerrechten en onder bepaalde strenge
voorwaarden invoer- en verbruiksbelasting
innen. Geleibiljetten mogen zij aileen met
toestemrning van de regering uitgeven.

Nebenzollamt II. Klasse (NZA II.K1., bijkantoor
2de k1as) is bestemd voor het kleine grensver-
keer en mag in- en uitvoerrechten tot 2 Taler
per lading en verbruiksbelasting tot 1 Taler
per lading innen; ook enkele stukken vee en
onbeduidende bagage zijn toegestaan.

Kontrollamier (controleposten) liggen aan de
binnenlinie en mogen uitvoerrechten innen.

Ansageposten (aangifteposten) zijn gevestigd
aan de grens, in gevallen waar het douanekan-
toor zelf verder in het binnenland ligt.

Bron: Leesch, "Steuerverfassung", 439.

In de provincie Westfalen worden in 1818 Wilnsdorf, Warburg, Minden, Ostbevem
en Rheine als zetel van douanehoofdkantoren (HZA) aangewezen. Rheine heeft
bijkantoren Iste klas in Maxhafen, Gronau, Alstatte, Vreden, Bocholt en Anholt,
en aangifteposten in Haddorf en Bruggenhutte.f Daarmee is Rheine belast met

60 Leesch," Steuerverfassung", 441.
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het verkeer naar Nederland en het voorrnalige graafschap Bentheim, toentertijd
deel van het koninkrijk Hannover. In 1819 komen er hoofdkantoren voor de belastin-
gen in Hagen (HStA lste klas), Soest (HStA 2de klas), MUnster, Coesfeld en Wilnsdorf
(vermoedelijk allen lste klas).

In de volgende jaren zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd. Hier worden
aIleen de veranderingen behandeld die relevant zijn voor het verkeer met Nederland.
De meest ingrijpende verandering is de transformatie van het belastingkantoor
te Coesfeld in een douanehoofdkantoor. De oost-westroute Munster-Coesfeld wordt
daarrnee gelijkgesteld aan de noord-westroute Munster-Rheine, Tegelijkertijd wordt
het verkeer naar Nederland geconcentreerd op het kantoor Coesfeld. Rheine behoudt
de Vecht, de Eems en het 'indirecte' verkeer met Nederland via Hannover. Coesfeid
behandelt het 'directe' verkeer. Daamaast neemt Coesfeld een deel van de afwikke-
ling van het 'indirecte' verkeer via de Rijnprovincie voor zijn rekening, indusief
de rapportage daarover."

Deze ontwikkeling moet worden gezien tegen de achtergrond van de verschuiving
van het verkeer met Nederland. De keuze voor Rheine in 1818 is historisch bepaald.
De belangrijke handelsroute naar Friesland voIgt in de 18de eeuw het Max-Clemens-
Kanal, de Vecht of de Eems via Rheine. Als blijkt dat deze keuze niet meer overeen-
komt met de daadwerkelijke handelsstromen, wordt de organisatie bijgesteid. De
sluiting van het Max-Clemens-Kanal in 1840 past in dit scenario. Door de verbetering
van het wegennet in de naburige Nederlandse provincies Geiderland en Overijssel,
en de belemmering van de handelsroutes door de Grafschaft Bentheim, verschuiven
de handelsroutes in de 19de eeuw en wordt het douanehoofdkantoor in Coesfeld
gevestigd. In 1854 wordt het andermaal van Coesfeid naar Vreden verlegd, waar-
schijnlijk omdat Coesfeld te ver van de grens ligt.

In het Rijnland kennen wij de indeling van de douanerayons uit 1823 en 1824.62

Er zijn dan douanehoofdkantoren in Aken, Bingerbruck, Emmerik, Kaidenkirchen,
Koblenz, Kranenburg, Malmedy, Saarbriicken, Trier en Wassenberg. Hoofdkantoren
voor de belastingen zijn in Bonn, Dillen, Dusseldorf, Duisburg, Elberfeld, Keulen,
Neuwied, Uerdingen en Wezel gevestigd. In de loop van de jaren dertig komen
er speciale "Rheinzolleinnehmer" (Rijntolgaarders) in Andernach, Dusseldorf,
Emmerik, Koblenz, Keulen, Linz, Ruhrort en Wezel. Een en ander heeft te maken
met het tekenen van de Rijnvaartakte in 1831. De Rijntolgaarders innen de
octrooirechten en het recognitiegeld. "Later'?" bestaan er nog maar twee "Rheinzoll-
amter", in Koblenz en Ernmerik, De "Provinzial-Steuer-Direktor" van de provincie
Rheinland is overigens oak "Generalkomrnissar fur die Rheinschiffahrtsangele-
genheiten in den preufsischen Rheinprovinzen" . In 1837 wordt er in Keulen naast

61 Jaarverslag Coesfeld [1837-1847], bijlage "Nachweisung der im Jahre 18.. aus den Rheinprovinzen
so wie aus den Haupt-Amts-Bezirken Munster und Rheine in den Haupt-Amts-Bezirk Coesfeld ein-
gefuhrten Waaren an Kaffee, Zucker und Taback". - StA Munster OFD 401-406.
62 Bar, BehOrdenverfassung, 375 vlg,
63 Bar, Behiirdenverfassung, 378.
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het bestaande HStA ook een HZA opgericht, dat eerst het verkeer op de Rijn en
later ook het internationale spoortransport moet controleren. In 1857 verhuist het
HZA van Kranenburg naar Kleef.

Rond 1823 wordt de administratie van de douane en de indirecte belastingen
uit het algemene provinciale bestuur gelicht en per provincie een zelfstandige belas-
tingdienst opgericht. Aan het hoofd van deze belastingdienst staat een Provinzial-
Steuer-Direktor. De zetel van de directeur in Westfalen is Munster, de directeur
van de provinde Rheinland heeft zijn hoofdkantoor in Keulen. "Zijn hoofdtaak
was toezicht op de onder hem geplaatste douane- en belastingkantoren en zorg
voor de naIeving van de wetten.'?' Bar wijst erop dat in de Rheinprovinz ook financi-
ele overwegingen bij de oprichting van de nieuwe dienst een rol hebben gespeeld.
Hij rekent voor dat een zelfstandige Provinzialsteuerdirektion in Rheinland voor
het koninkrijk goedkoper is geweest."

Elk douanehoofdkantoor wordt collegiaal bestuurd door een Oberzollinspektor
(hoofd douane), een Hauptzollamts-Rendant (hoofd belastingen) en een Hauptzoll-
amts-Controlleur (hoofd grensbewaking). Uit de salariering kunnen we opmaken
dat de Oberzollinspektor in rang boven de Rendant, en deze boven de Controlleur
staat. De eerste kan in 1836 al tot 1.500 Tlr. per jaar verdienen, de laatste niet meer
dan 800 tlr.

66
De grotere bijkantoren worden bemand door Hauptzollamts-Assistenten

(rniddenkader) en ander lager personeel (dienaren en schrijvers), de kleine bijkantoren
door Einnehmer (tolgaarders), in sommige gevallen bijgestaan door een bediende.

Daarnaast is er een buitendienst onder leiding van een "0ber-Grenzkontrolleur"
per rayon grensbewaking. Deze voeren het kommando over de "Grenzaufseher",
marechaussee te voet en te paard. De districten verschillen in grootte; de omvang
van het werkgebied is afhankelijk van geografische en staatkundige factoren. In
het hier onderzochte gebied vinden wij districten met twee rayons, maar ook met
vijf rayons grensbewaking. Gemiddeld heeft elk district vijftien man marechaussee
te voet en twee of drie te paard.

Naast de grensbewaking is de marechaussee ook belast met het toezicht op brou-
werijen, stokerijen, molens en slagerijen, die aan bepaalde belastingen zijn
onderworpen (Branntweinsteuer, Mahl- und Schlachtsteuer). Zij fungeren dus ook
als belastingrechercheurs. Voor hun werk bestaan nauwkeurige instructies, die
telkens worden aangepast als het tarieven- en belastingstelsel verandert. Aan de
verbetering van de verslaglegging wordt veel aandacht besteed." Dwangrniddelen
voor valse aangifte zijn de beslaglegging op de goederen, een vier keer hogere
in-, uit- of doorvoerbelasting en in geval van onvermogen een gevangenisstraf.
De boete voor contrabande (invoer van zout) bedraagt minimaal 10 Thaler."

64 Leesch, "Steuerverfassung". 445.
65 Bar, BehOrdenverfassung, 375.
66 Cf. Eintheilung der Hauptamtsbezirke, 1833-1836, (bijlage). - HStA Dusseldorf PStD 1016.
67 Dienstinstruktionen fur die in den Grenzkontrollbezirken tatigen Aufsichtsbeamten _ StA Munster
OID 37l.

68 § 1 en 2 Gesetz vom 23. [anuar 1838 wegen Untersuchung und Bestrafung der ZoUvergehen.
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Tabel 3.2 Douane Rheinland

"Liste aller Zollbeamten im Rheinland nach Titel und Gehalt"

Aachen Emmerich Wassenberg
Kranenburg Kaldenkirchen

Oberzollinspektor 1 1 1 1 1
Haupzollamts-Rendant 1 1 1 1 1
Hauptzollamts-Controlleur 1 1 1 1 1
Obergrenz-Controlleur 3 3 2 5 3
Hauptzollamts-Assistent * 13 1 4 1 1
Hauptzollamtsdiener ** 3 1 1 1 1
Grenzaufseher zu Pferde 4 6 5 7 5
Grenzaufseher zu FuB 48 45 57 41 58
Einnehmer bei N A 1. Kl. 4 1 1 2 1
Einnehmer bei NA 1. Kl.m.AP 1 1
Einnehmer bei NA 1. Kl.o.AP 4 1 3 3
Zollempfanger NA II. Kl. 1 1
Assistenten bei NA 5 1 1 1
Diener bei NA 1
Registrationsscheinausfertiger 2 1 2 1

* 66k magazijnbeheerders in het entrepot
** 66k scheepsknechten
Bron: Eintheilung der Hauptamtsbezirke, 1833-1836. - HStA Dusseldorf PStD 1016 (bijlage).

De personele bezetting van de douanekantoren in de provincie Rheinland is
weergegeven in tabeI3.2. Het uitzonderlijk hoge aantal "Hauptzollamtsassisten"
valt waarschijnlijk te verklaren door de aanwezigheid van een entrepot aldaar.
Van het HZA Coesfeld hebben wij geen lijst van de personele bezetting kunnen
vinden, Het is wel bekend'" dat het HZA Coesfeld in 1837 vijf bijkantoren Iste
klas, zes bijkantoren 2de klas en vier rayons grensbewaking heeft. Er zijn dus ver-
moedelijk naast de drie leidende beambten en enkele (Hauptamts-) Assistenten
vier Obergrenz-Controlleure, ongeveer vijftig Grenzaufseher, van wie vijf of zes
te paard, en minstens elf tolgaarders in dienst.

3.3.2 De organisatie van de douane in Nederland

De Algemene Wet maakt een onderscheid tussen de invoer aan de zeezijde en
aan de landzijde. De reden daarvoor moet, volgens Van der Poel, worden gezocht
in "de aard der transportmiddelen bij de onderscheiden wijzen van invoer'"? en
niet ineen poging van de wetgever om het zeeverkeer te "favoriseren", zoals Adan
beweert." De invoer aan de landzijde omvat de invoer per as en met rivierschepen.

69 Jaarverslag Coesfeld 1837 (bijlage). - StA Miinster OFD 401.
70 Van der Poel, Wetgeving, 61.
71 Adan, H.Ph. Loi gerufrale du 6 Aout. Bruxelles, 1837. Geciteerd in: Van der Poel, Wetgeving, 63. De invoer
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Alle transport moet gebeuren langs daarvoor aangewezen wegen, routes of heerba-
nen, waaronder de rivieren. Deze heerbanen lopen vanaf de grens naar een losplaats,
in de meeste gevallen een betalingskantoor. Vervoer langs de heerbanen is aIleen
overdag toegestaan. Voor het kleine grensverkeer van grensbewoners (hun "dagelijk-
sche behoefte", Art. 38) worden 'gerijfroutes' met' gerijfkantoren' aangewezen.
Dit verkeer is soms beperkt tot bepaaIde dagen.

De grenskantoren langs de rivieren heten "eerste wachten", die aan de wegen
"eerste (ofexpeditie-)kantoren". Na visitatie stellen de expeditiekantoren documenten
op, waarmee de invoerder naar een betalingkantoor doorreist. Deze scheiding van
heffing en inning is typisch voor het Nederlandse belastingstelsel? AIleen bij zeer
kleine hoeveelheden goederen van reizigers en bij goederen bestemd voor de streek
mogen de gerijfkantoren betaling ontvangen. Niet aIle expeditiekantoren hebben
dezelfde bevoegdheden. Voor de invoer van accijnsgoederen geldt dat hun visitatie
meer kennis van zaken vergt. Deze goederen mogen daarom aIleen via speciale
expeditiekantoren, de zogenoemde "accijnskantoren", worden gelmporteerd. De
algemene uitvoer verloopt als de invoer, alleen in omgekeerde richting: van be-
talingskantoor naar expeditiekantoor. De export van accijnsgoederen is nog sterker
beperkt. Weinig accijnskantoren zijn bevoegd aile accijnsgoederen uit te voeren.

In 1822 is de algemene doorvoer op slechts enkele plaatsen toegestaan. In de
loop van de jaren verandert dit. Alle kantoren die voor de gewone doorvoer bevoegd
zijn, mogen vanaf 1843 ook goederen doorvoeren die in de Conventie van Mainz
worden genoemd - met uitzondering van thee, kaas, boter en zout. In 1850 schaft
Nederland aIle doorvoerrechten af.

Aan het hoofd van de dienst in- en uitgaande rechten en accijnzen staat eerst
een directeur-generaal en later een administrateur." Laatstgenoemde is tevens lid
van de Raad van Ontvangsten. Onder deze administrateur vallen in 1830drie inspec-
teurs-generaal, provinciale directeurs of inspecteurs, een hoofdinspecteur, een ve-
rificateur der Comptabiliteit, de arrondissement-inspecteurs, de linie-inspecteurs
in de grensprovincies en twee commissarissen te Amsterdam en Rotterdam. Daar-
naast hebben de gouverneurs der Provincies als financiele ambtenaren bepaalde
taken. Zij worden daarin bijgestaan door twee inspecteurs. Pas in 1844reorganiseert
minister Van Hall de belastingdienst, en de daarmee verbonden douane. Hij ontheft
de gouvemeurs van hun taken voor de belastingdienst. Drie hoofdinspecteurs en
twee inspecteurs vervangen de tussenlaag van hoofd-, arrondissements- en linie-in-
specteurs. Een uitzondering vormt de "ambulante recherche" te water, die - onder
een eigen inspecteur en een controle-commandeur - zelfs wordt uitgebreid. Aan
het hoofd van de 24 arrondissementen komen directeurs te staan.

"Men onderscheidt actieve dienst, waar de ambtenaren toe behoren die hun dienst
althans voor een belangrijk deel buiten een kantoor op douaneterreinen of in een

aan de zeezijde wordt hier verder niet besproken.
72 Ook in de 20e eeuw nog gebruikelijk; cf. Terra, Douane, 560.
73 Deze paragraaf is gebaseerd op Sickenga, Geschiedenis, II, 74 vlg.
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bepaald rayon verrichten ... en sedentaire dienst, wiens eigenlijke functie het
verrichten van administratieve bureauwerkzaamheden is."74De' eerste wacht' is
een post van de actieve dienst. De actieve dienst wordt verricht door visiteurs.
De hoogste ambtenaren in de sedentaire dienst zijn de (hoofd)controleurs bij 's-Rijks
belastingen. De betalingskantoren staan onder leiding van de ontvangers van de
in- en uitgaande rechten en accijnzen, de entrepots onder leiding van de entreposeurs
der Iste klasse. Deze driedeling vindt men ook bij de lagere rangen." De rang
van de ambtenaar wordt bepaald door ancienniteit. Men begint, na een examen
te hebben afgelegd, als sur-numerair, wordt aspirant-verificateur, commies en klerk
ter inspectie. Het is ook mogelijk zonder examen als boekhouder te werken. In
de entrepots werken magazijnmeesters en adjunct-magazijnmeesters. Aan de zeezijde,
en mogelijk ook op de grote rivieren, zijn bezieners voor de dienst der scheepvaar-
trechten en scheepsmeters, ondersteund door roeiers, actief. Op 28 juli 1814 wordt
er een Korps Grenswacht ingesteld."

Hoewel in 1819 een uniform voor douaniers in velddienst is ingevoerd, blauw-grijs
met driekante hoed, geweer en sabel, komt het vaak voor dat, in tegenstelling tot
hun Duitse collega's, Nederlandse douaniers geen uniform dragen. Zij moeten
dit namelijk zelf betalen en vervangen. Andere insignes, petten of armbanden worden
niet gebruikt. "Het kwam zelfs voor dat een rechter een bekeuring wegens het
weigeren van visitatie teniet deed omdat de douaniers geen uniform had den gedra-
gen."77

AIleen in Limburg en Noord-Brabant is mare chaussee gestationeerd. Plannen
voor uitbreiding, door de minister in 1843 enthousiast ontvangen, sneuvelen door
geldgebrek," Nadat in de hongerwinter van 1846 op diverse plaatsen voedselrellen
zijn uitgebroken, besluit de Tweede Kamer dat er - tenminste in de winter -
hulpmarechaussee moet komen. Dat gebeurt uiteindelijk in 1848?9 In 1851 zijn
in de provincie Limburg, buiten de officieren, 127 manschappen marechaussee
in dienst, ongeveer de helft van hen is gelegerd langs de grens met Pruisen.

De salarissen van de ambtenaren kunnen bij goed functioneren worden aangevuld
met verschillende prernies. Bij het ontdekken van fraude (smokkel, illegaal stoken
van gedistilleerd) valt over het algemeen geld te verdienen. Het meest berucht'"
is echter het "benaderen": "het recht van de ambtenaar zich de goederen die voor
een te lage prijs waren aangegeven voor die prijs toe te eigenen"."

74 Van der Poel, Wetgeving, 67.
75 Cf. Besluit reis- en verblijfkosten van 15 december 1849 (St.Bl. no. 62).
76 Spa pens, Grens, 162.
77 Spapens Grens, 101.
78 Van den Hoek, Mnrechnussee, 189.
79 St.BI. 1848 ru. 81.
80 Oak de hoofddouanier van Coesfeld maakt er meerdere malen op verontwaardigde toon melding
van.
81 Grapperhaus, Convooyen, 38.
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3.3.3 Veranderingen in de organisatie

In 1839 en 1840 wordt in Limburg en Westfalen de douane gereorganiseerd. In
Westfalen wordt in 1839 het kantoor Mast gesloten en de weg van Winterswijk
naar Stadtlohn over Huppel verliest de heerbaanstatus. De grensovergangen Holter-
hoek/Zwillbrock (in het noorden) of Kotten/Kotten (in het zuiden) kunnen als
alternatief worden gebruikt. De aanleiding voor de sluiting is niet helemaal duidelijk.
Vermoedelijk spelen twee factoren een rol: de verbetering van het (Nederlandse)
wegennet en een reorganisatie van de Westfaalse douane.

Rond 1840 is de straatweg Zutphen-Groenlo-Winterswijk gereedgekomen en
in 1841 wordt er een vaarpost op de route van Groenlo naar Munster geopend.
Deze post maakt gebruik van de overgang Zwillbrock, wat erop duidt dat deze
weg tenrninste redelijk is. Mogelijk is de sluiting van Huppel ook een middel om
voldoende inkornsten voor de straatweg te garanderen. Eveneens in 1839I40 wordt
de "Begleitschein-Expedition" in Stadtlohn opgeheven. De reden hiervoor is waar-
schijnlijk een interne reorganisatie van de kantoren rondom Vreden. Rondom het
bijkantoor Vreden, een kantoor met de status Iste klas, liggen in de jaren 1830
nog vijf (bij)kantoren. Het bijkantoor Iste klas te Oeding sluit tegelijk met de "Expedi-
tion" in Stadtlohn en zijn bevoegdheden worden overgedragen aan het kantoor
Kotten, dat tot dan een bijkantoor 2de klas is geweest. Het kantoor Ellewick, ten
noorden van Vreden, wordt eveneens gesloten. Zijn bevoegdheden gaan over op
het kantoor Oldenkott.

In Limburg en delen van Gelderland en Noord-Brabant moet, na de definitieve
aansluiting van het hertogdom bij de Noordelijke Nederlanden, ook de douane
opnieuw worden geregeld. De veranderingen zijn echter niet ingrijpend. V66r 1839
zijn er in Limburg al expeditiekantoren in Well, Arcen, Venlo, Reuver en Swalrnen,
die men na 1839handhaaft. In1839worden er expeditiekantoren geopend in Heumen
(Gelderland) en Mook (Limburg); de weg van Mook (provincie Limburg) 'langs
de Heumensche molen' naar Nijmegen krijgt de status van heerbaan. Deze weg
wordt later onderdeel van de rijksweg Nijmegen-Maastricht. Reeds in 1841wordt
het kantoor Mook weer opgeheven. Tegelijkertijd wordt een expeditiekantoor annex
betalingskantoor voor grensbewoners gevestigd "Aan den Augustinus", een
voormalig serninarie in de gemeente Siebengewald. Het kantoor Roepaan, gemeente
Gennep, wordt verplaatst naar Hekkens. Zowel "Augustinus" als Hekkens ligt
direct aan de grens met Pruisen. In 1840 worden drie nieuwe expeditiekantoren
geopend in de omgeving van Venlo: een bij de Keulse en bij de Weselsche Barriere
en een in Tegelen. Ze verzorgen de in- en uitvoer en zijn tevens betalingskantoor
voor de grensbewoners. Hierrnee is de reorganisatie van de Limburgs douane
voorlopig voltooid.
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Overeenkomstig het beleid dat ook in de handelstarieven tot uitdrukking komt,
is de doorvoer van goederen volgens de wet van 1822 slechts op enkele plaatsen
toegestaan. De verandering van dit beleid vindt haar neerslag in de openstelling
van meer douanekantoren voor de doorvoer. Tussen 1845 en 1847 wordt aan een
aantal kantoren het recht verleend naast in- en uitvoer ook doorvoer van accijnsvrije
goederen te verzorgen. In chronologische volgorde zijn dat de kantoren Weselschen
en Keulsche Barriere, Kievit (Herkenbosch) en Kotten. Doorvoer van" ongeleschte
kluitkalk" is al vanaf 1845 toegestaan in Echterbosch, Swalmen, Reuver, Arcen,
Well, "Augustinus" (Siebengewald) en Hekkens. In 1850/51 voIgt een tweede reeks
openstellingen voor de doorvoer die inmiddels vrij is van alle rechten. De kantoren
Tegelen, 's-Heerenberg en Holterhoek vallen daaronder.

Accijnsgoederen vragen een bijzondere behandeling en kennis van zaken bij het
douanepersoneel. In-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen is daarom een privilege
dat in de jaren dertig slechts aan weinig kantoren wordt verleend. Voor de Ne-
derlandse tegenhanger van het rayon Coesfeld is dat alleen Glanerbrug, tegenover
het rayon Emmerik Lobith, voor Kranenburg het kantoor Beek, voor Kaldenkirchen
Venlo en voor het rayon Aken het kantoor Vaals. V66r 1841 is er in het rayon
Wassenberg geen enkel kantoor met volledige bevoegdheid.f In de loop van de
tijd komen er enkele accijnskantoren bij, de meesteechter met beperkte privileges.
Zo wordt Sittard in 1841 opengesteld voor invoer en Swalmen voor in- en uitvoer
van alle accijnsgoederen, met uitzondering van zeep en binnenlands gedistilleerd.
Ook worden sommige expeditiekantoren opengesteld voor het verkeer van een
of twee specifieke accijnsgoederen: in het onderzochte gebied in 1849 het kantoor
KnaIlhutte voor turf en steenkool.

De gerijfkantoren vervullen eveneens een speciale rol. Lobith is een gerijfkantoor
waar ook accijnsgoederen kunnen worden afgerekend. "Augustinus" (Siebengewald)
is betalingskantoor voor grensbewoners, maar kan geen accijnsgoederen in
behandeling nemen. In 1852 wordt Kiefhutte als gerijfkantoor voor de invoer van
accijnsgoederen opengesteld. Tot 1853 is er ook een gerijfkantoor te Bocholtz.

In 1846 wordt het kantoor Heumen gesloten omdat, het "niet meer noodzakelijk
voor de behoefden des handels" is.83 Omdat Mook geen expeditiekantoor meer
heeft, kan dit aIleen maar betekenen dat de stad Nijmegen haar goederen van de
Maas via een andere haven laat aanvoeren, bijvoorbeeld via Grave, waarmee
Nijmegen een goede wegverbinding heeft. Voor het verkeer met Kranenburg en
Kleef blijven het expeditie- en betalingskantoor Gennep te Hekkens en het expeditie-
en gerijfkantoor Siebengewald bij de "Augustinus" verantwoordelijl<.

Het kantoor Rekken (Gelderland) wordt in 1849 gesloten, en zijn bevoegdheden
gaan over op Oldenkotten. In hetzelfde jaar wordt er een nieuw kantoor voor het
verkeer naar Enschede in Knallhiitte-Sanderskiiper geopend. Al op 24 februari
1841 heeft het Enschedese stadsbestuur een verzoek ingediend om een douanekantoor

82 Het kantoor Kievit mag enkele acdjnsgoederen in- en uitvoeren.
83 5t.B\. 1846 no. 11.
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aan de weg naar Ahaus te mogen openen. "Gewezen werd op de nadelen die Duitse
kooplieden ondervonden als zij hun waren, zoals turf en graan, in Enschede wilden
verkopen. Zij waren verplicht een omweg te maken over Glanerbrug, wat leidde
tot een prijsverhoging van de produkten en dat kostte de inwoners van Enschede
extra geld.,,84

Ook in Limburg vindt er een verandering plaats. In 1853 wordt in Poster holt
een nieuw kantoor geopend naar aanleiding van de opening van een Pruisisch
kantoor in Karken. Het gerijfkantoor Bocholtz wordt in 1853 gesloten als het kantoor
Simpelveld (voor de spoorweg) wordt geopend. De opening van het kantoor
Zevenaar in 1855 staat eveneens in verband met de opening van een spoorlijn.

Veeziekte hebben er meermalen toe geleid dat douanekantoren tijdelijk worden
afgesloten voor de in-, uit- en doorvoer van vee. De veeziekten maken speciale
controles noodzakelijk Afhankelijk van de streek waar de ziekten uitbreken, worden
bij de desbetreffende Pruisische bijkantoren deskundige inspecteurs aangesteld.
De inspecteurs moeten het vee keuren voordat het Duitsland mag binnenkornen."
In 1840 wordt de grens tussen Nederland en Westfalen voor vee zelfs enige tijd
helemaal gesloten."

Opening en sluiting van douanekantoren en verandering van hun bevoegdheden
kan men aanduiden als 'Feinsteuerung' van het handelsverkeer. Helaas is er weinig
bronnenmateriaal bewaard gebleven waaruit achtergronden en nadere motieven
kunnen worden afgeleid. V66r 1845 zijn de bijlagen betreffende veranderingen
voor douanekantoren uit de Verbalen van het ministerie van Financien vernietigd.
Daarna zijn alleen de adviezen van de respectievelijke arrondissementsdirecteuren
Directe Belastingen, In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen bewaard gebleven.
Uit het beschikbare materiaal en de koninklijke besluiten is het volgende te conclu-
deren. In de meeste gevallen worden privileges verleend of bevoegdheden verruimd
op verzoek van de regionale belanghebbenden. Als voorbeeld kan de eigenaar
van de schorsmolen in Mallem worden genoemd, die voor zijn produkt een uitvoer-
vergunning voor de twee dichtstbijzijnde douanekantoren (Rekken en Oldenkott)
weet te bernachtigen." Een wijnhandelaar in Sittard slaagt erin een invoervergunning
voor accijnsgoederen voor zijn woonplaats te regelen." Wijnhandelaren uit Roermond
krijgen wat later eveneens een verruiming van bevoegdheden voor hun kantoor
toegewezen."

Daarnaast vinden we ook initiatieven van Kamers van Koophandel en Fabrieken,
met name van die van Roermond. De gang van zaken is over het algemeen zo
dat particulieren of de Kamer een aanvraag indienen, de Arrondissementsdirecteur
een advies uitbrengt en een positief advies door de minister wordt overgenomen.

84 Spapens, Grens, 147.
85 In 1837 bevinden zich zulke inspecteurs te Anholt en Siiderwick, in 1841 te Vreden en Gronau.
86 Jaarverslagen Coesfeld 1837, 1840 en 1841. - StA MUnster OFD 401-403.
87 St.BI. 1828 no. 4.
88 Verbalen 6 mei 1841 no. 69 - ARA Min.Fin.
89 Verbalen 18 september 1841 no. 75 - ARA Min.Fin.
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In de hele periode werkt men op deze manier. Een eigen beleid van de overheid
voor de douane is niet te vinden. In een enkel geval ziet men zich genoodzaakt
de bevoegdheden van een kantoor te verruimen omdat het Pruisische kantoor wordt
opgewaardeerd.

3.4 De samenwerking tussen de Pruisische, Nederlandse en
Hannoverse douane

De samenwerking tussen de Pruisische en de Nederlandse douane is in Westfalen
in de jaren dertig en veertig van de 19de eeuw ronduit slecht. De volgende twee
uitvoerige citaten laten zien dat de Pruisische kant de Nederlanders absoluut niet
vertrouwde. Tussen de regels door worden de Nederlanders verdacht van sarnen-
werking met de smokkelaars.

"Zurn Schriftwechsel mit den hollandischen Behorden der Steuer-Verwaltung hat sich keine
Veranlassung dargeboten, auch sind die mundlichen Conferenzen mit den hollandischen Aufsichts-
Beamten vermieden worden, indem solche fur die diesseitige Hemmung oder Verminderung
des Schleichhandels keine wesentlichen Vortheile biethen, selbst dann nicht, wenn man auch
Veranlassungnehmen wollte, den Hollandischen Beamten mit aufrichtigen Mittheilungen tiber
den diesseitigen Verkehr entgegen zukommcn." "

Een jaar later is de situatie geenszins verbeterd. Nag steeds is er geen vertrauwen
in de eerlijkheid van de grenswachters, en daamaast wardt verondersteld dat hun
plichtsbesef laag is.

"Die mundlichen Conferenzen mit den hollandischen Erhebungs- und Aufsichtsbeamten sind
ebenfalls vermindert worden, eines Theils, wei! man befurchten rnufs, jenen Beamten unbedingtes
Vertrauen zu schenken, und anderen Theils, weil sie sich urn den Gang des Schmuggelhandels
zu wenig bekumrnern, urn den diesseitigen Beamten rechtzeitige und bestimmte Nachrichten
mitthei!en zu konnen, welche zur wesentlichen Verminderung der Schmuggelei geeignet waren."·'

De samenwerking tussen Hannoverse dauaniers en die van Coesfeld is beperkt.
De hoafddauanier twijfelt niet aan hun gaede bedoelingen, maar zij hebben
anvaldoende mankracht am de smakkel random Drieland tegen te gaan.

"Rucksichtlich der hannoverschen Aufsichtsbeamten dienen fur den hiesigen Bezirk die dienstli-
chen Rucksprachen besonders nur dazu, urn zu erfahren, in welcher Art und Ausdehnung
der Schleichhandel von Holland durch das hannoversche Gebiet und namentlich nach dem
angrenzenden Hauptamtsbezirke Rheine betrieben wird. Gegen den guten Willen und die aufrich-
tige Handreichung dieser Beamten ist wohl nicht zu klagen. Schade nur, daB ihre Anzahl zu
gering ist, als daB sie irn Stande waren, den Schleichhandel von Holland nach Preufsen durch
die Gegend von Gildehaus, besonders zur Nachtzeit mit wesentlichem Erfolg entgegen zu wir-
k ,,92en.

De samenwerking met de beambten van Hannover wordt na enkele jaren om niet
nader genoemde reden afgebroken.

90 Jaarverslag Coesfeld 1837. - StA MUnster OFD 401.
91 Jahrverslag Coesfeld 1838. - StA MUnster OFD 401.
92 Jahrverslag Coesfeld 1838. - StA MUnster OFD 401.
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4.1 De Duitse bronnen

Enkele maanden na de oprichting van het Duitse Tolverbond in 1834 stuurt het
Pruisisch ministerie van Financien een voorstel over het opstellen van douaneregis-
ters naar de lidstaten.' Het model voor deze "Kommerzialnachweisungen" vormt
de Pruisische handelsstatistiek. 2 Reeds op 12 september 1836 neemt de General-
Conferenz het voorstel na enige discussie aan," en niet pas in 1838, zoals Zimmer-
mann suggereert. 4

De "Komrnerzialnachweisungen" zijn geen statistieken van buitenlandse handel
in moderne zin. Zij zijn een instrument voor de berekening van de interne verde-
ling van de inkomsten van het Tolverbond. In eerste instantie ligt het accent
daarom niet op de herkomst en bestemming van de goederen, maar op de plaats
van binnenkomst in het Tolverbond en de inning van het verschuldigde bedrag.
Als gevolg daarvan zijn ook de Kommerzialnachweisungen gebaseerd op de in-
en uitvoerlijsten van de douanekantoren.

Als voor een goed bij binnenkomst geen belasting wordt betaald omdat het voor
doorvoer is bedoeld, dan schrijft het grenskantoor een Begleitschein ('geleibiljet')
uit. Bij bepaalde grenskantoren en grote kantoren in het binnenland kunnen goede-
ren in entrepot worden geplaatst. Over de doorvoer en de Packhofe (entrepots)
worden aparte lijsten bijgehouden.

De Kommerzialnachweisungen worden in een kleine oplage gedrukt. Het ko-
ninkrijk Wiirttemberg ontvangt bijvoorbeeld in 1838 tien stuks van elk deel. Op
de Generalkonferenz van 1842 wordt besloten de Kommerzialnachweisungen toe-
gankelijk te maken voor een groter publiek. Deze publikaties" blijven beperkt tot
enkele overzichten.

In de beginjaren van het Tolverbond, van 1836 tot 1840, worden de goederen-
stromen en belastingopbrengsten per lidstaat gepubliceerd, pas vanaf 1841 worden

1 "Anleitung zur Puhrung der Kommerzial-Register". - StA Stuttgart, Finanzministerium E221 Bu 4166
Fo14.
2 Een voorbeeld van deze statistiek bevindt zich in het StA Munster: "Zusarnmenstellung des Waaren-
Ein-, Aus- und Durchgangs in der Provinz Westfalen aus den Hebe- und Kontrollregistem, 1823-1855".
- StA Munster OFD 631-635.
3 Yerhandlungen, I, Hauptprotokoll § 19, geciteerd in: Central-Bureau des Zollvereins Berlin aan Finanzmi-
nisterium Wlirttemberg. - HStA Stuttgart Finanzministerium E221 Bu 4166 Fol 65.
4 Zimmermann, "Handelsstatistik", 302.
5 Slatistische Ubersichten 1842-1857.
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de resultaten per douanehoofdkantoor bekendgemaakt. De simpele registratie van
in- en uitvoer vindt men na enkele jaren niet meer bevredigend. Tijdens de 6de
General-Conferenz (in 1843) uiten verschillende afgevaardigden de wens om de
Kommerzialnachweisungen zodanig op te stellen dat zij uitsluitsel kunnen geven
over herkomst en bestemming van goederen." Voordat deze wens kan worden
gerealiseerd, is een aanpassing van de basisreeksen nodig. Zo wordt de invoer
per postwagen uit de algemene invoerregistratie gelicht en ondergebracht in een
speciale tabel. Twee nieuwe richtlijnen zijn veel belangrijker. Vanaf 1846 wordt
de materiele uitvoer van waren - conform de registratie van de invoer - bij het
grenskantoor geregistreerd, de uitvoerrechten daarentegen bij het kantoor dat deze
rechten int. In 1847 verschijnt voor het eerst een statistiek over het jaar 1845 op
basis van deze nieuwe richtlijnen.", Deze uitgave heeft een experimenteel karakter."

De opzet van deze statistiek is zeer simpel. De grenskantoren verstrekken de
gegevens en deze worden zodanig gegroepeerd dat het grensverkeer per buurland
is af te lezen. Bijvoorbeeld: aIle invoer van douanekantoren langs de grens met
Frankrijk - Beierse, Badense en Pruisische kantoren - wordt bij elkaar opgeteld.
Deze som geeft de invoer uit Frankrijk aan. Door het gebruik van grensstatistieken
kunnen natuurlijk aIleen buurlanden worden opgenomen, te weten: Rusland en
Polen (een tabel!), Galicie en Bohernie (een tabel!), Oostenrijk en Tirol (een tabel!),
Krakau, Zwitserland, Frankrijk, Belgie, Holland, Hannover, Mecklenburg. Er is
ook een aparte lijst voor het zeeverkeer (Noordzee en Oostzee). Belangrijke
handelspartners als Engeland of Italie komen dus niet voor, maar gaan schuil in
het zeeverkeer of het grensverkeer met bijvoorbeeld Nederland.

In 1858 ondergaan de "Kommerzialnachweisungen" ingrijpende wijzigingen."
De registratie per hoofdkantoor maakt plaats voor een registratie naar lidstaat.
Aan het zeeverkeer wordt het land van herkomst en bestemming toegevoegd.
Vanuit handelsstatistisch oogpunt is dit een verbetering. Helaas betekent het tege-
lijkertijd dat de Kommerzialnachweisungen niet meer bruikbaar zijn voor regionaal
onderzoek."

De beperkte oplage van de originele reeksen maakt de Kommerzialnachweisungen
moeilijk toegankelijk. Zij zijn daarom weinig gebruikt voor onderzoek. Waar dit
weI is gebeurd, heeft men niet de originele reeksen maar de in boekvorm gepubli-

6 Verhnndlungen, Hauptprotokoll § 44.
7 "Zusammenstellung des Waaren-Eingangs [Cap. l.A. und LB.] nach den Grenzstrecken des Vereins-
Auslandes geordnet, iiber welche der Eingang stattgefunden hat, fur das [ahr 1845, mit dem Nachweise
des Waaren-Aus- und resp. Durchgang's iiber dieselben Grenzstrecken." Gepubliceerd als KNW zonder
nummer.
8 Central-Bureau des Zollvereins: Pro Memoria zu dem Versuch einer nach den Grenzstrecken gegen
das Vereins-Ausland geordneten Zusammenstellung des Waaren-Ein-, Aus- und Durchgangs vomJahre
1845. - HSTA Stuttgart Finanzministeriurn E221 Bii 4168 Fo!. 236.
9 Ook wordt er een andere uitgeverij voor het "openbare" gedeelte aangetrokken en worden er beduidend
meer reeksen gepubliceerd. Cf. Statistische Ubersichten 1858-1871.
10 Wij volgen mer de terminologie van Prak, "Regions", 31.
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ceerde uittreksels gebruikt, vermoedelijk in de veronderstelling dat het de Kom-
merzialnachweisungen zijn." Naar wij weten, heeft slechts een onderzoekster ge-
bruik gemaakt van een originele Kommerzialnachweisung en deze studie is in-
middels 65 jaar OUd.12 De redenen voor de geringe bekendheid van de Kommerzi-
alnachweisungen zijn, behalve de gebreken van de statistiek zelf, van puur prak-
tische aard. Er zijn maar weinig plaatsen waar men een complete verzameling
Kommerzialnachweisungen vindt. De staatsarchieven van de voormalige lidstaten
van het Tolverbond komen hiervoor in aanmerking. In 1988 heb ik de Kommer-
zialnachweisungen bij tien van deze archieven opgevraagd."

Mijn aanvraag levert een zeer gevarieerd beeld op: de archieven te Dresden,
Detmold en Miinchen antwoorden bevestigend, waarbij Dresden de meest uitge-
breide verzameling zegt te hebben. Karlsruhe, Weimar, Rudolstadt en Stuttgart
beschikken over enkele exemplaren. Marburg en Meinigen hebben geen Kommer-
zialnachweisungen in hun bestand. In 1988 - een jaar v66r de val van De Muur
- is het veelbelovende archief te Dresden nog moeilijk toegankelijk. De keuze valt
mede daaram op de Westduitse archieven in Miinchen en Stuttgart. Het bezoek
daar verloopt echter in eerste instantie teleurstellend: de informatie "Kommerzial-
nachweisungen aanwezig" klopt niet. Niet de archieven maar de bibliotheken,
de Bayrische Staatbibliothek en de Wiirttembergische Landesbibliothek, blijken
de bewaarplaats van de Kommerzialnachweisungen te zijn."

Uiteindelijk is er gebruik gemaakt van de zeer omvangrijke verzameling in de
bibliotheek te Stuttgart. Rond de eeuwwisseling is de collectie uit het archief van
het rninisterie van Financien van het koninkrijk Wiirttemberg gelicht en via het
Reichs-Finanzkollegium uiteindelijk als geschenk bij de bibliotheek terechtgeko-
men. De collectie bevat alle Kommerzialnachweisungen van 1836 tot en met 1871,
met uitzondering van enkele speciale delen die zich in de Bayerische Staatsbiblio-
thek te Miinchen bevinden en daar werden geraadpleegd.

Ais aanvullende bran zijn "Verwaltungsberichte" (verslagen) van hoge Pruisische
ambtenaren gebruikt. Door de Kabinetsorder van 9.6.1827 worden de Provinzial-
Steuer-Direktoren (directeur dienst belastingen in een provincie) verplicht jaarlijks
een rapport te schrijven. Het verslag wordt voorgelegd aan de Oberprasident van
de provincie en de General-Direktor der Steuem (directeur dienst belastingen bij
het rijk) bij het ministerie van Financien te Berlijn." Deze verslagen behandelen
onder meer de in-, uit- en doorvoer, indirecte belastingen, organisatie van de
douane en belastingdienst, en processen over sluikhandel en belastingontduiking.

11 Bijvoorbeeld: von Berries, Auflenlumdel, 24.
12 Hermes, "Studien".
13 De archieven zijn geselecteerd aan de hand van Archive im deutschsprachigen Rnum, I.
14 Mijn dank gaat uit naar de anonieme medewerkster aan de uitgiftebalie van het Staatsarchief in
Munchen, die mij op deze mogelijkheid heeft gewezen.
15 Provinzial-Steuer-Direktor Koln aan General-Direktor der Steuem. - HStA Dusseldorf PStD 334, fo!'
20.
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Ze zijn vooral gericht op de inkomsten uit in-, uit- en doorvoerrechten en geven
slechts weinig informatie over de herkomst van goederen en het goederenverkeer.

Vanaf 1837 komt er een "Iahresbericht tiber die Handels- und Verkehrsverhalt-
nisse" volgens een door het ministerie van Financien opgestelde vragenlijst." Een
onderdeel vormt de "Statistik des Handelsverkehrs in den einzelnen Haupt-Steuer-
Amtsbezirken". Dit verslag is gebaseerd op de rapporten van alle hoofdkantoren
van douane en bela sting in de respectievelijke provincies. Deze rapporten worden
geschreven aan de hand van een vragenlijst en hebben daardoor een zekere unifor-
miteit. Verder hebben zij verschillende bijlagen, zoals lijsten van handelaren in
wijn, molenaars en suikerfabrikanten, statistieken van het vrachtverkeer te water
en te land en handelsstatistieken. De handelsstatistieken over het jaar 1838 vermel-
den 43 goederen bij invoer, 19 goederen bij uitvoer en 29 goederen bij doorvoer.
Oat zijn alle goederen met een uitvoerbelasting en de goederen met de hoogste
invoerbelasting. In de provincie Rheinland is uitsluitend het samenvattende ver-
slag van de Provinzialsteuerdirektor over de jaren 1837 tot en met 1840 bewaard
gebleven, alsmede een deel van de bijlagen uit de jaren 1838 tot en met 1842.17
In de provincie Westfalen zijn alle jaarverslagen van alle hoofddouaniers, inclusief
de bijlagen van 1837 tot en met 1857, aanwezig."

4.2 De Nederlandse bronnen

Uit het begin van de 19de eeuw zijn er vooral handelsstatistische gegevens over
de scheepvaart, inclusief de riviervaart. Ook deze gegevens zijn schaars, vaak niet
gepubliceerd en als dat wel is gebeurd, worden de bronnen niet altijd genoemd."
In de bewerkte versie van zijn dissertatie over de buitenlandse handel van Duits-
land v66r 1834 stelt Kutz'" dat er geen Nederlandse statistieken van de Duits-
Nederlandse handel over deze periode bestaan waaruit de handel met Duitsland
is af te lezen. De "Memorien en Correspondentien" van LJ.A. Gogel21 doet hij af
als overzichten die voor zijn doeleinden niet geschikt zijn.22

In het Algemeen Rijksarchief te Den Haag ligt een voorstudie in manuscript van
het statistische gedeelte van de "Memorien=.P Op grond van deze studie kan wel
degelijk het een en ander over de Duits-Nederlandse handel worden gezegd."

16 Circularverfugung III 27.421 vom 4.Dez.1837. - StA Munster OFD 23.
17 Iahresberichte tiber die Handels- und Verkehrsverhaltnisse, 1837-1842. - HStA Dusseldorf, Nebenstelle
Kalkum, PStD 348-350.
18 Statistik des Handelsverkehrs in den einzelnen Haupt-Steuer-Amtsbezirken der Provinz Westfalen,
1837-1857. - StA Munster, OFD 401-410.
19 Bijvoorbeeld Doorman, Nederlands jinantiewezen.
20 Kutz, Auj1enhandel, 154.
21 Gogel, Memorial.
22 Kutz, Auj1enhandel, 154.
23 Tabellen In-, uit- en doorvoer van 1.12.1813 tim 31.12.1816. - ARA Den Haag, Coil. Gogel 104.
24 J.M. Gogel, de zoon van de cud-minister en uitgever van de "Memorien" beweert dan weI "alles in
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De statistieken in het Algemeen Rijksarchief bevatten gegevens over de invoer,
uitvoer en doorvoer van Nederland in de jaren 1815 en 1816. Het bijzondere is
dat de voorstudie de Nederlandse handelspactners vermeld, iets wat in de "Memo-
rien" niet meer terug is te vinden. Naast de statistieken van Gogel is er een tweede
statistische bran uit het jaar 1815.25 Deze lijst over de jaren 1803, 1814 en 1815, is
met de hand geschreven en mogelijk samengesteld door c.G.L. Zimmermann,
ambtenaar bij het ministerie Goldberg en belast met statistische werkzaarnheden."
Samenvattend kan worden gecondudeerd dat in Nederland, zeker vanaf 1815,
handelsstatistieken zijn bijgehouden die meer zijn dan pure havenstatistieken. Ze
zijn in vele opzichten de directe voorlopers van de latere Nederlandse handelssta-
tistiek; het zijn alfabetische lijsten van goederen, sommige opgegeven volgens de
waarde, sommige volgens het gewicht, en het zijn grensstatistieken met veel aan-
dacht voor het zeeverkeer.

Na de invoering van de "Algemeene wet over de heffing der rechten van in-, uit-,
en doorvoer en van de accijnzen alsmede van het tonnengeld der zeeschepen"
op 26 augustus 1822 wordt een paging gedaan om de statistiek te verbeteren. Van-
af 1825 stelt de Afdeling "Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen" in het
ministerie van Financien per kwartaal Staten van in-, uit- en doorvoer Op.27Ze
worden verstuurd naar verschillende instanties, waarander de Nationale Nijver-
heid. In het archief van het rninisterie van Financien zijn ze helaas niet bewaard
gebleven en bij de Nationale Nijverheid zijn ze eveneens vernietigd."

De Staten van in-, uit en doorvoer zijn volgens Methorst gebaseerd op de op-
gaven van ontvangers en ambtenaren aan de 'uiterste wachten' (grenskantoren),
die elk kwartaal hun berichten naar het centraal bureau opsturen." Tussen 1823
en 1843 is aan de gouverneurs "het bestuur en toezicht op 's Lands middelen en
ontvangsten opgedragen". 30 Ais toezichthouders hebben de gouvemeurs mogelijk
afschriften van de kwartaalopgaven ontvangen. Een zoektocht langs de archieven
van Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg heeft alleen in het archief van
de gouverneur van Drenthe enkele afschriften van kwartaalopgaven van de kan-
toren Coevorden en Oosterhesselen aan het licht gebracht. 31 Deze lijsten bevatten
de plaats van herkomst of bestemming, de benaming van de goederen in alfabeti-

zijn geheel en zijnen oorspronkelijken vorrn te geven" (Gogel, Memoriiin, viii) maar voor het statistische
gedeelte, het "Bqvoegsel", gaat dit niet op.
25 Staat van in-, uit- en doorvoer langs den Rhyn. - ARA Den Haag, Coll. Goldberg, 208 V.
26 Zappey, Goldberg, 102. Het verder zo uitvoerige boek van Zappey vermeldt de bovengenoemde statis-
tiek echter niet.
27 Zappey, Goldberg, 103.
28 Bijvoorbeeld: ARA Den Haag, Ministerie van Financien, Verbalen 2ge Maart 1831, no. 2736: "Missive
Referendaris Drieling dd. 26 dezer No 3 geleidende expeditie der Staten van In-, Uit- en Doorvoer over
het 4e kwartaal van 1830". Daaroverheen is gestempeld: "VERNIETIGD".
29 Methorst, Geschiedenis, 158.
30 Sickenga, Geschiedenis, I, 75 vlg.
31 Rijksarchief Drenthe, Bestand Gouverneur na 1815, Verbalen, passim.
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sche volgorde, hoeveelheden in Nederlandse maten of gewichten, de waarde van
de goederen bij de waarde belast en aanmerkingen. Er wordt geen melding ge-
maakt van de wijze van vervoer, terwijl dat volgens een instructie van 1825 ver-
plicht is.32 In geen enkele opgave uit Coevorden is een andere plaats van herkomst
en bestemming opgegeven dan Hannover of het graafschap Bentheim. Het graaf-
schap Bentheim grenst aan delen van Overijssel en Drenthe en maakt deel uit van
het koninkrijk Hannover. Het verkeer van Pruisen via Bentheim naar Nederland
is vermoedelijk gering geweest." Dat er over een periode van achttien jaar geen
enkel verkeer heeft plaatsgevonden, lijkt echter onwaarschijnlijk. Dit leidt tot de
conclusie dat aan de landzijde slechts een grensstatistiek is gevoerd.

De anonieme auteur van Die Handeisoerhaltnisse zwischen den Niederlanden und
dem Zolluerein'" heeft gebruik gemaakt van het materiaal dat toen nog bij het
rninisterie van Financien ter beschikking was." Qua opmaak en inhoud verschillen
zijn staten weinig van de statistieken van Gogel en Goldberg en de lijsten van de
ontvanger te Coevorden. Ze bevatten de namen van de goederen (alfabetisch),
verschillende maten, hoeveelheid naar gewicht (voor zover bekend) en waarde.
De goederen in de "Handelsverhaltnisse" zijn in categorieen gegroepeerd. Deze
bewerking is echter niet door het ministerie maar door de auteur van "Handels-
verhaltnisse" doorgevoerd.

In de Staatscourant van 12 december 1845 (n? 294) zijn de Nederlandse in-, uit
en doorvoer van de jaren 1843 en 1844 opgenomen. Dit is de eerste officiele
uitgave van een handelsstatistiek in Nederland. Omdat er geen handelspartners
worden genoemd, heeft deze publikatie slechts geringe waarde en dient ze
voomamelijk als verantwoording voor de inkomsten uit de in-, uit- en doorvoerbe-
lasting.

Pas in 1848 wordt het Koninklijk Besluit van 3 november 1847 over de "openbare
uitgave" van de statistieken van handel en scheepvaart van het jaar 1846 uitge-
voerd. Nog in hetzelfde jaar wordt het gevolgd door de publikatie van het jaar
1847. Zoals de naam al aangeeft, gaat het eigenlijk om twee publikaties: de statis-
tiek van de handel en die van de scheepvaart. In 1846 en de daaropvolgende jaren
zijn de laatstgenoemde nog zeer uitgebreid aanwezig. Pas in 1877 wordt de "Sta-
tistiek van den In-, Uit- en Doorvoer", de SIUD, gescheiden van de scheepvaartsta-
tistieken.

De reeksen van in-, uit- en doorvoer "zijn te zamengesteld uit de opgaven, be-
paaldelijk ten dien einde door de Ontvangers der In en Uitgaande Regten en der
Accijnsen uit hunne registers getrokken, en, voor zo veel de vrije goederen betreft,
uit de aangiften, die, krachtens art. 143 van de algemene wet van 26 Augustus

32 Methorst, Ceschiedenis, 158.
33 Cf. hoofdstuk 3.
34 Amsterdam, 1844.
35 Handelsoerhiiltnisse, 10.
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1822, (Staatsblad nQ38.) door den handel zijn gedaan".36 Dit artikel bepaalt dat,
waar het niet om accijnsgoederen gaat, de uitvoergegevens moeten worden
verstrekt door de binnenlandse handelaar en niet berekend door de douanier.

De in- en uitvoerreeksen zijn zeer uitvoerig, maar vrij onoverzichtelijk opge-
maakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene invoer ("aanvoer van
buiten 's lands") en invoer tot verbruik ("aangiften tot verbruik"). Onder algemene
invoer verstaat men aIle invoer inclusief goederen die in entrepots terechtkomen
of rechtstreeks worden doorgevoerd. AIleen goederen die zonder overlading
worden doorgevoerd, staan in een afzonderlijke tabel. Het gaat hierbij om goede-
ren die, op basis van het scheepvaartverdrag van 1831 en het eindverdrag met
Belgie van 1839, van de Rijn naar zee en van Belgie via de Maas en de Schelde
naar de Rijn vrij doorgevoerd mogen worden. Bij de uitvoer onderscheidt men
eveneens "algemene uitvoer" (dat wil zeggen, inclusief de doorvoer) en "uitvoer
uit het vrije verkeer", De in- en uitvoerreeksen bevatten daarnaast informatie over:
- Het land van herkomst of bestemrning (6f landen met een zeehaven 6f landen

die aan Nederland grenzen).
- De wijze van aan- en uitvoer, onderverdeeld in "ter zee" en "te lande en langs

de rivieren". Bij aanvoer over zee wordt vermeld of de goederen met Nederland-
se of buitenlandse schepen zijn binnengekomen. In het laatste geval wordt de
vlag, dat wil zeggen de thuishaven, genoemd. De "landzijde" staat voor het ver-
keer op de grote en kleine rivieren en per as. Pas in 1851 komt binnen het
scheepvaartgedeelte een aparte statistiek van de in- en uitklaring van riviersche-
pen, en het duurt tot 1864 voordat - in reactie op de komst van de spoorwe-
gen - rivieren en landwegen in de handelsstatistiek worden gesplitst.

- De hoeveelheid of waarde, naargelang het goed naar de waarde of naar het
gewicht is belast. De hoeveelheid wordt in meer dan tien verschillende maten
en gewichten opgegeven, de waarde in guldens.

Behalve de generale reeksen zijn er de tabellen "De handel met de verschillende
Rijken". Deze zijn samengesteld uit de algemene in- en uitvoerreeksen (inclusief
de doorvoer), de invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. Daarbij zijn
goederen, waarvan "slechts voor geringe sommen aan geldswaarde was in- of
uitgevoerd", samengevat onder de naam "diverse artikelen". 37

De doorvoertabellen zijn zo mogelijk nog onoverzichtelijker dan de in- en uit-
voerreeksen. In een tabel worden de landen van "herkomst", die van "bestern-
ming" en de totale hoeveelheid of waarde genoemd. Het wordt niet duidelijk van-
uit welk land naar welke bestemrning een goed is doorgevoerd. AIleen in somrnige
gevallen kan men naar de samenhang gissen. Er wordt namelijk - uiteraard ten
koste van de overzichtelijkheid - zowel bij de herkomst als bij de bestemrning
een onderscheid gemaakt tussen land en zeezijde. Deze methode heeft Gogel al

36 SHSN 1846, iv.
37 SHSN 1846, vi.
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30 jaar eerder gehanteerd." In die tijd is de weg van de goederen in de meeste
gevallen wel duidelijk, omdat de doorvoer vee Igeringer is. Maar rond 1850 is dit
simpele systeem allang niet meer opgewassen tegen het toegenomen doorvoerver-
keer. "Doorvoer zonder overlading" - op basis van de verdragen met Pruisen en
Belgie vrij van rechten - is vermeld in een aparte tabel.

Het is echter niet alleen de onoverzichtelijkheid die de Nederlandse handelssta-
tistiek de slechte naam heeft bezorgd die zij al zo lang heeft. "Een statistiek
waarvoor Nederland zich moest scharnen", oordeelt Claessens." Er zijn daarvoor
twee redenen. De statistische gegevens worden zeer onbetrouwbaar geacht en er
wordt tot 1917 een voor Europa uniek systeem van vaste waarden gehanteerd,
gebaseerd op de middenprijzen van 1847.40 De geringe betrouwbaarheid heeft twee
belangrijke oorzaken. Door het ontbreken van wettelijke dwangmiddelen in de
statistiekwet is de statistische dienst totaal afhankelijk van de goodwill van de
handelaren, die de gegevens over de uitvoer moeten aanleveren. Verder is het
toezicht op de invoer van goederen, "aan welker in- of uitvoer geen fiscaal belang
verbonden was, gebrekkig"". Er zijn gevallen bekend waar de ontvanger de
opgaven voor de statistiek gewoon heeft verzonnen." Daarnaast zijn er ook valse
aangiften gedaan. De als uitvoer "vermornde" doorvoer is hiervan een bekend
voorbeeld. De laatste jaren echter worden de lang verwaarloosde bronnen weder-
om bij onderzoek betrokken." Lindblad en Van Zanden hebben bijvoorbeeld
gepoogd het probleem van de "vaste waarden" op te lossen door gebruik te ma-
ken van marktprijzen uit andere bronnen."

Als mogelijke bron voor handelsgegevens zijn ook de Provincia le Verslagen van
de Gouverneurs en Commissarissen der Koningin aan de Provinciale Staten van
Overijssel, Gelderland en Limburg onderzocht. De Gelderse verslagen hebben
weliswaar een hoofdstuk over de buitenlandse handel, maar dat is volle dig aan
de Rijnvaart gewijd, de belangrijkste handelsroute voor deze provincie. De
Provinciale Verslagen van Overijssel bevatten enige informatie over het verkeer
op de Berkel. Een interessante bron blijken de Verslagen van Limburg. Vanaf 1852
worden om de twee jaar in de Provinciale Verslagen van Limburg de in-, uit- en
doorvoergegevens van alle in de provincie gelegen expeditiekantoren gepbliceerd."
Helaas is dit slechts vier keer gebeurd, voor het laatst in 1858.

Dit is opnieuw een bewijs dat handelsstatistische cijfers op provinciaal niveau

38 Tabellen In-, uit- en doorvoer van 1.12.1813 tim 31.12.1816. - ARA Den Haag, Coil. Gogel 104.
39 Claessens, "Handelsstatistiek", 122.
40 Claessens, "Handelsstatistiek", 124.
41 Claessens, "Handelsstatistiek", 122.
42 Nusteling, Rijnoaart, 126.
43 0. Pilat, Schaiting, over de mogelijkheid de buitenlandse handel van Nederland te schatten op basis
van de oude handelsstatistiek.
44 Lindblad," Buitenlandse handel", 231.
45 PVL 1852, 273-287; PVL 1854, 359-419; PVL 1856, 400-440.
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zijn bijgehouden." Voor dit onderzoek bieden deze cijfers een welkome aanvulling
op de Duitse bronnen en een mogelijkheid deze te toetsen.

4.3 De Kommerzialnachweisungen nader beschouwd

Tot en met 1840 worden in de Kommerzialnachweisungen de gegevens over in-,
uit- en doorvoer slechts per lidstaat gepubliceerd. Daarom zijn de gedrukte
Kommerzialnachweisungen uit deze peri ode voor dit onderzoek niet bruikbaar.
Wat betreft de handel per grensregio moeten wij ons behelpen met informatie uit
andere bronnen. Voor het rayon Coesfeld beschikken wij over met de hand
ingevulde lijsten van de douaniers van 1836 tot en met 1840. Zij hebben dezelfde
opbouw en omvang als de Kommerzialnachweisungen.

Voor vijf grensregio's in de provincie Rheinland zijn er slechts de statistieken
die als bijlagen in de Verwaltungsberichten 1837-1840 zijn opgenomen." Ze be-
vatten slechts 43 goederen bij invoer, 19 goederen bij uitvoer en 29 goederen bij
doorvoer. Het is niet duidelijk of deze statistieken de materiele invoer represente-
ren 6f de goederen waarover invoerrechten zijn betaald. WeI bevatten ze informa-
tie over de handel per hoofd- en per bijkantoor.

Al met al is de periode 1836-1840 niet consistent gedocumenteerd. Wij zien er
daarom van af deze jaren bij de kwantitatieve analyse van de handel te betrekken.
lets anders liggen de feiten bij de gegevens over het verkeer. Van Coesfeld zijn
de verkeersstatistieken vanaf 1837 tot en met 1857 bewaard gebleven, in Rheinland
alleen de gegevens over de jaren 1837-1842. In verband met transport is de vroege
statistiek daarom wel van enig nut.

4.3.1 lnvoerstatistieken

De "Kommerzialnachweisungen" zijn, zoals eerder gesteld, een instrument voor
de berekening van de interne inkomstenverdeling van het Tolverbond. Men moet
met deze oorspronkelijke bestemming en de daaruit voortvloeiende eigenaardighe-
den rekening houden als de Kommerzialnachweisungen voor andere doeleinden
worden gebruikt. De Kommerzialnachweisungen hebben drie verschillende invoer-
reeksen:
I.A. "Uit het buitenland komende goederen welke bij het kantoor van binnenkomst
definitief zijn ingeklaard."
I.B. "Uit het buitenland komende goederen welke door het kantoor van binnen-
komst met geleibiljet zijn doorgestuurd naar een ander douanekantoor of bij het
kantoor van binnenkomst in entrepot zijn geplaatst."

46 Clement, Transport, heeft gebruik gemaakt van gegevens uit de Provinciale Verslagen van de provincie
Groningen.
47 De invoerstatistiek van 1837 ontbreekt,
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I.C "Coederen met geleibiljetten van andere douanekantoren, die bij het kantoor
in kwestie definitief zijn ingeklaard."

Onder LA. worden de goederen geregistreerd die bij een bepaald douanekantoor
van een lidstaat van het Tolverbond binnenkomen en waarvoor deze lidstaat
invoerrechten heeft ontvangen. Aanvullend daarop staan onder LB. de goederen
die zijn binnengekomen maar waarvoor geen invoerrechten zijn ontvangen, omdat
zij of met geleibrief naar een ander douanekantoor zijn doorgestuurd of in entre-
pot zijn opgeslagen. I.C vermeldt de invoerrechten die zijn ontvangen voor goede-
ren die op een andere plaats het gebied van het Tolverbond zijn binnengekomen
en daar slechts in lijst I.B. zijn geregistreerd. I.A. en LB. vormen de materiele
invoer, LA. en I.C de basis voor de berekening van de invoerrechten.

In dit onderzoek worden uitsluitend de reeksen LA. en I.B. gebruikt, de materiele
invoer. Vanaf 1841 worden ze in gedrukte vorm uitgegeven met de titel "Amter-
weise Ubersicht des in den Zoll=Vereins=Staaten im Jahre .... stattgefundenen
Cesammt-Eingangs von Waaren und sonstigen Cegenstanden". 48 Vanaf 1845 staat
de "Zusammenstellung des Waaren-Eingangs" ter beschikking." De Pruisische
inkomsten uit de in- of uitvoerrechten zijn geen onderwerp van dit onderzoek
en de reeksen I.C worden daarom buiten beschouwing gelaten.

4.3.2 Uitvoer-, dooruoer- en entrepotstatistieken

Tot 1844 wordt slechts een lijst voor de uitvoer opgesteld: "II.B. Goederen, die
uit het vrije verkeer der lidstaten naar het buitenland zijn gegaan"." Vanaf 1845
worden de goederen per buurland geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf
dat jaar twee tabellen worden aangemaakt: een voor de inkomsten uit uitvoerbe-
lastingen per kantoor en een voor de materiele uitvoer per grenskantoor. De laatste
verschijnt als "Amterweise Ubersicht des in den Zoll- Vereins-Staaten im Jahre
.... stattgefundenen Waarene Ausgangs't" en wordt voor dit onderzoek gebruikt.
Voor 1845 komen dus onnauwkeurigheden in de registratie voor, omdat niet aile
goederen die worden uitgevoerd aan de grens zijn geregistreerd. We kunnen met
zekerheid stellen dat de gegevens uit de periode 1841 tot en met 1844 wat betreft
de uitvoer langs de hier onderzochte douanekantoren niet volledig betrouwbaar
zijn. Er is zeer waarschijnlijk meer uitgevoerd dan is geregistreerd. Deze fout is
helaas op geen enkele manier te corrigeren.

De reeds genoemde lijst LB. bevat aile goederen die niet in het vrije verkeer
worden ingevoerd: goederen die in entrepot worden geplaatst en goederen die

48 KNW Nr. 4.
49 Eerst KNW zonder nummer, later KNW Nr. 24.
50 I<NW Nr. 13.
51 KNW Nr. 14.
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(met geleibrief) naar een ander kantoor worden doorgestuurd. Daar kunnen ze
in beginsel definitief worden ingeklaard (lijst I.C.), in entre pot worden geplaatst
(lijst LD.) of weer worden uitgevoerd (lijst ILA.). Het een en ander betekent dat
wij de doorvoer niet stelselmatig kunnen onderzoeken. De Kommerzialnach-
weisungen betreffende de doorvoer" worden namelijk opgemaakt bij de wederuit-
voer. Een aparte statistiek over de binnenkomst van door te voeren goederen
bestaat niet.

De gegevens over doorvoer zijn waar mogelijk gebruikt als aanvullende informa-
tie over de handel. Dat geldt eveneens voor de overzicht "Durchfuhr auf kurzen
Strafsenstrecken"." In deze laatste lijst staat weI vermeld waar de goederen
vandaan komen en waar zij naartoe gaan. Zij is echter niet omvangrijk. AIleen
bepaalde wegen komen - onder inachtneming van aangepaste, formaliteiten -
daarvoor in aanmerking, vooral in de mijnstreek bij Aken en Kerkrade. In het
onderzoeksgebied speelt ook het veredelingsverkeer, zoals genoteerd in "Ce-
genstande, welche gegen eine Controle-Abgabe aus dem Ausland zur Ver-
vollkommnung, Bearbeitung etc. eingefUhrt und dernnachst wieder ausgefUhrt
worden sind"?' geen belangrijke rol.

Aan de grens met Nederland zijn aIleen in Emmerik en Aken entrepots. Tussen
1846en 1848is er ook een magazijn bij het kantoor Kaldenkirchen geweest. Omdat
alle goederen die in entrepot worden geplaatst reeds bij de materiele invoer zijn
geregistreerd, kan de Kommerzialnachweisung van de entrepots" worden ver-
waarloosd.

4.3.3 Het probleem Aken

De omvorrning van de douaneregisters in een statistiek van de buitenIandse
handel is een probleem waarmee het Tolverbond bij de opstelling van de Kommer-
zialnachweisungen wordt geconfronteerd. In dit onderzoek manifesteert zich dit
probleem als voIgt. De kantoren Coesfeld (provincie Westfalen) en Ernrnerik,
Kranenburg, Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken (provincie Rheinland) controle-
ren het grensverkeer van de Pruisische provincies Westfalen en Rheinland met
Nederland. Daarnaast houdt het kantoor Aken ook toezicht op een deel van het
verkeer met Belgie.

Voor de jaren 1841 tot en met 1845 kan de handel van het kantoor Aken met
Nederland niet meteen uit de Kommerzialnachweisung worden afgelezen. In deze
periode bestaat er nog geen Komrnerzialnachweisung, die de handelspartners van

52 "Ubersicht der in den ZolleVereine Staaten irn Jahre .... stattgefundenen Waaren=Durchgangs" (KNW
Nr. 11) en "Ubersicht der Waaren-Mengen und sonstigen Cegenstande, wofur in den einzelnen Haupt=
Amts-Bezirken des Cesammr-Zoll-Vereins im Jahre .... Durchgangse Abgaben erhoben worden sind"
(KNW 12).
53 KNW NT. 9.
54 KNW Nr. 12.
55 KNW NT. to.
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het Tolverbond weergeeft. In de eerste experimentele uitgave van de "Zusammen-
stellung", de latere KNW Nr. 24, naar handelspartner wordt de hele invoer van
Aken onder Belgie geplaatst. Pas vanaf 1846 wordt het verkeer langs de bijkanto-
ren Valserquartier-Vaals en Herzogenrath-Kerkrade, evenals het aandeel van het
hoofdkantoor in het verkeer met Nederland, gescheiden van het Belgische verkeer
langs de kantoren Eupen en Tulje,

De spoorlijn Antwerpen-Keulen via Aken wordt in 1843 geopend. Het is bijzon-
der teleurstellend dat uitgerekend de handel in de cruciale jaren rond de komst
van deze spoorlijn, de Ijzeren Rijn,56niet gedetailleerd gedocumenteerd is. Een
schatting van de handel voor de ontbrekende jaren 1841-1845 op basis van de
periode 1846-1857 is daardoor onmogelijk. In veel gevallen is het weI mogelijk
een trend aan te geven, zodat in de bespreking per goed de invoer van Aken kan
worden meegenomen.

Een tweede probleem met de invoerreeksen van Aken dient zich, na nadere
bestudering, aan. In de periode 1853 tot en met 1855 is de import van de meeste
goederen sterk afgenomen of helemaal verdwenen. Dit staat in verb and met de
komst van de spoorweg Aken-Maastricht. In 1856 vertoont de invoerreeks van
Aken uit Nederland, dat wil zeggen via Valserquartier en Herzogenrath, ongekend
hoge cijfers. Een jaar later, in 1857, is de import weer vrijwel nihil. Het is bijzonder
opvallend dat volgens deze berekening vooral zware grondstoffen in grote
hoeveelheden over landwegen zijn ingevoerd, waaronder meer dan 300.000 Ctr.
ruw ijzer. Maar ook voedingsmiddelen komen in ongekend grote hoeveelheden
binnen, bijvoorbeeld 19.000 Ctr. koffie of 800 Ctr. wijn. Vermoedelijk is hier bij
het opstellen van de "Zusarnmenstellung" een fout gemaakt en is de invoer per
spoor bij de invoer over de weg opgeteld. Het is niet duidelijk waarom dat in de
jaren 1853-1855 niet is gebeurd. In 1857 wordt de invoer per spoor weI apart
vermeld. Een vergelijking laat zien dat in dat jaar 327.456 Ctr. ruw ijzer per spoor
wordt ingevoerd en ook 17.500 Ctr. koffie en 900 Ctr. wijn. Het lijkt daarom heel
aannemelijk dat de cijfers over het wegtransport in 1856 niet correct zijn. Dit wordt
bevestigd door de Limburgse statistiek. In 1856 voert Vaals 71 Ctr. koffie uit, en
SimpelveId, het douanekantoor voor de spoorweg, 16.199 Ctr.57 In 1856 is de
invoer van Aken daarom op het gerniddelde van de jaren 1854, 1855 en 1857
gesteld.

Overigens wordt in de "Zusammenstellung" alleen de invoer per hoofdkantoor
gepresenteerd. Bij uit- en doorvoer wordt alleen het totaalcijfer per uitvoerland
genoemd. Dit confronteert ons met het derde probleem wat Aken betreft. De uit-
en doorvoer van de kantoren Coesfeld, Emmerik, Kranenburg, Wassenberg en
Kaldenkirchen, die samen met Aken het verkeer van en naar Nederland voor hun

56 Boogman, "Ontwikkeling", 56.
57 Cf. PVL 1856, 424 en 425. Er blijft een rest van 1.658 Ctr. koffie, die of uit Belgie of via Kerkrade werd
ingevoerd. Het laatste is weinig waarschijnlijk. In 1858 heeft Kerkrade een koffie-uitvoer van slechts 23
Ctr (PVL 1858, 471.)
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rekening nemen, kunnen zonder meer uit de algemene uit- en doorvoerreeksen
worden overgenomen. Deze kantoren drijven met geen ander land handel. Als
men eenvoudigweg Aken hierbij optelt, dan krijgt men - door het Belgische
aandeel in de Akense handel- een vertekend beeld. Door een simpele rekenopera-
tie is het mogelijk gebleken dit aandeel eruit te halen."

Voor de jaren 1846-1853 kunnen de uit- en doorvoer van Rheinland en Westfalen
naar Nederland op deze manier worden berekend. Vanaf 1854 is ook het konink-
rijk Hannover lid van het Tolverbond. Omdat Hannover aan Nederland grenst
en met Nederland handel drijft, kunnen de cijfers uit de "Zusammensteilung" niet
meer worden gebruikt, omdat zij immers ook de Hannoverse handel bevatten.
In beginsel is het met enig rekenwerk mogelijk, deze handel van de Pruisische
te scheiden. Omdat de cijfers over 1853 al aantonen, dat er na de komst van de
spoorweg nauwelijks meer uitvoer over de weg plaatsvindt, is daarvan afgezien.
Een zekere uitkomst biedt het raadplegen van de Limburgse statistieken uit de
jaren 1852, 1854 en 1856. Helaas bevatten zij aileen de gegevens van de kantoren
Vaals en Simpelveld (spoor) en niet de cijfers van het kantoor Kerkrade.

Op grond van al deze problemen is ervoor gekozen de handel van Aken buiten
be schou wing te laten bij de berekening van de in- en uitvoer van de afzonderlijke
goederen." Met name het ontbreken van de cijfers van v66r 1845 vertekent het
beeld te veel. Gegevens over de handel van Aken worden wel als aanvuilende
informatie gebruikt. Aken wordt daamaast, evenals de overige kantoren, apart
besproken."

4.3.4 Het probleem land-water

Een ander probleem doet zich voor bij de hoofdkantoren Emmerik en Kranenburg.
Weliswaar passeert uitsluitend het handelsverkeer van en naar Nederland deze
kantoren, maar toch is er een probleem, want er zijn twee manieren van vervoer,
namelijk over water en over land. Het binnenkomende en uitgaande verkeer over
water is voor Kranenburg van geringe betekenis. Het gaat vooral om kleine
schepen die vanuit de Rijn het kanaal de Spoygraben binnenvaren en in Kleef hun
goederen lossen. In het geval van Emmerik liggen de verhoudingen juist anders-
om. Het verkeer over land langs het bijkantoor Elten valt in het niet in vergelijking
met de hoeveelheid goederen die over de Rijn wordt vervoerd.

De doelstelling van het onderzoek vereist een zo zuiver mogelijke scheiding van
de twee goederenstromen. Echter, slechts de bronnen uit de period en 1838-1840
en 1841-1844 en van het jaar 1857 bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. De

58 [uitvoer Coesfeld + uitvoer Emmerik + uitvoer Kranenburg + uitvoer Kaldenkirchen + uitvoer
Wassenberg + uitvoer Aken ~ kantoren»)- uitvoer naar Nederland volgens KNW Nr. 24 = het verkeer
van Aken met Belgie. Trekt men dit laatste djfer af van 'uitvoer Aken (aile kantoren)" dan resteert het
verkeer van Aken met Nederland.
59 Hoofdstuk 5.
60 Hoofdstuk 13.
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bijlagen van de jaarverslagen van de provincie Rheinland vermelden in-, uit- en
doorvoer van hoofd- en bijkantoren apart. Hierbij worden weI alle bijkantoren
van een hoofdkantoor bij elkaar opgeteld. Elten is het enige bijkantoor van
Emmerik, zodat hier de cijfers van het verkeer over land oruniddellijk kunnen
worden afgelezen. Dit geldt niet voor Kranenburg. Al is Grunewald het enige
bijkantoor, het hoofdkantoor zelf houdt toezicht op het watertransport en op een
deel van het wegtransport.

Vanaf 1841 verschijnt een speciale reeks over invoer op Rijn en Moezel." Daarin
worden, evenals in de algemene reeksen'", onder l.A. de goederen geregistreerd
die bij Emmerik binnenkomen en waarvoor ter plekke invoerrechten zijn voldaan,
en onder LB. de goederen die via Emmerik zijn binnengekomen maar waarvoor
in Emmerik geen invoerrechten zijn ontvangen omdat de inklaring bij een ander
douanekantoor aan de bovenloop van de Rijn plaatsvindt. Deze andere douane-
kantoren zijn eveneens in de twee tabellen opgenomen. Hierdoor ontstaan twee
mogelijkheden om de goederenstroom te bepalen. Allereerst is het mogelijk vast
te stellen welke en hoeveel goederen in Emmerik voor het rayon Emmerik zijn
ingeklaard, goederen die vanuit Emrnerik per as naar het achterland worden
vervoerd inbegrepen. Ten tweede kan door een vergelijking van de invoer op de
Rijn met de algemene invoerstatistiek de invoer op de weg worden berekend."
Vanaf 1845 verandert de opzet van de reeks. De reeks wordt als bijlage in de
"Zusammenstellung" (KNW Nr. 24) opgenomen, de tabellen LA. en LB. worden
samengevat. Emmerik verdwijnt uit de 'tabel Rijn-Moezel' en wordt opgenomen
in de "Zusammenstellung". Een berekening van het wegtransport is daarom niet
meer mogelijk. In het laatste jaar dat de "Zusamrnenstellung" verschijnt (1857)
wordt er veel aandacht besteed aan het vervoer. Voor Emmerik betekent dit, dat
het vervoer over het water, de weg en het nieuw geopende spoor worden gesplitst
en apart opgenomen.

De Rijnhandel wordt in de Komrnerzialnachweisungen dus op twee manieren
geregistreerd. Bij de invoer worden de importen van het douanehoofdkantoor
Emmerik en die van de havens, respectievelijk de daar aanwezige douanekantoren
boven Emmerik, apart vermeld. Tot 1844 gebeurt dat uitvoerig in de 'tabel Rijn-
Moezel' en vanaf 1845 slechts globaal in de "Zusammenfassung". Wat betreft de
uitvoer is het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen de uitvoerhandel
van de haven Emrnerik en de exporten van de overige Rijnhavens. Emrnerik is
het enige douanekantoor en de enige haven die in de uitvoerstatistiek wordt
vermeld. Dit is conform de vanaf 1844 geldende bepating dat alle uitvoer aan de
grens moet worden geregistreerd. Het maakt een bestudering van de uitvoerhan-
del (te water en te land) van aIleen de haven van Emmerik echter onrnogelijk.
Gezien al deze problemen is ervoor gekozen de handel van het douanekantoor

61 "Ubersicht des Waaren=Eingangs auf dem Rhein und der Mosel im Jahre ..." (KNW Nr. 8).
62 Cf. paragraaf 4.3.l.
63 Algemene invoer Emmerik - invoer over de Rijn = invoer per as.
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Emmerik afzonderlijk te bespreken," maar de weinige gegevens over het wegtrans-
port niet mee te nemen bij de berekening van de totale landhandel.

4.3.5 De betroutobaarheid van de Kommerzialnachweisungen

De Kommerzialnachweisungen zijn tot nu toe weinig voor wetenschappelijk onder-
zoek gebruikt en daarom nauwelijks op hun betrouwbaarheid getoetst. Wij moeten
het - naast de eigen bronnenkritiek - stellen met twee stukken van het Central-
Bureau van het Tolverbond uit 1843 en 1844, waarin enkele "wichtigere Kommer-
zialnachweisungen" kritisch zijn onderzocht."

Het onderzoek naar de kwaliteit van de Kommerzialnachweisungen uit 1843
gaat uit van de veronderstelling dat de lijsten l.e. en II.A. samen overeenkomen
met de lijst LB. In lijst I.e. zijn goederen met geleidebiljetten van andere douane-
kantoren en de uitvoer uit entrepot opgenomen. In de lijst II.A. staan alle doorge-
voerde goederen en het warenbestand in de entrepots aan het einde van het jaar
vermeld. In lijst I.B. zijn alle goederen opgenomen die uit het buitenland komen
en door het kantoor van binnenkomst met een geleidebiljet zijn doorgestuurd naar
een ander douanekantoor of bij het kantoor van binnenkomst in entrepot zijn
opgeslagen. In het onderzochte jaar 1841 zijn de geregistreerde hoeveelheden
goederen op lijst I.e. en lijst II.A. te zamen niet gelijk aan die van lijst I.B. Als
gevolg daarvan is er een negatief verschil in invoerrechten van 1,5 miljoen Tlr.
op een totaal van 21,S miljoen Tlr., met andere woorden: een negatief verschil van
ongeveer 7%.

De redenen voor het gevonden verschil worden gezocht in de manier van
registratie door de onderscheiden kantoren. Vooral de lidstaten Beieren, Wiirtem-
berg en Hessen hebben zich schuldig gemaakt aan onnauwkeurigheid. Er bestaan
bijvoorbeeld verschillen bij het berekenen van de tarra, het verschil tussen bruto-
en nettogewicht. Daarnaast blijken er fouten te zijn gemaakt bij de verwerking
van de "korte doorvoer" en in de boekhouding van de particuliere entrepots. Ook
bij de registratie van de invoer over de Rijn is niet alles correct verlopen. Er wordt
zelfs gesuggereerd dat de grootste afwijkingen, die bij katoenen garen, katoenen
goederen en tarwe met een totale waarde van een half miljoen Thaler, hier zijn
ontstaan. Bij de Rijnvaart worden drie verschillende invoerdocumenten gehanteerd,
namelijk de definitieve inklaring (l.A.), de registratie bij binnenkomst en het
vervolgens doorsturen naar een ander kantoor met geleibrief (LB.) en de de clara tie
volgens de bepalingen van de Rijntol die afwijkt van het "Zollgesetz". Mogelijk
zijn hierdoor dubbele tellingen ontstaan.

64 Hoofdstuk 9.
65 "Bemerkungen und Vorschlage, die weitere Ausbildung einer gleichformigen und richtigen Fuhrung
der CommerziaI-Register betreffend". - HStA Stuttgart Finanzministerium E221 Bu 4167 Fo!. 162. "Be-
merkungen zu der Vergleichung der zu Anfang des [ahres 1842 vorhandenen unverzollten Waa-
renebestande". - HStA Stuttgart Finanzministerium E221 Bu 4167 Fo\. 183.
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In het onderzoek van het Central-Bureau worden verschillende andere goede-
ren(groepen) besproken, waarbij zich relevante afwijkingen hebben voorgedaan.
In de meeste gevallen slaagt het Central-Bureau erin de onjuistheden te verklaren
- zo niet helemaal, dan toch voor een deel.

In het geval van palmolie wordt aangenomen dat de materiele invoer niet aan
de hand van de declaraties is vastgesteld, maar geschat op basis van de ontvangen
invoerrechten. Palmolie is namelijk pas in de loop van 1841 als aparte post aan
het tarief toegevoegd. Blijkbaar hebben veel kantoren de moeite niet willen nemen
om de exacte hoeveelheid te berekenen.

De afwijkingen bij smeedijzer, stafijzer I spoorstaven, rogge, suiker en ruwe wol
zijn waarschijnlijk terug te voeren op het gebrekkig functioneren of op de onnauw-
keurige controle van de particuliere entrepots.

In twee gevallen - wit glas en gedenatureerde olie (met terpentijn vermengde
olie) - wordt verondersteld dat de verschillen in registratie zijn ontstaan door een
verwisseling van de kolommen in het registratieformulier, waardoor wit glas als
gekleurd glas en gedenatureerde olie als zuivere olijfolie wordt genoteerd. Bij
kramerij wordt er van een vergelijkbare situatie uitgegaan. Het is mogelijk dat
goederen uit deze tariefgroep per ongeluk in een andere groep zijn genoteerd.
Kramerij vertoont namelijk een tekort, terwijl goederen als fijne borstelwaar en
koperwaren een plus hebben.

In het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Kommerzialnachweisungen
uit 1844 over het jaar 1842 ligt de nadruk op de entrepots. Ook in 1842 is de afwij-
king tussen invoer aan de ene kant en betaalde invoerrechten, wederuitvoer en
entrepots aan de andere kant rand anderhalf miljoen Thaler; nog steeds een ver-
schil van circa 6% bij een gestegen invoer. Het is nog kwalijker dat de goederen
die in 1841 niet correct zijn genoteerd, in 1842 slecht geregistreerd zijn: katoenen
garen en goederen, verfhout, rogge, gedroogde zuidvruchten, koffie en thee.
Opvallend is dat zelfs bij goederen waarop geen invoerbelasting rust, foutieve
opgaven zijn te vinden. Met name worden genoemd zeer grove gietijzeren waren,
gerst en haver, brandhout, steenkool en talg. Bij deze goederen levert valse
registratie, in tegenstelling tot bij voorbeeld de hoogbelaste koffie, geen enkel
voordeel op.

De reden voor al deze onjuistheden wordt gezocht in de slecht op elkaar afge-
stemde manier van registreren van de verschillende hoofdkantoren. Het Central-
Bureau dringt erop aan dat de reeds in 1843 genoemde knelpunten - entrepots,
korte doorvoer en registratie op de Rijn - met spoed worden aangepakt. Daamaast
stelt het Central-Bureau een speciaal onderzoek voor naar de registratie van
katoenen garen, katoenen goederen en koffie in het jaar 1842, om op deze manier
de gemaakte fouten op te sporen.
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4.3.6 De Tolverbond-statistiek getoetst aan de Nederlandse statistiek

Een toetsing van de Kommerzialnachweisungen aan de Nederlandse statistiek
is niet zonder meer mogelijk. Ten eerste is de Nederlandse lijst twee keer zo lang
als de Duitse. Ten tweede werkt het Nederlandse tarief voor een deel met waarden
en het Duitse tarief uitsluitend met gewichten en hoeveelheden. Voor een vergelij-
king komen aIleen die goederen uit het Nederlandse tarief in aanmerking die in
gewicht of stuks worden gemeten en zich zo laten groeperen dat ze overeenkomen
met de indeling van het Tolverbond. Voor een vergelijking zijn de tabellen "De
handel met de verschillende Rijken" het meest geschikt. Er moet weI rekening
worden gehouden met het feit dat goederen, waarvan slechts kleine hoeveelheden
en/ of geringe waarden in- of uitgevoerd worden, samengevat zijn onder de naam
"diverse artikelen", Ook is de doorvoer zonder overlading niet in de landenreek-
sen opgenomen.

Tabel 4.1 Vergelijking invoer Toluerbond-uiiooer Nederland 1846

invoer goederen uitvoer * verschil verschil
Tolverbond Nederland ** **

Ctr. Ctr. Ctr. %

220 porselein, wit 173 47 21,5%
2.012 blauwsel of smalt 0 2.012 100,0%
7.433 blik, wit, ijzerblik 4.407 3.026 40,7%

636 boeken 630 6 0,9%
35.809 boekweit, haver 32.680 3.129 8,7%
1.102 boter 606 496 45,0%
9.596 cichorei-wortel 5.837 3.759 39,2%

162.823 garen van katoen 159.623 3.200 2,0%
10.060 garen, wol, getwijnd 9.817 243 2,4%
7.050 gedestilleerd op fust 82.074 -75024 -91,4%

141.705 gerst 127.720 13.985 9,9%
861 huiden, gelooide, bereide 949 -88 -9,3%

15.159 indigo 13.413 1.746 11,5%
42 jeneverbessen 0 42 100,0%

1.336 kaas 966 370 27,7%
65.625 kalk 91.620 -25.995 -28,4%

1.347 klaverzaad 1.480 -133 -9,0%
33 koeken, raap-, lijnzaad- 22 11 31,9%

434.354 koffie 293.635 140.719 32,4%
208.767 kolen, steen- 154.094 54.673 26,2%
177.623 kool- en raapzaad 173.640 3.983 2,2%
10.059 koper, ruw 9.589 470 4,7%
29.173 lood, ruw 29.711 -538 -1,8%

521 loodwit 560 -39 -6,9%
2.229 manufacturen van wol 3.820 -1.591 -41,7%
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meekrap, onberoofde
olie, boom-
paarden. veulens
rijst
rogge
salpeter, ruwe
slachtvee, kalveren
slachtvee, stieren, koeien
slachtvee, varkens
spiauter of zink
stroop
suiker, geraffineerde
suiker, ruwe
tabaksbladeren
tabak, gefabriceerde
tabak, sigaren
tarwe
veren
vias en hennep
zijde, ruwe

33.513
50.778
2.229

61.538
1.747.160

22.489
7.986

10.354
23.447
11.080
2.577

33.385
446.330
167.321

4.611
2.254

396.760
117

9754
770

-649
-26.158

201
5.946

212.858
-2.495
3.566

-1.086
664

-10.776
-2.534

370
-41.165
-42.764

1.524
321

-56.638
-45

1.669
40
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-1,9%
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10,9%
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-98,3%

1,1%
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12,5%

-14,3%
-38,7%
14,6%
4,9%

'algemene uitvoer' plus 'doorvoer aan de landzijde':
** '_': invoer Tolverbond < uitvoer Nederland; '+': invoer Tolverbond > uitvoer Nederland.
Bron: KNW Nr. 4 en Nr. 12, 1846, SHSN 1846.

Er wordt een poging ondernomen om de Duitse en de Nederlandse gegevens uit
1846, het eerste jaar waarvan een N ederlandse statistiek beschikbaar is, te vergelij-
ken. Nadat de verschillende maatstaven zijn omgerekend, blijven er 45 goederen
over, die enigszins met elkaar te vergelijken zijn (zie tabel 4.1. en tabel 4.2.),
waaronder enkele belangrijke handelsobjecten zoals garen van katoen en wol,
gedistilleerd, alle granen, alle oliezaden, tabak, suiker en koffie. Manufacturen en
ijzerwaren blijven buiten beschouwing, omdat zij volgens de waarde belast zijn.

De uitkomst van de vergelijking is dat in geen enkel geval de cijfers 100% over-
eenkomen. Er zijn desalniettemin opmerkelijke overeenkomsten tussen de Neder-
landse en de Tolverbondstatistiek als er een marge van 5% wordt gehanteerd.

66

De invoer van het Tolverbond en de uitvoer van Nederland kloppen dan in acht
gevallen redelijk: voor ruwe zijde, katoenen en wollen garen, geraffineerde suiker,
kool- en raapzaad, meekrap, ruw lood en koper, boeken en slachtvee (varkens)
(tabel 4.1.). De uitvoer van het Tolverbond en de invoer van Nederland komen
_ met de toegestane marge van 5% - in vijf gevallen overeen: bij ruwe zijde en
katoenen garen en daarnaast ook bij gerst, kaas en veren (tabeI4.2.). In het geval
van klaverzaad is de afwijking 5,3%. Gezien de omvang van deze uitvoer- 33.000
Ctr. - is dit eveneens een relatief kleine afwijking.

66 Deze marge is bedoeld om reken- en weegfouten alsmede foutieve opgaven enigszins uit te schakelen.
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Bij 18 van de 45 goederen is het verschil tussen de invoer van het Tolverbond
en de uitvoer uit Nederland meer dan 5%.Dat wil zeggen: de Tolverbondstatistiek
geeft in deze gevallen een hogere invoer op dan de Nederlandse (tabel 4.1.). Bij
twee goederen - blauwsel en jeneverbessen - is het verschil in absolute cijfers
gelijk aan de invoer van het Tolverbond. Deze goederen worden volgens de
Nederlandse statistiek helemaal niet uitgevoerd en zijn waarschijnlijk, vanwege
hun geringe betekenis, onder" diversen" gerekend. Er blijven dus 16 goederen
over waarvan de twee statistieken significant van elkaar afwijken. Enkele daarvan
zijn weinig relevant, zoals koeken van raap- en lijnzaad, omdat ze een geringe
waarde hebben. Het is belangrijker dat 32% van de koffie-, 26% van de kool- en
11 % van de rogge-invoer van het Tolverbond in de Nederlandse uitvoerstatistiek
niet zijn terug te vinden.

Tabel4.2 Vergelijking uiiooer Toluerbond-inuoer Nederland 1846

uitvoer " goederen invoer •• verschil verschil
Tolverbond Nederland ... •••

Ctr. Ctr. Ctr. %

580 porselein, wit, 418 162 27,9%
6.795 blauwsel of smalt 4.220 2.575 37,9%
1.397 blik, wit ijzerblik 403 994 71,1%
1.266 boeken 1.104 162 12,8%

10.724 boekweit, haver 9.920 804 7,5%
4 boter 0 4 100,0%
5 cichorei-wortel 0 5 100,0%

11.464 garen van katoen 11.591 -127 -1,1%
57 garen, wol, getwijnd 150 -93 -62,0%

1.115 gedestilleerd op fust 2 1.113 99,8%
2.310 gerst 2.200 110 4,8%
1.110 huiden, gelooide, bereide 619 491 44,3%

32 indigo 87 -55 -63,1%
3.908 jeneverbessen 3.614 294 7,5%
2.274 kaas 2.261 13 0,6%

40.005 kalk 6.742 33.263 83,1%
33.929 klaverzaad 32.120 1.809 5,3%
47.392 koeken, raap-, lijnzaad- 12.465 34.927 73,7%

139 koffie 0 139 100,0%
1.924.512 kolen, steen- 146.889 1.777.623 92,4%

8 kool- en raapzaad 40 -32 -80,0%
946 koper, ruw 0 946 100,0%
153 lood, ruw 0 153 100,0%

1.309 loodwit 859 450 34,4%
8.696 manufacturen van wol 5.783 2.913 33,5%
1.215 meekrap, onberoofde 1.126 89 7,3%

27 olie, boom- 6 21 77,8%
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inc!. doorvoer naar Nederland;
** algemene invoer aan de landzijde;
*** '_': uitvoer Tolverbond < invoer Nederland; '+': uitvoer Tolverbond > invoer Nederland.
Bron: KNW 1846 Nr. 4 en Nr. 12; SHSN 1846

Een Nederlandse uitvoer die meer dan 5% afwijkt van de invoer van het Tolver-
bond komt bij 12 goederen voor. Ook hier zijn weer enkele goederen, door hun
geringe absolute waarde of gewicht, niet relevant. Daarentegen zijn er bij gedes-
tilleerd, kalk, ruwe suiker, tabak en tarwe aanzienlijke verschillen. Bij gedestilleerd
bedraagt het verschil tussen uit- en invoer zelfs 91,4%. Het valt op dat er goederen
in deze groep zijn die in 1841 door de Centrale Commissie van het Tolverbond
als slecht geregistreerd zijn aangewezen. Het gaat dan met name om olie, ruwe
suiker en tarwe. De fout is met andere woorden niet per se ontstaan in de
Nederlandse statistiek.

De uitkomst van de vergelijking tussen de uitvoerstatistiek van het Tolverbond
met de invoerstatistiek van Nederland (tabe14.2.) blijkt net zo onbevredigend te
zijn. Bij 25 goederen is de uitvoer van het Tolverbond meer dan 5% hoger dan
de Nederlandse invoer, waarbij gedestiUeerd (99,8%) en steenkool (92,4%) elkaar
naar de kroon steken. Bij steenkool gaat het om een hoeveelheid van 1,7 mio.
Centner, die in Nederland niet als invoer is geregistreerd. In 10 gevallen is de
Nederlandse invoer significant hoger dan de geregistreerde uitvoer van het Tolver-
bond. De verschillen zijn nu het grootst bij stroop (99,9% c.q. 15.000 Ctr.) en
spiauter/zink (99,4% e.g. 32.000 Ctr.).

Een nader onderzoek naar de gevonden verschillen tussen de Nederlandse statis-
tiek en die van het Tolverbond maakt enkele knelpunten zichtbaar:



118 4 Brannen en methode

- Een groot probleem is de verschillende manier van tariefindeling. Het Duitse
tarief brengt vaak goederensoorten of hele goederengroepen onder een noemer,
terwijl het Nederlandse "blik, wit ijzerblik in bladen" en het corresponderende
Duitse "WeiBblech, gefimi15tesEisenblech, polirtes Stahlblech, polirte Eisen- und
Stahlplatten, Eisen- und Stahldraht" slechts gedeeltelijk vergelijkbaar zijn.

- De veelvoudige en handmatige verwerking van gegevens is een tweede bron
van fouten die niet mag worden onderschat. Op de lange weg van de ontvanger
of de hoofddouanier naar de gedrukte uitgave kunnen uiteraard schrijffouten
zijn gemaakt. De hoofddouanier van Coesfeld meldt bijvoorbeeld in het jaarbe-
richt van 1844dat de assistent die de lijsten voor de Kommerzialnachweisungen
moet schrijven, de uitvoer van steenkool met een omvang van 8.223 Ctr. is
vergeten.FDe correctie komt te laat. In de Kommerzialnachweisungen van 1844
ontbreekt de steenkolenuitvoer in Coesfeld."

- Verder kent de Nederlandse statistiek de" doorvoer zonder overlading op basis
van de traktaten met Belgie en het Tolverbond". Dit betreft de doorvoer van
de oostelijke Pruisische provincies naar de westelijke provincies, van Belgie naar
het Tolverbond en vice versa langs de Rijn.Deze doorvoer wordt weI genoteerd,
maar er worden geen doorvoerrechten geheven. Dit biedt talloze mogelijkheden
voor een verkeerde registratie. Voor de goederen in tabel 4.1 en tabel 4.2 is
nagegaan of de doorvoer zonder overlading een correctie oplevert. In sommige
gevallen is er sprake van een zekere verbetering, in andere gevallen gebeurt het
tegendeel. Een redelijk kloppend cijfer wijkt af als de doorvoer zonder overla-
ding erbij wordt opgeteld.

Al met allevert de vergelijking tussen de statistieken van Nederland en van het
Tolverbond zeer onbevredigende resultaten op. Sommige goederen lijken correct
genoteerd. Daaronder zijn belangrijke handelswaren als garen en suiker. Andere,
minstens zo belangrijke goederen - koffie en steenkool- vertonen onverklaarbare
afwijkingen. De vergelijking met een derde handelsstatistische bron, de tabellen
uit de jaarberichten van de Centrale Commissie van de Rijnvaart, biedt weinig
soelaas. De omvang van de uitvoer van steenkolen door het Tolverbond, zoals
is genoteerd in de Kommerzialnachweisungen, wordt bevestigd door de jaarberich-
ten van de Rijnvaartcommissie. Hier is de Nederlandse statistiek dus naar alle
waarschijnlijkheid fout. Bij de Nederlandse uitvoer van koffie constateert Nuste-
ling69 aan de hand van deze jaarberichten een afwijking tussen de uitvoer bij
Lobith en de invoer in Emmerik. De uitvoer bij Lobith is hoger dan de invoer in
Emmerik. De vergelijking KNW-SHSN laat het tegengestelde zien: de Pruisische
invoer is hoger dan de Nederlandse uitvoer.

Hier is uiteindelijk voor een pragmatische oplossing gekozen en zullen de

67 Jaarverslag Coesfeld 1844. - StA Munster OFD 404.
68 KNW 1844 Nr. 12.
69 Nusteling, Rijnvaart, 125 en Bijlage l.A. en LB.
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Kommerzialnachweisungen als hoofdbron worden gebruikt. Daarmee is een zekere
consistentie gewaarborgd. De Nederlandse statistieken, met name de Limburgse,
worden uitsluitend gebruikt bij het onderzoek naar het verkeer. Daarbij gaat de
belangstelling vooral uit naar het "wat" en "waar" en niet naar het "hoeveel".

4.3.7 Niet geregistreerde handel

Het type bronnenmateriaal waarop dit onderzoek is gebaseerd, heeft als gevolg
dat bepaalde aspecten van de grensoverschrijdende handel in ontoereikende mate
tot hun recht zuIlen komen. De handel in groenten en fruit, in kippen en eieren,
in hooi en stro, de handel in turf, in stenen, en - vanaf 1852 - ook in kalk hebben
wij nauwelijks kunnen kwantificeren, omdat deze goederen in Pruisen niet worden
geregistreerd?O Zeker is dat zij een bepaald aandeel hebben gehad aan de Duits-
Nederlandse handel, en de schaarse bronnen bevestigen dit.

Een ander, nog problematischer, aspect is de smokkel. Over de "groene grens"
tussen Drieland en het Drielandenpunt wordt - tot op de dag van vandaag -
gesmokkeld. Vroeger zijn koffie en zout, vanwege hun geringe gewicht en hoge
waarde, geliefde smokkelobjecten geweest; nu zijn het de verdovende middelen.
Terwijl over het smokkelen en de smokkelaars al wel het een en ander is geschre-
ven." is een poging tot kwantificeren van de smokkel nog niet gedaan. Zij zal om
begrijpelijke redenen overigens altijd speculatief moeten zijn.

4.4 Methodologische opmerkingen

am met de Kommerzialnachweisungen te kunnen werken, zijn enkele bewerkin-
gen noodzakelijk. De lijst met 250 goederen moet tot een hanteerbare omvang
worden teruggebracht en de zes gebruikte maateenheden naar een maateenheid
worden omgerekend. Als maateenheid wordt hier gekozen voor de "Centner" (50
kg), omdat de meeste goederen reeds in Centner (Ctr.) zijn opgegeven. Bovendien
heeft Nusteling in zijn berekeningen van de Rijnhandel deze oude maateenheid
gehanteerd. Op deze manier is een vergelijking met zijn onderzoek mogelijk. AIle
andere maten worden omgerekend volgens een rond 1850 gehanteerde sleutel.?

Dieterici rekent ook vee om naar Centner, bijvoorbeeld: 1 paard vijf Centner,
1 varken een Centner. Deze kunstgreep is zeer problematisch. Hij geeft zelf in een
ander verband aan dat in de loop van de tijd het vee door een betere voeding
zwaarder is geworden en dat het gewicht per regio verschilt." Bij de berekening
van de invoerstatistiek houdt hij daarmee even wei geen rekening. Zijn methode

70 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.1.
71 d. [arren, "Salzschmuggel".
72 Dieterici, c.P.W., Ubersichten 1849-1853, 64 vlg. Zie ook de Iijst "Maten en gewichten".
73 Dieterici, iibersichten 1849-1853,420.
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is daarom hier ook maar een enkele keer en bij wijze van experiment toegepast.
In beginsel wordt in dit onderzoek vee per stuk geteld. Ook voor grote spiegels,
molensteen, steendrukplaten en zuidvruchten" wordt de telling naar stuk aange-
houden. Hetzelfde geldt voor vaartuigen en rijtuigen.

De 250goederen tellende lijst van het Pruisische tarief is op de volgende manier
teruggebracht naar een hanteerbare omvang. Voor de jaren 1841tot en met 1857
wordt de totale invoer over land van de kantoren Coesfeld,Ernmerik, Kranenburg,
Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken per goed opgeteld. Hetzelfde gebeurt voor
de totale uitvoer. De handel van Aken tussen 1845en 1857,met correctie op de
invoer in 1856,wordt meegeteld, omdat het slechts om de totale omvang en niet
om tijdreeksen gaat.

Door de beperkingen van de Kommerzialnachweisungen, die al zijn besproken,
kan niet al het verkeer werkelijk worden geteld. Coesfeld, Kranenburg, Kalden-
kirchen en Wassenberg zijn elk jaar vertegenwoordigd, omdat zij op grond van
hun ligging eenduidig kunnen worden toegewezen en uitsluitend landverkeer
kennen, inclusief Berkelvaart voor Coesfeld. Van het kantoor Aken ontbreken
daarentegen alle gegevens uit de jaren 1841-1845en de uitvoergegevens na 1853.
Van het landtransport bij Emmerik hebben wij aIleen invoergegevens uit de jaren
1841-1844en uit 1857.Dit betekent dat het vervoer over land iets hoger ligt dan
hier kan worden berekend.

Uit de aldus verkregen invoerlijst worden alle goederen geselecteerd, waarvan
in de periode 1841tot en met 1857meer dan 1.700Centner is gennporteerd, dat
is gerniddeld 100Centner per jaar. Dit is een zeer lage drempel, waardoor de lijst
van 250goederen toch tot 76goederen wordt gereduceerd. Door verwante goede-
ren bij elkaar in een groep op te nemen, laat deze lijst zich nogmaals inkorten.

De volgende goederen worden daarbij samengevoegd:
- lijnzaad, raapzaad, hennepzaad en maanzaad worden "oliezaad":
- 'chemicalien, algemeen en 'andere chemicalia' worden "chernicalia":
- oud kuiperswerk, draai- en meubelmakerswerk en machines van hout wordt

"(grof) houtwerk";
- klaverzaad en overige zaden worden "diverse zaden":
- olie op fust, boomolie (ombelastingtechnische reden) met terpentine vermengd

en kokos- en palmolie" worden "olie":
- peper en piment, kaneel, cassia,galagana, gember, etcetera worden" specerijen";
- potas en weede, en houtas worden "potas en houtas".
De hele operatie levert uiteindelijk een invoerlijst met 67 goederen(groepen) op.

74 Als de koopman dat eist, moeten verse zuidvruchten, die normaal gesproken per gewicht zijn belast,
bij de douane worden geteld en hoeft hij aileen voor de onbedorven vruchten te betalen.
75 Ook deze olie was bestemd voor industrieel gebruik. Cf. Dieterici, Ubersichten 1849-53,600.
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Tabel4.3 Lijst van geselecteerde goederen die het Toluerbond over land uit Nederland
heeft ingevoerd in de periode 1841-1857

rangorde Centner rangorde Centner

1 steenkool 3.206.699 35 ijzerwaren, zeer grof 15.564

2 zout 811.699 36 schors 13.601

3 kalk en gips 770.082 37 verfaarde 13.243

4 oliezaad 767.053 38 teer, pik 13.102

5 katoenen garen 651.877 39 alcanna 12.287

6 katoen, ruwe 461.317 40 (zet)meel, noedels 12.058

7 rogge 46O.D18 41 stafijzer, spoorstaven 11.836

8 koffie 423.979 42 wollen garen, ongeverfd 10.956

9 rijst 195.114 43 linnen garen, bewerkt 9.860

10 ijzer, ruwe 167.864 44 aardewerk, gewoon 9.090

11 verfhout 142.639 45 breuksteen, etc. 8.009

12 cichorei 122.772 46 wijn en most 7.897

13 vis, gezoutenl gedroogd 116.798 47 vias 7.743

14 haring 83.853 48 soda 7.355
15 tabaksbladeren 82.989 49 kaas 7.087

16 haver, boekweit 77.896 50 fruit, gestoofd 6.762

17 huiden, ruwe 66.110 51 ijzerwaren, grof 6.659

18 traan 62.458 52 smeer 6.398
19 aloe, galappelen 58.070 53 boter 6.325

20 houtskool 40.464 54 specerijen 6.204
21 tarwe 36.536 55 lompen 5.937
22 potas, houtas 36.428 56 wollen garen, wit 5.539
23 ijzervitriool, groene 32.838 57 meekrap 5.418

24 linnen garen, ruw 29.263 58 wol, ruwe 4.732

25 suiker, ruwe 29.165 59 gist 4.720

26 gerst 25.292 60 kaarden 4.319

27 zuidvruchten, gedroogd 23.388 61 zuidvruchten, verse 4.195

28 houtwerk, grof 22.012 62 lijn- en raapkoeken 3.111

29 zaden, diverse 20.083 63 vlees 3.025

30 peulvruchten 19.957 64 indigo 2.915

31 chernicalia, diverse 19.738 65 tabak, bewerkt 2.477

32 olie 19.201 66 kopervitriool 2.305

33 kruisbes, quercitron 19.129 67 holglas, wit 1.812

34 afval 17.561

Bron: KNW Nr. 4, 1841-1857 en eigen berekening.

De uitvoerlijst wordt op dezelfde manier en aan de hand van hetzelfde criterium,
een minimale uitvoer in de hele peri ode van 1.700 Ctr., samengesteld.

De uitvoerlijst omvat dan 46 goederen. Voor vee wordt een zelfde drempel
gehanteerd, maar dan in stuks. Dit resulteert in tien so orten vee bij de invoer en

vijf bij de uitvoer.
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Tabel4.4 Lijst van geselecieerde goederen die het Toioerbond over land naar Nederland
heejt uitgevoerd in de periode 1841-1857

rangorde Centner rangorde Centner

1 tarwe 691.859 24 wol, ruwe 8.611
2 bouw- en werkhout 353.503 25 holglas, groen 8.595
3 rogge 207.872 26 chemicalia, diverse 8.062
4 haver, boekweit 200.634 27 kramerij 6.746
5 steenkool 197.584 28 peulvruchten 6.615
6 kalk en gips 130.518 29 lijnwaad, ruwe 6.373
7 schors 92.153 30 bra ndhou t 5.550
8 gerst 78.405 31 ijzerwaren, zeer grof 5.527
9 aardewerk, gewoon 57.882 32 katoenen garen 4.237
10 vIas 49.722 33 zijden waar m. bijm. 3.621
11 (zet)meel, noedels 42.951 34 oliezaad 3.554
12 zaden, diverse 41.920 35 ijzerwaren, fijn 3.051
13 lijnwaad, bewerkt 29.530 36 houtwerk, fijn 2.960
14 manufacturen v. katoen 28.899 37 papier, (on)gelijmd 2.952
15 houtwerk, grof 28.590 38 manufacturen v. zijde 2.801
16 houtskool 24.732 39 buskruit 2.731
17 wollen goederen 24.184 40 linn en garen, ruw 2.652
18 pak- en zeildoek 23.202 41 katoen, ruwe 2.349
19 ijzerwaren, grof 16.100 42 brandewijn 2.314
20 wijn en most 14.123 43 stafijzer, spoorstaven 2.207
21 koeharen 9.760 44 fruit, gestoofd 1.812
22 holglas, wit 9.533 45 kruisbes, quercitron 1.766
23 lijn- en raapkoek 9.448 46 menie, blauwsel 1.711

Bron: KNW Nr. 14, 1841-1857 en eigen berekening.

am een duidelijker beeld over de samenstelling van de import en export te
krijgen, zijn vervolgens de op gewicht gebaseerde invoer- en uitvoerlijstengegroe-
peerd in negen categorieen, Deze categorisering is geinspireerd op de indeling
die Sydow in zijn boek over de Duits-Belgische handel hanteert."
- TEXTIEL met de subgroepen grondstoffen, garens en manufacturen; ruwe

katoen, vlas, ruwe wol; katoenen garen, linnen garen (2 soorten), wollen garen
(2 soorten); manufacturen van katoen en zijde en zijde met bijmengsel, lijnwa-
den, ruw en bewerkt en wollen goederen.

- Europese VOEDINGSMIDDELEN met de subgroepen granen en overige; rogge,
haver Iboekweit, tarwe, gerst, peulvruchten; cichorei, gedroogde vis, haring,
gedroogde zuidvruchten, wijn, kaas, gestoofd fruit, boter, verse zuidvruchten,
vlees en brandewijn.

- DELFSTOFFEN met steenkolen als een aparte subgroep en de overige delfstof-
fen zout, kalk, houtskolen.

76 Sydow, HandeIsbeziehungen,l, 235.
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KOLONIALE WAREN met de subgroepen koloniale voedingsmiddelen en
overige koloniale goederen; koffie, rijst, suiker, specerijen, verfhout, tabaks-
bladeren, ruwe huiden, indigo en alcanna.
Grondstoffen en halffabrikaten voor de CHEMISCHE INDUSTRlE met de sub-
groepen kleur- en hulpstoffen, en olie(zaden) en vet; aloe en hars, ijzervitriool,
kruisbes en quercitron, verfaarde, meekrap, pot- en houtas, soda, gist, buskruit,
kopervitriool, diverse chemicalien: oliezaad, traan, olie, (oliejdrab.?

Er blijft een restgroep over, die onderverdeeld kan worden in grondstoffen, hulp-
stoffen en halffabrikaten voor akkerbouw, veeteelt en nijverheid enerzijds, en nij-
verheidsprodukten met uitzondering van de textielnijverheid anderzijds.
- NIJVERHEIDSGRONDSTOFFEN als bouw- en werkhout, breuksteen, zaaiza-

den, lijn- en raapkoeken," afval." koeharen, teer, schors en 10mpen.
- NIJVERHEIDSPRODUKTEN als grof en fijn houtwerk, (zeer) grove en fijne

ijzerwaren, stafijzer, gewoon aardewerk, wit en groen holglas, kramerij, (on)
gelijmd papier, (zet)meel en noedels.

- (SLACHT)VEE, in het bijzonder paarden en veulens, stieren en ossen, koeien,
jongvee, kalveren, vette en magere varkens, speenvarkens, hamels, schapen
en geiten en ander kleinvee.

- DIVERSE
Er is een post "niet genoemde voorwerpen", gemiddeld 5.600 Ctr. per jaar. Dit
is een behoorlijk grote hoeveelheid, die in rang tussen gezouten vis en haring
(13/14) ligt.

De indeling is op een punt problematisch. De post" (zet)meel, noedels" is opgeno-
men onder nijverheidsprodukten en niet bij voedingsmiddelen. De reden daarvoor
moet worden gezocht in de ruime omschrijving, die de Pruisische statistiek hanteert.
Onder 'rneel' worden bloem, noedels en stijfsel verstaan. Op grond van bronnen
kan worden aangetoond dat de mer onderzochte uitvoer uit Pruisen zeker voor
een dee I uit stijfsel bestaat." In 1857 is zeker ook meel uitgevoerd. Dit meel is
afkomstig uit met stoommachines gedreven molens." De mer onderzochte invoer
naar Pruisen bestaat daarentegen uit etenswaar." Omdat de uitvoer omvangrijker
is dan de invoer en de invoer ook een zeker aandeel van ambachtelijk vervaardigde
noedels kan bevatten, is besloten de post onder nijverheidsprodukten te plaatsen.

77 "OldraE", de vloeibare resten van het oliepersen.
78 (Vast) restprodukt van het oliepersen.
79 Binnen deze categorie vallen gIas- en leerafval, botten en ander slachtafval. Volgens Dieterici,
Ubersichten 1849-1853, 714, bestaat 'afval' overwegend uit botten.
80 Jaarverslag Coesfeld 1855. - StA MUnster OID 410.
81 Jaarverslag Coesfeld 1857. - StA MUnster OID 410. Blijft het Iingulstisch probleern of het daarbij gaat
om "Mehl" (bloem) of "Starkemehl" (stijfsel).
82 Dit kan worden geconcludeerd uit bet feit dat enige relevante invoer aIleen in jaren van slechte oogst
plaatsvindt.
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Tabe14.5 Gemiddelde prijs van enkele belangrijke goederen in Duitsland 1836/1841

Goederen (groepen) TIr./Ctr. Goedeme (groepen) Tlr./Ctr.

koloniale voedingsmiddelen Europese voedingsmiddelen
koffie 18 tarwe 2,2
thee 75 rogge 1,5
rijst 8 haring 3,1
ruwe suiker 10 wijn 8
ooerige koloniale goederen (olie)zaden en vetten
tabaksbladeren 16 lijnzaad 5
indigo 210 traan 10
verihout 6 delfstoffen
ruwe huiden 25 steenkool 0,3
textiele grondstoffen ruw ijzer 2
katoen 20 nijoerheidsgrondstoiien
vias 15 klaverzaad 6,7
ruwe wol 70 nijoerheideprodukten
textiele garens kramerij, fijn 450
katoenen garen, fijn 55 kramerij, grof 300
katoenen garen, grof 35 stafijzer 4
linnengaren, ruw 40 ijzeren waren, grof 15
wollen garen, fijn 83 ijzeren waren, fijn 40
wollen garen, grof 73,3 houtwerk, fijn 30
manuiaciuren (aIleen uiiooer) vee Rthh./ stuk
katoenen goederen 170 paarden 50
zeildoek 20 stieren, ossen 40
lijnwaad, ruw 60 koeien 16
lijnwaad, gebleekt 150
wollen stoffen, ongevild 180
wollen stoffen, kleding 280
zijden waren 1.200
halfzijden waren 600

NB: Haring en graan - in het origineel in "Tonnen" en "Scheffel" - zijn hier omgerekend naar
Centner. A.L.
Bron: Von Borries, Auj3enhandel, 43-44 en 56-58.

4.5 Prijsgegevens

Prijsgegevens uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn schaars en moeilijk hanteer-
baar. In zijn onderzoek naar de buitenlandse handel van 'Duitsland', tussen 1836
en 1856, heeft Von Berries" desalniettemin de poging ondemomen om prijzen
voor 45 belangrijke Pruisische handelsgoederen samen te stellen. Hijbaseert zijn

83 Von Borries, AujJenhnndel.
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berekeningen op materiaal van 19de-eeuwse tijdgenoten uit Hamburg" en Bremen,
secundaire bronnen uit de jaren dertig en eigen schattingen. In zijn lijst ontbreken
echter de voor dit onderzoek zo belangrijke grondstoffen als kalk, houtskool en
schors, voedingsmiddelen als cichorei en eindfabrikaten als aardewerk.

Een ander nadeel is dat de prijzen, die Von Borries hanteert, betrekking hebben
op het nationale prijsniveau en geen rekening houden met de mogelijk aanwezige
regionale verschillen. Hij bespreekt zelf uitvoerig zijn keuze uit het aanwezige
regionale materiaal of berekent een gemiddelde prijs. Dit onderzoek zou vanwege
zijn regionale karakter juist gebaat zijn met kennis van de prijsverschillen." Het
verdienstelijke werk van Von Borries is hier desalniettemin gebruikt, om een
indicatie te geven van de prijzen in de onderzochte periode.

4.6 Transportstatistiek

Aan de jaarverslagen van de hoofdouanier van Coesfeld'" en van de directeur
Belastingen van de provincie Rheinland zijn transportstatistieken toegevoegd."
In de verkeersstatistiek staat hoeveel twee- en meerassige vrachtwagens en rivier-
schepen per grensovergang zijn gepasseerd. Er wordt evenwel geen onderscheid
gemaakt tussen volle en niet vol beladen voertuigen. Niet in de statistiek opgeno-
men is alles wat per eenassige kar of anders" de grens passeert. Een hoeveelheid
verkeer wordt dus per definitie niet geregistreerd. Over de lading van de geregi-
streerde wagens wordt aIleen vermeld hoeveel er beladen zijn met "Kaufrnanns-
gutern" (koopwaren) en hoeveel met "anderen Cegenstanden" (bulkgoederen als
granen, steenkolen, kalk). De vraag is of de opgaven van de handelsstatistiek, de
Kommerzialnachweisungen, en de verkeersstatistiek met elkaar overeenkomen.
Een eerste vergelijking van de handelsstatistiek van Coesfeld met de transportsta-
tistiek van dat rayon (figuren 4.1 en 4.2) levert het volgende beeld op:

De ontwikkeling van de handel (in gewicht) loopt in grote lijnen parallel aan
de ontwikkeling van het verkeer, maar er zijn enkele afwijkingen. Een probleem
bij de verkeersstatistiek is dat wij niet weten hoe zwaar de vrachtwagens en sche-
pen zijn beladen. Een vergelijking van de uitkomsten van de Kommerzialnach-
weisungen met de verkeerstatistiek kan daarom slechts gebaseerd zijn op schat-
tingen. In het jaarverslag van Coesfeld wordt verschillende malen gezegd dat de

84 Door Von Borries geroemd als meest betrouwbaar: C. Junghanns, Der Fortschritt des Zollvereins,
Leibzig 1848.
85 Regionale prijzen - vaak graanprijzen - zijn wei degelijk beschikbaar. Een verantwoorde analyse
daarvan zou echter een eigen onderzoek vereisen.
86 Jaarverslagen Coesfeld en Vreden, Beilage no. 7. - StA MUnster OFD 401-410.
87 "Nachweis der abgefertigten FluBschiffe und Frachtwagen". HStA Dusseldorf, Nebenstelle Kalkum,
PStD 348-350.
88 Het is in deze tijd niet ongebruikelijk met grote draagrnanden (in Westfalen 'Kiepen' genoemd) te
lopen.



126 4 Bronnen en methode

Berkelschepen tussen 40 en 50 c.q. 70 Ctr. kunnen laden." Voor het gewicht van
de lading van de vrachtwagens zijn we aangewezen op andere bronnen. Schutten
betoogt dat vrachtrijders na de verharding van de weg Deventer-Hengelo vijf keer
meer kunnen laden dan daarvoor." Uit zijn verdere opgaven concluderen wij dat
op een verharde weg 25 tot 30 Ctr. kan worden geladen. Dit betekent dat bij een
onverharde weg een lading van niet meer dan 5 a 6 Ctr. mogelijk is. Rickelmann
en Rohrs berichten dat v66r de verharding van de weg Ibbenburen-Munster
voerlui met twee paarden slechts 12 tot 14 Scheffel kolen (rond de 10 Ctr.) kunnen
laden."
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Figuur 4.1 Vergelijking
invoer-inkomend uerkeer,
Coesfeld 1841-1857
Bron: Jaarverslag Coesfeld 1841-
1857. - StA Munster OFD 401-
410 en eigen berekening

Figuur 4.2 Vergelijking
uitvoer-uitgaand uerkeer,
Coesfeld 1841-1857
Bron: Jaarverslag Coesfeld 1841-
1857. - StA Munster OFD 401-
410 en eigen berekening

89 Cf. Jaarverslag Coesfeld 1855. - StA Miinster OID 410.
90 Schutten, Varen, 127 vlg.
91 Rickelmann, Sieinkohlenbergbau, 218. Cf. voor deze discussie ook hoofdstuk 2.
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Naar aanleiding van de opgaven bij Schutten en Rickelmann/Rohrs wordt hier
een gemiddelde laadcapaciteit van 15Ctr. per vrachtwagen en 50Ctr. per Berkel-
zomp verondersteld. Het zo berekende gewicht van het verkeer wordt vervolgens
naast de in- en uitvoer voIgens de KommerziaInachweisungen geplaatst (figuur
4.3). Uit de vergelijking blijkt dat de ontwikkeling van het transport en die van
de handel dezelfde trend volgen. In de eerste jaren is het transport groter dan de
handel. In de latere jaren zijn in- en uitvoer groter dan het transport en neemt
de afstand tussen de transport en handel toe. Het laadgewicht is met 15 Ctr.
blijkbaar te hoog voor de periode 1837-1845en te laag voor de jaren na 1850.
Omdat de wegen in het rayon Coesfeld slecht en niet bestraat zijn, is het zeer
aannemelijk dat de vrachtwagens in die tijd ook minder kunnen laden. Met de
toenemende verbetering van wegen in de jaren vijftigis een grotere lading mogeli-
jk, misschien wel het dubbele. Dit is duidelijk te zien bij de invoer.

Figuur 4.3 Vergelijking
handel-uetkeer,
Coesfeld 1841-1857
Bron: Jaarverslag Coesfeld
1841-1857. - StA Munster
OFD

De uitvoer en het uitgaande transport wijken sterker van elkaar af. Hiervoor zijn
meerdere verklaringen mogelijk: in 1852 wordt de uitvoer van kalk uit de han-
delsstatistiek genomen. In Coesfeld is de uitvoer van kalk niet onbeduidend ge-
weest en in 1852zien we een sterke daIing in de handelsstatistiek. De verkeerssta-
tistiek blijft op hetzelfde niveau; een aanwijzing dat de uitvoer van kalk feitelijk
niet is verminderd. Een andere verklaring is dat de Berkelschepen stroomafwaarts
("uit") zwaarder beladen kunnen worden dan stroomopwaarts. Het gemiddelde
gewicht houdt daar geen rekening mee. En ten slotte is het mogelijk dat bij de
uitvoer na verhouding meer eenassige karren worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat
slechts korte afstanden werden afgelegd." De interpretatie van de transportstatis-
tiek moet dus rekening houden met regionale factoren, maar is dan wei een
interessante en ook betrouwbare bron.

92 In de hoofdstukken 7 en 8, handel en verkeer van Coesfeld, wordt hierop uitgebreid ingegaan.



5 De Pruisisch-Nederlandse handel over de weg

De Pruisisch-Nederlandse handel over de weg zoals in de Kommerzialnach-
weisungen opgetekend, staat vanaf nu centraal. Het doel is een eerste overzicht
te geven van de omvang van de geselecteerde goederengroepen,' van hun sam en-
stelling, hun herkomst, voor zover mogelijk, en van het gebruik van de goederen
in industrie en huishouden. De goederengroepen zijn daarbij gerangschikt volgens
hun gewicht, beginnend met de groep met het grootste gewicht. Omdat de
Kommerzialnachweisungen als hoofdbron zijn gekozen, vindt de beschrijving
plaats vanuit een "Pruisische" optiek. Oat betekent dat "invoer" staat voor Prui-
sische invoer uit Nederland en "uitvoer" voor Pruisische uitvoer naar Nederland,
behalve als er expliciet iets anders staat vermeld.

5.1 De invoer

5.1.1 Delfstoffen

De groep met de grootste omvang, in casu 4,8 miljoen Ctr., zijn de delfstoffen.
De groep 'delfstoffen' omvat steenkool, kalk, zout, ruw ijzer en houtskool. De in-
deling van houtskool bij de delfstoffen mag in eerste instantie verrassend heten.
Sydow heeft ze, in navolging van de Belgische statistiek, bij "Montan-Rohstoffen"
ingedeeld, een verzamelnaam die op delfstoffen en tegelijk op hun aanwending
in de metaalindustrie duidt.? Houtskool is in de eerste helft van de 19de eeuw
een zeer belangrijke hulpstof voor de metaalverwerking. Bij het smelten van ijzer
worden afwisselend lagen ruw ijzer, afval van gietijzer, houtskool en kalksteen
in de hoogovens geladen.'

Inhet begin van de 19de eeuw wordt steenkool voomamelijk gebruikt voor het
opwekken van energie in stoommachines, stoomboten en in geringe mate voor
verwarming. Hoewel het pro cede voor de vervaardiging van cokes al is uitge-
vonden, wordt in Pruisen het gebruik van cokes nog weinig toegepast. Pas in 1849
wordt in Miilheim aan de Ruhr de eerste hoogoven in gebruik genomen die uit-
sluitend op cokes werkt.

1 Cf. hoofdstuk 4.
2 Sydow, Handelsbeziehungen, 285.
3 Van Hooff, Mnchinefabrieken, 37.



Figuur 5.1 Invoer delfstof-
fen, Pruisen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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In de Pruisische provincies zijn vier verschillende steenkooldistricten: in Rheinland
aan de Ruhr (bij Essen), aan de Inde en Wurm (bij Aken), in Westfalen eveneens
aan de Ruhr (bij Dortmund), bij Ibbenbiiren en bij Minden. De technische ontwik-
keling van de mijnbouw is in het begin van de 19de eeuw nag niet ver gevorderd
en de produktie van steenkool is vrij laag. Het is nag niet mogelijk rnijnputten
dieper dan 50 meter te delven. Een mijn bij Eschweiler (in de buurt van Aken)
heeft a1 in 1794 een stoommachine in gebruik; dat is een voorloper. Va or het
winnen van de kolen zelf worden geen stoommachines gebruikt. Een probleem
is het kwelwater, dat pas na 1820 met stoommachines kan worden weggepompt.
Omdat de rnijnen nag niet over een ontluchtingssysteem beschikken, vorrnen de
gassen een ander probleern.' De handelaar en mede-eigenaar van verschillende
steenkolenrnijnen, Franz Haniel, past aan het einde van de jaren dertig een nieuwe
mijnbouwtechniek toe. Het lukt hem op deze manier door een steenIaag heen te
dringen en zo realiseert hij in de rnijn "Kronprinz von PreuBen" een die per
liggende schacht, het begin van de diepbouw. Korte tijd later wordt ook een
methode uitgevonden om de schachten waterdicht te maken. Met succes worden
deze nieuwe technieken in het Ruhrgebied toegepast en het Ruhrgebied kan zijn
produktie enorm opvoeren.

In Pruisen stelt de overheid de prijs voor steenkool vast. Door de hoge heffingen
("Bergwerksabgaben") op Pruisische kolen zijn deze "in het RijnIand duurder dan
kolen uit Engeland"." Daarom irnporteert het RijnIand, via de Nederlandse haven
Venlo, grate hoeveelheden steenkool. Steenkool is mede daarom binnen de
delfstoffen de grootste invoerpost.

We beschikken over de invoercijfers van steenkool vanaf 1838. Tot 1845 laten
ze een sterke toename zien, gevolgd door een stagnatie op een lager niveau en
vanaf 1852 een daling. In 1857 is de invoer van kolen over de weg weer lager dan

4 Wiedenfeld, "Montanindustrie", 304.
5 Kuske, "Industrien", 450.
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in 1838 (figuur 5.1). In die hele periode is er geen verandering in de Pruisische
invoerbelasting op steenkool geweest. Ze bedraagt constant 1~ Sgr. Omdat zeker
niet kan worden verondersteid dat in deze peri ode de vraag naar steenkool af-
neemt, moet de reden voor de vermindering van de invoer ergens anders worden
gezocht, bijvoorbeeld in een verandering op transportgebied of een gunstige prijs
voor binnenlandse steenkool.

De invoer van de overige delfstoffen, te weten kalk, zout, ruw ijzer en houtskool,
volgen in zekere zin de import van steenkool. Ook zij hebben hun hoogtepunt
in 1845,dalen vervolgens en stagneren daarna. Een tariefwijziging, die op 1januari
1852 ingaat, leidt tot een halvering van de geregistreerde invoer. De oorzaak
hiervan is dat door de tariefwijziging kalk vrij van rechten is en met meer wordt
geregistreerd. Met behuip van de Nederlandse statistieken is het mogelijk de
invoer van delfstoffen (inclusief kalk) na 1852 vrij nauwkeurig te schatten. Het
blijkt dan dat - in tegenstelling tot de steenkoolinvoer - de overige delfstoffen
zich op een hoger niveau handhaven dan in 1841 (figuur 5.1). De reden hiervoor
is de schaarste van enkele delfstoffen in het Rijnland en in Westfalen.

In de meeste landen wordt de winning van en de handel in zout streng gecon-
troleerd, Zo heeft de Pruisische staat het monopolie op de zoutwinning en -ver-
koop en is uitvoer van het Pruisisch zout verboden. De distributie en nauwkeurige
registratie van zout gebeurt dan ook via "Salzkomptoiren" of "Salzfaktoreien".
Het belang van de overheid in de zouthandel is zeer groot. Dat blijkt onder meer
uit de eerste douanewet die in de latere Provinz Rheinland wordt afgekondigd:
de wet over het innen van invoerrecht op zout van 1 december 1814.6 Burgholz/
heeft aangetoond dat het "Salzmonopol" voor de Pruisische staat zeer lucratief
is geweest. Er zijn grote inspanningen verricht om de zoutwinning en -distributie
te bevorderen, waaronder de kanalisering van de Lippe. Voor de opkomende
industrie is de kunstmatig hoog gehouden prijs van zout een grote belemmering.
Zout speelt een rol bij de fabricage van soda en andere natriumzouten, van na-
triummetaal, chIoor en zoutzuur en wordt gebruikt door veehouders, aardewerkfa-
brieken, glasblazerijen, leerlooierijen, verfstoffabrieken, zeepziederijen en fabrieken
die ruw zink produceren." In het begin van de jaren veertig verlaagt Pruisen de
prijs van industriezout met een derde. Ondanks deze verlaging is het zout in
Pruisen nog steeds duurder dan het zout in Engeland. Dit is vooral nadelig voor
de sodafabricage.? Inde mer onderzochte periode produceert Pruisen met voldoen-
de zout om in de groeiende behoefte van de nijverheid en de agrarische sector
te kunnen voorzien. Het is daarom noodzakelijk zout te importeren.

Ook de Nederlandse overheid reguleert de zoutwinning en zouthandel. Sinds

6 Aus der Geschichie, 13.
7 Burgholz, "Salzmonopol".
8 Everwijn, Beschrijoing, Il, 811 en 816.
9 Kuske, "Industrien", 450.
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1822 is de invoer van ruw zout met Nederlandse schepen vrij en betalen vreemde
schepen f 2 per 100 pond. Het invoerrecht op geraffineerd zout bedraagt f 16.
De uitvoer van ruw zout aan de landzijde en de doorvoer van alle zout zijn
verboden. AIleen geraffineerd zout mag overal vrij worden uitgevoerd. In 1827
wordt de doorvoer van ruw zout aan de landzijde voor een tarief van f 2 per 100
pond toegestaan. Voor geraffineerd zout moet - ongeacht de transportweg - f 16
per 100 pond worden betaald. In 1845 wordt de uitvoer over zee vrij van rechten
en de uitvoer van ruw zout over land voor het eerst tegen een recht van f 2 per
100 pond toegestaan. De doorvoer van ruw zout aan de landzijde blijft belast met
f 2 per 100 pond. Het doorvoerrecht voor geraffineerd zout wordt echter verlaagd
naar f 6 per 100 pond. Pas in 1850 vervalt het verschil tussen land- en zeetransport
en wordt alle in-, uit- en doorvoer van ruw zout vrij van rechten. Er blijft een
invoerrecht op geraffineerd zout van f 6 per 100 pond. Vanaf 1850 is de doorvoer
van zout vanuit Nederland naar Duitsland echter uitsluitend toegestaan langs
Lobith "in gene mindere hoeveelheid dan van 5.000 ponden en alleen te water
in voor behoorlijke plombering vatbare vaartuigen".'?

Gezien de genoemde bepalingen over de doorvoer van zout kunnen wij ervan
uitgaan dat het in Kaldenkirchen en Wassenberg aangevoerde zout - zeker vanaf
1850 - in Nederland geraffineerd zout is. Zuid-Holland (Dordrecht) en Noord-
Brabant ('s-Hertogenbosch) hebben veel zoutketen," die over de Maas en eventueel
ook over de landweg naar Pruisen kunnen exporteren. Voor 1850 wordt zout uit
onder meer Portugal" en Engeland" doorgevoerd.

Kalk wordt voor talloze uiteenlopende doeleinden gebruikt. Kuske noemt bemes-
ting, huizen- en dijkbouw en de fabricage van glas, papier, suiker, soda, ijzer en
staal. Samen met zout wordt kalk gebruikt bij de fabricage van chloorkalk, het
belangrijkste bleekmiddel in de katoenindustrie. Hoe belangrijk kalk is, is af te
leiden uit het feit dat vanaf 1852 kalk van alle rechten wordt vrijgesteld. Aan de
oostelijke oever van de Rijn (tussen de zijrivieren Ruhr en Wupper) en in het noor-
den van de Eifel (tussen Aken en Duren) zijn kalkgroeven, evenals in Ahaus (bij
Coesfeld) en in Bentheim (vlak achter de grens met Hannover). Kaldenkirchen,
Kranenburg en Wassenberg importeren kalk.

Ruw ijzer in de vorm van gietelingen ("Masseln" of "Gansen"), oud ijzer en het
afval van ijzer worden samen met kolen en kalk gebruikt voor de produktie van
gietijzer." Aan de Oude IJssel in Nederland en rondom Bochold in Westfalen is
een oude ijzerindustrie gevestigd. In hoogovens wordt de plaatselijke ijzeroer ge-
smolten en het zo gewonnen ruwe ijzer wordt in gieterijen verder verwerkt. Het
valt te betwijfelen of deze hoogovens aan Kranenburg en Kaldenkirchen hebben

10 KB 1850 no. 54.
11 Everwijn, Beschrijving, [I, 813.
12 Cf. tabel "doorvoer" SHSN 1846.
13 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 813.
14 Ci. voor een beschrijving van het produktieproces: Van Hooff, Vulcanus, hoofdstuk ii.
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geleverd. Bijdeze douanekantoren worden vermoedelijk oud ijzer of ijzeren schuit-
jes geilnporteerd.15 In Coesfeld en Kaldenkirchen wordt gemiddeid per jaar wel
500 Ctr. ruw ijzer ingevoerd. De introductie van een invoerrecht door het Tolver-
bond heeft voor de totale omvang van de ijzerinvoer geen zichtbare gevolgen.

Houtskool wordt in het midden van de 19de eeuw nog veel gebruikt in de ijzer-
smelterijen, voordat deze tot het gebruik van cokes in de hoogovens overgaan.
Uitsluitend in het rayon Coesfeld, waar zich dicht bij de grens enkele kleine hoog-
ovens bevinden, wordt houtskool ingevoerd."

5.1.2 Textiel

De groep textiel staat met 1,17 miljoen Ctr. op de tweede plaats. De groep is
onderverdeeld in de subgroepen grondstoffen, halffabrikaten en manufacturen
ofwel textielprodukten. Van de grondstoffen moe ten ruwe katoen en ruwe zijde
altijd worden gelmporteerd. Pruisen produceert zelf wol en vIas. Wol is zelfs een
belangrijk Pruisisch exportprodukt. Onder halffabrikaten worden hier uitsluitend
garens verstaan. Ruwe lakens en dergelijke vallen in de categorie manufacturen.
Bij de garens vinden we katoenen garen, twee soorten linnen garen (ruw en be-
werkt) en twee soorten wollen garen (ongeverfd en wit).
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Figuur 5.2 lnuoer iexiiel,
Pruisen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening

Tot 1843domineren de grondstoffen, met name ruwe katoen uit Amerika, de groep
textiel. De overige grondstoffen hebben weinig betekenis (figuur 5.2). Na 1843
worden de garens belangrijker. Ook hierbij gaat het met name om katoenen garens
uit Engeland. De invoer daalt in 1847, en voor deze daling kunnen drie redenen,
die elkaar mogelijk versterkt hebben, worden aangevoerd. In 1846is de katoenoogst

15 Ilzeren schuitjes worden als ballast in schepen gebruikt.
16 Voor een bespreking van het nogal onregelmatige verloop van deze invoer wordt verwezen naar
hoofdstuk 7.
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in de Verenigde Staten, hoofdleverancier van ruwe katoen, slecht geweest. Dit
heeft de prijzen van katoenen garens zeker doen stijgen. Met ingang van 1847 wor-
den de invoerrechten op de meeste katoenen en linnen garens verhoogd. De ver-
zwakte economie in Pruisen in 1847 - door de aardappel- en graanmisoogsten
in de twee voorafgaande jaren - heeft waarschijnlijk al tot een verminderde vraag
naar garen geleid en onder invloed van de hogere prijzen daalt de vraag nog meer.
Daarbovenop komt de tariefverandering: het invoerrecht op een- en tweedraads
garen wordt met 50% verhoogd. Twee jaar later is het oude peil weer bereikt. Er
heeft echter een verschuiving plaatsgevonden. V66r 1847 is Kaldenkirchen de
grootste importeur, na 1848 is dat Coesfeld. Blijkbaar is Coesfeld - meer dan
Kaldenkirchen - aangewezen op de import en heeft het Enschede als leverancier
vlak over de grens. Met uitzondering van deze diepe maar korte daling van de
import bij de garens, neemt de invoer van ruwe katoen en (katoenen) garens over
de gehele periode toe. Bij linnen garen is de tariefverhoging aanleiding voor een
forse daling van de import bij Kaldenkirchen, terwijl Coesfeld zijn invoer zelfs
licht verhoogt. Slechts een jaar later voert ook Kaldenkirchen zijn invoer op. De
vraag naar garen is blijkbaar sterk genoeg om de tariefverhoging te kunnen dragen.

Manufacturen worden in zo geringe hoeveelheden over land ingevoerd, dat zij
buiten de selectie vallen. De totale import bij alle kantoren tezamen over de hele
periode bedraagt 1.273 Ctr. wollen goederen, 655 Ctr. katoenen goederen en 41
Ctr. kleding. Er wordt blijkbaar voldoende in eigen land geproduceerd.

5.1.3 Grondstoffen en halffabrikaten uoor de chemische indusirie

De groep Europese grondstoffen en halffabrikaten voor de chemische industrie
komt met een totaalgewicht van 1,03 miljoen Ctr. op de derde plaats. Het is een
belangrijke en zeer gevarieerde groep. De chemische industrie in ruime zin omvat
de produktie van olie, minerale en andere verven, meststoffen, zeep en kaarsen.
De invoer over land wordt sterk bepaald door de subgroep 'olie(zaden) en vetten'
en binnen deze groep weer door oliezaden. De oliezaden worden in Pruisen in
de overal aanwezige oliemolens tot verschillende soorten olie verwerkt. Tach
wordt ook olie, al dan niet gedenatureerd, traan en zelfs oliedrab gelmporteerd.
De subgroepen kleur- en hulpstoffen omvatten maar liefst tien verschillende goe-
deren en goederengroepen: aloe, ijzervitriool, kruisbes, verfaarde, meekrap, pot-
en houtas, soda, gist, buskruit, kopervitriool en diverse chernicalien. Een groot
deel van de chemische industrie is dienstbaar aan de textielindustrie.

Het grootste gedeelte van de invoer bestaat uit lijnzaad, gevolgd door raapzaad.
Bij Aken wordt ook hennepzaad gelmporteerd. Oliezaden worden oorspronkelijk
aan de Niederrhein zelf verbouwd en nauwelijks ingevoerd. Vanaf de jaren veertig
worden in toenemende mate oliezaden uit Rusland geimporteerd", omdat het

17 Dieterici, Ubersichten 1849-1853,488.
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verbouwen van graan en suikerbieten meer winst garandeert." Olie wordt gebruikt
voor verlichting, als brandolie, machine-olie, smeerrniddel, maar ook voor de
bereiding van spijzen. Fijne spijsolie valt echter binnen de categorie voedings-
rniddelen en wordt bij invoer veel hoger belast.

In de loop van de tijd heeft binnen de groep olien en vetten een verschuiving
van traan naar andere vetten plaatsgevonden. Traan wordt vooral in de leer- en
zeepindustrie gebruikt. De prijs van traan stijgt en er komt een groter aanbod van
andere vetten (kokosolie, olijfolie), die met name voor de zeepproduktie worden
aangewend." De toenemende invoer van olie bevestigt deze ontwikkeling. De ver-
zamelnaam "olie" staat voor olie op fust en de lager belaste kokos-, palm- en wal-
schotolie. Het is voorbarig om de toenemende invoer van olie uitsluitend te verkla-
ren uit de vervanging van traan door olie. Er is uiteraard ook olie als brandstof
ingevoerd. Daarnaast correspondeert de verhoogde invoer van olie in 1849 en 1850
met de geringere invoer van oliezaden tussen 1848 en 1850. De droogte is blijkbaar
niet aileen fataal voor graan maar voor aile gewassen, zodat er ook een tekort ont-
staat aan oliezaden.
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In 1841 maakt de subgroep kleur- en hulpstoffen, overzeese kleurstoffen als indigo
niet inbegrepen, een relatief klein deel uit van de invoer, namelijk 1%, in 1850 is
dat 4%. In 1852 is de invoer door onder meer een tariefwijziging nog maar 3%
van het totaa1 en in 18572%. Tot in 1850 groeit de invoer van deze subgroep onaf-
gebroken. De crisisjaren van 1846 tot en met 1848 hebben aileen invloed op het
tempo van deze ontwikkeling. De top - met een bijna verzesvoudiging van de
invoer ten opzichte van het basisjaar 1841 - blijft echter kort op dit niveau en
vanaf 1853 daalt de import snel. Voor een dee1 is deze achteruitgang te wijten aan
een herindeling van de statistiek vanaf 1852 in combinatie met een verlaging van

O~~.-~.-~.-~.-~.-~.-~.-~
jaor 1841

18 Kuske, "Industrien", 467/468.
19 Kuske, "Industrien", 471.
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het invoerrecht voor enkele belangrijke chemische grondstoffen. Gelijktijdig wordt
er een uitvoerrecht van 2,5 Sgr. voor de hele groep ingevoerd. Het effect van de
tariefwijziging duurt slechts een jaar. De laatste drie jaren handhaaft de invoer
zich op ongeveer het dubbele van de invoer in 1841.

In de Pruisische statistiek worden kleurstofferr" en hulpstoffen voor de chemi-
sche industrie in groepen ingedeeld: naar het materiaal waaruit ze zijn vervaar-
digd 6f naar de in- en uitvoerbelasting die erop wordt geheven. Dit heeft tot ge-
volg dat slechts voor vier van de tien stoffen het juiste aandeel aan de invoer kan
worden berekend, te weten ijzervitriool, soda, meekrap en gist. De andere kleur-
en hulpstoffen worden samengevat in categorieen:
- looistoffen: aloe, galappelen, hars;
- kleuren uit planten gewonnen: kruisbes, quercitron, saffloer, wede en wouw;
- kleuren uit aarde gewonnen: gele, groene en rode verfaarde, krijt, oker, umbra,

vloeispaat;
- zuren: kopervitriool en bepaalde ammoniak- en kaliverbindingen;
- assen: potas, weedas, houtas;
- chemicalien: twee niet nader gespecificeerde groepen vanwege de gelijke in- en

uitvoerbelasting in een categorie samengevat.
Deze indeling maakt een analyse moeilijk, maar niet onrnogelijk. Immers, de groe-
pen - op de laatste na - kunnen vrij duidelijk worden toegewezen aan bepaalde
nijverheden, zoals ververi], leerlooierij en glasmakerij.

Looistoffen en kleurstoffen, die looizuur bevatten zoals sumak (zwart) en curcu-
ma (violet), worden het meest ingevoerd. De groep "aloe" wordt pas in 1846apart
in de statistiek vermeld. Haar omvang is dan al beduidend. Daarvoor behoort
"aloe" onder de verzamelgroep chemicalia, waarvoor een invoerrecht van 15 Sgr.
geldt, terwijl voor 1846 andere looistoffen, zoals galnoten, een invoerrecht van
5 Sgr. kennen. In 1852 is de invoer het grootst: 7.016 Ctr. Daarna daalt de invoer
en eindigt rond de 4.000 Ctr.

Assen worden gebruikt in de zeep- en glasindustrie en bij het verven. De assen
vallen in twee groepen uiteen: houtas is vrij van rechten, wijnsteen en wede (twee
grondstoffen waaruit potas wordt gewonnen) en potas zelf hebben vanaf 1852
een invoer- en een uitvoerrecht van 5 Sgr. De invoer van potas, wijnsteen en wede
is beduidend hoger dan die van houtas.

Groene ijzervitriool en de afwijkend belaste overige vitrioolsoorten worden,
samen met zuren als ammoniak en kali, in de verfindustrie gebruikt. De vitriool-
soorten worden aangewend voor de ontsluiting van indigo en meekrap. De invoer
van ijzervitriool stijgt langzaam van rond 500 Ctr. in 1841 naar rand 2.000 Ctr.
in 1847.Dan voIgt in 1849een explosieve toename naar meer dan 5.000 Ctr. Deze
groei eindigt in 1852,waama in 1857 de import terugloopt naar circa 400 Ctr. Ta-
riefwijzigingen bemvloeden overigens niet het verloop van deze invoer. De import

20 De meest ingevoerde kleurstof is het verfhout. Omdat het bij koloniale goederen is ingedeeld, wordt
indigo niet meegeteld in de groep 'chemie'.
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daalt waarschijnlijk omdat in de provincie Rheinland de productie van verschillen-
de vitrioolsoorten toeneemt. Onder andere Curtius in Duisburg, vanaf 1824, en
Hasenclever in Stolberg, vanaf 1852, produceren vitriool."

Tot het begin van de jaren veertig wordt veel soda, een belangrijke grondstof
voor de zeep-, glas- en kleurstofindustrie uit Engeland ge'importeerd. In Pruisen
staat de produktie van soda, door de hoge zoutprijs en de hoge belasting op steen-
kool, tot die tijd onder zware druk. Vanaf 1837 produceert de firma Matthes &
Weber in Duisburg als eerste firma in de Rijnprovincie soda. Eerst bedraagt de
invoer van soda over land rond 350 Ctr. per jaar en in 1857 is de invoer 700 Ctr.
Vergeleken met andere chemische stoffen, en vooral gezien de werkelijke behoefte
aan soda, is deze invoer gering te noemen. Soda wordt blijkbaar via andere kana-
len aangevoerd.

Inheemse en exotische planten waaruit kleurstoffen kunnen worden gewonnen,
worden in de verfindustrie veelvoudig gebruikt. Het Pruisische tarief vermeldt
verschillende planten en de daaruit gewonnen kleurstoffen, zoals orseille, persio,
indigo, alkanna, kruisbes en quercitron. Alleen meekrap is van een dusdanige
betekenis dat het een aparte tariefbehandeling geniet en nooit is ingedeeld bij an-
dere stoffen. De invoer van meekrap over land is in absolute cijfers niet bedui-
dend: tussen de 200 en 400 Ctr. per jaar. In het begin van de jaren vijftig ligt de
totale invoer hoger, tussen de 600 en 1.000 Ctr., en na 1853 valt hij terug naar 200
Ctr. Deze daling valt samen met een tariefverlaging van 50%. De verklaring is
waarschijnlijk dat de invoer over land door invoer over de Rijn en via het spoor
wordt vervangen." Meekrap wordt namelijk in toenemende mate vanuit Frankrijk
aangevoerd. De invoer van de havens boven Emmerik is inderdaad in 1852 en
1854extreem hoog, ± 79.000Ctr., en relatief laag in 1853, 30.000 Ctr. Vermoedelijk
wordt de tariefverlaging in 1852benut voor het aanleggen van grote voorraden,
die gedeeltelijk nog in 1853 worden opgeteerd.

De andere planten voor de bereiding van kleurstof zijn samengevat in een groep:
kruisbes (geel), quercitron (geel), saffloer (rood), wede (blauw) en wouw (geel).
In 1852verdwijnt deze groep uit het tarief. Daarvoor is de invoer redelijk, in 1845
zelfs 3.749 Ctr. Verfaarde (geel, groen en rood), krijt (wit), oker, umbra (bruin)
en vloeispaat zijn vanaf 1852 van aIle in- en uitvoerbelastingen vrijgesteld en
worden daarom uit het tarief geschrapt. In 1851wordt er nog 1.644Ctr. ingevoerd.
Het is daarom erg spijtig dat deze groep daarna niet meer kan worden gevolgd.

5.1.4 Granen en andere Europese voedingsmiddelen

De vierde groep, Europese voedingsmiddelen, in het bijzonder granen, komt uit
op een totaalgewicht van 812.450Ctr. In de eerste tien jaren worden granen weinig
over land ingevoerd. AIleen rondom de jaren van misoogst schiet de import om-

21 Kuske, "Industrien", 445 vlg.
22 Cf. Wiskerke, "Meekrapbedrijf", 81.
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hoog (figuur 5.4). Dat verandert in de jaren vijftig. De invoer van graan over de
weg krijgt dan een meer structureel karakter. Er is weI een duidelijk verschil tus-
sen de misoogsten van de jaren veertig en de slechte oogsten van de jaren vijftig.
In beide gevallen neemt de invoer van granen toe. In 1852 is de toename echter
minder spectaculair, maar wel meer bestendig dan in 1846.

De samenstelling van de invoer verandert weinig. Tijdens de crisis van 1846-1847
wordt vooral rogge uit het buitenland betrokken (ongeveer 170.000etr. in 1846),
gevoIgd door tarwe (rond de 50.000 Ctr, in 1846) en haver (ongeveer 50.000 Ctr,
in 1847). In de jaren vijftig is rogge weer de koploper, deze keer gevolgd door
haver en met op de derde plaats tarwe. Gerst, peulvruchten en meel zijn over de
hele periode van weinig betekenis. In het aIgemeen wordt de invoer van granen
tijdens de crisisjaren vergemakkelijkt door de opschorting van het invoerrecht.
De lagere invoerrechten zijn echter niet de verklaring voor de hogere import, maar
de grote vraag naar voedseI, in samenspel met de lage binnenlandse oogsten.

Figuur 5.4 lnuoer Euro-
pese voedingsmiddelen,
Ptuisen 1841-1857
Bron: KNW nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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In de subgroep overige Europese voedingsmiddelen zijn zeer uiteenlopende
goederen en produkten ondergebracht. De belangrijkste zijn cichorei, gedroogde
en/ of gezouten vis en haring, gevolgd door gedroogd en gestoofd fruit en wijn.
De betekenis van kaas, boter en vlees is daarentegen gering. In het begin van de
onderzochte peri ode is de invoer van cichorei minder belangrijk dan de invoer
van vis en haring. Daarna stijgt de import van cichorei langzaam. Vanaf 1847 is
dit substituut voor koffie het belangrijkste ingevoerde Europese voedingsrnid-
del. De totale import van haring daait over de hele periode, met tussentijdse
pieken in het begin van de jaren vijftig. In 1852 en 1853 zijn de prijzen voor
vlees namelijk zeer hoog en heeft de goedkopere haring waarschijnlijk als ver-
vanging gediend."

23 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 447.
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Gedroogde zuidvruchten, krenten, rozijnen, amandelen, enzovoort, worden bij
alle kantoren in gelijke, kleine hoeveelheden van onder de 200 Ctr. geimpor-
teerd. Een uitzondering vormt Kaldenkirchen, dat jaarlijk.s tussen 1.000 en 2.000
Ctr. gedroogde zuidvruchten invoert. Deze worden vermoedelijk aangevoerd
uit Rotterdam, de belangrijk.ste aanvoermarkt voor deze vruchten. De betekenis
van houdbaar gemaakte vruchten is veel groter dan die van verse zuidvruchten
zoals sinaasappelen, citroenen, limoenen en granaatappelen, waarvan in totaal
slechts enkele honderden Centner per jaar worden ingevoerd. Deze geringe
hoeveelheden zijn waarschijnlijk voor een deel voor direct particulier gebruik
bestemd en worden voor het overige verwerkt door bakkers.

De invoer van wijn en most (fruitwijn) is samengevat in een tariefgroep. De
invoer vindt voornamelijk plaats in Kaldenkirchen en Aken. De vraag is uit welk
land de wijn wordt ingevoerd. Te denken vaIt aan Engelse portwijn, die vanuit
Rotterdam over de Maas komt en mogelijk ook most, geproduceerd in Nederland,
Belgie of Frankrijk (cider).

Een groot deel van de geimporteerde kaas is uit Nederland of Engeland afkom-
stig, want Zwitserse of Franse kaas wordt vermoedelijk niet via de landroute in
Pruisen aangevoerd De incidentele stijging in 1843en 1844van de verder onbedui-
dende invoer, wijt Dieterici aan het verminderde veebestand als gevolg van de
droogte in 1842.24 De geregistreerde invoer van boter over land vertoont een zeer
onregelmatig verloop. In1846 en 1852zijn er pieken van 1.000respectievelijk 1.100
Ctr. en 1843vormt met 100Ctr. een absoluut dieptepunt. Op grond van dit onregel-
matige patroon is het moeilijk een algemene uitspraak te doen over de invoer van
boter. Bovendien geniet boter een zekere voorkeursbehandeling bij de douane.
Stukken tot 1,5 kg zijn vrij van invoerrechten. Voor de invoer over land wordt
daardoor een uitspraak over de werkelijk geimporteerde hoeveelheid bemoeilijkt.

5.1.5 Koloniale goederen

De vijfde groep wordt gevormd door de koloniale goederen, waarvan het gewicht
uitkomt op 805.509Ctr, Het verschil in gewicht met Europese voedingsrniddelen
is dus niet groot, het verschil in waarde is uiteraard vele malen groter. De groep
koloniale voedingsmiddelen omvat koffie, rijst, suiker, kruiden. De invoer daarvan
vertoont hetzelfde patroon als de Europese voedingsmiddelen inclusief granen.
De pieken van de invoer van koloniale voedingsrniddelen komen overeen met
de pieken van de graaninvoer (vergelijk figuur 5.4 en figuur 5.5). Zij zijn een ge-
volg van de toegenomen invoer van rijst in de jaren van rnisoogst. Rijst wordt
steeds meer een substituut voor graan. Dit wordt overigens ook aangemoedigd
door een tariefverlaging. Vanaf 1851 wordt het invoerrecht op gepelde rijst met
50% en dat op ongepelde rijst met 60% verlaagd. In 1853 wordt bovendien in de
maanden november en december geen invoerbelasting op rijst geheven. Rijst ver-

24 Dieterici, Ubersichten 1843-1845, 311.
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toont hetzelfde onregelmatige patroon dat ook bij granen is terug te vinden. De
rijstimport vertoont drie pieken: 1847, 1853 en 1856. De invoer in 1853 en 1856
is daarbij groter dan in 1847.

Onder de verzamelnaam specerijen zijn de volgende categorieen uit het Duitse
tarief samengevat: peper en piment, kaneel en cassia en een restgroep met onder
meer galagana, gember, kardemom, foelie, muskaatnoten en cubebe. De onderlinge
verhouding verschuift in de loop van de tijd. In 1846 nemen peper en pigment
60%, galagana, gember, enzovoort 27% en kaneel en cassia 13% van de invoer
van kruiden voor hun rekening. Tegen het einde van de periode liggen de ver-
houdingen anders: er wordt meer galagana en gember (33%), meer kaneel en
cassia (19%)en minder peper (48%) geilnporteerd. De invoer van kruiden vertoont
een stijging van 100 Ctr. in 1838 naar 600 Ctr. in 1854, en daama een teruggang
naar 400 Ctr.

Figuur 5.5 lnuoer koloniale
goederen, Pruisen 1841-
1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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De invoer van koffie is zeer omvangrijk en neemt in de loop van de tijd steeds
meer toe (tabel 5.1). Dieterici schrijft dit toe aan een verhoogde consumptie, die
mogelijk wordt gemaakt door een continu afnemende koffieprijs aan de ene kant
en een toenemende welvaart van de lagere klasse aan de andere kant. Hij juicht
deze ontwikkeling toe, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat koffie voedzaam
en gezond is," Koffie is ook geliefde smokkelwaar. De daadwerkelijke invoer ligt
daarom waarschijnlijk hoger dan hier opgegeven. Alle kantoren voeren koffie in,
maar Kaldenkirchen heeft duidelijk de belangrijkste positie. De reden daarvoor
moet ten eerste worden gezocht bij het vrij grote achterland, dat via Kaldenkirchen

25 "Mag immerhin das Sinken der Kaffeepreise auf die Vermehrung der Kaffeeconsumption von Einfluf
gewesen sein, der Hauptgrund der letzteren wird immer in steigendem Wohlstand, in der wachsenden
Lebensgewohnung der niederen Stan de, vielen Kaffee zu verbrauchen, zu suchen sein, und dies ist eine
erfreuJiche Erscheinung, zumahl chemische Untersuchungen den Kaffee nahrend und der Gesundheit
zutraglich darstellen." Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 317.
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wordt verzorgd. Ten tweede wordt mogelijk een bepaalde soort koffie via Kalden-
kirchen ingekocht, die op andere wegen (met name over de Rijn) niet in voldoende
mate of niet tegen de gewenste prijs kan worden verkregen.

Tabe15.1 Inuoer koffie in Coesfeld, Kranenburg, Kaldenkirchen en Wassenberg, 1841-1857

jaar Coesfeld Kranenburg Kaldenkirchen Wassenberg
Ctr. Ctr. Ctr. Ctr.

1841 5,621 1,172 5,157 969
1842 5,350 1,275 1,011 912
1843 5,172 1,376 6,825 765
1844 3,054 1,541 7,132 830
1845 3,443 1,851 8,643 860
1846 3,529 845 9,919 996
1847 2,238 766 10,803 665
1848 3,497 450 8,019 454
1849 4,694 417 8,415 592
1850 4,864 373 9,158 545
1851 7,190 373 15,142 680
1852 8,344 629 20,687 1,004
1853 6,543 1,125 20,058 994
1854 5,624 1,309 21,966 989
1855 6,318 1,727 18,466 1,780
1856 5,240 1,611 18,890 2,560
1857 2,809 1,610 18,418 3,314

Bron: KNW Nr. 4, 1841-1857.

Het is bekend dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Duitsland direct aan
detaillisten verkoopt, om op deze manier de prijs van javakoffie hoog te houden."
In de grensstreek kunnen de detaillisten zo via de kortste weg van voorraden wor-
den voorzien. Dit kan een verklaring zijn voor de omvang van het transport over
land en de toename van de koffie-importen tijdens de hongerjaren. Het betekent
dan een verschuiving van het transport en geen absolute toename van het ver-
bruik. Het Provinciaal Verslag van Limburg over 1851bevestigt dat koffie te Vaals
"bij kleine partijen" naar Pruisen wordt uitgevoerd. Ook Venlo en Roermond ne-
men deel aan deze "kleinhandel in koloniale waren"." De verlaging van het in-
voerrecht op koffie in 1854 heeft geen omvangrijke verhoging van de importen
tot gevolg.

Als de uitzonderlijke importen van de crisisjaren buiten beschouwing worden
gelaten, blijken Europese en koloniale voedingsmiddelen in hoeveeIheid met elkaar
te concurreren. Van 1845 tot en met 1853 worden meer koloniale dan Europese

26 De Jonge, Nederland 1844-1873, 24.
27 PVL 1851, 368. Om onze vermoedens omtrent de koffiehandel te kunnen staven, is meer onderzoek
op microniveau noodzakelijk.
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voedingsmiddelen geimporteerd en in de jaren daama is het overwicht van de
Europese goederen niet groot. De koloniale voedingsmiddelen overtreffen zelfs
de Europese voedingsmiddelen, als granen niet bij de Europese voedingsmiddelen
zijn opgenomen. Deze vergelijking is natuurlijk enigszins problematisch, omdat
de Europese en niet-Europese voedingsmiddelen niet in alle gevallen vergelijkbaar
zijn. WeI kan worden gezegd dat koffie (rang 8) het wint van cichorei (rang 12),
en rijst (met rang 9) hoger genoteerd staat dan alle granen, behalve rogge, dat zijn
zevende rang vooral dankt aan de import tijdens de crisis. Belangrijke Europese
voedingsmiddelen zonder koloniale concurrentie zijn gedroogde vis (rang 13) en
haring (rang 14). Kaas (48ste plaats), boter (52ste) en vlees (62ste) hebben weinig
invloed gehad op de omvang van de invoer van voedingsmiddelen.

De 'overige koloniale goederen' zijn verfhout, tabaksbladeren, ruwe huiden en
indigo. Het relatieve aandeel van deze groep aan de totale invoer verandert van
2% in 1841 naar 5% in 1851 en valt daama terug naar 3% (figuur 5.5). Het belang-
rijkste goed uit deze groep is verfhout. De import van verfhout, ongemalen en
gemalen, stijgt van rond 1.000 Ctr. in 1841 naar 16.000 Ctr. in 1850, met een kleine
daling in 1847. Daama valt de invoer langzaam terug naar 5.000 Ctr. in 1856. Van-
af 1848 onderscheidt de statistiek gemalen en ongemalen verfhout, omdat vanaf
1 januari 1847 verfhout "in blokken" is vrijgesteld van invoerrechten. Gemalen
verfhout blijft belast met 5 Sgr. Sindsdien blijkt dat de invoer bij Kaldenkgchen
bestaat uit ongemalen verfhout dat vanuit Engeland via Rotterdam wordt doorge-
voerd. De import bij Coesfeld daarentegen bestaat uit in de Zaanstreek gemalen
verfhout. Het achterland van Kaldenkirchen beschikt over voldoende eigen hout-
molens" en het verfhout voor deze streek - en dat is het leeuwedeel van de invoer
- wordt dus alleen doorgevoerd. Coesfeld daarentegen importeert gemalen verf-
hout dat in Nederland een bewerking he eft ondergaan.

Indigo, een zeer belangrijke zo niet de belangrijkste kleurstof, is statistisch moei-
lijk te vatten. Dit heeft alles te maken met een ingrijpende wijziging van het tarief
van het Tolverbond voor chemicalien. De invoerrechten op goederen als indigo,
verfaarde, zwavel, hars en rubber worden geschrapt, en voor de meeste daarvan
worden uitvoerrechten gemtroduceerd. Het effect van deze maatregel, die voor
de chemische industrie voordelig is, is helaas slecht meetbaar. Alle genoemde stof-
fen, en nog enkele andere, worden in twee groepen samengevat, naargelang er
5 of 2,5 Sgr. uitvoerrecht op rust. Indigo, waarvoor tot 185015 Sgr. bij de invoer
moet worden betaald maar dat bij uitvoer vrij is, valt vanaf 1851 samen met kurk-
hout, exotisch timmermanshout en rubber onder de groep "Alcanna", Alkermes,
etc." Hiervan is de invoer vrij en bedraagt het uitvoerrecht 5 Sgr. Dat betekent
voor indigo dus de volledige afschaffing van het invoerrecht. De hoge invoer van
"Alcanna etc." vanaf 1851 kan niet uitsluitend aan de invoer van indigo worden

28 Kuske, "Industrien", 456.
29 Alcanna is een rode kIeurstof, gewonnen uit de ossewortel.
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toegeschreven, maar indigo maakt er wel een groot deel van uit. Het aandeel van
indigo aan het transport over land is zeer gering, maximaal2%, het aandeel van
1/ Alcanna etc." iets hoger.

Tabak wordt gelmporteerd in de vorm van onbewerkte bladeren en ongeplette
stelen, als halffabrikaten (rollen tabak) en als eindprodukten (vooral sigaren). De
invoer van half- en eindfabrikaten is gering en zeker vanaf 1852, als de invoerrech-
ten daarop verhoogd zijn, te verwaarlozen. Tussen 1841en 1853wordt ruwe tabak
echter jaarlijks in ongeveer gelijke hoeveelheden, 5.000tot 6.000Ctr., gelmporteerd.
De invoer van Aken ligt in de peri ode 1841-1845vermoedelijk op minimaal1.000
Ctr. per jaar." Over de hele periode tot 1853 daalt de invoer licht. Vanaf 1854
verrnindert de tabaksimport sterk en tot aan het einde van de onderzochte periode
wordt tussen de 2.500 en 3.000 Ctr. per jaar ingevoerd. De verklaring voor deze
ontwikkeling moet worden gezocht bij zowel macrofactoren als bij regionale in-
vloeden. In 1847 wordt er veel ingevoerd doordat de belangrijkste importeur in
Westfalen een transport, gepland in december 1846, moet uitstellen in verband
met de lage waterstand in de Berkel. Na 1853 daalt de invoer bij alle kantoren,
behalve Coesfeld, sterk. Deze vermindering staat in verband met de opkomst van
de tabaksmarkt in Bremen, die zelfs tot in het Rijnland zijn produkten afzet. De
zich uitbreidende rail-infrastructuur is daarbij een stimulans geweest." De verla-
ging van het invoerrecht in 1854 heeft hier geen extra stimulans opgeleverd. In
dezelfde periode wordt ook de landinvoer bij Aken grotendeels overgenomen door
de spoorweg, en daarmee blijft Coesfeld over als enige importeur die gebruik
maakt van wegvervoer. Gezien het feit dat zogoed als alle daar gelmporteerde
tabak bestemd is voor een fabriek (Oldenkott te Ahaus), kan zelfs van een verkla-
ring op microniveau worden gesproken.

De invoer van ruwe huiden vertoont twee pieken, 5.500 Ctr, in 1846 en 8.000
Ctr. in 1852, en een daling in het revolutiejaar 1848. In de overige jaren ligt de
invoer tussen 3.000 en 4.000 Ctr. Gezouten en gedroogde huiden, als grondstof
voor de leernijverheid, worden voor een groot deel uit Zuid-Amerika aangevoerd.
Halffabrikaten als rungare huiden worden nauwelijks over land getransporteerd.

5.1.6 Grondstoffen en halffabrikaten VOO1· de nijuerheid en diuerse
n ijverheidsprod ukien

Het is uiteraard heel moeilijk nadere uitspraken te doen over de goederen voor
en van de nijverheidsproduktie (figuur 5.6).De belangrijkste ingevoerde grondstof-
fen zijn de verschillende zaaizaden en afval van glas, botten, leerresten en gebro-
ken porselein. In Pruisen wordt eveneens een kleine hoeveelheid lompen geimpor-
teerd, ondanks het Nederlandse verbod op de uitvoer daarvan. Deze lompen
komen uit Engeland en Belgie, De belangrijkste nijverheidsprodukten zijn grof

30 Cf. hoofdstuk 13.
31 Cf. Blasing, Delta, 129.
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houtwerk en diverse ijzerwaren. Sommige van de ijzerwaren kunnen ook als half-
fabrikaten worden geclassificeerd. Het grof houtwerk bestaat overwegend uit ge-
bruikte vaten. Nederland en Pruisen hanteren strenge regels en hoge in- en uit-
voerrechten voor het vaatwerk.f Een toename van de invoer van vaten is daarom
misschien eerder gerelateerd aan de handel in bijvoorbeeld haring, olie en wijn
en andere in vaten verpakte goederen dan aan een grotere produktie van vaten.

Figuur 5.6 Invoer nijoer-
heidsgrondstoffen en nijver-
heidsprodukien, Pruisen
1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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5.1.7 De inuoer van vee

Een belangrijk onderdeel van de invoer over land is vee. In de SHSN is het gebrui-
kelijk vee in slachtvee en fokdieren te onderscheiden. De Pruisische statistiek kent
dit onderscheid niet. Vooral in de jaren veertig is de totale invoer van vee, gere-
kend naar stuks, in het algemeen zeer omvangrijk (figuur 5.7). In 1842 heerst in
veel Pruisische gebieden droogte, waardoor de veestapel afneemt. In het topjaar
1844 worden er 82.989 stuks over de grens gebracht. Ook in het volgende jaar is
er een misoogst en de schaarste aan voedermiddelen dwingt de veehouders tot
slachten. Dat leidt tot het paradoxale verschijnsel dat in de hongerjaren 1845 en
1846 meer vlees wordt geconsumeerd, dan in het jaar 1844. Pas in 1850 bereikt
de invoer van vee weer het niveau van 1845.In de volgende jaren neemt de invoer
geleidelijk af. De lage invoer van 1854- slechts 37.166stuks - moet met de slechte
oogsten in het voorafgaande jaar in verband worden gebracht.

Als naar de samenstelling van de vee-invoer wordt gekeken, ontstaat het volgen-

32 "Draagbaar vaatwerk van minder dan 35 kannen inhoud mag aan de landzijde niet worden uitgevoerd
ten ware hetzelve nieuw is en nimmer enige gegeest of gedestilleerd vocht erin zich heeft bevonden."
(Wet van 28 maart 1826.) Vanaf 1845 zijn nieuwe vaten belast met 10% bij invoer, de uitvoer is vrij; oude
vaten met 3% bij invoer en 2% bij uitvoer. Tegelijkertijd wordt het invoerrecht van het Tolverbond voor
"gebrauchte BOttcherwaren mit eisemen Reifen" (vaten) verlaagd van 15 Sgr. naar 5 Sgr.
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de beeld: 35% van het ingevoerde vee zijn speenvarkens, 35% schapen, geiten en
ander kleinvee, en 9% zijn kalveren. Dat betekent dat kleinvee 79% van de totale
invoer (in stuks) uitmaakt. Rundvee heeft een aandeel van 13%, paarden, ezels
en muilezels 4% en varkens eveneens 4%. De invoer van vee geschiedt bijna
uitsluitend (gemiddeld 96%) over land.

Dieterici rekent in zijn statistieken het vee om naar Zollzentner. Dit is een uiterst
problematische methode van vergelijken, omdat hij de gewichten niet aanpast aan
de reele ontwikkelingen, dat wil zeggen, aan de verbeterde kwaliteit van het vee
en daarmee het hogere gewicht. De gemiddelde gewichten in zijn berekeningen
zijn dus voor latere jaren te laag. Als zijn rekenmethode toch wordt toegepast,
dan kan - met de nodige terughoudenheid - worden gesteld dat de totale invoer
van vee over land met 950.576 Ctr. nog boven de koloniale goederen en boven
de Europese voedingsmiddelen uitkomt.

Iogenda

-COE

--- CRA

----- KAL

-WAB

5.2 De uitvoer

Figuur 5.7 lnuoer van vee,
Pruisen 1841-1857
Bran: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening

5.2.1 Gtanen en andere Europese voedingsmiddelen

Het zwaartepunt van de export ligt bij de granen met een totale omvang van 1,29
rniljoen Ctr. Het grootste deel daarvan is tarwe. Zoals wij hebben gezien, is de
invoer van graan sterk afhankelijk van de (rnis)oogsten. De uitvoer van graan,
en met name de uitvoer van tarwe, heeft een meer structureel karakter. De kwali-
teit van de oogsten heeft weliswaar invloed op de omvang van de uitvoer, maar
er blijft vanaf 1845 altijd een substantiele uitvoer van minimaal 25.000 Ctr. per
jaar, die kan oplopen tot 83.000 Ctr. (figuur 5.8). De uitvoer van rogge is rninder
stabiel en geringer. Deze schommelt in de loop van de jaren tussen 800 Ctr. en
23.800 Ctr.
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Tariefwijzigingen, naar aanleiding van misoogsten of om andere redenen, druk-
ken duidelijk hun stempel op de graanhandel. Pruisen ervaart de Nederlandse
graanwet met zijn schaalrecht dan ook als een grote belemmering voor de handel."
De relatief goede oogsten in het begin van de jaren veertig leiden tot hoge Neder-
landse invoerrechten. De Pruisische uitvoer neemt af en is in 1844 10% lager dan
in 1841. In de crisistijd wordt de graanwet buiten werking gesteld en het Neder-
landse invoerrecht op het minimum gefixeerd. De Pruisische uitvoer neemt tijdens
de crisis vervolgens weer toe.

Er moet weI een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende graan-
soorten en -produkten. In Pruisen is er in 1845 nog weI voldoende rogge voor
binnenlandse consumptie. Het is de aardappel die het zwaarst heeft geleden onder
de misoogst. In 1846 zijn ook de roggevoorraden opgeteerd en is de uitgevoerde
hoeveelheid rogge zeer gering. De tarwe is voor de lagere klassen van de bevoI-
king niet betaalbaar; het is een echt handeisgewas. Dat verklaart misschien waar-
om het kan worden uitgevoerd. De uitvoer is overigens geenszins gelijkmatig ver-
spreid over aIle kantoren. Voornaamste plaats van uitvoer van zowel tarwe ais
rogge is Kranenburg. Hier spelen regionale factoren, die later verder zullen
worden uitgediept, een belangrijke rol.

Pas na de afschaffing van de schaalrechten in 1847 en de introductie van een
gewoon invoerrecht in Nederland krijgt de Pruisische uitvoer zijn hierboven
beschreven stabiliteit. De verlaging van de invoerrechten in 1853 - als gevolg van
misoogsten - leidt tot een verhoging van de uitvoer van aIle granen, die aIleen
voor tarwe van blijvende aard is.

Figuur 5.8 Uitvoer Euro-
pese voedingsmiddelen,
Pruisen 1841-1857
Bran: KNW Nr. 14 en eigen
berekening
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Naast tarwe en rogge worden ook haver en boekweit, die samen in een tariefgroep
staan, gerst en peulvruchten geexporteerd. Er wordt gemiddeld 17.000 Ctr. haver

33 G. Kramer, Graanwetten.
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en boekweit uitgevoerd en deze export is hoger dan die van rogge. De uitvoer
vertoont een gelijkmatiger patroon dan bij rogge en is vergelijkbaar met de export
van tarwe. Ook gerst wordt in de meeste jaren in grotere hoeveelheden dan rogge
uitgevoerd. De peulvruchten zijn minder relevant. Het beeld van rogge als schaars
voedingsmiddel, en overige granen als handelsobject, wordt hierdoor bevestigd.

Van de overige Europese voedingsmiddelen worden alleen wijn en most in noe-
menswaardige hoeveelheden over de weg uitgevoerd, in totaal14.000 Ctr. Deze
tendens neemt langzaam af. In de jaren veertig vorrnen zij samen met brandewijn
en gestoofd fruit nog rond 1% van de uitvoer over de weg. Daama is het aandeel
van Europese voedingsmiddelen in de uitvoer niet meer significant. Verrnoedelijk
bestaat de uitvoer voor een groot deel uit wijn. De wijn gaat voomamelijk via
Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken naar wijnhandelaren in VenIo, Sittard, Roer-
mond en Maastricht. In 1845 verlaagt Nederland het invoerrecht. In combinatie
met twee goede wijnoogsten in 1846en 1847leidt dit in 1847 tot een ietwat hogere
export. Maar de tendens blijft afnemend.

5.2.2 Grondstoffen en halffabrikaten voor de nijverheid

De op een na belangrijkste groep uitvoergoederen zijn grondstoffen en halffabrika-
ten voor de nijverheid (figuur 5.9.).Door de export van bouw- en werkhout komt
deze groep uit op 497.382 Ctr. Daamaast worden ook nog schors, klaver- en
andere zaaizaden, koeharen en lijn- en raapkoeken uitgevoerd. Lijn- en raapkoeken
zijn afvalprodukten van de oliemolens en worden gebruikt als voedermiddel. De
uitvoer van diverse zaaizaden - in het bijzonder van klaverzaad - heeft een totale
omvang van 41.920 Ctr. Klaver wordt op de Brabantse zandgronden in de vrucht-
wisseling en voor bemesting (stikstof) gebruikt. 34 Oat verklaart mogelijk het vaste
patroon in de uitvoer van deze zaden: pieken en dalen wisselen elkaar om de twee
jaar af, in het ritme van de vruchtwisseling. Het patroon wordt in 1847 doorbro-
ken. Dat jaar had een daljaar moeten zijn, maar vertoont een hoge uitvoer. De
hoogte van deze uitvoer wordt uitsluitend toegeschreven aan de export bij Kranen-
burg, alle andere kantoren voeren weinig uit. In 1848is er een algeheel dieptepunt
en in 1849voIgt een piek. Mogelijk hebben de jaren van misoogst een verandering
in het ritme van de vruchtwisseling noodzakelijk gemaakt. Daama wordt het
patroon aangehouden met een om de twee jaar stijgende uitvoer, tot in 1855 het
hoogtepunt van rond 5.200 Ctr. is bereikt.

De uitvoer van koeharen voor het vervaardigen van vloertapijten is een welkome
bron van inkomsten voor de veehouders. Enkele tapijtfabrieken liggen dicht bij
de grens met Westfalen: in Dinxperlo (bij Anholt) en in Deventer. De belangrijkste
tapijtindustrie is gevestigd in het westen van Nederland, in Hilversum. Inde jaren
vijftig neemt de uitvoer sterk toe, ongeacht de Pruisische uitvoerbelasting van 10
Sgr., die er in de hele periode op rust. Het herstel en de toenemende mechanisatie

34 lnformatie Dr. J. Bieieman, Wageningen.
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van de tapijtnijverheid zijn de oorzaak van deze opleving. Het Nederlandse in-
voerrecht is reeds in 1845 verlaagd. Over de uitvoer van koeharen heeft Dieterici
opgemerkt: "Ist das Geldobjekt dieses Ausfuhrartikels auch nicht von groBem Be-
lange, so ist doch unverkennbar, daB diejenigen Handlungen und Commissionare,
welche das Geschaft dieser Ausfuhr betreiben, es anvermehrter Tatigkeit nicht
ermangeln lassen, den Absatz im Auslande zu erweitern.r'+In absolute getallen
blijft de uitvoer over de weg in de peri ode tot 1851 gehandhaafd tussen 400 en
600 Ctr. en neemt daarna zelfs even toe. De toenemende concurrentie vanuit
Engeland is er vermoedelijk de oorzaak van dat vanaf 1855 de uitvoer terugloopt.

Eiguur 5.9 Ilitooer nijver-
heidsgrondstoffen en -pro-
dukten, Pruisen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 14 en eigen
berekening
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Bouw- en werkhout is de op een na belangrijkste exportpost, met een totale uit-
voer van 353.503 Ctr. over de hele periode. De uitvoer van hout is uitsluitend bij
Kranenburg geregistreerd. Dit heeft te maken met een bepaling in de Pruisische
statistiek. 36 Hout valt bij in- en uitvoer over land binnen de afdeling I van het ta-
rief, is vrij van alle rechten en wordt niet geregistreerd. Bij in- en uitvoer over wa-
ter behoort hout daarentegen tot de afdeling II. Voor bouwhout betekent dat een
invoerbelasting van 1 TIr. De uitvoer is vrij, maar wordt weI genoteerd. Kranen-
burg beschikt in Kleef over een kleine haven aan de Spoygraben, hetgeen de regis-
tratie van de houtuitvoer verklaart. InCoesfeld meldt een douanier in zijn jaarbe-
richt wei verschillende keren de levendige handel in bouw- en werkhout." De
rivier de Berkel heeft echter op grond van zijn geringe betekenis de status van
een landweg, met als gevolg dat deze uitvoer niet in de Kommerzialnachweisun-
gen verschijnt. Een en ander betekent dat de werkelijke uitvoer van hout met
zekerheid omvangrijker is geweest dan de geregistreerde uitvoer.

Schors en het fijner gemalen run zijn twee andere belangrijke exportprodukten

35 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 634.
36 Cf. hoofdstuk 3.
37 Jaarverslag Coesfeld 1842 en 1843. - StA Miinster OFD 403-404.
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uit de bosbouw. Er wordt in totaal 92.153Ctr. uitgevoerd tegenover een invoer
van slechts 13.601Ctr. Gedurende de hele periode is de uitvoer van schors en run
uit Pruisen met een recht van 5 Sgr. belast. De invoer is vrij. Uitvoerrechten wor-
den in Pruisen vrij weinig toegepast. Dat schors niet vrij kan worden uitgevoerd,
wijst op het grote belang van deze grondstof. De rechten in Nederland differenti-
eren naar de mate van bewerking van het produkt. Dit is een niet ongebruikelijke
procedure. De in- en doorvoer van ongemalen schors is in Nederland sinds 1827
belast met f 0,27 per 1000pond, de uitvoer met f 0,05 per 1000pond. De invoer
van gemalen schors en run is in Nederland belast met f 2 per 100pond, de uitvoer
met f 0,05 en de doorvoer met f 0,10.Na 1850 is de doorvoer vrij van rechten.
Uit het Duitse tarief is niet af te lezen welke soorten worden uitgevoerd. In de
loop van de tijd loopt de uitvoer van schors terug en in 1857wordt er nog maar
1.500Ctr. geexporteerd. Dit heeft alles te maken met de in deze jaren optredende
intemationale schaarste aan schors, waardoor er slechts weinig schors aan de
binnenlandse vraag kan worden onttrokken. Sterker nog: eind jaren vijftig moet
er schors worden ingevoerd.

5.2.3 Delfstoffen

Delfstoffen, de derde groep, hebben een totaalgewicht van 352.774Ctr. (figuur
5.10.).De grootste post binnen de delfstoffen is steenkool. Coesfeld neemt bijna
de hele uitvoer voor zijn rekening. Deze steenkool is bedoeld voor de Twentse
textielnijverheid. Evenals de uitvoer van hout is de uitvoer van steenkool een
regionaal verschijnsel. De kolen komen eerst uitsluitend uit de rnijnen bij Ibben-
buren," maar vanaf 1850 wordt ook steenkool uit het rnijndistrict aan de Ruhr
per trein naar Miinster en van daaruit over de weg vervoerd." In dat jaar schaft
Nederland het invoerrecht op steenkool- dat al in 1845is verlaagd - geheel af.
De overige kantoren voeren incidenteel enkele honderden Centner steenkool uit.
Of deze afkomstig zijn uit de rnijnen rondom Aken of, in het geval van Kranen-
burg wellicht uit het Ruhrgebied, kan niet worden achterhaald.

De doorvoer respectievelijk wederuitvoer van steenkool bij Aken en Wassenberg
is daarentegen zeer omvangrijk. Deze steenkool is afkomstig uit de rnijnen bij
Kerkrade. Een groot gedeelte van de daar gewonnen kolen wordt door Aken en
Wassenberg naar Belgie en Nederland doorgevoerd. Al in 1838vinden wij in een
Pruisische statistiek de opmerking dat steenkool uit de dorniniale rnijn bij Kerk-
rade via Herzogenrath en Pannesheide ingevoerd en via Valserquartier, Tullje

38 " ... und daB auch seit dem Monat Juni 1838 die Ausfuhr der Steinkohlen von Ibbenbiiren nach Holland
begonnen hat, indem das Bergamt fur die ausgefuhrten Steinkohlen einen Rabbat bewilligt hat, unter
der Bedingung, daB tiber diese Ausfuhr bei dem Zollamte zu Glanerbriick eine Nachweisung gefuhrt
und solehe vierteljahrlich dem gedachten Bergamte zugestellt wird." Jaarverslag Coesfeld 1838. - StA
Munster OID 401.
39 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Miinster OID 407.
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en Stockem weder wordt uitgevoerd." Dit is vooral verkeerstechnisch bepaald.
Helaas bevatten de Kommerzialnachweisungen slechts weinig cijfers over deze
doorvoer. Hij is namelijk vrij van rechten en wordt slechts enkele keren vermeld."

Ook de export van kalk is een regionaal gebonden verschijnsel. Kalk wordt
uitsluitend bij Coesfeld uitgevoerd, wegens de bij Ahaus bestaande kalkgroeve.
In de jaren veertig is de uitvoer hoog, tussen 30.000 en 20.000 Ctr. per jaar, maar
na 1847 neemt de export snel af. Vanaf 1851 is het verloop van de uitvoer niet
meer te volgen, omdat kalk uit het tarief verdwijnt."

Figuur 5.10 Uitvoer delf-
stoffen, Pruisen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 14 en eigen
berekening
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Ook houtskool is een belangrijk exportprodukt. In Rheinland en Westfalen is
houtskool in ruime mate beschikbaar. Rond de jaren vijftig is een kwart van de
oppervlakte van Westfalen bedekt met bos" en ook het Rijnland heeft uitgestrekte
bosgebieden, bijvoorbeeld in de Eifel, het Siegerland en de Westerwald. In de
eerste jaren voeren Coesfeld en Kranenburg, twee rayons met een uitgebreide
bosbouw, houtskool uit. Hun afnemers in Nederland zijn onder meer de ijzer-
smelterijen ('ijzerhutten') aan de Oude Ijssel, Na 1847 speelt Kranenburg geen rol
van betekenis meer en gaat het leeuwedeel van de uitvoer via Coesfeld.

5.2.4 Textiel

De groep textiel, grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten staat met een
totale uitvoer van 231.203 Ctr. op de vierde plaats (figuur 5.11.). Vias is de belang-

40 Jaarverslag Rheinland 1838, bijlage "Nachweis der abgefertigten FluBschilie und Frachtwagen". - HStA
Dusseldorf, Nebenstelle Kalkum, PStD 348.
41 KNW Nr. 12 (1856 en 1857). Misschien dat het Archief van de DominiaJe Mijn in het Rijksarchief
Limburg te zijner tijd uitsluitsel kan geven. Het archief (200 m) is nu nog niet geinventariseerd.
42 In tegenstelling tot de invoer kan de uitvoer na 1850 - bij gebrek aan Nederlandse bronnen - niet
worden geschat.
43 Wischermann, "Industrialisierung", 105.
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rijkste grondstof, ook al daalt de uitvoer van 2.300 Ctr. naar 1.300 Ctr. Een inciden-
tele uitvoer van ongeveer 3.000 Ctr. bij Kaldenkirchen, dat anders nauwelijks vlas
uitvoert, veroorzaakt twee pieken in de export. Uitvoer van ruwe wol komt vooral
voor bij Aken, waar hij echter alleen voor de periode 1846-1853 kan worden aange-
toond. Van 1847 tot en met 1852 ligt de uitvoer daar ruim boven de 1.000 Ctr.,
en dat is 60% tot 75% van alle wolexport, Vanaf 1846 voert Coesfeld per jaar enke-
le honderden Zollzentner rowe katoen uit. Logischerwijs kan het hier alleen om
wederuitvoer of verborgen doorvoer gaan. Er bestaat dus een duidelijk verband
tussen de export van grondstoffen en de regionale textielnijverheid -linnen (en
katoen) in Westfalen en wol rondom Aken - die in staat blijkt het overschot van
haar eigen grondstoffen uit te voeren. De uitvoer van wol en katoen is overigens
belast, Tot 1854 is wol met 4 Tlr./Ctr. zelfs verhoudingsgewijs zwaar be last.
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Figuur 5.11 Uiiuoer tex-
tielsektor, Pruisen 1841-
1857
Bran: KNW Nr. 14 en eigen
berekening

De export van de subgroep halffabrikaten is onbeduidend. In de meeste onderzochte
jaren ligt haar aandeel in de uitvoer over de weg onder 1%. De garens worden
bij Coesfeld uitgevoerd. De uitvoer van row linnen garen is structureel, maar betreft
een zeer kleine hoeveelheid. Het gaat daarbij vooral om met de hand gesponnen
garen. dat bij andere plaatsen en over de Rijn nauwelijks wordt uitgevoerd. Inciden-
teel gaat het om katoenen garens en soms is de uitvoer daarvan hoog.

Anders dan bij de invoer worden niet alleen grondstoffen en garens maar ook
manufacturen uitgevoerd. Sterker nog, de manufacturen zijn de grootste subgroep
binnen de textieIuitvoer. In 1842 is de uitvoer - met rond de 13.600 Ctr. - het
hoogst. Daama voIgt een daling en pas in 1853 wordt met ongeveer 13.300 Ctr.
het peil van 1842 weer bereikt. Daama volgt een snelle teroggang van de uitvoer
en de manufacturen eindigen in 1857 op 2.280 Ctr. Het aandeel in de uitvoer over
de weg daalt, met andere woorden, van 11% in 1841 naar 1% in 1857. Binnen de
groep manufacturen kunnen linnen, katoen-, wol- en zijdeprodukten en produkten
van gemengde aard worden onderscheiden. Ook zijn er verschillende niveaus van
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bewerking (van ruw lijnwaad tot volle dig afgewerkte wollen goederen). In 1845
verandert Nederland de tariefwet en wordt het invoerrecht op nagenoeg alle
manufacturen verhoogd. Kleding vormt een aparte tariefgroep en zijn vanwege
hun zeer geringe betekenis niet meegeteld. De regionale verbanden die eerder bij
de grondstoffen zijn geconstateerd, vinden wij ook terug bij de textielprodukten.

Het grootste deel van de manufacturen bestaat uit linnen. Bewerkt linnen" scoort
met een dertiende rang op de totale uitvoerlijst het hoogst van aIle uitgevoerde
rnanufacturen." Dit produkt of deze produkten wordt/worden bijna uitsluitend
geexporteerd door Coesfeld, waar de traditionele linnenweverij zich het langst
heeft gehandhaafd. Tot 1838 bedraagt de uitvoer nog 5.500 Ctr. per jaar, in 1841
is hij al onder de 3.000 Ctr. gezakt en is in 1857 zelfs lager dan 500 Ctr. Deze
cijfers weerspiegelen de achteruitgang van de linnennijverheid in Westfalen. Een
andere ontwikkeling - namelijk een toenemende uitvoer - vertoont het pakdoek
("Graue Packleinwand"), een grof produkt van linnen, overwegend geexporteerd
bij Coesfeld. In de jaren 1841 tot en met 1846 bedraagt de uitvoer rond de 3.000
Ctr., van 1847 tot 1851 ongeveer 5.500 Ctr. en van 1852 tot 1855 rond de 9.000 Ctr.
In 1856 komt een omslag en wordt er nog maar 4.500 Ctr. en in 1857 slechts 600
Ctr. over land uitgevoerd.

Manufacturen van katoen, waarvan in 1841 en 1842 Kaldenkirchen, Coesfeld
en Kranenburg samen nog meer dan 4.000 Ctr. exporteren, dalen over de hele periode
en bij alle kantoren. In 1857 wordt er nog amper 700 Ctr. uitgevoerd, waarvan
het meeste bij Kaldenkirchen. De export van wollen goederen vindt tussen 1841
en 1849 vooral bij Kranenburg plaats. De uitvoer daalt in die periode van 1.000
Ctr. naar 500 Ctr. Daama neemt Coesfeld de leidende positie over, en in 1854 stijgt
de uitvoer naar ongeveer 1.400 Ctr. Vervolgens daalt ook daar de uitvoer over
de weg naar 500 Ctr. Manufacturen van zijde - uit de zijdeweverijen van Krefeld
en omstreken - worden meestal via Kranenburg naar Nederland geexporteerd.
De hoeveelheden zijn klein, tussen 1843 en 1852 rond de 150 Ctr. per jaar. Daarna
vindt vrijwel geen uitvoer over land meer plaats. Zijden waren met bijmengingen
van andere garens worden meestal via Kaldenkirchen over de weg uitgevoerd.
In 1853 neemt ook hier de uitvoer - tot die tijd gemiddeld 200 Ctr. per jaar - af.

5.2.5 Nijoerheidsprodukien

Deze groep is nog meer divers dan de groep manufacturen. In de meeste gevallen
is de uitvoer over meerdere kantoren verdeeld. Anders dan bij textiel zijn niet
altijd regionale specialismen aanwijsbaar. Het gaat meer om produkten die, indien
de noodzakelijke grondstoffen aanwezig zijn, in een agrarische samenieving op
vele plaatsen op kleine schaal worden geproduceerd. De volgende nijverheden
zijn vertegenwoordigd: steenbakkerij, stijfselfabrieken, houtverwerking, grof- en

44 Gebleekt, geverfd, bedrukt lijnwaad, (bedde)tijk, dril, \innen kielen en lijfgoed.
45 O. hoofdstuk 3.
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fijn-ijzerindustrie, glas- en papierindustrie. De totale uitvoer van nijverheidproduk-
ten blijft tot 1850 ongeveer op hetzelfde niveau van ± 800 Ctr. per jaar en neemt
daarna duidelijk toe (figuur 5.9).

5.2.6 Grondstoffen en hnlffabrikaten voor de chemische industrie

Grondstoffen en halffabrikaten voor de chemische industrie worden weinig geexpor-
tee rd. In de hele onderzochte periode komt de uitvoer van kleurstoffen en olie(za-
den) te zamen op niet meer dan 15.000Ctr. uit. In de subgroep kleur- en hulpstoffen
vinden wij enkele plantaardige grondstoffen, de verzamelpost "chemicalia" en
buskruit. Buskruit is aan bepaalde transportbeperkingen onderworpen en mag
in Nederland uitsluitend door schepen met minimaall.OOO Ctr. laadvermogen,
en zonder enige bijlading, getransporteerd worden." Dit opent perspectieven voor
het vervoer over land vanuit de kruitmolens in de Eifel via Wassenberg en Aken.
Gerniddeld wordt 29% van alle buskruit over deze weg vervoerd. De subgroep
olie(zaden) en vet is slechts met een kleine hoeveelheid raapzaad vertegenwoordigd.

5.2.7 De uitvoer van vee
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vee, Pruisen 1841-1857
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De uitvoer van vee is van geringe betekenis (figuur 5.12). Varkens, kalveren en
jongvee worden nauwelijks geexporteerd, paarden, rundvee en schapen in kleine
aantallen. Omgerekend naar gewicht komt de hele uitvoer tussen 1841 en 1857
op 51.000 Ctr., wat minder is dan in de 'goede jaren' per jaar wordt ingevoerd.
OpvaUend zijn de uitschieters in de jaren 1845 en 1848.De reden daarvoor is dat
incidenteel paarden en koeien in grote hoeveelheden bij een kantoor worden uitge-
voerd: in 1845ongeveer 1.100paarden in Kaldenkirchen en in 1848meer dan 1.200

46 Kuske, "Industrien", 463.
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koeien in Wassenberg. De uitvoer van ossen en stieren, schapen, geiten en hamels
schommelt sterk, vooral vanaf 1852. Toch is er na 1852 een duidelijke toename
in de uitvoer van vee te zien, die grotendeels aan Wassenberg kan worden toege-
schreven.

5.3 Een eerste overzicht

Een eerste overzicht van de Pruisisch-Nederlandse landhandellaat zien dat invoer
en uitvoer in omvang duidelijk van elkaar verschillen. De invoer is de meeste jaren
twee it drie keer groter dan de uitvoer en ook ontwikkelen ze zich verschillend.
Terwijl de invoer na een stormachtige, opwaartse ontwikkeling vanaf 1846 met
korte tussentijdse oplevingen terugloopt, groeit de omvang van de uitvoer vanaf
1845 gestaag met slechts lichte tussentijdse dalingen. Wij zullen op een later
tijdstip hierop terugkomen."

Figuur 5.13 Pruisische in- en uiiuoet (excl. Aken), 1841-1857
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47 Cf. hoofdstuk 14.



6 Een eerste analyse

6.1 De structuur van de buitenlandse handel van het Tolverbond
en de Rijnhandel

De Pruisisch-Nederlandse handel over de weg is slechts een onderdeel van de
buitenlandse handel van de respectievelijke staten. Daarom zullen de gegevens
over de landhandel worden gespiegeld aan de buitenlandse handel van het Tol-
verbond en aan de Rijnhandel. Wij maken hierbij gebruik van de onderzoeken
van Von Berries' en Nusteling'. Von Borries heeft, aan de hand van uittreksels
uit de Kommerzialnachweisungen en statistieken uit onder meer de Hanzesteden
Hamburg en Bremen, gepoogd de Duitse buitenlandse handel in kaart te brengen.
Een relativerende opmerking vooraf is noodzakelijk. De handel over land tussen
Nederland en Pruisen is weliswaar te aggregeren ep als zodanig tegenover de Rijn-
handel te plaatsen, maar de uitkomst van deze vergelijking heeft haar beperkin-
gen. Bij nader inzien verschillen de in- en uitvoer van de afzonderlijke kantoren
behoorlijk van elkaar en kan er derhalve slechts een indicatie worden gegeven
van de betekenis van de landhandel, in vergelijking met de buitenlandse handel
in het algemeen en de Rijnhandel in het bijzonder. Voor een nadere analyse van
de landhandel wordt verwezen naar de hoofdstukken over de afzonderlijke
kantoren en hun regie's.

6.1.1 De buitenlandse handel van het Tolverbond tussen 1836 en 1856

Von Borries maakt gebruik van de officieuze statistieken van Dieterici" en de han-
delseditie van de Kommerzialnachweisungen". De berekening van de waarde ba-
seert hij grotendeels op geschriften van tijdgenoten, met name van wolhandelaar
Junghanns uit Hamburg", Von Borries selecteert ongeveer 45 goederen", die hij
in zes groepen categoriseert: koloniale voedingsmiddelen, Europese voedingsmid-
delen, grondstoffen, halffabrikaten, textiele eindprodukten en eindprodukten.
Daamaast hanteert hij nog een restgroep ("Sonstiges").

1 Von Bonies, Auflenlumdel.
2 Nusteling, Rijnvaarl.
3 Dieterici, Ubersichten 1837-1839.
4 Statistische Ubersichten [Verlag G. Reimer}.
5 Junghanns, Carl, Der Forlschritt des Zolloereins, Leibzig 1848.
6 Von Bonies, Auflenhandel, 42 vlg.
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Tijdens de door hem onderzochte periode 1836-1856 neemt het aandeel van
grondstoffen en halffabrikaten bij de invoer toe en bij de uitvoer af. De uitvoer
van eindprodukten daarentegen stijgt. De invoer van voedingsmiddelen neemt
in het geheel toe en daarbinnen treedt een verschuiving op van koloniale naar
Europese voedingsmiddelen. Het aandeel van Europese voedingsmiddelen aan
de uitvoer neemt af en stijgt licht voor koloniale voedingsmiddelen, maar blijft
qua omvang zonder betekenis.'

De geschetste verschuivingen zijn vrij gering, maar niettemin signaleert Von
Borries een groeiende orienta tie van de handel van het Tolverbond op de behoef-
ten van de nijverheid. Volgens hem is Duitsland al aan het begin van de 19de
eeuw "ein Gewerbeland" .8De jaren veertig zijn vervolgens moeilijk voor de econo-
mie, omdat de invoer van voedingsmiddelen tot een voorlopig maximum is geste-
gen, de invoer van grondstoffen sterk is toegenomen en de uitvoer van eindpro-
dukten nog niet in voldoende mate van de grond is gekomen. In de loop van de
tijd wordt de minder dan gemiddelde groei van de export van textiele eindpro-
dukten gecompenseerd door een toenemende export van andere 'fabrikaten'. Dit
kan echter niet voorkomen dat in de loop van de tijd het relatieve aandeel van
eindprodukten in de uitvoer afneemt, ook al neemt de uitvoer daarvan absoluut
toe. Henning geeft als verklaring hiervoor dat Duitse fabrikaten in de jaren veertig
nog niet in staat zijn tegen de kwalitatief betere Engelse waren te concurreren."

6.1.2 De Rijnhandel tussen 1836 en 186010

Nusteling gebruikt voor de berekening van de Rijnhandel overwegend de jaarver-
slagen van de Centrale Comrnissie van de Rijnvaart, het Statistisch en Staathuis-
houdkundig Jaarboekje, de Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het
Koninkrijk der Nederlanden (SHSN), de Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer
(SIUD) en enkele secundaire bronnen. Hij hanteert een lijst van 30 goederen bij
de invoer en 25 goederen bij de uitvoer, die in zeven (invoer) en zes (uitvoer) groe-
pen worden samengevat. Een methodisch probleem is dat Nusteling, teneinde
seizoen- en conjunctuurinvloeden enigszins uit te schakelen, gemiddelden over
vijf jaar berekent. Wij moeten ons daarom beperken tot het onderzoeken van de
algemene trend.

Van 1836 tot en met 1842 neemt het stroomopwaartse verkeer over de Rijn in
absolute zin sterk toe. Nusteling spreekt zelfs van een gouden tijd voor de
Rijnvaart. Na een korte periode van verminderde groei zien wij een hernieuwde
opleving in het begin van de jaren vijftig. Aan het eind van de jaren vijfug

7 Von Berries, Auj1enhandel, 58-64. Onder de categorie "koloniale voedingsmiddelen" vallen mer ook
Duitse tabak en Duitse suiker!
8 Von Berries, Auj1enhandel, 64.
9 Henning, lndustrialisierung, 175.
10 Deze paragraaf is, waar met anders vermeld, gebaseerd op Nusteling, Rijnvaarl, hoofdstuk iv.
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daarentegen is de toename weer geringer. Gesteld kan worden dat de eerste daling
heeft te maken met de komst van de "Ijzeren Rijn", gevolgd door een zwakke
conjunctuur, die wordt veroorzaakt door twee jaren van rnisoogst. De grote
graanimporten dragen ertoe bij dat de invoer nog weI groeit. De daaropvolgende
toename houdt verband met de afschaffing van de scheepvaartrechten. De sterk
aan de Rijnvaart verbonden Nederlandse eigenhandel heeft aan betekenis verloren
en de transitohandel speelt snel in op de veranderde vervoerssituatie.

De berekening van gerniddelden kan niet voorkomen dat de groep Europese
voedingsrniddelen sterke schommelingen vertoont. Zij fluctueren sterker dan de
schommelingen van de totale invoer, zoals door Von Borries berekend. Dit kan
niet uitsluitend worden toegeschreven aan de verschillende berekeningsmethoden.
In het bijzonder niet voor de twee perioden waarin de rnisoogsten vallen, namelijk
1846-1850en 1851-1855.In deze periodes is in de provincies Rheinland en Westfa-
len, en vermoedelijk ook in de daarachter gelegen lidstaten, de vraag naar graan
blijkbaar groter dan in andere delen van Duitsland. Voor de koloniale goederen
geldt dat zij in 1855 hun hoogtepunt hebben overschreden. De Rijnvaart verliest
een deel van haar koffietransport aan de spoorwegen. De handel in suiker heeft
dit lot al eerder ondergaan, want tussen 1844 en 1850wordt suiker voomamelijk
vanuit Antwerpen naar Keulen getransporteerd. De opleving van de suikerimport
na de afschaffing van de scheepvaartswetten is slechts van korte duur, omdat de
Duitse raffinaderijen overstappen op inheemse bietsuiker.

De invoer van olie(zaden) en vetten neemt voortdurend toe, al verschuift er
binnen de groep het een en ander. Het aandeel van traan wordt kleiner ten gunste
van kokos- en palrnolie, een verschijnsel dat wij ook bij de landhandel hebben
gezien en dat wordt veroorzaakt door de terugloop van traan in de zeepziederij.
De betekenis van oliezaden neemt tegen het einde van de peri ode relatief af.

De invoer van huiden daalt in de periode 1846-1850,als gevolg van de neergang
van de huidenmarkten in Amsterdam en Rotterdam, blijvend tot onder het niveau
van 1836-1840.De verrnindering zet al in 1844 in en wordt veroorzaakt door de
opkomst van Antwerpen. Deze haven heeft goede handelsbetrekkingen met de
belangrijkste huidenleveranciers, de La-Platastaten en Zuid-Brazilie en weet zijn
vooraanstaande positie uit te bouwen, niet in de laatste plaats door de spoorwe-
gen.

De invoer van ruw katoen en katoenen garens wordt door Nusteling vrij uit-
voerig behandeld, omdat hij zich verbaast over het geringe aandeel van Nederland
in deze handel. Hij komt tot de conclusie "dat Bremen, Le Havre en in mindere
mate Antwerpen de invoer van katoen voor het continent tot zich wisten te trek-
ken, en wei dankzij hun goede waterwegen naar zee, hun directe stoomvaartver-
bindingen met Amerika en ook dankzij de steun van de spoorwegen naar het ach-
terland, gebieden waarop in het derde kwart van de negentiende eeuw, de beslis-
sende fase voor de opbouw van de continentale katoenmarkten, Nederland een
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achterstand heeft opgelopen in vergelijking met zijn bu urlanden"." In zijn be-
schouwingen heeft Nusteling overigens geen oog voor het wegtransport, dat
vooral voor de opbloeiende textielindustrie rondom Monchengladbach van
betekenis is geweest. Dat de invoer van ruw katoen groeit en van katoenen garen
afneemt, wijt Nusteling aan de opkomst van de katoenspinnerijen in het Rijnge-
bied.

De invoer van verfstoffen bestaat voor het grootste deel uit verfhout, dat onder
meer vanuit Brazilie wordt doorgevoerd. Ook de overige verfstoffen worden
meestal doorgevoerd. De eigenhandel, het aandeel van indigo uit de Nederlandse
kolonies en meekrap uit de Nederlandse teelt, neemt af ten gunste van de Franse
meekrap en de Engelse (koloniale) indigo.

De sterke toename van grondstoffen in de twee laatste perioden (1851-1855 en
met name 1856-1860) is misleidend. In de eerste drie period en is de invoer van
deze stoffen absoluut zeer laag en bestaat voornamelijk uit zwavel, salpeter en
aarde. Pas in 1851 vindt er invoer van erts, mest en steen in grote omvang plaats.
De invoer van erts wordt voorafgegaan door een periode waarin vee1 ruw ijzer
en ijzerwaren worden ingevoerd. Nusteling bespreekt deze ontwikkeling uitvoerig
en toont het verband aan tussen de industrialisatie in het Ruhrgebied enerzijds
en de hande1spolitiek anderzijds. In 1844 sluit Belgie namelijk een handelsverdrag
met het Tolverbond en als gevolg daarvan stagneert de positieve ontwikkeling
van de Rijnvaart als transporteur van metalen enigszins. Aan de voorspoedige
ontwikkeling van de ijzerindustrie na 1849 is te danken dat de import van ruw
ijzer en - een korte tijd later - van erts over de Rijn aantrekt.P

Over de onderlinge verhouding van de afzonderlijke groepen schrijft Nusteling:
" [Vanaf 1836] tot omstreeks 1855 domineerden de koloniale waren in het opgaande
verkeer bij Lobith"." Hun relatieve aandeelligt in het begin op 41,6% en aan het
einde op 28,5% (in de periode 1846-1850 zelfs iets lager). Op de tweede plaats
staan de metal en - vooral ruw ijzer - met een re1atief aandeel, dat toeneemt van
10% naar 15,5%. In de periode 1841-1845 bedraagt het aandee1 ervan zelfs 24,8%,
omdat tot en met 1843 de invoer omvangrijk is. Olie(zaden) - gerniddeld 10% -
en huiden en katoen - gernidde1d 8,5% - komen op de derde en vierde plaats.
Verfstoffen en overige grondstoffen komen op de laatste plaatsen. In de peri ode
1855-1860 vindt er een omslag plaats. Het aandeel van koloniale goederen valt
terug naar minder dan 30%, metalen stijgen naar 20% en de overige grondstoffen
liggen blijvend boven de 10%. Ongeveer een derde van alle goederen bestaat uit
transitogoederen, met name in de groep grondstoffen.

Het verkeer stroomafwaarts neemt ~n absolute zin toe, ook a1is de stijging rela-
tief gezien geringer dan bij het stroomopwaartse verkeer. In de jaren 1841-1845

11 Nusteling, Rijnoaart, 165.
12 Nusteling, Rijnvaar/, 290-296.
13 Der Giiler- und Schiffahrtsverkehr auf dem Rheine nach amilichen Ausschreibungen dargestellt. Berlijn, 1856,
8. Geciteerd in: N usteling, Rijnvaart, 133.
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is er zelfs een absolute teruggang. Deze daling is te wijten aan de terugkeer van
Belgische steenkool en kalk op de Nederlandse markten en een geringere uitvoer
van Duits graan naar Nederland in de jaren van misoogst. Het graan dat wordt
uitgevoerd, is nagenoeg geheel voor de Nederlandse markt bestemd

De Pruisische graanuitvoer vertoont twee golfbewegingen, waarbij de diepte-
punten overeenkomen met de perioden van misoogst (1846-1847 en 1853). In de
overige perioden worden de Pruisische graanoverschotten via de Rijn naar Neder-
land afgezet. Na 1850zijn de Pruisische graanimporten echter hoger dan de graan-
exporten. Dat er gelijktijdig in- en uitvoer van graan plaatsvindt, verklaart Nuste-
ling door de samenstelling van de respectievelijke handelsstromen. Er wordt in
de jaren vijftig veel tarwe (60%)en gerst (37%)uitgevoerd. De invoer bestaat daar-
entegen voor 75% uit rogge en voor 16%uit haver. Vanaf 1841-1845worden door
het Tolverbond naast graan ook aardappelen, meel, wijn en mineraalwater uit-
gevoerd. Nusteling besteedt daar verder geen aandacht aan. Dit is te betreuren,
omdat de uitvoer van deze voedingsmiddelen samen ongeveer even omvangrijk
is als de uitvoer van graan. Ook de uitvoer van fabrikaten laat Nusteling buiten
beschouwing "wegens de omvang van de tekst die ervoor nodig zou zijn"."

In de eerste jaren is de omvang van de uitvoer van ijzer- en staalwaren gering.
De extreem hoge indexcijfers zijn vooral toe te schrijven aan een zeer kleine uit-
voer in de basisperiode 1836-1840.Een nadere analyse van de afzonderlijke goe-
deren uit de groep metalen (waren) laat zien dat in de peri ode 1846-1850het eerste
top punt van de metaalproduktie ook resulteert in een duidelijke verhoging van
de export stroomafwaarts, niettegenstaande een sterke vermindering van de pro-
duktie in 1848-1849.De in 1850opnieuw op gang gekomen positieve ontwikkeling
van de industriele produktie heeft geen verdere stijging van de export tot gevolg.
Integendeel, de uitvoer van ijzer- en staal waren loopt terug. De uitvoer van de
halffabrikaten ruw en bewerkt ijzer en staal stijgt daarentegen wel."

De uitvoer van hout per vlot en per schip bespreekt Nusteling uitvoeriger. Naast
een zeer grote hoeveelheid hout dat per vlot wordt uitgevoerd, wordt er ook
gezaagd hout per schip geexporteerd. Het hoogtepunt van de vlotvaart ligt in
1854, maar loopt daarna sterk terug. De verscheping van hout stroomafwaarts
neemt in de jaren vijftig echter juist toe. Door de toenemende vraag van de eigen
industrie ontstaan er in die tijd houtzagerijen in het Rijngebied, die hun produkten
per schip en per spoor verzenden. De Duitse houthandelaar wordt daardoor min-
der afhankelijk van de verwerking van zijn grondstof in Nederland. 16

De uitvoer van steenkool gaat van 1836 tot en met 1850 achteruit, al is er tegen
het einde van deze peri ode een verbetering waarneembaar. De afschaffing van
de differentiele rechten voor Pruisische en Engelse kolen in 1837 werkt nadelig
voor Pruisen. Het herstel van de economische relaties met Belgie in 1839verslech-

14 Nusteling, Rijnvaart, 159.
15 Nusteling, Rijnoaart, 292 (grafiek 7.2.) en 465 (bijlage LB.).
16 Nusteling, Rijnvaart, 320-321.
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tert de concurrentiepositie van Pruisische kolen op de Nederlandse markt nog
meer. De Pruisische regering moet in 1844 uitvoerpremies verlenen, die in 1849
nog verder worden uitgebreid. Echter pas nadat de scheepvaartrechten op de con-
ventionele Nederlandse rivieren worden opgeheven, verbetert de uitvoerpositie
van de Ruhrkolen.

Nusteling behandelt kalk en overige delfstoffen niet uitputtend. De kalkuitvoer
op de Rijn is - evenals die van steenkool- direct na de Belgische afscheiding sterk
toegenomen, omdat Nederland niet meer over de kalkgroeven in de zuidelijke
Nederlanden kan beschikken. Deze opleving is evenwel van korte duur. Na 1839
betrekt Nederland weer kalk uit Belgie en daalt de Pruisische uitvoer sterk, De
overige delfstoffen zijn stenen, waaronder tufsteen, aarde, grind en zand, pijpaarde
en een kleine hoeveelheid erts. Er wordt overigens meer tufsteen dan erts stroom-
afwaarts verscheept.

Over de onderlinge verhouding van de afzonderlijke groepen schrijft Nusteling
dat het verkeer stroomafwaarts wordt beheerst door grondstoffen -70 a 80% -
waarvan het grootste gedeelte uit steenkool bestaat. Op de tweede plaats volgen
de voedingsmiddelen met 6 a 16%.Ook hier zien wij dus een sterke schommeling.
'Fabrikaten' en metaal(waren) delen met 2 a 3% de derde plaats. Daarbij daalt in
de loop van de tijd het aandeel van de textiele eindprodukten, terwijl het aandeel
van de metaal(waren) toeneemt. De restgroep "overige goederen" staat op de
vierde plaats. Het aandeel van deze groep neemt bij het verkeer stroomafwaarts
af, terwijl het in tegengestelde richting nagenoeg gelijk blijft.

6.2 Structuur van de landhandel

Bijde volgende analyse van de structuur van de landhandel gaan wij uit van 1841
als basisjaar. am de sterke schommelingen op grond van misoogsten enigszins
uit te schakelen zijn er vijfjaarlijkse gemiddelden berekend voor de jaren 1842-
1846, 1847-1851 en 1852-1856. Omdat het jaar 1857 door de aanleg van de Rijn-
spoorweg en de algemene slechte economische situatie sterk afwijkt van de overige
jaren, is ervoor gekozen dat jaar apart te behandelen. Wij beperken onze analyse
tot de geselecteerde goederen, 67 bij de invoer en 46 bij de uitvoer.

6.2.1 lnooer

In 1841 heeft de geselecteerde landinvoer een omvang van 347.325 Ctr., die in
hoofdzaak uit delfstoffen bestaat, waarvan steenkool het leeuwedeel vormt. Samen
met de overige delfstoffen maken steenkolen 74%van de invoer uit. In 1841worden
geen granen geimporteerd. Het aandeel van de overige Europese en koloniale voe-
dingsmiddelen is klein, evenals het aandeel van de diverse grondstoffen, half- en
eindfabrikaten. Deze uitkomst is zeer opmerkelijk. In 1841 zijn er namelijk nog
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slechts twee grensoverschrijdende wegen verhard, en weI Aken-Vaals en Kleef-
Nijmegen, en gezien de moeilijkheden van het land transport op onverharde wegen
verwachten wij geen vervoer van buIkgoederen per as, en zeker niet in deze om-
yang.

Eiguur 6.1 Pruisische landinuoer 1841 (excl. Aken)

voedingsmiddelen overige (5%)

texliel Darens (2%)
texliel grondstollen (3%)

nljverheldsprooukten (1%)
nljverheidsgrondstoffen (1%)

olie(zaden) en vet (6%)

Figuur 6.2 Gemiddelde Pruisische landinvoer 1842-1846 (excl. Aken)

chemlsche grondstoffen (1%)

koloniale waren overige (2%)

koloniale voedingsmiddelen (5%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 4, 1841.

dellstoflen (23%)

yoedlngsmlddelen overige (3%)

voedingsmiddelen granen (6%)

textiel garens (4%)

textiel grondstollen (3%)

nijverheidsprodukten (1%)

nlJverheldsgrondstollen (1%)

olle(zaden) en vet (8%)
chemlsche grundstollen (1%)

koloniale waren overige (2%)

koloniale voedingsmlddelen (3%)

steenkolen (45%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 4, 1842-1846.



6.2 Siruciuur van de landhandel 161

In 1842-1846 heeft de invoer een gemiddelde omvang van 555.214 Ctr. Het aandeel
van delfstoffen is nog steeds zeer groot, hoewel het relatieve aandeel van steenkalen
is vermin de rd. Duidelijk toegenomen zijn de overige delfstoffen, onder meer zout
en kalk. Nog verschil met 1841 is dat er in 1842-1846 weI graan wordt geilnporteerd.
De averige groepen tonen slechts lichte afwijkingen van de situatie in 1841.

Hiermee wordt duidelijk dat het grote aandeel van delfstoffen in de invoer van
1841 niet incidenteel is, maar zich uitstrekt over een langere periode. Het hand-
haaft zich ook bij een duidelijk grotere omvang van de landinvoer.

Figuur 6.3 Gemiddelde Pruisische landinvoer 1847-1851 (excl. Aken)

lextiel grondstoHen (6%)

nijvor11oidsproduklon (1%)
nljverheldsgrondstoffen (1 %)

dolfstoften (20%)
voedlngsmlddefen over/ge (4%)

voedtnqsrmddelen granan (4%)

textlel Qarens (8%)

olie(zaden) en vet (10%)

steenkolen (35%)

chemisdle grondstoffen (4%)
kolonlale weren avenge (4%)

koloniale voedingsmiddelen (5%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 24, 1846-1851.

In 1847-1851 worden gemiddeld 510.651 Ctr. aan goederen per jaar over de weg
uit Nederland geilnporteerd. De gemiddelde invoer ligt aan het einde van de jaren
veertig lager dan in het begin daarvan. Hiervoor zijn onder meer de misoogsten
in 1846/1847 en de politieke onlusten in 1848 verantwoordelijk. De uitwerkingen
daarvan kunnen ook niet helemaal door de economische opleving aan het begin
van de jaren vijftig worden opgevangen.

Wederom is het aandeel van de steenkolen afgenomen, namelijk met 10% ten
opzichte van 1842-1846 en met 23% ten opzichte van 1841. Delfstoffen en steenko-
len, die tot dan toe bijna drie kwart van de hele invoer hadden uitgemaakt, hebben
nu samen een aandeel van slechts 55%. De oorzaak hiervoor ligt in een duidelijke
toename van de invoer van de andere grondstoffen en halffabrikaten. Met name
de textielsector toont een sterke groei, waarbij de garens de grondstaffen voorbij-
streven. Maar ook oliezaden en vetten alsmede chemische en koloniale grondstof-
fen verbeteren hun positie met enkele procenten.
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Het aandeel van granen en andere Europese voedingsmiddelen is opmerkelijk
klein als men bedenkt dat er een zware voedselcrisis heeft geheerst. Hier wordt
duidelijk, dat de landhandel bij de verzorging met graan geen grote rol heeft ge-
speeld. De random 1850 inzettende economische opleving vinden wij weI terug
in de toenemende vraag naar halffabrikaten, maar niet in een toenemende vraag
naar brandstoffen, althans niet naar steenkolen uit Nederland.

Figuur 6.4 Gemiddelde P1"Uisische landinvoer 1852-1856 (excl. Aleen)

nlJverheldsprodukten (1 %)
nijverheldsgrondstoffen (1 %)

voedingsmiddelen overige (3%)
voeding.middelen granen (8%)

teXllel garens (12%)

teXliel grondstoffen (7%)

oUe(zaden) en vet (11%)

chemlsche grond.toffen (2%)

kolonlale waren overige (3%)

kolonlale voedlngsmlddelen (9%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr, 24, 1852-1856.

In 1852-1856heeft de invoer over land een gemiddelde omvang van 529.766 Ctr.,
waarbij steenkool slechts een aandeel van 24% behoudt en de overige delfstoffen
nog eens 18%.Voedingsmiddelen, Europese en koloniale, hebben sam en een aan-
deel van 22% verworven, een verdubbeling ten opzichte van 1841. Grondstoffen
en halffabrikaten maken eveneens 22% van de invoer uit. Nijverheidsprodukten
daarentegen blijven, zoals in alle overige jaren, op een aandeel van 1% staan.

De gemiddelde omvang van de landinvoer is dus in de eerste helft van de jaren
vijftig wederom gestegen, al wordt de invoer uit 1842-1846niet geevenaard. De
structuur is, vergeleken met de voorafgaande perioden, veel evenwichtiger.
Voedingsmiddelen, grondstoffen en halffabrikaten, en steenkolen nemen elk een
ongeveer even groot aandeel voor hun rekening. Opvallend is de sterke positie
van koloniale goederen, die met 12% even sterk vertegenwoordigd zijn als de
garens.

In 1857 heeft de invoer met 441.839 Ctr. een duidelijk geringere omvang dan
gemiddeld in de vijf daarvoor liggende jaren. De structuur is echter ongeveer
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dezelfde gebleven. Het aandeel van delfstoffen en steenkolen is nog meer terugge-
lopen en de aandelen van granen en koloniale voedingsrniddelen alsmede van
grondstoffen en halffabrikaten voor de textielnijverheid zijn verder toegenomen.

Figuur 6.5 Pruisische landinuoer 1857 (excl. Aleen)

dellstoffen (geschat) (2

voedingsmiddelen granen (9%)

teldiel grondstoften (9%)

nljverheldsprodukten (1 %)
ni)verheidsgrandstoffen (1 %)

olie(zaden) en vet (7%)

chemische grandstoffen (2%)

koloniale waren avenge (3%)

kolonlaJe voedlngsmlddelen (10%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 24, 1857.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de steenkolen in de loop van de tijd hun
dorninante positie in de invoer verliezen, terwijl de gerniddelde omvang van de
invoer toeneemt. De groei wordt gedragen door het toenemend aandeel van gra-
nen en koloniale voedingsrniddelen, alsmede van textielegrondstoffen en halffabri-
katen (garens).

Zowel koloniale voedingsmiddelen als garen verdrievoudigen van 1842-1846
tot 1852-1856hun aandeel. Van de overige invoergoederen verandert het relatieve
aandeel ten opzichte van 1841 slechts weinig, al nemen zij vaak toe met een of
twee procentpunten. Omdat tegelijkertijd de absolute omvang van de invoer toe-
neemt, kunnen wij concluderen dat de invoer van alle goederen stijgt, behalve
die van steenkolen.De absolute groei van voedingsrniddelen, textiele grondstoffen
en halffabrikaten is sterker dan die van delfstoffen.

De omslag vindt plaats medio jaren vij£tig.Een teruglopende algemene vraag
naar delfstoffen kan onmogelijk de oorzaak zijn. Ook zonder nadere kennis van
de regionale ontwikkelingen kunnen wij veronderstellen dat de vraag naar brand-
stoffen eerder toe- dan afneemt. De reden moet meer specifiek worden gezocht
in een afnemende vraag naar delfstoffen uit Nederland of naar via Nederland
aangevoerde delfstoffen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar grondstoffen en
halffabrikaten uit Nederland toe. Wij kunnen stellen dat het zwaartepunt van de
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invoer verschuift van bulkgoederen naar kostbare en makkelijker vervoerbare
goederen als garen en koloniale goederen. Opmerkelijk is verder dat zowel steen-
kolen als koloniale goederen, en waarschijnlijk ook een deel van het garen niet
uit Nederland afkomstig zijn." Dit betekent, dat het wegvervoer is betrokken bij
internationale doorvoer.

6.2.2 Uitooer

In totaalliggen de onderlinge verhoudingen bij de uitvoer duidelijker dan bij de
invoer en vinden er - op 1857 na - minder grote verschuivingen plaats. De uit-
voer heeft in 1841 een omvang van 107.532 Ctr. en wordt beheerst door granen,
die met 44% de grootste groep vormen. Over de hele periode - met uitzondering
van de jaren van misoogst - behouden granen het grootste aandeel van gemiddeld
40% a 50%. Op de tweede plaats komen de manufacturen en de andere
nijverheidsprodukten. In tegenstelling tot de invoer zijn ze bij de uitvoer met 20%
sterk vertegenwoordigd. De nijverheidsgrondstoffen, in het bijzonder bouwhout,
staan met 18% slechts op de derde plaats, gevolgd door de delfstoffen, die samen
met steenkool13% voor hun rekening nemen.

Figuur 6.6 Pruisische landuiiuoer 1841 (excl. Aken)

textiel garens (1%)
textiel grondstoHen (2%)

voedingsmiddelen granen (44%)

voedingsmiddelen overlqe (1

delMstoHen (10%) steenkolen (3%)

textiet manufacturen (11%)

nijverheidsproduklen (9%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 14, 1841.

17 Aken, met Nederlandse steenkolenmijnen in de buurt, valt hier buiten beschouwing.
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In 1842-1846 worden gemiddeld 101.070 Ctr. uitgevoerd. Wij kunnen daaruit
concluderen dat in enkele jaren van deze periode duidelijk minder wordt geexpor-
teerd dan in 1841. De structuur van de uitvoer verschilt eveneens sterk van die
van 1841, omdat de granen slechts 21% van de uitvoer uitmaken, terwijl de nijver-
heidsgrondstoffen hun aandeel op meer dan een kwart van het gemiddelde totaal
verhogen. Samen met de delfstoffen en de steenkolen vormen zij nu meer dan
de helft van het uitvoerpakket. Manufacturen en andere nijverheidprodukten ver-
liezen licht ten opzichte van 1841. In haar geheel is de structuur van de uitvoer
in 1842-1846 meer uitgebalanceerd dan in het begin.

Figuur 6.7 Gemiddelde Pruisische landuitvoer 1842-1846 (excl. Aken)

delftstollen (22%)
nijverheidsprodukten (8%)

textiel manulacturen (10%)

textiel garens (0%)

textiel qrondstotten (4%)

steenkolen (4%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 14, 1842-1847.

In 1847-1851 is er van evenwichtigheid geen sprake meer. De uitvoer heeft een
gemiddelde omvang van 140.875 Ctr., waarvan 56% granen, terwijl bouwhout is
gedaald naar 18%. Als groepen kunnen de delfstoffen en de eindprodukten elk
een aandeel van circa 10% behouden. Het aandeel van alle overige goederen blijft
onder de 10%. Wat betreft de eindprodukten is er wel een absolute groei tussen
1847 en 1851. Het effect daarvan blijft echter onzichtbaar, omdat de diverse bulk-
goederen sterker groeien dan de fabrikaten.

In de periode 1852-1856 verandert de structuur van de uitvoer slechts weinig. De
gemiddelde omvang bedraagt 168.719 Ctr., een duidelijke toe name ten opzichte
van de voorafgaande jaren, waarbij de eindprodukten hun aandeellicht verhogen
van 12% naar 14%. De export van fabrikaten is - vergeleken met de import - van
grote betekenis. Er worden in totaal 20 verschillende soorten nijverheidsprodukten
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geexporteerd: diverse textielprodukten (lijnwaad en pakdoek, katoenen en zijden
manufacturen en wollen goederen), aardewerk, ijzerwaren, glaswaren, houtwerk
en papier.

Figuur 6.8 Gemiddelde Pruisische landuitvoer 1847-1851 (excl. Aleen)

voedingsmiddelen granan (56%)

teXllel manufacturen (7%)

textie! garens (0%)

textie! grondstoffen (3%)

nljvemeidsprodukten (5 %)

nljverheldsgrondstoffen (18%)

steankolan (6%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 14, 1847-1851.

Figuur 6.9 Gemiddelde Pruisische landuitvoer 1852-1856 (excl. Aleen)

voedingsmlddelen...aranen (56%)

textiel manufacturen (7%)

textiel garens (0%)

textiel grondstoffen (2%)

nijverheidsprodukten (7%)

delftstoffen nijverheidsgrondstoffen (20%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 14, 1852-1856.
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De omvang van de uitvoer in 1857is beduidend hoger dan de gemiddelde uitvoer
in alle voorafgaande perioden. Hij heeft een uitzonderlijk hoog aandeel aan steen-
kool (29%), waardoor aile overige goederen - met name goederen met een gering
gewicht, zoals manufacturen - aan relatieve betekenis inboeten. Aileen de nijver-
heidsgrondstoffen weten hun relatieve aandeel nagenoeg gelijk te houden.

Figuur 6.10 Pruisische landuituoer 1857 (excl. Aken)

delftstoffen (2%)

textiel manutacturen (1%)

textlel grondstoHen (1%)

nijvemeidsprodukten (8%)

steenkolen (29%)
nlJverheldsgrondstoHen (18%)

Bron: Eigen berekening op basis van KNW Nr. 14, 1857.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de graanuitvoer vanaf de late jaren veertig
bepalend is geweest voor de uitvoer over de weg van Pruisen naar Nederland.
Daarna heeft de uitvoer van hout een grotere rol gespeeld dan men, gezien de
moeilijkheden die het transport van hout per as met zich mee brengt, zou ver-
wachten. Een prominente rol in de uitvoer spelen de manufacturen en andere
'fabrikaten'. Hun aandeel neemt in de loop van de tijd weliswaar af, maar het blijft
- in tegenstelling tot de invoer - op een niet te verwaarlozen niveau. Delfstoffen
en steenkolen zijn veel minder belangrijk in de uitvoer dan in de invoer, terwijl
de Pruisische grensstreek over zowel steenkoolmijnen als kalkgroeven beschikt.

6.3 Vergelijking buitenlandse handel, Rijnhandel, landhandel

Bijde vergelijking van de landhandel met de buitenlandse handel van het Tolver-
bond in het algemeen en de Rijnhandel in het bijzonder richten wij ons oogmerk
op de samenstelling van het goederenpakket en eventuele verschuivingen daarin.
Het aandeel van landhandel en Rijnhandel aan de totale handel tussen Nederland
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en Pruisen komt in een later hoofdstuk aan bod.
In grote lijnen komen de bevindingen over de structuur van de importhandel

over de weg vanuit Nederland naar Pruisen overeen met hetgeen Von Borries
constateert over de invoer van het hele Tolverbond: een behoefte aan grondstoffen
en aan voedingsrniddelen - koloniale en Europese - en een geringe invoer van
eindprodukten, omdat men deze in eigen land kan vervaardigen." Met de consta-
tering van Von Borries dat de handel een orienta tie op de nijverheid laat zien,
kunnen wij echter, wat betreft de landhandel, slechts gedeeltelijk instemmen. In
het begin overheersen inderdaad de grondstoffen en halffabrikaten duidelijk de
consumptiegoederen. Terwijl Von Borries een "groeiende orienta tie" van de totale
handel van het Tolverbond op de nijverheid constateert, zien wij bij de landhandel
het aandeel van consumptiegoederen groeien. Voedingsmiddelen verdubbelen
hun aandeel in de landhandel van 11% naar 22% van de invoer.

Vergelijken wij de landhandel met Nustelings gegevens over de Rijnvaart dan
zijn er twee duidelijke verschillen. De stroomopwaartse Rijnvaart, de Pruisische
invoer, wordt gedomineerd door koloniale goederen. Grondstoffen komen hier
pas op de tweede plaats. Voor de Rijnvaart is ijzer de belangrijkste geilnporteerde
grondstof, er vindt geen invoer van steenkool plaats. Bij de landimport daarente-
gen domineren in het begin de grondstoffen, in het bijzonder de steenkolen, en
komen de koloniale goederen pas op de vijfde rang. In de loop van de tijd verlie-
zen de koloniale goederen in de Rijnvaart aan betekenis en groeit het aandeel van
de grondstoffen in casu van ruw ijzer. Bij de landhandel daarentegen groeien de
koloniale goederen en nemen de grondstoffen af, hier vooral de steenkolen.

Ais bij de stroomafwaartse Rijnvaart, de Pruisische uitvoer, de steenkool buiten
beschouwing wordt gelaten, vindt men voor de overige goederen dezelfde ontwik-
keling als bij de uitvoer over land: een toename van de relatieve betekenis van
de voedingsmiddelen, in het bijzonder de granen, en een relatieve achteruitgang
van de eindprodukten, in het bijzonder de textielprodukten. De groeiende uitvoer
van steenkool op de Rijn staat in tegenstelling tot zowel de ontwikkelingen in de
landhandel als in het hele Tolverbond.

De uitvoer van het hele Tolverbond verloopt duidelijk anders dan de uitvoer
over de weg van Pruisen naar Nederland en ook anders dan de Rijnvaart. Het
aandeel van eindprodukten in de uitvoer van het Tolverbond neemt toe en het
aandeel van Europese voedingsrniddelen slinkt. Overeenkomstig met de landhan-
del nemen de aandelen van grondstoffen en halffabrikaten ook bij het Tolverbond
af. Deze ontwikkeling - met name het afnemende aandeel van voedingsrniddelen
bij een toenemende uitvoer van eindprodukten - bevestigt volgens Von Borries
"das Bild eines sich industrialisierenden Landes"."

Evenals bij de invoer zijn ook bij de uitvoer regionale faktoren verantwoordelijk
voor deze verschillen. De aanwezigheid van grote steenkoolvoorraden aan de Ruhr

18 Von Borries, Auj1enhandel, 64.
19 Ibidem
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leidt tot een invergelijking met het overige Tolverbond uitzonderlijk hoge steenko-
lenuitvoer over de Rijn. Op een veel kleinere schaal zullen wij hetzelfde verschijn-
sel zien in Coesfeld, waar steenkool uit Ibbenburen wordt uitgevoerd.

De export van textielprodukten uit de westelijke provincies, op de Rijn en over
de weg, groeit absoluut bijna evenveel als de uitvoer van het Tolverbond. Gezien
de vooraanstaande positie van de textielindustrie van het Rijnland zou men daar
een snellere groei van de export kunnen verwachten. Een groot deel van de pro-
duktie is echter bestemd voor de interne markt van het Tolverbond of wordt via
andere routes uitgevoerd, bijvoorbeeld op de spoorweg Keulen-Antwerpen.

De toenemende graanuitvoer over de Rijn en de weg lijkt nog het minst te stro-
ken met het door Von Borries geschetste beeld van een industrialiserend land.
Hij veronderstelt daarbij impliciet dat de groeiende bevolking van een dergelijk
land behoefte heeft aan de invoer van graan. Feit is, dat in Rheinland en Westfalen
de invoer en de uitvoer van graan toenemen. Op de Rijn wordt Pruisen in de jaren
vijftig netto-exporteur, bij de land handel is al vanaf 1841 en vermoedelijk ook in
de jaren daarvoor de uitvoer groter dan de invoer. Enkele van de grensregio's
zijn sterk agrarisch en zetten hun surplus af naar Nederland. De agrarische
produktie in het overige Rijnland speelt eveneens een rol. Daar komt in de loop
van de tijd en met de verbetering van de infrastructuur steeds meer graan uit
verder afgelegen streken bij.

Al met al kunnen wij vaststellen dat de ontwikkeling van de landhandel in grote
lijnen overeenkomt met de ontwikkeling van de handel van het hele Tolverbond.
De onderlinge verhouding van de goederengroepen en de veranderingen daarin
wijzen op een beginnend industrialisatieproces. Waar landhandel en Tolverbond
zich verschillend ontwikkelen - bij de in- en uitvoer van voedingsmiddelen - zien
wij een zekere parallellie tussen landhandel en Rijnhandel. De overeenkomsten
tussen landhandel en Rijnhandel zijn in vele gevallen toe te schrijven aan regionale
invloeden. Summiere vergelijkingen op nationaal niveau schieten hier vaak te kort,
reden waarom in de volgende hoofdstukken aandacht zal worden geschonken
aan de regionale ontwikkelingen.



7 Landhandel in Coesfeld, Twente en de Graafschap

7.1 Bestuurlijke organisatie en economische ontwikkeling

Bij Drieland komen de grenzen van Pruisen, Nederland en Hannover bij elkaar.
Op dit pu~t heeft ook het rayon Coesfeld een gemeenschappelijke grens met het
koninkrijk Hannover. Voor de overige gedeelten grenst het rayon Coesfeld in het
noorden aan het rayon Rheine. De gemeenschappelijke grens met Nederland loopt
vanuit Drieland via Losser in Overijssel tot Gendringen in Gelderland. Deze grens
heeft een lengte van ongeveer 50 km.

Het rayon Coesfeld valt onder het bestuur van de Regierungsbezirk Munster.
Het omvat delen van de Kreisen Coesfeld, Ahaus en Borken. Voor 1841 heeft het
rayon vijfbijkantoren lste klas met negen bijkantoren :4deklas en enkele aangifte-
posten. Van noord naar zuid zijn dat de volgende kantoren: Gronau met Gla-
nerbrucke en BeBlinghock, Vreden met Oldenkott, Ellewick en Mast, Oeding met
Kotten, Bocholt met Kreuzkapelle, Anholt met Suderwick en GroB Argena. In 1841
wordt het kantoor Oeding verplaatst naar Kotten, dat tegelijkertijd de status lste
klas krijgt. De kantoren Ellewick, Mast en GroB Argena worden in 1841 gesloten
en andere kantoren nemen hun werkzaamheden over. In 1849 wordt bij San-
derskuper een bijkantoor geopend.' In 1854 wordt het douanehoofdkantoor naar
Vreden verplaatst en wordt Coesfeld belastingkantoor.'

In de eerste helft van de 19de eeuw is Coesfeld een overwegend agrarisch gebied
met akkerbouw (rogge, in het oosten ook tarwe, gerst en klaver), veeteelt en
bosbouw.' Daamaast komt er ook huisnijverheid voor. Tot aan het begin van de
jaren veertig wordt in de huisnijverheid voorallinnen geproduceerd. Veel van
de weefgetouwen staan rondom Ahaus, terwijl Bocholt en Gronau al voor de
eeuwwisseling katoen verwerken. Na 1840breidt de katoennijverheid zich uit en
wordt ze steeds meer op industriele leest geschoeid. InStadtlohn liggen de belang-
rijkste bleekvelden van de hele regio. Verder bevinden zich in de regio een wolwe-
verij, twee leerlooierijen met in 184730 en 12 arbeiders, twee papierfabrieken met
in 1847 30 arbeiders, verschillende cichoreifabrieken, klompenmakerijen, potten-
bakkerijen en tabaksfabrieken. De grootste tabaksfabrikant, Oldenkott, heeft in

1 Jaarverslag Coesfeld 1849. - StA Miinster OFD 407.
2 Omwille van de geJijkvormigheid zullen wij mer verder over "het rayon Coesfeld" spreken. De
jaarverslagen worden wei met hun correcte naam geciteerd, en wei tot 1853 als "jaarverslag Coesfeld",
vanaf 1854 als "jaarverslag Vreden",
3 Wischermann, "Industrialisierung", 51 vlg.
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1847 40 arbeiders in dienst. Aan de zuid-westrand van het rayon ligt bij Bocholt
en Isselburg, provincie Rheinland, een klein gebied met ijzernijverheid (smelterij
en gieterij). In Stadtlohn is een ijzerslijperij gevestigd.

Aan de Nederlandse kant liggen het zuidelijke gedeelte van Twente en de Graaf-
schap. De grens tussen Overijssel en Gelderland loopt enkele kilometers ten noor-
den van Vreden. Van de elf kantoren aan de Nederlandse zijde heeft in 1838alleen
Glanerbrug aan de weg naar Enschede het recht accijnsgoederen in-, uit- en door
te voeren. Alleen zout en suiker mogen hier niet worden in- of uitgevoerd. Olden-
kotten aan de Berkel heeft het recht op behandeling van doorvoer en daamaast
ook het recht op uitvoer van wijn, suiker en eikeschors. Bij aIle andere kantoren
is uitsluitend in- en uitvoer van gewone goederen toegestaan. Zij mogen geen
accijnsgoederen im- of exporteren. In 1846 krijgt Kotten, expeditiekantoor aan de
weg Oeding-Winterswijk het recht op doorvoer. Holterhoek, aan de weg Vreden-
Groenlo, verwerft dat recht in 1851. In 1849 wordt het kantoor in Rekken aan de
weg ten zuiden van de Berkel gesloten en wordt het verkeer langs naburige kan-
toren geleid. In hetzelfde jaar wordt bij Knalhutte, aan de weg van Ahaus naar
Enschede, een nieuw expeditiekantoor geopend dat slechts is bevoegd steenkool
en turf in te voeren. In 1852 wordt Kiefhutte, aan de weg Bocholt-Aalten, als
gerijfkantoor voor accijnsgoederen opengesteld.

De Twentse textielnijverheid wordt - als vervanging van de Belgische textielin-
dustrie - systematisch uitgebreid, gebruik makend van de voorhanden zijnde ex-
pertise van de linnenwevers. De belangrijkste grondstof wordt nu echter katoen.
Twente is niet de eerste en ook niet de enige plaats waar het industriebeleid van
de Nederlandse overheid zijn invloed doet gelden. De 'armenfabrieken' van bij-
voorbeeld Zutphen, waar zo'n 400 a 500 arbeiders, kinderen en volwassenen
werken, zijn zeker niet onbelangrijk. Zij produceren kousen, sajet, baai en diemet,
en zelfs tapijten, waarbij wol, katoen en koehaar worden verwerkt.'

Traditioneel wordt in de Achterhoek vlas en wol uit eigen produktie gesponnen
en geweven. Al in het begin van de 17de eeuw vestigt zich een aantal mennoniti-
sche linnenreders, die wegens hun geloof uit Bocholt zijn verdreven, in Winters-
wijk,' Ook de linnenweverij en -blekerij van G.J ten Cate in Eibergen is van enige
betekenis. Verder zijn er een blauwververij, leerlooierij en moutwijnstokerij op
ambachtelijk niveau. In 1834 richt de uit Belgie geemigreerde I.B.J Bouquie te
Eibergen een katoenweverij op. Wegen de prohibitieve Nederlandse tariefverho-
ging verplaatst in 1826 de katoenfabrikant A. Driessen zijn fabriek van Bocholt
naar Aalten. Ook al neemt hij enkele spinners en wevers uit Duitsland in dienst,
betekent dit evenwel werkgelegenheid voor de omgeving en het begin van de
katoenindustrie in Aalten en omstreken." In Gendringen zijn er in 1836 drie steen-

4 De Breukelaer, Nijoer, 68.
5 De Breukeiaer, Nijuer, 21.
6 De Beukelaar, Texiielgeschiedenis, SO-55.
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bakkerijen, een pannenfabriek en een tabakskerverij. De ijzerindustrie van Diepen-
brock en Reijgers in Ulft, de huidige DRU, biedt echter de meeste werkgelegen-
heid." In de buurtschappen Zwolle, bij Groenlo, en Holterhoek, ten zuiden van
Eibergen, vinden wij enkele steen- en pottenbakkerijen.

7.2 De handel van Coes£eld

De belangrijkste invoergoederen van Coesfeld zijn katoenen garen, koffie, cichorei,
oliezaad, granen (rogge en haver), row katoen, tabaksbladeren, houtskool, huiden,
rijst, schors, verfhout, ruw ijzer en grof houtwerk. Deze goederen maken 90% uit
van de totale invoer in de hele periode. Dit komt overeen met de belangrijkste
industrieen in de regie: textiel, tabak, leder, ijzer en voedingsmiddelen (cichorei-
branderijen, graanrnolens, zetmeelfabrieken). De andere nijverheden, met name
de papierfabrieken en de ververijen, zijn te klein om hun stempel op de invoer
te kunnen drukken.

De belangrijkste uitvoergoederen van Coesfeld zijn steenkolen, kalk, granen (tarwe
en rogge), pak- en zeildoek, zetmeel, vlas, aardewerk, schors, bewerkte lijnwaden
en houtskool. Ook deze goederen maken 90% uit van de totale uitvoer in de hele
periode. Op de steenkool na, die niet in de regio zelf wordt gedolven, gaat het
om grondstoffen, kalk, vIas, schors en houtskool, en nijverheidsprodukten uit het
rayon Coesfeld. Hoogwaardige goederen als wollen doek, katoenen waren en fles-
sen staan redelijk hoog op de uitvoerlijst genoteerd. Grove en fijne houten voor-
werpen en verschillende soorten ijzerwaren worden regelmatig uitgevoerd. Bij-
produkten van het agrarisch bedrijf worden eveneens geexporteerd, zoals koeha-
ren, pennen en veren, en was. Op grond van hun geringe gewicht vallen zij even-
wel buiten de selectie.

7.2.1 Textielnijuerheid

De grootste invoerpost van Coesfeld is katoenen garen (tabel 7.1). Met 350.000
Ctr. in totaal neemt dit rayon aIleen ongeveer de helft van alle import van katoe-
nen garen over de weg voor zijn rekening. De invoer ontwikkelt zich in een bijna
onafgebroken opwaartse lijn van 3.500 Ctr. in 1841 naar 38.600 Ctr. in 1857. De
opkomst van de katoennijverheid valt hieraan duidelijk af te lezen. De genoemde
hoeveelheden betreffen echter niet aIleen katoenen garen, dat in de streek wordt
verwerkt. Er komt daarnaast ook garen via Rheine uit Hannover en Engeland,
via Emmerik en Wesel uit Engeland en uit de Rheinprovinz. Verder zijn er nog
wat Westfaalse wevers in dienst bij de Nederlandse fabrikanten. Het garen dat
zij gebruiken, wordt evenals de produkten die zij vervaardigen niet opgenomen

7 Van Dalen, Cendringen, 284 vlg.
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in de Kommerzialnachweisungen. Alleen de douanier maakt er melding van (tabel
7.1). Hoe dichter de Duitse plaatsen bij Enschede liggen, hoe meer garen er voor
verwerking en wederuitvoer wordt ingevoerd. In Gronau wordt in 1841 rand de
2.000Ctr. garen gemeld, in BeBlinghock nog maar 275 Ctr. en in Oldenkott slechts
12 Ctr.

Tabel 7.1 lnuoer katoenen garen, Coesfeld 1837-1857

jaar voor veredeling
ctr.

tot verbli jf
ctr.

veredeling van totaal

1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

1,599 763
609

1.849
5.400
3.531
4.896
3.647
6.568
9.665

12.258
6.586

14.175
21.438
25.463
29.858
31.943
27.957
40.811
42.567
36.543
38.631

67%

2.189
1.863
2.287

967
905
894
734
941

1.055

54%
26%
39%
16%
20%
12%
7%
7%

14%

Bron: Jaarverslagen Coesfeld 1837-1847. - StA Munster OFD 401-406; Zusammenstellung 1837-
1840. - StA Munster OFD 631-632; KNW Nr. 4, 1841-1857.

Tot 1841 is dit verkeer nauwelijks belast. In Nederland wordt er, conform de wet
van 1822, een "Controllabgabe" van 4 Sgr. geheven. Door de wetswijziging van
1831moet bij de uitvoer uit Nederland 1% van de waarde en bij wederinvoer 4%
van de waarde - dat zijn de gewone uit- en invoerrechten - worden betaald. Ja-
renlang wordt deze wet door de ontvanger van Glanerbrug "met opzet of uit on-
wetendheid" genegeerd." Na de komst van de nieuwe ontvanger wordt nog steeds

8 "Diese Einzahlung griindet sich auf das Niederlandische Gesetz vom 6. [uni 1831, welches von dem
fruheren Empfanger des Niederlandischen Abfertigungsamtes zu Gianerbriick entweder absichtlich oder
aus MiBverstanclniB nieht ausgefiihrt, bei anderweitiger Besetzung jener Stelle aber zu Foige einer
eingeholten Verfiigung des Gouvemeurs der Provinz Overijssel vom 14. Septtr. 1841 in volle Kraft getreten
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katoenen garen voor veredeling ingevoerd. Maar terwijl in 1837 en 1838 meer ga-
ren voor verwerking en wederuitvoer wordt ingevoerd dan tot verblijf, daalt de
invoer tot veredeling na 1841 in absoluut en relatief opzicht.

Na de Nederlandse tariefwijziging van 1845neemt de invoer tot veredeling we-
derom toe. Ongetwijnd en ongeverfd katoenen garen is namelijk nu bij de uitvoer
uit Nederland vrij van rechten en bij de (weder)invoer moet nog slechts 1% van
de waarde worden betaald. Door de tariefwijziging van het Tolverbond in 1847
- een verhoging van het invoerrecht op garen - kan er slechts gedurende een korte
periode van de Nederlandse tariefwijziging worden geprofiteerd. De douanier
betoogt dat de handelaren voorkennis hebben van de verhoging van het invoer-
recht op eendradig, ongebleekt katoenen garen en dat zij al in 1846 grote voorra-
den hebben aangelegd." Dit verklaart - bij een gelijktijdige toename van het ver-
edelingsverkeer - de sterke achteruitgang van de invoer tot verblijf in 1847.Vanaf
1848 worden in het jaarverslag de hoeveelheden, die voor veredeling worden in-
gevoerd, niet meer apart vermeld.

In het begin van de hier onderzochte periode is de katoenindustrie nog onderge-
schikt aan de linnenindustrie. De linnenindustrie staat echter al onder zware druk
van de oprukkende concurrentie. In de jaarverslagen van de douanier komt dit
duidelijk naar voren. Van 1838 tot 1842 wordt de linnenweverij als voornaamste
bron van inkomsten voor de hele streek genoemd. Echter, de produktie van half-
linnen en katoenen doeken wint al aan belang en bedreigt de positie van linnen:
"... baumwollene und leinene mit Baumwolle gemischte Waaren, welche dem
Leinwandhandel immer hemmender entgegentreten" .10 Het is overigens de vraag
of de douanier de ontwikkeling in de textielindustrie correct inschat. De gemengde
produkten, boornzijde, barchant etcetera, die voornamelijk in Bocholt werden ver-
vaardigd, worden al gelijk na 1815 door de goedkope katoenimporten uit Enge-
land bijzonder hard getroffen. Door haar goede kwaliteitsprodukten kan de linnen-
industrie zich daarentegen veel langer tegen de Engelse concurrentie staande
houden. Het is dus het katoen die het linnen bedreigt en niet zozeer het half-
linnen." In 1843wordt voor het eerst neteldoek als belangrijkste produkt genoemd.
WeI is de prijs van neteldoekin 1843laag, "[was] auf den bisher gewohnlich regen
Betrieb der Webereien nachtheilig eingewirkt [hat]".l2 De lijst van plaatsen met
"katoenfabrieken" in het verslag van de douanier wordt met het jaar langer: Coes-
feld, Osterwick, Gescher, Veelen, Bocholt, Rhede, Sudlohn, Stadtlohn, Vreden,
Ahaus, Legden, Nienborg, Gronau, Billerbeck. 13

is." Jaarverslag Coesfeld 1841. - StA Miinster OFD 403.
9 De door Pruisen gewenste verhoging wordt op de General-Versammlung in 1845 breed besproken en
afgewezen. Uiteindelijk wordt zij in het najaar van 1846 besloten en op 1 januari 1847 geeffectueerd. Cf.
Krokel, Zalltarifsystem, I, 37 vlg.
10 Jaarverslag Coesfeld 1841. - StA Miinster OFD 403.
11 Wischermann, "Industrialisierung", 82.
12 Jaarverslag Coesfeld 1843. - StA Miinster OFD 404.
13 Jaarverslag Coesfeld 1844. - StA Miinster OFD 404.
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In 1847 zijn er ongeveer 80 katoenfabrikanten in het rayon Coesfeld actief, met
in totaal 7.000 a 8.000weyers. De grootste fabrikant, [ans in Epe, heeft 800 weyers
in dienst die in dat jaar 17.955 Ctr. garen verbruiken." Slechts 6.586 Ctr. daarvan
komen over de weg uit of via Nederland. Deze lage invoer heeft in eerste instantie
te maken met de grote voorraden die in 1846 zijn aangelegd. In tweede instantie
heeft ook de ongunstige conjunctuur, die door misoogsten is veroorzaakt, een rol
gespeeld. Als wij daarentegen de importen uit andere jaren vergelijken met het
verbruik van [ans, zien wij dat in de periode na 1848 katoenen garen door meer
dan 800 weyers over de weg wordt ingevoerd. Zonder dit enkele cijfer over te
waarderen kunnen wij stellen dat de directe import via Nederland een aanzienlijk
gedeelte van de benodigde hoeveelheid garen uitmaakt. Een jaar later - in 1848
- is er al sprake van 90 fabrikanten en 10.000 weyers. [ans laat nu ook in Vreden
mensen voor hem werken en heeft in totaal1.500 weyers onder contract. In 1849
zijn er 8 "Nesselfabrikanten", die een "Zollkredit" van 5.000 Tlr. genieten, onder
wie [ans." De meeste fabrikanten in de regio Coesfeld zijn overigens "Faktoren"
van "bergische"16handelshuizen." [ans is "Discontent" van het handelshuis Deus
in Dusseldorf.

Elk jaar herhaalt de douanier de positieve berichten over de katoenweverij en
elk jaar neemt de invoer van katoenen garen toe. De directe toevoer over de Neder-
landse grens blijft tot in 1853 stijgen. In dat jaar betrekt de fabrikant Deus zijn
hele voorraad over Wezel"wegen der besseren Spedition". Tot overrnaat van ramp
wordt de scheepvaart op de Berkel in het najaar, het hoogtij van de vaart, gehinderd
door de te vroeg invallende vorst. Als gevolg van deze gebeurtenissen is de invoer
via Nederland in 1853lager. Echter, de plaatselijke spinnerij Ten Kate en de nieuwe
"Enscheder Aktion-Spinnerei" in Gronau kunnen voorzien in de behoeften van
de regionale nijverheid en de nijverheid ontwikkelt zich verder goed.

Een eerste breuk meldt het jaarverslag van 1856. De duidelijk geringere invoer
(-14%) wordt verklaard door de "inbedrijfname van mechanische weefgetouwen
elders" en in 1857wordt opgemerkt dat "de handelscrisis van het afgelopen jaar"
niet zonder gevolgen is gebleven voor de katoenweverijen. In 1857 is de invoer
via Nederland ten opzichte van het jaar daarvoor licht verbeterd en ook via andere
routes wordt veel garen geimporteerd.

Katoenspinnerij wordt voor het eerst in 1848 in de jaarverslagen verrneld. In
de jaren daarvoor worden reeds kleine hoeveelheden ruw katoen ge'importeerd
(tussen de 500 en 1000 Ctr. per jaar). In 1848 is er sprake van spinnerijen bij Bo-
choIt en Gronau. Onduidelijk blijft of het hierbij om huisnijverheid gaat. De fa-

14 Jaarverslag Coesfeld 1847. - StA Miinster OFD 406.
15 De importeur is eigenlijk verplicht bij invoer, dat wil zeggen aan de grens, rechten te betalen .
• Zollkredit" betekent uitstel van deze betaling voor een bepaalde periode, meestal zes maanden. De
goederen worden bij de handelaar of fabrikant opgeslagen. (§ 71 ZO)
16 Verouderde uitdrukking, die refereert aan het voormalige hertogdom Berg; bedoeld wordt vermoedelijk
Elberfeld en Barmen en/of Diisseldorf.
17 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Miinster OFD 407.
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brieken van Herman Tenkate en Fischer & Tenkate in Gronau bezitten in 1849
samen 2.400 spillen en hebben 90 arbeiders in dienst. In 1851 wordt er vanuit
Nederland (Iordaan uit Enschede) een mechanische spinnerij met 4 a 6.000 spillen
in Gronau opgezet. Vanaf 1850 neemt de invoer van ruw katoen duidelijk toe,
al kan ook de invoer van het "topjaar" 1856 (7.500Ctr.) slechts een kleine aanvul-
ling zijn geweest op hetgeen de spinnerijen per jaar nodig hebben.

De produkten van de katoennijverheid, hetzij stoffen hetzij garen, worden slechts
in geringe mate naar Nederland geexporteerd; per jaar zijn dat enkele honderden
Centner. Katoenen goederen hebben afzetmarkten in het zuiden (Baden, Rhein-
pfalz}" en oosten van Duitsland (Berlin, Danzig, Posen)", de Rheinprovinz en in
Westfalen zelf." De uitvoer van garen vanuit Gronau via Nederland naar het
koninkrijk Hannover in 1853 is incidenteel."

Tabel7.2 Uitvoer linnen goederen, Coesfeld 1838-1857

zeil- & pakdoek
Ctr.

lijnwaad, ruwe
Ctr.

lijnwaad, gebleekt
Ctr.

1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

5.981
4.427
3.819
2.106
2.910
3.077
2.596
2.911
2.638
6.068
5.186
4.835
5.133
4.696
7.704
8.120
8.985
6.525
4.026

608

110
104
147
114
176
65
66
33
o

117
146
11
o
1

63
o
o
8
o

96

7.893
7.712
5.590
2.895
3.208
2.672
2.732
2.502
1.932
2.063
1.079
1.806
1.246
1.951

989
1.113

777
474
661
152

Bran: Zusammenstellung 1838-1840. - StA Munster OFD 631-632; KNW Nr. 4 1841-1857.

In de onderzochte periode maakt de Westfaalse linnennijverheid een moeilijke

18 Jaarverslag Coesfeld 1849. - StA MUnster OFD 407.
19 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA MUnster OFD 407.
20 Jaarverslagen Coesfeld en Vreden, passim. - StA Munster OFD 401-410.
21 Jaarverslag Coesfeld 1853. - StA MUnster OFD 409.
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tijd door (tabel 7.2). Het hele drama van de linnennijverheid wordt zichtbaar in
de uitvoercijfers van de jaren 1838-1841. Maar de linnenweverij weet zich in het
rayon Coesfeld te herstellen, getuige de van 1842 tot en met 1854 toenemende
exporten naar Nederland. Deze positieve ontwikkeling vinden wij echter maar
bij een goed, namelijk grijs pakdoek, gemaakt van hennep en vias. Ander gebleekt
lijnwaad verliest in toenemende mate aan betekenis.

De linnenproduktie is grotendeels gebaseerd op de eigen vlasteelt en met de
hand gesponnen linnen garen. Deze worden aangevuld met kleine importen,
mogelijk van een andere, in Westfalen niet beschikbare kwaliteit. De export van
linnen garen is nog geringer dan die van katoenen garen. Coesfeld voert wei vlas
uit; met in totaal 36.336 Ctr. staat deze grondstof op de zesde plaats van alle
exporten. De streek heeft een lange traditie van uitvoer van een specifiek soort
vIas. Daamaast worden de overschotten uit een op grotere binnenlandse produktie
gerichte teelt steeds meer naar het buitenland afgezet. Een vervanging van vIas
door andere gewassen, bijvoorbeeld suikerbieten, zoals in het Rijnland, heeft hier
nog niet plaatsgevonden.

De derde tak van de textielnijverheid, de wolnijverheid, is in de regio eveneens
vertegenwoordigd, zij het in geringere mate. De grondstof wol wordt in de regio
zelf gekocht. Haar aandeel in de handel bestaat uit de export van wollen goederen
en halffabrikaten (7.324 Ctr. in totaal). Deze goederen - doek, beverbont, flanel,
wollen kousen en wollen garen - zijn afkomstig van de fabriek van de gebroeders
Uppenkamp in Nienborg. In 1847 zijn ze in het bezit van een stoomwerktuig en
hebben 39 arbeiders in dienst. Ze leveren veel duffel aan Nederland, "welke aldaar
zeer geliefd is". Hun jaarlijkse produktie wordt op 800 stuk doek geschat.f De
uitvoer blijft tot 1847 gemiddeld 170 Ctr. per jaar en neemt daarna licht toe. In
1850 is er helemaal geen uitvoer. Het jaarverslag geeft daar geen verklaring v~~r.
Vanaf 1851 stijgt de export snel tot op 1.371 Ctr. in 1853; als reden wordt de
gunstige uitwerking van het Duits-Nederlandse handelsverdrag genoemd.
Daarmee wordt bedoeld dat - ten gevolge van de toepassing van de meestbegun-
stigingsclausule - voor wollen goederen niet meer f 45, maar slechts f 30, invoer-
rechten moet worden betaald." Dat de uitvoer in 1857 even snel daalt naar 246
Ctr. is vermoedelijk te wijten aan een verschuiving van de goederenstromen van
de weg naar het spoor.

Spinnen en weven zijn niet de enige vormen van textielbewerking. Getuige de
invoerlijst wordt een deel van de ruwe produkten ter plaatse geverfd. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van verfaarde en (Europese) verfplanten. Meekrap wordt weinig
ingevoerd; roodververij is in West-Westfalen minder gebruikelijk. In de loop van
de tijd neemt de invoer van gemalen verfhout steeds meer toe. Ook indigo wordt,

22 Jaarverslag Coesfeld 1848. - StA Munster OFD 406.
23 Zollhandbuch, 316.
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zover wij dat kunnen volgen in de statistiek, in toenemende mate gebruikt.
Ilzervitriool, assen, verf- en hulpstoffen vertonen eveneens een stijgende tend ens.

7.2.2 Tabaksnijverheid

Bij de bespreking van de algemene invoer is reeds gewezen op de prominente
rol van de tabaksfabriek van Oldenkott in het rayon Coesfeld. Oldenkott laat zijn
tabak altijd over de Berkel aanvoeren. In de hele periode koopt hij jaarlijks een
ongeveer gelijk blijvende hoeveelheid tabak in Amsterdam (± 3.000 Ctr.) en elke
afwijking daarvan wordt door de douanier gevolgd. Dat is niet verwonderlijk.
De inkomsten uit de invoerrechten van tabaksbladeren maken een belangrijk deel
uit van de inkomsten (figuur 7.1) en worden alleen nog overtroffen door de
invoerrechten op koffie.

1600
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o+-~.-~.-~.-~.-~.-~.-~.-~

3000
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2IlOO

Figuur 7.1 lnuoer tabak,
Coesfeld 1841-1857
Bron: KNW Nr 4 en 24 en
eigen berekening

Oldenkott is overigens niet de enige tabaksfabrikant in de regio, maar wel de
grootste; in 1847heeft hij 40 arbeiders in dienst. In Epe (Brefeld), Bocholt (Briesen),
Gronau (Hoepping en Peck) en Ahaus (Lolling en Lenfers) zijn "onbeduidende'r"
fabrieken gevestigd. Een eerder in Borken gevestigde tabaksfabriek schijnt in 1847
niet meer te bestaan. Het verschil tussen deze fabrieken en Oldenkott ligt ten
eerste in het feit dat zij minder produceren, en ten tweede dat zij uitsluitend pro-
duceren voor de eigen detailhandel. Hun fabrikaten zijn "nur geringe Sorten fur
den ortlichen Bedarf des Landmannes und der Arbeiterklasse" ,25 terwijl Oldenkott
zijn produkten naar de hele provincie verstuurt. Het belangrijkste verschil voor
ons is echter, dat Oldenkott uitsluitend in Amsterdam inkoopt, terwijl Brefeld en
anderen hun grondstoffen zowel uit Holland als uit Bremen betrekken. Uit het
jaarverslag van 1841 kunnen wij afleiden dat 96% van alle import naar Oldenkott

24 Jaarverslag Coesfeld 1837. - StA Miinster OFD 401.
25 Jaarverslag Coesfeld 1847. - StA Miinster OFD 406.
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gaat.26De toen bestaande overige fabriekjes voeren samen slechts 118 Ctr. in. Bij
een jaarlijkse produktie van 250 a 300 Ctr. moeten zij meer dan de helft van hun
grondstoffen elders inkopen. Een uitvoer van tabaksfabrikaten (sigaren, snuiftabak)
vindt vanuit Coesfeld overigens niet plaats.

In 1848begint een moeilijke peri ode voor de tabaksindustrie, maar desalniettemin
worden er nieuwe tabaksfabrieken in Eyze en Wezeke geopend. Oldenkott heeft
in dat jaar nog maar 20 tot 30 mensen in dienst en de invoeren zijn duidelijk lager
dan in de voorafgaande jaren. Zij blijven tot 1857 laag, met een licht afnemende
tendens. AIleen het jaar 1853 vertoont een piek, vergelijkbaar met eerdere jaren.
De reden moet waarschijnlijk worden gezocht in de verlaging van het invoerrecht
op ruwe tabak in dat jaar, van 57l naar 4 Tlr. Vanaf 1849 zwijgt het jaarverslag
over het reilen en zeilen van Oldenkott. Het blijft daarom onduidelijk in hoeverre
de produktie van het bedrijf is afgenomen of dat men is overgestapt op - goedko-
pere? - tabaksbladeren uit Bremen. Het feit dat er ruimte is voor een extra hoge
import na een tariefverlaging duidt op het laatste. Het definitieve antwoord op
deze vraag kan echter aIleen door micro-onderzoek worden gevonden. De firma
Oldenkott heeft in elk geval de crisistijd overleeft en bestaat nog steeds.

7.2.3 Overige nijverheid (leder, papier, ijzer, haut)

In Coesfeld vinden wij een papierfabriek (Vorstersche Papierfabrik), die papier
en karton produceert. Door interne problemen is de produktie in de eerste jaren
van 1840 laag. De invoer van lompen via Nederland is met name in 1841 gering,
maar loopt daarna geleidelijk op. In het voorjaar van 1850 houdt het Vorstersche
bedrijf op te bestaan, omdat het niet langer kan concurreren met de "Maschinen-
Papier-Fabriken"." Toch gaat de invoer van lompen in hetzelfde jaar met 50% om-
hoog. Reeds in 1847 wordt er bericht over een tweede fabriek (Peltzer & Co.) in
Coesfeld en een fabriek in Borken (Detering). Peltzer heeft 30 arbeiders in dienst
en verbruikt 1.500Ctr. lompen per jaar; over de opbrengst van de produktie wordt
niets vermeld. Detering verwerkt met acht arbeiders 600 Ctr. lompen. De andere
fabrieken betrekken hun grondstoffen blijkbaar niet uitsluitend over de weg. Na
1851valt de invoer helemaal weg, "omdat zij binnenslands goedkoper ingekocht
konden worden"." De uitvoer van papier is overigens gering en de sluiting van
de Vorstersche Papierfabrik valt er niet uit af te lezen.

Er zijn leerfabrieken in Coesfeld, Vreden, Bocholt en Epe. In1847zijn de belang-
rijkste leerfabrieken ViBing met 30 arbeiders en een verbruik van 22.000 stuks
huiden en vellen per jaar, en Sterneberg met 12arbeiders en een verbruik van 13.000

26 Eigen berekening.
27 Het jaarverslag zegt niet waar de fabrieken die gebruik maken van stoomwerktuigen zijn gevestigd.
De familie Vorster heeft zelf meerdere papierrnoiens aan de Ruhr tussen Essen en Duisburg.
28 [aarverslag Coesfeld 1852. - StA MUnster OFD 408.
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stuks per jaar; beide bedrijven zijn in Coesfeld gevestigd. Hun grondstoffen be-
trekken zij in de jaren dertig uit Amerika via Amsterdam en Bremen, later uitslui-
tend uit Amsterdam en in de jaren vijftig ook "uit het binnenland", Dit laatste
moet men vermoedelijk interpreteren als aanvoer via Antwerpen en Keulen en
in geringere mate via Emmerik. Nusteling heeft aangetoond dat, wat de handel
in huiden betreft, Amsterdam en de Rijnvaart het vanaf 1843 moeten afleggen tegen
Antwerpen. Een niet met naam genoemde fabriek in Vreden, waarschijnlijk Reerink,
importeert in 1855 huiden via Keulen." De huiden komen anders gedeeltelijk over
de Berkel. De fabrieken in Coesfeld maken bovenleer voor schoenen en saffiaan,
"dat om zijn goede kwaliteit geroemd wordr?" en tot naar Amerika wordt geexpor-
teerd." Reerinkin Vreden maakt zoolleer. Deze onderneming, de eerste "fabriek"
in Vreden, wordt in 1828 opgericht door de Nederlandse families Reerink en
Paschen, respectievelijk uit Lochem en Winterswijk, als een poging de invoerrechten
van het nieuw opgerichte Pruisisch-Hessische Tolverbond te ontduiken."

In het rayon Coesfeld vinden wij ijzernijverheid in Stadtlohn, de ijzerslijperij
Tilenius, en in de onrniddellijke nabijheid van het bijkantoor Anholt een ijzersmel-
terij en -gieterij in Isselburg, dat bestuurlijk al tot de Rheinprovinz behoort. Deze
"Eisenhutte" laat haar grondstof overwegend over de Rijn aanvoeren; kleine
hoeveelheden worden echter over de weg getransporteerd. In 1853 wordt expliciet
melding gemaakt van de aanvoer van oud ijzer over de Berkel.
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De invoer van houtskool is omvangrijker dan de invoer van ruw ijzer (figuur 7.2).
Met name vanaf 1850 neemt de invoer van houtskool sterk toe vanwege de "Wie-

29 " ... weil die diesseitigen Fabrik eine Partie Wildhaute tiber Koln bezog." (Jaarverslag Vreden 1855.
- StA Munster OFD 410.)
30 Jaarverslag Coesfeld 1847. - StA Munster OFD 406.
31 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
32 Banken, Eisenbahn, 32 vlg.



7.2 De handel van Coesfeld 181

deraufnahme und lebhaften Fortsetzung der Eisenhutten'?' in Dulmen en Issel-
burg. De geringe invoer van kolen in 1852 is niet te wijten aan een geringer ver-
bruik, maar aan de lage prijs en het grote aanbod in het binnenland, die de invoer
overbodig maken." Tot aan het einde van de hier onderzochte periode draait de
smelterij goed en de afnemende invoer is volle dig te wijten aan de verschuiving
van de goederenstromen.

De ijzerslijperij Tillenius is gespecialiseerd in het slijpen van ovens, waarvoor
zij het ruwe materiaal uit Isselburg betrekken. Ook slijpt zij keukengerei en andere
gebruiksvoorwerpen uit ijzer, koper en messing. Het afzetgebied ervan is groot;
het jaarverslag van 1841 noemt de westelijke en oostelijke Pruisische provincies,
Holland, Hannover, Bremen, Hamburg en Mecklenburg. Een deel van de verzending
naar de oostelijke provincies, onder meer naar Stralsund, vindt via Nederland plaats."

Er is enige uitvoer van ijzerwaren zowel van "zeer grove" (gietijzeren ovens,
platen, rooster), "grove" (smeedijzeren waren, die enige bewerking hebben onder-
gaan) als van "fijne" ijzerwaren. Het zwaartepunt van de uitvoer ligt bij de grove
ijzerwaren. Het is niet te achterhalen of de produkten direct vanuit de fabriek
worden uitgevoerd, omdat de gieterij in een ander rayon ligt. Alle in Coesfeld
geregistreerde uitvoer staat op naam van Tillenius." Doorvoer naar Pruisische
provincies wordt uiteraard niet geregistreerd. Enkel door het jaarverslag zijn wij
op de hoogte van deze doorvoer.

De invoer van houtskool voor de ijzerindustrie staat tegenover een uitvoer van
houtskool (tabel 7.3). Vanaf 1855 neemt de uitvoer van houtskool toe, en dit is
te danken aan een toenemende vraag van de ijzersmelterijen in de Graafschap.
Deze houtskool wordt uitgevoerd bij Suderwick-Dinxperlo, dat wil zeggen over
de weg.Y De grensovergangvan de invoer van houtskool kan niet predes gelokali-
seerd worden. Anholt-Gendringen en Suderwick-Dinxperlo zijn voor de hand
liggende plaatsen, omdat deze in de buurt van Isselburg liggen. Op het eerste
gezicht is het verbazingwekkend dat in een vrij klein gebied houtskool wordt in-
en uitgevoerd. De verklaring ligt mogelijk in het langdurige proces van de
houtskoolproduktie, die het onmogelijk maakt het aanbod precies af te stemmen
op de vraag. Op die manier kan prijsconcurrentie tussen kolenbranders rechts en
links van de grens ontstaan.

Hetzelfde geldt voor schors, het belangrijkste uitvoerprodukt uit de bosbouw.
In het jaarverslag merkt de douanier verschillende malen op, dat de prijs van schors
in Nederland hoger of lager is en de uitvoer dientengevolge geringer of groter
is." De bescheiden invoer van 1841 tot en met 1851 is opvallend (zie tabel 7.3).

33 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
34 Jaarverslag Coesfeld 1852. - StA Munster OFD 408.
35 Jaarverslag Coesfeld 1845 en 1846. - StA Miinster OFD 405.
36 Dit geldt in elk gevaI voor het jaar 1841. Alle uitvoer van ijzerwaren wordt opgeteld. (Cf. Jaarverslag
Coesfeld 1841. - StA Miinster OFD 403.
37 Jaarverslag Vreden 1855. - StA Munster OFD 410.
38 0. jaarverslag Vreden 1855. - StA Miinster OFD 410.
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Tabel7.3 Handel in schors en houiskool, Coesfeld 1841-1857

jaar schors (Ctr.) houtskool (Ctr.)
in uit in uit

1841 0 710 0 598
1842 0 603 138 1,405
1843 0 3,697 0 1,403
1844 0 2,775 1,255 387
1845 20 3,285 2,051 1,778
1846 24 1,889 1,130 780
1847 42 1,138 1,385 308
1848 133 762 225 846
1849 384 1,966 200 152
1850 42 2,423 3,160 198
1851 0 776 5,163 0
1852 2,597 2,100 534 395
1853 804 1,526 927 335
1854 990 1,933 4,152 569
1855 1,664 640 6,152 1,022
1856 3,235 1,645 6,700 1,279
1857 2,399 966 7,251 3,289

Bron: KNW Nr. 4 en Nr. 14, 1841-1857

In 1828is namelijk aan de expeditiekantoren Oldenkotten en Rekken op aanvraag
van de eigenaar van de schorsmolen bijMallem door KoninklijkBesluit de vergun-
ning verleend voor uitvoer van eikeschors." Wij verwachten daarom een om-
vangrijke handel. Mogelijk heeft het tot 1845geldende uitvoerrecht van 6% een
prohibitieve werking gehad. In de jaren vijftig begint de internationale schaarste
aan schors ook in Westfalen voelbaar te worden, want er kan minder schors aan
de binnenlandse vraag worden onttrokken. Sterker nog, er moet eind jaren vijftig
meer schors worden in- dan uitgevoerd. Vanaf 1852wordt de uitvoerhandel in
schors gedeeltelijk gedragen door de leerfabrikant Reerink uit Vreden, die de
schors over de Berkel vervoert."

Andere produkten uit de bosbouw die een zekere rol spelen in de handel met
Nederland, zijn bouw-, staf- en vaathout en eenvoudige houten voorwerpen als
klompen. De uitvoer van bouwhout wordt niet stelselmatig geregistreerd. Het
jaarverslag levert ons echter de informatie dat de uitvoer niet onbelangrijk is. Een
groot deel van de houtuitvoer vindt, in de vorm van houten vlotten, plaats over
de Berkel. Deze kleine vlotten hebben een omvang van 245 a 260 kubieke voet.
Hun aantal neemt in de loop van de tijd af van (ruim) boven de 200 in het begin
van 1840naar 120tegen einde van de onderzochte periode. Toch zal hout vermoe-

39 St.BI. 1828 no. 4.
40 Banken, Eisenbahn, 33.
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delijk - voor wat betreft het gewicht - de grootste uitvoerpost van Coesfeld zijn
geweest. Het is merkwaardig dat de uitvoer van bouwhout niet in de Kommerzial-
nachweisungen is geregistreerd, omdat volgens het Pruisische tarief en vervolgens
het tarief van het Tolverbond bouwhout alleen bij landtransport vrij van rechten
is. Er is echter een ontsnappingsclausule: het vlotten van enkele stukken hout in
vlotbeken en -kanalen is in het tarief gelijkgesteld aan het landtransport." Men
kan erover discussieren of de Berkel een vlotbeek was, want er voeren immers
ook kleine schepen op deze rivier. De vlotten op de Berkel zijn in geen geval
vergelijkbaar met de vlotten op de Rijn, wat de gevolgde praktijk rechtvaardigt.

7.2.4 Delfstoffen (kalk, ziluerzand, steenkool)

Coesfeld kent meer 'gewichtige' uitvoer, te weten kalk, breuksteen, kleiaarde,
vormzand (zilverzand) en niet te vergeten steenkool. Wij worden hier echter ge-
confronteerd met een statistisch probleem. Terwijl het jaarverslag in zijn descriptief
gedeelte melding maakt van de uitvoer van al deze delfstoffen, vinden wij in het
statistisch gedeelte, evenals in de Kommerzialnachweisungen, aIleen cijfers van
de steenkolen en de kalk c.q. gips, en de laatste ook slechts tot 1851 om de beken-
de reden. Het ontbreken van (breuk)steen in de statistiek is te verklaren. V66r 1851
is steen, net als hout, bij transport over land vrij van rechten. Deze steen is waar-
schijnlijk afkomstig uit het bij Hannover horende Bentheim (,Bentheimer Sand-
stein') en de uitvoer is eigenlijk doorvoer over een behoorlijke afstand. Het gaat
in de twee jaren waarvoor wij op de hoogte zijn van uit- en doorvoer dan ook
om kleine hoeveelheden, 223 Ctr. in 1840en 782 Ctr. in 1841.In dezelfde tijd vindt
in Vreden invoer van breuksteen plaats: 335 Ctr. in 1841, 559 Ctr. in 1842 en nog
eens 224 Ctr. in 1846. Deze stenen moeten over de Berkel zijn vervoerd, anders
kunnen ze niet geregistreerd zijn. Na 1851 zijn stenen, evenals kalk en gips, vrij
van aIle rechten - ongeacht de wijze van transport - en komen daarom helemaal
niet meer voor in de statistiek.

De kalk, die vanuit het rayon Coesfeld wordt geexporteerd, is afkomstig uit de
omgeving van Ahaus.? Vooral in 1842 en 1843 en in 1845 en 1846 is de export
zeer hoog. Daarna, dus enkele jaren voordat kalk uit het tarief wordt geschrapt,
lopen de cijfers sterk terug. De diepe daling in 1844en 1847vraagt om een verkla-
ring. Mogelijk vinden we die in de beperkingen van het watertransport in de ge-
noemde jaren. In 1844 is er door de reparatie van een sluis nauwelijks vervoer
mogelijk op de Berkel, en ook in 1842, 1845, en 1846 wordt de scheepvaart gehin-
derd door laag water of vorst. Voor het afnemen van de uitvoer in 1847 kan wel-
licht de algehele crisis verantwoordelijk worden gesteld.

De steenkolen die bij Coesfeld worden uitgevoerd voor gebruik in de Twentse

41 Zollhandbuch, 44.
42 Oak nu is er nog een kalkfabriek (Hollenkamp) te Wiillen, twee kilometer ten zuidwesten van Ahaus.
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textielnijverheid komen sinds 1838 uit Ibbenburen" en - met zekerheid vanaf 1850
- ook per trein uit het mijndistrict aan de Ruhr. Ze worden over het spoor naar
Munster gebracht en vandaar over de weg" tot in Nederland getransporteerd.
De uitvoercijfers vertonen enkele scherpe dalingen. In 1844 is dat te wijten aan
een verkeerde opgave van het hoofdkantoor." de uitvoer in dat jaar bedraagt in
werkelijkheid 8.223 Ctr. Vanaf 1850 ligt de uitvoer van Coesfeld, door de komst
van de Ruhrkolen, gemiddeld drie keer hoger dan in de jaren veertig. In 1853 en
1854 is er helemaal geen export van steenkool. De douanier geeft hiervoor geen
verklaring. Het is mogelijk dat de kolen uit Ibbenburen het moeten afleggen tegen
de Ruhrkolen, die sinds 1853 via de Ruhr, de Rijn, de Ilssel, het Overijsselsch
Kanaal en de Regge - dus volledig over water - goedkoper naar Nijverdal kunnen
worden gebracht." Na de totstandkoming van het Overijsselsch Kanaal (in 1853
wordt de Regge bereikt, in 1855 Almelo) zijn daarom steenkolen uit Ibbenburen
nog slechts aan Enschede geleverd, waar tussen 1850 en 1857 zes stoomspinnerijen
zijn geopend.

In 1857 schiet in het rayon Coesfeld-Vreden de export van steenkool omhoog
naar 55.456 Ctr. De reden die het jaarverslag hiervoor geeft, plaatst alle cijfers uit
de vorige jaren in een bedenkelijk licht. De toename wordt geweten aan het feit
"daf dieser Artikel jetzt der Transportkontrolle im Grenzbezirk unterworfen ist
und daher beim Ausgangsamte zur Anmeldung kommen mufs" .47 Het lijkt onwaar-
schijnlijk dat v66r 1857 een zo grote hoeveelheid steenkool is gesmokkeld dat de
controle op het transport een dermate groot effect heeft gehad. De oude procedure
houdt in, "daB uber diese Ausfuhr bei dem Zollamte zu Glanerbruck eine Nach-
weisung gefiihrt [wird]".48De nieuwe procedure betekent dat alle transporten van
steenkolen binnen de linie geregistreerd worden, ook als ze niet over de grens
gaan.

Een curiosum onder de delfstoffen is het zilverzand. Dit zand wordt nog steeds
in keukens en huiskamers op de vloeren gestrooid, deels voor de reiniging en
deels als versiering. Het is afkomstig uit de omgeving van Ahaus. Ook kleiaarde,

43 Jaarverslag Coesfeld 1838. - StA Munster OFD 401.
44 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
45 "Ubrigens wird noch bemerkt, daB in Spalte 25 die im Jahre 1844 mehr ausgefuhrten 8.223 Ztr.
Steinkolen mit aufgenommen worden sind, die der HZA-Assistent Theves bei der Aufstellung der
Commerzial-Register durch ein Versehen aufser Ansatz gelassen hat." Jaarverslag Coesfeld 1844. - StA
Munster OFD 404.
46 Cf. Schutten, Varen, 140. Het bedrag voor de watervracht Duisburg-Zwolle, dat Schutten opgeeft
(omgerekend 27 Rthlr. 4 Sgr. per Ctr. steenkolen) is niet geloofwaardig en berust mogelijk op een
verwisseling van "mud" met "hoed". Ais wij de berekening in deze zin bijstellen, komen wij op 1 Rthlr.
9 Sgr. 7 Pfg./Ctr., wat aannemelijk lijkt. Het watertransport Zwolle-Nijverdal kost 20 Sgr. 5 Pfg./Ctr.,
samen precies 2 Rthlr. Het wegtransport Almelo-Enschede kost in 1858 - eveneens volgens Schutten _
1 Rthlr. 21 Sgr./Ctr. steenkolen.
47 Jaarverslag Vreden 1857. - StA Munster OFD 410.
48 Jaarverslag Coesfeld 1838. - StA MUnster OFD 401.
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afkomstig uit de omgeving van Oldenkotten, wordt geexporteerd." Zand en (ge-
wone) kleiaarde zijn vrij van rechten. De produktie van de pottenbakkerij in Stadt-
lohn en (later) in Ochtrup is overwegend gebaseerd op klei uit de eigen streek.
Tot 1847 voeren deze fabrieken jaarlijks 2.000 a 3.000 Ctr. eenvoudige potten en
tegels uit. Daama schommelt de uitvoer sterk en eindigt bij 1.700 Ctr. aardewerk
van dezelfde eenvoudige kwaliteit. De uitvoer naar Nederland vindt voor een deel
plaats over de Berkel."

7.2.5 Voedingsmiddelen

Het belangrijkste importgoed van Coesfeld, na katoenen garen, is ruwe koffie,
gevolgd door cichorei. "Zu den hochbesteuerten fremden Handelsartikeln ist im
diesseitigen Bezirke hauptsachlich der Kaffee zu rechnen, welcher von den Kauf-
leu ten zu Coesfeld, Borken und Bocholt bezogen, theils en Detail verkauft und
theils an die Kramer der Umgegend abgesetzt wird."Sl Vanaf 1848 worden deze
kooplui groothandelaren in koloniale waren genoemd. Sommigen verzorgen ove-
rigens ook de uitvoer van graan en manufacturen of zijn fabrikanten. Er is telkens
een handelaar / expediteur werkzaam in Gronau, Coesfeld en Borken tegenover
twee in Bocholt. De handelaar Van Wilderink in Gronau, een Nederlander met
relaties in Rotterdam=, he eft zelfs een "Zollkredit" van 4.000 Tlr., hetgeen betekent
dat zijn handel vrij omvangrijk is geweest.

Figuur 7.3 lnuoer cichorei
en koffie, Coesfeld 1841-
1857
Bran: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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49 Schutten, Varen, 92 vlg.
50 Jaarverslag Vreden 1854. - StA MUnster OFD 409.
51 Jaarverslag Coesfeld 1837. - StA MUnster OFD 401.
52 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
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De invoer van koffie vertoont grote schommelingen, terwijl de invoer van dchorei
meestal tussen de 4.000 en 5.000 Ctr.ligt (figuur 7.3).Het relatief goedkope surro-
gaat wint het vooral in crisistijden van de dure koffie. De hoge koffie-importen
van 1851 tot en met 1853 zijn voor een deel te danken aan de afschaffing van de
doorvoerrechten in Nederland. Ook wordt in 1851 de controle aan de grens ver-
sterkt. Koffie is een van de meest lonende smokkelwaren, en het hogere import-
djfer hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er meer koffie het land
binnenkomt. Er worden wel meer invoerrechten geheven dankzij het betere
toezicht.f De teruggang van de invoer in 1854 betekent weer niet dat er minder
koffie over de grens komt. Er is in dat jaar zelfs meer invoer. Echter, een groter
gedeelte wordt met geleibiljet naar Munster doorgevoerd en daarom niet voor
in de registers van Coesfeld."

Tijdens het Continentale Stelsel is cichorei als surrogaat van de dure koffie ge-
bruikt," en nog lang daarna heeft ze deze functie voor de minder bedeelden ver-
vuld. Coesfeld importeert gedroogde dchoreiwortels uit Friesland" voor de fabrie-
ken in Gronau, Vreden, Borken en Bocholt; de belangrijkste fabrieken zijn Schuring
en Sneppe in Bocholt. In 1855 wordt in Nederland minder dchorei verbouwd,
waardoor de prijs omhoog wordt gedreven. De fabrieken in de regie Coesfeld
importeren en produceren daarom minder. Na een herstel in 1856 hebben de Vre-
dense fabrieken in 1857weer problemen met de aanvoer van hun grondstof, om-
dat de waterstand in de Berkel extreem laag is. Uitvoer van dchorei vindt niet
plaats.

--
15000

-"-
---/Iavw

-/IIMI

--r1jSt

11XlOO

Figuur 7.4 lnuoer graan,
Coesfeld 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening

53 Jaarverslag Coesfeld 1851. - StA MUnster OFD 408.
54 Jaarverslag Vreden 1854. - StA Munster OFD 409.
55 In het begin van de 19de eeuw wordt dchorei ook in het Rijnland verbouwd; de toenernende concur-
rentie vanuit Belgie en de meer rendabele suikerbieten verdringen de cichorei aldaar. Cf. Kuske, "Indu-
strien", 494.
56 Jaarverslag Coesfeld 1844. - StA Miinster OFD 404.
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Figuur 7.5 Uitvoer graan,
Coesfeld 1841-1857
Bron: KNW Nr. 14 en eigen
berekening

7.2.6 Craun, graanprodukien en graansurrogaien

In het rayon Coesfeld heeft de invoer van graan (figuur 7.4), evenals de uitvoer
(figuur 7.5), relatief geringe betekenis gehad. Toch worden de Nederlandse
schaalrechten, die tussen 1835 en 1847 gelden, als een grote belemmering voor
de graanhandel ervaren. Elke verandering daarvan wordt in de jaarverslagen mi-
nutieus, dat wil zeggen per maand, vermeld.

In de eerste maanden van 1841 ligt bijvoorbeeld de invoerbelasting voor tarwe
bij 9 Sgr. voor 1 "Berliner Scheffel"; ze valt pas in september, na een minder ge-
slaagde oogst, terug op 2,3 Sgr. Rogge schommelt tussen 4,6 en 2,8 Sgr. en vaIt
in september terug naar 1,4 Sgr. Deze tarieven blijven in 1842 gehandhaafd. Er
heerst droogte en de oogsten komen vermoedelijk niet boven het gemiddelde uit.
In 1843 worden de rechten weer verhoogd en liggen aan het einde van het jaar
voor tarwe en rogge op 9 Sgr. Als eind 1845 de voedselcrisis sterk merkbaar is,
worden de invoerrechten op aile granen op het minimum van het schaaltarief
gesteld. Voor 1 Scheffel tarwe is volgens het jaarverslag van 1846 2,1 Sgr. verschul-
digd, voor boekweit en rogge 1,3 Sgr., voor haver 0,7 Sgr. en voor gerst 0,1 Sgr.57

In 1847 worden de schaalwetten afgeschaft. Dit heeft een positief effect op de
graanexport van het rayon Coesfeld, met name op de uitvoer van tarwe. Het graan
is afkomstig uit de streek van Osterwick en Holtwick, ten noord-oosten van Bo-
cholt, 58 Deze handel kan gebruik maken van de straatweg van Bocholt naar Dinx-
perlo, die op 1 november 1847 is geopend. Na 1851 wordt het graan 6f via een
andere route vervoerd 6f in de regia verbruikt, bijvoorbeeld in de graanmolens
en de stijfselfabrieken.

57 Deze laatste opgave is vermoedelijk een schrijffout en moet zijn 1.0 Sgr. Het minimum bedroeg
namelijk volgens de wet van 1835 voor tarwe 25 cts., voor rogge en boekweit 15 cts., voor gerst 10 cts.
en voor haver 5 cts. per 1 mud.
58 Jaarverslag Coesfeld 1847. - StA Munster OFD 406.
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De stijfselfabrieken spelen in de jaarverslagen geen rol van betekenis. In 1855
zijn het er nog minstens drie, een in Coesfeld, een in Stadtlohn en een in Otten-
stein ten oosten van Ahaus." De uitvoer van de in een groep samengevatte graan-
produkten - (zet)meel, stijfsel en noedels - zet in vanaf 1850en is met 3.500Ctr.
al in het tweede jaar vrij hoog. Hij neemt in de loop van de tijd toe, en in 1857
wordt zelfs 12.000Ctr. uitgevoerd. Het is onduidelijk om welke produkten het
gaat.

In 1855, een jaar met een uitvoer van 5.400 Ctr., spreekt het jaarverslag van
'geringere produktie' van de 'onbeduidende' stijfselfabrieken. Als reden wordt
de hoge prijs van tarwe aangevoerd. In werkelijkheid worden in dat jaar zelfs
meer graanprodukten uitgevoerd dan in 1854.Een mogelijke verklaring is dat,
behalve stijfsel en zetmeel, ook bloem en eventueel noedels worden uitgevoerd.
In 1857wordt inderdaad melding gemaakt van door stoom gedreven molens, die
"schwunghaften Handel treiben".60

De graaninvoer naar Westfalen (figuur 7.5)laat het bekende beeld zien: overwe-
gend lage importen met hoge pieken van rogge en relatief kleine pieken in de
invoer van de overige granen in tijden van misoogst. Het is opmerkelijk dat in
1845Westfalen tarwe uit Pillau in Oost-Pruisen via Nederland over de weg laat
aanvoeren. Dit graan is bestemd voor de stijfselfabriek in Gronau." Helaas is het
niet te achterhalen of deze verzendingen vaker hebben plaatsgevonden of dat ze
tot de crisisjaren beperkt zijn gebleven.

7.2.7 Oliezaden

Over de hele periode wordt er oliezaad ingevoerd, hoofdzakelijk lijnzaad en in
geringe mate raapzaad. Blijkbaar is de eigen produktie van oliezaad niet vol-
doende. In de loop van de tijd neemt de hoeveelheid af van 3.000naar 1.600Ctr.
per jaar. Invoer van olie, zowel van gewone als van palmolie, zien we slechts in
zeer geringe mate. Uitvoer van olie(zaden) vindt niet plaats.

7.2.8 Vee

De veehandel van Coesfeld kunnen we onderverdelen in handel in paarden, han-
del in varkens en kleinvee en handel in rundvee. De invoer van paarden schom-
melt sterk; de extremen zijn 291 stuks in 1844en 40 stuks in 1849.Hieruit een pa-
troon of structuur af te lezen, is niet mogelijk.De invoer van varkens en speenvar-
kens, van hamels, schapen en geiten is in Coesfeld minder belangrijk. We kunnen
constateren dat in het begin van de onderzochte periode meer vette varkens om

59 Jaarverslag Vreden 1855. - StA Munster oro 410. Onduidelijk is of de in 1845 genoemde stijfselfabriek
te Gronau nog bestaat.
60 JaarversJag Vreden 1857. - StA Munster oro 410.
61 JaarversJag CoesfeJd 1845. - StA Munster oro 405.
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te slachten worden ge'importeerd en tegen het einde van de periode meer speen-
varkens om te mesten.

Het zwaartepunt van de vee-invoer ligt - als gevolg van de structuur van de
Westfaalse veehouderij'f - bij het rundvee. De zuidwestelijke hoek van het rayon,
Anholt, Bocholt en Kotten, speelt daarbij een belangrijke rol. Aan de Nederlandse
kant, in de Liemers, de Ijsselvallei en het Montferland, is de veeteelt eveneens
een belangrijke bran van inkomsten. Men vindt er veel veemarkten'" en ook kaas-
en boterfabricage.

In het rayon Coesfeld worden elk jaar gemiddeld 2.150 koeien, 1.530 kalveren,
800 stuks jongvee en 70 ossen en/ of stieren ge'importeerd. In sommige jaren ligt
de invoer zel£s ruim boven het gerniddelde. In 1839 worden aIleen al bij het bijkan-
toor Anholt niet minder dan 1.293 koeien over de grens gebracht. In dat jaar, en
de volgende twee jaren, kan de veehandel profiteren van het Pruisisch-Nederlandse
handelsverdrag. Door dit verdrag worden de invoerrechten op ossen, koeien en
jongvee met de helft verlaagd. Een ziekte onder het Nederlandse rundvee in de
tweede helft van 1839 en het voorjaar van 1840 doen de positieve effecten van
dit verdrag enigszins teniet. In 1840 wordt de grens zelfs enige tijd geheel voor
vee gesloten. AIleen het jaar 1841 vertoont buitengewoon hoge invoeren, al wordt
in de laatste maand van 1841 de grens weer gesloten in verband met een veeziekte.

Door de droogte in 1842 en als gevolg daarvan het gebrek aan voedermiddelen
daalt de invoer opnieuw. In de loop van de volgende jaren neemt de invoer van
vee toe. De jaren 1845 en 1846 tonen hoge cijfers. Men zou in eerste instantie
verwachten dat de crisis leidt tot geringere vee-importen, maar dat is niet het
geval. In 1845 worden zel£s meer jongvee, vette varkens en evenveel koeien
ge'importeerd dan in het jaar daarvoor. In 1846 zijn de meeste invoeren nog steeds
even hoog als in 1844, terwijl er in Gelderland longpest heerst, wat de invoer moet
hebben belemmerd." Deze invoeren moe ten plaatsvinden, omdat in de crisistijd
de binnenlandse vee stapel wegens gebrek aan veevoeder is ingekrompen. Omdat
in Nederland hetzelfde gebeurt, kan (slacht)vee daar goedkoop worden gekocht.
Pas in 1847 zet de daling van de invoer van paarden, koeien, ossen en magere
varkens in. Na de crisistijd is de veestapel ingekrompen en liggen de prijzen vrij
hoog. De handel in vee blijkt - ook volgens de jaarverslagen - heel prijsgevoelig
te zijn. De douanier brengt de geringe invoer van 1853 in verband met de gestegen
prijzen voor veevoeder. Het gaat dan met name om vee dat nog gemest moet
worden: kalveren, jongvee en speenvarkens. Ook zijn de prijzen voor vee in 1853
en 1854 in het buitenland even hoog als in het binnenland. Pas in 1855, als de
prijzen in Nederland lager zijn, neemt de invoer toe, maar al in 18571eiden hoge
prijzen weer tot een daling van de invoer."

62 Wischermann, "Industrialisierung", 68.
63 Blotevogel, Zentrale Orie, 78.
64 Jaarverslag Coesfeld 1846. - StA Munster OFD 405
65 Jaarverslag Vreden 1857. - StA Munster OFD 410.
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De uitvoer van vee is in Coesfeld niet relevant en hij maakt niet meer dan een
geringe fractie van de invoer uit. In de latere jaren van de onderzochte periode
ligt de uitvoer over het algemeen hoger dan in het begin. Een verlaging van het
Nederlandse invoerrecht op stieren, ossen en koeien (slachtvee) in 1847resulteert
weliswaar in een verhoging van de uitvoer, maar het absolute aantal blijft klein:
58 koeien, 7ossen. Ossen en/ of stieren vormen de enige groep waarbij de uitvoer
na 1852 een aandeel van ongeveer 25% van de invoer bereikt. Zonder verdere
opgaven is het echter niet mogelijk te zeggen in hoeverre hier uitwisseling van
fokstieren of trekossen heeft plaatsgevonden.

Afsluitend moet worden opgemerkt, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat de
veehandel in de tweede helft van de jaren veertig hoger ligt dan in de statistieken
is verrneld. In 1851, bij een algehele groei van de groep, noemt de douanier als
enige reden voor deze toename de betere controle op de vee-invoer bij Siiderwick
(Dinxperlo). Dat betekent - zo lezen wij tussen de regels door - dat in de daarvoor
liggende jaren, al dan niet met medeweten van de plaatselijke ambtenaren,
gefraudeerd is.

7.3 De functie van de landhandel

In Coesfeld is de invoerhandel in de eerste helft van de jaren veertig hoofdzakelijk
intemationale en nationale handel. Met de komst van de eerste verharde grens-
overschrijdende wegen in 1847bij Gronau en Siiderwick, en met de toenemende
verbetering van de wegen in Gelderland, Overijssel en de wegen aan de Westfaal-
se kant, wordt vooral het aandeel van de region ale handel groter. Ook de nationale
handel en de intemationale handel groeien; de laatste onder meer door een toene-
men de invoer van ruw katoen.

Bij de uitvoer zien we een zeer stabiele regionale handel, met name in graan,
die in somrnige jaren het gerniddelde duidelijk overstijgt om daarna weer terug
te vallen. De jaren met een hoge regionale uitvoer zijn ook de jaren waarin veel
nationale handel in steenkool plaatsvindt. Na de opening van de grensoverschrij-
dende straatwegen is de regionale uitvoer, voor een periode van zeven jaar, struc-
tureel hoger dan in de voorafgaande jaren. Dit effect is het sterkst te zien bij de
graanhandel. In 1855 loopt de periode van verhoogde regionale landuitvoer ten
einde vanwege de rnisoogsten in eigen land. De graanuitvoer is slechts gering,
de nationale handel in steenkool blijft echter belangrijk.

De diverse verbeteringen van de infrastructuur hebben een positief effect op
het grensoverschrijdend verkeer. De invoer stijgt sterk, de uitvoer verbetert vanaf
1847licht. De econornische ontwikkeling van het rayon Coesfeld, vanaf het einde
van de jaren veertig, zien we terug in de ontwikkeling van de handel. De verbete-
ring van de econornie verhoogt de vraag naar grondstoffen en halffabrikaten, en
deze worden ook door de landhandel uit Nederland aangevoerd. Coesfeld is zo
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fortuinlijk een deel van het katoenen garen direct over de grens in Enschede te
kunnen kopen, hetgeen grotendeels de toename van de regionale handel verklaart.
Daamaast is de nationale landhandel, zoals wij hebben aangetoond, ten minste
voor enige tijd in staat op het gebied van de vrachtprijzen met de Rijnhandel te
kunnen concurreren.

Bij de intemationale importhandel schijnen, naast de toenemende vraag van de
plaatselijke katoenspinnerijen, de traditionele banden met Amsterdam een zekere
rol te hebben gespeeld. De voorkeur voor tabak uit Amsterdam, die de klanten
van de grootste Coesfeldse tabaksfabrikant te kennen geven, hebben het aandeel
van de intemationale handel mede beinvloed. Dit is een fraai maar in zijn duide-
lijkheid helaas zeldzaam voorbeeld van de invloed van microfactoren op de (inter)-
nationale handel. De stabiliteit van de invoer van ruwe huiden doet overigens
een zelfde effect vermoeden.

De regionale uitvoer bestaat uit kalk, schors en houtskool en voor een niet onbe-
langrijk deel uit eindprodukten. Het effect van de verbetering van de grensover-
schrijdende wegen wordt door de vraag naar deze goederen, met name de textiele
eindprodukten, beperkt. Deze worden immers ook in de aanpalende grensstreek
vervaardigd. Voor deze goederen biedt de niet door invoerrechten belaste binnen-
landse markt, nadat deze markt eenmaal beter is ontsloten, een goed altematief.
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8 Verkeer in Coesfeld, Twente en de Graafschap

8.1 Verschillende grensovergangen

Dankzij omvangrijk bronnenmateriaal kennen wij de situatie op het gebied van
transport in Westfalen beter dan in Rheinland. Behalve de gedrukte Kommerzial-
nachweisungen zijn ook de jaarverslagen van de hoofddouanier bewaard gebleven.
Daarin beschrijft hij, naast de economische ontwikkeling van zijn rayon, de
Hauptzollamtsbezirk Coesfeld, later Vreden, het verkeer over de afzonderlijke
grensovergangen, de toestand van de wegen en de rivier de Berkel. Hij poogt een
verklaring te geven voor de afneming of de toename van de opbrengsten uit in-,
uit- en doorvoerrechten in de afzonderlijke jaren. Vaak klaagt hij over de onbedui-
dendheid van zijn kantoor, excuseert hij zich voor de lage opbrengsten, die hij
wijt aan de slechte infrastructuur van de streek. Het is hier echter niet de plaats
om uitvoerig in te gaan op de lotgevallen van de betrokken douaniers. WeI kan
het grensverkeer tussen het rayon Coesfeld en de aanpalende Nederlandse regio's
op basis van zijn berichten uitgebreid worden onderzocht. Achter elkaar komen
de verschillende grensovergangen aan bod. Besproken worden de spreiding en
de omvang van het verkeer en de mogelijke invloed van infrastructuur en regio-
nale economische ontwikkeling.

Het rayon Coesfeld heeft zes heerbanen ("ZollstraBen") naar Nederland, een
per grensovergang. Aan de Nederlandse kant sluiten daarop evenveel heerbanen
aan. Op deze manier worden de Duitse met de Nederlandse regie's verbonden.
Tegelijk zijn ze een onderdeel van of tenminste verbonden met het nationaal
transportnetwerk van de beide landen, de Pruisische chausseeen en's Rijks 'Groote
Wegen'.'

In 1842, het drukste jaar op de weg, worden in het hele rayon Coesfeld per dag
7 vrachtwagens ingeklaard en 13 uitgeklaard.' Daarnaast worden, over het jaar
verdeeld, 179 schepen in- en 209 schepen uitgeklaard. Ter vergelijking: in het
rayon Kaldenkirchen passeren in 1842 gemiddeld 99 vrachtwagens per dag de
grens, waarvan 95 binnenkomen en 4 het rayon verlaten.

1 Cf. hoofdstuk 3.
2 Verondersteld wordt dat er 300 dagen per jaar wordt gereden, niet op zondag en niet op een vijftiental
feestdagen.
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8.2 De spreiding van het verkeer

Een overzicht van de verkeersstromen per kantoor tussen 1841 en 1857laat zien
dat het verkeer niet gelijkrnatig over de a£zonderlijke grensovergangen is verdeeld.
De invoer van koopwaren per vrachtwagen vindt voor elk een derde plaats in
Gronau/Glanerbriicke en in Kotten. Anholt en Bocholt nemen elk ruim tien pro-
cent voor hun rekening. De importen van Vreden en BeBlinghock zijn gering. De
invoer van bulkgoederen gebeurt voornarnelijk in Anholt (34%),Kotten (30%) en
Gronau (23%). Vreden, Befslinghock en Bocholt zijn van weinig betekenis. Hier
moet aan toegevoegd worden dat Vreden naast het transport over de weg ook
nog het vervoer over de Berkel controleert, waardoor het geringe aandeel aan het
vrachtwagenverkeer enigszins wordt gecompenseerd.

De uitvoer van koopwaren is sterk in Gronau geconcentreerd (44%). Kotten en
Vreden nemen elk ongeveer 20% van deze uitvoer voor hun rekening, Bocholt
10% en Anholt 7%; BeBlinghock voert zogoed als geen koopwaren uit. Ook bij
de uitvoer van bulkgoederen ligt Gronau met bijna 70% aan de top. BeBlinghock
heeft met 14% het op een na grootste aandeel, Anholt voIgt met 8%. Kotten,
Vreden - wederom exclusief watertransport - en Bocholt zijn zonder betekenis.
In het hoofdkantoor te Coesfeld worden zeer weinig vrachtwagens geregistreerd.
Het meeste verkeer is immers al bij de grens geteld.

8.3 De grensovergang Gronau-Glanerbriicke

Het NZA lste klas te Gronau heeft als verzorgingsgebied de plaatsen Epe, Heek
en Nienborg alsmede Ahaus. Rondom Epe ontwikkelt zich uit de restanten van
de linnen(huis)nijverheid een steeds omvangrijkere katoennijverheid met spin-
nerijen en weverijen. In Nienborg staat de enige fabriek voor wollen stoffen in
het rayon Coesfeld. Daarnaast verzorgt het bijkantoor ook intemationaal verkeer
uit en naar plaatsen buiten het rayon Coesfeld, zoals (Burg)Steinfurt, Rheine,
Ibbenburen en Munster.

Het verkeer van de grensovergang Gronau heeft als plaatsen van bestemrning
en herkomst in de directe omgeving Enschede, Oldenzaal, Almelo, Borne en
Hengelo; op middellange afstand liggen Deventer en Zwolle, en er is verkeer met
Amsterdam.' Het vervoer tussen Enschede en de Ilsselsteden kan over water of
over de weg plaatsvinden. Daarbij heeft Zwolle zowel een waterweg naar Almelo
als vanaf 1834 een straatweg. De straatweg van Deventer loopt via Hengelo. In
1839 is het traject Almelo-Hengelo-Enschede voltooid.

3 Iaarverslag Coesfeld 1848.- StA Munster OFD 406.
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Tabe18.1 Verkeer Gronau en Glanerbruck, 1837-1857

vrachtwagens
jaar in uit

koopmanswaar andere goederen koopmanswaar andere goederen
1837 833 241 887 88
1838 849 203 634 360
1839 628 155 670 1.018
1840 730 169 752 1.286
1841 632 169 522 1.195
1842 655 174 509 2.298
1843 696 204 575 1.122
1844 606 178 471 1.192
1845 837 127 411 1.182
1846 768 113 264 804
1847 536 167 258 602
1848 576 5 200 803
1849 526 0 221 661
1850 560 3 228 537
1851 847 0 230 360
1852 978 25 444 433
1853 792 0 563 449
1854 1.107 54 545 728
1855 1.499 28 458 558
1856 1.384 240 406 434
1857 1.125 169 174 968
Bron: JaarverslagenCoesfeld en Vreden, 1837-1857.- StA Munster OFD 401-410.

De afstand Ahaus-Enschede kan, evenals Heek-Enschede, in minder dan een dag
per vrachtwagen worden afgelegd, want hij bedraagt slechts 2 Mellen. Van
Deventer naar Enschede (1272Meilen) reist men, over de verharde weg, minstens
twee dagen. Van Enschede naar Munster (872Meilen) zijn nog eens twee dagen
nodig. Wordt er gekozen voor het gecombineerde water-weg-transport van Zwolle
naar Enschede dan moet men rekenen op een halve dag voor Enschede-Carls-
haven. Na Carlshaven hangt het verdere verloop van de reis af van de waterstand
op de Regge. Als de waterstand voldoende is, kan er gelijk worden ingescheept,
zo niet, dan moet de vracht over de weg worden vervoerd tot een verder stroom-
afwaarts gelegen plaats als Exoo of Boomkate, wat een verlenging van de reistijd
met een dag betekent.' De schepen hebben drie a vier dagen nodig voor de vaart
naar Zwolle: Van Zwolle naar Amsterdam kan binnen een dag worden gevaren.
Gecombineerd vervoer van Ahaus naar Amsterdam en vice versa duurt dus mini-

4 Schutten, Voren, 120.
5 Deze schatting is gebaseerd op Schutten, Varen, 128, die opgeeft dat schippers per maand doe reizen
maken.
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maal een week. Bij vervoer uitsluitend over de weg - mogelijk vanaf 1834 - duurt
de reis van Ahaus via Almelo tot Zwolle (circa 16 Meilen) slechts drie dagen.
Snelvrachten naar Epe, dat dichter bij de grens ligt, zijn misschien zelfs binnen
twee dagen mogelijk. Een vrachtwagen uit Deventer kan eveneens binnen drie
dagen Ahaus bereiken.

Tussen 1837 en 1846 bestaat het inkomende verkeer van Gronau voor ongeveer
70% uit vrachtwagens met koopmanswaar en voor ongeveer 30% uit vrachtwagens
met "andere goederen", dat wil zeggen bulkgoederen (graan, zaad, stenen en
ijzer). In 1848 valt de invoer van bulkgoederen bijna volledig weg, terwijl het
aantal vrachtwagens met koopmansgoederen in de periode 1848-1857 meer dan
verdubbelt. Een verklaring voor het wegvallen van de invoer van bulkgoederen
is waarschijnlijk dat in 1848 de spoorweg Hamm-Mimster is gereedgekomen,
waardoor Munster deze goederen goedkoper via het spoor kan aanvoeren. Dit
wordt vermoedelijk nog in de hand gewerkt door de goede oogsten aan het eind
van de jaren veertig, die de invoer van graan uit Nederland overbodig maken.
Als in 1856 hoge voedselprijzen in Westfalen een grotere import van voedingsmid-
delen tot gevolg hebben, bereikt het aantal vrachtwagens met bulkgoederen plot-
seling weer het niveau van eind jaren dertig. Naast de toegenomen vraag speelt
hierbij zeker ook de verbeterde infrastructuur een rol. In de zomer van 1855 be-
reikt namelijk het Overijsselsch Kanaal de stad Almelo. De komst van het kanaal
betekent een besparing op de vrachtkosten en maakt een uitbreiding van het trans-
port langs deze weg rendabel."

De invoer van koopmanswaar met vrachtwagens gaat over een lange periode
geleidelijk achteruit. Pas in 1851 is er een duidelijke toename bij de invoer over
de weg. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoer van ruw katoen en
katoenen garens per vrachtwagen. De douanier schrijft dit toe aan de afschaffing
van de Nederlandse doorvoerrechten.iDe invoer van ruw katoen wordt aangewak-
kerd door de opening van een spinnerij door Nederlandse ondernemers in Gronau
(de "Enscheder-Aktion-Spinnerei"8), met een "Feinspinnrnaschine von [ordaan"."
Het wegvallen van de Nederlandse doorvoerrechten maakt de oprichting van een
spinnerij in Westfalen lonend, omdat de lonen daar nog lager zijn dan in Twente.

In 1853laat een van de belangrijkste fabrikanten in het rayon, Deus te Epe, alle
garen via Wezel aanvoeren, wat prompt een daling van de invoer van garen tot
gevolg heeft. In hetzelfde jaar komen duidelijk minder vrachtwagens bij Gronau
binnen. Wij kunnen daaruit concluderen dat Deus in de andere jaren gebruik heeft
gemaakt van de landweg via Gronau. De douanier deelt niet mee waarom Deus

6 Preciezer gezegd: de vrachtkosten tot Almelo worden verlaagd. Tussen Almelo en Enschede of Gronau
moet nog steeds per as worden vervoerd, maar in tegenstelling tot voor 1855 is de afstand die over de
wegrnoet worden afgelegd slechts 21 km (tot Enschede) of31 km (Gronau) in plaats van 71 km respectie-
velijk 81 km (gerekend vanaf Zwolle).
7 Jaarverslag Coesfeld 1851. - StA Munster OFD 408.
8 Jaarverslag Coesfeld 1853. - StA MUnster OFD 409.
9 Jaarverslag Coesfeld 1852. - StA Munster OFD 408.
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dit in 1853 niet doet. Wellicht reageert hij op de verlaging van de loodsgelden
op de Rijn in het voorjaar van 1852.

In 1854 en 1855 neemt het aantal vrachtwagens dat koopmansgoederen invoert
weer toe. In 1855 passeren op een na 1.500 vrachtwagens met koopmansgoederen
de grens bij Glanerbriicke, het hoogste aantal in de hele peri ode. De douanier geeft
als verklaring voor deze toename "lebhaften Betrieb der Fabriken" aan de Duitse
kant. Hij verhaalt ook over de van jaar tot jaar toenemende uitbreiding van de
spinnerijen aan de Nederlandse kant" en bedoelt daarmee waarschijnlijk, dat
steeds meer garen uit Twente wordt geimporteerd. De mogelijke invloed van de
voltooiing van het Overijsselsch Kanaal ziet hij echter over het hoofd. Hoeveel
vrachtwagens geladen zijn met garen uit Enschede en hoeveel met goederen die
via het kanaal worden aangevoerd, is op basis van de voorhanden zijnde gegevens
helaas niet te zeggen. De Gronause transitohandel in koloniale goederen gaat in
de laatste jaren steeds meer achteruit en verplaatst zich naar Emmerik, Wezel en
Munster."

De uitvoer van koopmanswaren met vrachtwagens daalt tussen 1837 en 1845
geleidelijk van 887 naar 411. Tussen 1846 en 1851 stabiliseert hij zich rond de 230
wagens per jaar. Ook hier ligt de reden niet in een achteruitgang van de uit-
voerhandel maar in de vergroting van de laadkapaciteit van de vrachtwagens door
de verbetering van de weg. In 1841 wordt er rond de 28.000 Ctr. met 1.717 vracht-
wagens uitgevoerd inclusief bulkgoederen, dat zijn gemiddeld 16 Ctr. per vracht-
wagen. In 1847 wordt er rond de 38.000 Ctr. met 860 vrachtwagens uitgevoerd,
een gemiddelde lading van 44 Ctr. Toegestaan zijn 60 Ctr. a 120 Ctr. per vracht-
wagen, afhankelijk van het type vrachtwagen en het jaargetijde." Bij deze bere-
kening moeten wij letten op twee onzekerheidsfactoren: ten eerste de niet gere-
gistreerde uitvoer van steen en turf en ten tweede de niet geregistreerde voer-
tuigen, onder meer de eenassige karren. In zekere zin heffen beide factoren elkaar
echter op." In 1852 zien we het aantal uitgaande vrachtwagens met koopmans-
goederen nagenoeg verdubbelen. We kunnen dit toeschrijven aan een duidelijke
toe name van de uitvoer van pakdoek en (zet)meel en/ of stijfsel, en een lichte
toename van de uitvoer van katoenen goederen.

Tussen 1839 en 1845 is het aantal uitgaande vrachtwagens met bulkgoederen
enorm hoog en neemt daama met 30 tot 50% snel af. In 1846 en 1847 gaat de uit-
voer van steenkool achteruit. Voor steenkool uit Ibbenbiiren is Gronau de grens-
overgang en de daling van de uitvoer is hier sterk voelbaar. Vanaf 1848 neemt
de uitvoer van steenkool evenals de totale uitvoer toe. Dit resulteert echter niet

10 Jaarverslag Vreden 1855. - StA Miinster OFD 410.
11 Jaarverslag Vreden 1856. - StA Miinster OFD 410.
12 Met 120 Ctr. mocht er slechts gedurende 8 zomer-maanden worden gereden. (Cf. hoofdstuk 3.)
13 Waarbij natuurlijk niet wordt verondersteld dat stenen met eenassige karren worden vervoerd, maar
andere goederen, zodat er op de grotere wagens ruimte komt voor stenen en turf.
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in een significante toename van het aantal uitgaande vrachtwagens. De aanleg
van de verharde weg maakt een zwaardere belading van de vrachtwagens moge-
lijk. Er zijn minder vrachtwagens nodig voor dezelfde hoeveelheid goederen. Dit
effect treedt al in 1846 op, maar wordt door de baisse van de hongerjaren niet
zichtbaar.

In 1854 bemerken wij een toename van uitgaande vrachtwagens met bulkgoede-
renoDeze heeft echter een incidenteel karakter en is waarschijnlijk te wijten aan
een toegenomen graanuitvoer. Steenkolen worden in 1853 en 1854 niet uitgevoerd.
Sinds 1853 kunnen de verder van de grens gelegen fabrieken steenkolen goedko-
per via het Overijsselsch Kanaallaten aanvoeren. Pas in 1857 komt het aantal uit-
gaande vrachtwagens weer op het niveau van de jaren veertig. Dit is toe te schrij-
yen aan een zeer omvangrijke uitvoer van steenkool- drie keer zo veel als in het
jaar daarvoor - die waarschijnlijk voor de nieuwe stoomwerktuigen in de fabrie-
ken in Enschede bestemd is. Graan en steenkool vormen echter niet alleen de ver-
klaring voor de omvang van het uitgaande bulktransport verklaren. Via deze weg
moeten ook niet geregistreerde kalk, Bentheimer Steen en turf zijn vervoerd, an-
ders is een aantal van gemiddeld 808 (en minimaal 360) vrachtwagens per jaar
niet te verklaren.

8.4 De grensovergangen BeBlinghock en Sanderskiiper

Het verkeer via BeBlinghock is gericht op Haaksbergen. Vanuit deze plaats lopen
wegen naar Almelo en Goor, waar eventueel kon worden ingescheept of de ver-
harde weg naar Deventer kon worden gekozen. De afstand Ahaus-Haaksbergen
bedraagt een kleine 3 Meilen, die van Haaksbergen naar Deventer circa 9 Meilen.
Deventer is dus voor Haaksbergen de dichtstbijzijnde haven. Een probleem is dat
de wegen tussen Ahaus en Goor niet verhard zijn. Het verkeer bij BeBlinghock
is mede daarom gering. In 1849 wordt een grenskantoor geopend bij Knallhutte,
aan de dijkroute van Ahaus naar Enschede.

De grensovergang Befslinghock (NZA 2de klas) heeft een tamelijk klein achter-
land, namelijk Altstatte, Ahaus, Ottenstein, Legden en omgeving. Inde stad Ahaus
bevindt zich de belangrijkste tabaksfabriek van de hele regio, de firma Oldenkott,
die haar grondstof per boot uit Amsterdam over de Berkellaat aanvoeren. Verder
bevinden zich in Ahaus sinds 1839 een bietsuikerfabriek en de enige wijnhandelaar
van de hele regio, de weduwe Triep." Ook heeft Ahaus via andere grensovergan-
gen verkeer met Nederland, met name via Gronau en Vreden. In Ottenstein is
een kleine stijfselfabriek en uiteraard textielnijverheid, waaronder een loonweverij
voor Nederlandse fabrikanten. Ook in de andere kleine plaatsen vinden wij slechts
textielnijverheid.

14 Jaarverslag Coesfeld 1839. - StA Miinster OFD 402. Blotevogel vermeldt voor het jaar 1849 een
wijnhandelaar in Anholt en drie in Ahaus. Cf. Blotevogel, Zentmle Orte, tabel 11 (bijlage).
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Tabe18.2 Verkeer Befllinghock, 1837-1857

vrachtwagens
jaar in uit

koopmans-waar andere goedere koopmans-waar andere goederen
1837 23 18 16 19
1838 18 a 8 24
1839 3 a 5 66
1840 0 a 8 146
1841 16 4 5 8
1842 90 59 8 437
1843 44 16 6 393
1844 35 7 a 325
1845 20 4 2 354
1846 45 14 a 273
1847 19 56 1 262
1848 21 4 a 282
1849 22 3 3 212
1850 32 10 0 161
1851 28 a a 101
1852 63 1 a 55
1853 21 a 0 50
1854 19 a 0 40
1855 18 2 0 20
1856 18 12 a 30
1857 18 38 10 11

Bron: JaarverslagenCoesfeld en Vreden, 1837-1857.- StA Munster OFD 401-410.

Per jaar komen er in BeBlinghock gemiddeld twintig vrachtwagens met koopmans-
waar binnen. De invoer van bulkgoederen is onregelmatig en gedurende enkele
jaren worden zelfs helemaal geen bulkgoederen aangevoerd. De meeste vracht-
wagens met bulkgoederen komen binnen in 1842, 1846en 1847.Dit zijn jaren met
een slechte oogst. Wij kunnen daarom aannemen dat ze graan transporteren.

De uitvoer van koopmanswaar is te verwaarlozen. De uitvoer van bulkgoederen
is tussen 1842en 1851omvangrijk - al is de tendens afnemend. BeBlinghock neemt
in deze jaren 20 tot 25% van de totale uitvoer van het rayon Coesfeld voor zijn
rekening. BeBlinghock is vermoedelijk de grensovergang waarover de meeste kalk
die rondom Ahaus wordt gedolven, wordt getransporteerd. In 1852 is kalk vrij
van rechten en worden vrachtwagens met deze delfstof blijkbaar niet meer geregi-
streerd.

Merkwaardig genoeg bestaat er geen enkele statistiek van de grensovergang
Knalhutte-Sanderskiiper. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze grensovergang
statistisch bij het NZA Gronau hoordt, omdat wij immers in Gronau na 1849geen
toename van de uitvoer hebben kunnen konstateren. Het is eerder mogelijk dat
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Sanderskiiper bij BeBlinghock hoort, maar niet apart wordt genoemd, omdat er
tussen 1849 en 1855 - krachtens Koninklijk Besluit - slechts steenkool en turf
mogen worden ingevoerd. In Pruisen is turf vrij van rechten en registratie. In de
jaarberichten wordt geen melding gemaakt of er bij Sanderskuper steenkool over
de grens gaat.

8.5 De grensovergangen van Vreden

In de buurt van Vreden zijn er, de rivier de Berkel meegerekend, vijf grensover-
gangen naar Nederland. Terwijl de wegen naar het noorden, evenals de rivier,
gericht zijn op de Ijssel en plaatsen als Lochem en Neede, zijn de wegen naar het
westen gericht op Winterswijk en de Achterhoek. Daarnaast sluiten ze in GroenIo
aan op de straatweg naar Zutphen. De reis van Vreden naar Zutphen over de
Berkel duurde 2 a 3 dagen, het lossen en laden aldaar 1 dag en de terugreis 8 tot
10 dagen."

Sinds 1841 is Vreden een station op de postwagenroute Zutphen-Croenlo-Munster.
Van Zutphen naar GroenIo zijn het J3A Mellen, naar Vreden 2 Mellen en van
Vreden naar Munster 6% Meilen. De hele reis van 17~ Meilen kan door een gewo-
ne vrachtwagen, zolang er gedeelten van de weg niet verhard zijn, waarschijnlijk
niet binnen drie dagen worden afgelegd. Zutphen- Vreden kan over de weg weI
in twee dagen worden bereisd. In het gunstige geval is vervoer over de weg van
Vreden naar Zutphen iets sneller dan vervoer over water. In omgekeerde richting
is wegtransport vier tot vijf keer sneller. Eibergen, Groenlo, Winterswijk en
Lichtenvoorde liggen allemaal binnen een dag afstand. Voor Stadtlohn, ten zuiden
van Vreden, is de Rijnhaven van Wezel, op een afstand van rond de 6 Meilen
gelegen, eveneens aantrekkelijk.

Vreden" heeft een linnen- en katoenweverij, een leer- en een cichoreifabriek. De
stad is omgeven door veengebied en bossen, met als gevolg dat er ook in turf
en schors wordt gehandeld. Stadlohn met zijn blekerijen, pottenbakkerijen, en de
ijzerslijperij is economisch even belangrijk als Vreden, Borken en Ahaus.

In 1839 en 1840 voert Vreden de volgende goederen in:" katoenen garen, staf- en
gietijzer, oliezaad, teer, wijn, cichorei, koffie, tabak, rijst, zuidvruchten, haring en
kaas. Het is moeilijk te achterhalen hoe deze handel over de verschillende
grensovergangen is verdeeld. De verschillende bevoegdheden van de aanpalende
Nederlandse douanekantoren bieden een zeker houvast.

15 Th. Hocks: Die Schiffahrt auf der Berkel, in: Aus alter Zeit, 7 (1909), nr. 4, geciteerd in: Schutten, Vnren,
92. Helaas wordt niet duidelijk om welke jaren het gaat.
16 O. Blotevogel, Zentrale Orte, 189.
17 Jaarverslag Coesfeld 1839 en 1840. - StA Miinster OFD 402.
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Tabel 8.3 Verkeer Vreden, 1837-1857

rivierschepen vrachtwagens
jaar in uit in uit

koopmans- andere kooprnans- andere
waar goederen waar goederen

1837 77 123 52 61 218 53
1838 82 106 27 54 202 120
1839 81 152 70 31 197 132
1840 168 194 75 94 156 103
1841 210 142 57 81 199 104
1842 179 209 100 65 149 87
1843 133 154 56 8 171 92
1844 135 115 64 14 151 35
1845 150 122 66 26 188 30
1846 120 41 86 6 211 0
1847 124 42 108 59 229 20
1848 196 43 77 1 182 88
1849 210 85 80 0 186 66
1850 182 76 55 0 135 68
1851 263 52 68 10 184 39
1852 268 55 56 2 211 17
1853 263 71 57 61 169 0
1854 193 65 70 54 98 0
1855 181 50 60 45 80 0
1856 130 60 56 53 80 16
1857 86 42 64 128 53 17
Bron: JaarverslagenCoesfeld en Vreden, 1837-1857.- StA Mi.insterOFD 401-410.

AIleen Oldenkotten, gelegen aan de Berkel en aan een weg van Vreden naar
Eibergen, mag de doorvoer afhandelen alsmede de handel in de accijnsgoederen
wijn, suiker en schors. Deze goederen zijn dus aangewezen op de scheepvaart
of op het vervangend wegtransport langs de Berkel. In 1841 maakt de douanier
enkele opmerkingen over de Berkelvaart, waaruit we de volgende conc1usies
kunnen trekken:

De invoer van tabak over de Berkel heeft in 1840 een omvang van 728 Ctr. en
in 1841 van 1.030 Ctr. Verder wordt er in 1840 en 1841 stafijzer, lijnzaad, cichorei,
papier, koffie en rijst ingevoerd. Haring, zuidvruchten, wijn en kaas moeten dan
over de weg zijn vervoerd. De douanier geeft verder aan, dat de invoer van wijn
in 1843 is verplaatst van Vreden naar Gronau. Het gaat daarbij slechts om kleine
hoeveelheden. De wijnhandelaar te Ahaus krijgt de meeste wijn via Wezel. In de
jaren vijftig schijnt de invoer van cichorei zich steeds meer van de andere grens-
overgangen naar Vreden te verplaatsen. Het wordt niet duidelijk of alleen de fabriek
in Vreden groeit of dat Vreden een distributiefunctie voor cichorei heeft verkregen.
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Het aantal vrachtwagens blijft in de hele periode op hetzelfde niveau, met twee
uitschieters in 1842en 1847.Deze uitschieters zijn te wijten aan de extreem slechte
bevaarbaarheid van de Berkel in deze jaren. Tot en met 1853 neemt het aantal
schepen op de Berkel toe. In 1854 stijgt het aantal binnenkomende vrachtwagens
in Gronau sterk, zoals wij hebben gezien. Een verschuiving van het transport van
het ene naar het andere grenskantoor is niet onwaarschijnlijk. Met name vracht
voor Ahaus kan evengoed via Gronau worden aangevoerd.

Over de uitvoer weten wij dat vIas en hennep, gebleekt linnen, schors, gietijzeren
waren, 'grof kuiperswerk' (vaten) en graan zeker in 1840 en waarschijnlijk ook
in 1841 over de Berkel worden vervoerd. De gietijzeren waren, ovens en andere
"keukenmachines", afkomstig van de slijperij Tillenius in Stadtlohn, worden niet
altijd per boot vervoerd. Bij laag water, zoals in 1842, worden ze ook per vracht-
wagen getransporteerd. Een deel van deze ijzerwaren wordt doorgevoerd naar
de oostelijke Pruisische provincies, de Hanzesteden en Meckelenburg. In het
jaarverslag 1846 wordt Stralsund expliciet als bestemming genoemd. Er wordt
volgens verschillende bronnen" ook turf, kalk, zilverzand en steenkool over de
Berkel geexporteerd, en uiteraard wordt er hout gevlot.

Terwijl het aantal inkomende schepen in de jaren 1840 tot en met 1856vrij hoog
blijft - in de eerste acht jaren gemiddeld 150 schepen en vanaf 1848 gemiddeld
209 schepen per jaar - daalt het aantal uitgaande schepen in 1846 met driekwart
en blijft tot 1857 laag. De uitvoer van koopmanswaren per vrachtwagen neemt
in dezelfde peri ode licht toe. Een verschuiving naar een andere grensovergang
vindt - zover wij dat uit de gegevens kunnen opmaken - in deze tijd niet plaats.
In 1854 neemt bovendien ook het aantal uitgaande vrachtwagens af. De reden
daarvoor kan zijn dat de zijtak Haarlo-Vreden van de "kunstweg" Deventer-
Groenlo is gereedgekomen, zodat de vrachtwagens meer kunnen laden. Een
verplaatsing van de handel naar Gronau in verband met gereedkomen van het
Overijsselsch Kanaal behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook gaat er steeds
meer verkeer naar Wezel.

Hoewel Vreden, als enige plaats in Westfalen, een rechtstreekse waterweg naar
Amsterdam heeft, loopt het vanwege de slechte kwaliteit van deze rivier achter
op Gronau, dat door een goed wegennet meer verkeer naar zich toe trekt. Aile
verkeer in Vreden kenmerkt zich door grote regelmaat en - op de terugval van
de uitgaande scheepvaart na - blijft het aantal voertuigen en schepen ongeveer
gelijk. Dit betekent dat Vreden niet deelt in de toename van de uitvoer en dat de
uitvoer ten opzichte van de overige kantoren relatief achteruitgaat.

18 Cf. Terhalle, Berkelschiffahrt; Llit Berkelbronnen; Schutten, Varen.
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8.6 De grensovergangen van Kotten

Pas vanaf 1841is Kotten douanekantoor lste klas. Daarvoor moet al het verkeer
langs Oeding. De grensovergang Kotten behandelt het verkeer van Borken,
Sirdlohn, Gescher en Oeding. Borken is - evenals Ahaus en Coesfeld - Kreisstadt,
en heeft daarmee een zekere centrumfunctie." De weg van Borken en Kotten sluit
in Winterswijk aan op de straatweg naar Zutphen. De afstand Borken-Zutphen
bedraagt rond 12 Meilen, waarvan het grootste gedeelte over verharde wegen.
De afstand Wezel-Borken bedraagt slechts 5 Meilen en vanaf 1845 is deze weg
volledig verhard. Alhoewel Bocholt een eigen douanekantoor heeft, ontvangt het
een deel van zijn goederen via het kantoor Kotten. De heerbaan van Bocholt naar
Winterswijk loopt via Kreuzkapelle en met een omweg langs Aalten; bovendien
is zij van slechte kwaliteit.

Borken en de overige plaatsen in de omgeving hebben van oudsher linnennijver-
heid en schakelen in de loop van de tijd gedeeltelijk over naar katoen. In de jaren
veertig maakt de nijverheid er moeilijke tijden door. Borken is een plaats met veel
beroepswevers. De voedselcrisis, gecombineerd met de achteruitgang van de
linnennijverheid, slaat hier harder toe dan in plaatsen met meer huisnijverheid.
Vanaf 1848- en mogelijk eerder - is er een groothandelaar in koloniale goederen
(Dieckmann) inBorken gevestigd. Oak zijn er een papierfabriek (Detering) en een
cichoreifabriek.

Vanaf het begin is het aantal inkomende vrachtwagens met koopmanswaren in
Kotten vrij haag. Al in 1837 komt een kwart van alle vrachtwagens met koop-
mansgoederen binnen in Oeding, de voorganger van Kotten, en dat aandeel neemt
snel toe tot een derde. In 1849en 1850zien wij een enorme absolute en relatieve
toename, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Een Nederlandse expe-
diteur is in Winterswijk gaan werken. Hi] heeft er een goederenopslagplaats, het-
geen als zeer gunstig wordt ervaren. Ais gevolg daarvan betrekken verschillende
fabrikanten hun garen niet meer via Wezel maar via Winterswijk. De transport-
kosten kunnen laag worden gehouden, doordat de expediteurs graan als retour-
vracht meenemen naar Winterswijk." De afschaffing van de Nederlandse door-
voerrechten in 1850heeft hier zeker een stimulerende werking gehad.

Doordat de Rijnvaart in 1851goedkoper is geworden, kan Kotten zich niet op
hetzelfde hoge niveau van 1849en 1850handhaven. Tach blijft het verkeer ook
in de jaren vijftig in absoluut en relatief opzicht omvangrijk. De weg van Winters-
wijk naar Kotten wordt in deze periode verhard, zodat de omvang van de invoer
waarschijnlijk meer is toegenomen dan het aantal vrachtwagens.

19 Blotevogel, Zenirale Orte, 189, schaalt Borken op hetzelfde niveau in als Bocholt, Vreden en Coesfeld;
Ahaus ligt een, Gronau drie schalen lager.
20 De douanier noemt het garen retourvracht van het graan, wat vanuit zijn perspektief niet verkeerd
is.
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Tabel 8.4 Verkeer Koiien, 1837-1857

vrachtwagens
jaar in lit

koopmanswaar andere goederen koopmanswaar andere goederen
1837 361 5 97 114
1838 295 16 64 63
1839 301 5 127 15
1840 432 1 159 7
1841 432 1 159 7
1842 529 7 138 2
1843 381 18 165 2
1844 520 11 138 0
1845 671 19 113 0
1846 827 69 168 0
1847 510 139 114 0
1848 542 109 96 21
1849 1.166 106 104 22
1850 1.271 99 167 35
1851 921 104 333 67
1852 965 102 272 132
1853 816 56 152 82
1854 809 188 192 36
1855 695 236 255 35
1856 736 491 170 1
1857 749 26 153 8
Bran: JaarverslagenCoesfeld en Vreden, 1837-1857.- StA Munster OFD 401-410.

In 1840 bestaat de invoer uit katoenen garen, stafijzer, oliezaad, kaas, haring,
koffie, rijst en specerijen wat tabak en teer. Waarschijnlijk is in de loop van de
tijd de samenstelling van het invoerpakket weinig veranderd. Of de cichoreifabriek
en de papierfabriek hun grondstoffen over het algemeen via Kotten of een andere
weg betrekken, is niet te achterhalen. In 1856 meldt de douanier de invoer van
op machines gesponnen linnen garen door een toename van de linnennijverheid
in de Kreis Borken.

Het aantal binnenkomende vrachtwagens met' andere' goederen is al vanaf 1847
duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In jaren met slechte oogsten - 1853 en
1854 - is het aantal bijzonder hoog. Graan is echter niet het enige bulktransport.
Ruw ijzer of staafijzer voor de ijzersmelterij in Bocholt of de ijzerslijperij in
Stadtlohn kan eveneens over deze weg zijn binnengekomen.

Het - naar verhouding - geringe aantal uitgaande vrachtwagens met 'andere'
goederen is opvallend. De douanier schrijft in zijn jaarverslag over 1849, dat graan
als retourvracht naar Winterswijk gaat waardoor de kosten voor de invoer nog
gunstiger worden. Het aantal uitgaande vrachtwagens met graan en andere bulk-
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goederen is echter een fractie van hetgeen er is binnengekomen. Waarschijnlijk
is graan een kleiner deel van de retourvracht, dan hij doet voorkomen en bestaat
de overige retourvracht - als er al retourvracht is - uit turf of andere niet geregi-
streerde goederen, zoals aardappelen en groente. Schors en houtskool zijn in 1840
belangrijke uitvoerprodukten van Oeding/Kotten. Het is evenwel niet helemaal
duidelijk of deze goederen binnen de categorie 'andere' vallen.

Het aantal uitgaande vrachtwagens met koopmanswaren is vrij groot (ongeveer
even groot als in Vreden) en neemt vanaf 1850 toe. Vreden wordt dan overvleu-
geld, al schommelt het aantal vrachtwagens sterker dan in de jaren daarvoor. Een
deel van deze uitvoer is pakdoek, een ander belangrijk uitvoerprodukt is bewerkt
lijnwaad, dat met name in dit gedeelte van het rayon Coesfeld nog veel wordt
geproduceerd.

8.7 De grensovergangen van Bocholt

Bocholt is de grootste stad in het rayon Coesfeld, mede dankzij haar omvangrijke
textielindustrie. Economisch gezien is Bocholt - op Coesfeld na - hoger in te scha-
len dan alle andere plaatsen." Er zijn twee groothandelaren in koloniale goederen
in Bocholt gevestigd, Driesen en Tanjerding. De laatste betrekt zijn waren via
Wezel." Naast een aantal metaalverwerkende handwerkers (koper, zilver en goud)
is er ook ~en "ijzerhut", die samen met de ijzersmelterijen in Isselburg, Terborg
en Ulft een weliswaar klein maar oud industriegebied vormt. Bocholts positie als
handelsplaats en distributiecentrum verbetert in het midden van de jaren vijftig
"in Folge der Nahe des Rheins"," wat toen ook al betekende: in de nabijheid van
een spoorweg. Bocholt vervult ook een belangrijke functie voor Aalten, op nog
geen Melle afstand over de grens.

Goederen van en naar Bocholt kunnen vanuit Nederland via Kotten, via Kreuz-
kapelle, NZA 2de klas tegenover Kiefhutte, 6f via Siiderwick, NZA 2de klas tegen-
over Dinxperlo, worden aangevoerd. Het verkeer via Kotten en Kreuzkapelle is
afkomstig uit de IJsselsteden, het verkeer via Siiderwick komt uit de richting
Arnhem. Volgens de statistieken hoort Siiderwick bij Anholt en wordt daarom
later besproken. De weg Aalten-Kreuzkapelle-Bocholt is niet verhard en loopt slechts
over een dijk. De weg Siiderwick-Bocholt daarentegen wordt al in 1847 bestraat.
Van Doesburg aan de Ijssel naar Bocholt zijn het ongeveer 7* Mellen; Zutphen
ligt op een afstand van 14Mellen. Bij de bespreking van de grensovergang Kotten
is er reeds op gewezen dat de Rijnhavens Emmerik en Wezel zowel voor Borken

21 a. Blotevogel, Zenirale Orte, 94.
22 Jaarverslag Coesfeld 1848. - StA Munster OFD 406. Dat Driesen via Kotten en/of Kreuzkapelle
importeert, wordt met explidet gezegd. Het is weJ waarschijnlijk, omdat de familie aan weerszijden van
de grens textielfabrieken heeft. Cf. De Beukelaer, Textielgeschiedenis, 50 vlg.
23 Jaarverslag Vreden 1856. - StA Miinster OFD 410.
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als voor Bocholt op een korte, binnen een dag te bereizen afstand liggen.. Van
Bocholt naar Emmerik zijn het 4* Mellen en naar Wezel slechts 3 Mellen.

Tabe18.5 Verkeer Bocholt, 1837-1857

vrachtwagens
jaar in uit

koopmanswaar andere goederen koopmanswaar andere goederen
1837 199 21 78 16
1838 190 19 145 15
1839 221 0 154 45
1840 226 10 87 4
1841 224 0 79 0
1842 259 0 58 0
1843 294 7 57 0
1844 309 0 63 13
1845 276 0 110 69
1846 298 0 103 45
1847 260 0 84 5
1848 259 0 63 51
1849 174 0 83 3
1850 96 0 83 7
1851 118 0 85 4
1852 165 7 102 2
1853 174 26 59 2
1854 149 26 44 15
1855 138 24 31 45
1856 383 20 40 44
1857 150 12 144 27
Bron: JaarverslagenCoesfeld en Vreden 1~37-1857.- StA Miinster OID 401-410.

Het verkeer van Bocholt via Kreuzkapelle naar Nederland en retour transporteert
overwegend koopmanswaren. In 1839 en 1840 worden hier bijvoorbeeld koffie,
kruiden, rijst, haring en tabak ingevoerd. Het aantal inkomende vrachtwagens
is ongeveer twee a drie keer zo hoog als het aantal uitgaande wagens. De uitvoer
bestaat vermoedelijk voor een deel uit manufacturen, zowel van linnen als van
katoen. 'Andere' goederen worden hier weinig verhandeld. Met name de invoer
daarvan is in de meeste jaren gelijk aan nul.

Opval1end is dat de opening van de verharde weg van Bocholt naar Suderwick
in 1847 geen drastische gevolgen voor het verkeer via Kreuzkapelle heeft. Pas na
1848 neemt de invoer van koopmanswaren af. Dit kan erop duiden dat jaarlijks
een redelijk gelijk blijvend aantal vrachtwagens (± 120)met garen en andere halffa-
brikaten, uit Aalten komt. Gezien de nauwe verbondenheid van deze twee textiel-
steden is dit heel goed mogelijk.
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Dat de weg over Kreuzkapelle na 1847 wordt ingeruild voor een andere grens-
overgang, wordt wel door de douanier beweerd. De chichoreifabrieken in Bocholt
en Borken hebben vroeger hun grondstof vanuit Friesland via Kreuzkapelle laten
aanvoeren. In 1850 gaat het transport vanuit Zutphen op de Ijssel naar 'Dues-
borgh' (Doesburg) en dan per as via Terborg, Gendringen en Anholt naar Bocholt."
Deze weg is sinds 1850 grotendeels bestraat, de weg Aalten-Kreuzkapelle niet.

Bocholt en Borken onderscheiden zich op een belangrijk punt van Vreden, Ahaus
en de omgeving van Gronau: zij liggen duidelijk binnen het verzorgingsgebied
van de Rijn. Dat het vrachtverkeer hier rninder omvangrijk is dan in Gronau
betekent daarom niet dat Bocholt econornisch van geringere betekenis is dan
bijvoorbeeld Epe, en dat het vervoer minder sterk groeit, betekent eveneens niet
dat de textielindustrie van Bocholt zich langzamer ontwikkelt dan die in de om-
geving van Gronau. lntegendeel: Bocholt heeft vanouds een betere infrastructuur,
dat wil zeggen meer keuze wat betreft de aanvoerroutes en mede daardoor de
oudere industrie met een groot aantal beroepswevers. Al verloopt de ontwikkeling
van Gronau stormachtig, met een bevolkingsgroei van meer dan 30% tussen 1843
en 1858,Bocholt blijft onaanvechtbaar de grootste stad van westelijk Munsterland.
Borken, en het nog verder van de Rijn af gelegen Vreden, worden daarentegen
overvleugeld door andere, gunstiger gelegen plaatsen."

In de jaarverslagen vinden wij enkele berekeningen van de transportkosten voor
verschillende vervoersaltematieven uit de jaren 1850 en 1851.",6In april 1850 zijn
de transportkosten voor de route Hull-Rotterdam-Rijn-IJssel-Zutphen en verder
over de weg 25%lager dan voor de route van Hull over de Eems en vanuit Rheine
naar het rayon Coesfeld." Bovendien is het transport via Zutphen volgens deze
bron sneller. De route Rijn-Ijssel is zo voordelig, omdat de zeevracht van Hull
en Goole op Rotterdam kort voordien is verlaagd. Vanaf september 1850 wordt
op de route Rijn-Ijssel nog eens 10Pfennig per Centner bespaard omdat de transi-
torechten en de Rijn- en Ijsseltollen in Nederland wegvallen."

Op 15 september 1850 is het Rijnoctrooi niet meer van kracht en vervallen deze
prijzen. De Ijsselroute wordt daardoor 5% duurder dan aanvoer met een zeilschip
op de Rijn en 2% duurder dan met een stoomschip." Overigens is de lage prijs
van de Rijnroute niet uitsluitend te wijten aan de verlaging van de transportkosten
op de Rijn. In 1850 is de chaussee tussen Bocholt en Wesel gereed, zodat ook het
aaneensluitende landtransport sneller en goedkoper wordt. De landweg van Zut-
phen naar Bocholt is langer en van mindere kwaliteit.

24 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
25 CE. Banken, Eisenbahn, 27.
26 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Miinster OFD 407.
27 De douanier geeft geen plaats van bestemming op.
28 St.BI. 1850 nr.
29 Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
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Tabel 8.6 Vergelijking transportkosten, douanehoofdkantoar Coesfeld, 1850

van via op overlading naar met Tlr: Sgr: Pfg

Hull Rotterdam Rijn/IJssel Zutphen Coesfeld ? 0:26:09
Hull Emden Eems Rheine Coesfeld ? 1:05:04
Coole Rotterdam Rijn Wesel Bocholt zeil 1:05:06
Coole Rotterdam Rijn Wesel Bocholt stoom 1:06:04
Hull Kampen IJssel Zutphen Bocholt * 1:07:06

Bron: Jaarverslag Coesfeld 1850. - StA Munster OFD 407.
* In het jaarverslag 1849 vinden wij de mededeling dat het transport van Kampen naar
Zutphen per stoomschip gebeurt.

Voor het voorjaar van 1850 worden ook de transportkosten voor de Rijnvaart tot
Wesel met aansluitend wegtransport tot Bocholt berekend." Ze worden vergeleken
met de route Hull-Kampen-Zutphen en het aansluitende landtransport naar
Bocholt via Kreuzkapelle. Volgens onze bron is in 1850 de stoomboot op de Rijn
2,5%, en de zeilboot op die rivier 0,3% duurder dan op de Ijssel-route. Daarbij
moet worden opgemerkt dat er tussen Kampen en Zutphen eveneens een stoom-
boot kan varen. Of in dit voorbeeld daarmee rekening wordt gehouden, is niet
duidelijk.

8.8 De grensovergangen van Anholt

De grensplaats Anholt is economisch van geringere betekenis dan zijn achterland,
de plaatsen Bocholt en Isselburg. Toch heeft ook Anholt, een tot 1815 zelfstandige
heerlijkheid, enige bedrijvigheid onder wie een opvallend hoog aantal metaal-
verwerkende ambachtslieden." Het douanekantoor 2de klas te Siiderwick, dat vol-
gens de statistieken bij Anholt hoort, beheert het verkeer met Bocholt. Oit verkeer
komt uit de richting Arnhem. Dat kunnen goederen zijn die over de Rijn en de
Gelderse IJssel tot Doesburg zijn verscheept of - vanaf 1846 - goederen die per
trein naar Arnhem en vandaar uit over water en/ of de weg verder zijn vervoerd.
De Oude Ijssel, hoewel een grensoverschrijdende rivier, wordt vanwege haar
slechte bevaarbaarheid in die tijd weinig, en dan nog slechts binnen Nederland,
als transportroute gebruikt.

Er zijn drie grensovergangen waarover het handelsverkeer van Nederland met
Bocholt plaatsvindt, en wel Kotten, Bocholt en Anholt. Kotten verzorgt ook het
verkeer naar Borken; de omvang van het verkeer dat naar Bocholt gaat kunnen
wij op basis van de voorhanden zijnde bronnen niet kwantificeren.

30 De douanier gebruikt in dit voorbeeld de munteenheid "Stuber", wellicht een vermenging van 'stuiver'
en een oude Duitse munt met deze naam die in 1850 echter niet meer in omloop is. Hij rekent tOO Stuber
op 1 Gulden.
31 Blotevogel, Zentrale Grie, tabel 13 (bijlage).
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Tabel8.7 Verkeer Anhalt, 1837-1857

vrachtwagens
jaar in uit

koopmanswaar andere goederen koopmanswaar andere goederen
1837 70 41 94 72
1838 28 10 24 115
1839 ' 35 20 46 202
1840 19 17 62 77
1841 30 12 40 85
1842 59 35 29 40
1843 59 47 32 90
1844 140 153 49 96
1845 2% 164 52 167
1846 202 215 86 48
1847 209 176 52 74
1848 187 30 26 31
1849 298 2 86 0
1850 528 1 68 27
1851 831 128 25 2
1852 509 136 46 45
1853 467 76 30 30
1854 408 344 75 '42
1855 348 547 77 92
1856 281 594 85 116
1857 452 674 88 637
Bron: Jaarverslagen Coes£eld en Vreden, 1837-1857.- StA Miinster OFD 401-410.

Als wij Bocholt en Anholt vergelijken, valt op dat er in Anholt aanzienlijk meer
vrachtwagens met bulkgoederen binnenkomen dan in Bocholt. Ook de uitvoer
van bulkgoederen is in Anholt omvangrijker. Het zwaartepunt van de invoer van
koopmanswaren ligt tot 1848in Bocholt. Reeds in 1844neemt het vervoer daarvan
in Anholt sterk toe, maar het duurt tot 1850voordat Bocholt duidelijk en blijvend
wordt overvleugeld. Slechts in 1856 zijn de rollen even omgedraaid. De uitvoer
van koopmanswaren over de weg vindt meer in Bocholt zelf plaats, Anholt heeft
in de meeste jaren een aandeel van om en nabij de 30% - enkele uitzonderingen
daargelaten.

In 1839 en 1840 bestaat de invoer van Anholt uit giet- en smeedijzer, oliezaad
en teer. Ook worden er koffie, specerijen, rijst en haring geimporteerd. De uitvoer-
statistiek vermeldt slechts houtskool en schors. Anholt vervult in die gehele
periode een belangrijke rol bij de invoer van vee, en daarbinnen weer bij de invoer
van koeien. Er moet daarbij weI bedacht worden dat in deze jaren, door het
verdrag met Nederland, een reductie op het invoerrecht voor koeien geidt. Maar
ook in de daarvoor liggende jaren zijn Anholt en Siiderwick van grote betekenis
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voor de veehandel. Ter preventie van smokkel wordt daarom in 1836 in Spork
in de buurt van de grensovergang Anholt/Siiderwick een "Aufsichts-Station"
ingericht. Blijkbaar is er in de daarvoor liggende jaren een onbetrouwbare
ontvanger werkzaam geweest. De douanier is vollof over het betere toezicht door
het station, dat meteen leidt tot een betere registratie." Vijftien jaar later, in 1851,
is er opnieuw een verscherping van de controle nodig om de "zwarte" veehandel
in te dammen."

Wij zien dat het aantal binnenkomende vrachtwagens in 1844duidelijk toeneemt,
koopmanswaren met 120% en andere met 150%. De reden hiervoor is mogelijk
het gereedkomen van de spoorweg Amsterdam-Amhem. De wegen van Doesburg
naar Gendringen en van Dinxperlo naar Bocholt worden namelijk pas in 1847
verhard. Aan het einde van deze periode, vanaf 1855, komen er meer vracht-
wagens met bulkgoederen uit Nederland dan met koopmanswaren, de meeste
vermoedelijk met houtskool voor de "ijzerhutten"". De uitvoerhandel in koop-
manswaren schommelt licht, de handel in bulkgoederen sterk.

8.9 De gevolgen van de toetreding van Hannover tot het Tolverbond

De toetreding van Hannover tot het Tolverbond in 1854 heeft gevolgen voor het
rayon Coesfeld, al is de omvang daarvan moeilijk - zo niet onmogelijk - in te
schatten. De toetreding betekent dat in het noorden van het rayon Coesfeld en
in het naburige rayon Rheine de douanecontroles komen te vervallen. De in- en
uitvoer van en naar Hannover zijn immers vrij van rechten. Als gevolg daarvan
komt het douanehoofdkantoor Rheine in het binnenland te liggen en wordt
hoofdkantoor belastingen ("Hauptsteueramt"); Coesfeld blijft vanwege het verkeer
met Nederland een douanerayon.

De gevolgen van de toetreding zijn in westelijk Westfalen op twee gebieden
voelbaar. Positief is dat er nu garen zonder in- en uitvoerbelasting vanuit Gronau
naar fabrieken in Nordhom kan worden verzonden. In 1855 gebeurt dat - waar-
schijnlijk om verkeerstechnische redenen - via Nederland, maar in 1856 wordt
het garen al rechtstreeks van Gronau naar Nordhorn vervoerd. Vermoedelijk is
dan de weg naar het graafschap Bentheim verbeterd.

Een ander verschijnsel baart de douanier van Coesfeld zorgen: de grensovergang
Nordhorn trekt verkeer van Coesfeld naar zich toe, vooral verkeer dat anders via
Gronau gaat." Coesfeld loopt daardoor inkomsten uit invoerbelastingen mis. Het
rayon Nordhorn beschikt inderdaad over een goede weg van Bentheim via

32 Cf. Jaarverslag Coesfeld 1837. - StA Miinster OFD 401.
33 Jaarverslag Coesfeld 1851. - StA Miinster OFD 408.
34 Cf. Figuur 7.2.
35 Jaarverslag Vreden 1857. - StA Miinster OFD 410. Er staan geen verdere aanwijzingen om welk verkeer
of welke goederen het gaat.
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Oldenzaal naar Enschede. En wat misschien nog belangrijker is: met de Vecht heeft
het een waterweg naar Nederland, die beter bevaarbaar is dan de Berkel. In 1856
wordt de Vecht zelfs via een zijtak aangesloten op het Overijsselsch Kanaal.

De zorg van de douanier is wellicht niet helemaal ongegrond. De slechting van
de tolmuur tussen Westfalen en Hannover in 1854betekent het herstel van de si-
tuatie van v66r 1789.Eeuwenlang was Mimster-Nordhorn en de Vecht de belang-
rijkste route naar Friesland en Amsterdam geweest. Gedurende veertig jaar was
deze weg zo niet fysiek afgesloten dan wel zeer oneconomisch geweest, hetgeen
te wijten was aan de hoge doorvoerrechten van het koninkrijk Hannover. De af-
schaffing van deze rechten kan het verkeer in andere banen leiden. De informatie
waarover wij beschikken, is echter te gering om dit vermoeden te kunnen staven.

In 1854 en 1855 wordt het handelsverkeer van het HZA Nordhorn in de Kom-
merzialnachweisungen vermeld. Zo te zien, komt het invoerpakket redelijk over-
een met dat van Coesfeld. Nordhorn importeert daarnaast hout over de Vecht.
Coesfeld heeft bij nagenoeg alle goederen een grotere invoer, met een uitzonde-
ring: Nordhorn importeert in 1854 ruim tweeeneenhalf keer zo veel koffie. Aan-
gezien de invoer van koffie in Coesfeld in 1854 achteruitgaat, is er mogelijk een
verband. In 1856 en 1857 verschijnt Nordhorn niet meer in de Kommerzialnach-
weisungen, en heeft er in Hannover mogelijk een reorganisatie van de douane
plaatsgevonden."

8.10 Conclusies

In de onderzochte periode vormt het rayon Coesfeld geen economische eenheid.
Het grensverkeer is niet op een handelscentrum gericht. Elke grotere plaats heeft
een of meerdere grensovergangen, waardoor in de in de regionale behoeften wordt
voorzien en de lokale produkten worden uitgevoerd. We kunnen hier spreken
van microregio's in de zin van "a town and the countryside surrounding it"."

Koloniale goederen als koffie, tabak en huiden worden in de jaren dertig en
veertig van de 19de eeuw als vanouds uit Amsterdam aangevoerd. Daarbij wordt
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van transport over water (Zuiderzee, Ijssel, Ber-
kel) en van het nieuwe wegennet in Overijssel. Op deze wegen worden ook goe-
deren als cichorei en haring aangevoerd, die uit verder verwijderd gelegen streken
afkomstig zijn.

In de verschillende Nederlands-Pruisische grensregio's vindt daarnaast handel
plaats in goederen, die in de directe omgeving van de grens worden geproduceerd
of verbruikt: gietijzer, houtskool, schors en kalk, katoenen garen en linnen, pak-

36 De douanier van Vreden spreekt in 1857 nog weI van Nordhom als douanehoofdkantoor. (laarverslag
Vreden 1857. - StA MUnster OFD 410.) Omdat de desbetreffende archieven in Hannover vemietigd zijn
(d. hoofdstuk 5), kan rut raadsel niet worden opgelost.
37 Prak, "Regions", 31.
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doek, pottenbakkerswerk en niet te vergeten graan en (rund)vee, en de met geregi-
streerde turf. De douane van Coesfeld, bijkantoor Glanerbriicke, handelt daamaast
de uitvoer af van de Ibbenbiirense steenkolen.

De meeste microregio' 5 hebben een of twee goederen waarin zij gespecialiseerd
zijn, en die - zover wij dat kunnen achterhalen - voor hun uitvoer bepalend zijn
geweest: Gronau - katoenen goederen (en doorvoer van steenkool), Ahaus (Befsling-
hock) - kalk, Vreden - potten en turf, Borken (Kotten) en Bocholt - katoenen en
linnen goederen, Anholt - vee en houtskool. Gronau en Anholt voeren ook graan
uit. Wij beschikken echter niet over voldoende informatie om de spreiding van
de Duitse uitvoer over de Nederlandse kantoren beter dan in deze grove lijnen
aan te geven.

Aan de Nederlandse kant is de situatie anders. De Nederlandse grensregio's
fungeren veel meer dan de Pruisische als "doorgeefluik" van omvangrijke pakketten
koloniale waren en waren uit de rest van Nederland. Uiteindelijk is het ook hier
niet mogelijk gedetailleerde uitspraken over de spreiding van goederen te doen,
behalve dat Twente (Enschede en omgeving) en de Achterhoek (Aalten) katoenen
garen uit eigen praduktie aan Westfalen hebben geleverd. De eigen uitvoer van
de Nederlandse grensregio' 5 bestaat daamaast voor een deel uit dezelfde goederen
die zij ook uit Westfalen ontvangen: houtskool, schors, ijzer, turf, graan en vee.

De hele grensstreek functioneert voor sommige goederen als een markt, en er
wordt gekocht en verkocht waar de prijs, inclusief het verschuldigde recht, het
beste is. In de jaarverslagen treffen wij vele malen aanwijzingen aan dat de boeren,
neringdrijvenden en handelaren zeer prijsbewust handelen. Er zijn echter ook
voorbeelden van een vrij onelastische vraag: een bepaalde hoeveelheid tabak wordt
altijd in Amsterdam gekocht, omdat er bij de afnemers een duidelijke voorkeur
voor deze soort is. Ook bij de invoer van koffie en huiden schijnt de prijs geen
grate rol te spelen. Maar deze voorbeelden betreffen aile de intemationale markt.

Figuur 8.1 Handel
Coesfeld, 1836-1857
Bran: KNW Nr. 4, 14 en 24 en
eigen berekening
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De economische situatie van westelijk Westfalen is in de jaren veertig problema-
tisch. De linnennijverheid, die in andere delen van Westfalen al is ingestort, heeft
zich in deze streek tot in de jaren dertig redelijk kunnen handhaven. Bijde weyers
heerst echter bittere armoede, omdat de prijzen voor hun produkten sterk dalen.
De uitvoercijfers (zonder steenkool en kalk) tonen aan dat de export naar Ne-
derland, voorheen een belangrijke afzetmarkt, afneemt (figuur 8.1).Aan het einde
van de jaren dertig wordt geleidelijk overgegaan van linnen naar katoen. Katoen
wordt in het begin al als een concurrent van het linnen gezien: "Der Lein-
wandhandel, welcher in fruheren Jahren innerhalb des hiesigen Bezirks in sehr
erheblichem Umfange und mit aufsergewohnlichem Vortheile betrieben wurde,
ist durch die Nesselfabrikation immer tiefer herabgedriickt worden.'?' De katoenen
goederen doen het echter goed. Het aantal "Fabriken" neemt toe en de katoenen
goederen worden in het overige Miinsterland, de Rheinprovinz en ook in Neder-
land afgezet. In 1848 zien wij dan ook een toename van de uitvoer. De verkeers-
statistieken (tabellen 7.1 tot 7.6) wijzen uit, dat niet aileen de bulkgoederen als
graan, kolen en kalk verantwoordelijk zijn voor deze groei, maar ook de koop-
manswaren, waaronder manufacturen.

De positieve ontwikkeling spiegelt zich ook in de invoerstatistiek. De bijna onaf-
gebroken - en in de laatste jaren haast stormachtige - groei wordt gedragen door
grondstoffen en halffabrikaten die in de regio worden verwerkt. Een groei van
de invoer duidt op een groei van de nijverheid en de industrie. De invoer uit Ne-
derland voorziet echter maar gedeeltelijk in de vraag van het rayon Coesfeld.
Voordat met name de katoennijverheid zich op massaproduktie begint te richten,
worden garens uit Engeland via verschillende wegen naar het rayon Coesfeld aan-
gevoerd. Een sterke concurrent van het wegtransport is de Rijn, die met name
voor de streek rondom Bocholt een steeds aantrekkelijker aanvoerroute wordt.

Al met al is de situatie in het rayon Coesfeld vanaf medio 1850 gunstig. De nij-
verheid ontwikkelt zich, de agrarische sector wint aan kwaliteit en de handel
neemt toe. De infrastructuur verbetert, wegen worden verhard en de spoorwegen
komen dichterbij. Mogelijk heeft ook de toetreding van Hannover tot het Tolver-
bond - en het daarmee samenhangende verdwijnen van de tolmuur in het noorden
- een positieve uitwerking gehad op de economische ontwikkeling.

1857 is in velerlei opzichten een cruciaal jaar voor de handel en het verkeer in
het rayon Coesfeld. Door droogte is de Berkel de hele tweede helft van het jaar
niet bevaarbaar en ook het vlotten van hout is onmogelijk. De openstelling van
de zijtak Vroomshoop- Vecht van het Overijsselsch Kanaal, de aanleg van de spoor-
weg Arnhem-Emmerik in 1856 met een halte in Wezel, en van de spoorwegen
Munster-Rheine en Emden-Rheine brengen nieuwe handelsroutes dichterbij. Een
deel van de handel van Coesfeld met Nederland gaat over op deze routes. Wezel
is als Rijnhaven al een grote concurrent voor het wegtransport geweest, Rheine,
als haven aan de Eems, heeft ook een zekere betekenis gehad. Tegen de concurren-

38 Jaarverslag Coesfeld 1843.- StA Miinster OFD 404.
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tie van het watervervoer heeft de handel over land in het rayon Coesfeld zich nog
enigszins staande kunnen houden, zeker na de afschaffing van de Nederlandse
doorvoerrechten in september 1850. Met de komst van de spoorwegen dreigen
bepaalde verschuivingen structureel te worden. De uitvoer is dan wel veel hoger,
maar dat is uitsluitend een gevolg van een enorm verhoogde steenkolenuitvoer.
Nagenoeg alle invoeren in 1857 zijn lager dan in 1856.



Kaari 9.1 Emmerik



9 Emmerik en de Liemers

9.1 Bestuurlijke organisatie, economische ontwikkeling en infrastructuur

Het hoofdkantoor Emmerik en het bijkantoor Elten beheren het rayon Emmerik.
Het rayon is niet groot. In het zuiden grenst het aan het rayon Wezel, in het
oosten aan Kranenburg, waarbij de Rijn de grens vormt, en in het westen aan
Coesfeld. De grens van Emmerik met Nederland loopt van Gendringen (Gelder-
land) tot aan de rechteroever van de Rijn. Het is een naar verhouding korte grens
van rond de 20 km, die uitsluitend langs de provincie Gelderland loopt. De Bur-
germeisterei Emmerik valt onder het bestuur van de Regierungsbezirk Dusseldorf
en de Landkreis Rees. Het rayon omvat het noordelijke deel van de Kreis Rees,
terwijl het zuidelijke deel van Rees onder het rayon Wezel valt. Er is een bijkan-
toor Iste klas in Elten en een bijkantoor 2de klas in 's-Herrenbergerbrucke.' In
Emmerik is het algemene douanehoofdkantoor en een speciaal kantoor voor de
scheepvaart op de Rijn gevestigd. Emmerik is in dit onderzoek opgenomen, omdat
er naast de omvangrijke doorvoer over de Rijn ook invoer tot verblijf in het rayon
Emmerik en tot verdere verzending over land richting Westfalen plaatsvindt.

De Kreis Rees heeft een agrarisch karakter; meer dan de helft van de bevolking
is werkzaam in de landbouw. In de landelijke gebieden worden in huisnijverheid
onder meer klomperr' en borstels' vervaardigd. Van de twee steden, Emmerik en
Rees, is Emmerik, met rond 5.000 inwoners in 1830 tegen 3.000 in Rees, het
grootst.' Wij vinden er in de jaren dertig en veertig tabaksnijverheid, een chocola-
de-s en cichoreifabriek, azijnmakerijen en leerlooierijen.' Ook is er zeep- en (in
latere jaren) emaille-industrie in Rees.' De ijzerindustrie van Isselburg, gelegen
in het noorden van de Kreis Rees, is niet onbelangrijk. Al in 1827 produceert de
Minervahutte met 81 arbeiders 6.000 Ctr. gietijzer. Dieterici spreekt in 1838 van
"Maschinenwerkstatten" in Isselburg."

Bij de vestiging van sommige van deze bedrijven speelt de ligging van Emmerik
een grote rol. Prohibitieve in- en uitvoerbepalingen vormen voor Nederlandse

1 Aus der Geschichte, 16 vlg.
2 Kuske, "Industrien", 479.
3 Hellgrewe, Zusammenhiinge. 53.
4 Hovelmann, 'Wirtschaft", 390.
5 Kuske, "Industrien", 498.
6 Hocker, Groflindustrie, 126.
7 Kuske, "Industrien", 435.
8 Dieterici, Ubersichten 1831-1836, 28.
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fabrikanten aanleiding om hun hele zaak of een filiaal naar Duitsland en bij
voorkeur naar een grensplaats te verplaatsen. Zo opent de Amsterdamse firma
Hew. Oldenkott en Co. in 1836 een filiaal in Elten. Dit filiaal wordt in 1838 naar
Rees verplaatst en groeit uit tot een van de belangrijkste tabaksfabrieken aan de
Niederrhein.' De chocoladefabriek in Emmerik, die door de fabrikant Neugebaur
uit Rotterdam wordt opgericht, heeft een soortgelijke geschiedenis."

Aan de Nederlandse kant omvat de regio de Liemers het hele gebied tussen de
Oude Ijssel en de Rijn. Er zijn vier kantoren: 's-Heerenberg, aan de weg van Em-
merik naar Doetinchem, Babberik, aan de weg van Elten naar Doesburg, Zevenaar,
aan de weg van Emmerik (en Keulen) naar Arnhem en Lobith voor de weg over
de rivierdijk, en uiteraard voor het verkeer over de Rijn. Zevenaar is expeditie-
en betalingskantoor en vanaf 1856 douanekantoor voor het Rijnspoor. Lobith is
gerijfkantoor, dat wil zeggen, betalingskantoor voor het streekvervoer aan de Oude
Ijssel. Bij beide plaatsen is in-, uit- en doorvoer van alle goederen toegestaan,
inclusief accijnsgoederen. Vanaf 1851 heeft ook 's-Heerenberg deze bevoegdheid.
Babberich blijft een gewoon expeditiekantoor.

De verschillende del en van het gebied maken elk een andere ontwikkeling door.
De stad Arnhem is het bestuurlijke centrum van Gelderland en heeft daarnaast
enkele kleine 'fabrieken', die op ambachtelijke manier onder meer spiegels, lijsten
en rijtuigen maken." Veluwe, Liemers en het Land van Maas en Waal zijn oude
tabaksstreken, die weliswaar in de 19de eeuw aan betekenis verliezen," maar weI
grotendeels voor de export blijven produceren." In de Liemers vinden wij daar-
naast steenfabrieken en op de Veluwe enkele papiermolens. Het Land van Bergh
is een puur agrarische gemeenschap. Tot laat in de 19de eeuw vinden de notabelen
het aantrekken van industrie voor de ontwikkeling van het gebied niet belangrijk,
omdat degenen die dat willen over de grens in de fabrieken in Emmerik kunnen
gaan werken. Gedurende een korte periode (rond 1840) schijnt er een fabriekje
voor chocolade en eau de cologne te hebben bestaan, vermoedelijk als dependance
van een Duits bedrijf."

De wegverbinding tussen Emmerik en Arnhem is, niettegenstaande haar hoge
status van 'Groote weg' casu quo "Hauptstrafse erster Klasse" slechts matig. De
weg van Emmerik naar ' s-Heerenberg wordt pas in de jaren veertig verhard. V66r
die tijd loopt hij over de Bergdijk. Dan zijn er nog drie lokale wegen, namelijk
de weg van Elten naar 's-Heerenberg en Zeddam over de "Nieuwe dijk", de weg
van Elten naar Kilder en "De Boter Weg" .15 De laatste leidt ook naar 's-Heerenberg,
maar in tegenstelling tot de dijken loopt hij helemaal door het bos. Hij sluit aan

9 Hellgrewe, Zusammenhiinge, 93.
10 Hellgrewe, Zusammenhiinge, 98 vlg.
11 Middelbeek, "Woonstad", 157.
12 Roessingh, "Inlandse tabak", 378.
13 Camijn, Eeuw, 128.
14 Werken in Bergh, 16.
15 1MK blad 40 ill.
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op de "Boterdijk" van Tolkamer naar Elten en heeft zijn naam tot op de dag van
vandaag behouden. Of alle boter die over deze weg is vervoerd door een douanier
is gezien, mag worden betwijfeld.

Interessant zijn ook de vele 'overvaarten' over de Rijn, het Bylandsche Kanaal,
de Oude Waal en de Waal, die in 1843tussen Lobith en Millingen worden vermeld
door de verkenners en tekenaars van de Topografische Kaart. Evenals over de
"greene grens" zal er over deze "natte grens" behoorlijk veel gesmokkeld zijn.
Verder moet niet worden vergeten dat juist in deze streek heel wat grenscorrecties
hebben plaatsgevonden. Tot in 1815 zijn Zevenaar, Beek en Gendt Kleefse - dus
Pruisische - enclaves in Nederland" en de abdij Elten en het Haus Anholt on-
afhankelijke Duitse ministaten.

Bergh en Wisch is letterlijk en figu urlijk een uithoek, gescheiden van Nederland
door de smalle strook Duitsland rondom Emmerik en Elten aan de ene kant, en
rondom Anholt aan de andere kant. In de eerste dertig jaar van de 19de eeuw
rijdt er eens per week een kar met goederen van 's-Heerenberg over Zeddam,
Didam en Zevenaar naar Arnhem. Reizigers uit deze streek met bestemmingen
in Nederland zijn gedwongen naar Emmerik te lopen, waar zij de diligence naar
Arnhem kunnen nemen. In de jaren veertig rijdt er elke week een toerkar naar
Arnhem, Doesburg en Emmerik, die ook personen vervoert. In 1851 wordt er
bovendien tweemaal per week de route Zutphen-Emmerik via' s-Heerenberg gere-
den. Vanaf 1853 gaat er dagelijks een diligence over deze weg." De "zeer slechte
en grillige verbinding" Gendringen-Emmerik via Netterden wordt pas in 1864/65
bestraat, '8 zodat het verkeer gedwongen is een omweg te nemen.

9.2 De Rijnhandel bij Emmerik

Dankzij de Kommerzialnachweisungen kunnen wij het stroomopwaartse verkeer
op de Rijn bij Emmerik onderverdelen in goederen die reeds bij Emmerik gelost
worden en goederen die voor havens boven Emmerik bestemd zijn. De regionale
uitvoer via de haven Emmerik is niet te achterhalen, omdat hier vanaf 1846 de
uitvoer voor de hele Rijnvaart wordt aangemeld. Incidenteel kan - zoals zal blijken
- een verband worden gelegd tussen plaatselijke of regionale ontwikkeling en
uitvoer, maar over het algemeen is dat niet mogelijk.

De goederen die in Emmerik aankomen, zijn slechts gedeeltelijk voor de plaat-
selijke of regionale bevolking en de nijverheid bestemd. Een niet onbelangrijk deel
gaat na overlading per as naar Westfalen. Hetzelfde geldt voor de iets verder
stroomopwaarts gelegen haven van Wezel. Helaas beschikken wij niet over
voldoende gegevens over het binnenlands vervoer, zodat exacte uitspraken over

16 Smit, Enklaoes.
17 Cf. Dalen, Bergh, 294.
18 Dinxperlo, 379.
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aard en omvang van het aandeel van Westfalen in het handelsverkeer van Emme-
rik en Wezel niet mogelijk zijn. Men zal deze cijfers moeten zoeken op rnicro-
niveau, dus uit berichten van handelaren, agenten en expediteurs.

Het moge echter duidelijk zijn dat voor Emmerik de haven van Wezel een con-
current is voor het verkeer met het Mimsterland. In 1830 is WezeI, met bijna 9.000
inwoners, nog de grootste stad aan de Niederrhein. Zij dankt haar positie aan haar
ligging op het kruispunt van oude handelswegen en aan de monding van de
Lippe, die tussen 1820 en 1828 bevaarbaar wordt gemaakt. Schawacht heeft aan-
getoond dat Emmerik in de volgende jaren Wezel in velerlei opzichten voorbij-
streeft." Emmerik beschikt over een betere haven en meer faciliteiten en heeft
begin jaren veertig al vier kranen en twee stenen kaden, tegenover twee kranen
in Wezel. Beide steden hebben een vrijhaven, maar Emmerik heeft bovendien een
entrepot en niet te vergeten, sinds 1828, de "Revisionsanstalt", de centrale controle-
post voor de Rijnvaart. Volgens Schawacht kan Wezel zijn grootste voordeel, de
ligging aan de Lippe, in de 19de eeuw slechts voor een korte periode uitbuiten.

De jaarberichten van de Provinzial-Steuer-Direktor" bieden ons de mogelijkheid
de invoer van enkele belangrijke goederen in Emmerik en Wezel met elkaar te
vergelijken. Er komt naar voren dat van de gezamenlijke invoer van Emmerik en
WezeI, Emmerik (bijna) alle geverfde katoenen garen, ijzerwaren, ruwe suiker,
verse zuidvruchten en boter voor zijn rekening neemt. Daamaast gaat ook 60 tot
85% van alle teer, haring, tabak, kaas en krenten via Emmerik. Wezel heeft een
aandeel van 70 tot 85%in de invoer van wijn, brandewijn, olie en katoenen garens.
De invoer van wollen goederen, koffie, specerijen, rijst, geraffineerde suiker en
oliezaden is in deze drie jaren ongeveer evenredig over de twee kantoren verdeeld.
Helaas beschikken wij slechts over gegevens uit de jaren 1838, 1839 en 1840. De
cijfers uit de jaarberichten van de hoofddouanier in Coesfeld bevestigen, dat We-
zel, wat betreft de handel in koffie en geraffineerde suiker een groter aandeel in
het verkeer naar Coesfeld heeft dan Emmerik. 2' Ook bij andere handelsgoederen
wordt Wezel vaak genoemd, bijvoorbeeld met betrekking tot katoenen garen of
wijn. Dit komt overeen met de jaarverslagen uit het Rijnland.

Het lijkt erop dat Schawacht de betekenis van Wezel voor Westfalen heeft onder-
schat. Hij he eft wellicht over het hoofd gezien dat in de jaren veertig de weg We-
zel-Haltern-Munster weI, maar de weg Emmerik-Munster nog niet bestraat is. Dit
- in combinatie met de Lippescheepvaart - maakt Wezel voordelig voor de handel
op Munster. Vanaf het moment dat de aftakking van de weg Wezel-Miinster naar
Coesfeld eveneens 'chaussiert' is, geldt dit voordeel ook voor de handel op Coes-
feld. Het achterland van Emmerik strekt zich in die tijd vermoedelijk niet verder

19 Schawacht, Schiffahrt, 59.
20 [aarverslagen Rheinland 1837-1840. - HStA DUsseldorf, Nebenstelle Kalkum, PStD 348-349.
21 "Nachweisung der aus den Rheinprovinzen sowie aus den Hauptarntsbezirken Miinster und Rheine
in de Hauptamtsbezirk Coesfled eingefuhrten Waren an Kaffee, Zucker und Taback." Jaarverslagen
Coesfeld 1837-1847, bijlage. - StA Miinster OFD 401-406.
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uit dan tot Bocholt en Borken. Wezel is bovendien de eerste 'Westfaalse' haven
stroomafwaarts, dat wil zeggen voor goederen die uit Keulen (van Antwerpen)
komen. Vanaf 1847 trekt de spoorweg Keulen-Minden een deel van dit verkeer
naar zich toe. Tien jaar later doet de spoorweg Arnhem-Oberhausen (met onder
meer stations in Wezel en Emmerik) hetzelfde.

Over de hele peri ode gezien, vormen delfstoffen met een invoer van 9.800.000
Ctr. de belangrijkste groep. Hun relatief aandeel wisselt sterk, omdat enerzijds
de absolute invoer van het bepalend goed (ruw ijzer) schommelt en anderzijds
de invoer van granen - net als bij de land handel - in sommige jaren zo extreem
hoog is dat delfstoffen dan op de tweede plaats komen. Dit is het geval in 1846,
een jaar waarin de invoer voor 54% uit graan bestaat en maar voor 24% uit
delfstoffen, terwijl de invoer van delfstoffen, absoluut gezien, sterk stijgt.

De vooraanstaande positie van de delfstoffen is te wijten aan de omvangrijke
invoer van ruw ijzer. Het ijzer is vermoedelijk bestemd voor de ijzerindustrie bij
Isselstein en Dulmen. In 1845 is de invoer met 60.130 Ctr. uitzonderlijk laag in
vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren, Vanaf 1 september 1844 is een
nieuw tarief van kracht, waardoor het ruw ijzer, dat tot die tijd vrij van invoer-
rechten is geweest, met 10 Sgr. wordt belast. De bijzonder hoge invoer van 1843
(drie keer zo veel als in 1842) en 1844laat zich verklaren door de voorkennis van
de verhoging van de tarieven op ijzer(produkten). Reeds op de 5de General-Con-
ferenz van het Tolverbond (1842 te Stuttgart) is ze uitvoerig bediscussieerd.f Er
was dus voldoende tijd am voorraden aan te leggen als voorzorgsmaatregel tegen
de te verwachten prijsstijging.

De lage invoer van 1845 hangt oak samen met het handelsverdrag dat het Tol-
verbond in 1844 met Belgie he eft gesloten. In dat verdrag wordt de invoer van
ijzer uit dit land begunstigd. Oak zijn er vermoedelijk nag voorraden uit de
voorafgaande jaren. Dat de invoer van ijzer in Emmerik al in 1846 weer op het
niveau van 1844 ligt, wijst erop dat er voldoende afzetmogelijkheden zijn - oak
voor het duurdere ijzer. Daarbij moet men onder meer denken aan de aanleg van
de spoorweg Keulen-Minden en zijn aftakkingen."

Steenkool is met in totaal 185.708 Ctr. de op een na belangrijkste delfstof. De
invoer is echter geconcentreerd in de jaren 1841-1844 en in het jaar 1857, waarin
aileen al 91.773 Ctr. wordt aangevoerd. In de daartussen liggende jaren wordt zo-
goed als geen steenkool gei'mporteerd. Tot 1844 worden dus Belgische of Engelse
steenkolen stroomopwaarts vervoerd. Na de opening van de "Ijzeren Rijn" komt
deze invoer volledig tot stilstand. Lood, koper en tin, drie goederen die weinig
of niet over de weg worden vervoerd, hebben een evenredig en stabiel aandeel
in de invoer van delfstoffen in Emmerik, al neemt hun betekenis in de loop van
de jaren absoluut en relatief af. De hoeveelheid ingevoerd load vermindert in 1848
al tot onder de 1.000 Ctr. Hetzelfde is het geval met koper in 1852 en tin in 1855.

22 Krokel, Zolltnrifsystem, t, 36.
23 Cf. hoofdstuk 2.
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De op een na belangrijkste groep vonnen de voedingsmiddelen en daarbinnen
de subgroep granen. Over de hele periode worden er 7.200.000 Ctr. granen inge-
voerd. In 1842heerst er in Duitsland een aardappelziekte, weliswaar minder desas-
treus dan enkele jaren later, maar er wordt toch bijna 20 keer zo veel graan
geimporteerd als in 1841. Het grootste deel daarvan bestaat uit gerst, haver en
boekweit. Het zijn de jaren 1846, 1847 en 1852, die elk met een invoer van rond
1.600.000 Ctr. de totale uitkomst bepalen. Het belangrijkste importgraan is dan
rogge. In de overige jaren is de invoer laag. Het relatieve aandeel van granen in
de totale import ligt in de jaren veertig - behalve in de noodjaren - onder de 1%,
in de noodjaren bedraagt het 50 a 60% en in de jaren vijftig schornmelt het rond
de 30%. In 1857 is de invoer van granen absoluut met een derde verminderd en
is de invoer van delfstoffen in absoluut en relatief opzicht zodanig toegenomen,
dat graan nog maar 9% van de invoer uitmaakt.

De overige voedingsmiddelen hebben een zeer stabiele invoer van rond de
35.000 Ctr. per jaar, die pas tegen het einde van de periode daalt naar 13.000Ctr.
Hun relatieve aandeelligt tussen de 1%en 4%. De groep is zeer divers. De belang-
rijkste goederen zijn haring en gezoutenl gedroogde vis, die elk ongeveer een
kwart van de invoer van voedingsmiddelen uitmaakt.

De derde groep zijn de grondstoffen voor de chemische industrie met een totale
import van 3.150.000Ctr., waarvan 2.400.000 Ctr. olie(zaden) en vet, en 1.630.000
Ctr. kleurstoffen. Het relatieve aandeel van olie(zaden) en vet schommelt rond
de 5%, met uitschieters naar 9% (1857) en zelfs 16% (1841). Het relatieve aandeel
van kleurstoffen en dergelijke bedraagt 2 a 6%.

Binnen de groep kleur- en hulpstoffen is zwavel het belangrijkste importgoed.
De invoer stijgt van 13.000 Ctr. in 1842 naar 37.000 Ctr. in 1851. Zwavel is een
grondstof voor de produktie van zwavelzuur, dat weer een - zo niet de belang-
rijkste - hulpstof in de kleurindustrie van de vroege 19de eeuw is. Het wordt
vooral gebruikt in de blauw- en roodververij in combinatie met indigo en mee-
krap. De tariefwijziging van 1851, waarbij bijna aile chemische stoffen opnieuw
worden gegroepeerd, heeft ook consequenties voor zwavel. Het wordt, samen met
salpeter, gevoegd bij de looistoffen onder de naam "aloe etc." Wij zien deze groep
van 1852 tot 1854 krachtig toe- en daarna langzaam afnemen. Deze daling is niet
te wijten aan een verminderd gebruik van zwavel, maar aan een toenemende bin-
nenlandse produktie en als gevolg daarvan een verschuiving van het transport.
In 1852wordt namelijk in Meppen aan de Lenne (in het Sauerland) een omvangrij-
ke zwavelkiesmijn ontdekt."

Europese kleurstoffen als meekrap, verfplanten en verfaarde zijn bij de import
eveneens van belang. Menie en smalt daarentegen vertonen een duidelijke achter-
uitgang. De Pruisische regering heeft het gebruik van deze vaak zeer giftige
kleuren sterk aan banden gelegd, zodat op het goedkopere en minder gevaarlijke

24 Kuske, "Industrien", 446.
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ultramarijn wordt overgegaan. Dit blauw wordt in de jaren vijftig al in Wezel
(door de emaillefabriek aldaar) en Duisburg gemaakt," zodat de import overbodig
wordt. Deze stoffen worden juist steeds meer uitgevoerd.

De subgroep olie(zaden) en vetten wordt gedomineerd door de oliezaden met
een totale uitvoer van 1.500.000 Ctr., die echter van jaar tot jaar sterk verschilt.
In 1847 is de invoer het grootst (168.616 Ctr.), in 1853 het laagst (26.718 Ctr.). De
hoge importen in de jaren veertig worden sterk bepaald door raapzaad, terwijl
lijnzaad in de zwakkere jaren een naar verhouding groter aandeel heeft. Hennep-
en maanzaad zijn van geringe betekerris.

De invoer van traan, in 1841 nog bijna 57.000 Ctr., neemt geleidelijk af naar 955
Ctr. in 1857. Hierbij speelt het gegeven dat traan duurder wordt een grote roI.
Het kan worden vervangen door olie en wij zien dan ook, in 1849, de invoer van
olie verdubbelen naar 17.885 Ctr. Een verlaging van het invoerrecht op olie van
1 TIr. 20 Sgr. naar 1 Tlr. 10 Sgr. vanaf 1 juli 1847 heeft deze ontwikkeling zeker
mede bevorderd. Op traan rust slechts het algemene invoerrecht van 15 Sgr.

Kolorriale goederen staan in Emmerik met 2.340.000 Ctr. op de vierde plaats.
Van de subgroep kolorriale voedingsmiddelen worden in totaal1.500.000 Ctr. inge-
voerd, van de subgroep overige koloniale goederen 840.000 Ctr. Het hoogtepunt
van kolorriale voedingsmiddelen ligt in de eerste jaren van de onderzochte periode.
In 1844 - met de aanleg van de spoorweg Antwerpen-Keulen - daalt de invoer
tot beneden de 100.000 Ctr. Van 1846 tot en met 1848 ligt de invoer weliswaar
weer rond de 110.000 Ctr., maar in 1849 daalt hij naar rond de 70.000 Ctr. en in
1855 zelfs naar rond de 20.000 Ctr. Deze ontwikkeling is tegengesteld aan de ont-
wikkeling van de landinvoer en onderscheidt zich ook van de algemene ontwikke-
ling van de Rijnvaart. Het relatieve aandeel van kolorriale voedingsmiddelen be-
draagt in 1841 (het topjaar) 24% en in 1857 nog slechts 1% van de invoer. De ove-
rige kolorriale goederen kennen een soortgelijke ontwikkeling. Na een hoge import
in 1841 (147.656 Ctr.) schommelen de cijfers in de volgende jaren tussen de 40.000
en 60.000 Ctr. Het relatieve aandeel van de overige kolorriale goederen in de im-
port loopt terug van 14% in 1841 naar minder dan 1% in 1857.

De invoer van koffie, de grootste post bij de voedingsmiddelen, is in 1841 zeer
hoog, maar neemt in de loop van de jaren gestaag af. Van rond de 90.000 Ctr. in
1842 daalt hij naar 11.000 Ctr. in 1857. Het jaar 1848 vormt hierop een uitzonde-
ring; incidenteel wordt 102.938 Ctr. geunporteerd. Het is mogelijk dat, in verband
met de revolutionaire gebeurterrissen in Frankrijk, de route vanuit Le Havre wordt
gemeden. De verlaging op 1 juli 1853 van het invoertarief op ruwe koffie heeft
geen zichtbare invloed gehad op de importen van Emmerik.

25 Kuske, "Industrien, 453. Ultramarijn komt in het tarief niet voor.
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De invoer van ruwe suiker" daalt eerst langzaam en vanaf 1848 sterk. Dit is
conform de doelstelling van het Pruisische beleid dat de produktie van suiker uit
bieten sterk bevordert. De invoer van rijst reageert op de afschaffing van het
invoerrecht in 1846 (naar aanleiding van de misoogst) met een sterke stijging.
Blijkbaar worden de opslagruimten goed gevuld, want in 1847 is de invoer weer
laag, terwijl de graanoogsten ook in dat jaar slecht zijn. Ook de permanente ver-
laging van het invoerrecht heeft geen zichtbare invloed op de import bij Emmerik.
Vanaf 1855 is de invoer duidelijk geringer dan in de periode daarvoor, een ver-
schijnsel dat zich ook bij de invoer van kruiden voordoet en dat wij eveneens bij
koffie hebben gezien.

De invoer van cacaobonen verloopt daarentegen anders. Met uitzondering van
enkele zeer lage importen in 1848, 1850 en 1851 handhaaft hij zich tussen de 400
en 600 Ctr. In sommige jaren stijgt zij zelfs tot boven de 800 Ctr. Hier ligt een dui-
delijk verband met de chocoladefabriek in Emmerik. Terwijl de algemene invoer
door het Rijnland met de opening van de spoorlijn Antwerpen-Keulen een alterna-
tieve route krijgt aangeboden, zijn deze bonen voor de fabriek in Emmerik bestemd.

De subgroep overige koloniale goederen wordt beheerst door de invoer van
tabaksbladeren voor de fabrieken in Emmerik en omgeving. Een deel ervan is
mogelijk van Nederlandse afkomst. De streek net achter de grens is namelijk de
belangrijkste Nederlandse producent van dit gewas. De aanvoer is relatief stabiel,
rond de 25.000 Ctr. per jaar. De invoer van huiden en verfhout daarentegen schom-
melt. Indigo, later onder de verzamelnaam 'alcanna', heeft zich tot 1854 gehand-
haafd op een niveau van rond de 12.000 Ctr, per jaar en neemt pas in de laatste
drie jaren af tot 1.500 Ctr.

De groep textiel, grondstoffen, garens en manufacturen (figuur 9.1) staat op een
lage vijfde plaats. Er wordt in totaal 430.000 Ctr. aan grondstoffen geimporteerd.
Het meeste daarvan is ruwe katoen, maar ook wol, vlas en zijde worden inge-
voerd. De invoer van garen heeft een omvang van 1.200.000 Ctr. en bestaat over-
wegend uit katoenen en wollen garen. Van de 180.000 Ctr. manufacturen is iets
meer dan de helft van wol, de overige manufacturen zijn van katoen.

De textielnijverheid in Emmerik is traditioneel wolnijverheid. Dat verklaart de
vrij hoge invoer van wollen garen. De katoenen garens zijn onder meer bestemd
voor de West£aalse industrie. Opvallend is de invoer van zijde. De zijdenijverheid
van Kre£eld laat mensen in de wijde omtrek in de huisnijverheid werken. Het is
waarschijn1ijk dat de ruwe zijde, die in Emmerik wordt aangevoerd, verder wordt
getransporteerd - wellicht per as - naar plaatsen aan de linkeroever die niet be-
schikken over een eigen haven en douanepost.

De ruwe katoen, die in Emmerik en zijn achterland wordt verbruikt, komt voor
een deel over de Rijn via Nederland. Het andere deel wordt aangevoerd via

26 Ruwe suiker (en lompensuiker) voor suikerfabrieken: geraffineerde suiker valt onder nijverheidspro-
dukten.
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Antwerpen en Keulen. Deze invoer vinden wij in de statistieken niet terug onder
Emmerik maar bij Keulen of Aken. Het wordt waarschijnlijk voor het merendeel
in Wezel omgeslagen. Wezelligt immers dichter bij Keulen en heeft een betere
wegverbinding met het Westfaalse achterland. Voor Bocholt, met zijn omvangrijke
katoennijverheid, blijft Emmerik echter belangrijk.

Tussen 1849 en 1853 beleeft de invoer van ruw katoen zijn hoogtepunt. Parallel
aan een toenemende eigen produktie van katoenen weefsel neemt de invoer vanuit
Nederland in de jaren vijftig af. Dit kan worden verklaard door een verschuiving
van aanvoerwegen, veroorzaakt door de onderlinge concurrentie van de zeeha-
yens. Le Havre en Bremen nemen een deel van de Rijnvaart over. Dat betekent
voor de aanvoer naar Emmerik en zijn achterland, dat de import vanuit Nederland
wordt vervangen door aanvoer via een andere grensovergang. Waar het Bremen
betreft, kan men vanaf 1854 bovendien profiteren van de aansluiting van het ko-
ninkrijk Hannover bij het Tolverbond, waardoor de doorvoerrechten aldaar weg-
vallen en deze aanvoerroute goedkoper wordt.

Figuur 9.1 Invoer textiel,
Emmerik, 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor katoenen garens. De invoer neemt over
de hele periode af, al zijn er sterke schommelingen. Na een zeer hoge invoer in
1854 stort de handel in katoenen garens volledig in en worden in de laatste jaren
nog slechts enkele duizend centner - tegenover 71.000 Ctr, in 1854 - ingevoerd.
Hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk, of beter gezegd een factor
in verschillende verschijningen: diverse spoorwegen naderen westelijk Westfalen,
te weten Miinster-Rheine, Emden-Rheine en (Hannover-)Minden-Rheine als
aansluiting op de lijn Bremen-Hannover. De aanvoer en het gebruik van binnen-
lands garen worden daardoor vergemakkelijkt.
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Behalve de invoer over de Rijn controleert het rayon Emmerik ook het wegtrans-
port bij de grensovergangen 's-Heerenberg en Elten. Het aantal in- en uitgaande
vrachtwagens is niet groot. Toch gaan er, tussen 1837 en 1842, per jaar meer
vrachtwagens bijEmmerik en Elten de grens over dan bijvoorbeeld in Wassenberg
in dezelfde periode.

Tabel 9.1 Verkeel' Emmerich, 1837-1842

rivierschepen
jaar in uit

vrachtwagens
in uit

kooprnans- andere koopmans- andere
waar goederen waar goederen

45 30 220 33
33 0 175 0
34 0 132 1

143 0 197 26
81 0 199 18
84 0 139 161

1837 3.321 3.445
1838 3.188 3.431
1839 3.388 3.373
1840 2.937 3.074
1841 2.872 2.978
1842 2.934 2.917

jaar in uit
houtvlotten te Emmerich

1837 0 60
1838 0 74
1839 0 89
1840 0 112
1841
1842 0 71

--- -------- - - -

Bran: Jaarverslagen Rheinland 1837-1842. - HStA Diisseldorf PStD 348-350.

Met name de uitvoer van koopmanswaren per vrachtwagen heeft enige omvang
en continuiteit, (tabel 9.1)

Er zijn slechts weinig gegevens beschikbaar over de samenstelling van de in-
en uitvoer per as van het rayon Emmerik." In de jaarverslagen van 1838 tot en
met 1840van de Provinzial-Steuer-Direktor van de provincie Rheinland vinden
wij een opgave van de invoer van ongeveer vijftig "belangrijke goederen"." Voor
de uitvoer beschikken wij over minder informatie, er worden slechts twintig
goederen in de jaarverslagen genoemd. Voor de periode 1841-1844en het jaar 1857

27 Cf. hoofdstuk 4.
28 Jaarverslagen Rheinland 1837-1840. -HStA DUsseldorf, Nebenstelle Kalkum, PStD 348-349. Het wordt
niet expliciet gezegd dat deze goederen over de weg komen. Wei wordt onderscheid gemaakt tussen
invoer bij het hoofdkantoor en invoer bij een van de bijkantoren. Deze laatste liggen geen van beide aan
de rivier. Daarom wordt hier invoer langs een bijkantoor gelijkgesteld aan invoer over de weg.
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geven de Kommerzialnachweisungen cijfers over de invoer. De cijfers over de
uitvoer ontbreken echter.

Uit de voorhanden zijnde informatie kunnen wij het volgende opmaken: in de
periode 1838-1840 wordt opvallend vee I haring over de weg ingevoerd (326 tot
567 Ctr.), daarnaast kleine hoeveelheden koffie, tabaksbladeren, oliezaad, boter
en kaas. Bij de uitvoer worden slechts schors, houtskool en hazenvellen geregi-
streerd. Op deze goederen wordt in die tijd een uitvoerrecht geheven. In de perio-
de erna, van 1841 tot en met 1845, worden met name kostbare koloniale goederen
per as ingevoerd, te weten koffie, tabak, indigo, ruwe huiden, koper en tin. Vooral
de invoer van koffie en tabak is niet onbeduidend en ligt in 1845 op respectievelijk
3.341 Ctr. en 1.196 Ctr. Verder omvat de invoer over de weg nog wat tarwe, rogge,
zout, boter, gerookte of gezouten vis, brandewijn, olie, klaverzaad, schors, hout-
werk, chernicalien en boeken. Tabak, chemicalien, zout, olie en schors worden ver-
moedelijk voor de (huis)nijverheid in de grensstreek geimporteerd. Het is niet uit-
gesloten dat een deel van deze goederen afkomstig is van de Oude IJssel en be-
stemd voor Westfalen (Anholt en Bocholt). De vis komt mogelijk uit het dorp Mil-
lingen, aan de overkant van de rivier. Millingen heeft een belangrijk aandeel gehad
in de zalmvisserij op Rijn en Waal.29

In 1857 is het invoerpakket van de landhandel ingrijpend veranderd. Van de
koloniale goederen is alleen tabak overgebleven (127 Ctr.). Het is echter aanneme-
lijk dat deze tabak afkomstig is uit de Liemers of de Betuwe. Het transport van
koloniale goederen is waarschijnlijk al v66r de komst van de spoorwegen overge-
gaan van de landhandel naar de Rijnhandel. De spoorwegen nemen bij hun komst
wederom een belangrijk deel van de handel in koffie, tabak, ruwe huiden en tin
over van de Rijnhandel. De totale invoer van koffie, huiden en tin in Emmerik
stijgt. Het aandeel van de Rijnvaart in deze handel gaat achteruit ten gunste van
het vervoer over de spoorweg.

In 1841 wordt er geen zout vervoerd, en in 1842, 1843, 1844 en 1857 wordt alle
zout over de weg vervoerd. De hoeveelheden zijn gering: 400 a 800 Ctr. in de jaren
veertig en 211 Ctr. in 1857. Ook schors wordt, in 1857, uitsluitend over de weg
ingevoerd. Omdat er in de jaren 1855 en 1856 bijna evenveel schors wordt ge-
importeerd als in 1857, ongeveer 310 Ctr.,30kan worden aangenomen, dat ook in
deze jaren de invoer per as heeft plaatsgevonden. Tegen de achtergrond van de
toen heersende schaarste is het niet onwaarschijnlijk dat er schors uit de Achter-
hoek wordt betrokken.

Wat betreft de veehandel is de landhandel te Emmerik belangrijker dan de
Rijnhandel. De komst van de spoorwegen betekent ook op dit gebied een verande-
ring. Wij beschikken slechts over de gegevens van een jaar, maar de verschuiving
tekent zich duidelijk af. Al in 1857 vervoeren de spoorwegen ongeveer even veel
vee als er over de Rijn wordt getransporteerd.

29 [eunssen, Geschiedenis, 161.
30 In de daarvoor liggende jaren vindt er geen invoer plaats of is deze zeer gering.
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Tabel9.2 Vee-invoer te Emmerik, 1857

over de Rijn over de weg per spoor
stuk stuk stuk

paarden 58 110 232
stieren 4 70 11
koeien 197 2.261 234
jongvee 16 558 45
kalveren 97 1.240 191
vette varkens 286 268 277
magere varkens 305 351 56
speenvarkens 147 1.463 69
hamels 0 41 0
kleinvee 25 149 57

Bran: ~VV NT. 24, 1857

Vergeleken met de invoer over land in 1844 - het laatste jaar waaruit wij over
gegevens van de landhandel te Emmerik beschikken - is de invoer over land in
1857 ongeveer even groot. Het vervoer over de Rijn is in 1857 gestegen ten
opzichte van 1844. Dit is mogelijk het gevolg van het toenemend gebruik van
stoomschepen en sleepboten, waarmee het vee sneller kan worden vervoerd.

9.4 De functie van Emmerik

Vergelijken wij de handel van Ernmerik met Nustelings gegevens over de Rijnvaart
dan vinden wij enkele duidelijke verschillen. De stroomopwaartse Rijnvaart, dat
wil zeggen de invoer van Emmerik plus de doorvoer naar andere havens, wordt
gedomineerd door koloniale goederen. In de loop van de tijd verliezen de kolonia-
Ie goederen in de Rijnvaart weliswaar aan relatieve betekenis, maar blijven zij in
absolute cijfers toenemen. Kijken wij aIleen naar de invoer van Emmerik dan
komen de koloniale goederen pas op de vierde plaats en nemen zij na 1848 ab-
soIuut af. Verder zien wij bij de Rijnvaart een algehele daling in 1845, veroorzaakt
door de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen en een toename in de jaren
vijftig. In Emmerik neemt de invoer over de hele periode gezien af. Een toene-
mend stroomopwaarts verkeer op de Rijn in het algemeen resulteert dus niet in
een toenemende inklaring in Emmerik. De verklaring v~~r deze verschillen is dat
de betekenis van Emmerik als invoerhaven voor het Westfaalse achterland in de
loop van de tijd afneemt. Emmerik verliest een deel van zijn handel aan Wezel
en een deel aan de binnenlandse spoorwegen, die na 1848 tot Munster zijn
doorgedrongen.

De invoer van Emmerik bestaat vooral uit delfstoffen (ruw ijzer) en voedings-
rniddelen (granen). De relatieve positie van delfstoffen is minder overheersend
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dan bij de landinvoer, omdat graanimporten een meer structureel karakter hebben.
In jaren met geringe of gerniddelde graanimporten ligt het relatieve aandeel van
delfstoffen in de invoer tussen 50% en 60%. In 1841, een jaar met uitzonderlijk
lage invoer, bij 20%, en in 1857, een topjaar, bij 77%. Wij kunnen deze handel
karakteriseren als intemationale of beter nog 'Europese' handeL De tendens bij
delfstoffen is toenemend, en bij graan afnemend. Grondstoffen en halffabrikaten
blijven lange tijd op een en hetzelfde niveau en nemen na 1853 sterk af.

Het is duidelijk dat de Rijnhaven Emmerik nauwelijks of geen regionale handel
heeft gehad. Deze region ale handel verwachten wij bij de land handel via Elten
te vinden. Wij beschikken echter over onvoldoende gegevens van dit kantoor. Het
weinige dat wij weten, strookt niet met deze verwachtingen. Naast voedingsrnid-
delen en schors worden in 1841-1845 namelijk ook kleine hoeveelheden koffie,
indigo, koper en tin ingevoerd. Dit is een aanwijzing dat deze oude intemationale
handelsroute in het midden van de 19de eeuw nog als zodanig in gebruik is.
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10 De Noordelijke Niederrhein en
het Rijk van Nijmegen

10.1 Bestuurlijke organisatie, economische ontwikkeling en infrastuctuur

Het rayon Kranenburg hoort in bestuurlijk opzicht bij de Regierungsbezirk Dussel-
dorf en omvat delen van de Kreise Kleef en Geldern. De grens met Nederland
loopt van de linkeroever van de Rijn bij Millingen in Gelderland tot aan de Gel-
ders-Limburgse grens bij Ottersum. Er is een bijkantoor lste klas in Grunewald
en er zijn twee bijkantoren 2de klas in Wyler en Keeken.' Het kantoor Grunewald
controleert het verkeer van en naar het land van Gennep. Het kantoor Keeken
ligt aan de Waalbandijk, de oude landweg naar Millingen en Nijmegen, en ligt
tevens in de buurt van de monding van de Griethauser Altrhein-Spoygraben, de
waterweg naar Kleef. Dit kantoor heft mogelijk ook tol voor de Spoygraberr' en
houdt toezicht op de /I overvaart" vanuit Tolkamer'. Het hoofdkantoor Kranenburg
controleert, met ondersteuning van het bijkantoor Wyler, het verkeer van en naar
Nijmegen en Groesbeek. In 1854 wordt het hoofdkantoor naar Kleef verplaatst
en wordt Kranenburg een bijkantoor."

In 1828 telt de stad Kleef 7.406 inwoners, de Kreis 42.366. De stad hoort al sinds
1614 bij Brandenburg-Pruisen. Tot aan het einde van de 18de eeuw is de centrale
administratie van de westelijke Pruisische provincies in Kleef gevestigd. Na de
Franse bezetting is Kleef korte tijd hoofdstad van de provincie julich-Kleve-Berg.
De samenvoeging van deze provincie met de provincie Niederrhein in 1822 en
de verhuizing van de Regierungsprasident en de administratie naar Dusseldorf
betekende een zwaar econornisch verlies voor de stad. In 1836 is de kousenweverij
met 90 arbeiders de grootste werkgeefster in de nijverheid; verder zijn er enkele
ververijen, looierijen en tabaksfabrieken," Kleef heeft echter nog een modern aandoen-
de remedie voor zijn economische problemen gevonden, namelijk het toerisme,
omdat de stad beschikt over een geneeskrachtige bron in de Tiergarten. In de jaren
twintig worden de baroktuinen aldaar heringericht. Rijke Nederlandse vakantiegan-
gers en zij die na de Belgische opstand een andere badplaats dan Spa zoeken, verblij-
yen in de in ruime mate aanwezige hotels. In 1834 worden reeds 1185 gasten geteld."

1 Aus der Geschichie, 16 vlg. Het is niet duidelijk wanneer deze twee laatste kantoren werden geopend.
In 1838 was er slechts een bijkantoor in Grunewald.
2 "Nach langen Cesprachen einig", Rheinische Post.
3 TMK blad 40 Ill.
4 Omwille van de gelijkvorrnigheid zullen wij hier altijd over "het rayon Kranenburg" spreken.
5 Viebahn, Sialistik, 281.
6 Hovelmann, "Wirtschaft", 400.
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Het gebied rondom Kleef is agrarisch: er is akkerbouw (haver, rogge en tarwe,
ook aardappelen en klaver), veeteelt' en bosbouw in het Reichswald en tabak, In
de jaren veertig ontstaat, op basis van de inheemse tabak en op initiatief van Neder-
landse fabrikanten, in veel grensplaatsen een sigarenindustrie, onder meer in Goch
en Kleef.8 In Goch en Kalkar is in 1828 een aantal manufacturen, die katoen, linnen,
wol en zijde verwerken. Verder staan er leerlooierijen is er 'chernische industrie'
(potas, verven, zeep). In Kalkar is verder nog enige handel in hout en steenkool.
Restorff maakt ook melding van scheepvaart aldaar, terwijl hij tegelijkertijd de
oude verbinding met de Rijn, de Klaflak, vanwege het vele slib onbevaarbaar noemt. 9

In het dorp Kessel, nabij de Nederlandse grens, vinden wij een fabriek voor aarden
pijpen.'" Xanten heeft een cichoreifabriek,"

De Nederlandse tegenhangers zijn het Rijk van Nijmegen in de provincie Gelder-
land en het Land van Gennep in de provincie Limburg. Er zijn eerst zes en later
vijf douanekantoren: Millingen aan de weg over de Waalbandijk, Beek aan de
straatweg van Keulen en Kleef naar Nijmegen, Groesbeek aan de wegen Kranen-
burg-Nijmegen en Kranenburg-Mook, Heumen aan een weg van de Maas naar
Nijmegen, Hekkens aan de weg van Goch naar de Maas en "De Augustinus", een
voormalig klooster bij Siebengewald, aan de weg van Goch naar de Maas. Het
kantoor Heumen, dat pas in 1839 is geopend, wordt reeds in 1846 gesloten." Het
kantoor te Beek kan in-, uit- en doorvoer van alle accijnsgoederen behandelen,
het kantoor Groesbeek is gerijfkantoor voor de invoer. In 1846 wordt het kantoor
Hekkens voor doorvoer opengesteld. De overige kantoren zijn gewone expeditie-
kantoren. Van het kantoor Hekkens, dat als enige in de provincie Limburg ligt,
zijn de belangrijkste in-, uit- en doorvoergoederen van de jaren 1852, 1854 en 1856
bekend, zoals zij staan vermeld in de Pro vinci ale Verslagen van Limburg."

De stad Nijmegen is vestingstad. Dit belemmert haar industriele ontwikkeling
enigszins. Op een bevolking van circa 14.000 mensen in 1816 maken hooguit 4.200
personen deel uit van de beroepsbevolking, en van hen zijn er maar 275 werkzaam
in de industrie." Het overige deel van de bevolking is werkzaam in de landbouw,
de handel en in de beurtschipperij. De grootste werkgever is de katoenspinnerij,
maar die wordt in de jaren veertig gesloten. Ook een gemeentelijke loonsubsidie
heeft de spinnerij niet kunnen redden. De overige ambachten - azijnmakerijen,
bierbrouwerijen, grutterijen - nemen eveneens in aantal af. Slechts de zeepfabriek

7 Met als spedaliteit de produktie van kaas "op Nederlandse marrier".
8 Kuske, "Industrien", 499.
9 Restorff, Beschreibung, 509.
10 Restorff, Beschreioung, 505 vlg.
11 Hocker, Groj1industrie, 77.
12 5t.B!. 1846 no. 11.
13 PVL 1852, 273 (invoer), 279 (uitvoer), 284 (doorvoer), 286 (entrepot); PVL 1854 384-386 (invoer), 403-404
(uitvoer), 416 (doorvoer), 419 (entrepot); PVL 1856 414-416 (invoer), 428-430 (uitvoer), 439 (doorvoer),
440 (entrepot).
14 De Vries, Nieutu Nijmegen, p.14.
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kan zich handhaven. In de loop van de tijd komt er weI een aantal nieuwe bedrij-
yen bij, te weten een gasfabriek, een stoombroodbakkerij en een fabriek van stoom-
werktuigen, evenals enkele bedrijven voor luxe produkten (eau-de-cologne, likeur,
zijde en tabak). "In haar geheel verheft de nijverheid zich nauwelijks boven het
niveau van de plaatselijke behoeftevoorziening van een ten slotte altijd rond 20.000
inwoners tellende stad en de daarop aansluitende agrarische omgeving.//15 Haar
functie als centrum voor deze agrarische omgeving, die zich uitstrekt tot in de
Achterhoek, de Liemers, Noord-Limburg en Noord-Brabant, zien wij terug in de
vele markten die Nijmegen rijk is: II de korenmarkt, de aardappelenmarkt, de
groente- en fruitrnarkt, de boter- en eiermarkt en de paarden- en veemarkt" .16

Van de plaatsen in de omgeving van Nijmegen heeft Millingen aan de Rijn een
groot aandeel in de zalmvisserij op Rijn en Waal.17 In Groesbeek vindt naast land-
bouw ook systematische bosexploitatie plaats" en is de fabricage van rijsbezems
een belangrijke bron van inkomsten. Rond 1840 leeft ongeveer een derde van de
Groesbeekse bevolking van het binden en verkopen van deze bezems." Na 1850
neemt, vol gens de gemeenteverslagen, de armoede ter plaatse sterk toe, omdat
de binnenIandse afzet van bezems daalt en het venten in Pruisen onder "belemme-
ringen" heeft te lijden." am welke belemmeringen het gaat is niet duidelijk.
Uitvoer van rijsbezems uit Nederland is sinds 1845 vrij, invoer van rijsbezems in
Pruisen is volledig vrij van rechten en daarom - helaas - ook niet geregistreerd.

Het land van Cennep, dat tot 1801 - evenals de gemeente Mook - bij het
hertogdom Kleef heeft behoord." is sterk agrarisch. De grond is echter minder
vruchtbaar dan het zuiden van de provincie Limburg; gras, bouwland, bos en
woeste gronden wisselen elkaar af. Well en Gennep hebben enige veenderij. De
nijverheid is er nauwelijks ontwikkeld. Poell noemt een drukkerij en fabrieken
voor wollen stoffen te Cennep, drie pottenfabrieken te Ottersum en in de meeste
plaatsen brouwerijen en molens (papier, mout, run en graan).22

Het rayon Kranenburg wordt in het oosten begrensd door de Rijn. Kleef heeft
een eigen waterweg naar de Rijn en een kleine haven. Daarnaast is er ook een
straatweg van Kleef naar de Rijn, die aansluit op de veerpont naar Emmerik.
Parallel aan de rivier loopt een verharde weg, die Kleef en Kranenburg met
Nijmegen in het noorden en Uerdingen (bij Krefeld) in het zuiden verbindt. Ter
hoogte van Xanten kruist deze chaussee de weg van Wezel naar Geldern (en VenIo).
Ter hoogte van Moers kruist zij vanaf 1849 de spoorlijn van Ruhrort naar Krefeld.

In het westen en noordwesten liggen de heuvels van het Reichswald. Zowel van

15 De Vries, Nieuto Nijmegen, 27.
16 Pikkemaat, Geschiedenis, 360.
17 [eurissen, Geschiedenis, 161.
18 Schulte, Rijk van Nijmegen, 18.
19 Thissen, "Bezembinders", 132.
20 Thissen, "Bezembinders", 138.
21 Smit, Enklaoes.
22 Poell, Beschrijving, 265.
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Kleef als van Kranenburg loopt een weg door het Reichswald naar de grenspost
Grunewald en daarvandaan - parallel aan de grens - naar Goch en Geldem. Aan
de Nederlandse kant stroomt de Maas tot Mook op een afstand van enkele
kilometers van de grens" en buigt dan af naar het westen. Er loopt een weg van
Nijmegen naar Mook en verder in richting VenIo; hij wordt in de jaren veertig
bestraat. De wegen naar de grensovergangen zijn - met uitzondering van de weg
Nijmegen-Wyler - aan de Nederlandse kant onverhard."

Gewone vrachtwagens kunnen vanuit Kleefbinnen een dag Emrnerik, Nijmegen,
Mook, Gennep en Geldem bereiken. Deze plaatsen liggen alle op een afstand van
minder dan 5 Mellen. Snelvrachten binnen een dag zijn mogelijk van en naar
Wezel (5%Mellen) en Moers (7}l Mellen). Om naar de zijdestad Krefeld en haar
Rijnhaven Uerdingen te komen - 8}l mellen via Geldem en 9}4via Rheinberg -,
moet twee dagen worden gereisd. Na verharding van de weg kan misschien de
hele afstand door snelle vrachtwagens in een dag worden afgelegd. Hetzelfde
geldt ook voor het 8 Mellen van Kleef gelegen Homberg. Deze plaats, tegenover
de monding van de Ruhr is tot de komst van de spoorlijn belangrijk als schakel
in de steenkolenhandel met Ruhrort.

10.2 De handel van Kranenburg

Het opvallendste is, dat bij het hoofdkantoor Kranenburg twee keer zo veel wordt
uit- als ingevoerd. De reden hiervoor is zijn functie als uitvoerkantoor voor hout
en graan, met name voor tarwe. Van de eerste vijftien exportgoederen zijn er acht
hout, in verschillende stadia van bewerking, vijf granen en zaden en slechts twee
posten van andere aard, namelijk wollen en katoenen goederen. Het gewicht van
aIle uitgevoerde granen te zamen komt op 696.931Ctr., dat is 60%van het gewicht
van aile uitvoer tussen 1841en 1857.De grootste afzonderlijke uitvoerpost is tarwe
(481.541 Ctr).

In de eerste jaren wordt de uitvoer van graan belemmerd door de Nederlandse
schaalwetten (tabell0.1). De afschaffing van deze wetten in 1847 heeft een flinke
toename van de uitvoer van tarwe tot gevolg. Die uitvoer blijft, in tegenstelling
tot wat wij in het rayon Coesfeld hebben gezien, groeien. De andere graansoorten
tonen een minder consistent verloop. In de periode 1848-1850wordt rogge in grote
hoeveelheden uitgevoerd (gemiddeld 17.000Ctr.) en valt daama, behalve in 1854,
sterk terug. Haver - voeder voor de paarden van het garnizoen te Nijmegen? -
blijft in de meeste jaren onder 7.000 Ctr. Gerst - om bier te brouwen - wordt
slechts in jaren van grote schaarste incidenteel uitgevoerd.

23 Op het congres van Wenen is bepaald dat de grens op een afstand van een kanonschot (;; 3 krn) ten
oosten van de Maas komt te liggen.
Z4 Op lMK blad 46 I (getekend in 1842/43) heeft de weg Gennep-Hekkens de kIeur van een dijk
Misschien is er weI sprake van enige vorm van 'kunstweg'.
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Tabell0.l Gtaanhandel, Kranenburg 1841-1857 (in Ctr.)

jaar tarwe rogge gerst • haver •
in uit in uit in uit in uit

1841 0 14.311 18 7.756 107 650 0 0
1842 0 4.942 13 3.190 1 676 0 0
1843 26 3.827 22 0 1.061 0 0 0
1844 0 2.188 16 0 3 0 0 0
1845 0 11.872 0 9.304 2 6.142 0 0
1846 418 8.618 13.578 934 4.503 0 13.176 1.550
1847 83 26.499 2.058 5.313 2.304 69 16.888 1.633
1848 0 44.160 61 15.210 0 442 740 10.088
1849 0 40.271 24 20.766 0 0 1 7.271
1850 1 34.721 45 17.895 42 80 0 5.428
1851 0 33.208 102 1.438 0 0 56 2.294
1852 9 20.792 5.410 790 0 64 142 4.586
1853 170 39.012 2.939 5.312 1 1.419 108 12.122
1854 235 50.243 7.086 23.816 1.296 418 7.439 17.232
1855 0 40.345 967 882 165 7.712 6.883 0
1856 596 60.758 3.245 6.298 298 854 1.012 13.320
1857 130 45.776 274 0 1.435 2.438 719 0

• Tot en met 1845 werd haver bij gerst opgeteld
Bron: KNW no. 4 en 14, 1841-1857, en eigen berekening

Er is nog een landbouwprodukt dat hier dient te worden vermeId, en weI kla-
verzaad, dat een belangrijk handeIsgewas is in de Kreis Kleef. Het is vermoedelijk
naar Brabant uitgevoerd, waar klaver op de zandgronden in de vruchtwisseling
wordt gebruikt. Kranenburg voert gewas uit dat in de eigen regio is verbouwd.
Volgens Restorff kan de Kreis Kleef reeds in de jaren twintig per jaar gemiddeld
60.000 Ctr. tarwe, 114.000 Ctr. rogge, 68.000 Ctr. gerst, 211.000 Ctr. haver en
191.760 Ctr. klaver produceren." De uitvoer over de weg en over de Spoygraben
bedraagt - be halve bij tarwe - slechts een klein percentage van de totale produktie
(op basis van de cijfers uit 1828).

De op een na belangrijkste uitvoerpost, een derde van de totale uitvoer, is hout
in verschillende stadia van bewerking: 402.438 Ctr. in totaal, inclusief schors en
houtskool. Circa 40% van de geregistreerde houtuitvoer is onbewerkt hard hout,
40% onbewerkt zacht hout, 15% vat- en duighout, de rest is ruw gezaagd hout
in de vorm van latten en planken. Ook worden er incidenteel kleine hoeveelheden
brandhout geexporteerd. Over het algemeen ligt de uitvoer tussen 20.000 en 30.000
Ctr. per jaar.

De manier waarop het hout wordt getransporteerd, kan niet met zekerheid
worden bepaald. Verscheping op de Rijn, en dus uitvoer via de haven van Kleef,

25 Restorff, Beschreibung, 505. Over k1averzaad doet Restorff geen uitspraak.
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lijkt op het eerste gezicht het meest waarschijnlijk, omdat bij watertransport
opgave in de Kommerzialnachweisungen verplicht is. Echter, transport over land
is - als het hout aansluitend wordt verscheept - gelijkgesteld met het transport
over water. Daarom kan het hout ook via Grunewald-Hekkens zijn uitgevoerd.
Er zijnbij deze grensovergang twee mogelijkheden: het hout wordt over de Maas
verscheept, of het wordt in het land van Gennep verwerkt. In het eerste geval
moet het gedeclareerd worden, in het tweede geval niet. De Limburgse statistiek
vermeldt invoer van onder meer ongezaagd hout en brandhout in jaren dat deze
soorten er volgens de Pruisische statistiek helemaal niet worden uitgevoerd. Met
de nodige voorzichtigheid kan men hieruit concluderen dat een deel van de hout-
uitvoer bijGrunewald-Hekkens onder het Izuivere' land transport valt.De houtuit-
voer van het rayon Kranenburg naar Nederland is dus vermoedelijk groter dan
de boven aangehaalde cijfers aantonen. Hekkens meldt naamaast ook de invoer
van gezaagd hout. Wellicht wordt dit hout per schip doorgevoerd naar Belgie.
Sydow toont namelijk aan dat Belgiein de Regierungsbezirk Dusseldorf gezaagd
en ongezaagd bouwhout en stutten voor de mijnbouw kOOpt.26

Twee andere produkten uit de bosbouw staan eveneens hoog op de uitvoerlijst
en wel schors en houtskool. Na 1847 verliest houtskool als exportprodukt aan
betekenis. Een toenemende binnenlandse vraag naar houtskool heeft daarbij zeker
een rol gespeeld. In plaats van 800a 1.200Ctr. wordt er nadien nog maar 200Ctr.
per jaar uitgevoerd. Schors daarentegen blijft belangrijk voor de uitvoer. In piek-
jaren (1849/1850)wordt er 4.000Ctr. geexporteerd. In de overige jaren schommelt
de hoeveelheid sterk, maar de uitvoer komt zelden onder 1.200Ctr. Dat er in 1857
slechts 90 Ctr. schors over de weg bij Kranenburg wordt getransporteerd, heeft
de intemationale schaarste aan deze grondstof, de zogenaamde "Lohenot" I als
oorzaak.

In de jaren dertig worden vanuit Kranenburg tamelijk grate hoeveelheden ruwe
wol geexporteerd, 804 Ctr. in 1838en 876 Ctr. in 1839.De verdubbeling van het
Pruisische uitvoerrecht, met ingang van 1840,maakt daar een einde aan. De uit-
voer van katoenen goederen, die in 1842nog bij 923Ctr. ligt, is na 1844van geen
betekenis meer. In 1845 en 1846is er een - naar verhouding - hoge invoer van
katoenen garen. Kan het hierbij gaan om garen uit de gesubsidieerde spinnerij
te Nijmegen, die daama het loodje legt? Tot en met 1851 wordt ook regelmatig
rand 150Ctr. zijden waren per jaar geexporteerd. Zij vertegenwoordigen een ge-
middelde waarde van 225.000Rthlr., meer dan drie keer zo veel als de waarde
van de tarwe-export in dat jaar. Hierbij gaat het waarschijnlijk om produkten van
de zijdenijverheid in Celdern", of om pradukten uit Krefeld zelf, dat immers over
een goede wegverbinding met Kleef kan beschikken."

26 Sydow, Handelsbeziehungen, I, 272.
27 Hocker, GrojJindustrie, BO.
28 De Limburgse uit- en doarvoerlijsten laten zien, dat er bij GrunewaId-Hekkens naast katoenen en
zijden goederen, wollen lakens en gemengde weefsels oak beddetijk, kant, rule, passementwerk, tafel-



10.2 De handel van Kranenburg 237

Verder vindt er enige uitvoer van aardewerk en glaswerk plaats. Deze worden
niet in de onmiddellijke omgeving van Kleef en Kranenburg vervaardigd en
moeten van elders worden aangevoerd. Het glas komt waarschijnlijk van de firma
"Crengeldanz" uit Bochum, die in Nijmegen een eigen magazijn heeft." In de jaren
vijftig, en vermoedelijk ook al eerder, worden naast pottenbakkerswerk veel bak-
stenen, dakpannen en plavuizen uitgevoerd.YDeze kunnen afkomstig zijn geweest
van de steenovens langs de Rijn, uit Rees of Wezel. De pijpenmakers van Kessel
hebben overigens hun produkten tot 1845 niet naar Nederland mogen uitvoeren.
In 1845 is het uit- en doorvoerverbod voor aarden pijpen pas opgeheven. Dit
verbod kan weleens de reden zijn geweest, dat (Nederlandse?) pijpenmakers zich
in het anders zeer onbeduidende Kessel vlakbij de grens vestigen. In 1848 wordt
er inddenteel 58 Ctr. 'wit fayence' naar Nederland uitgevoerd, de tariefgroep
waaronder ook aarden pijpen vallen. De invoer van gewoon aardewerk, waaron-
der mogelijk potten uit de pottenbakkerij in Ottersum." bedraagt gerniddeld 150
Ctr. per jaar. De regelmatige uitvoer van gietijzeren en smeedijzeren waren is ook
nog noemenswaardig. Deze zijn, evenals het glaswerk, niet uit de directe omge-
ving afkomstig.

Het invoerpakket heeft een heel andere samenstelling. Onder de eerste vijftien
invoerposten zijn zeven voedingsrniddelen (Europese en koloniale), twee soorten
oliezaden, huiden en tabak. Het belangrijkste invoergoed is kalk, dat als mest-
en bouwstof wordt gebruikt en vanuit Belgie over de Maas wordt aangevoerd.
Zoals reeds bekend is, verdwijnt kalk in 1852 uit de Pruisische statistiek. In
Hekkens wordt in dat jaar echter 14.190 mud" ongeleschte kluitkalk" doorgevoerd
en een even grote hoeveelheid in entrepot opgeslagen. In de jaren 1854 en 1856
zijn de hoeveelheden een- tot tweeduizend mud kleiner. In 1853 adverteren L.
Muskens en de weduwe J.W. Wierts uit Cennep in het Kleefse weekblad: "beste
Luiksche Kluitkalk [...] is aangekomen". De prijs voor "de vijf Nederl. Mudden
of zoogenoemde Maaskar" bedraagt "2 Br. Thaler 10 Crossen" .32

Op de tweede plaats van de invoerlijst staat vis. In de meeste jaren komt de in-
voer van de gezouten, gedroogde, gerookte of anderszins houdbaar gemaakte vis
ver boven de invoer van haring uit. In het tarief van het Tolverbond is verse vis
(ook riviervis) vrij van aile rechten. In welke omvang Millingen verse zalm aan
Kleef heeft verhandeld, is daarom niet te achterhalen. (Verse) vis is daarnaast ook
niet geschikt voor het langzame transport met vrachtwagens over lange afstanden.

en servetgoed, kousen, mutsen, kleding en modewaren naar Nederland werden uit- en eventueel
doorgevoerd (PLV 1852-1856).
29 Leidinger-Sommer, "Clashutten", 210.
30 PVL 1854 en 1856.
31 In 1854 wordt vanuit Hekkens voor f 128,- "pottenbackerswerk" naar Pruisen geexporteerd, (PVL
1854)
32 Wochenblntl f"" die Stndt und den Kreis Cleve.
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Pas na de opkomst van de spoorwegen is import van verse vis mogelijk. 33

Het Nederlandse tarief is voor vis beduidend speci£ieker. In 1850 wordt de op-
heffing van differentiele rechten afgekondigd. De visserij vormt hierop een uitzon-
dering. Ook hieruit wordt duidelijk welk groot belang Nederland heeft bij de
haring- en de overige visserij. Uit de Limburgse statistiek weten wij dat een deel
van de vis over de Maas wordt aangevoerd. Bij Gennep of Mook wordt hij gelost
en via Ottersum en Hekkens naar Kranenburg en Goch vervoerd. Het gaat daarbij
om gerookte bokking, stokvis, gezouten vis en (gekaakte) haring. Uit de jaarver-
slagen van de Provinzial-Steuer-Direktor van de provincie Rheinland" maken we
op dat aan het einde van de jaren dertig bijna aIle haring over de Maas wordt
getransporteerd.
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Figuur 10.1 lnuoer vis- en
haring, Kranenburg 1841-1857
Bran KNW Nr. 4 en 24 en eigen
berekening
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De Kranenburgse invoer van haring (figuur 10.1),die in 1838boven 5.000Ctr.ligt,
daalt na 1843 sterk. De totale invoer van het Tolverbond daarentegen neemt over
de hele periode toe. Het is moeilijk hiervoor een verklaring te vinden. Een ver-
schuiving van de Maas naar de Rijn mag per saldo voor Kranenburg geen ge-
volgen hebben gehad, omdat het rayon in Kleef over een Rijnhaven kan beschik-
ken. Dieterici haalt de opkomst van de stoomboten en hun toenemend belang voor
de handel aan." Wanneer wij dit in aanmerking nemen, is het denkbaar, dat de
haring ergens anders wordt gelost, omdat de grote boten de Spoygraben niet
kunnen binnenvaren. Emmerik schijnt het verlies van Kranenburg slechts gedeelte-
lijk te hebben opgevangen (figuur 10.2). De haringinvoer in Kaldenkirchen, het
dichtstbijzijnde kantoor in zuidelijke richting, groeit wel in de tijd dat Kranenburg
verlies lijdt. Dit hoeft echter geen verschuiving te zijn. Een potentieel toenemende

O+-~~~~~~~-r-r-.-.-'-'-.-'-.
jar 1841

33 Dietetic, Ubersichten 1849-1853, 451.
34 Cf. biivoorbeeld "[ahresbencht fiber die Handels- und Verkehrsverhaltnisse (1837)" - HStA Dusseldorf,
PSD 348.
35 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 451.
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vraag in de dichtbevolkte regio achter Kaldenkichen maakt een autonome groei
van de invoer daar waarschijnlijk. Bovendien is de toename ook daar - bij lange
na - niet groot genoeg om de verliezen van Kranenburg op te vangen.

Figuur 10.2 Haringinuoer.
Rijnhavens, Emmerik en
Kranenburg
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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Een grote toename van de haringinvoer vinden wij weI bij de kantoren langs de
Rijn boven Emrnerik, zoals Uerdingen en Duisburg. Dit duidt erop dat de vishan-
del zich meer landinwaarts, naar bijvoorbeeld Uerdingen of Duisburg, heeft ver-
plaatst. De invoer van andere (houdbaar gemaakte) vis verandert om onduidelijke
redenen pas later. Het keerpunt ligt in 1853en valt samen met een verdere daling
van de haringimport. In de laatste jaren wordt er nog maar ongeveer 2.000 Ctr.
geunporteerd.

Naast vis is onder meer de invoer van graan en oliezaden en bij de koloniale
voedingsmiddelen van rijst en koffie te vermelden. Vergeleken met andere kanto-
ren is de omvang van de invoer gering. Koffie vertoont na 1846een daling en pas
vanaf 1852 wordt er weer meer dan 1.200 Ctr. per jaar ingevoerd. De rijstimport
heeft een verloop, dat overeenkomt met de andere kantoren: in tijden van voedsel-
schaarste en lage invoerrechten wordt er meer geimporteerd. Eind jaren vijftig
is de invoer structureel hoger. Een deel van de koffie en de rijst wordt over de
Maas aangevoerd. Als men de Limburgse statistiek wil geloven, komt in 185620%
van de in Kleef geimporteerde rijst en 25% van de koffie bij Grunewald-Hekkens
de grens over." Al met al heeft Kranenburg ook bij de invoer een duidelijke ori-
entatie op voedingsmiddelen, met als koplopers vis, hetzij haring, hetzij gezouten
of gerookte vis."

De omgeving van Kranenburg en Kleef is betrekkelijk klein en weinig gemdus-
trialiseerd. Met name de naar verhouding hoge invoer van ruwe huiden is echter

5000 .
....

36 PVL 1856 en eigen berekening.
37 De vis bij de arme bevolking diende als substituut voor vlees en als vastenmaal bij de (rijkere)
katholieken. (Dieterici)

O+-~.-~.-~.-~-r-r-.~~~~~~
jut 1141
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een aanwijzing voor het opbloeien van de leerindustrie, die tot op de dag van
vandaag in Kleef aanwezig is. De import van ruwe huiden stijgt van 208 Ctr. in
1841 naar 713 Ctr. in 1845. Tussen 1846 en 1856 ligt de invoer om en nabij de 1.000
Ctr. per jaar, in 1851 wordt er zelfs 2.387 Ctr. ingevoerd. Ook hulpstoffen voor
de leemijverheid, zoals looistoffen en traan, worden ingevoerd. De uitvoer van
lederwaren is echter gering. Hij blijft beperkt tot 2 a 7 Ctr. "grof lederwerk"
(schoenen, zadelmakerswerk) per jaar en houdt na 1849 op.

In de streek rondom Kleef wordt tabak verbouwd, die gedeeltelijk in eigen land
wordt verwerkt en gedeeltelijk uitgevoerd." Er is ook enige invoer, van 1841 tot
1847ligt deze tussen 900 Ctr. en 500 Ctr. per jaar en na 1851 daalt de import onder
100 Ctr. Deze tabak is waarschijnlijk afkomstig uit het Gelderse rivierengebied."
Uitvoer van tabaksprodukten (pijptabak, sigaren, snuif) heeft bij Kranenburg niet
plaatsgevonden.

Grondstoffen en halffabrikaten voor de textielnijverheid worden - op een kleine
hoeveelheid vIas na - niet in Kranenburg gelmporteerd. De reders gebruiken
blijkbaar andere aanvoerplaatsen. De textielnijverheid in de regio is klein en divers
en produceert voor de uitvoer naar Nederland. De uitvoer van produkten van
de wolnijverheid is daarbij het meest stabiel. De uitvoer van wollen goederen ligt
tot 1846 op circa 800 Ctr. per jaar, tot 1849 rond de 500 Ctr. en schommelt daarna
tussen 60 en 400 Ctr. De grove indeling van de Pruisische statistiek maakt een
eenduidige bepaling van de herkomst van de wollen goederen onmogelijk. 40 Het
is echter zeer aannemelijk dat de uitgevoerde wollen goederen van de kousen-
weverij in Kleef afkomstig zijn.

Binnen de groep van de eerste vijftien importgoederen vinden wij ook steenkool,
breuksteen en ruw ijzer." Maar alleen tussen 1843 en 1848 worden deze goederen
in uitzonderlijk grote hoeveelheden ingevoerd. De invoer in de overige jaren is
van weinig of geen betekenis. Bij de invoer van ijzer ligt het zwaartepunt op ruw
of oud ijzer en stafijzer, al heeft deze invoer een afnemende tendens. Kranenburg
vervult in dit geval vermoedelijk een doorvoerfunctie voor de opkomende
Westfaalse ijzerindustrie. In 1848 is de invoer van ijzer uitzonderlijk hoog (3.490
Ctr.). Naar de redenen voor deze hoge invoer kunnen wij slechts gissen. Mogelijk
wordt ballast (ijzer) als retourvracht meegenomen. Het uitgaande verkeer van
Kranenburg is vanaf 1848 omvangrijker dan in de daarvoor liggende jaren, omdat
de uitvoer van graan sterk toeneemt. Er is dus zeker ruimte voor en behoefde aan
retourvracht. Dit verklaart echter nog met waarom er alleen in 1848 zo veel ijzer
wordt geimporteerd.

De invoer van steenkool plaatst ons eveneens voor een aantal moeilijke vragen.

38 Cf. Terpoorten, Entuncklung. Deze uitvoer gaat niet via de grensovergangen van het rayon Kranenburg-
K1eef.
39 Roessingh, Tabak, 279.
40 Het tarief vat in de groep in kwestie de volgende goederen samen: gevolde, onbedrukte stoffen; vilt;
kousen; niet gevolde gladde ("ungemusterte") stoffen.
41 Binnen de tariefgroep row ijzer valt ook oud ijzer.
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In 1843, 1844 en 1845 worden respectievelijk 5.000, 8.000 en 6.000 Ctr. ingevoerd.
Daama ligt de invoer om en nabij 1.000 Ctr. en vanaf 1849 bij enkele 100 Ctr. Voor
zover wij weten, werken de ijzersmelterijen rondom Isselburg met houtskolen en
niet met steenkolen. De steenkolen zijn daarom waarschijnlijk bestemd geweest
voor stoomwerktuigen in de regio of voor stoomschepen op de Rijn. De duidelijke
inzinking in 1849 houdt vermoedelijk verband met het gereedkomen van de
spoorweg van het Ruhrgebied naar Krefeld in dat jaar. Tot die tijd was het lonend
en misschien zelf noodzakelijk om Engelse kolen via de Maas aan te voeren en
over land in de richting Krefeld te transporteren. Dezelfde verschuiving van het
transport kan ook bij de invoer van ijzer hebben plaatsgevondenY

De omvangrijke invoer is mogelijk gestimuleerd door de Nederlandse wet van
1843. Daarin worden de doorvoerrechten van bepaalde goederen - waaronder
steenkool en ijzer - verlaagd tot op het niveau van de doorvoerrechten die sinds
1831 op de Rijn gelden. De wet geldt slechts voor Engelse en Schotse steenkool."
Voor deze steenkolen hoeft nog slechts f 0,02 in plaats van f 0,10 doorvoerrecht
per 100 pond te worden betaald." Het doorvoerrecht voor ruw ijzer wordt
verlaagd naar f 0,07. Hier is de besparing nog groter, het oude tarief heeft name-
lijk op f 0,50 gestaan. Reeds in september 1844 wordt dit voordeel door het
Tolverbond gedeeltelijk tenietgedaan door de introductie van een invoerrecht op
ruw ijzer en een hoger tarief op stafijzer.

Kranenburg heeft een belangrijke rol gespeeld bij de invoer van paarden, stieren
en ossen. Van alle tussen 1838 en 1857 uit Nederland naar Pruisen geimporteerde
paarden komt 30% in Kranenburg over de grens; bij de stieren en ossen is dat 28%.
Het invoerpercentage koeien, jongvee en kalveren varieert tussen 9% en 13%. De
streek om Kleef staat bekend om de kwaliteit van haar rundvee en er is een
levendige handel in. De handel in slachtvee schijnt grotendeels in de richting van
de Maas te zijn gegaan. De aantallen die in Limburg worden geregistreerd, zijn
vrij groot: alleen in Hekkens 220 tot 550 runderen in 1852, 1854 en 1856. Helaas
komt geen enkele opgave - bij de invoer noch bij de uitvoer - van de Limburgse
statistiek overeen met de Kommerzialnachweisungen. De enige overeenkomst is
de relatief grote omvang van de handel in rundvee. Uitvoer vindt niet alleen
plaats via de grensovergangen van het Hauptzollamt Kranenburg. Vaak wordt
het vee aan de Duitse kant van de grens naar het zuiden gedreven en gaat het
pas in het Roerdal de grens over."

De export van schapen en geiten komt pas in 1848 goed op gang, v66r die tijd
gaat het slechts om enkele exemplaren per jaar. Opvallend is dat er in Kranenburg
nauwelijks varkens worden verhandeld. Die handel is volle dig geconcentreerd
op Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken.

42 Cf. hoofdstuk 11 (Kaldenkirchen) voor een uitgebreidere analyse.
43 Cf. hoofdstuk 3.
44 Conventie van Mainz, Art. 29, [jist A. (Cf. hoofdstuk 3.)
45 Cf. hoofdstuk 12.
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10.3 Het verkeer van Kranenburg

De algemene uitvoer van Kranenburg is in de eerste helft van de jaren veertig ver-
moedelijk zo hoog omdat er niet alleen grondstoffen en produkten uit de directe
omgeving worden uitgevoerd. De verkeersstatistiek over de jaren 1837tot en met
1842 (tabell0.2) laat zien dat met name "koopmanswaar" (alle goederen behalve
graan, oliezaden, steenkolen, row ijzer en hout) voor een gedeelte al bij andere
douanekantoren zijn geregistreerd. Vrachtwagens met een dergelijke lading
kunnen zonder verdere formaliteiten worden uitgeklaard. Een vergelijking met
de overige kantoren (Kaldenkirchen, Wassenberg) in dezelfde periode toont aan
dat Kranenburg zich op dit punt duidelijk onderscheidt. Ook voor de invoer geldt
dat Kaldenkirchen en Wassenberg alle invoer ter plekke registreren, terwijl
Kranenburg weer een aantal vrachtwagens laat doorgaan naar andere kantoren.
Dat aantal is evenwel veel geringer dan bij de uitvoer.

TabellO.2 Verkeer Kranenburg, 1837-1842

jaar rivierschepen vrachtwagens
in uit in uit

koopmans- andere koopmans- andere
waar goederen waar goederen

1837 3 3 1.854 8.219 607 6.301
1838 6 1 1.794 6.062 732 5.865
1839 3 37 1.631 3.482 706 5.209
1840 2 35 1.557 1.496 522 5.171
1841 6 44 1.667 1.867 610 3.834
1842 91 86 1.594 1.797 445 2.438
daarvan doorvoer (" unmittelbarer Durchgang")
1837 0 0 4 0 587 0
1838 0 0 120 0 715 0
1839 0 4 0 0 0 0
1840 0 0 51 0 305 0
1841 0 0 20 0 370 0
1842 0 0 3 0 210 0
in- en uitvoer zonder doorvoer
1837 3 3 1.850 8.219 20 6.301
1838 6 1 1.674 6.062 17 5.865
1839 3 33 1.631 3.482 706 5.209
1840 2 35 1.506 1.496 217 5.171
1841 6 44 1.647 1.867 240 3.834
1842 91 86 1.591 1.797 235 2.438

Bron: Jaarverslagen 1837-1842. - HStA Di.isseldorf PStD Koln 348-350.

De grafiek (figuur 10.3) laat zien dat de omvang en de toename van de uitvoer
zijn toe te schrijven aan de uitvoer van bouwhout en vanaf 1847 ook aan de uit-
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voer van graan. Zonder deze bulkgoederen heeft Kranenburg een zeer gelijkrnatige
uitvoer met een licht toenemende tendens. Deze tendens wordt slechts in 1849
onderbroken door uitzonderlijk grote hoeveelheden schors en klaver.

Figuur 10.3 In- en uiiuoer
Kranenburg 1841-1857
Bran: KNW Nr. 4, 14 en 24 en
eigen berekening
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Welke goederen gingen richting Maas en welke richting Nijmegen? Wat is naar
het rayon Kranenburg gegaan? De Limburgse statistiek biedt, vanwege haar ge-
ringe betrouwbaarheid," weinig mogelijkheden tot uitspraken hierover. WeI
kunnen er vermoedens over de richting van de handel op gebaseerd worden. Er
wordt bijvoorbeeld de uitvoer van enkele (Nederlandse) nijverheidsprodukten
te Hekkens vermeld, namelijk pottenbakkerswerk, boeken, glaswerk, klompen,
vaat- en kuipwerk.

Ook worden volgens het Provinciaal Verslag van Limburg via de Maas enkele
koloniale goederen voor Kranenburg aangevoerd en in Hekkens over de grens
met Duitsland gebracht, zoals koffie, rijst en huiden. Als wij veronderstellen dat
de opgaven in de Limburgse statistiek kloppen, dan is in 1854 15% en in 1856 13%
van aile rijst via deze weg gekomen en het grotere gedeelte via Nijmegen. Bij
koffie liggen de verhoudingen in 1856 gunstiger: 408 Ctr. of 25% via Hekkens.
In 1854 wordt echter slechts een invoer van 28 Ctr. vermeld en dat is slechts 2%.
De uitvoer van ruwe huiden wordt in Nederland voor de meeste soorten volgens
de waarde berekend. Daarom zijn uitspraken over de verdeling van de goederen-
stroom over de verschillende kantoren onmogelijk.

De uitvoer van het Rijk van Nijmegen naar Kleef is door het ontbreken van elke
statistiek nog moeilijker te traceren dan die vanuit Noord-Limburg. Door een ver-
gelijking van de Pruisische met de Limburgse statistieken kan men het volgende
aannemen: er worden verschillende nijverheidsprodukten in zeer kleine hoeveel-
heden naar Kleef uitgevoerd, waaronder grove borstelwaren en katoenen en wol-

46 Cf. hoofdstuk 4.
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len goederen. Diverse chemische produkten, zoals soda en looistoffen, en voe-
dingsmiddelen, zoals zuidvruchten (verse en gedroogde), koffie, kaas en rijst ko-
men vennoedelijk eveneens uit of via Nijmegen. Graan, olie(zaad) en wol worden
zowel via Hekkens als via Nijmegen ingevoerd. Hetzelfde geldt voor de invoer
van vis en traan. Over de omvang van de importen durven wij echter geen uit-
spraken te doen, behalve dat geen van beide grensovergangen omvangrijke Neder-
landse uitvoeren heeft verwerkt.

Van de Pruisische uitvoer gaan granen, klaverzaad, hout en schors vennoedelijk
zowel via Grunewald naar de Maas als via Wyler naar Nijmegen (en via Bimmen
naar Millingen). Wij kunnen ook met enige zekerheid zeggen dat de ruwe wol
in de jaren dertig uitsluitend naar Nijmegen wordt uitgevoerd." Wat opvalt, is
de rijke variatie aan textielwaren die in de jaren vijftig richting Maas gaan: manu-
facturen van katoen, hennep, linnen, wol, zijde, gemengde stoffen, kanten, passe-
menten, tafel- en servetgoed, kousen, mutsen, kleren en 'modewaren', daarnaast
'bonneterie' en kramerij. Ook verschillende soorten aardewerk worden via Hek-
kens naar Nederland geexporteerd." De uitvoer van grove ijzerwaren schijnt daar-
entegen uitsluitend naar Nijmegen te zijn gegaan, evenals het glaswerk." In de
Limburgse statistiek worden zij namelijk niet venneld.

Enkele goederen die in de Pruisische statistiek ontbreken, worden in de Lim-
burgse statistiek wel vermeld. Zo komen wij te weten dat bij de grensovergang
Hekkens in 1854 en 1856 groenten en fruit, onder meer aardappelen en appels,
naar Kranenburg worden uitgevoerd en ook vandaar naar Nederland zijn inge-
voerd." Opvallend zijn ook de grote hoeveelheden hooi, wel 3.294 Ctr., die Pruisen
in 1852 invoert, mogelijk voor het Pruisische garnizoen dat in Kleef is gelegerd.
Helaas is het niet mogelijk geweest te achterhalen hoeveel van het in- en uitvoer-
verkeer per boot via de Spoygraben heeft plaatsgevonden.

10.4 Conclusies

De economische banden van Kranenburg met zijn buurtregio's Nijrnegen en Gennep
(Noord-Limburg) zijn gering. Van de invoerhandel zijn slechts kaas, een deel van
de granen en houtas afkomstig uit de grensstreek. Voor het overige is het rayon
Kranenburg gericht op de nationale Maashandel, die het van grondstoffen uit Belgie
voorziet, te weten kalk, steenkool en breuksteen. Stroomopwaarts uit Rotterdam
komen vis, haring, traan, oliezaden en het overige graan. Ook de internationale
handel van Kranenburg loopt gedeeltelijk via Rotterdam en de Maas. Het is typerend

47 "[ahresbericht iiber die Handels- und Verkehrsverhaltnisse (1837-1840)" (HStA Dusseldorf, PSD 348
en 349) geeft aan dat de wol door het hoofdkantoor te Kranenburg is geexporteerd, schors en houtskool
zowel door Kranenburg als door het bijkantoor Grunewald.
48 Cf PVL 1852, 1854, 1856.
49 Leidinger-Sommer, "Glashiitten".
50 PVL 1854 en 1856. Pruisen ontvangt per saldo meer aardappelen.
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voor Kranenburg als distributeur van voedingsmiddelen dat rijst het belangrijkste
koloniale goed is dat wordt ingevoerd en niet koffie, zoals in de andere kantoren.

Wij weten dat Kranenburg ook via zijn eigen Rijnhaven goederen ontvangt. Ge-
zien de structuur van de Rijnvaart zijn dat vennoedelijk koloniale goederen geweest,
granen of oliezaden. Over de verdeling tussen Rijn en Maas kunnen wij echter
niets zeggen. De omvang van de intemationale invoer in Kranenburg is verhou-
dingsgewijs gering en neemt pas tegen het einde toe door een grotere invoer van
rijst. In de jaren vijftig neemt de betekenis van de nationale invoer geleidelijk af."
De Rijnvaart wordt goedkoper, en wij kunnen aannemen dat Kranenburg, met
zijn eigen haven, daarvan heeft geprofiteerd. Voor goederen uit Belgie en goederen
met Rotterdam als handelscentrum blijft de invoer over de Maas belangrijk.

Na een opleving van de invoerhandel tussen 1842 en 1848, als Kranenburg zelfs
voor een korte tijd Coesfeld voorbijstreeft, valt de invoer van dat kantoor in de
laatste tien jaar van de onderzochte periode steeds verder terug. De 'goede tijd'
heeft Kranenburg mogelijk te danken aan de bestrating van de weg Krefeld-Gel-
dem-Kleef, die tussen 1843 en 1845 wordt gerealiseerdf en die, samen met de
chaussee Uerdingen-Rheinberg-Kleef voor een betere ontsluiting van het achter-
liggende gebied zorgt. In dezelfde periode wordt ook de rijksweg Nijmegen-
Maastricht verhard. Het verkeer in Limburg (van en naar Mook of Afferden) kan
daarvan tot Gennep gebruik maken.

Met name bulkgoederen als steenkool, breuksteen en ijzer zijn verantwoordelijk
voor de opleving van 1845 tot en met 1848. Deze worden over de Maas aange-
voerd, in een van de kleine havens overgeladen op vrachtwagens en naar het land
van Kleef en wellicht tot in de buurt van Krefeld gebracht. Blijkbaar was dit ge-
combineerde vervoer - bij een redelijk goed wegenstelsel- even duur of goedko-
per dan de aanvoer van steenkolen uit het Ruhrgebied. Sinds 1849 worden
steenkolen nog slechts in geringe hoeveelheden over land geimporteerd. De aanleg
van de spoorweg naar Krefeld in 1849 is bepalend geweest voor een verandering
van de goederenstromen. Het zware verkeer richting Krefeld en omstreken neemt
langzaam af. De afstand Maas-Krefeld via Kleef is te lang om de concurrentie met
het spoor te kunnen trotseren, die de aanvoer van kolen uit het Ruhrgebied veel
goedkoper maakt. Met de uitbreiding in 1853 van het spoorwegnet van Aken
richting Krefeld hoeven ook goederen uit Belgie voor Kleef en omstreken niet meer
over de Maas te worden aangevoerd, maar kunnen - komend over het spoor
Antwerpen-Keulen - vanaf de binnenlandse stations, bijvoorbeeld Krefeld, over
de weg verder worden vervoerd.

De uitvoer van Kranenburg bestaat bijna volledig uit regionale handel en graan-
handel. Als nationale handel kunnen wij met zekerheid aIleen de uitvoer van glas-
werk, ijzerwerk en steenkool aantonen. Wij weten uit het onderzoek dat er meer
goederen uit de verre omtrek via Kranenburg worden uitgevoerd, maar deze handel

51 De invoer van kalk is vanaf 1852 geschat.
52 Sommer, "Celdern", 49.
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is met het gegeven materiaal niet verder te kwantificeren en schuilt in de regionale
handel. De nationale handel via Kranenburg is in de eerste helft van de jaren veertig
het omvangrijkst. Kranenburg profiteert in deze tijd van de uitbouw van het
wegennet in het gebied tussen Krefeld en de grens met Nederland. Met de komst
van de spoorweg naar Krefeld verandert deze verkeersstroom. Het graan dat in
Kranenburg wordt uitgevoerd, is daarentegen waarschijnlijk weI uitsluitend uit
de regio afkomstig. De sterke groei van de uitvoer in 1848, die wij ook in Coesfeld
hebben gezien, heeft meer te maken met de afschaffing van de Nederlandse
schaalwetten en goede oogsten, dan met een verbetering van de infrastructuur.
Het andere belangrijke onderdeel van de regionale uitvoer zijn hout en houtderiva-
ten. Zij vormen de basis van de uitvoer. De nabijheid van de Rijn maakt het
Reichswald geschikt voor de houthandel. Maar een niet onbelangrijk gedeelte is
- getuige de statistiek - ook over land uitgevoerd, al is het maar tot aan de Maas.

Grote veranderingen in de grensoverschrijdende infrastructuur hebben zich tijdens
de onderzochte periode binnen de regio Kranenburg niet voorgedaan. Reeds in
1823 wordt de weg naar Nijmegen bestraat, de andere grensovergangen blijven
onverhard. Wellicht is de verbetering van de Spoygraben in 1845 van betekenis
geweest. Met de kleine Spoyhaven van Kleef beschikt het rayon Kranenburg over
een directe aansluiting op een van de belangrijkste binnenlandse waterwegen, de
Rijn. Het kanaal wordt in 1845ingrijpend verbeterd. Ook al klaren grote schepen
daar niet in, er kan - na overlading - wel vanuit Ernrnerik, Wezel, Ruhrort of Uer-
dingen naar Kleef worden gevaren. De terugloop van de import over de landweg
kan mede aan de verbetering van de Spoygraben te danken zijn. Tegen deze ach-
tergrond verbaast het dat er in deze omvang goederen over de Maasroute en over
land worden aangevoerd. De redenen liggen bij de verschillende goederen: de
goedkoopste manier van transport van kalk uit Belgie is waarschijnlijk in de hele
hier besproken periode het transport per Maasboot." De aanvoer van vis is lange
tijd sterk gebonden aan het watertransport. Daarrnee is een zekere basis voor een
regelmatig verkeer over de grens gelegd. Belangrijk is zeker ook de retourvracht
geweest. Zowel de schepen die met graan bela den de Spoygraben verlaten als de
vrachtwagens naar de Maas kunnen beter een terugvracht innemen dan leeg te-
ruggaan. De uitvoer van graan, hout, houtprodukten en manufacturen kan op die
manier gecombineerd worden met de invoer van zowel andere bulkgoederen alsook
van hoogwaardige goederen. De retourvrachten hoeven niet groot te zijn, omdat
de uitvoer voorop staat. In de meeste gevallen worden de grondstoffen voor de
(textiel)nijverheid niet in Kranenburg ingevoerd. De textielnijverheid wordt blijkbaar
via andere wegen van grondstoffen voorzien. Vias en wol zijn in de directe om-
geving in het binnenland beschikbaar. Ruwe zijde en katoen worden waarschijnlijk
elders door reders gekocht en onder de plaatselijke thuiswerkers verdeeld.

53 De algehele invoer zal ongetwijfeld omvangrijker zijn als de invoer van kalk na 1851 meetelt. De
afnemende tendens zou daardoor echter niet veranderen, omdat de limburgse statistiek laat zien dat
de uitvoer van kalk daar licht afneemt.



11 De "Mittlerer Niederrhein" en
het Land van Gelder

11.1 Bestuurlijke organisatie, economische ontwikkeling en infrastructuur

Het rayon Kaldenkirchen valt bestuurlijk onder de Regierungsbezirk Diisseldorf
en omvat in het noorden delen van de Kreis Geldern en in het zuiden delen van
de Kreis Kempen. Er is een hoofdkantoor in Kaldenkirchen en een bijkantoor Iste
klas te Straelen. In 1840 wordt dit bijkantoor belastingkantoor (Untersteueramt).
Aan de Nederlandse kant worden - eveneens in 1840- de grensovergangen "We-
zelsche" en "Keulsche Barriere" geopend, hetgeen enkele aanpassingen aan Duitse
zijde noodzakelijk maakt. Voor het verkeer naar Geldern en Wezel wordt er een
bijkantoor Iste klas in Dammerbruch geopend, het verkeer naar Keulen gaat langs
het hoofdkantoor in Kaldenkirchen en er komen vier bijkantoren 2de klas, te weten
in Twisteden, Lingsfort, Heidenend en "An der Schwalme".'

Door de vruchtbaarheid van de streek en de goede ontwikkeling van de land-
bouw kan de naar verhouding dichtbevolkte streek zichzelf onderhouden. Ook
wordt er traditioneel voor de export geproduceerd. In eerste instantie geldt die
export voor de graanhandel, met name de handel in tarwe, die over Keulen en
Neuf wordt afgewikkeld. Het is echter gebruikelijk, dat handelaren het graan
direct bij de producent opkopen. Een ander belangrijk handelsgewas is klaverzaad.
VIas wordt eveneens geexporteerd, deels door marskramers' en deels door fabri-
kanten. Voor de vlasteelt wordt lijnzaad uit Riga geunporteerd.' Veeteelt en handel
in vee is een belangrijke bron van inkomsten rondom de dorpen in het Roerdal.
In het rayon Wassenberg heeft het plaatsje Linnich een vooraanstaande rol als
markt voor Belgische koudbloedpaarden en slachtvee uit het land van Kleef, In
de streek rondom Straelen worden varkens gemest met afvalprodukten van de
ruim aanwezige oliemolens (raapkoeken) en bierbrouwerijen. Verder hebben de
meeste plaatsen enkele ambachtelijke bedrijfjes, die voor plaatselijk gebruik azijn
en zeep maken, bier brouwen, leer looien en tabak verwerken.

Op een kleine afstand van Kaldenkirchen vinden wij in de plaatsen Gladbach,
Rheyd, Viersen, Siichteln en Diilken een groeiende textielindustrie. De omschake-
ling van linnen op katoen en gemengde weefsels verloopt daar succesvol.

1 Aus der Geschichte, 16 vlg. Wanneer deze kantoren geopend worden is onduidelijk, " An der Schwalme"
bestaat in elk geval al in 1828.
2 Hocker, Groflindustrie, 79.
3 Cf. Krings, Kleinsiiidie, 29. Lijnzaad wordt gedeeltelijk aangevoerd over de Maas, wat duidt op
Rotterdam als handel shaven.
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Er zijn zowel spinnerijen als weverijen, ververijen, waaronder Turks roodverve-
rijen, en blekerijen. Linnen en ook wol blijven even wel deel uitmaken van de totale
produktie. In 1835 wordt in Geldern een zijdefabriek opgericht," De zijdebandrna-
nufacturen in Lobberich, Siichteln en Issum werken veelal voor fabrikanten in Kre-
feld.

De hulpindustrieen van de textielindustrie, te weten blekerijen, ververijen en
(textiel)drukkerijen, zijn eveneens in groten getale in de streek rondom Gladbach
terug te vinden. Sommige van de blekerijen werken al in 1834 met chemische stof-
fen rSchnellbleichen") op katoen. Voor linnen wordt meestal "Naturbleichen"
gebruikt. In 1836 werken in de ververijen van de Kreis Gladbach reeds 223 men-
sen. Vaak zijn deze bedrijven weer verbonden aan een weverij of spinnerij.

Naast de vier grote takken van de textielindustrie, linnen, wol, katoen en zijde,
is er aan de Niederrhein nog een groot aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn
in bijzondere produkten uit textiele en andere vezels. Een jubileumboekje van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken in Monchengladbach geeft een overzicht
van deze ambachtelijke bedrijven, waarvan enkele een behoorlijke groei meema-
ken. Zo is er in Viersen een fabriek, die dierharen en stro tot onder meer hoeden
verwerkt. In Gladbach is een bedrijf dat van draad en lint geraamten voor huiven
vervaardigt, die onder meer naar Nederland worden uitgevoerd. En in Kal-
denkirchen is er een bedrijf, Wwe. Wilh. Heinr. Lenssen, dat linten en veters
maakt."

Enige faam verwerft ook de firma Uhlhorn in Grevenbroich, die metalen kaarden
en muntmachines maakt. In de metaalsector vinden wij verder fabrieken voor
lood- en tinwaren in Grevenbroich en Breyell, die naar het oordeel van Achter
het ambachtelijk niveau overstijgen. Opvallend noemt hij het aantal van dertien
goud- en zilversmeden aIleen al in de Kreis Gladbach en het feit dat er enige mu-
ziekinstrumentmakers actief zijn, onder wie een orgelbouwer." De voedingsrnid-
delenindustrie omvat als belangrijkste takken de graanmolens en oliernolens, die
soms met elkaar maar incidenteel ook met looimolens verbonden zijn.

Aan Nederlandse zijde vinden wij het Land van Gelder, met als hoofdplaats Ven-
10, en aangrenzend in het noorden Arcen en in het zuiden Tegelen en Swalmen.
De afscheiding van Belgie in 1839 betekent een reorganisatie van de douane voor
heel Limburg. Voor 1839 zijn er al kantoren van expeditie in Well (aan de weg
van Kevelaar naar de Maas), in Arcen (aan de weg van Straelen), in VenIo (aan
de wegen van Wezel en van Keulen), in Reuver" (aan de weg van Bracht naar

4 Hocker, GrojJindustrie, BO.
S Achter, Werden, 61.
6 Achter, Werden, 65.
7 Tot nu toe was het niet mogelijk te achterhalen welk Duits kantoor aan de overkant van Reuver lag,
respectievelijk of er weI een kantoor lag. De weg van Reuver naar Bracht was niet verhard; hij liep in
Nederland door een groot heidegebied en in Pruisen door een groot bos. De ideale smokkelroute! In de
Lirnburgse statistieken van na 1851 (PVL) komt Reuver niet voor.
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Roerrnond) en in Swalmen (aan de weg van Breyell naar Roermond). Het vroeger
belangrijke kantoor Swalmen heeft door de slechte staat van de weg reeds in 1828
zijn privileges op behandeling van accijnsgoederen aan het meer zuidelijk gelegen
Herkenbosch verloren."

Nadat de Belgische afscheiding een voldongen feit is, wordt in 1839 het kantoor
Tegelen en begin 1840 de Wezelsche en Keulsche Barriere geopend. Ze zijn aan
de drie belangrijkste wegen van Venlo naar Pruisen gelegen en nemen een aantal
van de bevoegdheden over van het kantoor Venlo, dat op enige afstand van de
grens ligt. In 1845 krijgen de Barrieres de bevoegdheid voor algemene doorvoer
en verliest Venlo dit privilege; Venlo blijft wel het kantoor voor in-, uit- en doorvoer
van accijnsgoederen. De doorvoer van "ongeleschte kluitkalk" is vanaf 1845 in
Well, Arcen, Tegelen en Reuver toegestaan. In 1850 wordt Tegelen voor algemene
doorvoer opengesteld. Venlo en Tegelen zijn tevens kantoor van betaling.

"In 1839 was deze regio [tussen Venlo en Roermond, A.L.] nog van een lande-
lijke onbelangrijkheid" en" de eens zo bloeiende handelsstad [Venlo] was op weg
een dode stad te worden. Behalve wat handel in Naamse steen, kalk, steenkool,
ijzer en granen kent Venlo - omstreeks 1850 - nog wat kleine bedrijfjes zoals: si-
garenfabrieken, zeep- en zoutziederijen, bierbrouwerijen en graanmolens" en een
boekdrukkerij en binderi].'? Poell noemt de handel met Duitsland als voomaamste
bron van bestaan voor de stadbewoners van Venlo. "De buitenbewoners leggen
zich vooral toe op het aankweken en verkopen van moeskruiden voor de stad,
en zelfs voor Pruisische plaatsen, waarheen jaarlijks een grote hoeveelheid ver-
voerd wordt,"!' Deze groente is vrij van alle rechten, vandaar dat wij daarvan in
de Kommerzialnachweisungen niets terugvinden.P

De inwoners van Tegelen en de ornliggende gehuchten (waaronder Steyl met
een veer over de Maas) "vinden hun bestaan in akkerbouw en handel in graan,
zaden, steenkool, kalk, koloniale waren, tabak en wijnen" .13 Er zijn tevens vijftien
pottenbakkerijen met 120 arbeiders en zeven pannenbakkerijen met 70 werklieden,
een grofsmederij (vanaf 1855)14en enkele klein ere fabrieken voor stijfsel, zeep en
azijn gevestigd. Steenbakkerijen treffen wij ook aan ten no orden van Venlo, in
Arcen. De overige dorpen in het noorden van Limburg leven voomamelijk van
landbouw of van de verwerking van landbouwprodukten. In Well is een week-
markt "waarop vooral veel in gran en wordt gehandeld"." Grubbenvorst (op de
linkeroever van de Maas) heeft enige houthandel. Broekhuizen heeft steenbak-

8 KB 1828 no. 91; d. ook hoo£dstuk 12.
9 Linssen, Verandering, 69.
10 Linssen, Verandering, 66.
11 Poell, Beschrijving, 239.
12 PVL vermeldt in 1856 wei de uitvoer van verse groente bij de Wezelsche Barriere ter waarde van
f 5.150,-; Tegelen exporteert in 1852, 1854 en 1856 aardappelen,
13 Poell, Beschrijving, 235.
14 Van Hoo££, Machinefabrieken, 51.
15 Poell, Beschrijving, 260.
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kerijen, oliemolens en handschoenmakerijen, en er wordt ook kaas gemaakt. Ven-
ray, op enige afstand van de Maas, heeft een omvangrijke schoenfabricage; het
nog verder naar het zuid-westen gelegen Horst heeft een kleine linnenindustrie
met (in 1851) 200 weefstoelen en drie blauwververijen.

De huidige agglomeratie Viersen, Monchengladbach, Rheydt ligt ongeveer in het
midden tussen de Rijn en de Maas. Vanuit de Maashaven Venlo kunnen goederen
via Kaldenkirchen met gewone vrachtwagens binnen een dag naar alle drie de
plaatsen worden gebracht. Hetzelfde geldt voor Krefeld, dat slechts op een afstand
van vier Mellen van Venlo is gelegen. Daarnaast heeft Krefeld een eigen haven
annex douanekantoor in Uerdingen aan de Rijn. Vanuit Uerdingen zijn ook Vier-
sen, Gladbach en Rheydt binnen een dag bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de
Rijnhaven van NeuB. Roermond ligt op ongeveer dezelfde afstand van de agglo-
meratie als Venlo, de wegen daarheen zijn echter van slechte kwaliteit.

Geldern, ten noorden van Kaldenkirchen, ligt dichter bij de Maas en heeft daar
ook in Arcen een 'eigen' haven. Daarnaast heeft Geldern een goede wegverbinding
met Venlo en Wezel, waarbij Venlo - op een afstand van 3 Meilen - iets dichterbij
is dan Wezel (4 Mellen). Vanaf het midden van de jaren veertig beschikt Geldern
ook over een directe verbinding over de verharde weg naar Krefeld en Uerdingen.
De kleinere plaatsen ten zuiden van Kaldenkirchen, Breyell, Bruggen en Bracht
en tot op zekere hoogte ook Dulken, kunnen behalve van de haven van Venlo
en omgeving ook gebruik maken van de haven van Roermond, die binnen een
dag te bereiken is.

De wegen van Venlo naar Gladbach en van Uerdingen via Krefeld naar Glad-
bach zijn verhard. Zij kruisen elkaar in Neersen, vanwaar zich een derde weg naar
Neufs aftakt. De wegen naar de Rijn zijn al rond 1820bestraat" en vanaf het be-
ging van de jaren veertig - vermoedelijk al eerder - is ook de weg naar de Maas
een chaussee. De oude Romeinse weg van Roermond naar Krefeld is in verval
geraakt en wordt in de onderzochte periode niet verbeterd. Vanaf Breyell of Dul-
ken kan het verkeer van en naar Roermond slechts over gewone landwegen gaan.
De straatweg van Venlo via Geldern naar Wezel is daarentegen reeds door Napo-
leon van een steeniaag voorzien. De naam van een van de Nederlandse grens-
overgangen, "Keulse Barriere", duidt erop dat er ooit handel over de weg tussen
Keulen en Venlo was. Hoe omvangrijk dit verkeer in de jaren veertig nog is, laat
zich op basis van onze bronnen niet achterhalen. Omdat de "Bezirksstrafse" tussen
Keulen en Venlo nog steeds niet helemaal verhard is, zal de reis over een afstand
van circa twaalf Meilen zeker meer dan twee dagen hebben geduurd. Tussen 1849
en 1853worden na elkaar Krefeld, Viersen en Gladbach aangesloten op een spoor-
weg, die na zijn voltooiing Aken met Ruhrort verbindt. Ook komt er in dezelfde
periode een spoorweg van Viersen naar Neu15.

16 Hahn, H. en W. Zorn, Hisiorische Wirtschnftskarte der Rheinlande urn 1820. Bonn 1973. Geciteerd in:
Blotevogel, "Regierungsbezirk Dusseldorf", 19.
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Aan de Nederlandse zijde vormen de Maas en de parallellopende rijksweg de
belangrijkste noord-zuidverbinding. De Maas geeft Limburg (en het aanpalende
Rijnland) een verbinding met de zeehaven van Rotterdam en met de kolengroeven
en industriecentra in Belgie. De rijksweg verbindt Nijmegen met Maastricht.
Vanuit de Maashavens gaan vele kleine en onverharde wegen naar de Pruisische
grensplaatsen en dorpen in het naburige Brabant. De aansluiting van Limburg
op het verharde Nederlandse wegennet gebeurt laat en is pas in de jaren vijftig
voltooid. Dat het gedeelte Venlo-Kaldenkirchen reeds in 1843 van een harde laag
wordt voorzien, geeft aan hoe belangrijk deze grensovergang wordt geacht.

11.2 De handel van Kaldenkirchen

De invoer van Kaldenkirchen wordt gedomineerd door drie delfstoffen: steenkool,
kalk en zout. Samen maken ze 60% uit van aile invoer. 10% van de invoer bestaat
uit oliezaden (overwegend lijnzaad), 6% uit ruw katoen en 4% uit katoenen garen.
In de groep van de vijftien belangrijkste invoergoederen vinden wij verder de
voedingsmiddelen rogge, koffie, rijst en vis (haring en andere) en de chemische
grondstoffen verfhout, 'aloe', 17 traan en ijzervitriool. De invoer van Kaldenkirchen
is voor deze goederen dus groter dan van de andere kantoren te zamen," behalve
voor koffie, katoenen garen en vis. Maar zelfs dan wordt nog steeds 80% van alle
invoer uit Nederland over landwegen in Kaldenkirchen geregistreerd.

De uitvoer van Kaldenkirchen staat tot de invoer in een verhouding van bijna
1 op 3. Er wordt dus veel meer in- dan uitgevoerd, sterker nog, Kaldenkirchen
heeft de laagste uitvoer van alle kantoren aan de landzijde (Aken niet meege-
rekend). De uitvoer bestaat voor 42% uit graan (in de volgorde van uitgevoerde
hoeveelheden: haver, tarwe, rogge en gerst) en peulvruchten. De groep van de
vijftien belangrijkste uitvoergoederen omvat daarnaast nog enkele grondstoffen
(schors, vlas, klaverzaad en lijnkoeken), halffabrikaten (ruwe lijnwaad) en eind-
produkten (katoenen en wollen goederen, ijzerwerk en pottenbakkerswerk). Ook
wordt er wijn geexporteerd.

11.2.1 Textielnijverheid

De belangrijkste sector in de streek om Kaldenkirchen is de textielnijverheid. Dit
is te zien aan de omvangrijke invoer van ruw katoen en katoenen garen. De invoer
van ruw katoen neemt tot en met 1852 constant toe en schommelt daarna rond
30.000 Ctr. In 1844 maakt de invoer van katoenen garen een sprong van 7.000 Ctr.:
van rond de 5.000 Ctr. naar rond de 12.000 Ctr. In 1845 en 1846 wordt uitzon-
derlijk veel garen geimporteerd, twee keer de hoeveelheid van 1844.

17 Verzarnelnaam voor bepaalde looistoffen; d. hoofdstuk 6.
18 i.e. Coesfeld, Kranenburg, Wassenberg; Aken is buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 11.1 Invoer ka-
toen (ruwen garen), Kal-
denkirchen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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De jaren 1847 en 1848 vertonen een sterke teruggang, en vanaf 1853 blijft de invoer
van katoenen garen rond de 22.000 Ctr. staan. Verschillende tariefwijzigingen
kunnen hierop van invloed zijn geweest. In januari 1843 wordt het Pruisische
invoerrecht op een- en tweedraads garen verhoogd. In de zomer van 1843 wordt
het Nederlandse doorvoerrecht op alle soorten garen - op basis van de wet van
1843 - verlaagd. In 1847 worden in Pruisen de invoerrechten op alle garen ver-
hoogd.
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Beide importlijnen (figuur 11.1) vertonen een zekere stagnatie of zelfs terugloop
aan het einde van de hier onderzochte peri ode. Dit strookt niet met de ontwikke-
ling van de textielindustrie in deze tijd. De verklaring is eenvoudig, De grond-
stoffen en halffabrikaten worden niet langer haast uitsluitend over de Maas, maar
in toenemende mate ook over andere transportroutes aangevoerd. De capadteit
van de Maas en het aansluitende wegtransport is beperkt, terwijl die van de spoor-
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wegen en de Rijnvaart zich nog verder kan uitbreiden. De overige takken van de
textielindustrie importeren eveneens een deel van hun grondstoffen en garens over
land of via de Maas, zij het in geringere mate. Vanaf de jaren vijftig neemt de
omvang van de invoer van wollen garen en ruwe zijde toe (figuur 11.2).

Het wekt op het eerste gezicht verbazing dat de bloeiende textielindustrie van
Gladbach en omstreken slechts weinig van haar produkten exporteert, in totaal
18.500 Ctr. katoenen goederen, 7.300 Ctr. wollen goederen, 5.200 Ctr, lijnwaden,
2.000 halfzijden waren (figuur 11.3). Op de katoenen goederen na zijn dit uitvoer-
cijfers die ook door minder gelndustrialiseerde regie's worden gerealiseerd. Na
1843 verliest de uitvoer van katoenen goederen sterk aan betekenis. De korte ople-
ving in 1845 kan het tij niet keren. Als er al uitvoer is geweest, dan heeft die via
andere wegen plaatsgevonden dan deze landweg.
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Figuur 11.3 Uitvoer tex-
tielprodukien, Kalden-
kirchen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 14 en eigen
berekening

De andere textielprodukten schommelen wat sterker - met uitzondering van (half)-
zijde. Gezien de geringe omvang van de uitvoer is dit van weinig belang. Het is
misschien nog noemenswaardig dat er ook oliedoek van paardehaar wordt geex-
porteerd. Dit is een speciaal produkt dat waarschijnlijk afkomstig is van het bo-
vengenoemde bedrijf van C. Mengen in Viersen. De uitvoer van linten (per jaar
15 a 30 Ctr.) kan voor rekening van Wwe. Lensen in Kaldenkirchen komen.

Ook de uitvoer van textielgrondstoffen en halffabrikaten vanuit Kaldenkirchen
is gering. Er wordt vlas geexporteerd, maar van een structurele uitvoer is geen
sprake. Pieken en dalen wisselen elkaar voortdurend en willekeurig af. Er worden
overschotten van de regionale vlasmarkten naar het buitenland getransporteerd.
Volgens Krings is dit een gebruikelijke praktijk en gebeurt dit door marskramers
en incidenteel door de textielfabrikanten zelf." Als er geen overschotten zijn, is
er ook geen of een zeer geringe uitvoer. Het is overigens mogelijk dat er geen vias

19 Krings, Kleinstiidte, 46.
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maar "werg" wordt geexporteerd.20 Het tarief kent dit verschil met. Meer stabili-
teit, en zelfs een licht positieve ontwikkeling, vertoont de uitvoer van koeharen,
die twee en een half keer groter is dan de uitvoer van ruwe wol. Garen (van alle
soorten) wordt in zo geringe mate uitgevoerd, dat een verdere bespreking hiervan
overbodig is.

11.2.2 Delfstoffen

Het grootste deel van de totale Pruisische landimport aan steenkolen (figuur 11.4)
komt per boot over de Maas uit de Belgische rnijnen of uit Engeland, en wordt
in Venlo of een van de andere Maashavens op vrachtwagens overgeladen. Vervol-
gens komen de kolen bij Kaldenkirchen of een van zijn bijkantoren het land bin-
nen. Nog in 1849 getuigt de Handelskammer van Gladbach, dat een deel van de
goederen - namelijk aile goederen die via Rotterdam komen - via de Maashaven
worden betrokken." Volgens de Handelskammer betrekken haar leden de goede-
ren via Venlo, omdat sinds 1847 de transportkosten op de Maas voor de regio
Gladbach de helft lager zijn dan de transportkosten op de Rijn. Deze kosten zijn
zelfs lager dan de kosten voor het transport per spoor van Antwerpen naar Keu-
len.f Als gevolg van de hoge "Bergwerksabgaben" is de prijs van Pruisische
steenkolen in het Rijnland hoger dan de prijs voor steenkolen uit Engeland. Dit
prijsverschil wordt duidelijk gevoeld en geeft aanleiding tot veel klachten.f

Figuur 11.4 Inuoer steen-
kolen, alle Pruisische kan-
ioren 1838-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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20 Therstappen, "Breyell", 10.
21 "Schreiben der Handelskarnmer des Kreises Gladbach an den Oberprasidenten der Rheinprovinz vom
4.9.1849". - StA Koblenz, Oberpriisidium Rheinprovinz, 15308; geciteerd in: Schawacht, Schiffahrt, 39.
22 "Schreiben der Handelskammer des Kreises Gladbach an die Regierung in Dusseldorf vom 30.3.1847".
_ HStA Dusseldorf, Nebenstelle Kalkum, Regierung Dusseldorf I, 23%, F 195/197; geciteerd in: Schawacht,
Rheinfahrl, 39.
23 Kuske, "Industrien" , 450.
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Nederland importeert steenkool uit Belgie (of Engeland) en exporteert deze naar
Pruisen; dit is dus eigenlijk doorvoer. Vanaf 1845 is de in- en uitvoerprocedure
in belastingtechnisch opzicht echter gunstiger dan de doorvoerprocedure. Het is
daarom niet verbazingwekkend dat in het Provinciaal Verslag van Limburg over
1851 geen enkele doorvoer van steenkool wordt vermeld." In dat jaar worden er
in Venlo 175.000mud maat- en 420.000 pond schaalkolen uit Belgie gelmporteerd
en 125.000 mud steenkolen naar Duitsland uitgevoerd. Het Provinciaal Verslag
noemt "Crefeld, Vierssen, Gladbach, Reijdt, Dulken, Breijel, enz."25als bestemming
voor deze goederen, die vanuit Venlo over Kaldenkirchen worden uit(door)gevoerd.

Na 1846vermindert de invoer van steenkool bij Kaldenkirchen met om en nabij
de helft. Hierbij spelen verschillende factoren een rol: de voedselcrisis van 1845-
1847en de politieke crisis van 1848 en 1849 leiden tot een geringere economische
activiteit. De voedselcrisis heeft vermoedelijk een deel van de transportcapaciteit
op de Maas en op de weg opgeeist. Daar komt nog bij dat de schepen vanwege
het lage water" niet vol beladen kunnen worden. In 1846is de rogge-import bijna
150.000 Ctr., tegenover enkele tientallen Centner in 1845. In gewicht komt deze
hoeveelheid precies overeen met de daling in gewicht van de koleninvoer. In 1847
loopt de rogge-import bijna met de helft terug, zonder dat de import van steen-
kool merkbaar toeneemt. De economie verkeert dan in een diepe crisis. De totale
invoer krimpt met 10%.

Dat de steenkoleninvoer zich na de economische crisis niet herstelt, heeft een
verkeerstechnische reden. In 1849 kunnen steenkolen van de Ruhr per spoor via
Homberg en Krefeld tot in Viersen kornen, en vanaf 1853 is zelfs de verzorging
van Aken en omstreken, en de tussen deze twee gebieden in liggende steden als
Gladbach, met Ruhr-kolen mogelijk. Dat is een groot voordeel voor aile plaatsen
die aan of in de directe omgeving van deze spoorlijn liggen, en een nadeel voor
de grensstreek. Plaatsen als Breyeil, Bruggen, Grefrath en Kaldenkirchen blijven
aangewezen op de importkolen. Enkele vooraanstaande lieden doen daarom in
april 1848een poging vrijstelling van invoerrechten op kolen voor "Grenzbewoh-
ner" te krijgen. Hun verzoek wordt - voor zover wij kunnen achterhalen - niet
gehonoreerd, en dit komt onder meer door de heftige inspraak van de kolenhande-
Iaren in Duisburg."

De Limburgse statistiek geeft weinig informatie over de invoer van steenkool.
Voor gegevens over de invoer van kalk daarentegen is zij een waardevolle bron.
Terwiji in 1852 kalk in Pruisen niet meer wordt geregistreerd, gaat in Nederland
de registratie door. Wij krijgen daardoor weI een idee over het verdere verloop
van de invoer van dit goed (figuur 11.5).

24 PVL 1851, 369 vlg.
25 PVL 1851, p. 374.
26 Cf. JaarversJag Coesteld 1846. - StA Munster OFD 405.
27 "Anfragen und MitteJungen von Behorden in bezug auf Handel und Schiffahrt 1832-1851." - RWW A
Koln, Akten der Niederrheinischen Handelskammer Duisburg-WeseJ, Abt. 20, Kasten 8, Nr. 1.
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Figuur 11.5 lnooer kalk,
Kaldenkirchen 1841-1857
(vanaf 1852 geschat op
basis van Provinciale
uerslagen Limburg)
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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De belangrijk.ste plaats van invoer is Venlo, gevolgd door Arcen en Tegelen. De
kalk, aangeduid als "ongeleschte kluitkalk" of "ongebluschte echte kluitkalk",
wordt doorgevoerd. Op plaatsen waar dat mogelijk is, wordt kalk - alvorens te
worden doorgevoerd - ook in entrepot opgeslagen.

De zeer hoge invoer in de jaren 1844 en 1845 is opvallend. Omdat de kalk vanuit
Belgie wordt doorgevoerd, is het handelsverdrag dat het Tolverbond met deze
staat in 1844 heeft gesloten mogelijk de reden voor de hoge invoer. In het boek
over de Duits-Belgische Handel van Sydow zoekt men echter tevergeefs naar een
verklaring. Sterker nog, kalk komt niet ter sprake. Het kan ook zijn dat de wet
van 1843 een positief effect heeft gehad op de kalkinvoer. De kalk moet in dat
geval afkomstig zijn geweest uit een ander land dan Belgie, omdat deze wet
slechts de doorvoer van de zeezijde naar de landzijde goedkoper rnaakt." In juni
1845 wordt de uitvoer van kalk in het Nederlandse tarief vrij van bela sting en
wordt de belasting op de doorvoer met de helft verlaagd. Daarnaast wordt aan
aile kantoren aan de Pruisisch-Limburgse grens de bevoegdheid verleend kalk
door te voeren, zo zij die niet al hebben.

Kalk wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Kuske noemt bemesting,
huizen- en dijkbouw en de fabricage van glas, papier, suiker, soda, ijzer en staal.
Bijna al deze industrieen zijn in het achterland van Kaldenkirchen vertegenwoor-
digd. Samen met zout wordt kalk gebruikt de voor fabricage van chloorkalk, het
belangrijk.ste bleekmiddel in de katoenindustrie. In zijn hoedanigheid als meststof
wordt de kalk voornamelijk inhet noordelijke gedeelte van het Rijnland gebruikt."
Vanaf de jaren veertig wordt ook guano geimporteerd. Meststoffen zijn in het tarief
van het Tolverbond vrij van aIle rechten en worden daarom niet vermeld in de
Kommerzialnachweisungen. De Limburgse statistiek leert ons dat zeker in de jaren
vijftig enorme hoeveelheden guano door Pruisen worden geimporteerd (tabelll.1).

28 Er bestaat daamaast natuurlijk de mogelijkheid dat de wet oneigenlijkwerd toegepast.
29 Kuske, "Industrien", 465.
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Tabel 11.1 "Export" guano Limburgse kanioren naar Pruisen

expeditiekantoor 1851 1852 1854 1856
Ctr. Ctr. Ctr. Ctr.

Wezelse Barriere 587 0 3.223
Venlo 20.000 0 0 0
Keulse Barriere 20.091 27.812 23.148
Tegelen 2.476 3.793 3.816
som 20.000 23.154 31.605 30.187

Bron: PVL 1851, 1852, 1854, 1856.

De guano staat in de Nederlandse statistiek als "export" te boek. Tot 1850 is de
doorvoer van guano in het Nederlands tarief met f 0,05 per 100 pond belast ge-
weest, terwijl de uitvoer ervan vrij is. Zo te zien hebben wij hier te maken met
verborgen doorvoer op een tijdstip dat het niet meer nodig is de doorvoer te ver-
bergen.

De winning van en de handel in zout worden in de meeste landen streng
gecontroleerd. Zo heeft de Pruisische staat het monopolie op zoutwinning en
verkoop. Uitvoer van zout uit Pruisen is verboden. De distributie en nauwkeurige
registratie vind plaats via "Salzkornptoiren" of "Salzfaktoreien". Het belang van
de overheid in de zouthandel is zeer groot. Dat blijkt onder meer uit de eerste
douanewet die in de latere provincie Rheinland wordt afgekondigd: de wet over
het inn en van invoerrecht op zout van 1 december 1814.30 Burgholz" toont aan
dat het "Salzmonopol" voor de Pruisische staat zeer lucratief is en er grote inspan-
ningen worden verricht om de zoutwinning en de distributie ervan te bevorderen.
Zo wordt de bevaarbaarheid van de Lippe in de jaren dertig verbeterd, om de
zoutwerken aan haar bovenloop beter toegankelijk te maken. De kunstmatig hoog
gehouden prijs van zout is een grote belemmering voor de opkomende industrie.
Zout speelt een rol bij de fabricage van soda, andere natriumzouten, natriumme-
taal, chloor en zoutzuur en het wordt door veehouders, aardewerkfabrieken,
glasblazerijen, leerlooierijen, verfstoffabrieken, zeepziederijen en fabrieken van
ruw zink gebruikt." In het begin van de jaren veertig wordt de prijs van indus-
triezout in Pruisen met een derde verlaagd, maar het is nog steeds duurder dan
in Engeland. Dit is vooral nadelig voor de sodafabricage." Pruisen produceert
echter in de hier onderzochte periode niet voldoende zout om in de groeiende
behoeften van de nijverheid en de agrarische sector te voorzien. Het is daarom
nodig zout te importeren.

Ook de Nederlandse overheid reguleert de zoutwinning en de handel in zout.
Sinds 1822 is de invoer van ruw zout met Nederlandse schepen vrij. Vreemde

30 Aus del' Geschichte, 13.
31 Burgholz, "Salzgewinnung".
32 Everwijn, Beschrijving, 811 en 816.
33 Kuske, "Industrien". 450.
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schepen betalen f 2,- per 100pond. Het invoerrecht op geraffineerd zout bedraagt
f 16,-. De uitvoer van ruw zout aan de landzijde en de doorvoer van alle zout
is verboden. Geraffineerd zout mag overal vrij worden uitgevoerd. In 1827 wordt
de doorvoer van ruw zout aan de landzijde voor een tarief van f 2,- per 100 pond
en de doorvoer van geraffineerd zout voor f 16,- per 100pond, ongeacht de trans-
portweg, toegestaan. In 1845wordt de uitvoer over zee vrij van rechten, de uitvoer
van ruw zout over land wordt, voor het eerst, tegen een recht van f 2,- per 100
pond toegestaan. De doorvoer van ruw zout aan de landzijde blijft belast met f 2,-
per 100 pond; het doorvoerrecht voor geraffineerd zout wordt echter verlaagd
naar f 6,- per 100 pond. Pas in 1850 vervalt het verschil tussen land- en zee-
transport en wordt alle in-, uit- en doorvoer van ruw zout vrij van rechten. Er
blijft even wei een invoerrecht op geraffineerd zout ter hoogte van f 6,- per 100
pond gelden. Vanaf 1850 is de doorvoer van zout vanuit Nederland naar Duits-
land echter uitsluitend toegestaan langs Lobith, "in gene mindere hoeveelheid dan
van 5.000 ponden en alleen te water in voor behoorlijke plombering vatbare vaar-
tuigen"." Gezien de genoemde bepalingen over de doorvoer kunnen wij ervan
uitgaan, dat het te Kaldenkirchen en Wassenberg aangevoerde zout - zeker vanaf
1850- in Nederland geraffineerd zout is. Zuid-Holland (Dordrecht) en Noord-Bra-
bant ('s-Hertogenbosch) hebben veel zoutketen." die over de Maas en eventueel
ook over de weg naar Pruisen kunnen exporteren. Maar ook in de directe nabij-
heid, in VenIo zelf (zie boven) en in Roermond'" zijn (kleine) zoutziederijen. V66r
1850 wordt zout uit onder meer Portugal" en Engeland doorgevoerd."

Figuur 11.6 Inuoer zDut,
Kaldenkirchen en Wassen-
berg 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening

34 KB 1850 no. 54.
35 Everwijn, Beschrijving, 813.
36 Linssen, Vemndering, 62.
37 Cf. tabel "doorvoer" SHSKN 1846.
38 Dieterici, Ubereichien 1849-1853, 813.
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Tussen 1846 en 1850 worden elk jaar ongeveer 80.000 Ctr. zout geimporteerd De
statistiek geeft geen uitsIuitsei over de kwaliteit van het zout, maar het feit dat
het in de meer gemdustrialiseerde streek tussen Kaldenkirchen en Aken wordt
gennporteerd, duidt op industrieel zout. Het zout uit Portugal is waarschijnlijk
zeezout, dat voor conservering van IevensmiddeIen, met name vis, wordt ge-
bruikt."

Opvallend is dat in 1847de invoer bij Kaldenkirchen met circa 10.000Ctr. daalt,
terwiji bij Wassenberg ongeveer dezelfde hoeveelheid meer wordt ingevoerd
(figuur 11.6).Er schijnt in dat jaar incidenteel voor een andere route te zijn geko-
zen. De invoer loopt in 1851 in beide plaatsen terug. Het kantoor Aken, dat in
de jaren veertig ook een zeker aandeel in de handel in zout heeft, importeert vanaf
1852 heIemaai geen zout meer. Dit wijst erop dat Kaidenkirchen en Wassenberg
nog weI Nederlands zout importeren, maar dat door het wegvallen van de door-
voer de omvang van de import geringer wordt. Aken kent vermoedelijk aileen
doorvoer, die in verband met de bovengenoemde wetswijziging wordt gestaakt.

11.2.3 Chemische indusirie

De invoer van oliezaden is bijna even omvangrijk als die van kalk. Het leeuwedeel
(94%) is lijnzaad, de rest raapzaad. Lijnzaad wordt verwerkt tot brandoIie, raap-
zaad tot machine-olie. Wij beschikken wat de oliezaden betreft over gegevens
vanaf 1838 (figuur 11.7). De grafiek Iaat duidelijk zien dat met ingang van 1843
de invoer enorm toeneemt en dat posities van de andere kantoren in vergelijking
met Kaidenkirchen in het niet vallen. Eveneens is te zien dat in 1857 de invoer
drastisch afneemt.
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39 Everwijn, Beschrijving, 815.

Figuur 11.7 lnuoer olie-
zaden, alle Pruisische kan-
loren 1838-1857
Bran: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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In het begin van de 19de eeuw is de Niederrhein zelf een grote leverancier van
oliezaden geweest. In de jaren veertig worden deze gewassen meer en meer ver-
vangen door tarwe, groenten en suikerbieten. Dit wordt veroorzaakt door een
snelle toename van de bevolking, die moet worden gevoed. De aanplant van sui-
kerbieten biedt bovendien een betrouwbare bron van inkomsten, omdat de Pruisi-
sche staat de inheemse suikerindustrie sterk bevordert. Als gevolg daarvan moeten
er meer oliezaden worden ingevoerd. De binnenlandse vraag naar brandolie loopt
integendeel geenszins terug. Toch wordt in het rayon Kaldenkirchen blijkbaar de
voorkeur gegeven aan de invoer van de grondstof boven de invoer van kant en
klare olie. De nabijheid van de stad Neufi heeft hierin zeker een rol gespeeld.
Neuf is sinds de Franse tijd een belangrijke handelsplaats voor graan en oliezaden
en neemt bij de verwerking van deze grondstoffen eveneens een bijzondere positie
in. In Neuf wordt al in 1828 een met stoom aangedreven oliemolen opgericht."
Daarmee is een begin gemaakt met de industriele verwerking, die zich duidelijk
begint te onderscheiden van de verwerking in de ambachtelijke oliemolens, die
in de meeste plaatsen aanwezig zijn.

Figuur 11.8 Invoer VOO1'

de zeepindustrie, Kalden-
kitchen 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening

legenda

4000 - boomole

-_.palmclle

..... --.3500

3000

-potu,-

2000

1&00

1000

1842 11844 11846 1 1846 1181i11 11862 11864 11866 1
Jur 1841 1843 1846 1847 1849 1861 1863 1866 1867

De zeepmakerijen zijn nauw verbonden met de oliemolens. Ook zijn ze van belang
voor de textielindustrie. In het begin van de 19de eeuw wordt in het Rijnland
voomamelijk zwarte en groene (zachte) zeep uit traan, talg, reuzel of olie en na-
tron of potas gemaakt. De opkomst van de soda-industrie en een protectionistisch
tarief vanaf 1840maken het mogelijk dat de zeepmakerijen zich voorspoedig ont-
wikkelen. Er wordt, naarmate de tijd vordert, meer harde zeep gemaakt (waarvoor
soda wordt gebruikt). Ook wordt er steeds meer overgegaan van de duurder ge-
worden traan op andere vetstoffen uit de eigen olieproduktie. Zoals de grafiek
(figuur 11.8) laat zien, worden tegen het einde van de periode meer exotische

40 Kuske, "Industrien" ,468.
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oliesoorten ingevoerd. De teruggang van de traaninvoer kan echter niet daarmee
worden opgevangen. Men mag daarom aannemen dat inderdaad ook inheemse
olien worden gebruikt. De potas, die wordt geimporteerd, is uiteraard niet uitslui-
tend bestemd voor de zeepproduktie. Ook is de benodigde hoeveelheid groter
dan de import. In het Rijnland zelf wordt potas gewonnen uit houtas of wijnsteen.
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Figuur 11.9 Invoer kleur-
stoffen, Kaldenkirchen
1841-1857
Bran: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening- ..... goIoppoIon
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Een belangrijk gedeeJte van de Kaldenkirchense invoer bestaat uit kleurstoffen
en de voor hun ontsluiting benodigde hulpstoffen. Het hoogst op de lijst staat
verfhout, gevolgd door aloe en verwante looistoffen, diverse planten en aarden,
ijzer- en kopervitriool. (figuur 11.9) Enkele van deze stoffen worden later, 6f in
het tarief geplaatst 6f juist uit het tarief verwijderd. De invoer van kruisbes en
verwante kleurstoffen is dus hoger dan de grafiek uitwijst. De Limburgse statistiek
biedt in dit geval geen uitkomst, omdat zij verfwaren anders specificeert dan de
statistiek van het Tolverbond.

Vanaf 1845 belast de Nederlandse statistiek aIleen rode verfaarde, blauwsel,
bruinrood, indigo, meekrap, oker en orseille afzonderlijk en vat aIle andere kleur-
stoffen samen onder de noemer verfwaren. De doorvoerbelasting van de afzonder-
lijk genoemde verfwaren is over het algemeen f 0,10 per 100 pond. In het geval
van indigo is de doorvoerbelasting f 0,10 per 1 pond, en behalve bij sommige
soorten meekrap is de uitvoer vrij. De verfwaren die niet afzonderlijk zijn ge-
noemd, zijn belast volgens de waarde met 0,1% bij doorvoer; de uitvoer is even-
eens vrij. Voor sommige verfwaren betekent dat vermoedelijk een daling in prijs.
Zo heeft bijvoorbeeld "blaauw" voor 1845 per 100 pond een uitvoerbelasting van
f 0,75 en een doorvoerbelasting van f 1,50! Er wordt zowel gemalen als ongemalen
verfhout gelmporteerd en vanaf 1848 overheerst de invoer van het ongemalen
hOUt.41 Sinds 1 januari 1847 is ongemalen verfhout bij de invoer in het Tolverbond

41 Pas vanaf cia!jaar word! gemalen en ongemalen haul inde Kommerzialnachweisungen apart vermeld.
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vrij van rechten; het wordt nog wel geregistreerd. De kleine daling in dat jaar is
vermoedelijk te wijten aan een vertraagde aanpassing van de handel aan de nieu-
we regeling in combinatie met de slechte economische situatie. Wellicht ook wer-
den bij de registratie fouten gemaakt.

Tabelll.2 Invoer voedingsmiddelen, Kaldenkirchen 1841-1857

jaar rogge rijst krenten gerst meel haver peulen pruimen tarwe
Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr.

1841 1 2.204 479 2 2 0 102 68 0
1842 0 2.872 620 7 1 0 48 29 2
1843 114 2.554 585 316 1 0 20 1 648
1844 16 3.296 467 536 1 0 48 4 20
1845 0 2.874 508 79 1 0 62 77 20
1846 128.546 4.099 787 1.587 1.250 768 16 607 567
1847 71.761 11.004 769 2.086 2.489 98 1.090 251 23
1848 6 1.721 843 40 0 138 470 30 12
1849 0 4.058 1.046 0 2 0 75 70 8
1850 0 5.653 1.175 0 0 2 146 722 22
1851 0 7.526 1.480 249 1 0 196 689 25
1852 26.201 15.213 2.379 870 194 122 228 1,159 138
1853 19.154 20.108 1.596 130 22 0 66 71 98
1854 11.006 11.106 1.152 653 349 199 175 104 1.867
1855 9.183 14.876 988 1.065 2.217 139 432 73 31
1856 12.364 18.451 1.053 764 1.255 267 159 38 0
1857 6.395 14.308 1.020 362 369 162 760 50 464
som 284.746 141.920 16.947 8.747 8.154 1.895 4.091 4,043 3.942

Bron: KNW Nr. 4 en 24, 1841-1857

11.2.4 Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen (tabelll.2) staan op de invoerlijst van Kaldenkirchen pas op
de zevende, achtste en negende plaats, waarbij de totale invoer van rogge boven
die van koffie uitkomt. Als echter de uitzonderlijk hoge invoer van rogge in 1846
buiten beschouwing wordt gelaten.f is koffie het hoogst genoteerde "voedingsmid-
del", op enige afstand gevolgd door rijst en rogge. Van de overige graansoorten
is aIleen gerst nog van enig belang. Bijde uitvoer vinden wij een klein maar stabiel
contingent tarwe en een toenemende export van haver. De invoer van de overige
granen, inclusief de peulvruchten, schommelt sterk en is gering van omvang.

Naast granen, peulvruchten en meel speelt ook de invoer van krenten en rozijnen

42 Bijna de helft van aile rogge-invoer van Kaldenkirchen vindt in 1846 plaats: 128.546 Ctr. van in totaal
284.746 Clr.!
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("gedroogde zuidvruchten") en pruimen ("gestoofd fruit") een zekere rol. De
Nederlandse handel in deze goederen is in Rotterdam geconcentreerd, wat mede
de omvang ervan verklaart. In alle gevallen zien wij een stijging van de invoer
in de latere jaren. Al in 1846 en 1847 wordt incidenteel ook meel ingevoerd. De
voedselschaarste dwingt er in die jaren toe iedere mogelijkheid tot invoer aan te
grijpen en de (tijdelijke) verlaging respectievelijk schorsing van rechten maken
meel uit het buitenland betaalbaar. Langer houdbaar gemaakt fruit (pruimen, kren-
ten) moet als een belangrijke aanvulling op het menu worden beschouwd. De invoer
van vis, haring en andere is omvangrijk maar duidelijk minder dan in Kranenburg.

De invoer van koloniale voedingsrniddelen - koffie, rijst, suiker en de specerijen
peper, piment, gember, kaneel- is zeer beduidend, ook voor de groep specerijen
op zich. Van peper alleen al wordt per jaar gerniddeld 100 Ctr. geimporteerd. Maar
het belangrijkste koloniale voedingsrniddel is - zoals gezegd - koffie, en wel ruwe
koffie. Tot 1851 ligt de jaarlijkse invoer rond de 10.000 Ctr., daarna op ongeveer
20.000 Ctr. Een deel van deze koffie is vermoedelijk geen javakoffie uit de Neder-
landse kolonies maar Braziliaanse koffie, die via Rotterdam wordt doorgevoerd."
In de hier onderzochte periode wordt de koffie niet meer uitsluitend thuis gebrand.
Zo wordt in 1837 in Bonn de eerste bedrijfsmatige koffiebranderij opgericht, de
firma "Zuntz sel. Witwe" (dat wil zeggen, de firma van de weduwe Zuntz)."

Kaldenkirchen importeert ook ruwe suiker voor raffinaderijen. Deze import
vindt uitsluitend plaats in de jaren 1845 tot en met 1848. In en om Kaldenkirchen
zelf zijn geen raffinaderijen, deze liggen alle aan de Rijn, bijvoorbeeld in Krefeld,
Dusseldorf, Neuf en Keulen. De suiker moet dus vaor een van deze plaatsen, ver-
moedelijk Krefeld, bestemd zijn geweest. Na 1848 kan Krefeld de suiker vermoe-
delijk goedkoper per spoor laten aanvoeren.

Een voor Nederlands Limburg belangrijke rol heeft Kaldenkirchen gespeeld bij
de uitvoer van wijn. Venlo, Roermond en Sittard hebben elk een of meer wijnhan-
delaren, die via deze grensovergang of via Wassenberg van Duitse wijn worden
voorzien. Samen voeren zij rond de 600 Ctr. per jaar in. Overigens zijn de jaren
1846 en 1847 uitzonderlijk goede wijnjaren, zodat de uitvoer van wijn in de crisis-
tijd als een van de weinige uitvoergoederen een piek van 1.000 Ctr. vertoont.

11.2.5 Ooerige nijverheid

De textielindustrie is, zoals hiervoor al beschreven, bepalend voor de streek rond-
om Gladbach, maar er zijn meer nijverheidssectoren die grondstoffen en halffabri-
katen importeren. In eerste instantie moet hier de tabaksnijverheid worden ge-
noemd. In Kaldenkirchen, Rheydt en Odenkirchen ontwikkelt zich een bloeiende
sigarenindustrie, gebaseerd op inheemse tabak. De import van tabak, gerniddeld

43 Cf. Nusteling, Rijnvaart, 140-142.
44 Kuske, "Industrien", 494.
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700 Ctr. per jaar, kan niet meer dan een aanvulling zijn geweest. Uitvoer van ta-
baksprodukten vindt niet plaats.

Figuur 11.10 lnuoet rutoe
'widen, aile Pruisische
kantoren 1838-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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De leerindustrie, en daarmee de invoer van ruwe huiden is in Kaldenkirchen van
weinig betekenis (figuur 11.10). Op het jaar 1843 na ligt de invoer in Kalden-
kirchen altijd lager dan in Coesfeld en Kranenburg. Voor 1843 suggereert de gra-
fiek dat er incidenteel een lading huiden voor Coesfeld via Kaldenkirchen is inge-
voerd. Een bevestiging voor dit vermoeden vinden wij evenwel niet terug in het
jaarverslag van Coesfeld.

De uitvoer van aardewerk bij Kaldenkirchen neemt tot 1853 geleidelijk toe en
daarna af. De invoer heeft een iets wisselvalliger verloop, met een absoluut hoogte-
punt van 800 Ctr. in 1851. In de jaren daarna handhaaft de invoer zich op een re-
latief hoger niveau dan in de jaren veertig. [aren van in- en uitvoeroverschot wis-
selen elkaar af, al heeft het Pruisisch kantoor vanaf 1848 meestal meer uitvoer.
Onder de noemer 'aardewerk' vallen eenvoudige potten, kruiken, tegels en smelt-
kroezen, maar geen baksteen, Waarschijnlijk worden heel wat "Keulse potten"
op deze weg uitgevoerd. Het centrum van de Rijnlandse pottenbakkerij is overi-
gens Frechen, een plaatsje in de buurt van Keulen, vanwaar uit de produkten
worden gevent." De potten- en tegelbakkerijen van Tegelen hebben vanaf 1851
hun afzet in de regio Kaldenkirchen vergroot, al heeft die afzet een onregelmatig
patroon. De eigenlijke steenindustrie vinden wij niet terug in de statistieken,
omdat (alle) steen over de weg van rechten is vrijgesteld en daardoor niet hoeft
te worden geregistreerd. De Limburgse statistieken later echter zien dat in de jaren
vij£tig de uitvoer van baksteen naar en de invoer van tufsteen uit Pruisen omvang-
rijk is. (tabelll.3) Tussen 1849 en 1855 zien wij ook een regelmatige uitvoer van
ongeveer 300 Ctr. wit holglas.

45 Kuske, "Industrien", 435.
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Tabel 11.3 In- en uitvoer van verschillende soorten steen, Kaldenkirchen

jaar
Wezelsche Barriere, uitvoer
dakpannen (stuks) gebakken steen (stuks)

Tegelen, uitvoer
dakpannen (stuks)

1852
1854
1856

18.850 •
14.550

32.975 1.300.000
437.200
597.250

Wezelsche Barriere, invoer
ongemalen tufsteen (Ctr.)

1852
1854
1856

188
449

• Bovendien worden 15.500 stuk "dakleijen" geexporteerd.
Bron: PVL 1852, 1854, 1856

Als laatste - maar zeker niet geringste - moet de metaalindustrie worden ge-
noemd. De invoer bestaat voomamelijk uit ruw ijzer of oud ijzer, in hoeveelheden
tussen 300 en 900 Ctr., en zeer grove stukken gietijzer, in de vorm van platen. Ook
gietijzeren kachels vallen binnen deze categorie. Deze invoer vindt plaats in de
jaren na 1851 en bedraagt dan meestal rond 1.200 Ctr. 1851is ook het jaar waarin
de smederij Giesbers in Roermond (opgericht in 1845) begint met de produktie
van gietijzer. Het bewijs dat deze importen ook werkelijk van Giesbers afk.omstig
zijn, vereist een onderzoek op micro-niveau. De overige halffabrikaten, stafijzer,
smeedijzer en blik worden elk jaar in zeer kleine hoeveelheden geimporteerd;
opvallend is echter wel de regelmaat. Hier moet misschien eerder worden gedacht
aan onderdelen voor machines en wagens dan aan werkelijke halffabrikaten.

In 1843 en 1844 worden, bij wijze van uitzondering, 1.266en 2.912 Ctr. stafijzer
via Kaldenkirchen geimporteerd. De grote behoefte aan spoorrails voor de lijn
Keulen-Minden, de twisten met Belgie over de invoerrechten op ijzer en de tarief-
verlaging voor ijzer in 1843 kunnen een verklaring zijn voor deze uitzonderlijk
hoge invoer - waarschijnlijk afkomstig uit Engeland. Weliswaar geldt de tarief-
verlaging slechts voor gietijzer, maar een ruime uitleg van dit begrip is zeker mo-
gelijk en zal zeer lucratief zijn geweest. Het verschil in doorvoerrecht bedraagt
immers f 0,43 per 100 pond. Bij een invoer van 1.266 Ctr. kan op deze manier
f 272,19 bespaard zijn! Er is nog een andere verklaring mogelijk: de op handen
zijnde invoering van een invoerrecht op ruw ijzer en een hoger tarief op stafijzer
in september van 1844 zijn al enige tijd onderwerp van discussie op de General-
versarnmlung geweest. Het ligt voor de hand dat men probeert nog v66r het van
kracht worden van dit invoerrecht een voorraad aan te leggen, al dan niet gebruik
makend van de voordelen die het Nederlandse tarief biedt.

Voor de ijzerwaren (grove en fijne) zien wij in beide gevallen een Pruisisch uit-
voeroverschot. De uitvoer van grove ijzerwaren ligt in de jaren veertig rond de



11.3 Spreiding van het verkeer over de Nederlandse kantoren 267

250 Ctr. en later bij 400 Ctr. per jaar. Tot en met 1845 is de uitvoer van fijne
ijzerwaren met 120 a 220 Ctr. omvangrijker dan in de jaren daarna, waarin zelden
meer dan 50 Ctr. wordt bereikt. Dit komt mede door een verandering van deze
tariefgroep. In 1846 worden naalden en spelden, een belangrijk exportprodukt van
de fijnijzerindustrie bij Aken, namelijk verplaatst naar de categorie "kramerij".
De verklaring voor het niet dalen van de uitvoer van "kramerij" in de crisisjaren
1846 en 1847 is vermoedelijk dat die uitvoer voor een groot deel de export van
naalden betreft en niet die van luxegoederen.

11.2.6 Vee

Vanaf 1845 tot en met 1852 is Kaldenkirchen de belangrijkste importeur van vee.
Bij de invoer van kalveren (2.000 a 2.500 stuks/jaar) en speenvarkens of biggen
(15.000 a 25.000 stuks /jaar) 100pt het voorop en bij koeien komt Kaldenkirchen
(met een gemiddelde doorvoer van 1.500 stuks per jaar), na Coesfeld, op een
tweede plaats. De invoer van paarden neemt toe: van 200 stuks in 1841 naar 400
in 1857. De kalveren zijn mogelijk afkomstig uit de streek rondom Weert, waar
kalveren voor de uitvoer worden gem est. 46 De speenvarkens worden in de regio
zelf vetgemest met afval van de oliemolens en brouwerijen.

Bij de uitvoer valt Kaldenkirchen slechts op door een incidentele export van
1.067 paarden in 1845 en van 800 hamels in 1853. Voor het overige is de vee-
uitvoer van geen betekenis. De veehandel wordt in de jaren 1838-1840 voor het
grootste gedeelte via de toenmalige bijkantoren in Straelen en niet via het hoofd-
kantoor afgewikkeld. Zoals bij de behandeling van het Nederlandse kantoor in
Arcen zal blijken, wordt ook in de jaren vijftig het meeste vee in deze streek
ingevoerd.

11.3 Spreiding van het verkeer over de Nederlandse kantoren

In het onderstaande wordt een poging ondernomen de Nederlandse in- en uitvoer
in de jaren vijftig aan de hand van de Limburgse statistiek te reconstrueren." Voor
zover de schaarse gegevens dat toelaten, kan worden gesteld dat het kantoor Ven-
10het belangrijkste voor de Nederlandse uitvoer naar Pruisen is geweest, gevolgd
door Swalmen en Tegelen. Van de twee Barrieres schijnt de Keulsche Barriere iets
belangrijker te zijn geweest. Het ontbreken van uitvoergegevens van de grensover-
gang Wezelse Barriere voor het jaar 1856 maakt een beoordeling echter nog
moeilijker. De kantoren Arcen en Well hebben in elk geval het geringste verkeer.
De kantoren afzonderlijk kan men - van noord naar zuid - als voIgt karakterise-
ren:

46 Cf. Poell, Beschrijving, 294.
47 PVL 1851, 1852, 1854 en 1856. Cf. hoofdstuk 4 over de betrouwbaarheid.
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Well48 importert graan, hout (gezaagd en ongezaagd, brandhout), kramerij en vee
uit Pruisen; (slacht)vee wordt ook uitgevoerd. In alle gevallen gaat het echter om
kleine hoeveelheden. De Wellse uitvoer van oud ijzer (320 en 400 Ctr.) is daaren-
tegen omvangrijk. Mergel, kalksteen en ongebakken hardsteen zijn andere grote
uitvoerposten. De doorvoer bestaat uitsluitend uit ongebluste kluitkalk. Omdat
noch Well noch Arcen als expeditiekantoor voar de landzijde de bevoegdheid heeft
voor invoer over de Maas, staat vast dat alle vermelde goederen uit Pruisen af-
komstig zijn of naar Pruisen gaan.

Arcen" voert eveneens graan, hout en kramerij uit Pruisen in, maar zogoed als
geen (siacht)vee. WeI worden in 1854 en 1856 bijen geiInporteerd - per jaar 1.000
korven. Ook manufacturen worden in kleine hoeveelheden gelmporteerd: Iakens
(van woI), katoenen en zijden manufacturen en gemengde manufaduren van katoen
en zijde. De uitvoer van haardas en van ruwe manufacturen van vlas alsmede
de doorvoer van ongebluste kluitkalk hebben enige omvang. In 1852 worden
incidenteel22 Ctr. boter uitgevoerd. Evenals in Well wordt ook in Arcen oud ijzer
geexporteerd. De uitvoer te Arcen wordt gedomineerd door vee, dat hier in zeer
grote aantallen over de grens naar Pruisen gaat. Het merendeel daarvan bestaat
uit ais slachtvee gekenmerkte ossen, koeien en vaarzen, daarnaast hokkelingen
en kalveren, varkens en schapen. Paarden en veulens worden eveneens uitgevoerd.
Verder vinden wij elk jaar een uitvoer van stro met een waarde van tussen de
f 150,- en f 448,- en van "inlandsche gedroogde huiden" met een waarde tussen
f 260,- en f 620,- terug.

De invoer uit Pruisen bij de Wezelsche Barriere" bestaat hoofdzakelijk uit graan,
hout en ongemalen tufsteen; de invoer van vee is van weinig betekenis. Incidenteel
worden bier en hop geiInporteerd. Ook kramerij, manufacturen en meubelen wor-
den ingevoerd. De hoeveelheden zijn echter zeer gering. De uitvoer bij de Wezel-
sche Barriere is beduidend gevarieerder dan in Well en Arcen. Gegevens uit het
jaar 1856 ontbreken. In 1852 en 1854 spelen bewerkte, ongebakken hardsteen, ge-
bakken steen, dakpannen en pottenbakkerswerk een grote rol. Daarnaast vinden
wij er koloniale goederen als katoen, rijst, koffie, tabak en guano, cichorei en ver-
schillende soorten vis, eveneens in grote hoeveelheden.

In Well en Arcen wordt er in vijf a tien verschillende goederen gehandeld, de We-
zelsche Barriere verhandelt zo'n twintigtal goederen. Venlo" vertoont een heel

48 PVL 1854, 392 (invoer), 407 (uitvoer); PVL 1856, 420 (invoer), 432 (uitvoer), 439 (doorvoer), 440
(entrepot).
49 PVL 1852, 273 (invoer), 279 (uitvoer), 283 (uitvoer), 286 (entrepot); PVL 1854, 384 (invoer), 403 (uitvoer),
416 (doorvoer), 419 (entrepot); PVL 1856, 414 (invoer), 428 (uitvoer), 439 (doorvoer).
50 PVL 1852, 278 (invoer), 283 (uitvoer), 286 (doorvoer); PVL 1854, 383 (invoer), 402 (uitvoer), 416
(doorvoer); PVL 1856, 414 (invoer), [uitvoer ontbreekt, A.L.], 439 (doorvoer).
51 PVL 1851, 371 (in- en uitvoer), 372 (doorvoer); PVL 1852,277 (invoer), 282 (uitvoer), 286 (doorvoer),
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ander beeld: een breed palet van grondstoffen, halffabrikaten, eindfabrikaten en
voedingsmiddelen, zowel van Europese als van koloniale afkomst. De invoerlijst
telt ongeveer 70 posten, de uitvoerlijst 25. De wisselende berekening, volgens de
waarde en het gewicht, maakt het moeilijk om aan te geven waar het zwaartepunt
van de invoer vanuit Pruisen ligt. In elk geval kan gesteld worden dat er een grote
varia tie aan eindprodukten is: aardewerk, boeken, glaswerk, houtwerk, ijzerwerk
(inclusief spelden en spijkers), papier en manufacturen (inclusief kleren) worden
in vrij grote omvang gei'mporteerd, en daarnaast worden ook touwwerk en koper-
en blikwerk ingevoerd.

Als er een groep eindprodukten uitspringt, dan is dat wel "kramerij" en daaraan
verwante luxeprodukten als modewaren, vilten hoeden, paraplu' 5, rnuziekinstru-
menten, speelkaarten en uurwerken. Er is in het stadse Venlo duidelijk vraag naar
dit soort spullen. Het is niet in alle gevallen zeker dat deze goederen uit Pruisen
komen. Met name voor nieuwe kleren vermeldt de Kommerzialnachweisung in
de jaren 1854 en 1856 geen uitvoer, terwijl er kleding ter waarde van f 6.423,-
respectievelijk f 3.423,- in Venlo wordt ingeklaard die mogelijk uit Belgie komt.
Ook op het gebied van voedingsmiddelen verschilt Venlo van de noordelijke kan-
toren. Hier worden graan en meel, eieren (50.000 stuks!), pruimen, verse riviervis,
vlees en sterkedrank, bier en wijn ingevoerd.

De grondstoffen en halffabrikaten die in Venlo worden ingevoerd zijn slechts
gedeeltelijk uit Pruisen afkomstig, zoals hout. Steenkool, dakleien en kalk zijn,
evenals hardsteen, afkomstig uit Belgic, en hetzelfde geldt vermoedelijk ook voor
staalstaven. Garens kunnen uit Engeland en/ of Pruisen zijn ingevoerd, de diverse
drogerijen en chemicalien kunnen uit Duitsland, Belgie en/ of Engeland zijn geim-
porteerd. Interessant is dat Venlo ook enkele koloniale goederen importeert, zoals
indigo, verfhout en rijst. Voor rijst kan worden aangetoond dat de invoer in 1854
via Pruisen heeft plaatsgevonden.f

De uitvoer van Venlo naar Pruisen kent slechts twee goederen, te weten zout
en cichorei. In alle drie de jaren is de omvang van deze uitvoer goederen groot.
In 1852, 1854 en 1856 worden er gemiddeld 30.000 Ctr. zout en 2.000 Ctr. cichorei
geexporteerd." Ook wordt er vee uitgevoerd, met name varkens en paarden. In
1851 wordt ook 30.000 Ctr. ruw katoen en 24.000 Ctr. koffie als uitvoer in Venlo
vermeld; in de volgende jaren ontbreken beide produkten. De reden is waarschijnlijk
een andere verslaglegging. Het verslag over 1851 is bijzonder summier. Daarin
worden Venlo en de Barrieres samengevat, maar dat gebeurt in de volgende jaren
niet meer.

287 (entrepot); PVL 1854, 379-382 (invoer), 400 (uitvoer), 415-416 (doorvoer), 419 (entrepot); PVL 1856,
411-413 (invoer), 427 (uitvoer), 438 (doorvoer), 440 (entrepot).
52 Cf. KNW 1854, Nr. 14 (Ausfuhr Kaldenkirchen).
53 Wat zout betreft komt dit overigens aardig overeen met de invoer van Kaldenkirchen volgens de
KNW. De geregistreerde invoer van cichorei in Kaldenkirchen is echter veellager.
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De doorvoer in VenIo is veel omvangrijker dan de uitvoer. Naast kalk, dakleien
en lijnzaad worden er overwegend halffabrikaten doorgevoerd. Het zwaartepunt
ligt, in brede zin, bij garens en verfwaren. Een andere belangrijke vracht vormen
de voedingsmiddelen rijst en wijn. Blijkbaar had VenIo een omvangrijke handel
in met name wijn, getuige de levendige in-, uit- en doorvoer, alsmede de opslag
in depot. Zeker noemenswaardig is ook de doorvoer van "fabrijk- en stoomwerk-
tuigen" ter waarde van f 12.000,- (in 1852). In 1854 en 1856 worden "fabrijks- en
stoomwerktuigen" voor f 7.666,- respectievelijk f 9.300,- doorgevoerd nadat ze
eerst in entrepot zijn geplaatst. Helaas is onduidelijk, in welke richting de door-
voer verloopt - van of naar Pruisen - maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze
(stoom)machines naar Pruisen gaan.

De Keulsche Barriere" orienteert zich wat betreft de invoer uit Pruisen duidelijk
op kramerij en manufacturen, en daarbinnen weer op vIas en zijde. Deze Barriere
is belangrijker voor de uitvoer van koloniale goederen naar Pruisen dan de Wezel-
sche Barriere. Daarnaast vinden wij export van oliezaad, traan en verfwaren, stok-
vis en krenten, die voor een groot deel van Europese afkomst en voor een klein
deel van niet-Europese origine zijn. In de meeste gevallen gaat het dus om ver-
borgen doorvoer. De haring (alleen in 1852) en (mogelijk) de cichoreiwortel zijn
weI uit Nederland afkomstig. De "echte" doorvoer van de Keulsche Barriere valt
op omdat er uitsluitend manufacturen worden vermeld, in het bijzonder fluwelen
linten. Vermoedelijk wordt hier van Pruisen naar andere landen doorgevoerd. De
linten kunnen afkomstig zijn uit Kaldenkirchen en omgeving.

Tegelen" heeft een tamelijk gevarieerde handel. Bij de invoer komen goederen
als graan en loodaarde, steenkolen en manufacturen, raapkoeken en "fabrijkwerk-
tuigen" voor. De uitvoer vertoont deze varia tie. Een zeker zwaartepunt ligt bij
de dakpannen (tabel 11.3), wat gezien de opkomende industrie ter plaatse niet
verbaast." Daarnaast worden echter koloniale goederen (koffie, katoen, verfhout,
guano), slachtvee (kalveren), granen (rogge), aardappelen en een grote hoeveelheid
steenkolen uitgevoerd. Bij de doorvoer vinden wij kalk, wijn en lijnzaad.

Wezelsche Barriere, VenIo, Keulsche Barriere en tot op zekere hoogte Tegelen
vormen een cluster. Well en Arcen zijn kantoren van ondergeschikte, lokale bete-
kenis. Well verwerft in de jaren vijftig een functie in de handel in hout en kalk
en heeft verder vermoedelijk ook enige betekenis als overgang in het kleine grens-
verkeer met Kevelaer. Arcen heeft met Straelen, en op korte afstand Geldern, iets

54 PVL 1852, 273 (invoer), 280 (uitvoer), 284 (doervoer); PVL 1854, 383 (invoer), 401-402 (uitvoer), 416
(doorvoer); PVL 1856, 413-414 (invoer), 427-428 (uitvoer), 439 (doorvoer).
55 PVL 1852, 277 (invoer), 281 (uitvoer), 285 (doorvoer), 287 (entrepot); PVL 1854, 382 (invoer), 400-401
(uitvoer), 416 (doorvoer), 419 (entrepot); PVL 1856,413 (invoer), 427 (uitvoer), 438-439 (doorvoer), 440
(entrepot).
56 O. Teeuwen, Uil aarde.
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meer achterland dan Kevelaar voor Well kan betekenen. Arcen deelt echter zijn
Pruisische achterland met de Wezelsche Barriere, die over een betere weg naar
Geldem beschikt. WeI zien wij een concentratie van de veehandel- die immers
geen verharde weg nodig heeft - in Arcen.

In de jaren vijftig he eft de Wezelsche Barriere waarschijnlijk weinig direct ver-
keer naar Wezel meer verzorgd, maar wel betekenis gehad voor het verkeer met
plaatsen die langs deze oude route liggen, onder meer de reeds genoemde steden
Straelen en Geldem. In het begin van de hier onderzochte periode is er mogelijker-
wijs nog wel handel op Wezel zelf geweest; wij hebben daarover echter geen cij-
fers. Het moet eveneens worden betwijfeld of veel van de goederen die in 1856
langs de Keulsche Barriere komen afkomstig zijn uit Keulen of daarheen worden
gebracht. Venlo he eft een zeer gevarieerde eigenhandel, en de bulk van de door-
voer wordt afgewikkeld over de Keulsche Barriere. Aard en omvang van het goe-
derenpakket duiden erop dat zij bestemd zijn voor de regio Gladbach. Hetzelfde
geldt voor de grensovergang Tegelen. Tegelen heeft in de jaren vijftig een redelijk
zelfstandige positie naast VenIo veroverd.

Het kantoor Swalmen" (Duits: "An der Swalme") is op Roermond gericht. In- en
uitvoer zijn gevarieerd, maar klein van omvang. Er worden bulkgoederen als hout,
granen, steenkolen en kalk uit Pruisen ingevoerd en verder manufacturen van alle
soorten, waarbij manufacturen van hennep, vlas en werk de grootste waarde verte-
genwoordigen, gevolgd door passementwerk en servetgoed. Vande overige
nijverheidsprodukten moeten kramerij, houtwerk en meubelen worden genoemd.
De grootste uitvoerpost naar Pruisen is steenkool, gevolgd door diverse oliezaden
en hooi (275.700 pond in 1854, 151.940 pond in 1856). In 1854 wordt een grote
hoeveelheid gezaagd hout uitgevoerd. De uitvoer van koloniale goederen is mini-
maal, daarentegen wordt een aantallokale voedingsmiddelen geexporteerd, zoals
stroop, aardappelen, gevogelte, slachtvee en verse groente. Swalmen staat tamelijk
los van de overige kantoren. Het heeft de orientatie op Roermond gemeenschappe-
lijk met het nog te behandelen Wassenberg.

11.4 Het wegtransport in de jaren 1837-1842

In het hiema volgende wordt stilgestaan bij het wegtransport in het rayon Kalden-
kirchen in de jaren 1837-1842. In deze periode voltrekt zich de definitieve
afscheiding van Belgic, die gevolgen heeft voor Venlo en enige tijd later ook voor
Kaldenkirchen. Het lijkt alsof de handel zich in 1838 inhoudt, in afwachting van
de ophanden zijnde overeenkomst tussen Belgie en Nederland. In 1839 neemt het

57 PVL 1852, 285 (doorvoer), 287 (entrepot); PVL 1854, 390-392 (invoer), ~7 (uitvoer), 417 (doorvoer),
419 (entrepot); PVL 1856, 419-420 (invoer), 431-432 (uitvoer), 439 (doorvoer), 440 (entrepot).
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aantal vrachtwagens met bulkgoederen dat de grens passeert duidelijk toe (tabel
11.4) en in 1840 en 1841 passeren dagelijks rond de 90 vrachtwagens (met onder
meer steenkolen, kalk en oliezaden) de grens van Nederland naar Pruisen. Het
aantal vrachtwagens met koopmanswaren verdubbelt in 1839, verviervoudigt in
1840 (ten opzichte van 1837)en blijft ook in de volgende jaren toenemen. De sterke
groei in 1840 is toe te schrijven aan de toegenomen invoer van katoenen garen
(koopmanswaar, van 1.488 naar 5.183 Ctr.), aan een verdubbeling van de invoer
van oliezaad ('andere goederen', van 9.419 naar 18.320 Ctr.) en aan een toename
van de invoer van steenkool (,andere goederen', van 146.537Ctr. naar 167.033Ctr.)

Bijhet uitgaande verkeer zien wij in 1839 een eveneens sterke toename van het
aantal vrachtwagens met bulkgoederen, een toename die weer wordt overtroffen
door die van vrachtwagens met koopmanswaren. (tabel 11.4) Enkele tientallen
vrachtwagens komen uit de wijde omgeving. Het aantal vrachtwagens met bulk-
goederen vermindert in 1840 met meer dan de helft. Zander verdere informatie
over de uitgevoerde goederen kunnen wij slechts vermoeden dat er in 1839 veel
graan is uitgevoerd. Het handels- en scheepvaartverdrag tussen Nederland en het
Tolverbond van 21 januari 1839 maakt de uitvoer daarvan immers goedkoper.

Tabelll.4 Verkeer Kaldenkirchen 1837-1842

in
koopmanswaar

vrachtwagens
uit

andere goederen koopmanswaar andere goederen

jaar

1837 343 21.861
1838 272 18.669
1839 697 23.670
1840 1.316 27.095
1841 1.453 27.785
1842 1.486 26.948
daarvan doorvoer ("unmittelbarer Durchgang")
1~7 ~ 0
1838 56 0
1839 16 0
1840 3 0
1841 3 0
1842 0 0
In- en uitvoer zonder doorvoer
1837 286
1838 216
1839 681
1840 1.313
1841 1.450
1842 1.486

68
191
619
697
582
641

509
389

1.718
763
857
645

38
33
20
24
29
18

o
o
o
o
o
o

21.861
18.669
23.670
27.095
27.785
26.948

30
158
599
673
553
623

509
389

1.718
763
857
645----------------------------- ----- -------------

Bron: Jaarverslagen 1837-1842. - HStA Dusseldorf PStD 348-350.
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Een vergelijking van het aantal vrachtwagens met de geregistreerde in- en uitvoer
van de jaren 1841 en 1842 leidt tot de conclusie dat de vrachtwagens met 10 tot
14 Ctr. in die jaren niet zwaar zijn beladen. Dit strookt met het feit dat de weg
Venlo-Kaldenkirchen pas in 1843 wordt bestraat." Als we het aantal binnenko-
men de vrachtwagens vergelijken met het aantal uitgaande voertuigen, zien we
een groot verschil. In 1842 gaan er bijvoorbeeld 27.148 wagens meer in dan uit.
Het is onwaarschijnlijk dat al deze wagens leeg teruggaan naar Venlo nadat ze
hun lading in Krefeld of Gladbach hebben afgeleverd. Er bestaat de mogelijkheid
dat ze niet geregistreerde goederen als retourvracht laden. Uitgaand van een laad-
gewicht van 10 a 14 Ctr. zou het in 1842 om een uitvoer van rond 300.000 Ctr.
gaan. We moe ten daarbij vooral denken aan hout, stenen en turf en landbouwpro-
dukten. Er bestaat in de Maashavens zeker vraag naar scheeps- en ander timmer-
manshout, bijvoorbeeld in Dordrecht, evenals naar tuf- en leisteen. Een bevestiging
voor dit vermoeden vinden wij even wel niet in de ons ter beschikking staande
bronnen. Al met al kunnen we slechts stellen, dat Kaldenkirchen aan het einde
van de jaren dertig een omvangrijke geregistreerde invoer van bulk- en koopmans-
goederen en een naar verhouding geringe geregistreerde uitvoer heeft, en dat er
daarnaast in grotere omvang waarschijnlijk ook stenen en hout zijn uitgevoerd.

11.5 Conclusies

Het is niet het gehucht Kaldenkirchen en zijn directe omgeving dat verantwoor-
delijk is voor de omvangrijke invoer over de weg vanuit Nederland. Natuurlijk
worden enkele grondstoffen, bijvoorbeeld tabaksbladeren en voedingsmiddelen,
ook daar gebruikt. Het overgrote deel van de invoer is echter bestemd voor de
opbloeiende industriesteden Gladbach, Rheydt en Viersen en omgeving. Hun lig-
ging - bijna exact in het midden van de twee waterwegen Rijn en Maas - maakt
import van goederen via Venlo lonend. Er zijn aanwijzingen dat de kosten voor
de aanvoer over de Maas en per as naar Gladbach nog in 1848 lager zijn dan de
aanvoer over de Rijn. De vrachtkosten op de Maas zijn ongeveer de helft goed-
koper dan die op de Rijn. De vrachtkosten voor het wegtransport van een Rijn-
haven naar Gladbach zijn over het algemeen ook duurder dan die vanuit VenIo.
De bewering dat in 1849 alle goederen uit Rotterdam, met bestemming Gladbach
en omgeving, over de Maas zijn aangevoerd, is minder onwaarschijnlijk dan Scha-
wacht" doet voorkomen.

Kaldenkirchen importeert vooral steenkool, oliezaad, kalk, zout, ruw katoen,
katoenen garens en koffie, en daarnaast kleine hoeveelheden verfwaren, linnen
garen, rogge, rijst, stokvis en traan. Het betreft dus voornamelijk grondstoffen voor

58 Spapens, De grens, 216. De" Aktienstrafse" Koln-Venlo via Kaldenkirchen wordt eveneens in die tijd
aangelegd. Cf. Krings, Kleinstiidte, 39.
59 Schawacht, Schiffahrt, 39.
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de textielindustrie, hulpstoffen voor de textielververij (verfwaren en vetten),
brandstoffen (steenkool) en daarnaast voedingsmiddelen.

De - geregistreerde - uitvoer is in Kaldenkirchen van begin af aan minder om-
vangrijk. De uitvoer van Kaldenkirchen is de laagste van alle hier onderzochte
kantoren. Vooral voor bulkgoederen (steenkolen, granen en oliezaden) zijn andere
grenskantoren belangrijker. Er bestaat echter de mogelijkheid dat Kaldenkirchen
een grote niet-geregistreerde uitvoer heeft van onder meer steen en hout. Het op-
vallendste is dat de bloeiende textielnijverheid van Gladbach in de gehele periode
niet meer dan 18.000Ctr. katoenen en 7.000Ctr. wollen goederen uitvoert. Volgens
een bericht van de Handelskarnrner Gladbach uit 1847is men voor de uitvoer sterk
op Antwerpen georienteerd. Daamaast wordt via Le Havre en in geringe mate
via Bremen en Hamburg geexporteerd.?" Voor de uitvoer naar het overige buiten-
land is de Rijn voor Gladbach dus - eventueel in combinatie met het spoor - voor-
deliger. De Nederlandse steden aan de Maas bieden v~~r de Niederrhein weinig
afzetrnogelijkheden. Zij worden voor een groot deel bevoorraad door de internatio-
nale handel op de Maas. Misschien ook zijn de grote Duitse handelshuizen voor
de afzet traditioneel meer op de Rijn gericht, omdat zij vaak in Keulen, Dusseldorf
en Elberfeld zetelen. Er zijn enkele goederen die wel vanuit Duitsland naar bij-
voorbeeld Roerrnond gaan, hetzij via Kaldenkirchen, hetzij via Wassenberg, zoals
ijzerwaren, zijdewaren, papier, een geringe hoeveelheid wijn en chemicalien. In
de noodjaren wordt bovendien graan uitgevoerd. Het meer noordelijk gelegen
gedeelte van het rayon Kaldenkirchen, bijvoorbeeld de stad Geldem, schijnt ook
via Kranenburg te exporteren.

Kaldenkirchen heeft dus een regionale verzorgingsfunctie voor haar achterland.
Deze rol kan het kantoor speIen, niet dankzij zijn goede aansluiting op het Neder-
landse wegennet, maar dankzij zijn althans redelijke aansluiting op het waternet,
te weten de Maashavens in VenIo en omstreken. De vrachtkosten en de tolgelden
op de Rijn maken dat de Maas het, tot in de jaren veertig, niet in aIle gevallen
hoeft af te Ieggen tegen de grotere stroom. Haar slechte bevaarbaarheid is wel
een zware handicap.

Een grondige verandering komt er pas met de aanIeg van de spoorweg. In 1849
wordt Viersen, tegelijk met Krefeld, spoorwegstation. In 1852komt de lijn Herzo-
genrath-Gladbach gereed en een jaar later ook het traject Herzogenrath- Aken. Wij
zien dan ook in 1853 een lichte en in 1854een sterke achteruitgang van de invoer
in Kaldenkirchen. In 1855en 1856herstelt zich de invoer, om in 1857 te dalen naar
het laagste peil van de hele onderzochte periode. De daling in 1854 is vooral te
wijten aan een teruggang van de import van steenkool (met ruirn 50.000 Ctr.). Dit
kan twee redenen hebben: concurrentie van de spoorlijn en/ of laag water op de

60 "Schreiben der Handelskammer des Kreises Gladbach an die Regierung in Dusseldorf vom 30.3.1847".
- HStA Dusseldorf, Nebenstelle Kalkum, Regierung DUsseldorf I, 2396, F 195/197; geciteerd in: Schawacht,
Rheinfahrt, 39.
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Maas. In de jaren vijftig heeft de Maas in toenemende mate te kampen met laag
water, omdat in de Belgische Kempen veel water voor irrigatie wordt onttrokken."
In een droge zomer als van 1854 wordt de scheepvaart vermoedelijk sterk gehin-
derd. In Westfalen wordt in het najaar van 1854 de scheepvaart gehinderd door
droogte en in het voorjaar door strenge vorst/2 mogelijk is dit ook in Limburg
gebeurd. Ook is de haven van Antwerpen langer ijsvrij dan de haven van Rotter-
dam en kan daardoor in de winter voordelig zijn.

De spoorlijn heeft echter de invoer via de Maas niet onmiddellijk verdrongen.
De transportkosten per trein liggen hoog. Ook zijn er goederen zoals zout - dat
waarschijnlijk uit zoutziederijen in Venlo en Roermond afkomstig is -, die beter
over de weg kunnen worden aangevoerd. De invoer van zout neemt juist na 1854
toe. Het wederopbloeien van de invoer in 1855 en 1856 wijst erop dat de komst
van de spoorweg op korte termijn geen structurele verandering tot gevolg heeft.

Evenals Kranenburg ligt Kaldenkirchen tussen de rivieren Rijn en Maas in. De
historisch bepaalde orientatie van de regie op de Maas, in combinatie met lage
vrachtprijzen, heeft in de eerste helft van de jaren veertig een omvangrijke invoer
over deze rivier tot gevolg. De invoer is voor een zeer groot gedeelte nationale
handel, dat wil zeggen, steenkolen en andere grondstoffen uit Belgie en Engeland.
In de loop van de tijd komt daar een steeds groter aandeel intemationale handel
bij, hoofdzakelijk omdat naast koloniale voedingsrniddelen steeds meer ruwe
katoen wordt ingevoerd. De regionale invoer, dus de invoer uit het Maasdal tussen
Arcen en Roermond, bestaat slechts uit rogge en tuinbouwprodukten. Het is goed
mogelijk dat ook de rogge van verder af per boot wordt aangevoerd. Voor de
crisisimport van 1846 is dat bijna zeker. De uitvoer van Kaldenkirchen, naast
enkele manufacturen en nijverheidsprodukten voomamelijk graan, kunnen we
met enige zekerheid als regionale handel kwalificeren. Waarschijnlijk wordt het
graan ook in de aanpalende regio verbruikt. Bij de wijn, de kleine nationale handel
die via Kaldenkirchen loopt, is dat zeker het geval. Zoals reeds is opgemerkt, zijn
de afzetkansen voor produkten uit Kaldenkirchen in de Maassteden vrij klein.
Van de mogelijkheid via de Maas goederen naar bijvoorbeeld Engeland door te
voeren, wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt.

61 Cf. hoofdstuk 4.
62 Cf. hoofdstuk 7.
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12 De Kreis Heinsberg en het Land van Montfort

12.1 Bestuurlijke organisatie, economische ontwikkeling en infrastructuur

Wassenberg ligt in de KreisHeinsberg en hoort bestuurlijk bij de Regierungsbezirk
Aken. Het rayon omvat de Kreis Heinsberg. Het hoofdkantoor in Wassenberg
heeft een aanmeldingspost aan de grens bij Rothenbach. Er is een bijkantoor Iste
klas in Wehr. In 1848wordt het bijkantoor 2de klas in Waldfeucht verplaatst naar
Karken en krijgt de status Iste klas.

De regio ligt tussen de gebieden met textielindustrie aan de Nederrijn en die
met ijzerindustrie bij Stolberg in.De Kreis Heinsberg is rninder gelndustrialiseerd
en heeft veel akkerbouw en veeteelt.Daarbij moeten twee activiteiten in het bijzon-
der worden genoemd: de vlasaanbouw in de Kreis zelf en in de naburige Kreisen
Erkelenz en Geilenkirchen, en de imkerij op de hei en de koolraapvelden.' In de
stad Heinsberg vinden we wolmanufacturen, een wolspinnerij, leerlooierijen en
een papierfabriek. Tijdens het continentaal stelsel ontwikkelt deze papierfabriek
een speciaal soort papier voor de verpakking van spelden."

InWassenberg en Waldfeucht wordt bier gebrouwen, en er wordt linnen gewe-
yen in huisnijverheid, gebaseerd op de eigen omvangrijke vlasteelt. Ook wordt
er olie gewonnen uit hennepzaad.' In de eerste helft van de 19de eeuw worden
er in de dorpen aan de grens fluwelen linten geweven. In Wassenberg wordt, ge-
baseerd op de reeds aanwezige huisnijverheid, een kleine manufactuur opgericht
door Wilhelm Haas uit Dillenburg (Siegedand). Voor de aanvoer van grondstoffen
en de afzet van eindprodukten heeft hij een eigen transportondememing en expor-
teert, volgens Heinrichs", tot in Parijs. InKarken stimuleren de pastoor en de leraar
rond 1840 de boeren om een bijverdienste in de weverij te zoeken. Ook hier
worden fluwelen linten vervaardigd. In de buurt van Wassenberg worden ook
nog dakpannen gebakken."

Geilenkirchen is een oude handelsplaats en ligt op het knooppunt van verschil-
lende wegen naar Keulen, Dillen en Aken. In de hele streek komt kaarsenmakerij
op basis van bijenwas voor" en in het dal van de Roer wordt hout- en manden-

1 Hocker, GrojJindustrie, 57.
2 Ibidem. Spelden en naalden worden in de amgeving van Aken in grate hoeveelheden geproduceerd.
3 Hocker, GrojJindustrie, 57.
4 Heinrichs, Wassenberg, 355.
5 Hocker, GrojJinduslrie, 57.
6 Kuske, "Industrien", 470.
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werk vervaardigd," Ook zijn er verschillende papiermolens gevestigd," Daamaast
is het Roerdal belangrijk voor de vee handel. Slachtvee uit het noordelijke gedeelte
van de Niederrhein, de streek rondom Kleef, met bestemming Aken, Luik en Brus-
sel wordt door het Roerdal gedreven.? In het stadje Linnich worden meerdere
paardenmarkten per jaar gehouden en het heeft ook als markt voor klaverzaad
een meer dan regionale betekenis.

Aan Nederlandse zijde ligt het Land van Montfort. De belangrijkste plaatsen zijn
daar Roermond en Echt. Ook een klein gedeelte van Zuid-Limburg - de streek
rond Sittard - grenst aan het rayon Wassenberg. Er is een expeditiekantoor in
Herkenbosch bij 'De Kievit', een grenspost annex herberg aan de weg van Wassen-
berg naar Roermond. In Echterbosch bevindt zich een tweede kantoor aan de weg
van Heinsberg naar de maashaven Roermond en Stevensweert en de weg naar
Roosteren aan de grens met Belgie. In 1849 wordt het kantoor Echterbosch opgehe-
yen en vanwege de verplaatsing van het Pruisische kantoor van Waldfeucht naar
Karken wordt er een nieuw kantoor geopend te Posterholt. In 1853 wordt Poster-
holt opengesteld voor algemene doorvoer en in- en uitvoer van accijnsgoederen,
behalve invoer van zeep en uitvoer van binnenlands gedestiileerd. Verder zijn
er expeditiekantoren van expeditie in Sittard, aan de weg Gangelt-Sittard, en in
Waubach (gemeente Ubach over Worms) aan de weg van Geilenkirchen naar Wijk
bij Maastricht. Voor grensbewoners is er een kantoor voor aangifte en betaling
te Schinfeld. In Sittard is algemene doorvoer toegestaan en vanaf 1841 ook invoer
van accijnsgoederen. Tot 1853 mogen in dit hele gebied geen accijnsgoederen
worden uit- of doorgevoerd.

De industrie van de stad Roermond rust op twee pijlers: "textiel- en papierfabri-
kage, die ook in het aangrenzende Rijnland van groot belang is. Daamaast zijn
er nog kleinere nijverheden zoals kaarsenmakerijen, ververijen, zoutziederijen,
leerlooierijen en gieterijen.:"? De textielnijverheid omvat aile sectoren, en er zijn
zijde- en lakenfabrieken, daamaast een katoenspinnerij, -weverij en -drukkerij en
ook twee lijnwaadblekerijen. De ijzergieterij/ smederij Giesbers, opgericht in 1845,
heeft in 1857 en 1858 al 70 arbeiders in dienst en vervaardigt landbouwwerktuigen
en (stoom)machines voor de landbouw.!' De papiernijverheid in Roerrnond is van
grote betekenis voor de stad, want reeds in 1840 zijn er drie stoommachines in
bedrijf. Volgens Griffiths staan in 1851 de twee grootste papierfabrieken van heel
Nederland in Roermond en niet in de Zaanstreek. De lage lonen in Limburg en
de goedkope steenkool uit Belgie zijn twee redenen voor deze groei."

Voor de rest heeft het arrondissement een overwegend agrarisch karakter. De

7 Kuske, "Industrien", 477.
8 Krings, Kleinsiiidte, 49.
9 Krings, Kleinstiidte, 48.
10 Linssen, Verandering, 62.
11 Van Hooff, Machinefabrieken, 32.
12 Griffiths, Reiardiation, 109.
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plaats Echt staat bekend om zijn graanhandel, maar zijn industriele ontwikkeling
begint rond 1850met de oprichting van enkele keramische bedrijven. Poell maak
al in 1851 melding van vijftien pannenbakkerijen "in zeer bloeiende staat, welker
pannen voor de beste van geheel Limburg gehouden worden."B De inwoners van
Montfort vinden hun bestaan in de veefokkerij en in de turfwinning. Ook in Weert
is de veeteelt een belangrijke bron van inkomsten. De rondom Weert gemeste
kalveren worden uitgevoerd tot naar Aken" en waarschijn1ijk ook naar Kalden-
kirchen. Gaethem - op de linkeroever van de Maas - heeft een jaarlijkse veemarkt
voor hoornvee.

In Urmond en Berg bij de Maas wonen veel mandenmakers, schippers en koop-
lied en in specerijen en steenkolen. De monding van het riviertje Eur bij Urmond
vormt een goede haven, "eene der beste en veiligste der Maas", volgens Poell.
De gemeente Sittard is de belangrijkste plaats van heel Nederland voor de handel
in eieren. Een andere belangrijke bron van inkomsten aldaar is de kousenweverij.
Schinnen - en met name Spaubeek - heeft voor de Belgische afscheiding bloeiende
(appel)azijnmakerijen. In deze plaats wordt ook in graan en paarden voor Pruisen
en runderen voor Belgie gehandeld. In Brunssum, vlakbij de grens met Pruisen,
bevinden zich een aardewerkfabriek en een pottenbakkerij. Over het algemeen
is het land in Zuid-Limburg door de rivierklei vruchtbaar, maar de grond van
enkele gemeenten in het hoger gelegen oostelijke gedeelte is evenwel zo slecht
dat de bewoners daar hun kost moeten verdienen met het "rondventen van korte
waren". Met name de gemeenten Ubach-over-Worms en Nieuwenhagen staan
hierom bekend."

Het rayon Wassenberg ligt - vanuit Pruisen gezien - in een uithoek. In tegenstel-
ling tot de omgeving van Gladbach ligt de Kreis Heinsberg dichter bij de Maas
dan bij de Rijn. De belangrijke oude lange-afstandsroutes, Keulen-Venlo en Aken-
Krefeld, raken het gebied nauwelijks, en hetzelfde geldt voor de spoorweg Keulen-
Aken-Antwerpen. De oude routes Roermond-Krefeld en Roermond-Aken hebben
veel van hun betekenis verloren. Wat blijft, zijn enkele grensoverschrijdende wegen
van regionale betekenis, als Geilenkirchen-Sittard en Heinsberg-Roermond.

Vanuit Geilenkirchen kunnen gewone vrachtwagens binnen een dag Sittard -
op een afstand van ruim 1 Meile - en waarschijn1ijk ook Roermond en Heerlen
bereiken. Ook Aken ligt binnen deze afstand, maar naar Keulen zijn er - ook voor
snelvrachten - twee dagen nodig. Bij Heinsberg komen wegen van en naar Roer-
mond, Aken, Linnich en Viersen bij elkaar. AI deze plaatsen liggen op een afstand
van tussen de 2~ en 5 Meilen van Heinsberg verwijderd en zijn dus binnen een
dag bereikbaar.

Roermond en Sittard hebben dus een zekere betekenis voor, Geilenkirchen en

13 Poell, Beschrijoing, 373.
14 Poell, Beschrijving, 294.
15 Q. Mosmuller, "Marskramers",
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Heinsberg, voor plaatsen in de directe omgeving en vice versa. Het verkeer van
en naar Limburg moet echter tot 1849 gebruik maken van onverharde wegen. In
dat jaar wordt de weg van Heinsberg tot aan de grens bij Karken verhard. Het
gedeelte van de grens naar Roermond is pas twee jaar later gereed. AIle overige
grensovergangen en wegen aan de Nederlandse kant blijven tijdens de hier on-
derzochte periode gewone landwegen. De spoorlijn Aken- Viersen wordt in 1853
doorgetrokken tot Geilenkirchen en nadert daarmee Wassenberg en Heinsberg
tot op 1~ Meilen. Geilenkirchen wordt zo het dichtstbijzijnde spoorwegstation
voor Sittard en Roermond, en vanaf december 1856 is er een diligence op de route
Geilenkirchen-Gangelt- Wehr-Sittard."

12.2 De handel van Wassenberg

Per saldo zijn de invoer en uitvoer van Wassenberg vrijwel in evenwicht, maar
in vergelijking met andere kantoren is de handel echter gering. Zout, rogge, steen-
kool, kalk, koffie, oliezaden, ruwe huiden en afval zijn de acht goederen die - naar
het gewicht gemeten - in Wassenberg het meest worden ingevoerd. Daar moet
direct aan worden toegevoegd dat de totale invoer van zout in 17 jaar tijd 51.130
Ctr. bedraagt en die van huiden en afval ongeveer 3.600 Ctr, Wassenberg speelt
een belangrijke rol bij de invoer van vee.

Bij de uitvoer worden de eerste vier plaatsen ingenomen door granen, met tarwe
(76.127 Ctr. in 17 jaar) als koploper. Grondstoffen die worden uitgevoerd, zijn
steenkool, klaverzaad en schors. Noemenswaardig is verder de uitvoer van grof
aardewerk, houtwerk en ijzerwerk en die van wijn.

10000
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16 PVL 1856, 444.
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Zout, kalk en steenkool (figuur 12.1) vormen een groot deel van de invoer, terwijl
steenkolen ook worden uitgevoerd. Het zwaartepunt ligt duidelijk bij zout, het-
geen wordt veroorzaakt door een incidenteel hoge invoer in 1847. In dat jaar
wordt een waarschijnlijk voor Gladbach bestemde levering via Wassenberg inge-
voerd in plaats van via Kaldenkirchen." Over het algemeen is de omvang van
de drie delfstoffen bij de invoer ongeveer even groot, maar in 1855 komt de
uitvoer van steenkool pas goed op gang. Vermoedelijk gaat het hier om kolen uit
het Ruhrgebied en niet uit het district Aken, dat namelijk reeds in 1852 per spoor
bereikbaar is.

In 1857 wordt ook nog eens 13.726 Ctr. steenkool bij Wassenberg doorgevoerd.
Vrij zeker is dat het daarbij om Nederlandse kolen gaat uit de mijnen Kohlscheid
en Pannesheide bij Kerkrade. Dat kan worden afgeleid uit het gegeven dat er in
Pruisen geen doorvoerbelasting wordt berekend. Volgens de bepalingen uit de
verdragen met Belgie en Nederland moet voor Belgische kolen een geringe som
(6 Pfg. per Ctr.) berekend worden.l'Tie kolen worden vermoedelijk per spoor van
Herzogenrath naar Heinsberg en verder per as via Karken naar Roermond vervoerd.

Bij het uitvoerpakket van Wassenberg nemen gran en een prominente plaats in.
Op 1849 na - een jaar waarin bijna geen graan wordt uitgevoerd - is Wassenberg
altijd goed voor enkele honderden Centner, en in de jaren vijftig zelfs voor enkele
duizenden Centner tarwe, haver, gerst en rogge. Vanaf 1853 overstijgt de uitvoer
van tarwe en haver /boekweit enkele malen de 10.000 Ctr. Het enige andere voe-
dings mid del dat geregeld wordt uitgevoerd, is wijn. Een wijnhandelaar in Sittard
betrekt een deel van zijn voorraad Duitse wijnen via Wassenberg. De aanvoerroute
is z6 belangrijk dat hij, in 1841, een speciale openstelling voor het importeren van
wijn via het expeditiekantoor Sittard weet te verkrijgen."

Peulvruchten worden doorlopend ingevoerd, zij het ookin kleine hoeveelheden.
De import van rogge begint pas in 1851 - met 2.500 Ctr. - maar eindigt in 1857
op 13.500 Ctr. en is daarmee verantwoordelijk voor een deel van de algehele toe-
name van de invoer van kantoor Wassenberg. In 1853 komen haver en gerst erbij,
maar de invoer daarvan blijft beperkt tot enkele honderden Centner.

Van de koloniale goederen worden koffie, wat rijst en zeer kleine hoeveelheden
-1 a 5 Ctr. - specerijen ingevoerd. Er wordt geen suiker gei'mporteerd. WeI wor-
den er jaarlijks enkele tientallen Centner verse en gedroogde zuidvruchten inge-
voerd. De invoer van koffie ligt met ± 1.000 Ctr. per jaar op een vierde plaats in
de totale invoer van Wassenberg, na kalk en v66r oliezaden. Deze invoer is niet
klein te noemen. In 1828 telt de Kreis Heinsberg 30.029 en in 186735.993 inwoners.
Een invoer van 1.000 Ctr., of 50.000 kg koffie per jaar, betekent dat er per inwoner
per jaar 1,9 a 2,2 kg koffie over land uit Nederland wordt ingevoerd. Deze koffie

17 Cf. hoofdstuk 11, figuur 11.6.
18 Cf. KNW Nr. 12, 1856 en 1857.
19 Verbalen MinFin 6 mei 1841 no. 69. - ARA Den Haag; St.B!. 1841 nr. 12.
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moet nog worden gebrand, waardoor hij aan gewicht verliest. Dieterici berekent
voor de hele Tolverbond een per capita-consumptie van rand 1 kg in 1833en van
1,5 kg in 1853.20De invoer van Wassenberg komt, als men een zeker gewichtsver-
lies in acht neemt, aardig in de buurt van deze berekening. Dit kan betekenen dat
het rayon voor de invoer van koffie zelfverzorgend is en weinig tot geen doorvoer
naar naburige regie's heeft. Dit komt overeen met het algemene beeld van de
economische situatie in het rayon Wassenberg?l Vanaf 1855wordt het gemiddelde
van 1.000Ctr. echter duidelijk overschreden, waaruit we kunnen concluderen dat
Wassenberg vanaf dat jaar ook in koffie is gaan handelen, in die zin dat er
overschotten naar andere regie's worden doorgevoerd. Wellicht dat daarvoor
gebruik wordt gemaakt van vervoer via de spoorwegen.

Bij de uitvoer van Wassenberg nemen verschillende nijverheidsprodukten een
relatief hoge plaats in op de lijst, en wel aardewerk, ijzerwaren, grove en fijne
houtwaren en kramerij. Voor het fijne houtwerk is Wassenberg zelfs de belang-
rijkste exporteur aan de Nederlandse grens; bij het aardewerk is het nummer twee,
op mime afstand van Coesfeld. Kleine hoeveelheden katoenen en wollen waren
en wit en groen holglas worden eveneens geregeld uitgevoerd. Oak vindt er
incidenteel uitvoer plaats van papier. Deze goederen zijn - voor zover dat kan
worden achterhaald - afkomstig uit het rayon zelf of uit de directe omgeving en
bestemd voor de Nederlandse grensregio. Grof houtwerk - klompen en huisgerei
- wordt in de bosrijke dalen van de Roer in huisnijverheid vervaardigd. Het aarde-
werk, waarvan per jaar tussen 300 en 800 Ctr. worden uitgevoerd, bestaat onder
meer uit dakpannen, die in de buurt van Wassenberg worden gebakken. Een spe-
cialiteit uit de verder verwijderd gelegen omgeving zijn spinnewielen, die in de
buurt van Eschweiler worden gemaakt.F Zij vallen, samen met klokken en het
zogenoemde Nurnberger speelgoed, in de categorie 'fijn houtwerk', hetgeen de
omvang van deze groep verklaart." De ijzerwaren zijn naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig uit het industriegebied random Aken.

Omdat de handel van Wassenberg zo gering van omvang is, lijkt het zinvol meer
naar de continuiteit dan naar de hoeveelheden te kijken. Zo vinden wij doorgaans
een import van groene ijzervitriool van gemiddeld 50 Ctr. en van de verzamel-
groep chemicalien van 30 Ctr.; de invoer van verfaarde (± 100 Ctr.) valt in 1852
weg, terwijl verfhout in 1846 daalt van 150 naar 40 Ctr. en later tot 10 Ctr. Afne-
mers van deze stoffen zijn vermoedelijk de textielververijen van Heinsberg.

De import van oliezaden is van enige omvang, maar blijkt wel onderhevig aan
sterke schommelingen. Het grootste aandeel hierin hebben de raapzaden, incidenteel

20 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 317.
21 Het is ook de reden waarom voor andere kantoren de per capita-consumptie niet wordt berekend.
22 Kuske, "Industrien", 477.
23 Deze inschalingen menen wij te kunnen rechtvaardigen, omdat spinnewielen evenals klokken
draaiende onderdelen hebben en de produktie ervan enige precisie vereist.
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aangevuld met kleine hoeveelheden lijnzaad. Een zekere continuiteit vertoont wel
weer de invoer van teer, (bed)veren en ruw of oud ijzer. Er schijnt langs de Maas
een levendige handel in oud ijzer te hebben plaatsgevonden, getuige de verschillende
Limburgse statistieken. Ook Wassenberg heeft daar een (klein) aandeel in gehad.

"Chemische fabrikate" zijn regelmatig in de uitvoer te vinden, daarnaast blauw-
sel en vanaf 1852 ook de nieuwe verzamelgroep aloe. De groep "kruisbes etc."
is tussen 1842 en 1844 en vanaf 1850 duidelijk aanwezig, waarvan Wassenberg
in deze jaren de grootste exporteur is. Binnen deze groep vall en we de en wouw.
Wede is een handelsgewas, dat in de Franse tijd als vervanger van indigo is gein-
troduceerd." Wouw is een gele kleurstof en een vervanging voor quercitron. Vol-
gens Kuske worden deze gewassen tot in de jaren vijftig in de Regierungsbezirk
Aken verbouwd. Na 1851 wordt "kruisbes" niet meer in het tarief vermeld, maar
de uitvoer van schors, afkomstig uit de bossen van het Roerdal, is nog noe-
menswaardig.

Van 1838 tot en met 1845 komen de meeste stuks vee in de omgeving van Was-
senberg binnen en daarna wordt Wassenberg, tot 1855, in aantal slechts overtroffen
door Kaldenkirchen. Voor het merendeel bestaat de invoer echter uit kleinvee,
zoals schapen, geiten, hamels, speenvarkens en magere varkens. Tot 1846 komt
60% tot 90% van al deze dieren die in Pruisen worden ingevoerd in het rayon
Wassenberg over de grens, Aken buiten beschouwing gelaten. Ze zijn afkomstig
uit Belgie en er moet tot 1845 doorvoerbelasting voor worden betaald. Wordt de
invoer omgerekend in Centner, dan valt Wassenberg na 1845 terug naar een derde
plaats, omdat Kaldenkirchen en Coesfeld elk meer rundvee, en in de meeste jaren
ook meer paarden, invoeren.

Bij de uitvoer doet zich een omgekeerd verschijnsel voor. In het begin van de
hier onderzochte periode is Wassenberg voor de exporterende veehandel van
geringe betekenis. Een uitzondering is het jaar 1846, waarin incidenteel 1.200
koeien worden geexporteerd. Waarschijnlijk worden in dat jaar koeien voor de
slacht uitgevoerd, omdat de slechte oogsten een vermindering van de veestapel
tot gevolg hebben. Na 1852 wordt de hele exporthandel in vee levendiger - met
uitzondering van de handel in paarden - en het aandeel van Wassenberg daarin
wordt groter. Er worden ossen en stieren, koeien en kleinvee uitgevoerd. Vanaf
1854 verwerft Wassenberg een leidende positie voor deze drie groepen, en in 1856
eveneens in de export van hamels, zodat - op paarden na - het merendeel van
alle vee in Wassenberg wordt uitgevoerd.

12.3 Verkeer

Het geregistreerde verkeer bij de verschillende grensovergangen van het rayon
Wassenberg is - zeker in de jaren dertig - zeer gering. Er is daarnaast nauwelijks

24 Kisch, Kleinstiidte, 30.
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verschil tussen het aantal binnenkomende en uitgaande vrachtwagens. Ook vindt
er een uitwisseling van koopmansgoederen plaats en daamaast enige retourvracht
in de vorm van graan en steenkool.

Tabel 12.1 Verkeer Wassenberg 1837-1842

jaar
in
koopmans-waar

vrachtwagens
uit

andere goederen kooprnans-waar andere goederen

1837
1838
1839
1840
1841
1842

32
48
52
56
84

150

o
o
o
o

21
356

32
34
34
36
38

570

11
12
15
o

74
790

Bron: Jaarverslagen 1837·1842. - HStA Dusseldorf PStD 348-350.

In 1842 he eft Wassenberg een naar verhouding hoge invoer en een vee 1 hogere
uitvoer, een uitzonderlijk verschijnsel, dat om een verklaring vraagt. Het gaat vaak
om goederen waarvan in 1841 en vanaf 1843 bijna niets wordt uitgevoerd, zoals
staafijzer, smeedijzer, fijne hout- en ijzerwaren, kramerij, verschillende verfwaren
en chemicalien als kruisbes, blauwsel, ijzervitriool en buskruit. De uitvoer van
gerst, wijn en brandewijn is in 1842 - en 1841 - eveneens vrij groot.

In de loop van 1842 nadert aan Duitse zijde de spoorlijn Keulen-Antwerpen de
grens bij Aken, maar er is vanaf november 1841 reeds goederenverkeer mogelijk
tussen Aken en Keulen, een duidelijke verbetering van de aanvoercapaciteit vanuit
het zuiden.

Oak in Aken zien we in 1842 een sterk verhoogde uitvoer. Een andere mogelijk-
heid is dat de genoernde goederen afkomstig zijn uit het noorden (Krefeld,
Gladbach) en voor Maastricht bestemd. Wellicht kunnen tijdens de werkzaam-
heden aan de weg naar VenIo of vanwege een lage waterstand op de Maas de
genoemde goederen niet zoals gebruikelijk in VenIo worden geladen en moet men
uitwijken naar het meer stroomopwaarts gelegen Roermond." De aanwezigheid
van blauwsel, gebruikt voor faiences in de fabrieken van Regout, pleit voor deze
interpretatie, evenals de aanwezigheid van staf- en smeedijzer. De smederij in
Roermond wordt namelijk pas in 1845 opgericht, terwijl in Maastricht rond 1840
al metaalnijverheid aanwezig is.26 De terugval in 1843 kan eveneens op twee
manieren worden verklaard. In oktober 1843 wordt de spoorlijn geopend en in
hetzelfde jaar komt de verharde weg van Kaldenkirchen naar VenIo helemaal
gereed. Het is evengoed mogelijk dat in het jaar 1842 een combinatie van beide

25 Dieterid spreekt van droogte "in vele streken" in 1842. Cf. Dieterici, iibersichten 1843-1845, 289.
26 Cf. Van Hoof, Machinefabrieken, 27.
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factoren verantwoordelijk is geweest voor de uitzonderlijke omvang van het
handelsverkeer in het rayon Wassenberg.

In de jaren vijftig neemt de handel in Wassenberg duidelijk toe. De richting van
het handelsverkeer wordt aan de hand van de Limburgse statistiek gerecon-
strueerd", voor zover de schaarse gegevens van de kantoren Posterholt, de Kievit,
Roermond en Sittard dat toelaten. Helaas ontbreken de gegevens van het kantoor
Waubach en van het gerijfk.antoor Schinveld volledig. De invoer van Posterholt
en Sittard uit Pruisen omvat granen, kramerij en manufacturen van alle soorten.
Roermond en Sittard hebben entrepots. Deze entrepots dienen als tussentijdse
opslagplaats voor wijn en kalk, die later naar Pruisen uitgevoerd worden. De faam
van Sittard als markt voor eieren manifesteert zich ook in de statistiek. In 1856
worden er 18.700 stuks 'eijeren' uit Pruisen ingevoerd.

De invoer van de Kievit is veelzijdiger, maar er worden slechts kleine hoeveelhe-
den geimporteerd. Daarnaast is de Kievit (in 1854 en 1856) de grensovergang voor
de veehandel, zowel voor de import als de export. In 1854 worden ook in Sittard
varkens en paarden geexporteerd. Zowel de Kievit als Sittard voert in deze jaren
vee door, vermoedelijk afkomstig uit Belgie, Omdat de in- en uitvoer klein van
omvang is, wordt hier in het vervolg gekozen voor een beschrijving van enkele
belangrijke goederen.

Een belangrijk Nederlands exportgoed is geraffineerd zout. In 1852 gaat het zout
via Posterholt (2.950 Ctr.) naar Wassenberg; het wordt daar als doorvoer vermeld
en is dus niet afkomstig uit Nederland. De invoer van Wassenberg bedraagt in
dat jaar 3.153 Ctr. Het verschil is niet groot, en het kan zijn dat deze kleine
hoeveelheid bij het samensteIlen van de Limburgse statistiekis weggelaten. Merk-
waardig is weI dat er in 1852 zout wordt doorgevoerd. De doorvoer daarvan is
namelijk, sinds 1850, alleen nog toegestaan in Lobith. Het kan wellicht om doorvoer
van Pruisen naar Pruisen gaan. In 1854 voert Roermond 2.381 Ctr. geraffineerd
zout uit; de invoer van Wassenberg is dan 3.633 Ctr. Het is waarschijnlijk dat een
van de niet vermelde kantoren de overige uitvoer voor zijn rekening neemt.

De handel in kalk loopt overwegend via Roermond en de Kievit. Belangrijker
dan de handel in kalk schijnt in de late jaren vijftig de doorvoerhandel in stenen
en (dak)leien te zijn geweest. Het is waarschijnlijk dat zij uit Belgie afkomstig zijn.
De dakpannen, waarvan de Kievit in 1854 en 18567.100 en 9.200 stuks uit Pruisen
importeert, zijn daarentegen vermoedelijk afkomstig van de dakpannenfabriek
in de buurt van Wassenberg. Noch kalk, noch steen wordt in de Duitse statistieken
geregistreerd.

De Nederlandse koffie-uitvoer (tabel12.2), in 1854 nog redelijk gelijkmatig gespreid
over drie kantoren, is in 1856 in Posterholt geconcentreerd, hetgeen wijst op uitvoer
uit Roermond. Sittard voert, volgens onze bron, geen koffie uit. De Limburgse
statistiek en de Kommerzialnachweisungen komen in zoverre met elkaar overeen

27 PVL 1851, 1852, 1854, 1856.
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dat beide een duidelijke vermeerdering van de Nederlandse uitvoer c.q. Pruisische
invoer aantonen. Deze toename is, volgens de Kommerzialnachweisung, a1in 1855
begonnen. Duidelijk is dat er vanaf dat jaar meer wordt geunporteerd dan volgens
het gemiddelde per capita-verbruik nodig is. Over de redenen en de betrokkenheid
van de Roermondse handelaren in dit proces kunnen wij slechts specu1eren.

Tabel 12.2 Uitvoer van koffie uit Limburg naar Wassenberg

jaar
Roermond uit

Ctr.
Posterholt uit

Ctr.
Kievit uit

Ctr.
Wassenberg in

Ctr.

1854
1856

269 190
1.791

138
21

989 (+392)
2.560 (+748)

Bron: PVL 1854 en 1856; KNW Nr. 14, 1854 en 1856

Kramerij (tabel12.3) is een be1angrijk en kostbaar Pruisisch exportprodukt. Daar
komen in 1856nog "modewaren" bij ter waarde van f 1.889,- en klokken ter waar-
de van f 616,-. Von Borries rekent voor "Kurzwaren", waaronder sieraden en
klokken, 300 TIr. pro Centner. De uitvoer van 1854 vertegenwoordigt dan een
waarde van 51.600TIr. Hij maakt er echter ook melding van dat andere bronnen
voor kramerij slechts 50 Tlr. rekenen, wat de uitvoer in 1854 tot een waarde van
8.600 TIr. zou reduceren.

Tabel 12.3 Uitvoer van kramerij van Wassenberg naar Limburg

Roermond Posterholt Kievit
jaar Gulden Gulden Gulden

1852
1854 736 5.686 49
1856 7.256 99

Sittard
Gulden

Wassenberg
Ctr.

520(doorvoer) 54
6.604 199
3.802 172

Bron: PVL 1852, 1854, 1856; KNW Nr. 14, 1852, 1854, 1856.

Het is mogelijk dat de kramerij, de modewaren en de zijden linten door de venters
uit de streek om Ubach en Nieuwenhagen worden gekocht. De vrij hoge invoer
bij Sittard pleit voor die veronderstelling. De (zijden) linten, die in de grensstreek
worden geweven, vinden eveneens hun weg naar Limburg. In Sittard vinden wij
in 1856 invoer van "manufacturen van zijde waren en linten" ter waarde van
f 878,- en "manufacturen, linten en bande (geen zijde)" ter waarde van f 1.737,-.
De kaarsenmakers uit het Roerdal daarentegen schijnen niet voor de export te
hebben gewerkt. In 1856importeert de Kievit slechts een kleine partij uit Pruisen.
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Wassenberg, dat evenals Kranenburg en Kaldenkirchen goederen via de Maas
invoert, heeft van alle drie de kantoren de slechtste toegang tot deze rivier. Het
heeft, aan de andere kant, een nog veel slechtere toegang tot de Rijn, die op vrij
grote afstand ligt. Het rayon Wassenberg is daarom minder op de Rijn en meer
op Aken gericht, en daarvoor tot 1853uitsluitend op wegtransport aangewezen.
De zwakke economische ontwikkeling van het grensgebied laat zich mede daar-
door verklaren. De invoer, die opvallend veel nationale handel in steenkool, kalk
en zout omvat, is dan ook vermoedelijk niet voor de kleinere grensplaatsen be-
stemd, maar wordt tot het zuidelijke gedeelte van de regio Gladbach doorgevoerd.

Het Duitse achterland van Wassenberg is klein, omdat het zuidwesten vanuit
de spoorlijn Keulen-Aken en het noordwesten beter vanuit Kaldenkirchen kan
worden verzorgd. Van de door Krings" als meest relevante markten in de regio
gekenmerkte plaatsen Linnich, Geilenkirchen, Aldenhoven en Heinsberg hebben
zeker Geilenkirchen en Aldenhoven een betere wegverbinding met Aken dan met
Roermond. In vergelijking met de invoer is de uitvoer vrij omvangrijk, en dat
duidt erop dat het rayon Wassenberg voor de Nederlandse steden Roermond en
Sittard in beperkte mate een verzorgingsfunctie vervult.

In 1853wordt Posterholt opengesteld voor in- en uitvoer van accijnsgoederen,
wat prompt een lichte verhoging van de Pruisische invoer tot gevolg heeft. De
omvang van de uitvoer valt duidelijk hoger uit dan daarvoor, want in 1854wordt
er vier keer zoveel (in gewicht) uitgevoerd en in 1857zelfs ruim zeven keer zoveel
dan in 1853. Het is niet denkbeeldig dat de verbetering van de overgang bij
Posterholt het verkeer van Swalmen, dat berucht is om de slechte kwaliteit van
de wegen, naar zich toe heeft getrokken. Ook ligt Posterholt dichter bij de spoorlijn
van Aken naar Viersen en Neufs.

De verhoging van de uitvoer betreft zowel bulkgoederen (graan) als nijverheids-
produkten en zelfs uitgesproken luxegoederen. Bijhet opbloeien van de graanhan-
del heeft de betere verbinding van de Limburgse graanmarkt Echt met de Duitse
graanmarkt Neuf - Geilenkirchen-NeuB per spoor - vermoedelijk een stimule-
rende rol gespeeld.

Ook de intemationale handel heeft, naast de graanhandel, voordeel van de
verbetering van de infrastructuur, terwijl de nationale handel duidelijk terugloopt.
Het is niet denkbeeldig dat de graanhandelaren eerder koffie als retourvracht uit
Nederland meebrengen dan de bulkgoederen kalk en steenkool.

Vergelijkenwij de uitvoer van Wassenberg met die van Kaldenkirchen, dat even-
eens goederen aan Roermond levert, dan moeten wij constateren dat Wassenberg
zes keer zoveel fijn en ruim vijf keer zoveel grof houtwerk uitvoert, twee keer
zoveel aardewerk en ongeveer evenveel zeer grove en grove (smeed)ijzeren waren
exporteert. De uitvoer van papier is eveneens hoger, de soorten verschillen echter,

28 Krings, Kleinsiiidte, 198 vlg.



288 12 De Kreis Heinsberg en het Land van Montfort

want Kaldenkirchen voert gelijmd drukpapier uit en Wassenberg het eenvoudiger
ongelijmde drukpapier, alsmede grijs vloei- en pakpapier. Kaldenkirchen voert
daarentegen drie keer meer kramerij en veel meer textiele eindprodukten uit.

De komst van de spoorlijn, de verbetering van de grensoverschrijdende wegen,
een verlaging van de Nederlandse invoerrechten op graan vanaf het najaar van
1853 tot en met einde 1856 - dit zijn aIlemaal factoren geweest die de uitvoer van
Wassenberg vanaf 1853 krachtig hebben doen toenemen. In deze periode stijgt
de invoer in nominaal opzicht geringer dan de uitvoer. Het simpele feit echter
dat ze stijgt, onderscheidt Wassenberg van Kranenburg en Kaldenkirchen, waar
de invoer achteruitgaat.

De analyse van de handel van Wassenberg met Limburg - hoe klein van
omvang ook - laat zien dat er naast interregionale handel in dakpannen, linten
en papier ook handel wordt gedreven in koloniale goederen. Daamaast wordt
bevestigd dat, zeker vanaf 1853, het HZA Wassenberg met graan en luxegoederen
(kramerij, modewaren) een zekere betekenis had voor de verzorging van Roer-
mond en Sittard. In deze periode worden omgekeerd vanuit de Maashaven
Roermond via Posterholt met name delfstoffen, mest en oliezaad aangevoerd. In
Sittard wordt nauwelijks uitvoer gemeld, terwijl de grensovergang "De Kievit"
veel door de veehandel wordt gebruikt.

Midden-Limburg pikt -letterlijk - "een graantje mee" van de verbetering van
de infrastructuur die de regio Wassenberg in de jaren vijftig ondervindt. De aanleg
van een verharde weg van Heinsberg naar Posterholt in 1849 betekent al een
kleine opleving van de in- en uitvoer. De aanleg van de spoorlijn Aken-Krefeld
en haar aftakking naar Neuf in 1853, met een stopplaats in Geilenkirchen, doet
de uitvoer van graan echter explosief toenemen. Ook de invoer van regionale
produkten uit Roermond en Sittard en omgeving naar Wassenberg neemt vanaf
dat jaar duidelijk toe, hetgeen uiteraard in de hand wordt gewerkt door de her-
haaldelijke verlaging van de Nederlandse invoerrechten in verband met de slechte
oogsten. De omvang van de toename wordt echter pas mogelijk door de verbe-
terde verkeerssituatie.



13 De Kreis Aken en Zuid-Limburg

13.1 Bestuurlijke organisatie, economische ontwikkeling en infrastructuur

Stad en Landkreis Aken zijn twee afzonderlijke bestuurlijke eenheden en vallen
onder de Regierungsbezirk Aken. Het verkeer met Nederland gaat, in eerste in-
stantie,langs de bijkantoren Herzogenrath (lste klas), Horbach (2de klas), Pannes-
heide (2de klas) en Valserquartier (lste klas). Het hoofdkantoor in Aken beheert
het verkeer met Belgie en Nederland. Hebben de bijkantoren niet voldoende com-
petentie, dan wordt het hoofdkantoor ingeschakeld. Vanaf 1853 controleert het
kantoor 2de klas in Horbach het treinverkeer naar Maastricht. Het verkeer over
de weg met Belgie gaat via de kantoren Tullje en Eupen en dat over het spoor
naar Antwerpen langs Herbesthal.

Het zuidoosten van de Landkreis Aken is sterk gemdustrialiseerd. Vooral Esch-
weiler, met zijn ijzerdraadfabrieken, zijden- en wolmanufacturen en een loodmijn,
en Stolberg met zijn textiel- en messingindustrie, glasfabriek en ertsgroeven moe-
ten worden vermeld. De regio beschikt ook over eigen steenkoolgroeven in het
Wurmdistrict (bij Aken) en het Indedistriet (bij Eschweiler). Burtscheid, tegenwoor-
dig een stadswijk van Aken, heeft zijn textielindustrie. Evenals in Aken en het
meer zuidoostelijk gelegen Stolberg worden er naalden en andere "korte waren"
vervaardigd.

Kenmerkend voor de omgeving van Aken is haar verscheidenheid. De regio
rondom Gladbach ontwikkelt uitsluitend textielindustrie, maar rondom Aken is
er zowel ijzer- als textielindustrie. Het feit dat er - in de directe omgeving - mine-
rale grondstoffen (ijzererts, lood, galmei) en brandstoffen (steen- en bruinkool)
aanwezig zijn, bevordert deze ontwikkeling. Alleen al in de naaldindustrie werken
rond 1835 meer dan 2.000 mensen, maar ook de textielindustrie neemt een vooma-
me plaats in. Van de 15.075 weefgetouwen voor wol en halfwol in heel Pruisen
staan er in de jaren dertig van de 19de eeuw maar liefst 2.602 (17%) in de Regie-
rungsbezirk Aken. Geen ander Regierungsbezirk heeft een dergelijke concentratie.'

De stad Aken heeft verschillende industrieen waar spiegels, behangpapier en
leer worden geproduceerd, maar ook rijtuigen en machines. In het deel van de
Kreis Aken dat aanNederland grenst, zijn er in de districten Pannesheide en Bar-
denberg in de plaatsen Kohlscheid en Herzogenrath belangrijke steenkoolmijnen.

1 Dieterid, Ilbersichlen 1831-1836,26,
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Daamaast vinden wij rond 1845 ook enkele textielbedrijven, een leerlooierij, zand-
steengroeven en houtbedrijven in Herzogenrath.' Andere plaatsen met enige
industriele activiteit in de verre omgeving zijn [ulich, Duren, Monschau (Montjoie),
Eupen en Malmedy. Deze laatste twee plaatsen behoren tegenwoordig tot Belgie.

Aan de Nederlandse kant ligt de mijnstreek van Zuid-Limburg, met als belangrijk-
ste centra Kerkrade, Heerlen en het gebied rondom Vaals. Er zijn expeditiekanto-
ren in Kerkrade - aan de wegen Herzogenrath-Maastricht en Herzogenrath-Heer-
len-Sittard - en in Vaals - aan de weg van Aken naar Maastricht. De twee overige
kantoren zijn die voor de aangifte en betaling voor grensbewoners, te weten
Bocholtz en Nijswiller (gemeente Wittem). In 1853 wordt er in Simpelveld een
expeditiekantoor geopend voor de spoorweg Aken-Maastricht, en tegelijkertijd
wordt het gerijfkantoor Bocholtz gesloten. Ook dat verkeer moet gebruik maken
van het kantoor Simpelveld. In-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen is in Vaals
en (vanaf 1853) in Simpelveld toegestaan.

In Heerlen existeert een kleine textielnijverheid, bestaande uit een katoen- en
linnenfabriek, een ververij en blekerij en, als bijzonderheid, een fabriek voor
damasten servetten. Verder is er metaalnijverheid (twee kachelfabrieken, drie ko-
perslagers en een blikslager, vijf slotsmederijen, een naaldenfabriek en een goud-
smid) en staan er verschillende graan-, run- en oliemolens. Ten westen van Heer-
len staat de gemeente Voerendaal bekend om haar veeteelt omdat er paarden en
runderen worden gefokt. In deze gemeente bevinden zich ook vier kalkovens.

De steenkoolvelden bij Kerkrade zijn eigendom van de spoorwegmaatschappij
Aken-Maastricht. In 1845 wordt afstand gedaan van de "dorniniale steenkolenmij-
nen in Kerkrade [...] aan de toekomstige concessionarissen van eenen ijzeren spoor-
weg van Maastricht naar de Pruisische grensen, met eenen zijtak naar de vermelde
mijnen".' In 1851 werken er reeds 400 mensen. In Vaals bevinden zich in 1851
twee lakenfabrieken, een fabriek voor wollen dekens en twee mechanische wol-
spinnerijen. Een verbinding met de wolnijverheid van Aken ligt voor de hand.
In Valkenburg staat een kruidmolen, en in Gulpen is een papierfabriek gevestigd,
waar 50 a 60 mensen een bestaan vinden.'

De belangrijkste plaats in Zuid-Limburg is natuurlijk Maastricht, dat tot 1853
op het wegtransport - eventueel in combinatie met vervoer op de Maas - is aange-
wezen voor zijn verbinding met Aken. In 1851 zijn er in deze stad keramische
nijverheid, glasnijverheid en metaalverwerking (gietijzer, spelden, geweren, hagel).
Een "fabriek voor militaire voorwerpen" werkt, evenals de lakenfabriek, vooma-
melijk voor de militairen die in Maastricht zijn gelegerd. Hetzelfde geldt vermoe-
delijk ook voor de leerlooierijen en de wasdoekfabriek. Daamaast heeft Maastricht
een papierrnolen en drie fabrieken voor behangselpapier. Opvallend is het grote

2 Kutsch, Herzogenrath, 169.
3 Wet van 19 juni 1845. Voor de geschiedenis van de Limburgse mijnen d. Raedts, Opkomsl.
4 Poe II, Beschrijoing, 140.
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aantal steen- en boekdrukkerijen. De grootste groep vormen echter de 21 brande-
rijen en de 32 bierbrouwerijen."

Op de grens tussen Nederland, Belgie en Pruisen ligt het plaatsje Moresnet, waar
zich de enige zinkertsmijn van noordelijk Europa bevindt, de Aitenberg of Vieille
Montagne. Het grote belang dat alle omringende mogendheden aan deze mijn
hechten, leidt ertoe dat in 1815 de gemeente in drieen wordt gesplitst. Een deel
hoort bij het koninkrijk Pruisen, een bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
en een deel komt onder het gezamenlijk beheer van Pruisen en Nederland (het
gebied rondom de mijn). Bijde Belgische afscheiding valt het Nederlandse gedeel-
te toe aan Belgic. Het gemeenschappelijk gedeelte blijft "Neutraal-Moresnet". In
Tullje, een gehucht in het Pruisische gedeelte van Moresnet, is een Pruisisch doua-
nekantoor Iste klas gevestigd. De belangrijke weg van Aken naar Henri-Chapelle
en verder naar Verviers en Luik loopt door Tullje en Moresnet." Het zinkerts
wordt ter plekke gereinigd en verwerkt tot row zink. De verdere bewerking
gebeurt meestal in Luik, waar de eigenaren van de groeve, de 'Societe de la Vieille
Montagne', hun fabrieken hebben."

In Aken kornen de wegen van Verviers (via Eupen of Henri Chapelle), Luik, Maas-
tricht en Heerlen (via Herzogenrath) bij elkaar. V66r de komst van de spoorweg
naar Antwerpen kan de afstand Luik-Akenniet in een dag worden afgelegd. Vanuit
Verviers en de andere plaatsen is dat wel mogelijk. Aan de Duitse kant van de
grens lopen vanuit Aken vijf hoofdwegen naar de verschillende grote en kleine
centra in de wijde omgeving, te weten Trier (via Monschau), Keulen (via Duren),
Dusseldorf (via [ulich), Krefeld (via Linnich) en Roermond (via Heinsberg). De
kleinere plaatsen en ook Keulen zijn per vrachtwagen binnen een dag te bereiken.
De overige plaatsen liggen op een afstand waarvoor twee of meer dagen rnoet
worden gereisd. Alle genoemde wegen worden in de jaren twintig en dertig van
de 19de eeuw bestraat." De oude weg van Aken via Heinsberg naar Roerrnond
wordt als laatste in 1849verbeterd. De spoorweg Keulen-Aken-Antwerpen is dan
al vijf jaar operatief. De komst van deze spoorweg, die overigens niet helemaal
parallel aan de straatweg verloopt, betekent geenszins het volledig wegvallen van
het wegverkeer tussen Keulen en Aken." In 1853 worden er nog twee spoorweg-
verbindingen aangeIegd, en wel Aken-Maastricht en Aken-Krefeld, die eveneens
een gedeeltelijk van de straatweg afwijkende route volgen.

5 Poell, Beschrijving, 56.
6 De spoorlijn Antwerpen-Keulen loopt ten zuiden van Moresnet. Later komt er wei een spoorverbinding
van Aken over Moresnet naar Vise, met aansluiting naar Luik.
7 Cf. Wiedenfeld, "Montanindustrie", 309. Er is verder weinig literatuur over Moresnet. Sydow, Handelsbe-
ziehu ngen, schrijft er helemaal ruets over.
8 Cf. TMK, bladen 60, 61 en 62. Er is een tol in Spekholder op de weg Kerkrade-Heerlen.
9 Uit een opgave in Wirminghaus, "Verkehrswesen", 567, kunnen we opmaken dat het verkeer op de
weg in 1847 ten opzichte van 1841-1843 met 40% is verminderd.
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Op de statistische prablemen bij de berekening van het handelsverkeer in Aken
is al eerder gewezen." Een exacte scheiding van de verkeersstromen uit Nederland
en Belgie voor de periode 1841-1845 is op basis van het voorhanden zijnde rna-
teriaal niet mogelijk. Wellaten de Kommerzialnachweisungen in vele gevallen
voorzichtige schattingen toe. Voor bepaalde goederengroepen kan zelfs met een
redelijke waarschijnlijkheid worden vastgesteld waar ze vandaan komen en welke
omvang deze groepen hebben gehad. Dit geldt met name voor de invoer. Als basis
voor de volgende bespreking dient daaram niet alleen de reeks 1846-1857 - met
uitsluitend het verkeer bij Herzogenrath en Valserquartier - maar ook de reeks
1841-1845, die de totale invoer van het Hauptzollamt Aken omvat.

Akens invoer vanuit Nederland is redelijk gevarieerd, bevat geen textiele grond-
stoffen en garens maar wel verfwaren en verfhout, en daarnaast andere koloniale
waren als koffie, suiker, rijst en tabak. Van de voedingsmiddelen worden cichorei,
ruwe suiker, haring, traan en enig graan ingevoerd. Steenkool en zout maken het
belangrijkste deel uit van de invoer. Men kan stellen dat invoer vanuit Nederland
- op steenkool na - een aanvulling is op de invoer vanuit Belgie, De uitvoer is
gering en omvat minder dan een derde van de invoer. Er worden geen voedings-
middelen uitgevoerd, op wijn na, en geen delfstoffen. De export bestaat uit gran en,
enkele nijverheidsgrondstoffen en verschillende nijverheidsprodukten in kleine
hoeveelheden.

13.2.1 Delfstoffen

Het rayon Aken betrekt de steenkool voor zijn industrie van de mijnen in het
eigen Inde- en Wurmdistrict en importeert daarnaast uit de Belgische mijnen -
eerst over de weg en later via de spoorwegen. Volgens Sydow is de invoer vanuit
Belgie "zonder betekenis", behalve in 1847, wanneer - vanwege de onvoldoende
produktie van "Fettkohle" in de Akense mijnen - een korting op het geldende
invoerrecht wordt verleend en 1.280.000 Ctr. Belgische steenkool bij Aken wordt
ingevoerd. Al in 1848 zijn de Akense mijnen in staat zelf de gewenste hoeveelheid
steenkool te leveren, zodat de importen uit Belgie teruglopen." Met grate ze-
kerheid kan worden gesteld dat deze invoer via het spoor is gegaan en er daar-
naast kleine hoeveelheden over de weg worden getransporteerd.

Bovendien heeft Aken ook toe gang tot de Nederlandse Dominiale Mijn in
Rolduc-Herzogenrath. Een deel van de bij Aken vermelde invoer en doorvoer is
uit deze mijn afkomstig. (Tabel13.1) Na 1849 zijn importen en transit vanuit Ne-
derland echter bijna nihil. De steenkolenmijn in Kerkrade komt vanaf 1850

10 Cf. hoofdstuk 3.
11 Sydow, Handelsbeziehungen, I, 285 vlg.
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namelijk onder beheer van de spoorwegmaatschappij'i, met als gevolg dat Aken
niet meer invoert, omdat de kolen Pruisisch eigendom zijn geworden.

Tabe113.1 Handel in sieenkool, Aken 1841-1857

jaar invoer * uitvoer ** doorvoer

1841 32,023 0 62,738
1842 18,888 0 73,496
1843 103,946 0 85,006
1844 120,775 0 48,482
1845 129,697 0 52,197
1846 54,408 0 42,365
1847 44,942 0 39,475
1848 25,501 0 22,900
1849 19,779 0 19,095
1850 573 0 0
1851 384 0 0
1852 24 35,000 0
1853 54 50 600
1854 42 5,466 0
1855 414 8,541 0
1856 0 5,817 ***160.072
1857 28,945 4,937 ***150.040

* na 1846 invoer uit Nederland
** naar Nederland en Belgie
*** "Durchfuhr auf kurzen Strafsenstrecken"
Bron: KNW Nr 9,11,12,14,24.

De doorvoer in kolen is te verklaren door de ligging van de Dominiale Mijnen.
Bij Kerkrade gedolven kolen worden om verkeerstechnische redenen over Prui-
sisch grandgebied naar Nederland getransporteerd." Helaas zijn er slechts weinig
cijfers uit de Kornrnerzialnachweisungen over deze doorvoer. De doorvoer is na-
rnelijk vrij van rechten en wordt slechts enkele keren vermeld in een Komrnerzial-
nachweisung."

De uitvoer van steenkool is bescheiden - op 1852 na, in welk jaar de uitvoer
mogelijk in verband staat met de spoorwegaanleg in Nederland. Het is de vraag
of de mijnen uit het Indedistrict, random Eschweiler, steenkolen naar Nederland
exporteren. Volgens Wiedenfeld wordt er v66r 1840 weI steenkool uit Eschweiler
over de weg naar Keulen en vandaar over de Rijn naar het zuiden vervoerd. Door

12 KB 1846 ru. 76.
13 Ze worden via Herzogenrath en Pannesheide ingevoerd en via Valserquartier, Tiillge en Stockem uitge-
voerd. Cf. "Nachweis der abgefertigten FluEschiffe und Frachtwagen 1838". - HStA Dusseldorf, Nebenstelle
Kalkum, PStD 348. Cf. oak tabel 13.5.
14 KNW Nr. 12, 1856 en 1857.



13.2 De handel van Aken 295

de goede kwaliteit kunnen deze steenkolen - ondanks de hoge transportkosten
- concurreren met de kolen uit het Ruhrgebied. De kolen uit het Wurmdistrict,
rondom Herzogenrath, zijn daarentegen van mind ere kwaliteit; zij kunnen niet
tot cokes worden verwerkt en zijn daarom onbruikbaar voor de ijzerindustrie.
Omdat de transportmogelijkheden aan de Wurm bovendien slechter zijn, worden
ze uitsluitend in de directe omgeving als brandstof afgezet."

De invoer van zout is bijna even omvangrijk als die van steenkool. Omdat de
hoeveelheid tussen 1842 en 1851 ongeveer gelijkblijft (± 30.000 Ctr. per jaar), is
het waarschijnlijk dat het zout ook v66r 1846 vanuit Nederland wordt ingevoerd.
In de bespreking van het rayon Kaldenkirchen is er reeds op gewezen dat de im-
port bij Aken vermoedelijk niet bestaat uit in Nederland geraffineerd zout maar
uit doorgevoerd ruw (zee)zout. Vanaf 1850 is deze doorvoer uitsluitend bij Lobith
toegestaan en moet daarom in Aken worden gestaakt. Voor de Nederlandse zout-
keten ligt Aken blijkbaar ongunstig.

De invoer van ruw ijzer is zeer opmerkelijk, omdat die in een omvang plaats-
vindt die aIle andere kantoren ver achter zich laat. Het ijzer is vermoedelijk voor
de metaalindustrie rondom Eschweiler en Stolberg bestemd. Het merendeel ervan
wordt vanuit Belgie aangevoerd." Toch worden ook uit Nederland elk jaar enkele
tienduizend Centner per as ge'importeerd. Met de komst van de spoorlijn valt deze
import voor een groot deel weg. Uit de Limburgse statistiek kunnen wij lezen dat
er in 1852 voor f 33.204,- ruw ijzer in Vaals wordt uitgevoerd; Aken voert in dat
jaar 20.233 Ctr. ruw ijzer uit Nederland in. In 1854 en 1856 wordt nog slechts rond
50 Ctr. uitvoer van oud ijzer in Vaals vermeld; in 1854 en 1855 voert Aken respec-
tievelijk 65 en 83 Ctr. ruw ijzer in."

De vraag is waar de grote hoeveelheid ijzer vandaan komt en of het gaat am
ruw of oud ijzer. Het antwoord hierop is gelegen in de afzonderlijke tariefom-
schrijvingen. In het Nederlandse tarief valt onder de naam "ijzer" al het ijzer
"gegoten in ruwe blokken of stukken, waaronder zogenaamde schuitjes tot ballast;
alsmede erts; voorts srneed-, staf-, roed-, band- en plaatijzer, en sporen voor ijzeren
wegen". Er is daarnaast een eigen groep "oud ijzer, afval van ijzer, hamerslag en
vijlsel". Het "ruw ijzer", dat bij Vaals wordt uitgevoerd, kan dus aIleen maar
ballast zijn geweest, omdat afval van de ijzergieterijen en smederijen in Maastricht
en Roermond binnen de (Nederlandse) tariefpositie "oud ijzer" valt. Bovendien
hanteert de Pruisische statistiek eigen posities voor de verschillende soorten ijzer,
en die tonen aan dat Aken zeer weinig vanuit Nederland invoert. "Schuitjes" en
oud ijzer daarentegen vallen in het Pruisische tarief onder "ruw ijzer". Na de
komst van de spoorwegen worden omvangrijke verzendingen van ruw ijzer per
spoor gedaan, terwijI oud ijzer over de weg blijft gaan.

15 Wiedenfeld, "Montanindustrie", 307.
16 Cf. Sydow, Handelsbeziehungen, I, 288.
17 1856 is voor vergelijking niet geschikt, omdat de Kommerzialnachweisungen voor Aken in dat [aar
ook het treinverkeer bevatten. (Cf. hoofdstuk 3)
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13.2.2 Koloniale goederen

Koloniale en Europese voedingsmiddelen zijn ongeveer in balans: koffie, ruwe
suiker en rijst staan tegenover cichorei, rogge, tarwe en haring. De invoer van
ruwe suiker is bijzonder. Naast Aken voert aIleen Kaldenkirchen incidenteel
(riet)suiker uit Nederland in. Aken daarentegen importeert vanaf 1841 tot en met
1853elk jaar "ruwe suiker voor raffinaderijen" - zij het in geringe hoeveelheden.
Aken is de enige plaats in het Rijnland waar een raffinaderij is gevestigd die niet
aan de Rijn zelf ligt, hetgeen duidt op een betrouwbare aanvoer van elders. De
invoer uit Nederland is daarvoor te gering. Er is ook geen enkele aanwijzing dat
er veel ruwe suiker vanuit Belgie wordt geunporteerd." De bevoorrading gebeurt
dus waarschijnlijk vanuit Keulen per as en later per spoor. In 1842 en 1843 wordt
er overigens naast ruwe suiker ook 4.146 Ctr. respectievelijk 622Ctr. lompensuiker
ingevoerd. Het verlaagde tarief voor deze soort geldt tot 16 maart 1842. Het ligt
voor de hand dat in 1843 ruwe suiker, die in dat jaar in de statistiek ontbreekt,
verkeerd is genoteerd.

Tabel13.2 lnuoer koloniale goederen, Aken 1841-1857

jaar rijst koffie (ruwe) suiker (ruwe & lomps)

1841 1.984 10.218 971
1842 2.848 10.332 5.071
1843 2.236 10.077 622
1844 2.171 10.683 1.017
1845 1.929 11.211 2.993
1846' 1.160 11.227 2.457
1847 1.549 11.504 4.222
1848 208 8.994 4.409
1849 530 8.240 2.480
1850 779 8.591 2.643
1851 1.399 10.260 2.411
1852 1.940 12.663 2.329
1853 2.826 13.115 401
1854 38 170 0
1855 37 126 0
1856" 26 304 0
1857 5 70 0

* vanaf 1846 uitsluitend vanuit Nederland, daarvoor ook Belgie
** 1856 gecorrigeerd (cf. hoofdstuk 4)
Bron: KNW Nr. 24

18 Sydow bevestigt dit, zonder cijfers te noemen. (Sydow, Handelsbeziehungen, 301.) Hij bericht ook over
de export naar Pruisen van in Antwerpen geraffineerde suiker, die na de tarie£verhoging in 1842 sterk
is verminderd.
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Koffie laat hetzelfde verschijnsel zien als suiker, namelijk dat de invoer van 1841
tot en met 1846 ongeveer even hoog is als die tussen 1847 en 1853. Met andere
woorden: alle Akense bijkantoren te zamen, dus ook die aan de Belgische grens,
voeren in de eerste periode evenveel koffie per jaar in als de kantoren aan de
Nederlandse grens in de tweede periode.

De invoer van rijst ziet er anders uit. De hoeveelheid die in 1846 wordt geno-
teerd is wel geringer dan die in het vorig jaar, maar is nog steeds vrij hoog. Hier
valt de voedselcrisis echter samen met het verdwijnen van Belgie uit de statistiek.
Vanaf 1848100pt de invoer sterk terug. De verlaging van het invoerrecht in augus-
tus 1851 leidt slechts tot een korte opleving van de rijstinvoer.

De andere koloniale voedingsmiddelen, die kwantitatief van minder belang zijn,
zijn te splitsen in twee categorieen, Verse zuidvruchten en peper vertonen een
duidelijke breuk vanaf het moment dat aileen nog maar de Nederlandse grens-
overgangen geregistreerd worden. Galagana en gember blijven gelijk; kaneel en
cassia vertonen enkele rare sprongen maar blijven over het algemeen gelijk.

Samenvattend kan over de invoer van koloniale voedingsmiddelen via Nederland
(tabel 13.2.) worden opgemerkt, dat geen ervan tussen 1843 en 1844, dat wil
zeggen het jaar voor en na de opening van de spoorverbinding Aken-Keulen een
noemenswaardig verschil toont. Vervolgens neemt de invoer van suiker en koffie
licht toe vanaf 1846, het jaar dat aIleen nog maar invoer uit Nederland in de statis-
tiek is opgenomen. Voor alle koloniale voedingsmiddelen daarentegen geldt dat
de invoer vanaf 1853 met de komst van de spoorweg Aken-Maastricht bijna vol-
ledig wegvalt. Dit is een duidelijke aanwijzing dat tot die tijd invoer van koloniale
goederen via Nederland over de weg plaatsvindt.

Dat er bij de handel in koloniale waren niet altijd volgens de regels werd gehan-
deld, kunnen we lezen in het jaarverslag over het jaar 1851 van de provincie
Limburg. Nadat de handel in Venlo zeer bevredigend wordt genoemd, lezen we
verder: "Dit is mede het geval te Vaals, van waar inzonderheid groote hoeveelhe-
den koffij, bij kleine partijen, naar Pruissen werden ingevoerd. Het onlangs tot
wering van den sluikhandel met de pruissische Regering gesloten tractaat, zal
echter dit gedeelte van den kleinhandel vemietigen, ten nadele niet aileen van
Vaals, maar ook van onderscheidene andere grensgemeenten." "

Van 1841 tot en met 1851 verandert de invoer van ruwe tabak nauwelijks, terwijl
vanaf 1846 de invoer vanuit Belgie niet meer in de statistiek is opgenomen. Pas
in 1852 en 1853 is de invoer duidelijk lager. De hoeveelheid rowe tabak, die in
de jaren 1854-1857 nog weI over de weg wordt ingevoerd, komt waarschijnlijk
niet uit overzeese gebieden maar van Nederlandse bodem. De invoer van ruwe
huiden, die van 1841 tot 1843 zeer omvangrijk is, 100pt daama sterk terug (van
24.262 Ctr. in 1842 naar 196 Ctr. in 1846). Zoals al eerder is gezegd, is Antwerpen
de belangrijkste huidenmarkt. De verschuiving van de weg naar het spoor beves-

19 PVL 1851, 368.
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tigt dat er slechts zeer weinig ruwe huiden uit Nederland worden aangevoerd.
Bij dit restant gaat het vermoedelijk om inheemse huiden, zoals geite- en schape-
vellen.

De invoer van verfhout neemt in 1846 sterk af, wat erop duidt dat ook deze stof
overwegend uit Belgie komt. Desalniettemin wordt in de periode daama inciden-
teel tot 2.000Ctr. per jaar ingevoerd. Deze grotere hoeveelheden bestaan voor het
merendeel uit ongemalen verfhout. Nog duidelijker is het verschil bij indigo. Deze
kleurstof, waarvan voor 1846 per jaar tot 4.200 Ctr. wordt ingevoerd, blijkt dan
voor 99% uit of via Belgie te komen. Ook hier is de invoer in de jaren 1844en 1845
hoger dan in de voorafgaande jaren. Waarschijnlijk wordt indigo in deze jaren
al per spoor geimporteerd. Door Aken worden geen koloniale goederen geexpor-
teerd.

13.2.3 Textiel

Grondstoffen voor de textielindustrie worden slechts in zeer geringe mate uit Ne-
derland ge'importeerd. De hoeveelheid ruwe wol verdubbelt in 1844 en 1845 ten
opzichte van 1843, zodat wij kunnen stellen dat wol per spoor uit Belgie komt.
Na 1846 wordt er nog slechts weinig ruwe wol uit Nederland ingevoerd. De uit-
voer van ruwe wol naar Nederland is daarentegen niet gering; zo wordt er tussen
1847 en 1851 elk jaar rond 1.300 Ctr. via Aken geexporteerd, hetgeen vele malen
hoger is dan de uitvoer van alle andere kantoren bij elkaar. Hier manifesteert zich
de positie van Aken als belangrijk centrum van de wolnijverheid en zijn vervlech-
ting met de wolnijverheid rondom Vaals.

De hoeveelheid katoenen garens die uitsluitend uit Belgie worden ge'importeerd,
wordt in 1844en 1845 verviervoudigd ten opzichte van 1843.De invoer van twijn
ligt tot 1844bij ± 3.000 Ctr. In 1845wordt er - wellicht per spoor - duidelijk meer
ingevoerd, namelijk 22.274 Ctr., en in de daaropvolgende jaren wordt duidelijk
dat Nederland geen aandeel in deze handel heeft gehad.

Jaarlijks wordt een kleine hoeveelheid wollen waren (20a 70 Ctr.) uit Nederland
geimporteerd. De export, die daartegenover staat, is niet veel groter en instabiel.
Er vindt een regelmatige uitvoer plaats van katoenen goederen, gebleekte lijnwaad
en zijden waren. In gewicht verschilt de export van deze produkten weinig en
ligt rond de 100Ctr., hetgeen betekent dat de dure zijden waren een zeer waarde-
vol deel van de Akense uitvoer naar Nederland vertegenwoordigen. De grootste
posten qua gewicht zijn lint, en galon van linnen, waarvan vanaf 1846 elk jaar
meer dan 100 Ctr. worden uitgevoerd. Na 1853 worden er geen textielprodukten
meer over de weg uitgevoerd en vindt het transport ervan vermoedelijk plaats
per spoor.
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13.2.4 Europese voedingsmiddelen

Haring en andere houdbare vis worden in redelijk grote omvang via Nederland
ingevoerd. In 1845 is de import van beide soorten iets hoger dan in het jaar
daarvoor en de jaren daarna. Vanaf 1847 is de tendens van de invoer weer stij-
gend. Vermoedelijk worden vis en haring, evenals traan, vanuit Rotterdam over
de Maas aangevoerd, in Wijk overgeladen en per as via Vaals naar Aken gebracht.
Het is merkwaardig dat in 1854 de invoer van gezouten vis wegvalt, terwijl in
hetzelfde jaar twee keer zo veel haring per as wordt gelmporteerd dan in 1853.
Mogelijk is dit evenwel een fout in de statistiek.

Tabel13.3 lnooer graan, Aken 1841-1857

jaar tarwe rogge gerst haver peulen

1841 3 0 73 0 22
1842 21 5 30 0 41
1843 24 3.978 2.698 0 82
1844 445 246 29 0 78
1845 7 1.322 1.014 0 38
1846 23.860 21.558 176 217 2.536
1847 1.161 13.045 2 19 1.861
1848 89 5 0 14 57
1849 7 0 0 7 57
1850 0 0 0 0 38
1851 0 4 0 0 157
1852 1.757 118 1 22 737
1853 0 145 30 5 147
1854 9 8 10 0 37
1855 9 32 0 29 10
1856 0 21 123 15 15
1857 49 330 34 18 32
Bron: KNW Nr. 24

De invoer van graan (tabel13.3) is, zoals bij de andere kantoren, afuankelijk van
de oogst in Nederland, Pruisen en de omringende landen. Voor Aken moeten wij
bij de interpretatie van de statistiek ook nog rekening houden met de invloed van
de spoorwegen. In 1843 en 1845 is er een toegenomen invoer van rogge en gerst.
De invoer van 1843 is duidelijk groter dan in 1845- vermoedelijk als gevolg van
de slechte aardappeloogst in Pruisen in het jaar daarvoor. Waar dit graan vandaan
komt, is niet te achterhalen. In 1846 wordt uit of via Nederland een grote hoe-
veelheid tarwe en rogge ingevoerd en in 1847wordt opnieuw veel rogge geimpor-
teerd. In aile andere jaren is de import vanuit Nederland te verwaarlozen.

Van 1846 tot 1853 maakt de uitvoer van graan (tabeI13.4) bijna de helft (48%)
uit van de totale uitvoer naar Nederland. Daarbij staat gerst op de eerste plaats,
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gevolgd door rogge, haver Iboekweit en tarwe; de uitvoer van peulvruchten is
slechtszeer gering.Bijde uitvoer naar Belgieheeft tarwe het overwicht Aangenomen
kan worden dat de uitvoer van gerst plaatsvindt ten behoeve van de brouwerijen,
de uitgevoerde tarwe en rogge zijn daarentegen voor molenaars en bakkerijen be-
stemd.

Tabel13.4 Uitvoer graan, Aken 1841-1857

jaar tarwe rogge gerst haver

1846 4,848 2,122 1,734 6,786
1847 1,513 4,948 7,244 1,141
1848 1,342 5,162 5,514 370
1849 3,028 5,230 3,141 5,980
1850 445 1,447 6,822 283
1851 525 426 826 1,308
1852 88 8 790 46
1853 0 874 1,064 0

Bron: KNW Nr. 14

De invoer van gedroogde cichoreiwortel neemt over de hele periode tot en met
1854toe, dus ook na de komst van de spoorweg. In de jaren 1855-1857worden
er nog enkele honderden Centner gei:mporteerd. Dit duidt erop dat de cichorei
althans voor een deel van Nederlandse origine is. Twee jaar na de opening van
de spoorweg Aken-Maastricht bedraagt de invoer van cichoreiwortel 841 Ctr. en
is daarmee de omvangrijkste verzending van een enkel goed in dat jaar. Cichorei
wordt volgens Everwijn ook in Limburg en Noord-Brabant geteeld. Een precieze
locatie geeft hij niet, omdat de teeltgebieden in vergelijking met de hoofdpro-
ducent Friesland te onbeduidend zijn.20Voor cichorei uit Brabant en Limburg blijft
de Maas de meest geschikte aanvoerroute.

In de hele periode worden wijn en boter ingevoerd. De invoer van wijn daalt
in 1845 fors. Na 1848stijgt de invoer (doorvoer) per as uit Nederland weer tot
1853.In de laatste jaren wordt wijn - op een tiental Centner na - per spoor ge-
transporteerd. Vanuit Aken wordt er ook wijn naar Nederland uitgevoerd; in de
meeste jaren is er een positief uitvoersaldo. De invoer van boter halveert in 1848.
De reden daarvoor kan liggen bij het afgenomen veebestand als gevolg van mis-
oogsten. In de jaren veertig ligt de boterimport duidelijk lager dan in de jaren
veertig. Een opleving in 1854blijft een uitzondering.

20 Everwijn, Beschrijving, 614.
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13.2.5 Grondstoffen en halffabrikaten voor de chemische industrie

Veel goederen uit de tariefgroep chemicalien worden over de weg geimporteerd.
De omvang per goed is weliswaar klein, maar de groep in zijn geheel is vrij om-
vangrijk. De koloniale goederen verfhout en indigo zijn reeds genoemd. Van de
Europese chernicalien is verfaarde het belangrijkste, gevolgd door meekrap, as
en vitriool (koper- en ijzervitriool). Uit de statistiek blijkt dat met name de invoer
van as en verfaarde voor het merendeel afkomstig is uit Belgie.Meekrap schornrnelt
zo sterk dat een uitspraak hierover niet mogelijk is. Meekrap uit Zeeland kan over
de weg of, waarschijnlijker, over de Maas aangevoerd worden. In 1844 en 1845
wordt evenveel traan gelrnporteerd als in 1842. In 1846 blijkt dat 25% van de traan
uit Nederland afkomstig is. Tussen 1846 en 1851 blijft deze invoer met ± 2.500
Ctr. per jaar bijna gelijk. Daarna is hij vrijwel nihil. Er wordt dus traan, evenals
vis, over de Maas aangevoerd en vandaar per as naar Aken vervoerd. Rondom
Aken floreert een bloeiende zeepindustrie, die deze traan verwerkt."

13.2.6 Nijverheidsgrondstoffen en -produkien

Wij zien een omvangrijke invoer van afval, die in 1843 toeneemt naar 5.292 Ctr.
en in 1844 en 1845 afneemt. In de volgende jaren - dus wat betreft de invoer
vanuit Nederland - komt hij meestal uit boven de 1.000 Ctr. In de statistiek van
het Tolverbond wordt onder 'afval' ailes samengevat van glasscherven tot lijmle-
der en van botten tot loodas. Daarom kan over de werkelijke samenstelling van
deze importen geen definitieve uitspraak gedaan worden.f Het ligt voor de hand,
dat er vanuit de glasfabrieken in de regio vraag is naar gebroken glas. De lijm-
en zeepfabricage heeft behoefte aan botten. Het meest waardevoile, meest schaarse
afval zijn lompen en papier voor de papierfabricage.

Afvalstoffen zijn dus tegelijkertijd veel gevraagde grondstoffen, hetgeen resul-
teert in een uitvoerbelasting op afval zowel in het Tolverbond als in Nederland.
In het Tolverbond wordt op aile afval bij uitvoer 15 Sgr. per Centner geheven,
de invoer is vrij. Uitgezonderd zijn afval van ijzer, als harnerslag (7,5Sgr. per Ctr.
bij uitvoer) en lompen van zijde, katoen en wol alsmede oud touwwerk en afval
van papier (3 Tlr. per Ctr. bij uitvoer). In oktober 1851 worden de meeste afval-
stoffen van uitvoerrechten vrijgesteld. Aileen lijmleder, 10mpen en hamerslag
blijven volgens de oude voet belast.

Het Nederlandse tarief is ook hier meer specifiek. Vanaf 1845 gelden de vo1gen-
de gegevens: de uitvoer van 10mpen en van afval van papier is verboden. Afval
van leder, huiden en veilen heeft een uitvoerrecht van f 3,- per 100 pond, afval
van glas en van koper f 1,50 per 100 pond, "beenderen en knoken" f 0,50 per 100

21 Cf. Schaumann, Technik.
22 De statistiek van Vaals vermeldt in 1854 en 1856 de uitvoer van "beenderen en knoken". PVL 1854,
396; PL V 1856, 423.
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pond en afval van ijzer (hamerslag, etc.) f 0,50 per tOOOpond. Afval van wol is
bij de uitvoer belast met 1% van de waarde (als ruwe wol) en afval van vlas met
f 0,15 (als vlas),

In Aken, met zijn wolindustrie, is er een grote vraag naar kaarden. Die komen
overwegend uit Belgie en worden gebruikt voor het kammen van de wol, Een
kleine hoeveelheid ervan wordt jaarlijks uitgevoerd naar Nederland. Hout, schors,
stenen en klaverzaad worden niet of in zeer geringe hoeveelheden gelmporteerd.
Teer en/ of pek wordt in een kleine, zeer stabiele hoeveelheid ingevoerd. Ook
schors en lijnkoeken worden uitgevoerd; rond 1850bedraagt de uitvoer van schors
zelfs meer dan 1.000 Ctr. per jaar.

De invoer van nijverheidsprodukten uit Nederland steekt duidelijk af tegen de
invoer ervan uit Belgie. Tot en met 1850worden er jaarlijks enkele honderden Cent-
ner gietijzeren en smeedijzeren waren geunporteerd. Het blijft onduidelijk in
hoeverre deze afkomstig zijn uit Nederlandse fabrieken. Daamaast worden enkel
grot houtwerk, tabaksfabrikaten en boeken - en de reeds genoemde wollen waren
- regelmatig uit Nederland getmporteerd. Het gaat daarbij in totaal om hoe-
veelheden tussen 150en 450 Ctr., waarbij de omvang per goed nogal schommelt.

De uitvoer van nijverheidsprodukten naar Nederland laat een veel gevarieerder
beeld zien, want naast de reeds genoemde textielprodukten worden pottenbak-
kerswerk, groene en witte £lessen, vensterglas, buskruit en ijzerwaren uitgevoerd.
Tussen 1846 en 1851 ligt de uitvoer van pottenbakkerswerk rond de 1.100 Ctr.
per jaar. Bijna al het pottenbakkerswerk dat in deze periode bij Aken wordt uit-
gevoerd, gaat naar Nederland. Hetzelfde geldt voor buskruit, glas en linten.

13.2.7 De handel in vee

De vee-invoer in Aken (figuur 13.1) beleeft haar absolute top in 1843-1845. Dit
geldt voor alle diersoorten. Ook in Wassenberg hebben wij in dezelfde peri ode
(1843-1845)een ongekend hoge invoer gezien. En ook daar wordt bijzonder veel
klein vee (schapen, kalveren en biggen) ingevoerd. Een deel van deze import is
vermoedelijk afkomstig uit Belgie." De uitvoer van Aken naar Nederland is onbe-
duidend. Tussen 1846en 1851worden alleen paarden in noemenswaardige getalen
geexporteerd. Vanaf 1852 is er zogoed als geen vee-export meer over de weg.

De komst van de spoorweg Aken-Maastricht heeft ook gevolgen voor de vee-
handel, want naast personen en goederen wordt er ook vee per spoor vervoerd.
In 1856worden 409 paarden, 911 stuks rundvee en 22.113speenvarkens in speciale
veewagens geexporteerd." Gezien de lage uitvoer over de weg in de voorafgaande
jaren kunnen wij aannemen, dat dit vee van verderaf wordt aangevoerd. Mogelijk
vindt ook doorvoer naar Belgic plaats.

23 Cf. Houtte, J.A. van, Esquisse d'une histoire eronmique de la Belgique, Louvain, 1943. Gedteerd in: Sydow,
Handeisbeziehungen, 259.
24 PVL, 1856, 446.



Figuur 13.1 lnuoer van
vee, Aken 1841-1857
Bron: KNW Nr. 4 en 24 en
eigen berekening
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13.3 Verkeer

De verkeersstatistiek van Aken (tabel 13.5) bevat het totale verkeer tussen Aken,
Belgie en Nederland tussen 1837 en 1842. Toch is in deze periode het aantal
vrachtwagens in Aken geringer dan in Kaldenkirchen. In het topjaar van de invoer
(1841) komen er in Aken per dag 44 vrachtwagens binnen en in het topjaar van
de uitvoer (1842) vertrekken er dagelijks 29. In 1841 verwerkt Kaldenkirchen rond
100 vrachtwagens per dag, bijna allemaal invoer. De ligging van Aken he eft tot
gevolg dat er veel doorvoerhandel is van Nederland naar Nederland en wellicht
ook van Nederland naar Belgie en andersom. Bij de doorvoer van Nederland naar
Nederland gaat het vooral om steenkool.

De Limburgse statistiek bevat tot 1856 slechts gegevens van Vaals, reden waar-
om er geen uitspraken mogelijk zijn over de spreiding van het verkeer over de
vier grensovergangen, Herzogenrath, Horbach, Pannesheide en Valserquartier,
Er zijn wel enkele cijfers over de handel van Kerkrade (Herzogenrath) uit 1858.
Daaruit blijkt dat bij deze grensovergang uit Pruisen graan, hout, huiden, ijzer-
werk, kalk, kramerij en manufaeturen worden ingevoerd. Naar Pruisen wordt
hout, huiden, koffie, stroop en vee uitgevoerd."

De invoer van Vaals, waarvan met zekerheid een deel verder naar Maastricht
gaat, wordt gekenmerkt door een grote varia tie en veel 'luxegoederen'. Wat betreft
de voedingsmiddelen worden hier bijvoorbeeld niet alleen granen en slachtvee
geimporteerd maar ook produkten als meel, brood en verschillende soorten vlees.
Opvallend zijn de vele grondstoffen en halffabrikaten voor de diverse industrieen
en het ruime aanbod van eindprodukten, zeker als wij de handel van Vaals

25 PVL 1858, 441 en 447.
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vergelijken met de handel van Kerkrade. De opstelling geeft een beeld van de
handel tussen Aken en Maastricht (en omstreken), twee grote steden met enige
industriele ontwikkeling, die over een spoor- en een wegverbinding beschikken.
Kerkrade handelt daarentegen overwegend in vee en grondstoffen. Omdat het
de jaren na de opening van de spoorweg betreft, zijn er op basis van de bekende
gegevens geen uitspraken te doen over de periode 1846-1853.

Tabel13.5 Verkeer, Aken, 1837-1842

jaar vrachtwagens
in uit

koopmans- waar andere goederen kooprnans-waar andere goederen

1837 2.534 40 2.381 2.425
1838 2.303 6.234 2.778 3.065
1839 3.782 5.398 2.643 3.420
1840 4.167 6.591 3.528 3.615
1841 6.015 7.211 3.170 2.203
1842 6.223 4.821 3.431 5.274
daarvan doorvoer ("unmittelbarer Durchgang")
1837 629 0 0 0
1838 436 4.906* 395 0
1839 654 3.178 482 0
1840 642 2:656 439 0
1841 420 2.604 446 0
1842 218 2.039 838 0
in- en uitvoer zonder doorvoer
1837 1.905 40 2.381 2.425
1838 1.867 1.328 2.383 3.065
1839 3.128 2.220 2.161 3.420
1840 3.525 3.935 3.089 3.615
1841 5.595 4.607 2.724 2.203
1842 6.005 2.782 2.593 5.274

* "Die angegebenen 4906 Fuhren [Eingang andere Cegenstande] sind Steinkohlen von der
belgischen Gouvemementsgrube bei Kirchrath, die uber Herzogenrath und Pannesheide ein-
und uber Valserquartier, Tiillge und Stockem wieder ausgefuhrt wurden. Fur das [ahr 1837
waren diese Fuhren vom Hauptamt Aachen nicht in Rechnung gebracht worden." (jaarverslag
1837)
Bron: Jaarverslag Rheinland 1837-1842. - HStA Dusseldorf PStD 348-350.

13_4 Conclusies

Het beeld van de in- en uitvoer van Aken is nauwelijks verrassend. De handel
met Nederland is voornamelijk een aanvulling op de handel met Belgie en na de
komst van de spoorweg in 1853 loopt de omvang ervan snel terug. Wellicht is
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de invoer in de jaren 1846 en 1847 hoger dan verwacht. Dat kan voor een deel
liggen aan de onzuiverheid van de Tolverbondstatistiek in die jaren.

De invoer van "nationale" Nederlandse produkten is in de periode tot 1852 niet
onbelangrijk. Zout, traan, haring en andere vis worden, vooralsnog, over de Maas
en de weg naar Aken gebracht. Ook slaagt Nederland erin, mede dankzij de klein-
schalige arganisatie van de koffiehandel, een niet onbelangrijk aandeel in de inter-
nationale handel naar Aken in handen te houden. Met het gereedkomen van de
spoorlijn Aken-Maastricht verplaatst deze handel zich volledig naar het spoor,
terwijl de nationale handel nog in geringe omvang over de weg wordt voortgezet.
Regionale handel tussen Vaals en Aken is van zeer geringe betekenis.

Over de uitvoer van Aken kunnen we weinig zeggen. Deze is, zoals aangetoond,
ook na 1853 vrij omvangrijk, gevarieerd, en bevat veel eindprodukten uit de
directe en verdere omgeving van Aken. Door de komst van de spoorweg wordt
het afzetgebied van de landhandel niet per se beperkter. Het is zeer waarschijnlijk
dat spoorweg en vrachtwagen ook in dit rayon nog een lange tijd naast elkaar
hebben bestaan.



14 De landhandel in de Nederlands- Pruisische
economische betrekkingen

14.1 De handel per regio, een samenvattend overzicht

De landhandel per regie is in het voorafgaande uitvoerig aan de orde geweest.
am de betekenis van deze handel te bepalen, zij hier een samenvattend overzicht
gegeven. Wij geven antwoord op de vragen hoe de omvang van de handel zich
heeft ontwikkeld en of de landhandel vooral regionale handel is geweest.

Omdat zowel de totale invoer en uitvoer als de in- en uitvoer van de afzonder-
lijke kantoren een onregelmatig verloop vertonen is door middel van een regressie
de ontwikkeling op langere termijn berekend (figuur 14.1en tabeI14.1) Deze bere-
kening is gebaseerd op de totale in- en uitvoer van de kantoren Coesfeld, Kra-
nenburg, Kaldenkirchen en Wassenberg, dat wil zeggen aIle geselecteerde en niet
geselecteerde goederen.

De verwachting dat de landhandel een in tijd afnemende omvang vertoont
wordt daardoor in eerste instantie bevestigd. De regressie van de totale invoer
is negatief en dat betekent een dalende tendens. Ais wij de geschatte invoer van
Aken bij de berekening achterwege laten is de daling duidelijk minder steil, maar
de ontwikkeling blijft negatief. De totale uitvoer over land is daarentegen - niette-
genstaande een aantal inzinkingen - in de loop van de jaren absoluut meer dan
verdubbeld. De positieve regressie van de totale uitvoer duidt eveneens op een
stijging van de uitvoer.

Tabel14.1 Regressie in- en uitvoer aIle Prutsische kanioren, 1841-1857

Kantoren
Invoer
Regressiecoefficient

Uitvoer
Regressiecoefficient

totaal (incl. Aken)
totaal (excl.Aken)
Coesfeld
Kranenburg
Kaldenkirchen
Wassenberg
Aken

-14.722
-2.685
4.948

-1.740
-6.564

669
-12.037

6.805
505

4.591
24

1.684

Bron: Tabel 14.2 en tabel 14.3.
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In tweede instantie wordt duidelijk dat de afzonderlijke kantoren zich heel ver-
schillend ontwikkelen. De landinvoer van Coesfeld bijvoorbeeld groeit. Hierbij
hebben verschillende factoren een rol gespeeld. De regio Coesfeld, Twente en de
Graafschap heeft een historische binding met Amsterdam, waarvoor altijd al ge-
bruik wordt gemaakt van vervoer over de weg. De infrastructuur in het rayon
Coesfeld is desalniettemin in het begin van de jaren veertig slecht; de verharding
van het wegennet wordt daar pas aan het eind van de jaren veertig uitgevoerd.
Wij zien dan een duidelijke opleving van het handelsverkeer over land, die ge-
paard gaat met een positieve economische ontwikkeling. Voor zover wij dat heb-
ben achterhaald, is de landhandel van Coesfeld wat betreft de invoer in de eerste
jaren hoofdzakelijk internationale handel via Amsterdam geweest, naast nationale
handel in goederen die niet afkomstig zijn uit de directe grensstreek. Voor het
transport maakt Coesfeld gebruik van de IJssel en het Overijsselse wegennet.
Tegelijk met de verbetering van de infrastructuur aan weerszijden van de grens
neemt de omvang van de handel toe.

Figuur 14.1 In- en uiiuoer alle Pruisische kanioren (excl. Aken),1841-1857 en ontwikke-
ling op lange iermijn
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Bron: KNW Nr. 4, 14 en 24 en eigen berekening
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Tabel14.2 lnuoer over de weg peT Pruisisch kanioor, 1841-1857

Invoer Pruisen (in centner)
Jaar aile Coesfeld Kranen- Kalden- Wassen- Aken

kantoren burg kirchen berg

1841 438.690 28.499 30.608 287.359 5.173 87.052
1842 509.695 33.941 31.573 310.270 7.632 126.325
1843 783.157 27.821 42.171 417.746 11.967 283.452
1844 819.489 32.145 42.949 530.870 13.703 199.822
1845 856.559 37.798 45.099 582.962 12.324 178.376
1846 822.623 40.117 64.825 507.278 19.102 191.301
1847 748.148 42.706 56.277 448.040 23.511 177.615
1848 564.856 39.613 29.418 380.440 13.073 102.312
1849 577.332 48.475 25.872 400.312 12.949 89.725
1850 612.502 55.930 26.010 438.576 10.918 81.068
1851 615.338 71.551 29.216 410.048 12.391 92.132
1852 602.841 71.475 20.456 435.578 13.596 61.737
1853 504.225 63.439 17.968 354.099 14.607 54.111
1854 435.121 89.959 31.422 283.973 19.164 10.603
1855 517.637 97.030 19.880 381.509 15.063 4.156
1856 492.078 110.664 18.596 324.957 22.464 15.396
1857 428.477 91.859 14.562 264.801 24.569 32.686

Totaal 10.203.811 983.022 546.902 6.758.818 252.206 1.662.866

N.B.: De invoer van Aken zoals die in de KNW is vermeld, bevat in de jaren 1841 tim 1845
ook de invoer vanuit Belgie (cf. hoofdstuk 4). Om toch een idee van de omvang van de handel
met Nederland te kunnen geven zijn deze cijfers gedeeld door 3; de invoer van Herzogenrath
en Valserquartier bedraagt namelijk in 1846 ongeveer een derde van de totale invoer van Aken
in het jaar 1845.
Bron: KNW Nr. 4 en 24, 1841-1857 en eigen berekening.

Ook al wordt met name het zuiden van de regio via de Rijnmet goederen verzorgd
en is er in toenemende mate een vervoersalternatief in de vorm van spoorwegen
in de verdere omgeving, toch stijgt in Coesfeld de omvang van de landhandel.
De reden daarvoor is de positieve regionale economische ontwikkeling in verband
met de toenemende vervlechting met de naburige regio Twente. De toename is
met andere woorden toe te schrijven aan een grotere regionale handel, meer invoer
uit Twente en aan de verbeterde infrastructuur voor de intemationale invoer.

De uitvoer van Coesfeld bestaat van begin af aan voor een aanzienlijk groter
gedeelte dan de invoer uit regionale handel. Graan en steenkolen hebben daarin
een omvangrijk aandeel, maar ook textielprodukten worden meteen over de grens
verkocht. De uitvoer vertoont slechts een lichte stijging. Het steenkolentransport
over de weg is duur en soortgelijke textieiprodukten worden ook in Twente ver-
vaardigd, zodat de vraag aan de Nederlandse kant nauwelijks toeneemt.
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Tabe114.3 Uitvoer over de weg per Pruisisch kanioor, 1841-1857

Uitvoer Pruisen, excl. Aken (in centner)

Jaar Aile (4) Coesfeld Kranen- Kalden- Wassen- Aken

kantoren burg kirchen berg

1841 109.840 28.246 46.438 20.611 14.544

1842 149.009 63.400 46.811 15.297 23.502

1843 97.900 50.614 29.811 11.844 5.631

1844 65.146 23.788 29.529 8.594 3.235

1845 115.439 48.829 47.961 14.538 4.110

1846 89.655 42.274 29.719 13.079 4.583 25.776

1847 111.707 38.005 55.335 12.405 5.962 25.231

1848 151.791 50.920 88.397 8.045 4.429 26.239

1849 158.452 49.358 92.158 14.694 2.242 29.369

1850 163.183 46.430 85.434 23.136 8.184 20.274

1851 127.817 39.168 69.519 11.628 7.502 14.671

1852 124.710 50.216 54.339 14.115 6.041 12.941

1853 155.032 29.753 87.150 13.971 24.158 3.100

1854 206.889 34.457 132.524 16.764 23.143

1855 177.236 49.324 80.668 14.196 33.048

1856 198.351 33.512 114.052 9.179 41.608

1857 227.221 81.301 87.228 18.540 40.151

Totaal 2.429.378 759.595 1.177.073 240.636 252.073 157.60

N .B.:De uitvoer van Aken, zover bekend, is hier wel vermeld maar niet opgeteld bij de totale

uitvoer.
Bron: KNW Nr. 14, 1841-1857 en eigen berekening.

Over de betekenis van de landhandel voor de regie's Emmerik en De Liemers kun-
nen wij vanwege de gebrekkige bronnen weinig uitspraak doen.' Vaststaat dat
er naast de omvangrijke Rijnhandel in kleine omvang goederen over de weg zijn
vervoerd, waaronder tabak, die waarschijnlijk afkomstig was uit de Nederlandse
grensstreek, en schors, eveneens uit de grensstreek. Daarnaast is er omvangrijke
handel in vee. In de vroege jaren veertig is er ook internationale handel geweest,
maar wij hebben niet kunnen achterhalen of die pas in 1856naar de spoorweg
of al eerder naar de Rijnvaart is overgegaan. Vast staat dat de Rijnhaven Emmerik
een deel van de import voor het rayon Coesfeld en - wellicht - Kranenburg voor
zijn rekening neemt.

Het rayon Kranenburg, dat de noordelijke Niederrhein en het Rijkvan Nijmegen
bestrijkt, toont een opvallend verschil met de overige douane-kantoren. Als enige
heeft het een omvangrijkere uitvoer dan invoer. Dit wordt veroorzaakt door het
grote aandeel in de uitvoer van hout en graan, die beide afkomstig zijn uit de re-

1 Voor Emmerik is daarom geen regressie berekend.
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gio zelf. Kranenburg heeft met andere woorden een zeer belangrijke regionale
uitvoerhandel, waarbij de bestemming van de goederen waarschijnlijk slechts ge-
deeltelijk de buurtregio Nijmegen betreft. De omvang van de uitvoer in Kra-
nenburg neemt duidelijk toe. Deze ontwikkeling wordt - evenals bij Wassenberg
- bepaald door de export van graan.

Van de Kranenburgse invoer zijn er slechts weinig goederen afkomstig uit de
naaste omgeving. Kranenburg ontvangt veel goederen over de Maas, die hier op
geringe afstand van de Pruisisch-Nederlandse grens loopt. In het begin van de
onderzoeksperiode heeft de regio nog een zekere doorvoerfunctie voor de meer
zuidelijk gelegen Niederrhein. Het regionale binnenlandse wegennet wordt daar-
om in de eerste helft van de jaren veertig verbeterd. Vanaf het moment dat de
Niederrhein door de spoorweg in Krefeld van goederen kan worden voorzien,
gaat de invoer in Kranenburg achteruit. De vraag van de agrarische omgeving
van Kranenburg is te gering om de invoer op het oude peil te houden.

In zekere zin is het rayon Kaldenkirchen, dat de Mittlerer Niederrhein en het Land
van Gelder bestrijkt, het tegengestelde van zijn noordelijke buur Kranenburg. Met
zijn zeer omvangrijke invoer overtreft het aile overige rayons. De uitvoer is echter
geringer dan die van Kranenburg. Van aile regie's ontwikkelt Kaldenkirchen zich
het snelst en is - Aken daargelaten - aan het einde van de periode het verst in
zijn economische ontwikkeling. Dit zien wij terug in een tot 1845sterk toenemende
landhandel en een vanaf 1845ongekende modernisering van de binnenlandse in-
frastructuur. De regressie van de invoer is negatief. De landhandel neemt echter
absoluut pas in 1853 sterk af (zie tabeI14.2), het jaar waarin concurrentie van niet
een, maar van drie spoorwegen wordt ondervonden. Ondanks de verbetering van
de binnenlandse infrastructuur blijft de grensoverschrijdende landhandel omvang-
rijk en is de daling minder sterk dan in Aken.

'Landhandel' is in het geval van Kaldenkirchen de aanvoer van goederen over
de Maas. Terwijl in het begin nog tot Krefeld over de weg wordt gereden, gaat
het aan het einde van de periode slechts om een soort shuttle-verbinding tussen
de rivier de Maas en plaatsen op enkele uren afstand daarvan gelegen. Het spreekt
vanzelf dat deze invoerhandel nauwelijks regionale handel is. De meeste goederen
zijn afkomstig uit Belgie of uit de havens van Rotterdam en Dordrecht, waaronder
een niet onbeduidend aantal koloniale goederen. De invoerhandel is, met andere
woorden, overwegend (inter)nationaal. De uitvoer van Kaldenkirchen heeft daaren-
tegen een meer regionaal karakter, bestaande uit kleine hoeveelheden graan en
nijverheidsprodukten, en kent nauwelijks enige groei.

Het rayon Wassenberg in de Kreis Heinsberg is een landelijke regio, gelegen tussen
twee snel groeiende industriecentra; het onderhoudt handelsbetrekkingen met
Midden-Limburg. In de jaren veertig vindt in dit rayon nauwelijks grensoverschrij-
dend handelsverkeer plaats doordat de infrastructuur er bijzonder slecht is. De
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handel met onder meer Roermond en Sittard ontwikkelt zich pas voorspoedig
in de jaren vijftig, maar blijft ook dan klein van omvang. Zo importeert Wassenberg
bijvoorbeeld in 1857niet meer dan een tiende van Kaldenkirchen (zie tabel14.2).

Wassenberg kan, evenals Kranenburg en Kaldenkirchen, gebruik maken van
de Maasroute voor de invoer van grondstoffen en koloniale goederen, met als
gevolg dat zelfs over deze onbeduidende grensovergang op kleine schaal internatio-
nale handel plaatsvindt. Daamaast is er interregionale handel in nijverheids-
produkten en in de jaren vijftig een toenemende graanhandel met Midden-Limburg.
Het is deze graanhandel die Wassenberg in de jaren vijftig enige betekenis geeft.
De uitvoer van Wassenberg overvleugelt vanaf 1853, door de aansluiting van het
wegennet op de spoorwegen, die van Kaldenkirchen ruimschoots (zie tabeI14.3).

Voor de Kreis Aken is de landhandel met Zuid-Limburg slechts een aanvulling
op het omvangrijke handelsverkeer met Belgie. Het gebied om Aken is economisch
verder ontwikkeld dan aile andere regie's. De infrastructuur is goed en is een
overblijfsel uit de tijd dat Nederland nog het Verenigd Koninkrijk was, de spoorweg
er niet lag en goederen per vrachtwagen van Antwerpen naar Keulen werden
vervoerd. Met de komst van de Ijzeren Rijn neemt ook het wegtransport vanuit
Nederland in omvang af. Nadat in 1853de spoorweg Aken-Maastricht is geopend
worden er nog slechts enkele produkten van Nederlandse origine over de weg
geimporteerd, onder meer haring en andere vis en enkele koloniale waren, waarvan
Nederland de handel in eigen beheer heeft gehouden. Het overgrote deel van het
verkeer over de weg verdwijnt, omdat er v66r 1853 nauwelijks regionale handel
is geweest die het wegvallen van de internationale handel zou kunnen compenseren.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de landhandel meer is dan regionale handel
tussen de grensstreken. Tegen de verwachting in betreft het handel in goederen,
die van nationaal en internationaal belang zijn en van een grote diversiteit. De
structuur van de landhandel ondergaat in de tijd enige verandering.' De invoer
wordt gevarieerder doordat de delfstoffen, die in het begin een duidelijke stempel
op het geheel drukken, tegen het einde van de onderzochte periode rninder domi-
nant zijn. De uitvoer daarentegen wordt doorgaans sterk bepaald door het aandeel
van graan en hout. Echter geldt hier dat er duidelijke regionale verschillen aan-
toonbaar zijn.

Wat betreft de ontwikkeling in omvang wijken sommige kantoren eveneens dui-
delijk vanaf van de negatieve ontwikkeling van totale invoer. Ook de uitvoer ver-
schilt per kantoor, hij is echter overal toenemend. In aile gevailen is er een verband
aangetoond tussen de afwijking - positief of negatief - en de ontwikkeling van
de regionale economie en de regionale infrastructuur. Daarnaast zijn er invloeden
op macro-niveau, die in de volgende paragrafen aan bod zulIen komen.

2 Q. hoofdstuk 6.
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14.2 De invloeden van handels- en verkeerspolitiek

14.2.1 Handelspolitiek

We kunnen steilen dat de landhandel in de peri ode 1836-1857 zelden object van
de Nederlandse of Pruisische handelspolitiek is geweest. De eenzijdige aanpassing
van de Nederlandse doorvoertarieven in 1843 heeft weI effect, maar kan het tij
niet keren. De landhandel heeft een te kleine omvang om aan de Nederlandse kant
de materiele verliezen door de Belgische spoorweg op te vangen of aan de Pruisi-
sche kant een altematief daarvoor te bieden. Als politiek gebaar in de richting Tol-
verbond blijft de wet van 1843 daarom zonder gevolgen.' Dat neemt niet weg dat
de landhandel het voordeel, dat de verlaging van de doorvoerrechten op regionaal
niveau betekent, in ruime mate heeft benut. Wij hebben bijvoorbeeld aangetoond
dat in 1843 en 1844 de invoer over de weg van delfstoffen, waaronder veel
Belgische en Engelse steenkool, en oliezaden - uit Rusland - sterk is toegenomen.'

In de loop van 1845worden in Nederland de meeste uitvoerrechten afgesehaft.
Het effect van deze tariefwijziging op het handelsverkeer over land tussen Neder-
land en Pruisen is even wei gering. Een reden daarvoor is dat van de belangrijkste
goederen die Pruisen uit Nederland invoert de meeste niet of niet overwegend
van Nederlandse afkomst zijn. Steenkool, zout, kalk, oliezaden, katoenen garens,
ruwe katoen, rogge, koffie, rijst en ruw ijzer nemen de eerste tien plaatsen in.
Medio jaren veertig hebben steenkool, zout en kalk aileen al een aandeel in de
totale invoer van gemiddeld 68%. Zij zijn eehter niet betroffen door de afsehaffing
van het uitvoerreeht. Een deel van de toename in 1846 kan bovendien worden
toegesehreven aan de toegenomen import van graan, waaronder rogge, uit of via
Nederland, als gevolg van de misoogst in dat jaar. Tijdens de jaren van misoogst
gelden zowel in Pruisen als in Nederland lagere in- en hogere uitvoerreehten voor
granen dan in de voorafgaande jaren.

In augustus 1850 worden in Nederland aile doorvoerreehten afgeschaft. Voor
de Pruisisch-Nederlandse handel is dit de belangrijkste algemene tariefverandering
uit de jaren vijftig geweest. De afsehaffing heeft een gunstig effect op de typisehe
doorvoergoederen als ruwe katoen, koloniale waren en Engelse halffabrikaten.
De invoer over de weg van koffie bijvoorbeeld neemt in Pruisen in 1851met bijna
50% toe" en de invoer van ruwe katoen met rond 30%.6De ontwikkeling van de
landhandel is voor deze en andere goederen dus positief. Eehter, dit effect is niet
typiseh voor de landhandel, ook de Rijnhandel reageert met een toename van de
invoer (zie tabel 14.4). De verlaging van de doorvoerreehten is in 1850, anders
dan in 1843, van algemene aard.

3 Posthumus, Documenlen, noch Blasing, Delta, maken melding van de wet van 1843.
4 Cf. hoofdstuk 5, figuren 5.1. en 5.3.
5 Cf. hoofdstuk 5, tabel 5.1.
6 Cf. hoodstuk 5, figuur 5.2.
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Een bijzondere invloed op de ontwikkeling van de landhandel verwachtten wij
van de douanebepalingen. Er zijn in beginsel twee maatregelen mogelijlc opening
of sluiting van een kantoor en verruiming of beperking van de bevoegdheden van
een kantoor. De opening of sluiting van een kantoor beinvloedt de richting van
het handelsverkeer het meest ingrijpend. Deze administratieve regelingen zijn even-
wel inmindere mate toegepast als instrument voor de besturing van de landhandel.

De opening van het grenskantoor Knalhutte in het rayon Coesfeld heeft als doel
de aanvoerroute van turf naar Enschede te verkorten. Mogelijk heeft dit een toe-
name van de uitvoer van turf naar Nederland tot gevolg gehad. Omdat handel
in turf niet geregistreerd wordt, hebben wij dit vermoeden niet kunnen verifieren,
De sluiting van meerdere expeditiekantoren rondom Vreden heeft geen invloed
op de omvang van het verkeer. Omdat de taken van de opgeheven kantoren wor-
den overgenomen door douaneposten in de nadere omgeving verandert ook de
richting van het verkeer slechts rninimaal en blijft gericht op Vreden.

De invloed van de verruiming of be perking van de bevoegdheden van een kan-
toor is nog moeilijker meetbaar. De Nederlandse overheid verleent in de jaren dertig
weinig kantoren toestemming om accijnsgoederen uit te voeren. Soms wordt er
op aanvraag een privilege verleend voor een of meerdere goederen. Voor zover
wij dit hebben achterhaald, neemt dan de handel in het betreffende goed toe. Vaak
gaat het hier om onbeduidende hoeveelheden. Een voorbeeld: de speciale bevoegd-
heid voor Sittard en Roermond om wijn te importeren dient meer het gemak van
de plaatselijke wijnhandelaren dan dat het een stimulans is voor de wijnhandel.
Naarmate Nederland het vrijhandelsprincipe meer toepast, worden geleidelijk aan
meer bevoegdheden toegestaan. De verruirning van de bevoegdheden gaat gelijk
op met de liberalisering van de handelspolitiek. Een voorbeeld van zulk een
begeleidende douanemaatregel is de bepaling dat vanaf 1845 alle Nederlandse
kantoren aan de Pruisisch-Limburgse grens ongebluste kalk mogen doorvoeren.
In hetzelfde jaar wordt in Nederland tevens het doorvoerrecht op kalk verlaagd.
De kalkinvoer van Kaldenkirchen aan de grens met Limburg neemt vervolgens
explosief toe.'

14.2.2 Verkeerspolitiek

De verkeerspolitiek van beide land en heeft zich weinig beziggehouden met het
grensoverschrijdend verkeer over de weg. De binnenlandse verkeerspolitiek heeft
daarentegen wel invloed gehad op de ontwikkeling van de landhandel. Oude
sociaal-econornische eenheden worden weliswaar niet uit elkaar gerukt, zoals
Blotevogel" beweert, maar de grensoverschrijdende wegen krijgen weinig aandacht.
Een goed voorbeeld is het scheepvaartverdrag van 1837, waarin beide partijen
aandringen op verbetering van een bepaalde weg op het territorium van de andere

7 Cf. hoofdstuk 11, figuur 11.5.
8 Cf. Blotevogel, Zenirale Orte.
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partij. Nederland begrindt het gewraakte weggedeelte tussen Zevenaar en de grens
zeven jaar later, in 1844. Pruisen komt zijn belofte om de weg van Munster naar
Enschede over de hele lengte te verharden pas in 1847 na, tien jaar na tekening
van het verdrag.

De handelsverkeerspolitiek van Nederland, Pruisen en het Tolverbond is er vooral
op gericht de scheepvaart op de Rijn goedkoper te maken, onder meer door de
verlaging of afschaffing van scheepvaartrechten. Een negatief effect op de invoer
over land, naar aanleiding van de scheepvaartwetten van 1850, is echter niet vastge-
steld. De verdere verlaging van de transportkosten op de Rijn in de eerste helft
van de jaren vijftig leidt wei tot een grote toename van de Rijnhandel en de land-
handel gaat in die tijd achteruit. Het zou echter te ver voeren om de handelsver-
keerspolitiek als enige oorzaak hiervan aan te wijzen, omdat gelijktijdig in de grens-
streek ook een aantal ingrijpende veranderingen van de infrastructuur plaatsvinden.

De verkeersontwikkeling in Pruisen wordt, nadat eenmaal de grote strategische
lijnen zijn uitgezet, overgelaten aan het particulier initiatief. Oat er tot 1853, het
jaar waarin het spoor van Aken naar Maastricht wordt geopend, geen grensover-
schrijdende spoorwegen tussen Nederland en Pruisen zijn, komt door de Pruisische
voorkeur om de grensgebieden vanbinnen uit te ontsluiten. Nederland doet met
zijn kanaalbouw in Overijssel in 1851 hetzelfde. Twente en Gladbach, de twee
regie's die de meest ontwikkeide infrastructuur kennen, worden als eerste door
de spoorwegen respectievelijk een kunstmatige waterweg ontsloten. In de econo-
misch zwakkere gebieden laat de ontsluiting vanbinnen uit op zich wachten. Het
zijn de grensbewoners die op aanleg of verbetering van de grensoverschrijdende
wegen aandringen of zelf een weg aanleggen. Door onder meer deze particuliere
activiteiten verandert de kwaliteit van de infrastructuur tussen 1836 en 1857 sterk.
Aan het einde van deze periode zijn er in het gehele onderzoeksgebied meer en
betere straatwegen, meer spoorwegen en meer kanalen voor de overbrugging van
de afstand tussen de intemationale waterwegen en de Pruisisch-Nederlandse
grensregio's.

Ondanks de uitbreiding van de straatwegen blijft de wegenbelasting voor het
gebruik van tolwegen tijdens de hele periode in beide landen op een en hetzelfde
niveau. De transportkosten veranderen door de vele bouwactiviteiten gedurig.
Dit betekent dat in het ene jaar in bijvoorbeeld het rayon Coesfeld de aanvoer via
de Ijsselroute goedkoper is dan via de Rijn en in het daaropvolgende jaar de Rijn-
route, door een nieuwe straatweg en de verlaging van de scheepvaartrechten, weer
voordeliger is. De situatie in de overige rayons is vergelijkbaar. Het wegtransport
reageert flexibel op elke verbetering van de infrastructuur en er wordt zo mogelijk
gebruik gemaakt van gecombineerd vervoer: rivier-weg, spoor-weg, kanaal-weg.
Er wordt een andere dan de traditionele aanvoerroute gekozen als een enigszins
parallellopende weg wordt verhard, omdat op verharde wegen de vrachtwagens
zwaarder kunnen worden beladen." De bewering van Clement dat "de belang-

9 Cf. hoofdstuk 8.
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rijkste effecten van de aanleg van verharde wegen moeten gezocht worden in de
verminderde weergevoeligheid van het verkeer en de betere ontsluiting op lokaal
niveau'"? is daarom niet helemaal juist. Op een verharde weg kan een paard drie
keer zo veellast trekken als op een niet verharde weg, 11 wat zeker een even be-
langrijk effect is. Wij beschikken vooralsnog over te weinig kwantitatieve gegevens
om de invloed van de transportkosten op de landhandel verder uit te diepen.
Meer onderzoek hiernaar is wenselijk.

De regionale verkenningen hebben laten zien dat de goederenstroom van Neder-
land naar Pruisen en vice versa over een netwerk van verschillende transportwe-
gen loopt. De rivieren Rijn, Maas en Ijssel vormen de hoofdlijnen van dit netwerk,
Zij verzorgen het handelsverkeer met de internationale zeehavens Rotterdam
(Maas en Rijn) en Amsterdam (Rijn en Ilssel). De landwegen en kleine rivieren
verbinden de internationale rivieren met de regionale handelscentra en daarnaast
de regionale handelscentra met elkaar. AIle regie's kunnen zowel via de Rijn als
via een andere route (Ijssel of Maas) goederen ontvangen en versturen en zo
deelnemen aan de internationale handel. Ook de regionale handel over korte
afstand en de nationale handel over de middellange afstand verlopen via hetzelfde
netwerk, Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van watertransport. Het
grensverkeer waarover dit onderzoek gaat, gebeurt overwegend per as en sluit
aan op het netwerk van transportwegen. Slechts in een enkel geval is de grens
een 'watergrens', nameIijk in het rayon Coesfeld, bij de Berkelvaart.

In de rayons Kaldenkirchen en Wassenberg wordt het transportnetwerk tussen
de internationale waterwegen uitgebreid met een spoorweg, die het gebied in
kwestie doorsnijdt. In Coesfeld en Kranenburg gebeurt dit niet. De spoorwegen
komen in de loop van de tijd weI dichter in de buurt. De komst van een grens-
overschrijdende spoorweg in het geval van Aken (en Emmerik) betekent dat de
landhandel op de paraIlellopende landweg sterk wordt gereduceerd. Anderzijds
neemt het handelsverkeer op de straatweg Geilenkirchen-Roermond door de
aansluiting op de spoorweg juist toe.

De aanleg van straatwegen vindt in dezelfde periode plaats waarin spoorwegen
en kanalen worden gebouwd. Dit heeft in eerste instantie een positieve invIoed
op de landhandel. Wij kunnen de bevinding van Fremdling bevestigen, dat "die
Steigerung des Strafsenbaus [...) die in den vierziger [ahren von wenigen vertretene
Ansicht [belegt), daf ein neues Verkehrmittel nicht etwa von den traditioneIlen
Verkehrstragern den Verkehr abzieht, sondern daB sich parallel zu neuen Ver-
kehrsmitteln das gesamte Verkehrsvolumen hebt, wobei es zu einer neuartigen
Verkehrsteilung zwischen verschiedenen Verkehrstragern kommt"."

10 Clement, Transport, 37.
11 Von Reden, Hannover, 345. Cf. ook hoofdstuk 2, paragraaf 3.l.
12 Fremdling, Eisenbahnen, 106.
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14.3 De landhandel als deel van een transportnetwerk

In het voorafgaande is zijdelings reeds gewezen op het bestaan van een transport-
netwerk, een 'polyfonie van het verkeer'. am de betekenis van de landhandel
binnen dit netwerk nader te bepalen, is een vergelijking van de in- en uitvoer van
goederen met de andere altematieven van het Pruisisch-Nederlandse transportnet-
werk noodzakelijk. Wij beperken ons daarbij tot een vergelijking van de land-
handel met de Rijnhandel, omdat er tot 1853nog geen vervoer over het spoor tus-
sen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen plaatsvindt.
Bijde vergelijking van de landhandel en de Rijnhandel gebruiken wij geaggregeer-
de gegevens over de invoer en uitvoer. Eerst wordt de invoer over land en over
de Rijn naast elkaar geplaatst, gevolgd door een vergelijking van de geaggregeerde
uitvoer van beide handelsstromen. Het aandeel van de landhandel aan de totale
handel van Nederland met Rheinland en Westfalen beschouwen wij als eerste indi-
catie van de betekenis die deze handel voor de grensstreek heeft gehad.

14.3.1 Invoer

Over de hele periode 1841-1857berekenen wij voor de landhandel een aandeel
van gemiddeld 10,5% van de totale invoer over de grens tussen Nederland en
Pruisen. Het aandeel van de Rijnhandel is derhalve ongeveer 89,5%. In werkelijk-
heid is het aandeel van de landhandel evenwel hoger want ten eerste is de invoer
van Aken niet meegeteld, omdat daarover geen volledige, betrouwbare reeks be-
staat." Ten tweede omvat de Rijnhandel, zoals wij hem op basis van de Kommer-
zialnachweisungen hebben berekend, ook goederen voor plaatsen buiten Rheinland
en Westfalen, bijvoorbeeld aan de Bovenrijn." Wellicht dat ook een deel van de
landhandel wordt vervoerd naar plaatsen buiten Pruisen, bijvoorbeeld naar Han-
nover, en mogelijk dat de omvang daarvan vele malen geringer is dan de doorvoer
over de Rijn. Onderzoek naar de binnenlandse handel kan hier opheldering ver-
schaffen. Duidelijk is dat in onze vergelijking de Rijnhandel stelselmatig te groot
en de landhandel te klein wordt weergegeven. Een gemiddeld aandeel van 20%
van de landhandel lijkt ons derhalve niet onwaarschijnlijk.

Zoals wij in tabel14.4 kunnen zien, ontwikkelen land handel en Rijnhandel zich
in de onderzochte periode beide zeer dynamisch. In 1857 is het geregistreerde
gewicht van de import over land ongeveer 15% hoger dan in 1841. Een onzeker-
heidsfactor vormt de invoer van kalk, die vanaf 1852 geschat is. In de tussen-
liggende jaren zien wij een snelle groei tot 1845,en na 1846een geleidelijke daling,
met korte oplevingen tussen 1850 en 1855.

Het volume van de invoer op de Rijn neemt in de peri ode 1841-1857 met 83%

13 In de jaren 1846-1851 heeft Aken een totaal aandeel van 2%, in 1852 is dat nog 1% en daarna e 0,2%.
14 KNW NT. 24 onderscheidt invoer in Emmerik en in de "overige Rijnhavens". Doorvoer naar andere
landen wordt pas bij wederuitvoer geregistreerd. (Cf. hoofdstuk 4.)
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toe. Deze ontwikkeling is niet rechtlijnig. Tussen 1844 en 1850 stagneert de import
op de Rijn en wordt, door de ingebruikneming van de spoorweg Antwerpen-
Keulen, een deel van het Rijnverkeer overgenomen door de spoorweg, hetgeen
enigszins wordt versluierd door de hoge graanimporten in 1846 en 1847. Als deze
in 1848 en 1849 wegvaIlen, wordt duidelijk hoe groot het verlies van de Rijnvaart
in het voordeel van de Ilzeren Rijn nog steeds is.

De invoer over de weg heeft zijn beste jaren juist in 1844 en 1845, wanneer de
handel over de Rijn absoluut daalt. Als leverancier speelt de haven van Antwerpen
voor alle grensregio' 5, behalve Aken, een ondergeschikte rol. Er zijn bij de invoer-
handel over land dan ook geen negatieve gevolgen van de opening van de spoor-
weg Antwerpen-Keulen te bespeuren, integendeel. In een poging zijn concurrentie-
positie ten opzichte van Belgie te verbeteren, verlaagt Nederland in 1843 enkele
doorvoerrechten. De landhandel heeft er duidelijk baat bij, zijn aandeel aan de
totale handel neemt dan ook toe. Met name in de provincie Rheinland worden
in 1844 en 1845 meer delfstoffen via de Maasroute geimporteerd dan in de jaren
daarvoor.

In 1846 blijkt dat de Rijnhandel in staat is binnen een jaar zijn invoer te verdub-
belen en in 1847 nog eens met een kleine 10% uit te breiden. De landhandel daar-
entegen stagneert aanvankelijk en 100pt daama terug. De reden hiervoor is waar-
schijn1ijk dat in de jaren van rnisoogst de Nederlandse regionale graanmarkten
niet naar het buitenland uitvoeren. De uitvoer van graan is weliswaar niet verbo-
den, maar er is eenvoudig te weinig regionaal aanbod. De Rijnhandel ondervindt
hiervan geen hinder, omdat deze graan van de nationale graanmarkt in Am-
sterdam betrekt dat uit gebieden buiten Nederland afkomstig is. Los van de graan-
handel bevindt de invoer in 1847 zich zowel bij de Rijnhandel als de landhandel
op een zeer laag niveau.

Bij het herstel van de invoer na de crisisjaren 1846-1847 loopt de landhandel
even voor op de Rijnhandel, getuige een hoger relatief aandeel in 1848. De diverse
onlusten en opstanden in dat jaar hebben tot gevolg dat somrnige goederen via
een andere dan de gebruikelijke route worden aangevoerd, waarvan de landhandel
profiteert. De opbloei in de late jaren veertig van de regio's Coesfeld en Kalden-
kirchen heeft eveneens een gunstige invloed op de landhandel. De verlaging van
de transportkosten over de Rijn, door de afschaffing van het Rijnoctrooi in het
najaar van 1850, beinvloedt de landhandel niet negatief. De Rijnhandel daarente-
gen slaagt er vooralsnog niet in het algemeen econornisch herstel in Pruisen naar
een verhoogde invoer te vertalen.

Pas na de ondertekening van het handels- en scheepvaartverdrag van 1851, dat
de Rijnvaart beduidend goedkoper maakt, herstelt de Rijnhandel zich. De explosie-
ve groei van de invoer over de Rijn drukt het aandeel van de landhandel blijvend
tot onder de 10%, niettegenstaande een kleine absolute groei van de invoer over
de weg in 1851. In 1854 verliest de landhandel andermaal in aandeel, vooral in
Kaldenkirchen en Aken.



318 14 De iandhandel in de Nederlands-Pruisische economische beirekkingen

Tabel14.4 De uethouding landhandel-Rijnhandel (invoer), 1841-1857

lnvoer Pruisen, excl. Aken (in centner)
[aar Totaal Rijn Land Aandeel

Land/tot.

1841 3.186.290 2.834.651 351.639 11,0%
1842 3.581.359 3.197.943 383.416 10,7%
1843 5.056.748 4.557.043 499.705 9,9%
1844 3.991.015 3.371.348 619.667 15,5%
1845 3.492.033 2.813.850 678.183 19,4%
1846 6.171.581 5.540.259 631.322 10,2%
1847 6.600.195 6.029.661 570.534 8,6%
1848 3.362.190 2.899.646 462.544 13,8%
1849 3.294.113 2.806.506 487.607 14,8%
1850 3.850.520 3.319.086 531.434 13,8%
1851 4.281.721 3.758.515 523.206 12,2%
1852 6.577.241 6.036.137 541.104 8,2%
1853 5.153.356 4.703.242 450.114 8,7%
1854 5.810.397 5.385.879 424.518 7,3%
1855 5.640.554 5.127.073 513.481 9,1%
1856 5.813.622 5.336.940 476.682 8,2%
1857 5.593.493 5.197.702 395.791 7,1%

Totaal 81.456.428 72.915.481 8.540.947 10,5%

Bron: KNW Nr. 4 en 24, 1841-1857 en eigen berekening

De lage waterstand op de Maas en de concurrentie vanaf 1853 van de spoorwegen
Aken-Gladbach en Aken-Maastricht, zijn hiervoor waarschijn.lijk verantwoordelijk.
In het daaropvolgende jaar 1855 wint de land handel meer dan hij in 1854 heeft
verloren, dankzij een toename van de invoer in Kaldenkirchen en Coesfeld (zie
tabeI14.2). In beide regie's is de economische ontwikkeling positief en neemt de
vraag naar importgoederen toe. De geringere invoer in 1857 is te wijten aan de
komst van het Rijnspoor en treft zowel de landhandel als de Rijnhandel.

Samenvattend kunnen wij stel1en dat de invoer over de weg in de periode 1844-
1851, waarin de Rijnvaart zwaar getroffen wordt door de concurrentie van de Ijze-
ren Rijn, een niet te verwaarlozen relatief aandeel heeft van 12 tot 19% in de Ne-
derlands-Pruisische invoerhandel. De verlaging van de transportkosten op de Rijn,
in combinatie met de uitbreiding van het binnenlandse spoorwegennet, heeft een
daling van de absolute en relatieve omvang van de landhandel tot gevolg. Deze
daling komt voor een groot deel op rekening van de invoer te Kaldenkirchen, dat
onder meer zijn steenkolen in duidelijk geringere omvang via Nederland aanvoert.
Of de komst van de Rijnspoorweg leidt tot een blijvende teruggang van de land-
handel hebben wij niet kunnen onderzoeken. De ontwikkeling rondom Kalden-
kirchen laat zien dat een herstel van het wegtransport op een lager niveau tot de
mogelijkheden behoort.
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Tabe114.5 De verhouding landhandel-Rijnhandel (uiiooer), 1841-1857

Uitvoer Pruisen, excl. Aken (in centner)
Jaar Totaal Rijn Land Aandeel

1841 4.942.373 4.832.533 109.840 2,2%
1842 4.130.009 3.981.000 149.009 3,6%
1843 3.090.930 2.993.030 97.900 3,2%
1844 2.982.738 2.917.592 65.146 2,2%
1845 4.109.245 3.993.806 115.439 2,8%
1846 4.376.178 4.286.523 89.655 2,0%
1847 4.512.748 4.401.041 111.707 2,5%
1848 4.417.044 4.265.253 151.791 3,4%
1849 5.207.060 5.048.608 158.452 3,0%
1850 6.282.670 6.119.487 163.183 2,6%
1851 5.022.434 4.894.617 127.817 2,5%
1852 5.222.738 5.098.028 124.710 2,4%
1853 5.346.540 5.191.508 155.032 2,9%
1854 7.332.647 7.332.440 206.889 2,8%
1855 7.734.935 7.557.699 177.236 2,3%
1856 8.188.553 7.990.202 198.351 2,4%
1857 6.934.032 6.706.811 227.221 3,3%

Totaal 89.832.871 87.403.493 2.429.378 2,7%

Bron: KNW Nr. 14, 1841-1857 en eigen berekening.

14.3.2 Uitvoer

Het aandeel van de landhandel aan de totale Pruisische uitvoer over de grens met
Nederland is beduidend lager dan zijn aandeel aan de invoer en ligt gemiddeld
bij 2,7% (zie tabel 14.5).Ook als de uitvoer van hout per vlot op de Rijn buiten
beschouwing wordt gelaten, komt het aandeel van de landhandel op niet meer
dan 2,7% Uit.15 Bij de uitvoer geldt niet het voorbehoud, dat wij bij de invoer in
acht moeten nemen. De uitvoerstatistiek van goederen afk.omstig uit Rheinland
en Westfalen bevat geen verborgen doorvoer," en het aandeel van de landhandel
aan de handel van deze provincies behoeft derhalve geen correctie.

De export over land heeft een geringer volume dan de import. WeI neemt de
uitvoer over het geheel genomen toe en is in 1857iets meer dan verdubbeld ten
opzichte van 1841.Het verschil in omvang van de uitvoer tussen Rijnhandel en
landhandel is zeer groot, de ontwikkeling van de beide goederenstromen verloopt
echter ongeveer gelijk. Zowellandhandel als Rijnhandel heeft in 1844een absoluut

15 Inbeide gevallen zonder de uitvoer van Aken, omdat de uitvoergegevens van dit kantoor te gebrekkig
zijn. (Cf. hoofdstuk 4.)
16 KNW 24 vermeldt de uitvoer in Emmerik. Doorvoer uit andere landen wordt in KNW 11 apart
geregistreerd en is niet meegenomen in onze berekeningen.
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dieptepunt. Blijkbaar wordt ook een deel van de uitvoer van de grensregio' 5 per
spoor naar Antwerpen getransporteerd, hetgeen waarschijnlijk gebeurt in Wassen-
berg en Kaldenkirchen. In de daaropvolgende jaren van misoogst herstelt de uit-
voer via de Rijnvaart zich. De landhandel daarentegen is aileen in 1845in staat
meer graan uit te voeren. In 1846vermindert de uitvoer via de landhandel weder-
om, omdat de graanvoorraden zijn opgeteerd. In 1847 is in Pruisen gedurende
enkele maanden een hoog uitvoerrecht op graan en andere voedingsmiddelen van
kracht. Desondanks neemt de graanuitvoer in Kranenburg sterk toe, en als gevolg
daarvan de hele uitvoer over de weg. De geringe omvang van de totale landuit-
voer maakt de landhandel zeer gevoelig voor dit soort plaatselijke, incidentele
veranderingen. Voor een diepergaande analyse van de landuitvoer verwijzen we
daarom naar de afzonderlijke hoofdstukken.

Samenvattend kunnen we stellen dat de uitvoer van de Rijnhandel en de land-
handel zich in de gehele periode positief ontwikkelt, met uitzondering van de ja-
ren 1843en 1844.De onderlinge verhouding blijft daarbij stabiel. De komst van
de spoorweg in 1857heeft een teruggang van de Rijnhandel tot gevolg, maar de
landhandel bereikt in dat jaar zijn absolute hoogtepunt, met name omdat de uit-
voer van Coesfeld buitengewoon sterk toeneemt (zie tabeI14.3).

14.4 De regionale betekenis van de landhandel

Tot nu toe zijn wij het aandeel van de landhandel aan de Pruisisch-Nederlandse
handel in vergelijking tot het aandeel van de Rijnhandel nagegaan. Op geaggre-
geerd niveau is de invoer van de landhandel van niet te onderschatten betekenis
geweest. De uitvoer van de landhandel heeft daarentegen een veel geringer aan-
deel aan het totaal. Daarmee is de vraag naar de betekenis van de landhandel voor
de Duits-Nederlandse economische betrekkingen nog niet volledig beantwoord.
Eerder hebben wij geopperd dat de landhandel inzicht kan verschaffen in de
regionale aspecten van deze betrekkingen. Om vervolgens het aandeel van de
landhandel en de Rijnhandel per regio te berekenen, zou een input-output-analyse
noodzakelijk zijn,maar daartoe ontbreken de gegevens over de binnenlandse han-
del. Het is wel mogelijk het aandeel van elke goederengroep aan de Rijnhandel
respectievelijk de landhandel te bepalen. Omdat wij reeds weten welke goederen
in de periode 1841-1857door welke regia worden in- en uitgevoerd, kan ens deze
benadering meer inzicht verschaffen.

Voor een nadere analyse van de verhouding landhandel-Rijnhandel zijn de goe-
deren onderverdeeld in twee groepen, waarvan de een bestaat uit goederen die
overwegend over de Rijn zijn vervoerd en de ander uit goederen die overwegend
over de weg zijn getransporteerd. 'Overwegend' betekent dat meer dan 50%van
het totale verkeer over de Rijn respectievelijk de weg plaatsvindt in minimaal
negen van de zeventien onderzochte jaren.
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14.4.1 lnuoer overwegend over de Rijn

Op de hele Pruisische invoerlijst komen 250 goederen voor, waarvan in het begin
van dit onderzoek 67 zijn geselecteerd. Onder de 183 niet-geselecteerde goederen
is een aantal dat bijna uitsluitend over de Rijn wordt vervoerd. Omdat hun invoer
over land gering is, zijn deze goederen in de regionale verkenningen buiten
beschouwing gelaten. Het moge duidelijk zijn dat het daarbij kan gaan om voor
de Duits-Nederlandse handel onbelangrijke, maar ook om zeer belangrijke goede-
ren. Zo worden bijvoorbeeld over de Rijn in totaal drie rijtuigen en 29 Ctr. goud-
en zilverpapier ingevoerd. Maar over de Rijn worden ook belangrijke goederen
als geraffineerde suiker, zwavel, salpeter, ruwe koper, messing en brandewijn ver-
voerd. De goederen die overwegend over de Rijn worden ingevoerd zijn heel di-
vers en bevatten grondstoffen, halffabrikaten alsmede voedingsrniddelen. Ook
treffen wij bij de Rijnvaart veel chemicalien (waaronder zuren), rninerale en andere
kleurstoffen aan.

Van de 67 voor de regionale verkenningen geselecteerde goederen zijn het met
name de koloniale goederen, waarvan - naar verhouding - een klein percentage
over land en een groot deel over de Rijn wordt ingevoerd. Voor de verschillende
koloniale voedingsrniddelen ligt het aandeel van de Rijnhandel aan de totale
handel tussen 98% en 93%. Het percentage voor rijst neemt in jaren met een
misoogst, bijvoorbeeld in 1853, af tot 89%, omdat in die jaren ook veel rijst over
de weg wordt ingevoerd. Het aandeel van de Rijnvaart in de koffiehandel schom-
melt licht en bedraagt gerniddeld 94%. In het topjaar 1852ligt - met Aken erbij -
het aandeel van de land handel in de koffie-import bij 8%.

De Rijnhandel, in 1841 goed voor 99% van de invoer van gemalen en ongemalen
verfhout, verliest in de loop van de tijd gerniddeld 10% daarvan aan de landhan-
del en in 1848 is dat zelfs 20%. In 1857 is het aandeel van verfhout weer gestegen
naar 93%. Het aandeel van ruwe huiden vertoont een vergelijkbaar verloop. In
1841ligt het rond de 96%, in de andere jaren gemiddeld bij 91% en in 1848 - een
uitzonderlijk slecht jaar voor de invoer - is het aandeel 67%. De reden daarvoor
moet waarschijnlijk worden gezocht in de revolutionaire gebeurtenissen die in
1848 in heel Europa, en met name in Frankrijk, plaatsvinden. Volgens de SHSN
komen regelmatig grote hoeveelheden huiden uit Franse havens aan, om 'aan de
landzijde' - via onder meer de Rijnvaart - naar Pruisen te worden doorgevoerd.
In 1848 is, door het wegvallen van een groot gedeelte van de Franse huiden, de
doorvoer beduidend lager. De verhouding land-Rijn verschuift hierdoor ten gunste
van de invoer over de weg. Ook bij verfhout is de invoer op de Rijn in 1848 lager
dan in het jaar daarvoor, terwijl de invoer over land juist toeneemt. Wellicht heeft
Rotterdam, de leverancier voor de belangrijkste afnemer, Kaldenkirchen, geprofi-
teerd van de revolutionaire gebeurtenissen elders. In de jaren 1849 en 1850 blijft
de invoer van verfhout in Kaldenkirchen stijgen, evenals de invoer ervan op de
Rijn. We kunnen aannemen dat de belangrijkste oorzaak van deze stijging een
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grotere vraag is. Bij tabak bedraagt het aandeel van de Rijnhandel in de totale
invoer gemiddeld 96% en vertoont geen grote schommelingen. De landhandel in
traan heeft doorgaans een aandeel van 95% en meer, terwijl olie (met name boom-,
palm- en kokosolie) voor 99% over de Rijn wordt vervoerd.

Gedroogde zuidvruchten zijn - evenals koloniale waren - transitogoederen, en
het aandeel van de Rijnhandel in de totale handel van deze waren is met gemid-
deld 92% dan ook vrij hoog. Het aandeel van verse zuidvruchten ligt met 86%
lager dan dat van gedroogde zuidvruchten. Deze kostbare en snel bedervende
vruchten worden waarschijnlijk vanaf de dichtstbijzijnde zeehaven zo spoedig
mogelijk, dus per as, vervoerd. De invoer van vis over de Rijn heeft een gemiddeld
aandeel van 79%.Haring, die altijd apart wordt behandeld, kent met een aandeel
van 80 a 87% een toenemende tendens in de onderzochte periode.

Het aandeel van de Rijnhandel in de totale handel in de diverse nijverheids-
grondstoffen en -produkten verschilt sterk. Het gaat zowel bij de invoer over water
als over de weg vaak om relatief kleine hoeveelheden en de invoer schommelt
sterk. De import van katoenen garens daarentegen verloopt vrij gelijkmatig en
in de loop van de tijd verliest de Rijnhandel een deel van zijn aandeel aan de land-
handel, met als gevolg dat in 1857 nog slechts ± 70% van de totale invoer over
water plaatsvindt. De invoer van ruwe katoen per schip ligt gemiddeld op 87%.

Samenvattend kunnen we stellen, dat de Rijnvaart in vergelijking tot de landhan-
del een duidelijk overwicht heeft bij koloniale en andere transitogoederen. In som-
mige jaren resulteert dat in aandelen voor de landhandel van rand de 10%, bij
goederen als verfhout, rijst, koffie en katoen. AIle kantoren voeren over de weg
koloniale goederen in, onafhankelijk van hun afstand tot de Rijn. Dat betekent
tegelijk dat zij ook in Nederland via verschillende routes worden verstuurd en
dat zowel de Maas als de IJssel en het Overijsselse (water)wegennet voor intemati-
onale handelsdoeleinden worden gebruikt.

14.4.2 Invoer ooenoegend over land

Steenkool, zout en kalk hebben niet aIleen een groot relatief aandeel in de invoer
over land, maar ook het aandeel van deze delfstoffen in de totale invoer is groot.
Deze goederen worden bijna uitsluitend over landwegen van Nederland naar Prui-
sen vervoerd. Zout, kalk en houtskool gaan voor 99% over de weg, maar ook de
invoer van steenkool vindt tot 1856voor meer dan 90% over de weg plaats, uitge-
zonderd in 1842 (80%) en in 1854 (83%). Zelfs in 1857, na de opening van de
spoorlijn Arnhem-Emmerik, wordt nog steeds 48%van alle steenkool over de weg
ingevoerd.

De invoer van steenkool, zout en kalk is geconcentreerd in de grenskantoren
van de provincie Rheinland. Die goederen worden over de Maas aangevoerd en
per vrachtwagen over de grens gebracht. De invoer over de Rijn is laag of soms
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geheel afwezig. De meeste gebieden in het Rijnland en in Westfalen, die deze
bulkgoederen nodig hebben, worden vanuit het binnenland in afdoende mate
daarvan voorzien. Pas tegen het einde van de onderzochte peri ode neemt de vraag
naar steenkool dermate toe dat ook over de Rijn en per Rijnspoor kolen worden
geunporteerd.

Schors wordt in de meeste jaren bijna uitsluitend over de weg ingevoerd. Gedu-
rende een drietal jaren vindt er echter geen invoer plaats en in 1855is het aandeel
van de landhandel met 85% uitzonderlijk laag. Over de Rijn wordt slechts weinig
schors ingevoerd, wat verband houdt met het produktiegebied van dit houtde-
rivaat. De hoofdleverancier van schors is namelijk Belgie, dat voor zijn uitvoer
gebruik maakt van de grensovergang Malmedy in de Belgische Ardennen."

Een soortgelijk verschijnsel zien we bij cichorei, dat in de meeste jaren voor meer
dan 80% over de weg wordt geimporteerd. Cichorei wordt in het Rijnland, in Sak-
sen, Friesland en Belgie in ruime mate verbouwd en er zijn kleine teeltgebieden
in Limburg en Noord-Brabant. Het grootste gedeelte van de cichorei die via Coes-
feld wordt geimporteerd, is afkomstig uit Friesland. De cichorei die door Aken
en Kaldenkichen wordt ingevoerd, komt uit Belgie en/ of Nederland. De brande-
rijen in het Rijnland daarentegen worden voor een groot deel van grondstoffen
uit de provincie zelf voorzien, zodat de import daarvan over de Rijn laag blijft."

Het aandeel van de landhandel in de invoer van oliezaden en vetten is zeer ver-
schillend. Het aandeel schommelt sterk, maar in de meeste jaren ligt het tussen
51% en 70%. Van de chemische stoffen heeft aIleen de landhandel van groen
ijzervitriool een blijvend groot aandeel in de totale invoer een loopt zelfs op tot
71% in 1857.De reden hiervoor is de afnemende invoer over de Rijn. In absolute
getallen wordt er nog maar zeer weinig vitriool ingevoerd.

De verhouding landhandel-Rijnhandel is bij de invoer van granen heel wisse-
lend. In jaren met norma le oogsten wordt 80% tot 100% van alle rogge en gerst
over de weg ingevoerd. Bij de invoer van tarwe ligt het aandeel van de landhandel
in sommige jaren beneden de 50%. Het gaat hierbij even wei om kleine hoeveelhe-
den. In jaren met een misoogst of een slechte oogst valt het aandeel van aIle graan-
soorten in de landhandel terug tot onder de 5%.

De landhandel van grof houtwerk - een verzamelnaam voor vaten, klompen
en ander eenvoudig houtwerk - heeft een aandeel in de totale invoer van rond
de 51%, maar evenals bij de granen zijn er ook hier grote afwijkingen naar boven
en beneden. Enkele andere nijverheidsgrondstoffen en -produkten, die buiten de
selectie van 67 goederen vallen, worden eveneens voor meer dan de helft over
de weg geimporteerd. Dat zijn jeneverbessen, lijnkoeken en de produkten borstel-
waar, loodwaar, wit holglas en grijs pakpapier.

'Gemengde' invoer van rond 50% voor elk land- en Rijnhandel vinden wij dus
vooral bij landbouwprodukten en enkele nijverheidprodukten. Door het weinig

17 Dieterici, Ubersichlen 1849-1853,621.
18 Kuske, "Industrien", 494.
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exclusieve karakter van deze produkten worden ze overallangs de grens in ruime
mate aangeboden en moest slechts in geringere mate van aanvoer over de Rijn
gebruik worden gemaakt. Wat betreft loden waar, glas en papier is enige nuancering
op haar plaats. Specialistische nijverheidsbedrijven in de grensstreek, zoals bij-
voorbeeld de papierfabrieken in Roermond, hebben hun stempel gedrukt op de
hele invoer, omdat de import daarvan over de Rijn niet omvangrijk was. Opmer-
kelijk is het grote aandeel van de landhandel in het transport van laagwaardige
bulkgoederen, hetgeen door de invloed van regionale factoren is te verklaren.

14.4.3 Uitvoer ouenoegend over de Rijn

Op de Pruisische uitvoerlijst komen 250 goederen voor, waarvan de meeste over-
wegend over de Rijn worden uitgevoerd, hetgeen ook geldt voor de geselecteerde
46 goederen. Aangezien de uitvoer over land slechts een klein gedeelte aan de
totale uitvoer betreft, is dit niet verwonderlijk. Opvailend is weI dat bij een aantal
nijverheidsprodukten de Rijnvaart slechts een aandeel van ± 80% heeft, waaronder
aIle textielprodukten behalve linnen. Deze fabrikaten zijn vrij kostbaar en hoog
belast, en naar verhouding is het landtransport daarom rendabel. Dat verklaart
echter niet in afdoende mate de verhouding landhandel-Rijnhandel, die mede een
gevolg is van de geringe uitvoer van manufacturen over de Rijn. Katoenen goe-
deren uit Pruisen worden bijvoorbeeld in 1853 slechts voor 4% over de Rijn en
de weg naar "Holland" geexporteerd. 26% ervan verlaat Pruisen via Duitse havens
aan de Noordzee, 24% via de grens met Hannover en 22% gaat naar en/ of via
Belgie." De totale uitvoer van manufacturen van Pruisen naar Nederland is klein
van omvang, zodat regionale invloeden, zoals de landuitvoer van het textielgebied
van Gladbach of van de zijdestad Krefeld, zichtbaar worden.

Behalve bij deze nijverheidsprodukten komt de Rijnhandel nog bij de export
van kalk en schors uit op gerniddeld 80%. Het aandeel van schors is redelijk stabiel
en tegen het einde van de periode zelfs iets lager, terwijl het aandeel van kalk
sterk schommelt. Ook al zouden wij de niet geregistreerde houtuitvoer over land
van Kranenburg en aile overige kantoren bij de bekende uitvoer kunnen opteilen,
dan nog zou de verhouding Rijn-land op dit punt weinig veranderen. De vlotcapaci-
teit van de Rijn is vele malen groter dan al het wegtransport bij elkaar, en bij de
uitvoer van bulkgoederen heeft de Rijnvaart duidelijk het overwicht. Dat betreft
ook de export van steenkool. Zelfs als de doorvoer - voor zover bekend - erbij
wordt opgeteld, dan nog staat de uitvoer van steenkool over land in geen enkele
verhouding tot hetgeen ervan over de Rijn wordt uitgevoerd. In de meeste jaren
wordt niet meer dan 2 a 3 pro mille bereikt. In 1857 verliest de Rijnvaart een deel
van het transport van steenkool aan de spoorwegen, en omdat in hetzelfde jaar
de landhandel van steenkool toeneemt, wordt een relatief aandeel van 1% bereikt.

19 Dieterici, Ubersichten 1849-1853, 718.
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14.4.4 Uitvoer overwegend over land

Er blijken weinig goederen te zijn waarbij de landuitvoer een zwaar en blijvend
overwicht over de Rijnhandel heeft. Ook schommelen de aandelen van de uitvoer
sterk, want goederen die in het ene jaar voor meer dan 50% over de weg worden
vervoerd, gaan in het volgende jaar voor meer dan 50% via de Rijn en vice versa.
Het hoogste aandeel in de landhandel vinden we bij ruwe wol, vlas, rogge en
houtskool, met tussen de 60 en 80%. Relatief hoog in de totale uitvoer is ook het
aandeel van bijenwas, groene zeep, talk/ stearine en touwslagerswerk. Hiervan
worden echter slechts zo kleine hoeveelheden uitgevoerd, dat ze buiten de selectie
van 46 goederen vallen.

Van 1847 tot en met 1852 wordt 60 tot 75% van alle ruwe wol via Aken over
land uitgevoerd en slechts 40% of rninder over de Rijn. Voor Pruisen is ruwe wol
een belangrijk exportgoed, maar het zwaartepunt van de uitvoer ligt in het ooste-
lijke gedeelte van dat koninkrijk. Wol wordt voornamelijk in Berlijn en Breslau
alsmede de Oostzeehavens Stettin en Stralsund verhandeld." Transito van Oosten-
rijkse wol over de Rijn en het spoor naar Belgie en Nederland neemt tegen het
einde van de jaren veertig af, omdat de rechtstreekse verzending over de zeeweg
naar Antwerperr" en Amsterdam goedkoper is. Wat overblijft, is de regionale
handel in de grensstreek. De situatie van de totale uitvoerhandel in vlas is verge-
lijkbaar met die van ruwe wol. Het Rijnland exporteert weinig vlas, waarom de
uitvoer over de Rijn gering is. De positie van de landhandellijkt dan relatief sterk.
VIas wordt met name in Coesfeld geexporteerd, en het aandeel van vlas en hennep
(een tariefgroep) bedraagt zelfs 79%.

Het aandeel van de landhandel in de uitvoer van linnen manufacturen ligt tot
1851 bij 70% en neemt daarna af tot 20%. Coesfeld is het enige rayon dat deze
manufacturen in een noemenswaardige hoeveelheid exporteert. De omvang van
de uitvoer van linnen manufacturen, evenals van de linnen(huis)nijverheid, neemt
in de loop van de jaren steeds meer af. Het gevolg daarvan is dat de - na 1851
toenemende - uitvoer van linnen over de Rijn een groter aandeel aan het totaal
verwerft. Over de herkomst daarvan kunnen we slechts speculeren, en het is goed
mogelijk dat het linnen uit de streek rondom Bocholt en Borken afkomstig is. Dit
zou betekenen dat de nijverheid daar in toenemende mate kiest voor de Rijnvaart,
het sinds 1852 goedkopere vervoersalternatief (figuur 14.2).

Pakdoek wordt voor 60% over de weg vervoerd, en dit aandeel in de totale
uitvoer is stabieler dan dat van de overige manufacturen. Ook het aandeel van
ruw lijnwaad over land is, op de laatste jaren na, hoger dan het aandeel over de
Rijn. Ruw lijnwaad wordt echter slechts in zeer kleine hoeveelheden (± 400 Ctr.)
uitgevoerd. In beide gevallen wijst niets op een verschuiving van de landhandel
naar de Rijnhandel of omgekeerd.

20 Sydow, Handelsbeziehungen, 239.
21 Ibidem.
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Figuur 14.2 Uitvoer linnen
manujacturen, Coesfeld en
Rijnvaart 1841-1857
Bron: KNW Nr. 14 en eigen
berekening.

Koeharen zijn een ander voorbeeld van een sterk wisselend aandeel van de land-
handel. In de jaren 1841tot en met 1844wordt, bij een vrij geringe totale uitvoer,
60% a 70% over de weg vervoerd. Het meeste daarvan gaat van Coesfeld naar
de tapijtindustrie in Deventer en Zutphen. Met het (weder)opleven van de tapijtnij-
verheid in Holland valt het relatieve aandeel over de weg terug naar ongeveer
15%,en vanaf 1853daalt het onder de 10%.De uitvoer in Coesfeld blijft in de hele
periode min of meer gelijk en die van Kaldenkirchen en Kranenburg neemt toe,
maar de Rijnhandel overvleugelt deze exporten ruimschoots.

Terwijl tot 1848de uitvoer van houtskool over de weg slechts een aandeel van
25% tot 40% in het totaal heeft, vindt in de volgende jaren - met uitzondering
van 1851- aile uitvoer over de weg plaats, en voornamelijk bij Coesfeld. Pruisen
is netto-importeur van houtskool en voert weinig daarvan uit. Dit geldt ook voor
de Pruisisch-Nederlandse grensstreek.

Wat betreft de graanuitvoer is de verhouding landhandel-Rijnhandel anders dan
bij de invoer. Terwijl in 1845het relatieve aandeel van de invoer over de weg af-
neemt tot onder de 5%,zien we bij de uitvoer van graan over land juist een toe-
name tot boven de 50%.In 1846wordt zelfs 100%van aile rogge en gerst en 83%
van aile tarwe over de weg uitgevoerd. De vraag is overigens of de in Emmerik
geregistreerde graanuitvoer daadwerkelijk over de Rijn is vervoerd. De uitvoer
kan ook bij het bijkantoor Elten over de weg zijn gegaan. Het is mogelijk dat het
de Nederlandse graanhandelaren gelukt is op kleine schaal inde grensstreek rogge
te kopen, in een periode waarin de uitvoer over de Rijn is gestopt vanwege de
grote behoefte in Pruisen.

14.4.5 De handel in vee

Een zeer belangrijke rol in de landhandel speelt de handel in vee. Hiernaar is tot
nu toe weinig onderzoek verricht, en nog minder naar de grensoverschrijdende
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veehandel. Voor de invoer van vee, omgerekend naar Centner, hebben we een
aandeel van de landhandel in de totale handel van gerniddeld 96,7% berekend.
Over de uitvoer van vee is bekend dat hij absoluut rninder omvangrijk is. Omdat
in de gegevens over de uitvoer van vee in Emmerik in de meeste jaren geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen uitvoer over land en uitvoer over de Rijn, kan het
aandeel van de landhandel in de totale handel niet worden vastgesteld. Om een
idee te hebben van de uitvoer over land verondersteIlen we dat de verhouding
landhandel-Rijnhandel in Emmerik identiek is aan die bij de invoer.f We komen
dan uit op een gerniddeld aandeel van 91,7%.

Vervoer van vee over water is weliswaar mogelijk, maar heeft zijn beperkingen.
Een reis per schip vereist het gelijktijdige transport van voederrniddelen, waardoor
de kosten worden verhoogd. Laadruimtes zijn over het algemeen niet geschikt
voor vervoer van grote aantaIlen vee, die bovendien de veiligheid van het schip
in gevaar kunnen brengen. Voor de landhandel in vee zijn de spoorwegen pas
de eerste echte concurrent. Speciale wagons en de snelheid van het vervoer maken
het transport van vee over lange afstanden mogelijk, die anders door de kudde
lopend moeten worden afgelegd. In het grensoverschrijdend spoorverkeer in Aken
en Emmerik zien we dan ook van begin af aan veetransporten.

14.4.6 Conclusie

De benadering van de landhandel per goed laat zien, dat het eerder berekende
aandeel van gemiddeld 10,5% bij de invoer en 2,7% bij de uitvoer een gebrekkige
graadmeter is voor de betekenis van de landhandel voor de grensregio's. Met na-
me bij de invoer is er een aantal bulkgoederen die nagenoeg uitsluitend over de
weg worden aangevoerd. Hoe groot het verbruik van steenkool en de andere delf-
stoffen in de grensregio's is en hoe groot het aandeel van de landhandel in dit
verbruik, blijft onduidelijk. Vaststaat, dat op het moment waarop de regio Glad-
bach vanuit Aken en vanuit het Ruhrgebied per spoor met steenkool kan worden
verzorgd, de omvang van de landhandel in steenkool daalt.

De handel in landbouwprodukten in engere zin, in graan en oliezaden, hebben
wij gekarakteriseerd als 'gemengd'; de landhandel en de Rijnhandel hebben er
een ongeveer even groot aandeel in. Het aandeel van granen zowel bij de invoer
als bij de uitvoer ligt echter duidelijk boven het algemeen gerniddelde van 10,5%
respectievelijk 2,7%. Hetzelfde geldt voor oliezaden, ook al worden deze in geringe
omvang uitgevoerd. Door de jaren heen verschuift het aandeel van de landhandel
in landbouwprodukten, bijvoorbeeld door hoge crisisimporten over de Rijn, en
verschilt het aandeel van de diverse graansoorten. Een structurele verandering
betekent dit echter niet. AIle grensregio's, Pruisische en Nederlandse, hebben naast

22 In 1844 ongeveer 9Or. over land en lOr. over de Rijn. (Cf. KNW Nr. 8, 1844.) In latere jaren is het
aandeel van de Rijnhandel aan de invoer wellicht iets hoger. (Cf. hoofdstuk 9.)
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een opbloeiende industrie agrarische gebieden of zijn sterk agrarisch, zoals Kra-
nenburg of Limburg, en gericht op produktie van en handel in graan.

Een boven gemiddeld aandeel van de landhandel aan de invoer of uitvoer
vinden we bij verschillende nijverheidsprodukten. De oorzaak hiervan is dat deze
produkten geen typische handelsobjecten zijn en daarom in de Rijnvaart weinig
voorkomen. Voor de regie in kwestie kunnen ze echter een belangrijke bron van
inkomsten vormen.

De Rijnvaart heeft in de meeste gevallen een overwicht over de landhandel.
Koloniale goederen, chemicalien en erts gaan meestal voor meer dan 90% over
de Rijn. Toch zijn er binnen deze groep enkele goederen waarbij de landhandel
een aandeeI van meer dan 10,5% aan de invoer heeft en daarmee boven het alge-
meen gemiddelde uit stijgt. Zo heeft de landinvoer van katoenen garen een aan-
deeI van 23%, van vis 20% en van rowe katoen 13%; katoenen garen ligt in som-
mige jaren zelfs boven de 30%. De betekenis van de landhandel voor de invoer
van garen is met name voor de rayons Coesfeld en Kaldenkirchen groot. In de
jaren vijftig neemt het belang van de landhandeI voor Coesfeld zelfs toe, omdat
de import van garen - vermoedelijk afkomstig uit Twente - groeit, terwijl de land-
import in Kaldenkirchen stagneert. Kaldenkirchen produceert al vroeg zijn eigen
garen, wat de boven het gemiddelde liggende invoer van rowe katoen verklaart.

Twee goederengroepen waarbij de landhandel een groter aandeel aan de uitvoer
heeft dan de Rijnhandel zijn de 'traditionele' grondstoffen voor de textielnijver-
heid, vlas, wol en koeharen, en de even traditionele linnen manufacturen. Hierbij
gaat het om uitvoer, die sterk regionaal geconcentreerd is, waardoor de betekenis
van deze handel voor de desbetreffende regio nog groter is. Met name voor Coes-
feld heeft de landhandellange tijd een duidelijk overwicht in de uitvoer van zijn
textielprodukten.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de betekenis van de landhandel voor de
grensstreek in elk geval voor enkele goederen boven het gemiddelde uitstijgt. De
hoge invoer van katoenen garen en de invoer van steenkoollogenstraffen het beeld
van de landhandel als een marginale uitwisseling van regionale agrarische produk-
ten. Omvang en structuur van de landhandel en zijn verhouding tot de Rijnhandel
worden duidelijk bepaald door regionale invloeden,



Tot besluit

Het verkeer tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen
is rond het midden van de 19de eeuw sterk watergebonden. Het Rijnverkeer
domineert duidelijk de grensoverschrijdende handelsactiviteiten. Nagenoeg 90%
van het inkomende verkeer maakt immers gebruik van deze internationale
waterweg. Het uitgaande verkeer verloopt zelfs haast uitsluitend over de Rijn.
Slechts een marginale 2 a 3% gaat over land van Duitsland naar Nederland in het
grensgebied tussen Enschede/Coesfeld en Maastricht/ Aken.

Traditioneel wordt gesteld, dat de landhandel in de eerste plaats bestaat uit
levensnoodzakelijke goederen en hoogwaardige, maar Iichte produkten. Voor het
vervoer van laagwaardige bulkgoederen wordt gebruik gemaakt van een water-
weg. Een van de meest verrassende resultaten van het onderzoek lijken daarom
de hoge absolute cijfers en het grote relatieve aandeel van enkele laagwaardige
bulkgoederen in de inkomende landhandel. De helft, in sommige jaren zelfs drie
kwart van de landinvoer bestaat immers uit steenkool en andere delfstoffen.

Deze verrassende afwijking van de klassieke verkeersstromen houdt evenwel
geen stand wanneer de geaggregeerde statistieken in een regionaal kader worden
geplaatst en geanalyseerd. Het bij Kaldenkirchen binnenkomende landverkeer
vormt nagenoeg twee derde van de totale landinvoer tussen Coesfeld en Aken.
Het overgrote deel van de via Venlo inkomende vracht wordt gevormd door
steenkool en kalk. Deze worden over de Maas aangevoerd om dan via een kort
traject van amper drie kilometer de grens te bereiken. Indien de onderhandelaars
tijdens het Congres van Wenen de Maas als internationale grens hadden verkozen
dan zouden in de regionale handelsstatistieken veel minder grensoverschrijdende
bulkgoederen geregistreerd zijn.

Landtransport over een middellange of zelfs lange afstand is dus vaak een klein,
zij het essentieel onderdeel in de totale verkeersstroom tussen Pruisen en Neder-
land. De meeste landwegen vormen als het ware slechts overbruggingen tussen
de waterwegen Rijn, Maas, Ilssel en hun zijrivieren. In een enkel geval verbinden
zij twee landelijke centra met elkaar zoals Coesfeld en Enschede alsmede Roer-
mond en Heinsberg.

Ook al staat het landtransport duidelijk in de schaduw van het Rijnverkeer, dit
betekent niet dat het vervoer over land economisch onbelangrijk is geweest. In
de jaren veertig loopt het landaandeel op tot 13 a 15% met een uitschieter in 1845
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tot bijna 20%. Terwijl het Rijnverkeer, zwaar getroffen door de concurrentie van
de spoorweg Antwerpen-Keulen, drastisch vermindert, groeit het landverkeer.
Vooral het wegtransport over de korte en middellange afstand blijkt over een op-
vallend grote stabiliteit en merkwaardige flexibiliteit te beschikken. Voor de aan-
voer van bepaalde goederen naar de grensstreek is de landhandel zelfs belang-
rijker dan de Rijnhandel.

Ook het tewerkstellingseffect van het landtransport mag niet worden onderschat.
De vele onverharde wegen, het geringe laadvermogen van de wagens en karren
en het herhaaldelijk lossen en herladen van de vracht maken van het landtransport
een zeer arbeidsintensieve sector. De verschuiving binnen het wegvervoer van
lange-afstandtransport naar transport over korte afstanden bedreigt het bestaan
van de tranditionele voerman maar creeert werk voor talloze boeren-vrachtrijders.

Voor 1850grijpen slechts sporadisch verschuivingen van de handelsroutes plaats.
Meestal zorgt de onbevaarbaarheid van een rivier of de verharding van een weg-
strook voor een tijdelijke of definitieve wijziging van de gebruikelijke routes. Naar-
mate het spoorwegennet wordt uitgebreid schakelen vooral de producenten en
kopers van delfstoffen over naar de spoorweg als vervoermiddel. Door het gedeel-
telijk verdwijnen van laagwaardige bulkgoederen stijgt het relatieve belang van
de andere vracht. In de jaren vijftig verandert de structuur van het wegverkeer
dan ook snel en grondig. De landinvoer krijgt een gevarieerd karakter en bevat
naast circa 40% delfstoffen, 35% grondstoffen en halffabrikaten ruim 20% voe-
dingsmiddelen, waarvan bijna de helft koloniale, en slechts 1% eindprodukten.

De aanleg van de spoorwegen zorgt voor een omwenteling in de regionale trans-
portstructuren. Het klassieke duo water-weg wordt uitgebreid tot het trio water-
weg-spoor. Daardoor nemen de combinatiemogelijkheden voor bevrachters sterk
toe. Alternatieve routes komen ter beschikking en het wegverkeer krijgt er een
nieuwe, veelbelovende taak bij: het transport van en naar de spoorweg. Ook in
de Pruisisch-Nederlandse grensstreek is een nieuwe periode in de transportge-
schiedenis begonnen.



Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung beschreibt und analysiert den Handelsverkehr uber
Land zwischen den Niederlanden und den preufsischenProvinzen Rheinland und
Westfalen in der Zeit von 1836 bis 1857. Wir benutzen hierfur die Ein- und
Ausfuhrstatistiken der Hauptzollamter Coesfeld,Emmerich, Kranenburg, Kalden-
kichen, Wassenberg und Aachen, so wie sie uns in der Handelsstatistik des Deut-
schen Zollvereins, den Kommerzialnachweisungen, iiberliefert sind. Angesichts
der bekannten Klagen uber die schlechten Landwege in der ersten Halfte des 19.
Jahrhunderts erwarten wir, daB der grenziiberschreitende Landhandellediglich
"kleiner Grenzverkehr" in Agrarprodukten ist und auBerdem im Laufe der Zeit
an Bedeutung verliert.

In den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen PreuBen, Zollverein und den Nie-
derlanden hat der Rhein immer an erster Stelle gestanden. Dies ist auch durch
diese Untersuchung bestatigt worden. Wir konnten jedoch ebenfalls feststellen,
daB der Landhandel in der Mitte des 19.Jahrhunderts lange Zeit zu Unrecht unter-
schatzt worden ist. Die Einfuhr uber Landwege betragt zwischen 1841und 1857
durchschnittlich 10,5%der Gesamteinfuhr, und in den vierziger Jahren sind es
sogar einige Male 15%und mehr. Bis 1845nimmt die Einfuhr auBerdem kraftig
zu und danach erst allmahlich ab, bis 1857ein deutlicher Zuruckgang spurbar
wird. Abgesehen von der allgemeinen Wirtschaftskrise in diesem [ahr ist der
Grund dafur die Inbetriebnahme einer zweiten grenziiberschreitenden Bahnlinie.
Irn Gegensatz zur Einfuhr steigt die Ausfuhr uber Land permanent, abgesehen
von der kurzen Periode 1843/1844. Allerdings ist sie mit einem durchschnittlichen
Anteil am Gesamthandel von 2,7% verhaltnismaBig unbedeutend.

Einfuhr und Ausfuhr sind in gewissem MaBe regional gepragt, Nahrungsmittel
werden schwerpunktmafsig in Kranenburg und Wassenberg exportiert, wahrend
Coesfeld mehr in den fur diese Gegend typischen Textilprodukten handelt. Kal-
denkirchen importiert vor allem Massengiiter. Alle preufsische Hauptzollamter
importieren koloniale Waren und nehmen auch auf andere Weise am internatio-
nalen Handel teil, zum Beispiel durch Import von englischem Gam. Der Aus-
fuhrhandel scheint dagegen mehr regional orientiert zu sein.

Die Struktur des Landhandels wird bis zum Beginn der funfziger Jahre uberra-
schend stark bestimmt durch Massengiiter wie Steinkohle, Kalk und Salz,die etwa
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die Halfte bis zu einem Drittel der Einfuhr ausmachen. Erst nachdem die preus-
sischen Grensgebiete durch Eisenbahnlinien erschlossen sind und dadurch die
Versorgung mit Ruhrkohlen zu niedrigen Preisen moglich wird, nimmt der Anteil
der Minerale an der Landeinfuhr aboIn den fiinfziger [ahren ist demzufolge die
Struktur deutlich verandert. Sie besteht dann nur noch zu etwa 40% aus Kohlen
und Kalk, zu 35% aus anderen Grundstoffen und Halbfabrikaten und zu gut 20%
aus Nahrungsmitteln, von denen die Halfte kolonialen Ursprungs sind. Manufak-
turen und andere "Fabrikate" sind in der gesamten Zeit nur mit etwa 1% an der
Einfuhr beteiligt. Bei der Ausfuhr uber Land dominiert eindeutig der Getreidehan-
del, in den meisten [ahren mit etwa 50%. AuBerdem werden relativ viel Manu-
facturen und Handwerksprodukte ausgefiihrt.

Auf regionalem Niveau ist die Vormachtstellung des Rheins weniger ausgepragt,
Ein Vergleich von Landhandel und Rheinhandel zeigt, daB verschiedene Handels-
artikel in bestimmten Regionen uberwiegend auf dem Landwege importiert, bezie-
hungsweise exportiert werden. Das gesamte Grenzgebiet ist namlich eingebettet
in ein Verkehrsnetz mit den Flussen Rhein, Maas und IJssel als Hauptadem und
LandstraBen sowie Chausseen als Verbindungswegen. Geographische Entfemung,
Transportkosten und Lieferzeit bestimmen, we1che Anfahrtsroute gewahlt wird.
Die Entscheidung daruber kann per Region und per Handelsgut anders ausfallen.
Der gezielte Abbau der Transportkosten in der Rheinfahrt und die fortschreitende
Modernisierung des Verkehrsnetzes, insbesondere die stets mehr vorriickenden
Eisenbahnen, dezimieren in den funfziger Jahren den Landverkehr, ohne ihn
jedoch ganz zum Erliegen zu bringen. Unter bestimmten geographischen Bedin-
gungen ist der Landhandel zwischen den Niederlanden und den preuBischen
Provinzen Rheinland und Westfalen auch 1857 noch notwendig und rentabel.
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