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Inleiding
Toetssteen van de actualiteit. Crises toen en nu

Waarom hebben de media ervoor gekozen de recente problemen op financiële markten
‘kredietcrisis’ te noemen? Uit dit taalgebruik blijkt dat niemand rekening hield met een
structurele neergang en dat men er van uit ging dat de problemen van korte duur zouden
zijn. Binnen afzienbare tijd zouden we weer op de ‘normale’ economische koers liggen,
eventueel nadat en passant nog wat financiële hervormingen doorgevoerd zouden zijn. In
de belevingswereld van de meeste mensen zijn crises dus uitzonderingsmomenten die, hoewel vaak gepaard gaand met stress, wanhoop of verlies, van voorbijgaande aard zijn en dus
moeten worden verduurd.
Deze verwachtingen zijn in de meeste gevallen op historische lessen gebaseerd: resultaten uit het verleden bieden schijnbaar wel degelijk garanties voor de toekomst. En inderdaad
wezen talloze deskundigen er de afgelopen twee jaar op dat de actuele problematiek parallellen bevat met de economische crisis van de jaren dertig. Anderen wezen daarentegen op
het unieke karakter van het tegenwoordige vraagstuk en stelden dat de vergelijking met de
jaren dertig mank ging. Maar iedereen was het er wel over eens dat we uit de huidige crisis
lessen moeten trekken. Helaas leert het verleden ons ook, dat dergelijke voornemens zelden
in het collectieve geheugen blijven hangen.
In ieder geval heeft de redactie van dit themanummer gemeend juist in het verleden lessen
te moeten zoeken voor het heden, en misschien wel voor de toekomst. De geschiedenis van
Holland kent immers tal van crises van uiteenlopende aard, duur en ernst. Sommige hiervan
gingen heel Europa aan, terwijl andere zich juist lokaal manifesteerden of bepaalde groepen in de samenleving troffen. Dit zijn de historische exempla die onze verwachtingen ten
aanzien van crises hebben bepaald. Je kunt je afvragen of deze inzichten terecht zijn, of dat
er sprake is van collectieve naïviteit. Juist daarom presenteren wij u een achttal artikelen die
het fenomeen crisis vanuit een verscheidenheid aan perspectieven benaderen.
Allereerst moet worden geconstateerd dat de afwezigheid van een historisch referentiekader kan leiden tot structurele onzekerheid. Harm Nijboer laat zien dat schilders in de Gouden Eeuw onvoldoende inzicht hadden in de ontwikkeling van de nieuwe markten en daardoor niet goed wisten hoe hun strategisch ondernemerschap vorm te geven. Er waren geen
ervaringen uit het verleden die het verwachtingspatroon van de schilders konden vormen.
Het is ironisch om vast te stellen dat deze visueel ingestelde ondernemers zelf nauwelijks
zicht hadden op de markt voor schilderkunst.
Een aanverwant onderwerp wordt belicht door Gerard Borst. Nederlandse investeerders
op financiële markten probeerden begin 20ste eeuw te verdienen aan aandelen van Amerikaanse ondernemingen, zonder dat zij concrete kennis hadden van de bedrijfsvoering.
Borst behandelt het onderwerp aan de hand van de protestroman van Willem Paap, en
maakt duidelijk dat een dergelijke naïeve aanpak mensen tot de rand van de afgrond kon
drijven.
Het leed van de een was het vermaak van de ander. Jeroen Salman beschrijft in zijn bijdrage hoe het enorme verdampte kapitaal van de South Sea Bubble van 1720 aanleiding gaf tot de
uitgave van een satirisch kaartspel, waarin de spot werd gedreven met de hebzucht, naïviteit
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Afb. 1 Affiche van Het Nationaal Crisiscomité, opgericht in 1931. Ontwerp: Han Coppens, Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
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en het kuddegedrag van de Nederlandse belegger. Deze satirische verbeelding is opmerkelijk, vooral omdat eer van groot belang kon zijn in de dagelijkse praktijk van de beleggingswereld. Lodewijk Petram maakt duidelijk dat bij gebrek aan effectieve wetgeving reputatie
en persoonlijke banden het financiële verkeer op de Amsterdamse beurs vormgaven. Het
bleek onmogelijk om 17de-eeuwse handelaren met plakkaten in het gareel te houden en
daarom creëerde men een zelfregulerend mechanisme waarmee de risico’s voor de belegger binnen de perken werden gehouden.
De financiële klappen vielen veelal in de hoek van gelegenheidsspeculanten. De hieraan
gekoppelde economische neergang raakte daarentegen in de meeste gevallen grotere groepen in de samenleving. Crises konden een voorbode zijn van depressie en recessie, en hadden werkloosheid, armoede, criminaliteit en bedelarij tot gevolg. Geert Medema laat zien
dat stedelijke overheden in de 18de eeuw alle zeilen moesten bijzetten om in economisch
zware tijden deze maatschappijontwrichtende verschijnselen te bestrijden. De bouwkundige resultaten van het ingezette beleid zijn vandaag de dag nog zichtbaar in verschillende
Hollandse steden.
Degenen die niet alles verloren, hielden krampachtig vast aan wat zij nog over hadden.
Wat de huishoudens die hun geld oppotten niet inzagen, was dat hun geforceerde spaarzaamheid de ernst van de crisis versterkte en de duur verlengde. Erik van der Kam beschrijft
hoe de Nederlandse overheid tijdens de Eerste Wereldoorlog moest ingrijpen om de geldcirculatie op peil te houden, zodat het economische systeem kon blijven functioneren. Wat
er kon gebeuren indien het systeem ontregeld werd, analyseert Jan Rutger van Zwet. De Belgische onafhankelijkheid van 1830 sloeg het fundament weg onder het financieel-economische bouwwerk van de koopman-koning Willem I, en leidde uiteindelijk tot diens politieke
ondergang.
Hoewel de meeste financieel-economische crises voor hevige discussies zorgden over de
schuldvraag, bleek het in de praktijk toch vaak onmogelijk de dader aan te wijzen. In de jaren dertig van de 18de eeuw deed zich echter een ecologische crisis voor, waarbij over de dader geen enkele twijfel bestond. De paalworm vrat zijn weg door de afgepaalde Hollandse
dijken en bracht zo de waterstaat in gevaar. Harm Pieters verkent de moeizame pogingen
om het gevaar een halt toe te roepen. Uiteindelijk bleek het nodig om vrijwel het complete
dijkenstelsel te herbouwen en moest het Hollandse landschap een ingrijpende metamorfose ondergaan. Anno 2010 staan wij aan het begin van een soortgelijke gedaanteverandering
nu de zeewering op de schop genomen wordt om in te spelen op de stijgende zeespiegel;
de lessen met betrekking tot onze erfvijand, het water, hebben wij inmiddels wel geleerd.
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De koersval van 1672 en de grenzen van het vertrouwen op de
Amsterdamse aandelenmarkt

De oorlog en politieke instabiliteit van 1672 veroorzaakten crisis op de aandelenmarkt in Amsterdam.
De aandelenhandel had in de driekwart eeuw daarvoor een snelle ontwikkeling doorgemaakt: in het
17de-eeuwse Amsterdam werden voor het eerst in de wereldgeschiedenis op grote schaal financiële derivaten als opties en futures verhandeld. Maar die derivatenhandel speelde zich voor een groot deel buiten
de wet af, doordat de Staten-Generaal in 1610 een plakkaat op short-selling uitgevaardigd hadden.
Hierdoor konden handelaren het nakomen van dit type contracten niet via de rechtbank afdwingen. De
handelaren moesten erop vertrouwen dat hun tegenpartij zijn goede naam en reputatie wilde behouden door altijd zijn verplichtingen na te komen. De risico’s van een handelssysteem gebaseerd op eer en
vertrouwen werden zichtbaar in 1672, toen de koers van het VOC-aandeel nagenoeg halveerde. Enkele
handelaren realiseerden zich dat ze enorme sommen geld gingen verliezen en verzaakten hun verplichtingen. Dit leidde tot onrust op de beurs, maar had geen langetermijnverstoring van de handel tot gevolg. De gebeurtenissen van 1672 maakte de gemeenschap van aandelenhandelaren in de eerste plaats
bewuster van de risico’s van haar handel.
Inleiding
In 1672 maakte de koers van de aandelen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
de grootste val van de hele 17de eeuw door. Op 7 juli 1671 noteerde de koers nog 566%1; iets
meer dan een jaar later, op 20 juli 1672, was hij gezakt tot 290%2 – bijna een halvering. De
oorlogshandelingen van het voorjaar van 1672 brachten de koers van het hoogste punt gedurende de 17de eeuw naar beneden tot een niveau waar hij voor het laatst in 1636 op had
gestaan.3
Tegenwoordig worden beursindices vaak gezien als graadmeter voor de economie, maar
daar zijn zij eigenlijk nauwelijks geschikt voor. Een beurskoers vertegenwoordigt een door
investeerders gemaakte inschatting van de huidige waarde van toekomstige dividenden.4
Een dergelijke inschatting wordt natuurlijk wel beïnvloed door het economische klimaat,
maar dit zijn toch twee verschillende zaken. De koersval van het VOC-aandeel kan dan
ook zeker niet gebruikt worden om de staat van de economie van de Republiek tijdens het
Rampjaar inzichtelijk te maken.5
De sterke koersdaling in 1672 had echter wel grote gevolgen binnen de gemeenschap van
aandelenhandelaren. Een groot deel van de transacties die zij uitvoerden was bij de wet verboden. Dit betekende dat een handelaar, in het geval dat zijn tegenpartij niet aan zijn ver1 Stadsarchief Amsterdam (hierna SAA), Archief van Jeronimus Velters (hierna Velters), inv. nr. 1, fo. 212: Jeronimus Velters aan Mark Fletcher, 7 juli 1671. De waarde van VOC-aandelen werd uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde
van het aandelenkapitaal dat bij de oprichting van de VOC in 1602 door investeerders ingelegd was.
2 SAA, Archief van de familie Deutz (hierna Deutz), inv. nr. 293, fo. 86.
3 Zie H. den Heijer, De geoctrooieerde compagnie: de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap (Deventer 2005)
bijlage 4.
4 Zoals voor het eerst betoogd door J.B. Williams, The theory of investment value (Cambridge MA 1938).
5 Jonathan Israel besteedt in zijn boek over de hegemonie van de Republiek in de wereldhandel veel aandacht aan de koers
van het VOC-aandeel. Hij gebruikt de koersdata om aan te tonen hoe er in de Republiek gereageerd werd op internationale
gebeurtenissen, zoals handelsblokkades, oorlog en internationale verdragen. Ook Israel ziet de koersen dus niet als graadmeter voor de economie van de Republiek. J.I. Israel, Dutch primacy in world trade, 1585-1740 (Oxford 1989).

Dekoersvalvan1672
degrenzenvan
vanhet
vertrouwen
opdeAmsterdamse
aandelenmarkt 165
165
Deen
koersval
1672
op de Amsterdamse
aandelenmarkt

plichtingen voldeed, niet bij het gerecht kon aankloppen om nakoming van het contract af
te dwingen. Het waren dan ook niet de wet en formele regels die het economische verkeer
in de beurshandel waarborgden, maar het goede vertrouwen en de eer van de handelaren.6
Door de koersdaling van 1672 en de daaruit voortvloeiende verliezen begon het op eer en
vertrouwen gevestigde fundament onder de markt te wankelen.
Het betoog van dit artikel sluit aan bij Anne Goldgars analyse van de tulpengekte in de
winter van 1636-7. Zij heeft in haar boek Tulipmania: money, honor, and knowledge in the Dutch
Golden Age overtuigend laten zien dat de tulpengekte, waarbij gedurende een aantal maanden
telkens hogere prijzen voor tulpenbollen betaald werden totdat de markt in begin februari
1637 instortte, nauwelijks economische gevolgen had. De ineenstorting van de markt en de
daaropvolgende conflicten tussen tulpenhandelaren brachten echter wel aan licht dat handelaren niet blind op elkaar konden vertrouwen. De tulpengekte had dus vooral een sociale
crisis tot gevolg.7
Dit artikel begint met een korte inleiding op de aandelenmarkt in 17de-eeuws Amsterdam, waarbij ook de regelgeving aan bod komt die een deel van de handel onrechtmatig
verklaarde. Vervolgens wordt besproken hoe de aandelenhandelaren een mechanisme ontwikkelden waarbinnen dit deel van de handel toch tot ontwikkeling kon komen, ook al ontbrak de rechtsbescherming daarvoor. De koersval van 1672, die in de volgende sectie aan
bod komt, bracht dit mechanisme aan het wankelen. In de laatste sectie worden de gevolgen
voor de aandelenmarkt geanalyseerd en in de conclusie zal de crisis op de aandelenmarkt in
1672 nogmaals met de tulpengekte vergeleken worden.
Een korte geschiedenis van de Amsterdamse aandelenmarkt
Bij de oprichting van de voc in 1602 werd de ingezetenen van de Republiek de mogelijkheid gegeven in te tekenen op het oprichtingskapitaal van de onderneming. Aan die oproep
werd op grote schaal gehoor gegeven. In Amsterdam legden 1143 investeerders een totaalbedrag van ƒ 3.679.915 in, 57% van het totale aandelenkapitaal van de voc (ƒ 6.429.588).
Het kapitaal van de overige vijf zogeheten kamers bleef sterk achter bij Amsterdam. In Middelburg schreven investeerders voor een totaal van ƒ 1.300.405 (20%) in, Enkhuizen volgde
met ƒ 540.000 (8%), Delft ƒ 469.400 (7%), Hoorn ƒ 266.868 (4%) en Rotterdam ƒ 173.000
(3%). Als gevolg hiervan werd de Amsterdamse aandelenmarkt ook verreweg de grootste
van de Republiek.8 De voc had een octrooi voor de duur van 21 jaar gekregen, maar het geld
dat in 1602 ingelegd werd, stond in principe voor een periode van tien jaar vast. Na die tien
jaar zouden investeerders kunnen kiezen of zij hun geld terug wilden krijgen of dat ze het
voor nog eens elf jaar geïnvesteerd wilden laten. In 1623 zou de compagnie geliquideerd
worden en zou het geïnvesteerde kapitaal vrijkomen. Dit gebeurde echter niet. De StatenGeneraal hebben de VOC verschillende octrooiverlengingen verleend zonder dat de onderneming tussentijds geliquideerd werd; de voc heeft zonder onderbreking bestaan tot haar
faillissement in 1798.9
6 In de terminologie van de New Institutional Economics: het gaat hier om informele instituties – impliciete regels of regels die wel algemeen bekend staan, maar die niet door de wet bekrachtigd worden: Ph.T. Hoffman, G. Postel-Vinay en J.L.
Rosenthal, Priceless markets: the political economy of credit in Paris, 1660-1870 (Chicago 2000) 12.
7 A. Goldgar, Tulipmania: money, honor, and knowledge in the Dutch Golden Age (Chicago 2007).
8 Den Heijer, De geoctrooieerde compagnie, 61.
9 Den Heijer, De geoctrooieerde compagnie, passim. Zie voor een algemene geschiedenis van de VOC: F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Haarlem 1982).
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Afb. 1 De Beurs van Hendrick de Keyser gezien in vogelvlucht vanaf het Rokin in de richting van de
Dam. Prent door C.J. Visscher (1612). Stadsarchief Amsterdam.

Het was dan ook maar goed dat op de eerste pagina van het inschrijvingsregister nadrukkelijk vermeld stond dat de investeerders hun aandeel over konden schrijven aan een andere
investeerder. Dit stelde de aandeelhouders in staat om hun investering te liquideren zonder
dat zij daarvoor hoefden te wachten tot de onderneming opgeheven werd. De handel vond –
vanaf de opening in 1611 – voornamelijk plaats in de Beurs van Hendrick de Keyser (afb. 1).
Voor de daadwerkelijke overschrijving van het aandeel moesten de koper en verkoper van
het aandeel naar het Oost-Indisch huis – in Amsterdam gevestigd aan de Oude Hoogstraat
– waar de boekhouder van de voc de overschrijving in de boeken van de compagnie registreerde.10 De overdracht van eigendom vond dus plaats via officiële registratie.
De secundaire markt voor voc-aandelen kwam snel na de oprichting van de compagnie
tot ontwikkeling.11 Al in 1605 werden in Amsterdam 153 overschrijvingen geregistreerd, met
een gezamenlijke waarde van 7% van het aandelenkapitaal van de kamer Amsterdam. Dit
aantal was in 1610 gegroeid tot 409 overschrijvingen (24%).12 Zelfs in de periode dat aan10 Zie voor kopie en transcriptie van deze pagina: J.G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der
Oost-Indische Compagnie (Den Haag 1958) 105-6.
11 Het eerste decennium van de aandelenhandel wordt behandeld in: Oscar Gelderblom en Joost Jonker, ‘Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612’,
The journal of economic history 64 (2004) 641-672.
12 Nationaal Archief te Den Haag (hierna NA), Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (hierna VOC), inv. nr.
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deelhouders nog veronderstelden dat de onderneming binnen afzienbare tijd geliquideerd
zou worden, ontwikkelde de markt zich dus al. En de groei zette door gedurende de 17de
eeuw; in 1672 wisselden 1.604 aandelen, met een totale nominale waarde van meer dan 5,2
miljoen gulden (141% van Amsterdams kapitaal), van eigenaar.13
Maar dit was niet alles. Sterker nog, deze cijfers laten slechts een fractie van de markt
zien. Er ontstond namelijk al in het eerste decennium van de 17de eeuw een levendige derivatenhandel. De handelaren verhandelden vooral veel termijncontracten. Bij dit type contract, waarvan de vroegst bekende voorbeelden uit 1607 dateren,14 kwamen twee handelaren
overeen om op een datum in de toekomst een aandeel tegen een bij aanvang van het contract vastgelegde prijs te verhandelen. Betaling vond in de 17de-eeuwse termijnhandel bij de
afwikkeling van het contract plaats. De termijnhandel bood grote voordelen in vergelijking
met de contante handel, omdat het niet noodzakelijk was het aandeel op de afwikkelingsdatum daadwerkelijk over te schrijven. De contractanten konden besluiten om de overeenkomst met uitsluitend een betaling in geld af te wikkelen. In dat geval betaalde een van de
partijen de ander het verschil tussen de op dat moment geldende marktprijs en de in het
contract overeengekomen termijnprijs. Ook konden verschillende termijncontracten eenvoudig tegen elkaar weggestreept worden.15
De derivatenhandel stelde handelaren in staat deel te nemen aan de aandelenhandel zonder daadwerkelijk een duur aandeel te hoeven kopen – de meest voorkomende denominatie
van voc-aandelen was ƒ3.000;16 de koop van een aandeel vergde dus een flinke investering.
Daarnaast maakte de termijnhandel het mogelijk om een negatieve positie in voc-aandelen aan te gaan. Handelaren konden termijncontracten verkopen voor een groter bedrag
dan zij in de boeken van de voc bezaten. Deze techniek, die in de 17de eeuw ‘verkopen in
blanco’ werd genoemd, maar tegenwoordig veelal met ‘kort gaan’ of, in het Engels, shortselling wordt aangeduid, werd in 1609 op grote schaal toegepast door een consortium van
handelaren onder leiding van Isaac le Maire. Le Maire was in 1602 nog een van de oprichters
van de voc geweest, maar nadat hij in onmin was geraakt met de andere bewindhebbers,
probeerde hij op verschillende manieren de compagnie dwars te zitten.17 Een van die manieren was een poging om de koers van het voc-aandeel naar beneden te krijgen. Le Maire
verkocht met zijn handlangers op grote schaal termijncontracten en zij verspreidden vervolgens slechte geruchten over de compagnie. Zo hoopten zij de koers van het aandeel naar
beneden te brengen, om zo winst op hun transacties te behalen.18
De opzet mislukte echter en Le Maire en zijn mannen verloren enorme bedragen, maar belangrijker voor dit artikel is de reactie van de Staten-Generaal, die, na een verzoek van de be7066.
13 NA, VOC, inv. nrs. 7070-1.
14 SAA, Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (hierna Notarissen), inv. nr. 105, p. 172-4, 181, 193-5, 207,
214, 221-2, 224-6; inv. nr. 106, p. 87-9, 109, 115, 121, 217-8; inv. nr. 107, p. 14-5, 18-9, 38, 200-1; inv. nr. 108, p. 14-6, 27-8,
45-7, 95-6, 103, 121.
15 O. Gelderblom en J. Jonker, ‘Amsterdam as the cradle of modern futures and options trading, 1550-1650’ in: William N.
Goetzmann en K. Geert Rouwenhorst (red.), The origins of value: the financial innovations that created modern capital markets (Oxford 2005) 189-205, aldaar 191.
16 De waarde van één VOC-aandeel is nooit vastgelegd; denominaties van ƒ3.000 nominaal, wat gelijk stond aan 500 ponden Vlaams, werden het vaakst verhandeld.
17 D.J. Barreveld, Tegen de Heeren van de VOC. Isaac Le Maire en de ontdekking van de Kaap Hoorn (Den Haag 2002) 16-32.
18 J.G. van Dillen, ‘Isaac le Maire en de handel in actiën der Oost-Indische Compagnie’, Economisch Historisch Jaarboek 16
(1930) 1-165.
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windhebbers van de voc daartoe, op 27 februari 1610 een verbod op kort gaan afkondigden.
Daarnaast stelden zij een controlemechanisme voor de termijnhandel in: vanaf nu moesten
alle termijncontracten bij de voc geregistreerd worden.19 Deze twee maatregelen namen
een groot deel van de aantrekkingskracht van de termijnmarkt weg. Immers, handelaren
waren juist actief op de termijnmarkt om niet telkens in het Oost-Indisch huis hun transacties te hoeven laten registreren – een handeling waarvoor ook transactiekosten in rekening
gebracht werden20 – en om voor hun handel niet gebonden te zijn aan hun beperkte aandelenkapitaal. Veel handelaren negeerden het plakkaat dan ook, met als gevolg dat de markt
zich buiten de officiële instanties om ging afspelen. De belangrijkste aanwijzing hiervoor is
de herafkondiging van het plakkaat door de Staten-Generaal in 1623, ditmaal met de toevoeging dat contracten die een clausule bevatten die het plakkaat van 1610 buiten werking stelde
– een zogenoemde renunciatieclausule – van nul en gener waarde waren.21
Nakoming van onafdwingbare termijncontracten
Behalve dat de markt zich buiten de registratieboeken van de voc ging afspelen, was een
ander belangrijk gevolg van het plakkaat van de Staten-Generaal dat handelaren de invloed
van de gerechtelijke instanties in de Republiek op de markt tot een minimum probeerden te
beperken. De standaard termijncontracten uit de tweede helft van de 17de eeuw bevatten behalve de clausule waarin de contractanten afstand deden van de plakkaten ook een afspraak
dat zij geen gerechtelijke stappen zouden ondernemen als de transactie tot een conflict zou
leiden. Zij spraken af alleen naar de rechtbank te gaan om betaling te vorderen van geld dat
uit krachte van het contract verschuldigd was.
Deze clausule behelsde uitsluitend een afspraak tussen de contractanten. Door haar aan
de contracten toe te voegen, verbonden de handelaren hun eer aan de nakoming ervan; voor
de rechtbank had zij echter geen enkele waarde. Een termijnkoper kon, met andere woorden, een rechtszaak beginnen om zijn contract te laten ontbinden, zelfs als hij met zijn tegenpartij had afgesproken dat er geen juridische procedure gestart mocht worden. De handelaar die een contract wilde laten ontbinden moest natuurlijk nog wel in staat zijn om te
bewijzen dat zijn tegenpartij het aandeel dat in het contract verhandeld werd niet bezat op
het moment dat zij de transactie sloten.22
Dit betekende dat termijnverkopers er op moesten vertrouwen dat hun tegenpartijen hun
contractuele verplichtingen zouden nakomen en dat zij niet naar de rechtbank zouden stappen als er iets misging; er was voor hen geen mogelijkheid om nakoming af te dwingen,
want zij handelden veelal in strijd met de plakkaten van de Staten-Generaal. Deze omstandigheden zouden de termijnmarkt ernstig hebben kunnen belemmeren, maar in werkelijk19 De petitie van de bewindhebbers is gepubliceerd in: Van Dillen, ‘Isaac le Maire’, doc. nr. 2, 31-32. Het plakkaat op shortselling: Cornelis Cau e.a. (red.), Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien en-de edicten van de... Staten Generael der
Vereenighde Nederlanden, ende van de... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt I (Den Haag 1658) 554-555. De Staten-Generaal verboden nadrukkelijk niet de gehele termijnhandel; de termijnverkoop van aandelen was toegestaan voor zover die niet het geregistreerde aandelenbezit overschreed.
20 De boekhouder rekende ƒ0,60 per transactie en daarnaast moest er ƒ2,20 zegelgeld betaald worden: Pieter van Dam,
Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1A (1702) (Den Haag 1927) 145.
21 Plakkaat 3 juni 1623: Cau, Groot placaet-boeck I, 555-9.
22 Voorbeelden van rechtszaken waarin termijncontracten door de rechtbank ontbonden werden op grond van het plakkaat op short selling: NA, Archief van het Hof van Holland (hierna HvH), inv. nr. 703, nr. 1633-36-1: Severijn Haeck contra Andries Polster, 28 maart 1633. NA, HvH, inv. nr. 703, nr. 1633-36-2: Severijn Haeck tegen Dirck van der Perre, 28 maart 1633.
NA, HvH, inv. nr. 784, nr. 1667-60: Sebastiaen da Cunha tegen Michiel Rodrigues Mendes c.s., 27 mei 1667.
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heid groeide de termijnmarkt juist sterk, een groei die zonder een hoge mate van onderling
vertrouwen niet had kunnen plaatsvinden.
De ene handelaar vertrouwde de andere echter niet zomaar, te meer daar er grote risico’s
gepaard gingen met de termijnhandel; de koers van het voc-aandeel fluctueerde sterk. Om
op vertrouwen gebaseerde risicovolle handel mogelijk te maken, was een systeem nodig
waarin de deelnemers veel waarde toekenden aan hun reputatie. Een dergelijk systeem kan
goed functioneren als er een situatie wordt gecreëerd waarin het voor alle deelnemers voordelig is zich aan de regels van het systeem te houden.23 De deelnemers zullen dan niet snel
verzaken, omdat verzaking hun reputatie schaadt, wat ertoe kan leiden dat zij niet langer de
economische voordelen kunnen behalen die door deelname aan het systeem mogelijk gemaakt worden.
In de eerste helft van de 17de eeuw was toegang tot de termijnmarkt beperkt tot een kleine
groep vooraanstaande Amsterdamse kooplieden. Deze kooplieden kenden elkaar vaak persoonlijk, hun families waren in veel gevallen door huwelijken met elkaar verbonden, maar
het belangrijkste was dat zij een reputatie op de beurs hoog te houden hadden. Zij waren
voor hun inkomen afhankelijk van de goederenhandel die op dezelfde plek plaatsvond als de
handel in financiële papieren en die ook voor een belangrijk deel met dezelfde deelnemers
gevoerd werd. Als zij een slechte naam kregen door het niet-nakomen van een termijntransactie in aandelen, zou dit eveneens zijn weerslag hebben op hun andere activiteiten.24 Deze
kooplieden waren bereid om onderling termijntransacties af te sluiten, omdat zij zeker wisten dat de tegenpartij zijn verplichtingen zou nakomen – een goede reputatie was binnen
deze gemeenschap onmisbaar.
De situatie werd complexer in de jaren 1630 en 1640. In die decennia verschenen er nieuwe groepen aandelenhandelaren op de beurs; eerst modale koopmannen en later ook Portugese joden. Of zij nu aangetrokken werden door de hoge dividenden die de voc in deze
periode uitkeerde,25 door de grote koersstijging die het aandeel doormaakte,26 of dat zij
geïnspireerd werden door de speculatie in tulpenbollen is hier niet van belang. Waar het
hier om gaat is dat de gemeenschap van aandelenhandelaren een grotere verscheidenheid
begon te vertonen. Daarbij kwam dat deze nieuwe groepen een bepaald niet onbelangrijke
rol speelden; de Sefardische joden zouden de aandelenmarkt binnen enkele decennia zelfs
gaan domineren. Deze groepen konden echter niet zomaar op de termijnmarkt voor aandelen deelnemen. Zij hadden veelal nog geen reputatie op de beurs opgebouwd die het mogelijk maakte om dermate risicovolle transacties uit te voeren. Een mogelijke tegenpartij kon
niet inschatten of de handelaar zoveel waarde aan zijn reputatie hechtte dat hij te allen tijde
23 Vgl. de coalities die koopmannen uit verschillende gebieden in het Middellandse-Zeegebied sloten, waarbinnen het voor
koopmannen die elkaar niet kenden mogelijk werd om met elkaar te handelen: A. Greif, ‘Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders’, The journal of economic history 49 (1989) 857-882.
24 Dit principe wordt ‘learning’ genoemd; door herhaaldelijke transacties op verschillende markten bouwt een handelaar
een reputatie op die hem toegang verschaft tot andere markten. Omgekeerd had verzaking op een bepaalde markt ook weerslag op activiteiten op andere markten. Zie voor ‘learning’: P. Temin, ‘Financial intermediation in the early Roman Empire’,
The journal of economic history 64 (2004) 705-733, aldaar 710. A.M. Carlos, J. Key en J.L. Dupree, ‘Learning and the creation of
stock-market institutions: evidence from the Royal African and Hudson’s Bay Companies, 1670-1700’, The journal of economic
history 58 (1998) 318-344, passim.
25 Zie voor het beste overzicht van de dividenduitkeringen door de VOC: G.C. Klerk de Reus, Geschichtlicher Überblick der
administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederländischen-Ostindischen Compagnie (Den Haag 1894) bijlage VI.
26 In 1630 stond de koers nog ruim onder de 200%, in 1648 doorbrak hij voor het eerst de 500%-grens en haalde later dat
jaar zelfs 540%. In de tweede helft van de 17de eeuw zou de koers meestal tussen 400% en 500% fluctueren. Den Heijer, De
geoctrooieerde compagnie, bijlage 4.
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Afb. 2 Hendrick Staets (1632-1687), een bekende Amsterdamse makelaar die zich gespecialiseerd
had in de handel in aandelen. Olieverf op doek door Matthijs Naiveu (1683). Amsterdams Historisch Museum.

zijn verplichtingen op de termijnmarkt zou nakomen.
Makelaars ruimden een deel van dit probleem uit de weg door informatie over de handelaren die actief waren op de termijnmarkt te verzamelen (afb. 2), maar de echte oplossing werd gevonden in regelmatige bijeenkomsten waar termijncontracten verhandeld, afgemaakt en tegen elkaar weggestreept werden.27 Deze sessies, die veelal in herbergen in
27 Er werden maandelijkse rescontre-bijeenkomsten gehouden om termijncontracten af te wikkelen, vergelijkbaar met bijeenkomsten op de jaarmarkten in de Champagne waar internationale betalingen gerescontreerd werden. Verwijzingen naar
deze bijeenkomsten: SAA, Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam (hierna PIG), inv. nr. 688, fo. 7,
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Afb. 3 De Dam, met op de achtergrond het stadhuis en de onvoltooide toren van de Nieuwe Kerk.
Als de beurs gesloten was, verplaatste de handel zich naar de Dam. Prent door Pieter Hendricksz.
Schut (ca. 1655). Stadsarchief Amsterdam.

de Kalverstraat plaatsvonden, kunnen beschouwd worden als submarkten van de reguliere
markt voor voc-aandelen; markten met eigen regels en een eigen dynamiek, maar nog wel
steeds verbonden aan de markt buiten deze bijeenkomsten. Het principe was simpel: een
groep handelaren kwam op een afgesproken moment bij elkaar om in termijncontracten te
handelen. Ieder van hen bezat één of enkele termijncontracten die op dezelfde datum – gewoonlijk de eerste van de volgende maand – afliepen. In het meest efficiënte geval hadden
alle deelnemers evenveel koop- als verkoopcontracten; dan konden alle contracten tegen
elkaar weggestreept worden en moesten er aan het einde van de sessie uitsluitend prijsverschillen tussen de handelaren afgerekend worden.28
Naast efficiënte afwikkeling boden de submarkten meer voordelen. In de eerste plaats
15. SAA, Velters, inv. nr. 4, fo. 62. SAA, Notarissen, inv. nr. 3704, fo. 448. SAA, PIG, inv. nr. 681b, pp. 162-3: Dias Henriques
aan Levy Duarte. Zie ook: M.F.J. Smith, Tijd-affaires in effecten aan de Amsterdamsche beurs (Den Haag 1919) 6-7, 76. Jeronimus
Velters ging ook naar het ‘College vande Actionisten’: SAA, Velters, inv. nr. 1, fo. 252: Velters aan Buijsero, 26 februari 1672.
Naar deze handelssessies wordt ook verwezen in: NA, HvH, inv. nr. 816, nr. 1681-55: Anthony Alvares Machado contra Engelbert de Geyselaar.
28 De administratie van de handelsactiviteit van Joseph Athias en Manuel Levy Duarte tijdens dergelijke sessies laat zien dat
zij inderdaad met een portfolio dat in evenwicht was aan de bijeenkomsten begonnen: SAA, PIG, inv. nrs. 687-8.
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Afb. 4 De binnenplaats van de Beurs van Hendrick de Keyser. Olieverf op doek door Job Adriansz. Berckheyde (tussen 1670 en 1690). Amsterdams Historisch Museum.

was de concentratie van een groep termijnhandelaren gunstig voor de handel. Dit verschafte
liquiditeit en stelde de handelaren ook in de gelegenheid om nieuwe contracten af te sluiten of nog niet afgewikkelde contracten te prolongeren. Daarnaast had het besloten karakter van de sessies als voordeel dat handelaren de toegang ontzegd kon worden. Dit stond in
groot contrast met de reguliere markt die in de Beurs en op de Dam plaatsvond (afb. 3 en
4) – beide vrij toegankelijke locaties. Bij de handelssessies in herbergen stond er, met andere woorden, een sanctie op het niet naleven van de regels van de handelsbijeenkomsten.
En dit is belangrijk, want zo werd ervoor gezorgd dat de deelnemers veel waarde toekenden
aan hun reputatie. Immers, deelname aan de sessies bood de handelaren voordelen (liquiditeit, efficiënte afwikkeling van contracten), maar deelname was alleen mogelijk met een
ongeschonden reputatie.
De crash van 1672
Het reputatiemechanisme dat van kracht was op de submarkten toonde zijn beperkingen
tijdens het Rampjaar. Grafiek 1 toont het koersverloop van het voc-aandeel vanaf 7 juli 1671
tot 31 december 1672. De koers op 7 juli (566%) was de hoogste notering van het aandeel
gedurende de hele eeuw. De aandeelhouders hadden in de maanden daarvoor veel positieve
informatie over de compagnie ontvangen. Zo was in mei de grootste dividenduitkering van
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Grafiek 1. Koers van het voc-aandeel, 7 juli 1671-31 december 1672. Aantal observaties: 55. Bronnen: saa, 2, inv. nr. 293; saa, 5060, inv. nr. 40; saa, 5075, inv. nrs. 2238-40.

de 17de eeuw aangekondigd (60% van de nominale waarde van het aandelenkapitaal in contanten – op 1 juni vond de uitbetaling van 45% plaats, het restant volgde op 20 juli)29 en was
de retourvloot dat jaar van ongekende omvang.30 In het najaar was de hausse echter voorbij.
Jeronimus Velters, een Amsterdamse koopman die zeer actief was op de beurs, schreef op
30 oktober dat oorlogsdreiging de koers had doen inzakken tot 480%.31 In drie maanden
tijd had het voc-aandeel dus al een koersdaling van ruim 15% doorgemaakt.
Het zal niet verbazen dat de koers nog veel verder daalde gedurende het Rampjaar. Eind
februari 1672 schommelde de koers tussen 406 en 413%32 en in de maanden daarna kreeg
hij nog drie klappen te verwerken. Eerst verklaarde Engeland de Republiek de oorlog (12
maart) en zakte de koers naar 370%, op 8 april volgde Frankrijk en tuimelde de koers verder
naar 311%33, maar het laagste punt werd pas in juli bereikt, op het moment dat vijandelijke
troepen grote delen van het noorden en oosten van de Republiek en zelfs de steden Utrecht
en Naarden ingenomen hadden: 290% op 20 juli.34 Daarna vertoonde het koersverloop een
licht stijgende lijn; de opleving van de koers werd ingezet door het nieuws dat een konvooi
van veertien voc-schepen in begin augustus de Republiek zou bereiken. Daarnaast begon
29 Van Dam, Beschryvinge 1A, 435. De reële waarde van deze dividenduitkering lag rond de 11%.
30 Half juni kwamen er al elf schepen terug in de Republiek; half juli volgden er nog eens negen. Het totaal werd met de
komst van twee schepen op 24 augustus en 2 september op 22 gebracht: J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, I. Schöffer, Dutch-Asiatic
Shipping 1595-1795 (3 vols. Den Haag 1979-87, het overzicht van de reizen is online beschikbaar: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS).
31 SAA, Velters, inv. nr. 1, fo. 237; Velters aan Fletcher, 30 oktober 1671.
32 SAA, Velters, inv. nr. 1, fo. 252; Velters aan Fletcher, 26 februari 1672.
33 SAA, Velters, inv. nr. 1, fo. 258-9: Velters aan Fletcher, 29 maart en 5 april 1672.
34 SAA, Deutz, inv. nr. 293, f. 86. NB: dit is een ex-dividendprijs. De VOC keerde op 2 juni een dividend van 15% op de nominale waarde van het aandelenkapitaal uit.
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de oorlog in het oosten en noorden van de Republiek gunstiger te verlopen. De moord op de
gebroeders De Witt op 20 augustus is niet in het koersverloop zichtbaar.
Verzaking
De koers van het voc-aandeel werd dus bijna gehalveerd door de gebeurtenissen van het
Rampjaar. Dit leidde voor aandelenbezitters vanzelfsprekend tot een grote waardevermindering van hun kapitaal. Op de termijnmarkt waren die verliezen niet direct voelbaar;
betaling vond bij termijntransacties immers pas op de afwikkelingsdatum plaats. Het
vooruitzicht van immense verliezen was echter al genoeg om de beperkingen van het reputatiemechanisme bloot te leggen.
De echt grote beurshandelaren verzaakten zelfs bij enorme verliezen niet; zij waren zodanig afhankelijk van de beurstransacties dat zij de voorkeur gaven aan grote financiële moeilijkheden boven een ernstig beschadigde reputatie. Balthasar da Cunha bijvoorbeeld, een
van de meest actieve handelaren op de beurs, droeg in juni 1672 twee huizen en een aandeel
van ƒ6.000 nominaal in de kamer Enkhuizen van de voc over aan Miguel Netto de Paiva.35
De koersval had hem overduidelijk ernstig geraakt, maar toch verzaakte hij niet op zijn termijncontracten. Blijkbaar was de mogelijkheid om deel te nemen aan de handelssessies in
de submarkten voor hem van zodanig groot belang dat hij deze optie verkoos boven het verzaken op verliesgevende contracten.
Maar er was ook een categorie termijnkopers die bij de afweging tussen verzaken of behoud van reputatie voor de eerste optie kozen. Zij beriepen zich nu op de plakkaten op short
selling om onder hun verplichtingen uit te komen. Antonio Lopes de Castro Gago, alias Jacob Lopes de Castro Gago36 bijvoorbeeld, werd in mei 1672 door twee termijnverkopers geinsinueerd. Dit hield in dat een notaris bij hem aan de deur kwam om hem een eis van zijn
tegenpartij voor te lezen. Insinuaties vormden veelal de eerste stap in een juridische procedure. De Castro Gago had in januari van dat jaar twee termijncontracten met elk een nominale waarde van ƒ3.000 gekocht. De afwikkelingsdatum van deze contracten was 1 mei en
de termijnkoers waartegen de transacties op die datum afgewikkeld zouden worden respectievelijk 485 2/3% en 487%. In mei was de koers echter gezakt naar 325%. De Castro
Gago zou op deze twee contracten dus een verlies van bijna ƒ10.000 lijden. Dit verlies woog
voor De Castro Gago niet op tegen de voordelen van een ongeschonden reputatie. Hij antwoordde de notaris dat de insinuanten ‘hem maer wint hadde verkocht, ende dat hij hem
was houdende aende placcaten bijde heeren staten dienaengaende geemaneert’.37 Gaspar
Mendes de Garvoijs was eerlijker over zijn beweegredenen; hij antwoordde de notaris die
hem een insinuatie voorlas dat hij nu onmogelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen en dat
hij zich daarom maar beriep op de plakkaten van de Staten-Generaal. Antonio en Miguel
Gutieres Martines, die hem op 19 oktober 1671 een termijncontract verkocht hadden, zullen daar echter niet veel aan gehad hebben. De termijnkoers in dit contract, dat een onderliggende waarde van ƒ3.000 nominaal had en dat op 1 juli 1672 afgewikkeld moest worden,
was 530%. Mendes de Garvoijs zou op dit enkele termijncontract dus een verlies van rond
de ƒ6.900 geleden hebben.38
35
36
37
38

SAA, Notarissen, inv. nr. 4074, fo. 485-7: overdrachtsakte, 28 juni 1672.
Veel Portugese joden gebruikten naast hun joodse naam ook een naam die christelijker aandeed.
SAA, Notarissen, inv. nr. 2239, f. 183, 199: insinuaties Raphael Duarte, 18 mei 1672; Manuel Mendes Flores, 19 mei 1672.
SAA, Notarissen, inv. nr. 2239: insinuatie Antonio en Miguel Guitieres Martines, 1 juli 1672.
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De Castro Gago en Mendes de Garvoijs waren de enigen die zo expliciet verwezen naar
de plakkaten van de Staten-Generaal, maar zij waren zeker niet de enigen die hun verplichtingen voortkomend uit termijncontracten niet nakwamen. Het protocol over 1672 van notaris Adriaen Lock39, de notaris die in deze periode het leeuwendeel van de financiële aktes
voor zijn rekening nam, staat vol met insinuaties van kopers van termijncontracten die verzaakten.
De verzaking van enkele termijnkopers bracht de markt uit evenwicht. De koersdaling zou
weinig problemen hebben opgeleverd als alle termijnhandelaren slechts één contract bezeten zouden hebben. In dat geval zou de termijnverkoper niet de winst gemaakt hebben waar
hij contractueel gezien recht op had, maar hij leed ook niet direct een verlies doordat het
contract niet nagekomen werd. Immers, het gros van de termijncontracten werd gesloten
door een stukje papier te ondertekenen; bij het afsluiten werd geen geld betaald. Het contract had eenvoudigweg verscheurd kunnen worden zonder dat dit grote financiële consequenties voor één van beide partijen had.
Maar dit was niet het geval. Termijnhandelaren zorgden ervoor dat hun portfolio altijd in
evenwicht was – dat wil dus zeggen een gelijke positie in termijnkopen en -verkopen. Een
dergelijk portfolio leidde tot de meest efficiënte afwikkeling; contracten konden tegen elkaar weggestreept worden en in het geval niet alle koersen overeenkwamen, moest er uiteindelijk ook een kleine betaling plaatsvinden. Daarnaast beperkte een handelaar met een
dergelijk portfolio koersrisico, omdat zijn netto positie altijd rond nul schommelde. Wanneer er nu één contract niet nagekomen werd, raakte het portfolio van de tegenpartij ook
uit balans. Dit vergrootte de kans dat ook deze handelaar zijn verplichtingen niet meer kon
nakomen, waardoor ook hij op een contract moest verzaken. Zo bracht de verzaking van enkele kopers een lawine van contracten die niet nagekomen werden teweeg. De markt raakte
ontwricht en ook het vertrouwen waarop dit type financiële transacties gebouwd was werd
geschaad.
De reputatie van de handelaren die niet in staat waren gebleken hun contacten na te komen was beschadigd, waardoor zij niet langer in staat waren hun activiteiten op de termijnmarkt op dezelfde voet voort te zetten. Maar er was een manier om ondanks het gebrek
aan onderling vertrouwen toch actief te kunnen blijven deelnemen op de termijnmarkt. In
plaats van de eenvoudige termijncontracten, waarin uitsluitend bepaald stond dat partij X
op een datum in de toekomst een aandeel van partij Y kocht, konden de handelaren ook zogenoemde beleningen afsluiten. Bij dit type transactie gaf partij X een aandeel, bijvoorbeeld
van ƒ3.000 nominaal, voor een bepaalde termijn in onderpand bij partij Y. Op dit onderpand
verleende Y vervolgens een lening, waarvan de omvang afhankelijk was van de marktwaarde
van het onderpand. De gemiddelde omvang van de leningen schommelde in de jaren 1670
en 1680 tussen de 70 en 95% van de marktwaarde het onderpand.40 De omvang was afhankelijk van de marktomstandigheden en de kredietwaardigheid van de lener. Dit was het belangrijkste voordeel van beleningen: de kredietverlener kon het risico van de transactie aanpassen aan specifieke omstandigheden. Hoe lager de lening, hoe groter de kans was voor
hem was dat hij, in het geval de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, de
hoofdsom terug kon krijgen door het onderpand op de markt te verkopen. De crediteur was
39
40

SAA, Notarissen, inv. nrs. 2238-40.
SAA, Deutz, inv. nr. 275, 285-8, 293-5. SAA, Collectie Koopmansboeken, inv. nr. 50. SAA, PIG, inv. nr. 858.
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dus voor nakoming van het contract niet afhankelijk van de mate waarin zijn tegenpartij zijn
reputatie wilde behouden.
Aan het einde van de looptijd van de lening betaalde X de hoofdsom plus verschuldigde
rente terug aan Y en ontving hij zijn aandeel terug. Beleningen gaven, evenals termijncontracten, handelaren de mogelijkheid een positie in de aandelenhandel in te nemen zonder
daarvoor een grote som geld voor langere tijd vast te hoeven zetten. In het voorbeeld behield
handelaar X immers zijn liquiditeit doordat hij gedurende de looptijd van het contract een
lening van zijn tegenpartij kreeg. Eventuele tussentijdse koerswinsten, -verliezen en dividenden kwamen ook ten goede aan X.
De transactiekosten voor een belening waren aanzienlijk hoger dan voor een termijncontract; de contractanten moesten twee keer een aandeel overschrijven in het Oost-Indisch
Huis en de betalingen die met een belening gepaard gingen waren veel groter dan bij termijncontracten. Vanwege deze nadelen zullen termijnkopers over het algemeen de voorkeur
gegeven hebben aan gewone termijntransacties boven beleningen, maar na de koersval van
1672 zullen zij in veel gevallen geen keuze gehad hebben. Kwantitatief bewijs ontbreekt
vooralsnog – het verzamelen hiervan is zeer tijdrovend – maar de bronnen suggereren dat
1672 een verschuiving van normale termijncontracten naar beleningen heeft veroorzaakt.41
Hiermee is niet gezegd dat het aantal termijncontracten dat op de markt gesloten werd
slonk tot verwaarloosbare proporties; integendeel, de Portugees-joodse handelaren Joseph
Athias en Manuel Levy Duarte, van wie de boekhouding van hun activiteiten op de termijnmarkt deels bewaard is gebleven, handelden in de jaren 1680 nog altijd op grote schaal in
termijncontracten. Handelaren waren wel voorzichtiger geworden, zo blijkt uit de nasleep
van de koersval in 1688. De koers had aan het begin van de zomer van dat jaar weer bijna
het niveau van voor de crash van 1672 bereikt, maar daalde eind augustus 1688 sterk door
geruchten over een op handen zijnde invasie van stadhouder Willem iii in Engeland.42 De
koers daalde in augustus van 546 2/3% naar 460% en in oktober verder naar 416%. De koersval was kleiner dan in 1672 – de invasie van Willem III was natuurlijk ook niet vergelijkbaar
met de oorlogssituatie in het Rampjaar – en het is dus ook niet vreemd dat deze crash minder grote gevolgen had dan die van 1672, maar uit insinuaties van 1688 blijkt ook dat veel
handelaren beleningen hadden afgesloten in plaats van termijncontracten. Zo had de VOCbewindhebber, voormalig diplomaat en burgemeester van Amsterdam Coenraad van Beuningen, het bekendste slachtoffer van de beurscrash van 168843, ten tijde van de koersval
in het najaar van dat jaar een enorme positie in voc-aandelen, hoofdzakelijk bestaande uit
beleningen. Zouden zijn tegenpartijen in die transacties het risico dat Van Beuningen door
zijn grote positie liep onderkend hebben en daarom uitsluitend via beleningscontracten
met hem hebben willen handelen? Van Beuningen kon na de crash niet aan zijn verplichtingen voldoen en schijnt daardoor mentaal ingestort te zijn. Maar zijn tegenpartijen hoefden
slechts een klein verlies te incasseren; zij konden de aandelen die zij als onderpand ontvangen hadden op de beurs verkopen.
41 Dit is zichtbaar in de kapitaalboeken van de VOC: NA, VOC, inv. nrs. 7070-2. De aandelen die als onderpand in een belening werden gebruikt moesten voor de duur van de belening overgeschreven worden op de rekening van de crediteur. Die
overschrijvingen zijn uit de kapitaalboeken te halen.
42 J.I. Israel, ‘Jews and the stock exchange: The Amsterdam financial crash of 1688’, in: idem (ed.), Diasporas within a diaspora: Jews, Crypto-Jews and the world maritime empires (1540-1740) (Leiden 2002) 449-87, aldaar 474-6.
43 Zie bijvoorbeeld G. Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam (Amsterdam 1994).
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Conclusie
De markt voor voc-aandelen heeft op verschillende momenten in de 17de eeuw laten zien
hoe crises tot innovatie en ontwikkeling kunnen leiden. De transacties van Isaac le Maire en
zijn consortium van short sellers waren de directe aanleiding voor het verbod op short selling dat
door de Staten-Generaal in 1610 werd afgekondigd. Dit had de ontwikkeling van de aandelenmarkt al in een vroeg stadium kunnen beëindigen, maar de aandelenhandelaren toonden
hun vermogen om met innovaties in de marktstructuur verdere ontwikkeling toch mogelijk
te maken. Zij creëerden een submarkt waarop het in eenieders nadeel was om op contracten
te verzaken. Alleen zo was het mogelijk om zonder de bescherming van het rechtssysteem
in de Republiek de handel voort te zetten en zelfs in grote mate uit te breiden.
De nakoming van contracten – en daarmee het functioneren van de markt – was gebaseerd
op de eer en reputatie van de handelaren. Dit leidde bij de koersval van 1672 tot problemen.
Voor sommige handelaren won de factor geld het van eer en reputatie. Het niet-nakomen
van enkele contracten bracht het marktmechanisme uit evenwicht. Verzaking door één handelaar kon ertoe leiden dat zijn tegenpartij ook niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Als gevolg hiervan raakte het onderlinge vertrouwen, waar de markt op gefundeerd
was, geschaad. De ervaring van 1672 maakte de handelaren meer bewust van de risico’s die
met de transacties gepaard gingen. Zij verschoven een deel van hun activiteiten van termijncontracten naar beleningen – een transactievorm die gemakkelijk aangepast kon worden
aan risicovolle omstandigheden.
Tot slot is het interessant om de gebeurtenissen van 1672 op de aandelenmarkt te vergelijken met de ineenstorting van de tulpenhandel in 1636-7 en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen binnen de gemeenschap van bollenhandelaren. Er is een belangrijk verschil dat
daarbij direct in het oog springt. De verkopers van termijncontracten op de aandelenmarkt
wisten bij het aangaan van de overeenkomst of nakoming van het contract via een rechtsgang af te dwingen zou zijn. Zij wisten immers van zichzelf of hun aandelenkapitaal in de
boeken van de voc hun termijnverkopen dekte – of zij, met andere woorden, al dan niet kort
gingen – en dus wisten zij ook dat zij het risico liepen dat die verkopen niet afgedwongen
konden worden als de koper verzaakte.
Enkele decennia eerder, bij de tulpenhandel, was er iets anders aan de hand geweest. De
eerste rechtszaken over bollentransacties dateren van na het ineenstorten van de markt,
toen verkopers van tulpenbollen probeerden via de rechtbank nakoming van de contracten
af te dwingen. Dit ging echter zeer moeizaam; de rechtbanken hadden aanvankelijk geen
eenduidige oplossing voor de conflicten in de tulpenhandel. Uiteindelijk hebben de rechtbanken de tulpencontracten nooit rechtsgeldig verklaard – het lukte de handelaren althans
niet om contracten via de rechtbank af te dwingen. Verschillende steden riepen speciale
commissies in het leven die partijen moesten helpen tot een schikking te komen.44 Op dit
punt verschilde de crisis op de aandelenmarkt van 1672 aanmerkelijk van de gebeurtenissen
als gevolg van de tulpengekte in 1636-7. In de tulpenhandel waren handelaren overeenkomsten aangegaan waarvan zij in de veronderstelling waren dat de verplichtingen die daaruit
voortkwamen ook zouden worden nageleefd. Toen dat niet gebeurde, waren de gevolgen
extra zuur. Het bleek dat de handelaren vertrouwen hadden gesteld in een handelssysteem
dat, naar later bleek, niet door het rechtssysteem in de Republiek bekrachtigd werd. Bij de
44 Goldgar, Tulipmania, 237-51; E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland: de Tulpomanie van 1636-’37 en de Hyacintenhandel
1720-’36 (Amsterdam 1942) 96.
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crisis op de aandelenmarkt in 1672 waren de handelaren zich ervan bewust dat zij een risico
namen door vertrouwen te stellen in hun tegenpartij. Op het moment dat contracten niet
nageleefd werden, realiseerden zij zich dat het risico misschien groter was dan zij dachten,
maar zij verloren niet het vertrouwen in de markt als geheel.

Jeroen Salman
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Spelen met de financiële crisis van 1720
De Aprilkaart in Het Groote Tafereel der Dwaasheid

In deze bijdrage wordt een satirisch kaartspel uit de imposante collectie teksten en prenten in Het
Groote Tafereel der Dwaasheid (1720) tegen het licht gehouden. Dit unieke kaartspel biedt inzicht
in de manier waarop de ‘windhandel’ en financiële crisis van 1720 in Europa maatschappelijk werden
geduid. Om de hoofdpersonen en gebeurtenissen toe te lichten en kritisch tegen het licht te houden, is de
spelmetafoor zeer geraffineerd uitgewerkt. Een analyse van twee verschillende edities van dit kaartspel
laat bovendien zien welke literaire en iconografische strategieën werden gehanteerd om verschillende publieksgroepen te bedienen. Culturele en economische geschiedenis gaan hier hand in hand.
In 1720 werd Europa getroffen door een zware financiële crisis, veroorzaakt door een omvangrijke, speculatieve handel in aandelen. Deze aandelenhandel was ontaard in ‘windhandel’ toen er niet meer echt sprake was van concrete waardepapieren, maar uitsluitend nog
van papieren winstverwachtingen waarvoor geen enkele grond was. De windhandel en de
instorting van het financiële systeem vertoonden sterke verwantschap met de ‘tulpenhandel’ en de erop volgende crisis in de jaren dertig van de 17de eeuw. Ook hier was er sprake
van een hectische aandelenhandel, van windhandel, van een plotselinge instorting van de
markt en van een grote productie van pamfletliteratuur.1 Hoe kon deze situatie zich in de
18de eeuw herhalen?
Engeland had, onder meer als gevolg van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), een
grote staatsschuld opgebouwd. De oplossing daarvoor werd gezocht in een onconventionele maatregel die er op neerkwam dat deze staatschuld werd omgezet in aandelen, uitgegeven door geoctrooieerde handelscompagnieën. Bezitters van aandelen in de staatsschuld
konden die omzetten in aandelen in de compagnieën. Het grote voordeel voor de overheid
was dat er een lagere rente op de staatsschuld hoefde te worden betaald. In 1711 werd met
dit doel de ‘South Sea Company’ in Engeland opgericht.
De Schot John Law (1671-1729), geïnspireerd door deze strategie, stelde aan het armlastige Frankrijk voor eenzelfde weg te bewandelen. Zodoende werden Franse aandelen uitgegeven door de in 1719 opgerichte ‘Compagnie des Indes’ (de ‘Mississippi Compagnie’).
Mensen kochten massaal deze aandelen, in de verwachting daarmee te kunnen delen in de
enorme winsten die de overzeese handel met zich mee zou brengen. Bovendien voelde men
zich gesteund door het feit dat de overheden in Engeland en Frankrijk er direct bij betrokken
waren. Maar dat bleek onterecht. De koersen van de aandelen stegen enorm, met als gevolg
dat de aandelen een handelsobject werden die van hand tot hand gingen. Speculanten konden in korte tijd rijk worden door aandelen te kopen en deze, zelfs voordat ze betaald waren,
weer snel met winst te verkopen. Dit kon echter niet goed blijven gaan. Toen duidelijk werd
dat de verwachte handelswinsten bij lange na niet gehaald zouden worden, stortte de aandelenmarkt in, en bleven veel mensen zitten met waardeloze aandelen en enorme schulden.
Ook in de Republiek was deze handel vanaf juni 1720 enthousiast van start gegaan, al
werd ze hier vooral decentraal georganiseerd. Steden stapten met lokale compagnieën in
1

A. Goldgar, Tulipmania. Money, honor, and knowledge in the Dutch Golden Age (Chicago en Londen 2007) 1-19.
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de aandelenhandel (destijds ‘actie-handel’ genoemd), zoals in Rotterdam, Middelburg en
Utrecht. Op het hoogtepunt van de windhandel bestonden er op papier zo’n twintig lokale
handelscompagnieën. In steden als Amsterdam, Leiden en Haarlem daarentegen, kwamen
deze compagnieën niet van de grond omdat de stadsbesturen een verbod uitvaardigden. Na
enkele maanden van groeiende aandelenmarkten werd in oktober 1720 deze handel overal
in de Republiek aan banden gelegd. De schade was in de Republiek veel beperkter dan in
Engeland en Frankrijk, omdat er hier geen staatskapitaal mee gemoeid was, en omdat de
betrokkenheid van particulieren relatief beperkt was gebleven.2
In de Republiek waren er drie compagnieën die concrete investeringsplannen ontwikkelden en de crisis ook hebben overleefd. De ‘Utrechtse Geoctroyeerde Provinciale Compagnie’
wilde een kanaal graven naar de Zuiderzee om zo Utrecht een belangrijke zeehaven te bezorgen. Vooral door de organisatie van loterijen overleefde de Compagnie de crisis en bleef
ze voortbestaan tot 1750. Een tweede was de ‘Middelburgsche Commercie Compagnie’, die
zich richtte op de scheepvaart en zelfs tot in de 19de eeuw bleef bestaan. Vanaf 1734 werd
de aandacht verlegd naar slaven- en suikerhandel. De ‘Rotterdamse Maatschappij van Assurantie’, die koos voor zeeverzekeringen als belangrijkste basis, is zelfs nog blijven bestaan
tot zeer recent (2005).3
Deze financiële crisis heeft vele interessante sociaaleconomische en politieke implicaties,
maar in dit artikel gaat het vooral om de begeleidende culturele verschijnselen. De windhandel en speculatiecrisis gingen namelijk gepaard met een grote hoeveelheid internationale
geschriften en prenten die ageerden tegen de hebzucht, goklust en dwaasheid van de speculanten en aandeelhouders. Vooral in de Republiek kende de productie van dit soort teksten
en prenten een ongekende omvang. Daar bestond niet alleen al een sterke traditie van satirisch pamflettisme, maar ook de (Europese) nieuwsvoorziening en behoefte aan informatie was er zeer groot.4 Literatoren en kunstenaars van alle niveaus hebben aan die productie
bijgedragen. Vermaard zijn de toneelstukken van de dichter Pieter Langendijk (1683-1756),
Quincampoix of de windhandelaars en Arlequin Actionist. Hoewel de Nederlandse geschriften gekenmerkt worden door een grote diversiteit, hebben velen ervan gemeen dat ze eindigden in
een omvangrijk compilatie.5 Dit boek is bekend geworden onder de titel Het Groote Tafereel der
Dwaasheid en is vanwege het bijzondere karakter en de complexe uitgavegeschiedenis als een
18de-eeuwse klassieker te beschouwen.6 De teksten die eerst afzonderlijk waren uitgegeven,
werden voor deze uitgave opnieuw in folio herdrukt. Daarnaast was er een grote verzameling spotprenten meegebonden die van verschillend formaat waren en om die reden vaak
werden gevouwen. In bibliografische analyses wordt er een onderscheid gemaakt tussen vijf
2 K. Forrer, ‘De wereld is vol gekken. De ontstaansgeschiedenis van Het Groote Tafereel der Dwaasheid’, De boekenwereld 14
(1998) 106-108.
3 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van economische groei (Amsterdam 1995) 188-190. Vanaf
1963 heette dit bedrijf verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam. In 2000 is Stad Rotterdam gefuseerd met Fortis. In 2005
verdween Stad Rotterdam in het concern Fortis ASR en hield het officieel op te bestaan.
4 F. de Bruyn, ‘Het groote tafereel der dwaasheid and the speculative Bubble of 1720. A bibliographical enigma and an economic force’, Eighteenth-Century Life 24 (2000) 67-68.
5 Over dit werk: F. de Bruyn, ‘Reading Het Groote Tafereel der Dwaasheid. An Emblem Book of the Folly of Speculation in the
Bubble Year 1720’, Eighteenth-Century Life 24 (2000) 1-42.
6 Zie hierover Forrer, ‘De wereld is vol gekken’, 108-124. Kuniko Forrer bereidt tevens een artikel voor waarin deze publicatiegeschiedenis wordt geactualiseerd en in een breder perspectief wordt geplaatst (deze bundel zal in 2010 verschijnen bij
Yale University Press). Zie ook De Bruyn, ‘Het groote tafereel der dwaasheid’, 62-87; A.H. Cole, The Great Mirror of Folly (Het Groote
Tafereel der Dwaasheid). An Economic-Bibliographical Study (Boston 1949).
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Afb. 1 (links) Titelpagina Kaart-Spel van Momus
of Aprilkaart (Muller 65)
Atlas van Stolk 3520.
Afb. 2 (rechts) Titelpagina Pasquins Windkaart, op de windnegotie
van ’t jaar 1720 (Muller
77) Harvard University,
Baker Library, Harvard
Business School, 9421
001.

afdelingen, aangeduid met de letters A t/m E. Deskundigen gaan ervan uit dat waarschijnlijk diverse uitgevers en drukkers bij de samenstelling van dit werk betrokken zijn geweest,
hetgeen bovendien heeft geleid tot allerlei varianten. De oudste Nederlandse studies van dit
werk zijn van Frederik Muller en Gerrit van Rijn. Bij verwijzingen wordt vaak een ‘Mullernummer’ voor de afzonderlijke geschriften genoemd.7
Te midden van die compilatie van toneelstukken, schimpdichten en spotprenten bevindt
zich ook een satirisch kaartspel getiteld Kaart-Spel van Momus of Aprilkaart (in het vervolg
Aprilkaart) [= Muller 65] (afb. 1). In een andere editie van het Groote Tafereel bevindt zich een
vrijwel identiek kaartspel onder de titel Pasquins Windkaart, op de windnegotie van ’t iaar 1720
(in het vervolg Pasquinkaart) [= Muller 77] (afb. 2). Er is overigens nog een derde kaartspel,
dat sterk afwijkt van deze twee en hier verder niet besproken zal worden: Toverkaart of Geneesmiddelen der Wind-Breuken (Amsterdam 1720) [Muller 3609]. Wel is van belang een uitvoerige, toelichtende tekst die bij de Aprilkaart hoort, maar waarschijnlijk later is verschenen. Het
betreft de Papegaay of Actie-Kaart. Klap, tot Verklaaring van de Actie speelkaart, genaamd Aprilkaart,
of kaartspel van Momus, naar de Nieuwste mode (in het vervolg als Papegaay tekst).8 Hoewel alle
teksten en prenten in Het Groote Tafereel een studie waard zijn, is dit kaartspel voor een cultuurhistoricus om diverse redenen intrigerend. In de eerste plaats representeert het kaartspel, te midden van het enorme aanbod aan teksten en prenten, volgens de kenner van Het
Groote Tafereel Frans de Bruyn, het segment van de ‘lage of populaire cultuur’ in het boek. De
Bruyn zegt het als volgt:
7 F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten 4 delen (Amsterdam 1862-1882), II, 103-132, en IV, 288-293; G. van Rijn, Het groot tafereel der dwaasheid en zijne
geschiedenis (Amsterdam 1905).
8 In 2010 zal een Engelstalige bundel rond Het Groote Tafereel der Dwaasheid verschijnen bij Yale University Press onder de
titel The great mirror of folly. Finance, culture and the crash of 1720 (red. W.N. Goetzmann et. al). Hierin wordt een bewerkte, Engelstalige versie van dit artikel opgenomen (‘Playing games with the financial crisis of 1720. The ‘April Card’ in Het groote tafereel der dwaasheid’).
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an awareness of the interaction of ‘high’ and ‘low’ or ‘official’ and ‘popular’ culture in
the eighteenth century can illuminate (among other peculiarities) the inclusion of a set
of playing cards and numerous vulgar engravings alongside more sophisticated prints,
or the insertion of popular broadsides, ballads, and doggerel verse alongside the more
self-conscious literary production of such writers as Pieter Langendijk and Gijsbert
Tijsens.9
De implicatie hiervan is dat in Het Groote Tafereel alle sociale lagen van het potentiële publiek
worden bediend. Bij een eerste blik op de Aprilkaart bekruipt de lezer niet het gevoel hier te
maken te hebben met een tekst die verwant is aan volksboekjes, liedbladen, almanakken
en centsprenten. De illustraties zijn hoogwaardig en vol met allusies en de bijschriften zijn
geraffineerd en beladen met allerlei metaforische verwijzingen. Bij de Pasquinkaart daarentegen, kunnen we beter uit de voeten met De Bruyn’s kwalificatie. Daar zijn beeld en tekst,
hoewel sterk verwant aan de Aprilkaart, veel eenvoudiger en explicieter. Daarmee komen we
op het tweede fenomeen dat onderzoek behoeft: hebben de verschillen tussen deze twee
kaartspelen iets te maken met ander beoogd publiek? En in het verlengde daarvan: hebben
we hier dus te maken met een vorm van popularisering, waarbij we de aanpassing en vereenvoudiging van het origineel in detail kunnen bestuderen? In meer algemene zin draagt
de analyse van het kaartspel bij aan een beter begrip van Het Groote Tafereel, aan de betekenis
van dit werk in de 18de-eeuwse samenleving en aan de manier waarop de financiële crisis in
literaire en satirische zin werd geduid en beoordeeld.
Om antwoorden op deze vragen te vinden wordt dit kaartspel op vier manieren benaderd.
In de eerste plaats wordt de blik gericht op de productie, het beoogde publiek en de receptie van het werk. Daarna wordt het kaartspel in de context geplaatst van verwante populaire
en satirische genres om haar vernieuwende rol te illustreren. Ten derde wordt de satirische
metaforiek in het kaartspel ontrafeld. Ten slotte worden de opmerkelijke verschillen tussen
de Aprilkaart en de Pasquinkaart geduid.
Productie, publiek en receptie
Zowel de Aprilkaart als de Pasquinkaart zijn niet in alle bewaard gebleven edities van Het Groote
Tafereel opgenomen. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de Aprilkaart en de Papegaay tekst
in de editie van Het Groote Tafereel uit de collecties van de ‘Beinecke Rare Book and Manuscript Library’ van Yale University en de Atlas van Stolk in Rotterdam10 en de Pasquinkaart uit
de Baker Library van de Harvard Bussiness School.11 De vermelding van die specifieke editie
is noodzakelijk omdat geen enkele editie van Het Groote Tafereel hetzelfde is. Diverse samenstellers en producenten hebben er aan gewerkt en het werk is in de loop der tijd steeds aangevuld. De kaartspelen en de Papegaay tekst bijvoorbeeld maakten waarschijnlijk geen deel
uit van de eerste uitgaven.12
De Aprilkaart is een ongesneden, bedrukt vel met daarop 52 speelkaarten (afb. 3). Het betreft vier maal dertien kaarten met de gebruikelijke kleuren (zwart en rood), symbolen (harten, ruiten, klaveren en schoppen) en figuren (heer, vrouw, boer, tien, aas, etc.) en twee
9 De Bruyn, ‘Reading Het Groote Tafereel der Dwaasheid’, 1.
10 Het signatuurnummer van de het Beinecke exemplaar is Z88 009. Het werk is online beschikbaar op http://beinecke.library.yale.edu. Het exemplaar in Atlas van Stolk (nr. 3520), hier afgebeeld, is met de hand ingekleurd.
11 Dit werk is eveneens online, zie http://www.library.hbs.edu/hc/ssb/recreationandarts/tafereel.html. De Pasquin Kaart
is nummer 65.
12 Cole, The Great Mirror of Folly, 15.
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Afb. 3 Ongesneden Kaart-Spel van Momus of Aprilkaart (Muller 65) Atlas van Stolk 3520.

aparte kaarten met een fictief impressum en de titelpagina. Elke rij kaarten heeft een doorlopend landschap op de achtergrond. De kaarten representeren diverse thema’s, personen
en gebeurtenissen die centraal stonden in de windhandel en eveneens voorkomen op tal van
andere prenten en teksten in Het Groote Tafereel. De combinatie van de gerepresenteerde gebeurtenissen en de tekstuele en iconografische vernuftigheden zijn uniek voor het kaartspel.
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De Papegaay tekst is vooral van belang voor het begrip van de onderschriften van de Aprilkaart. Waarschijnlijk is deze tekst na verschijning van de Aprilkaart als een soort sleutel tot de
inhoud verschenen. Allusies in de afbeeldingen worden uitgelicht en onderschriften worden opgelost en van extra (ook historische) informatie voorzien. Dit past ook in de opvatting
van De Bruyn, dat Het Groote Tafereel destijds vooral functioneerde als een uitgebreide toelichting op de vele losse prenten met korte teksten.13 Overigens is het niet zo dat alles in de
Papegaay tekst wordt verklaard; er blijven voor de kijker en lezer nog genoeg raadsels over.
In het nawoord van de Papegaay tekst wordt ook de titel verklaard. Gewezen wordt op de
voor de hand liggen verwijzing naar de maand (april 1720) waarin de Nederlandse aandelenhandel begon. Maar, april is ook de zottenmaand, waarin iedereen voor gek gezet kan
worden: ‘’t is April, ik scheer de gek met wie ik wil.’ Het ‘Kaartspel van Momus’ in de titel
verwijst naar de Griekse God van de satire en spot en de ‘nieuwste Mode’ is een knipoog naar
de groeiende gekte rond de aandelenhandel. De titel van de Pasquinkaart, hoewel nergens
verklaard, kan niet anders dan refereren aan de satirische paskwillen en libellen die in die
periode massaal werden geproduceerd en vaak politieke commentaren leverden.14
Het satirisch kaartspel als nieuw genre
De productie van speelkaarten kende een traditie die terugging tot de 15de eeuw en die begon in Doornik. De eeuw erna verschoof het zwaartepunt naar Antwerpen en vanaf het eind
van de 16de eeuw nam Amsterdam die leidende positie over.15 Ook de Aprilkaart is zeer waarschijnlijk in Amsterdam verschenen, al is niet bekend bij welke boekverkoper. Zeker is in
ieder geval dat met dit kaartspel een nieuw satirisch genre in de 18de eeuw geïntroduceerd
werd. De makers hebben op een inventieve manier een gevestigd genre vermengd met kenmerken, fragmenten en ideeën uit diverse andere genres.
De Bruyn benadrukte de grote diversiteit aan bronnen en auteurs die de samenstellers van
Het Groote Tafereel bij elkaar hebben gebracht. Hij herkende klassieke, Bijbelse en middeleeuwse bronnen, astronomische en astrologische beeldtaal en heraldische symbolen, maar
ook het meer populaire repertoire van volksprenten, spreekwoorden, gezegden, fabels en
dierenmetaforiek.16 Kijkend naar de Aprilkaart in het bijzonder kunnen we daar nog paskwillen, almanakken en kluchtboeken aan toevoegen.
Het metaforisch gebruik van de brillenverkoper bijvoorbeeld, afgebeeld bij Ruiten Twee,
heeft een lange traditie in de 17de- en 18de-eeuwse visuele cultuur, uiteenlopend van simpele houtsneden in almanakken tot meesterwerken van Rembrandt. In Rembrandts schilderij ‘De brillenverkoper’ (1624-1625) zien we een zigeunerachtige marskramer die brillen en
lenzen op straat probeert te slijten. De zigeuner was destijds een symbool van onbetrouwbaarheid en bedrog. Maar ook het ‘verkopen van brillen’ betekende in overdrachtelijke zin
iemand bedriegen. We zien dat de kramer een hand op zijn rug heeft verborgen, waarmee
hij waarschijnlijk net de klant van haar beurs heeft beroofd. Op de achtergrond is zijn handlanger te zien.17
13 De Bruyn, ‘Het groote tafereel’, 62-87.
14 Het woord gaat terug op het vroeg-16de-eeuwse Italiaans standbeeld van Pasquino, dat zich bevindt op de hoek van het
Palazzo Braschi in Rome. In die tijd bevestigde mensen kleine schotschriften, verzen en dergelijke aan dit standbeeld, waarin
ze hun grieven ten aanzien van de heersende elite uitten.
15 P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland (1640-1920) (Zwolle 2005) 21.
16 De Bruyn, ‘Reading Het Groote Tafereel der Dwaasheid’, 13.
17 Het gaat hier waarschijnlijk om een schilderij uit een serie van de vijf zintuigen. Hier wordt het ‘gezicht’ verbeeld. Dit
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De brillenverkoper heeft ook een metaforische betekenis
bij een bepaald type pamfletten. Daar kan hij twee functies
vervullen, enerzijds als helper om de werkelijkheid scherper te zien, anderzijds als symbool van misleiding en domheid. Volgens Marijke Meijer Drees, die dit type pamfletten
uitvoerig bestudeerde, werd de brillenmetaforiek vanaf de
jaren zeventig van de 17de eeuw steeds vaker ingezet als satirisch instrument.18 De brillenverkoper op de Aprilkaart is niet
alleen een exponent van die trend, maar zet de metafoor van
domheid en misleiding nog eens extra aan (afb. 4). Hier verkoopt de brillenverkoper namelijk brillen aan nachtdieren
als uilen en een vleermuizen. De teneur van het onderschrift
is dat alle aandeelhouders met gesloten ogen ronddwalen:
‘Brillen voor vleermuizen en uilen/ En al die om malle Actien
pruilen’. In de Papegaay tekst worden de filosoof Diogenes en
zijn lantaarn – ik kom daar later nog op terug – vergeleken
met de marskramer en zijn brillen, waarbij benadrukt wordt
dat deze brillen geen dieper inzicht geven. In het commen- Afb. 4 Ruiten Twee met de
brillenverkoper. Pasquins Windtaar wordt ook een associatie opgeroepen met de bekende
kaart (Muller 77) Harvard Unigrap waarin een brillenverkoper en een domme boer figu- versity, Baker Library, Harvard
reren. Deze grap is populair gemaakt door kluchtboeken en Business School, 9421 001.
almanakken. Het vertelt de anekdote van een boer die een bril
denkt nodig te hebben. De brillenverkoper biedt hem een bril en een boek. Als de verkoper
na een paar mislukte pogingen aan de boer vraag of hij wel kan lezen, roept de boer verontwaardigd uit: ‘als ik kon lezen, dan had ik ook geen bril nodig!’19
Het spel als een satirische metafoor
Het kaartspel moet beschouwd worden als ver doorgevoerde satirische metafoor, waarmee de windhandel ontrafeld en bekritiseerd wordt. Het kaartspel is niet alleen uitzonderlijk binnen het genre van kaartspelen, maar is vanwege het spelelement ook uniek binnen
de compilatie van teksten en spotprenten in Het Groote Tafereel. De uitgedragen boodschap is
vooral dat de windhandel een riskant gokspel is, gedreven door overmoed en hebzucht. De
deelnemers aan dit spel konden niet meer logisch en rationeel denken en veronachtzaamden in hun handelen simpele economische principes. De makers van de Aprilkaart tonen dan
ook volstrekt geen medelijden met de slachtoffers van de financiële crisis. Om deze boodschap goed voor het voetlicht te brengen wordt de lezer en kijker een veellagig spel aangeboden. Men wordt uitgenodigd zich te vermaken met de misstappen van de speculanten.
De vraag is of dit ongesneden vel ook echt als kaartspel bedoeld was.20 De auteur van de
schilderij bevindt zich in Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden (inv.nr. B 1389).
18 M. Meijer Drees, ‘Goed voor de ogen. Brilmetaforiek in vroegmoderne pamfletten’ in: J. de Kruif, M. Meijer Drees en
J. Salman (red.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900
(Hilversum 2006) 129-142, aldaar 133. De brillenverkoper komt ook voor in andere prenten in het Groote Tafereel, zoals in De
vereezze Frederik Hendrik (Muller 60) waarin ‘magische brillen’ worden verkocht en in Baal of de waereld in maskerade (Muller 66).
19 Deze anekdote komt voor in de Comptior almanach, of Journael voor 1658, uitgegeven door Jan Jacobsz Bouman in Amsterdam (KB Den Haag 2214 A 73).
20 Buijnsters and Buijnsters-Smets, Papertoys, 29.
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Afb. 5 Harten Heer en Harten
Vrouw, John Law en zijn vrouw
symboliserend. Pasquins Windkaart (Muller 77) Harvard University, Baker Library, Harvard
Business School, 9421 001.

Papegaay tekst beantwoordt die vraag bevestigend: ‘Het wijst ook genoegzaam vanzelf, dat
men met deze kaarten spelen kan, voor die slechts leezen kunnen, want, by elk staat zyn
naam, of getal, als Heer, Vrouw, Knecht [...].’21 Inderdaad ontbreekt er aan deze kaarten
niets wat het spelen zou kunnen verhinderen. Dat de kaarten nog niet zijn uitgesneden zegt
niets, destijds werden kaartspelen als ongesneden vellen verkocht. De koper sneed ze zelf
en bevestigde ze al dan niet op een kartonnen ondergrond.22 Dat neemt niet weg dat het
plezier van dit kaartspel vooral schuilt in het bekijken van de afbeeldingen en het lezen en
oplossen van de onderschriften. Hieronder zullen drie vormen worden genoemd waarop de
Aprilkaart als iconografisch en literair spel functioneerde.
In de eerste plaats wordt de opbouw van het kaartspel direct in verband gebracht met de
personen en gebeurtenissen die de windhandel domineerden. De kleuren en de symbolen
van de kaarten hebben een bewustgekozen volgorde en betekenis. Harten vertelt het verhaal van John Law en de Franse Mississippi Compagnie en Ruiten belicht de aandelenhandel van de Nederlandse West-Indische Compagnie. Klaveren vertelt het verhaal van de aandelenbankier Robert Knight en zijn frauduleuze acties. De Nederlandse windhandel en de
plannen van de Utrechtse Compagnie om een kanaal te graven, staan centraal bij Schoppen. De twee rode symbolen verwijzen naar het ‘rode goud’ en de onbeperkte rijkdom en
de twee zwarte naar de rouwfase die na de crisis intrad. Schoppen Aas kondigt het eind van
het spel aan. Alle figuren in het kaartspel worden ingezet om de belangrijkste personages
rond de windhandel te verbeelden. John Law en zijn vrouw zijn te zien als Harten Heer en
Harten Vrouw (afb. 5). Hoe lager het nummer in het kaartspel, hoe lager de positie op de
sociale ladder. De nummers Drie en Twee zijn rijkelijk gevuld met landlopers, bedelaars en
schurken. Zo toont Klaveren Drie een kreupele man die zijn handicap te danken heeft aan de
windhandel (afb. 6). Het Nederlandse publiek was bekend met deze Engelse gebeurtenissen
en hoofdrolspelers, niet alleen vanwege het feit dat er al veel pamfletten waren verschenen,
21 Papegaay of Actie-Kaart, 1.
22 Buijnsters and Buijnsters-Smets, Papertoys, 21.
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maar ook omdat men hier veel geïnvesteerd had in de Engelse ondernemingen. 23
Een ander succesvol satirisch procedé is het letterlijk interpreteren van de kaartsymbolen. Harten Twee is gebruikt
om de dubbelhartige aandelenhandelaar aan de kaak te
stellen (afb. 7). Het onderschrift onderstreept die boodschap: ‘Al valsheid en een dubbel hart/ Men vind aan de
Actie Wolf noch hoofd nog start.’ De handelaar verkoopt
aandelen die hij zelf niet eens gezien heeft en is daarom te
beschouwen als een kwakzalver-koopman. In zijn linkerhand draagt hij ‘koud vuur’, een symbool voor dodelijke
hartstocht, en in zijn rechter een emmertje met water waar
twee harten in drijven. Er is ook een overduidelijke analogie tussen Schoppen in het kaartspel en het voornemen een
Utrechts kanaal te graven. De Schoppen Heer omschrijft de
hooggespannen verwachtingen: ‘’t Geld quam tot ons met
schoppen in/ ’t Geroep van ’t graaven bracht gewin.’ De
Heer neemt overigens niet zelf de schop ter hand, maar demonstreert slechts met een weegschaal het overwicht van
de spade en de aandelen ten opzichte van de goudbeurs.
De investeringen staan voor een veel groter gewin in de
toekomst (afb. 8). Het Aas is vaak gebruikt in de letterlijke betekenis van ‘lokaas’. De Harten Aas in de Pasquinkaart
zinspeelt op de mythologische Sirenen die de begerige
aandeelhouders naar zich toe lokken: ‘De Zuidzé Zésiereen dagt ik vergeefs te vangen/ Zij knapt het geld, en laat
de lege hengel hangen.’
De samensteller van het spel verwijst naar enkele kaartspelen om de stupiditeit van sommige activiteiten te onderstrepen. Een voorbeeld is het kaartspel ‘lanterlu’ (of
lanterlui). Het onderschrift van Klaveren Vijf vergelijkt het
lanterluspel met de neergang van de actiehandel: ‘Als ‘t
ouwerwetse lanterlu/ Daald de Actie handel wijl zij beest
maakt.’ De man op de afbeelding heeft lanterlu gehaald
van de vijf hoogste troeven, maar dit was louter geluk en
kwam niet voort uit rationeel handelen. In de Papegaay
tekst wordt hij, om de onbeduidendheid van de actiehandelaar te onderstrepen, ook nog met een ‘lanterlu-degen’
oftewel een speelgoeddegentje vergeleken.24
De nummers van de kaarten worden ook aangewend
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Afb. 6 (boven)De kreupele man
in Klaveren Drie.
Afb. 7 (onder) Harten Twee als
de dubbelhartige handelaar.
Pasquins Windkaart (Muller 77)
Harvard University, Baker Library, Harvard Business School,
9421 001.

23 In 1720 bedroegen de Nederlandse investeringen in Nederlandse fondsen bijna 33 miljoen gulden. Ongeveer de helft
van dit bedrag zat in aandelen in de South Sea Company. Zie hierover Christiaan van Bochove, The economic consequences of the
Dutch. Economic integration around the North Sea, 1500-1800 (Amsterdam 2008) 256-263.
24 Lanterlu is een oud kaartspel waarbij vijf of drie kaarten aan elke speler worden gedeeld uit het hele spel. Bij het gebruik
van vijf kaarten is de hoogste kaart de Klaveren Boer. Men streeft ernaar vijf kaarten van dezelfde kleur te verwerven of vier
met een bepaalde Boer. Woordenboek der Nederlandse taal, lemma ‘lanterluispel’; Papegaay of Actie-Kaart, 5.
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Afb. 8 (links) Schoppen
Heer: de aandelen en de
schop leggen meer gewicht
in de schaal dan de beurs
met goud.
Afb. 9 (rechts) Schoppen
Vijf en het Wapen van Amsterdam.
Pasquins Windkaart (Muller
77) Harvard University, Baker Library, Harvard Business School, 9421 001.

Afb. 10 (links) Klaveren
Negen toont het Molenspel.
Afb. 11 (rechts) Ruiten
Vrouw die glas blaast.
Pasquins Windkaart (Muller
77) Harvard University, Baker Library, Harvard Business School, 9421 001.

om de grote verliezen van geld en de waardeloosheid van de aandelen aan te geven. Harten
Tien is verheugd dat hij ook nog een ‘1’ heeft terwijl veel mensen zijn blijven zitten met een
‘0’. Schoppen Acht speelt met dobbelstenen en gooit drie en vier, wat betekent dat hij alle
schulden moet betalen. Zes en acht zijn vrij van schulden.25 Schoppen Vijf heeft een positieve connotatie. Het is het symbool van de kwintessence, het perfecte vijfde element in het
universum, maar ook van Amsterdam als de vijfde in rang van de grootste steden ter wereld
(afb. 9).
Het onderschrift van Ruiten Acht biedt een combinatiespel van getallen en woorden: ‘De
Westewind waaij wech ’t papier/ Dat de Achtbaarheid in ’t licht staat dier.’ Het cijfer acht
25

Een oud gezegde luidt: ‘Zes geeft niets, twee azen heeft niets en vier en drie geven alles.’
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is hier verlengd tot ‘achtbaarheid’, of respect. Als wind de
aandelen doet wegwaaien, keert de achtbaarheid weer terug. Dat verklaart ook waarom hij op een vleermuis trapt,
het symbool van duistere praktijken. De Papegaay tekst
trekt hieruit de les dat geld weliswaar belangrijk is voor
respect, maar dat die deugd toch altijd nog lager in rang
is dan eer.
Naast het spelelement in het kaartspel zelf, zijn er ook
talloze zinspelingen op andere spelvormen. De lezer wordt
bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te doen met het Kegelspel (waar negen kegels omgegooid moeten worden)
bij Ruiten Negen en het Negenstukken- of Molenspel (of
Morris) bij Klaveren Negen. Het molenspel is een strategisch bordspel, waar elke speler negen schijven heeft (negen zwarte en negen witte) die voortbewegen over de 24
snijpunten. Doel is het aantal schijven van de tegenstander
terug te brengen tot maximaal twee. Dan heb je gewonnen
(afb. 10). In het kegelspel trekt John Law de andere aandeelhouders (‘kegels’) met zich mee in zijn val. Bij het molenspel lijkt de man te gaan winnen, maar het onderschrift
waarschuwt de lezer: ‘Die wijnig heeft en veel durft waagen/ Hoopt best op winst en vreesd geen slaagen.’
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Afb. 12 (boven) Schoppen Zes:
een eerloze aandeelhouder en
een kist met ratten.
Afb. 13 (onder) Klaveren Vier
met een speelgoed windmolen.
Pasquins Windkaart (Muller 77)
Harvard University, Baker Library, Harvard Business School,
Spelen met woorden en beelden
Er is in de Aprilkaart sprake van een rijk repertoire aan 9421 001.

beeld- en tekstspelletjes in de vorm van analogieën, symbolen, historische feiten en taalkundige raadsels. Het gaat
daarbij niet alleen om verfraaiingen van het spel, maar ook
om woord- en tekstspelletjes waar de lezer zich actief mee
kan vermaken. Vandaar dat de Papegaay tekst wel een deel
van de boodschappen ontrafelt, maar daarnaast nog genoeg geheimen over laat. Enkele voorbeelden maken de
aard van het repertoire duidelijk.
Een eerste categorie woord- en beeldspelletjes heeft betrekking op metaforen rond ambachten. Glasblazen staat
centraal bij Harten Tien om het opblazen van onwaarschijnlijke winsten te verbeelden. Ruiten Vrouw is eveneens aan het glasblazen, hier gebracht als een symbool van
welstand (afb. 11). De vrouw draagt een diamantvormige,
glazen spiegel die symbool staat voor een listigheid. Volgens de Pagepaay tekst kan men het glas net zo lang poetsen tot het lijkt op een diamant, maar het glas blijft breekbaar, net als de aandelen. Ook de oven achter de Ruiten
Vrouw staat op barsten, er vliegen reeds enkele ‘glazen acties’ uit.
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Afb. 14 (links) Schoppen
Acht met een ‘slonsje’ of
dievenlantaarn.
Afb. 15 (rechts) Harten
Zeven: de astroloog straat
met zijn jacobsladder naar
de hemel.
Pasquins Windkaart (Muller
77) Harvard University, Baker Library, Harvard Business School, 9421 001.

Een tweede categorie is die van de woordspelletjes (afb. 12). Schoppen Zes toont een eerloze aandeelhouder en een kist met ratten achter hem. Een lauwerenkrans met stro onderstreept zijn armlastige positie. Het onderschrift bevat nog meer verwijzingen: ‘Mijn rotte
kist doet mij thans met sesje pronken/ k Behouw het geld wel, maar mijne eer, die is verzonken.’ De inscriptie in het aandeel dat de man vasthoudt luidt ‘ Mijn bank is rot’. De ‘rot’ of rat
verwijst naar de verrotte bank, maar de zinsnede kan ook als ‘bankro(e)t’ gelezen worden.
Een derde categorie is die van de voorwerpen, gereedschappen en machines. De windmolen, het ultieme symbool voor windhandel, keert herhaaldelijk terug in de voorstellingen.
De wieken staan bijvoorbeeld stil, om daarmee de stagnatie in de economische activiteiten
te verbeelden. In Klaveren Vier is een speelgoedmolen te zien, gedragen door een aandeelhouder, die tevergeefs wacht op de juiste wind (afb. 13). Deze kan uit alle richtingen komen. Een ander goed gekozen voorwerp is het ‘slonsje’ ofwel de ‘dievenlantaarn’, die alleen
aan de voorzijde licht geeft en daarom gebruik wordt door inbrekers en dieven (afb. 14). In
Schoppen Acht wordt de lantaarn gebruikt om een witte valk te vinden, een symbool van een
snelle, maar onzekere winst. De willekeur van die welstand is nog duidelijker weergegeven
in het Pasquin onderschrift: ‘Diogenes lamp heb ik bij dag van noden/ ‘k Vong de agtings
Witte Valk die and’ren is ontvloden.’ De Griekse filosoof Diogenes van Sinope (4de eeuw
voor Chr.) plachte met een dergelijke lantaarn bij daglicht op zoek te gaan naar een eerlijk
man, maar hij ontdekte slechts schurken en schavuiten.
Ook de wereld van magie en pseudowetenschap is een dankbare bron voor beeldsprakige
satire. Grappen over astrologen, dwaalsterren en valse voorspellingen worden gebruikt om
de aandeelhouders, speculanten en compagniedirecteuren te ontmaskeren. De voorstelling
bij Harten Zeven zinspeelt om het ironische beeld van de astroloog (de aandeelhouder) die
eindeloos naar de hemel staart en geen aandacht meer heeft voor de wereld om hem heen
(afb. 15). Uiteindelijk zal hij daardoor in een sloot of kanaal vallen. Het onderschrift luidt:
‘Wie naar de zeven star kijkt trots en eigen wijs/ Zijn gissing Actie-winst licht voor de wind
raakt prys.’ Het planeetboek in Ruiten Zeven is net zo duister als de ratio achter de aandelenhandel. De Papegaay tekst roept de bedriegelijke voorspellingen van de beruchte astro-
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logen in herinnering als Nostradamus en Antonio Magino. Ze baseren hun voorspellingen,
net als de windhandelaars, op ‘dwaalsterren’ die mensen afhouden van fatsoenlijke handel.
De Aprilkaart versus de Pasquinkaart
Het moge duidelijk zijn dat dit geraffineerd opgebouwde kaartspel niet zonder meer behoort tot het domein van de populaire cultuur. Het complexe spel van metaforen, taalgrappen en artistieke referenties vraagt van de lezer en kijker een relatief hoog niveau van (klassieke) scholing. De andere versie van dit kaartspel echter, de Pasquinkaart, bevat weliswaar
vrijwel dezelfde voorstellingen, maar de teksten zijn schaarser en bovendien ondubbelzinniger. Als we deze twee varianten naast elkaar leggen, kunnen we de strategieën achter het
populariseringsproces nauwgezet blootleggen.
De Pasquinkaart lijkt sterk op de Aprilkaart, maar is geen getrouwe kopie. De basiscompositie van de illustraties is vrijwel identiek, maar toch zijn er verschillende koperplaten gebruikt. Ook de tekstinscripties, onderschriften, de titelpagina en het impressum wijken af.
Nog een verschil is dat de Aprilkaart voltooid is terwijl de Pasquinkaart niet is afgemaakt. Er
komen nogal wat lege pagina’s voor en niet altijd zijn inscripties in de afbeeldingen toegevoegd waar een witruimte is gelaten. Het ligt zeer voor de hand dat de Pasquinkaart later is verschenen dan de Aprilkaart en dat voor de eerste de laatste als voorbeeld is gebruikt.
Bij het aanpassingsproces heeft de samensteller van de Pasquinkaart veelvuldig gebruik gemaakt van inversie. Om een voorbeeld te geven: in het oorspronkelijke onderschrift (Aprilkaart) staat: ‘Van Actien nooit gedacht voor dezen/ Wie kan als ik daarvan ‘t planeetboek lesen?’ In de Pasquinkaart daarentegen begint de tekst met de astrologische zinsnede: ‘Zo min
als ik den loop der zeven hoofd Planeten/ Versta: zo min kan ik het eind der Acties weten.’
De vraag is waarom de auteur dit deed. Was het om te laten zien, hoe vaardig hij was in het
dichtspel? Wilde hij refereren aan het origineel, maar het niet letterlijk imiteren? Hoe het
ook zij, er is in deze variant bewust gespeeld met de moedertekst om een ander publiek te
bereiken.
De makers van de Pasquinkaart zijn veel soberder in het hanteren van metaforiek en moraal. Er zijn wel uitzonderingen, maar die hebben uitsluitend betrekking op de windhandel
zelf. In de Aprilkaart adviseert de kluizenaar op de Klaveren Aas de lezer: ‘Daar is maar een
weg ter geluk gewis/ Zoek ’t licht schuuw d’Actien der duisternis.’ Deze uitspraak zinspeelt
op de notie van het vinden van het Christelijke licht der geloof en een vlucht voor de duisternis van het kwade. De Papegaay tekst licht toe dat de kluizenaar een uil is tussen de kraaien.
Hij is een bewaker van het goede. In het plaatje staat de uitroep ‘basta’ waarmee hij de mensen een halt toe wil roepen. We kunnen stellen dat de morele lessen van de Aprilkaart verder reiken dan alleen de windhandel. Veel van de boodschappen zijn algemene waarschuwingen tegen ondeugden als hebzucht, bedrog, onnozelheid, domheid en overmoed. De
Pasquinkaart stelt zijn ambities veel lager. Hier is de kluizenaar ook minder moralistisch en
sceptischer: ‘Ik zoek naar waarheid, en naar wijsheid; maar, helaas!/ Waar dat ik kom, ik
vind de wereld even dwaas.’ Dit past goed in de dynamiek van het populariseringsproces,
waar teksten en afbeeldingen vaak als eerste hun morele boodschap verliezen.26

26 Zie over dit proces J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar (Zutphen 1999)
373-377.
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Ter afsluiting
We moeten in de eerste plaats concluderen dat de Aprilkaart niet behoort tot het sectie ‘populaire cultuur’ binnen Het Groote Tafereel der Dwaasheid, zoals De Bruyn suggereerde. De illustraties en onderschriften bevatten teveel referenties en metaforische puzzels om het die
kwalificatie te kunnen geven. De lezer en kijker met uitsluitend primair onderwijs zal veel
van de satirische spelletjes niet begrepen hebben. In de Pasquinkaart daarentegen, is een
vertaalslag gemaakt naar een veel breder publiek. De teksten zijn directer en veel minder
gelaagd. In de tweede plaats moeten we de Aprilkaart zien als een zeer gedetailleerd uitgewerkte spelmetafoor, waarin de voornaamste actoren en gebeurtenissen in de windhandel
op geraffineerde wijze worden geridiculiseerd. Dit is bijvoorbeeld gedaan door het gokelement in het spel direct te relateren aan de onbezonnen handel en investering in compagnieaandelen. In de laatste plaats kunnen we vaststellen dat de samensteller van de Aprilkaart
niet geïnspireerd was door slechts één genre of satirisch procedé, maar een brede mix van
genres en literaire heeft samengesmeed tot een nieuw genre. De eerste internationale speculatie-crisis in de geschiedenis is hier ondergebracht in 52 episodes en zodoende teruggebracht tot menselijke proporties.
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Een bloeitijd als crisis
Over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw

De Gouden Eeuw wordt alom gezien als de bloeitijd van de Hollandse schilderkunst. In dit essay wordt
echter betoogd dat deze bloeitijd in veel opzichten ook als een periode van crisis beschouwd kan worden.
De zich in de 17de eeuw expansief ontwikkelende kunstmarkt was zonder precedent en voor de betrokken
was het, mede daardoor, onduidelijk hoe zaken zich op de lange termijn zouden ontwikkelen. Die onzekerheid werd nog eens extra gevoed doordat de toenemende vraag naar schilderijen voor een belangrijk deel geworteld was in veranderende consumentenvoorkeuren waardoor inherent onzekere factoren
als modetrends en smaak een steeds duidelijker stempel op de markt drukten. De ‘schilderijenrage’ van
de 17de eeuw vertoonde dan ook meer parallellen met de bekende tulpenmanie dan men op het eerste
gezicht wellicht zou denken.
Crisis is niet het eerste waar je aan denkt bij de Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw.
De werken van beroemde Hollandse schilders uit die tijd zoals Rembrandt, Vermeer en
Frans Hals associëren we immers niet direct met grote maatschappelijke beroering. Evenmin strookt de omvangrijke schilderijenproductie in de Republiek – schattingen variëren
van één tot zeven miljoen stuks – met wat we doorgaans onder een economische crisis verstaan.1 Toch is dat vooral een kwestie van definities en perspectief. Wij zijn inmiddels zo
gewend om de Hollandse schilderkunst uit de 17de eeuw als een hoogtepunt uit de vaderlandse geschiedenis te zien, dat het ons moeilijk valt dit verschijnsel vanuit een tegengesteld
perspectief te benaderen. Voor veel tijdgenoten was het echter allerminst een uitgemaakte
zaak dat de florerende schilderkunst in louter positieve termen beoordeeld diende te worden. Vooral het wijdverbreide schilderijenbezit onder brede lagen van de bevolking werd
vaak toch ook als een uiting van spilzucht gezien. Zo prees de dichter Jermias de Decker
(1610-1666) ooit zijn zuinige vader ‘Die ‘t ook aan malle kramerijen, / Aan tulpen, schulpen,
schilderijen / Nooit zottelijk en heeft verkwist.’2
De parallel die De Decker trok tussen het verzamelen van schilderijen en de tulpencrisis
van 1636/1637 (afb. 1) is interessant en naar mijn mening niet eens misplaatst. Natuurlijk
waren er verschillen tussen de tulpengekte en de bloeitijd van de schilderkunst. Waar de tulpengekte zich in een tijdsbestek van twee à drie jaar afspeelde, bestreek de bloeitijd van de
Hollandse schilderkunst toch minstens een halve eeuw. En terwijl de tulpencrisis de duidelijke kenmerken van een speculatiecrisis had, was dat bij de schilderkunst niet of nauwelijks
het geval. Niettemin vertoonden beide verschijnselen in grote lijnen ook een aantal belangrijke overeenkomsten. In beide gevallen was er namelijk sprake van een instabiele markt
1 Van der Woude schatte het aantal schilderijen dat in de 17de-eeuwse Republiek geproduceerd werd, op vijf à zeven miljoen
stuks. A. van der Woude, ‘The volume and value of paintings in Holland at the time of the Dutch Republic’ in: D. Freedberg
en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch culture (Santa Monica 1991) 285-329. Voor een
kritische beschouwing van de door Van der Woude gedane berekeningen: A. Kloos-Frölich, ‘Kunst en Getal. De berekening
van de schilderijenproductie in het gewest Holland ten tijde van de Republiek’, Historisch Tijdschrift Holland 37 (2005) 23-36.
Recent is door Biemans beargumenteerd dat het aantal veel lager moet zijn geweest, namelijk circa één miljoen stuks: B. Biemans, ‘Een schatting van het aantal schilderijen dat in de zeventiende eeuw in de Republiek is gemaakt’ (ongepubliceerde
masterscriptie kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam 2007).
2 Geciteerd bij : G. Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw (Utrecht/Antwerpen 1957) 260.
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Afb. 1 Stilleven met bloemen, Hans
Bollongier, 1639, olieverf op paneel. Rijksmuseum, Amsterdam.

waarbinnen actoren geen goed inzicht hadden in toekomstige ontwikkelingen. Verder ging
het hierbij om goederen die in betrekkelijk korte tijd snel aan populariteit wonnen en waarvan de waarde goeddeels bepaald werd door het principe ‘wat de gek er voor geeft’.3 Nu gaat
dat laatste in zekere zin altijd op, maar bij deze twee productgroepen was dat in het bijzonder het geval. De waarde van zowel tulpen als schilderijen werd immers niet bepaald door de
herwinbare en herbruikbare grondstoffen die erin verwerkt waren. En de waarde van deze
goederen was derhalve primair afhankelijk van de perceptie en appreciatie door het (kopende) publiek. Temeer daar het publiek zich in het uitspreken van waarderingen niet (in het
geval van tulpen) of nauwelijks (in het geval van schilderijen) kon beroepen op stevig gevestigde tradities, op een ‘culturele canon’. We moeten immers niet vergeten dat schilders als
Rembrandt en Frans Hals ondanks de roem die zij in hun eigen tijd reeds genoten, nog niet
de canonieke status hadden die zij in de 19de en 20ste eeuw hebben gekregen. En dat gold
mutatis mutandis voor de hele Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Dat schilderijen
van blijvende waarde konden zijn, stond destijds dus allerminst vast. In de ogen van Jeremias de Decker – en met hem vele anderen – was het kopen van schilderijen dan ook een vorm
van verkwisting die vergelijkbaar was met de aanschaf van tulpen en rariteiten. De popula3 Zie over deze problematiek in relatie tot de 17de-eeuwse schilderkunst ook: J.M. Montias, ‘Cost and value in seventeenthcentury Dutch art’, Art History 10 (1987) 455-466; N. De Marchi en H.J. Van Miegroet, ‘Art, value, and market practices in the
Netherlands in the seventeenth century’, The Art Bulletin 76 (1994) 451-464; M.J. Bok, ‘Pricing the unpriced. How Dutch 17thcentury painters determined the selling price of their work’ in: M. North en D. Ormrod (red.), Art Markets in Europe, 1400-1800
(Aldershot 1998) 103-111.

Een bloeitijd als crisis

195

risering van goederen als tulpen en schilderijen ging daarom onvermijdelijk gepaard met
wat we een culturele crisis zouden kunnen noemen, een crisis waarin algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen vrij fundamenteel werden herzien (afb. 2).4
Wat we doorgaans aanduiden als de bloeitijd van de Hollandse schilderkunst is vanuit een
ander perspectief dus ook te zien als een periode van crisis, waarin alle betrokkenen zich
voortdurend moesten aanpassen aan telkens veranderende marktomstandigheden. Deze
gedachte is overigens niet geheel nieuw. Jonathan Israel heeft bijvoorbeeld al eerder een
verband gelegd tussen de versobering van het kleurgebruik in Hollandse schilderijen tussen 1620 en 1645 en de als gevolg van een internationale handelscrisis sterk toegenomen
prijzen van pigmenten.5 Niettemin fungeert die crisis bij Israel duidelijk als een exogene
factor. Waar het mij om gaat is dat de bloeitijd van de Hollandse schilderkunst als proces
en derhalve uit zichzelf de kenmerken van een crisis vertoonde en dat we dus analoog – en
zelfs homoloog – aan de ‘tulpengekte’ over een ‘schilderijengekte’ in het 17de-eeuwse Holland kunnen spreken. Deze zienswijze is in de literatuur over de schilderkunst in de Gouden Eeuw tot nog toe impliciet gebleven. Pas onlangs sprak Marten Jan Bok in dit verband
expliciet – maar nog altijd terloops – over een ‘schilderijenrage’.6 En al eerder merkte Eric
Jan Sluijter met uitgesproken verbazing op dat in de 17de eeuw in verscheidene huizen aan
het Leidse Rapenburg tussen de 100 en 250 schilderijen hingen en dat deze aantallen zelfs
in hedendaagse particuliere verzamelingen exceptioneel zijn. Dergelijke aantallen wijzen in
zijn woorden op een ‘an incredible avidity for paintings’.7 Een dergelijke verbazing maakte
zich ook meester van de Engelse schrijver John Evelyn (1620-1706) toen deze op 13 augustus 1641 de Rotterdamse kermis bezocht. Met verbazing bekeek hij de daar aanwezige schilderijenkramen waar landschapjes en kluchtige tafereeltjes werden verkocht. En met nog
grotere verbazing constateerde hij dat deze schilderijen door brede lagen van de bevolking
werden gekocht, zelfs door mensen waarvan hij dacht dat het eenvoudige boeren waren.
In zijn dagboek noteerde hij dat er zelfs genoeg boeren te vinden waren die voor twee- tot
drieduizend pond aan schilderijen bezaten. Als verklaring voor dit fenomeen voerde hij aan
dat Hollanders vanwege de beperkte mogelijkheden om in landbouwgrond te beleggen hun
geld maar in schilderijen investeerden.8
De ‘observaties’ van John Evelyn zijn beslist onbetrouwbaar. Dat er boeren waren die voor
dergelijke kapitalen aan schilderijen bezaten, is tot op heden niet uit archivalische bronnen gebleken en kan gerust naar het rijk der fabelen worden verwezen. Dergelijke verzamelingen waren – ook in Holland – toch echt voorbehouden aan de vermogenselite. Dat het
verzamelen van schilderijen werd ingegeven door een gebrek aan beleggingsmogelijkhe4 Het concept van een ‘culturele crisis’ is niet duidelijk gedefinieerd binnen de bestaande literatuur. Doorgaans verstaan
we hieronder een periode waarin algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen vrij fundamenteel worden herzien. In deze –
vooral heuristische – betekenis wordt het concept onder andere gebruikt in: W.M. Reddy, ‘The Structure of a Cultural Crisis:
Thinking About Cloth in France Before and After the Revolution’ in: A. Appadurai (red.), The Social Life of Things: Commodities
in Cultural Perspective (New York 1986) 261-284.
5 J. Israel, ‘Adjusting to hard times: Dutch art during its period of crisis and restructuring’, Art History 20 (1997) 449-476.
6 M.J. Bok, ‘“Schilderien te coop”. Nieuwe marketingtechnieken op de Nederlandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw’ in:
J. de Goede en M. Gosselink (red.), Thuis in de Gouden Eeuw. Kleine meesterwerken uit de SØR Rusche collectie (Zwolle 2008) 9-29,
aldaar 12 en 25.
7 E.J. Sluijter, ‘Didactic and Disguised Meanings? Several Seventeenth-Century Texts on Painting and the Iconological Approach to Dutch Paintings of this Period’ in: D. Freedberg en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenthcentury Dutch culture (Santa Monica 1991) 175-207, aldaar 189.
8 J. Evelyn, The diary of John Evelyn (bezorgd door I.W. Bray) (New York/Londen 1901) 19.
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Afb. 2 De schildery, prent uit
Jan Luyken, Het leerzaam
huisraad (Amsterdam: Wed.
P. Arentz en K. vander Sys,
1711). Jan Luyken (1649-1712),
nota bene zelf schilder, toonde zich in zijn emblematische
poëzie juist zeer kritisch over
de algemene hang naar schilderijen: “De Schildery is maar
een schyn, / Van Dingen die in
‘t wezen zyn”.

den in land is al evenmin plausibel. Er waren in het 17de-eeuwse Holland genoeg reguliere
mogelijkheden (particuliere en overheidsobligaties, scheepsparten, voc-aandelen, droogmakerijen, etc.) om geld renderend weg te zetten. Daarvoor hoefde men echt niet zijn heil
te zoeken tot schilderijen, een product waarvan de waardeontwikkeling uiteindelijk uiterst
onzeker was.9 Toch zijn de ‘observaties’ van John Evelyn als historische bron relevant; niet
vanwege de beschrijving en analyse van wat hij waarnam, maar vooral vanwege de manier
waarop hij die Hollandse ‘schilderijengekte’ waarnam. Want Evelyn zal die Hollandse zucht
naar schilderijen toch zeker als een vorm van gekte hebben ervaren. Wat hij op de Rotterdamse kermis zag, was voor hem een omgekeerde wereld: ‘boeren’ die schilderijen kochten
in plaats van respectabele en vermogende lieden. En om het nog erger te maken: die boe9

Cf. M. North, Art and commerce in the Dutch Golden Age (New Haven/Londen 1997) 98-105.
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Afb. 3 Flora’s mallewagen, Hendrik Gerritsz. Pot (toegeschreven), circa 1640, olieverf op paneel.
Frans Halsmuseum, Haarlem. Het schilderij, een allegorie op de tulpencrisis van 1636/1637, vertoont de bloemengodin Flora gezeten op een narrenwagen. De inwoners van Haarlem lopen in een
soort carnavalsoptocht achter de wagen aan. In de mast van de wagen hangt een vaandel met een
omgekeerde wereld.

ren investeerden hun vermogen dus liever in schilderijen dan in goede landbouwgrond, de
grond die zij gezien hun stand geacht werden te bewerken.
Het idee van de ‘omgekeerde wereld’ was eveneens een steeds terugkerend thema in contemporaine beschouwingen over de tulpencrisis van 1636/1637.10 En uit recent revisionistisch onderzoek naar de tulpenmanie is gebleken dat de vele pamfletten en spotprenten die
naar aanleiding van de tulpencrisis verschenen, evenmin een accuraat beeld van de feitelijke
crisis gaven.11 De vervaardigers van deze geschriften en prenten deden eigenlijk hetzelfde
wat Evelyn deed bij zijn beschouwingen over de schilderijenhandel op de Rotterdamse kermis. Men nam een aantal verschijnselen waar die men niet met eigen economische en vooral morele inzichten kon verenigen en greep vervolgens terug op de binnen de toenmalige
denkwereld welbekende metafoor van de ‘omgekeerde wereld’ (afb. 3). Dit concept van de
‘omgekeerde wereld’ was in de cultuur van het laat- en post-middeleeuwse Europa nauw
verbonden met het carnavaleske en andere vormen van al dan niet geritualiseerde zotheid.12
10 S. Schama, Overvoed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (3e druk Amsterdam 1998) 356-370, i.h.b. 369.
11 P.M. Garber, ‘Tulipmania’, The Journal of Political Economy 97 (1989) 535-560; M. Bianchi, ‘In the name of the tulip. Why
speculation?’ in: M. Berg (red.) Consumers and Luxury, Consumer Culture in Europe 1650-1852 (Manchester 1999) 88-102; A. Goldgar, Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age (Chicago 2007).
12 P. Burke, Popular culture in early modern Europe (New York 1978) 185-191; P. Spierenburg, De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa (Hilversum 1990) 93-104.
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Niettemin was de tulpencrisis van 1636/1637 niet het gevolg van een vlaag van collectieve
verstandsverbijstering van de inwoners van Haarlem en omstreken, waar deze ‘windhandel’ zich grotendeels afspeelde. De hoge en sterk fluctuerende prijzen voor tulpenbollen van
nieuwe variëteiten waren namelijk inherent aan de wijze waarop deze geteeld, vermeerderd
en verhandeld werden. Gedurende de hele 17de eeuw – en dus niet alleen in 1636/1637 –
werden er hoge prijzen voor tulpenbollen van nieuwe variëteiten betaald.13 De econoom Peter Garber die in 1989 als eerste de zotheid van tulpenmanie heeft betwist, stelt zelfs dat de
tulpencrisis van 1636/1637 maar voor een klein gedeelte door speculatie werd veroorzaakt.14
Earl Thompson, eveneens een econoom heeft in 2007 de analyses van Garber gecorrigeerd
en aangevuld. Hij wijst er daarbij op dat de sterke daling in tulpenprijzen in het voorjaar van
1637 voor een belangrijk deel zijn terug te voeren op de door de Duitse mogendheden verloren slag bij Wittstock op 4 oktober 1636. Vanwege de toegenomen dreiging van oorlog en
onrust begonnen de Duitse vorsten hun doorgaans buiten de burcht gelegen tulpentuinen
te ontmantelen. Door het wegvallen van de belangrijkste groep klanten voor exclusieve tulpen, stortte de vraag naar exclusieve tulpen in, met uiteraard dramatische gevolgen voor het
prijsniveau.15
De markt voor tulpenbollen in de 17de eeuw was duidelijk een stuk normaler dan de
anekdotische geschiedschrijving over de tulpenmanie ons altijd heeft doen geloven. En dat
maakt de parallel tussen de ‘tulpengekte’ en de ‘schilderijengekte’ ook een stuk minder gezocht. In beide gevallen ging het om markten voor sterk trendgevoelige producten. En net
zo min als de markt voor tulpenbollen werd de markt voor schilderkunst in de 17de eeuw
bevolkt door dwazen. Wel werden beide markten gedurende de hele 17de eeuw gekenmerkt
door een zekere instabiliteit. Producenten, tussenhandelaren en consumenten die op deze
markten actief waren, handelden dus altijd in een toestand van relatief grote onzekerheid.
Afgezien van de min of meer conjuncturele crises die zich op deze markten voordeden, was
er in deze markten dus ook sprake van wat we een permanente crisis kunnen noemen.
Voordat ik iets dieper in ga op die permanente crisis van de Hollandse kunstmarkt in de
17de eeuw, wil ik stilstaan bij wat we nu onder Hollandse schilderkunst moeten verstaan – en
gelet op de focus van het periodiek waarin dit essay verschijnt, is dat natuurlijk meer dan een
terzijde. We kunnen Hollandse schilderkunst immers strikt definiëren als schilderkunst die
in het gewest Holland is vervaardigd, of ruim als de schilderkunst van de hele Republiek.
Ik zal hier vasthouden aan die ruime definitie. Niet zozeer uit gemakzucht of pragmatisme, maar omdat de schilderkunst in de ‘buitengewesten’ 1) getalsmatig weinig gewicht
in schaal legde en 2) doorgaans nauw verbonden was met schildermilieus in de Hollandse
centra en in het bijzonder met de schildersgemeenschap in Amsterdam. Het geringe gewicht van de steden buiten Holland wordt geïllustreerd door tabel 1. Hierin zijn de plaatsen
in de Republiek weergegeven waar in de 17de eeuw meer dan honderd verschillende kunstschilders werkzaam zijn geweest. Het gaat in totaal om elf steden, waarbij Amsterdam, Den
Haag en Haarlem er duidelijk uitspringen. Van die elf steden lagen er verder maar drie buiten het gewest Holland: Middelburg, Leeuwarden en Utrecht. En hier zijn aanzienlijk minder schilders werkzaam geweest dan in de belangrijkste Hollandse centra. Bovendien zijn
13 Al in 1611 waren er speculatieve tendensen in de tulpenhandel waarneembaar. Zie: J. Koppenol en G. Verhoeven, ‘Krakeel in het bloemperk. Rederijkers, tulpen en vreemdelingenpolitiek in 1611’, Literatuur 18 (2001) 274-286.
14 Garber, ‘Tulipmania’.
15 E. Thompson, ‘The tulipmania: Fact or artifact?’, Public Choice 130 (2007) 99-114, aldaar 104-105.
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Tabel 1. Plaatsen in de Republiek waar in de 17de eeuw meer dan honderd schilders werkzaan waren (voorlopige tellingen).
Plaats

Aantal schilders

Amsterdam

1010

Den Haag

640

Haarlem

419

Delft

271

Utrecht

244

Rotterdam

238

Leiden

232

Dordrecht

119

Alkmaar

106

Leeuwarden

106

Bron: P. Groenendijk, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720 (Leiden 2008) met enige aanvullingen en correcties.
Toelichting: De tellingen zijn gedaan met behulp van de ecartico-databank van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Deze databank is op het moment van schrijven
nog volop in ontwikkeling. Toekomstige tellingen kunnen derhalve iets anders uitvallen. Grote
verschuivingen in de verhoudingen die uit de gepresenteerde cijfers spreken, zijn evenwel niet te
verwachten.

veel van de schilders die in Middelburg, Leeuwarden en Utrecht werkzaam zijn geweest
ook een deel van hun leven in Amsterdam, Haarlem of Den Haag werkzaam geweest. Van
in Leeuwarden gevestigde schilders als Lambert Jacobsz. (c. 1595-1636) en Casparus Hoomis (1630-1677) – beiden overigens te Amsterdam geboren – is bovendien bekend dat zij
niet alleen als schilder in de Friese hoofdstad werkzaam waren, maar daar ook schilderijen
verkochten van Hollandse en Utrechtse meesters. Zelfs de Friese schilderkunst en de Friese
kunstmarkt hadden in de 17de eeuw dus een onmiskenbaar Hollands trekje.16
Waar tabel 1 natuurlijk geen inzicht in geeft, is het verloop van de schilderspopulatie in de
afzonderlijke steden, terwijl de kunstmarkt in de 17de eeuw juist werd gekenmerkt door een
sterke dynamiek. In Amsterdam waren bijvoorbeeld rond 1600 zo’n vijftig schilders werkzaam, terwijl dat er rond 1660 circa 190 waren. Rond 1700 was het aantal schilders in Am16 H.L. Straat, ‘Lambert Jacobsz, Schilder’, De Vrije Fries 28 (1925) 53-94; H. Nijboer, ‘Casparus Hoomis. Een onbekende
Leeuwarder schilder uit de zeventiende eeuw’, Fryslân; Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 4 afl. 4 (1998) 10-12; P. Bakker, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw (proefschrift, Universiteit van Amsterdam
2008) 206-207 en 210-211. De laatste concludeert bovendien (p. 174) dat ‘de schilderijenproductie in Friesland zowel in artistiek opzicht als ook vanuit het perspectief van de markt een onlosmakelijk geheel vormde met die aan de overkant van de
Zuiderzee.’ De Friese hoofdstad Leeuwarden was in de 17de eeuw wat extraregionale economische betrekkingen betreft sowieso sterk op Holland en in het bijzonder op Amsterdam gericht. Zie: H. Nijboer, ‘Het openen en sluiten van de markt. De
economische ontwikkeling van vroegmodern Leeuwarden’ in: R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 159-183.
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Figuur 1 Aantallen schilders werkzaam te Amsterdam, Haarlem en Den Haag, 1580-1700.
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Bron en toelichting: zie tabel 1.

sterdam daarentegen alweer sterk afgenomen; er waren toen nog zo’n zeventig schilders
werkzaam. In andere steden zien we een vergelijkbaar patroon van een sterke opgang en een
zo mogelijk nog sterkere neergang. In figuur 1 is dit patroon weergegeven voor de belangrijkste kunstenaarscentra in Holland: Amsterdam, Den Haag en Haarlem.
Wat opvalt aan figuur 1 is dat de Hollandse kunstmarkt gedurende de 17de eeuw niet of
nauwelijks een periode van stabiliteit kende.17 De markt bevond zich tot circa 1662 in een
opgaande lijn om zich daarna in een neerwaartse spiraal te begeven. In conjuncturele termen zouden we de crisis van de Hollandse kunstmarkt dus rond 1662 moeten plaatsen.
Toch is het conjunctuurbegrip in dit verband niet heel erg verhelderend. Onder een conjunctuur verstaan we immers een aantal elkaar opvolgende golfbewegingen in de productiegroei
en dat element van herhaling is essentieel. Immers wanneer een baisse keer op keer wordt
gevolgd door een periode van herstel geeft dat de betrokkenen een empirische zekerheid.
Maar die zekerheid ontbrak bij kunstschilders, kunsthandelaren en kunstkopers in de 17de
eeuw. Zowel de opgaande markt tot circa 1662 als de neergaande markt daarna waren voor
hen zonder precedent. In de opgaande markt kon daarom niemand aangeven waar het plafond in de markt zat. Evenmin kon men in de neergaande markt aangeven waar de bodem in
de markt zat en of er uitzicht was op herstel. Die fundamentele onzekerheid werd nog eens
extra versterkt doordat de markt in belangrijke mate werd gestuurd door de binnenlandse
particuliere vraag naar schilderijen.
De groeiende particuliere vraag naar schilderijen in de 17de eeuw werd voor een belangrijk
deel door economische en demografische ontwikkelingen gestuurd. Zowel de bevolking als
17 Voor individuele plaatsen kunnen wel betrekkelijk stabiele periodes aangewezen worden. Het aantal schilders werkzaam in Haarlem bedroeg tussen 1645 en 1660 steeds zo’n 95 à 105 personen. Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijke
stabiliteit op marktcondities is terug te voeren. Ik vermoed dan ook dat het Haarlemse St. Lucasgilde, waar de schilders bij
aangesloten waren, een numerus fixus hanteerde. Archivalisch bewijs voor deze hypothese ontbreekt evenwel vooralsnog.
Eenzelfde situatie wordt vermoed voor Delft tussen 1611 en 1650.
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de welvaart namen in de Nederlandse zeegewesten tussen circa 1580 en 1650 immers sterk
toe. Het inwonertal van Amsterdam nam toe van 25 000 à 30 000 in 1578 tot ruim 100 000
in 1622 en tot 160 000 à 175 000 rond het midden van de 17de eeuw.18 Voor al die extra huishoudens in de stad moesten natuurlijk nieuwe woningen gebouwd worden en die nieuwe
woningen werden vervolgens weer van huisraad en in toenemende mate ook van schilderijen voorzien. Als we er vanuit gaan dat de woningvoorraad in Amsterdam tussen 1580 en
1650 met zo’n 33 000 eenheden19 is gegroeid en dat er per woning in 1650 gemiddeld vier
(ondergrens) tot twaalf (bovengrens) schilderijen hingen, dan is aan de demografische ontwikkeling van Amsterdam een extra vraag naar schilderijen toe te rekenen van 132 000 tot
396 000 stuks. Deze getallen zijn – laat ik daar meteen duidelijk over zijn – volstrekt indicatief. Over het gemiddelde aantal schilderijen per huishouden rond het midden van de 17de
eeuw valt met de huidige stand van onderzoek nog weinig met zekerheid te zeggen, vandaar
dat er met een zeer ruim interval is gewerkt. Er zijn zeker wel wat gegevens bekend, maar
daaruit blijkt ook dat het aantal schilderijen zeer scheef over de huishoudens was verdeeld.20
Aan de ene kant was er een vrij grote groep huishoudens zonder enig schilderij in hun bezit,
terwijl er aan het andere uiteinde van het spectrum een betrekkelijk kleine groep huishoudens was met elk wel meer dan honderd schilderijen.
Hoeveel schilderijen een huishouden bezat was natuurlijk in sterke mate afhankelijk van
het totale vermogen van het huishouden, en financiële welstand was nog schever verdeeld
dan het aantal schilderijen per huishouden. Niettemin was de in het begin van de 17de eeuw
sterk toegenomen rijkdom natuurlijk een belangrijke factor voor de sterk gestegen vraag
naar schilderkunst in Amsterdam en ver daarbuiten. Het hogere algemene welvaartsniveau
is echter al deels verdisconteerd in de bevolkingsgroei: er was meer rijkdom, maar die rijkdom moest ook over meer hoofden worden verdeeld. Maar de mogelijkheid blijft natuurlijk
dat de toegenomen welvaart zich deels ook vertaalde in een grotere koopkracht voor alle
huishoudens in de Nederlandse zeegewesten en dat dit van substantiële invloed was op de
vraag naar schilderijen.
De mogelijkheid dat de sterke stijging van vraag én aanbod van schilderijen in de eerste
helft van de 17de eeuw het gevolg zou kunnen zijn van een sterke stijging van de koopkracht
is voor het eerst besproken door Jan de Vries. Hij kwam echter al snel tot de conclusie dat
dit een weinig plausibel scenario was omdat uit boedelinventarissenonderzoek is gebleken
dat schilderijen een betrekkelijk geringe welstandselasticiteit hebben, dat wil zeggen dat bij
een stijging van het vermogen het schilderijenbezit bijna evenredig toenam. De Vries concludeerde hieruit dat de koopkracht in de eerste helft van de 17de eeuw meer dan aanzienlijk
18 C. Lesger, ‘De wereld als horizon. De economie tussen 1578 en 1650’ in: W. Frijhoff en M. Prak (red.), Geschiedenis van
Amsterdam: centrum van de wereld 1578-1650 (Amsterdam 2004) 103-187, aldaar 104.
19 Gerekend à gemiddeld vier personen per huishouden. (Cf. A.M. van der Woude, ‘Demografische ontwikkeling van de
Noordelijke Nederlanden 1500-1800’ in: D.P. Blok e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel V (Haarlem 1980) 102168, aldaar 162).
20 Voor een samenvatting van de gegevens op dat terrein in relatie tot een onderzoek naar het schilderijenbezit in Leeuwarden en Harlingen in de 17de eeuw, zie: Bakker, Gezicht op Leeuwarden, hoofdstuk 3. Voor een beknoptere analyse van het
schilderijenbezit te Leeuwarden in de 17de eeuw, zie: H. Nijboer, De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens
de Gouden Eeuw (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2007) 49-50 en 74-77. Voor gegevens betreffende Amsterdam, Antwerpen, Delft en Den Bosch: V. Delaet, ‘Schilderijenconsumptie in de marge van Republiek. Smaak en voorkeur in het Bossche interieur van de zeventiende en de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3 (2006) 37-63, aldaar
49. Probleem bij alle gerapporteerde gemiddelden is dat de selectiecriteria voor de gehanteerde steekproeven nogal uiteenlopen en dat de gegeven gemiddeldes niet of nauwelijks zijn gecorrigeerd voor scheve verdelingen en/of uitbijters.
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gestegen moet zijn om de toegenomen vraag naar schilderijen te kunnen verklaren. En hoe
lastig de koopkrachtontwikkeling voor die periode ook te reconstrueren en te interpreteren
is, er is toch niets dat op een dergelijke groei wijst.21 Marten Jan Bok heeft de conclusies van
De Vries niettemin bestreden met als voornaamste argument dat inkomenselasticiteit en
welstandselasticiteit verschillende grootheden zijn en dat de inkomenselasticiteit van luxegoederen door de geschiedenis heen altijd betrekkelijk hoog is geweest.22 Bij een hoge inkomenselasticiteit neemt bij een toename van het inkomen de vraag naar het betreffende goed
veel sterker toe dan het inkomen. In dat geval zou ook een betrekkelijk geringe stijging van
de koopkracht verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een sterk gestegen vraag
naar schilderijen. Het is echter maar de vraag of schilderijen destijds wel als echte luxegoederen functioneerden. Er was namelijk een groot aanbod van betrekkelijk goedkope schilderijen met een waarde van rond de één gulden. Verder pleit tegen de koopkrachthypothese
dat we in de loop der tijd niet zozeer de vraag naar relatief dure schilderijen zoals historiestukken en portretten zien toenemen, maar juist de vraag naar relatief goedkope genres zoals landschappen, stillevens en genrestukken.23 Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat
tussen circa 1620 en circa 1660 in de kustgewesten het schilderijenbezit van huishoudens
juist ten opzichte van de totale waarde van de inboedel sterk toenam.24 In diezelfde periode
zien we ook het bezit van prenten en voorwerpen van faience en porselein sterk stijgen. Tegelijkertijd nam het bezit van tinnen en koperen voorwerpen juist sterk af. De groei van het
schilderijenbezit als gevolg van deze ontwikkeling valt dus binnen een breder patroon van
verschuivende consumentenvoorkeuren, waarbij voorwerpen die hun aantrekkingskracht
vooral ontleenden aan de herwinbare kostbare materialen waarvan ze gemaakt waren, geleidelijk uit gratie vielen en voorwerpen die vooral gewaardeerd werden vanwege de (kunstige) wijze waarop ze vervaardigd waren – het ‘fatsoen’ zoals men dat destijds noemde – juist
sterk aan populariteit wonnen.25
De verschuivende consumentenvoorkeuren werpen ook een nieuw licht op de betrekkelijk snelle neergang van de Hollandse schilderkunst na circa 1660. Zoals al door Jan de Vries
en Marten Jan Bok naar voren is gebracht valt deze neergang voor een belangrijk deel toe
te schrijven aan een verzadiging van de markt.26 In de voorgaande periode waren er steeds
meer schilderijen gekocht dan dat er afgedankt waren. Een schilderij gaat immers vrij lang
mee. We kunnen ons dus voorstellen dat er rond 1660 genoeg schilderijen in omloop waren
om in de niet langer groeiende behoefte te voldoen. Opvallend is echter dat nadien schilderijen die versleten, kapot of om andere redenen uit de gratie waren klaarblijkelijk ook in
veel mindere mate vervangen werden. Zowel in Delft als in Weesp zien we in de 18de eeuw
het schilderijenbezit sterk teruglopen.27 Er bestond na 1660 kennelijk ook steeds minder
21 J. de Vries, ‘Art History’ in: D. Freedberg en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch
culture (Santa Monica 1991) 249-282, aldaar 265-266 en 270-271.
22 M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (proefschrift Universiteit van Utrecht, 1994) 111-115 en
123-124.
23 Cf. Van der Woude, ‘Volume and value’, 319 en 323; J.M. Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam.
An analysis of subjects and attributions’ in: D. Freedberg en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenthcentury Dutch culture (Santa Monica 1991) 331-372; Bok, ‘Schilderien te coop’, 20.
24 Nijboer, Fatsoenering van het bestaan, 49-50; zie ook: Bakker, Gezicht op Leeuwarden, Hoofdstuk 3.
25 Nijboer, Fatsoenering van het bestaan, passim.
26 De Vries, ‘Art history’, 270; Bok, Vraag en aanbod, 124-127.
27 H. van Koolbergen, ‘De materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de zeventiende en achttiende eeuw’ in: A.
Schuurman, J. de Vries en A. van der Woude (red.), Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850 (Amsterdam 1997) 121-
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Afb. 4 Landschap met twee eiken, Jan van Goyen, 1641, olieverf op doek. Rijksmuseum Amsterdam.
Jan van Goyen (1596-1656) was een van de meest productieve schilders uit de 17de eeuw dankzij
een snelle penseelvoering en het gebruik van een beperkt pallet. Ondanks de goedkope productiewijze waren zijn schilderijen erg in trek, niet alleen bij het brede publiek maar ook bij kunstliefhebbers.

behoefte om woningen van schilderijen te voorzien. Dit ligt overigens wel in lijn met de verschuivingen in de consumentenvoorkeuren zoals die zich vanaf 1620 hadden voorgedaan.
Binnen de consumentenvoorkeuren die nadien ontstonden, kwam de nadruk steeds minder
op de geldelijke (rest)waarde van goederen te liggen en steeds meer op, zeg maar, de aardigheid die men aan het goed kon beleven. Dat zien we bijvoorbeeld ook weerspiegeld in de toenemende vraag naar landschappen. Schilderijen binnen dit genre waren over het algemeen
relatief goedkoop en ze dienden duidelijk niet als oppotmiddel of als ‘pronkstuk’ waarmee
men de buren afgunstig kon maken of als middel om zijn solvabiliteit aan de buitenwereld
te tonen.28 Schilderijen hoefden niet duur te zijn om aantrekkelijk te zijn. Juist dit gegeven
159, aldaar 139-140; Th. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang
(1700-1800) (Hilversum 1987) 205-215 en 455. De teruggang was overigens veel minder uitgesproken in de Krimpenerwaard.
(J. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit A.A.G. Bijdragen 39 (Wageningen 1999) 129-130 en 193-194.) Veerle Delaet heeft verder laten zien dat in Den Bosch het schilderijenbezit
onder de lagere vermogensklassen in de 18de eeuw duidelijk afnam. In de hoogste vermogensklasse nam het schilderijenbezit in de 18de eeuw nog toe. Maar die vermogensklasse was (althans in haar steekproef) in de tussentijd ook veel welvarender
geworden (Delaet, ‘Schilderijenconsumptie’, 46-49.)
28 Cf. E.J. Sluijter, ‘Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor

204 Harm Nijboer

Figuur 2. Aantal graveurs werkzaam te Amsterdam, 1580-1700.
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maakte het mogelijk dat er in de Republiek zoiets als een massamarkt voor schilderkunst
ontstond (afb. 4). Een aanzienlijk deel van het particuliere schilderijenbezit in de 17de eeuw
betrof, zoals reeds vermeld, zelfs stukken met een waarde van een gulden of minder.29 Maar
dit gegeven maakte schilderijen ook gevoelig voor substitutie door goedkopere producten
en in het door bijzonder prenten.30 In dit verband valt bijvoorbeeld te wijzen op de introductie van de mezzotintgravure rond het midden van de 17de eeuw. Deze zogeheten zwartekunstprenten met hun fotorealistische grijstinten waren in een aantal opzichten volwaardige vervangers voor schilderijen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat graveurs aan het
eind van de 17de eeuw een deel van de schilderijenmarkt afsnoepten. In elk geval bleef het
aantal graveurs dat in Amsterdam werkzaam was – overigens ook vanwege hun binding met
het uitgeverijbedrijf – tot het eind van de 17de eeuw toenemen (figuur 2).
Besluit
In dit artikel heb ik getracht om de ‘bloeiperiode’ van de Hollandse schilderkunst vanuit
een tegengesteld perspectief te benaderen, namelijk het idee dat die ‘bloeiperiode’ ook als
een periode van crisis beschouwd kan worden. Natuurlijk ligt daar een zekere academische
baldadigheid aan ten grondslag, maar tegelijkertijd hoop ik in het voorgaande duidelijk te
hebben gemaakt dat de bloeitijd van de Hollandse schilderkunst wel degelijk een aantal kenmerken van een crisis had. De markt voor schilderijen was gedurende de hele 17de eeuw instabiel. Ze bevond zich in een opgaande lijn of in een neergaande lijn, maar een periode van
‘marktevenwicht’ of betrekkelijke rust valt niet echt aan te wijzen. Deze instabiliteit bracht
ook onzekerheid met zich mee. Nooit eerder was de particuliere vraag naar schilderijen zo
schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 50 (1999) 112-143; Delaet, ‘Schilderijenconsumptie’, 48; Nijboer, Fatsoenering van het bestaan, 68-69.
29 Cf. Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 321.
30 Cf. Nijboer, Fatsoenering van het bestaan, 49-51.
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groot geweest en tot circa 1660 was daardoor voor niemand duidelijk waar het plafond in de
markt zat. Dat kwam vooral doordat de markt voor schilderijen in sterke mate afhankelijk
was van ontwikkelingen aan de vraagzijde. Enerzijds waren hierbij meer kwantitatieve factoren in het gedrang, zoals de groei van de bevolking en van de welvaart, anderzijds ging het
hierbij om meer kwalitatieve factoren, in het bijzonder veranderingen in de voorkeuren van
consumenten. Doordat 17de-eeuwse consumenten steeds meer belang hechtten aan de modieuze aspecten van hun huisraad en steeds minder aan de waardevastheid van hun spullen,
drukten inherent onzekere factoren als modetrends en smaak een steeds duidelijker stempel op de markt. De ‘schilderijengekte’ in Holland speelde zich zo af tegen de achtergrond
van een culturele crisis waarbinnen enkele belangrijke waarderingsgrondslagen – en dan
vooral in de praktijk – fundamenteel werden herzien.31 Het plaatje van een crisis is nu bijna
compleet, zij het dat het moeilijk blijft om die ‘schilderijengekte’ als een onwenselijk fenomeen te zien. Weliswaar waren er genoeg schrijvers in de 17de eeuw die de algemene zucht
naar schilderijen op morele gronden scherp veroordeelden, maar daar staat tegenover dat
de schilderkunst in de 17de eeuw aan vele handen werk bood en – niet onbelangrijk – een
grote groep consumenten de mogelijkheid bood om van kunst te genieten. En is een crisis
wel per se onwenselijk? Binnen de kunst en de wetenschap is een crisis misschien wel de ideale context om tot geniale vernieuwingen en briljante mislukkingen te komen. ‘Vive la crise!’
schreef de socioloog Pierre Bourdieu toen hij tot dat inzicht kwam.32

31 Zie hiervoor: Nijboer, Fatsoenering van het bestaan.
32 Pierre Bourdieu, ‘Vive la crise! For heterodoxy in social science’, Theory and Society 17 (1988) 773-787.
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‘Om van een grote overlast en van leeggangers bevrijd te zijn’
De bouw van stedelijke armen- en werkhuizen in de 18de eeuw

In de tweede helft van de 18de eeuw werden Hollandse stadsbesturen geconfronteerd met toenemende
verpaupering onder hun inwoners. Armenzorg legde een groot beslag op stedelijke financiën en de toegankelijkheid van de sociale voorzieningen kwam onder druk te staan. De stadsbesturen reageerden
met reorganisaties van deze publieke voorzieningen, waarbij armenzorg in toenemende mate werd gekoppeld aan werkverschaffing en tewerkstelling. De opzet en uitwerking van deze initiatieven verschilden weliswaar van stad tot stad, maar vonden plaats tegen de achtergrond van een breed discours over
oorzaken van de economische neergang en mogelijke oplossingen. Er was consensus over het feit dat de
armen zelf mede verantwoordelijk waren voor de deplorabele toestand waarin zij verkeerden. Het stedelijke armoedebestrijdingsbeleid kwam tot uiting in de bouw van diverse armeninstellingen.
Als men eens reflectie neemt op het uijtterlijk weesen en lighaam vermoogens van haar
lighaamen, die toonen een luijen aard, want met sulke geringe speijze voeden als zij
maar leedig cunne gaan, want kennen geene ten minste verpligting wie moeten gehoorsaamen.1
Dit citaat is afkomstig uit een memorie uit 1763 gericht aan het Leidse stadsbestuur. Het
onderwerp waarover de anonieme auteur zo denigrerend schreef, waren de grote groepen
verpauperde arbeiders en bedelaars in de stad, die van vrijwel voortdurende bedeling en ondersteuning uit de armenkassen afhankelijk waren. Volgens de schrijver kozen deze groepen voor een bestaan van ledigheid en onttrokken ze zich aan de morele plicht zichzelf en
hun gezinnen door arbeid te onderhouden. Hij verdacht hen er van dat zij welbewust hun
fysieke kracht ondermijnden door ondervoeding. Zij kwamen hier enkel en alleen door een
ruimhartige en weinig kritische bedeling mee weg. Deze toestand was een schande voor een
stad waar textielfabrikanten grote moeite hadden om arbeiders te vinden om wol te spinnen. De aanwezigheid van grote groepen van dergelijke ‘leediggangers’ was funest, niet alleen vanwege de zware (financiële) last voor de stedelijke burgerij, maar ook vanwege het
effect op het arbeidsethos van de arbeiders. Niet voor niets klaagden de lakenfabrikanten
steen en been over de brutaliteit en luiheid onder hun werkvolk. De memorie stelde daarom
de oprichting van een stadswerkhuis voor, waar bedelaars en bedeelde personen (gedeeltelijk) konden voorzien in het eigen onderhoud. Zulke arbeidsdwang gaf direct een ‘groote
afschrik’ bij werkweigerende of brutale arbeiders en bevrijdde de burgers bovendien van
overlast door bedelaars.2
De Leidse analyse van een gemankeerde arbeidsmoraal als oorzaak voor de armoedeproblematiek en de oprichting van werkhuis als oplossing reflecteren algemeen geaccepteerde
denkbeelden in de tweede helft van de 18de eeuw. De groeiende armoede onder de bevolking en de achteruitgang van de nijverheid in deze periode werden in eigentijdse bespiegelingen namelijk vooral verklaard vanuit een verval van morele waarden. De specifieke bur1 Regionaal Archief Leiden (hierna RAL), 501A Stadsarchief 1574-1816, 6323 (memorie over de oprichting van een werkhuis voor bedelaars).
2 Ibidem.
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gerlijke, republikeinse en calvinistische moraal had het een eeuw eerder mogelijk gemaakt
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot een grote natie op te stuwen. De Nederlander was, zo stelden eigentijdse auteurs, van nature vlijtig, eerlijk, bescheiden en matig.
Aan deze ‘natuurlijke’ deugden lag een grote godsvrucht ten grondslag. Deze volksnatuur
was nu echter gecorrumpeerd door de enorme rijkdom en door buitenlandse invloeden.
Dit had niet alleen uitwerking gehad op de arbeidsmoraal van de laagste klassen, maar had
volgens de geschriften ook gezorgd voor de ‘verfransing’ van de elite. Dit ging gepaard met
gekunstelde omgangsvormen, pronkzucht en ledigheid. Men zocht daarom naar mogelijkheden tot reveil van de veronderstelde vaderlandse deugden.3 De politieke en sociaaleconomische elite moest weer actief gaan participeren in de economie, terwijl de werkende
klassen hun bijdrage moesten leveren door middel van arbeid. Tegelijkertijd diende de vrijblijvendheid van armenzorg en onderstand te worden aangepakt. Alleen personen die door
jeugd, ouderdom of lichamelijk gebrek niet konden werken, mochten zonder meer aanspraak maken op bijstand. Het onderscheid tussen de ‘verdienende’ en de ‘onverdienende’
armen werd zo sterk aangezet. Voor werkweigeraars of leeggangers in de woorden van de
Leidse memorie, bestond geen geduld. In diverse steden werden daarom initiatieven genomen tot de oprichting van werkhuizen, waarin bedeelde armen werden geïnterneerd en op
educatieve gronden aan het werk werden gezet.4
Met de opgelegde internering en verplichte arbeid had het werkhuis een penitentiair karakter, maar dit nam niet weg dat dergelijke instituties door tijdgenoten wel degelijk tot de
armenzorg werden gerekend. In die zin was het een nieuwe loot aan de stam van het goed
ontwikkelde zorgsysteem van de Hollandse steden. Het overeind houden van het hoge sociale voorzieningenniveau was in de tweede helft van de 18de eeuw een van de grootste opgaven van de stadsbesturen. Werkverschaffing was interessant, omdat werd verwacht dat de
geproduceerde goederen extra inkomsten genereerden. Stadsbestuurders en regenten waren daarnaast ook zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden om door schaalvergroting (bijvoorbeeld door samenvoeging van instellingen) te komen tot meer efficiëntie. Dit leidde tot
aanpassingen en in een aantal gevallen zelfs tot grootschalige nieuwbouw van instellingsgebouwen. Architectuur moest zo de praktische voorwaarden scheppen voor een oplossing
van de toenmalige crisis in de toenmalige armenzorg. In de archieven van de stadsbouwbedrijven is dan ook veel terug te vinden over de wijze waarop men het armoedeprobleem
dacht te kunnen beheersen of oplossen. In dit artikel worden een aantal van deze (bouw)
projecten in Hollandse steden behandeld en geplaatst tegen de achtergrond van eigentijdse
discussies over armoede en economie.
Crisis in de bewonderde armenzorg
De claim in de Leidse memorie dat in de stad nog meer dan voldoende ongeschoold werk
voor handen was, liet onverlet dat de stedelijke textielindustrie in de 18de eeuw een dramatische neergang doormaakte. Leiden had als centrum van de textielproductie in de 17de
eeuw een enorme bloei doorgemaakt, maar in de volgende eeuw nam de jaarlijkse productie van lakense stoffen met meer dan de helft af. De oorzaak lag onder andere in de gewij3 G.J. Johannes, ‘A Small-Scale Culture: Dutch Eighteenth-Century Periodicals and the Paradoxes of Decline’, EighteenthCentury Studies 31 (1997) 122-129.
4 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, werkinrichtingen voor ‘onnutte’ Nederlanders in de Republiek 17601795, een mentaliteitsgeschiedenis (Den Haag 1977).
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zigde vraag en de toenemende concurrentie door buitenlands fabricaat. In 1779 schreef de
Leidse lakenfabrikant J. van Heukelom dat driekwart van de Hollandse bevolking inmiddels
kleding van buitenlandse stoffen droeg, die meer beantwoordden aan de eigentijdse modes
en vaak ook goedkoper waren. Heffingen op buitenlands producten om de eigen markt te
beschermen, werden slechts beperkt ingevoerd. De conflicterende belangen van handelssteden als Amsterdam en Rotterdam en nijverheidssteden als Leiden en Haarlem sloten een
eensgezinde handelspolitiek uit. Buitenlandse industrieën konden ook goedkoper produceren dankzij lagere loonkosten. De grote belastingsdruk in Holland hield het loonniveau
– en daarmee de productiekosten – hoog.5 In Groot Brittannië werd bovendien volop geïnvesteerd in mechanisatie van het productieproces, terwijl men in Holland vasthield aan verouderde productiemethoden.6 De achteruitgang van de Leidse industrie wordt goed geïllustreerd door de stedelijke demografie: de bevolking nam af van 53.000 in 1700 tot 31.000 in
1795.7 In de 1750 tot 1800 werden meer dan 540 gebouwen gesloopt. Dit beeld van neergang
wordt bevestigd door de ontwikkeling van de andere belangrijke textielproducerende stad;
in Haarlem werden tussen 1743 en 1807 maar liefst 1214 percelen uit de belastingkohieren
geschrapt.8 Niet alleen de nijverheid werd getroffen door neergang. In de handelssector was
een verschuiving zichtbaar van de arbeidsintensieve overslaghandel naar transitohandel. Internationaal opererende handelaren brachten de waren niet langer op de stedelijke markt,
maar leverden direct aan de afnemers. De bedrijvigheid in de handelssteden nam hierdoor
af. In steden als Amsterdam en Rotterdam konden steeds meer stedelingen onvoldoende
werk vinden om in hun onderhoud te voorzien.9
De druk op de arbeidsintensieve sectoren binnen de Hollandse economie zorgde voor
groeiende verarming binnen de klasse van ongeschoolde arbeiders. Deze groep was in hoge
mate afhankelijk was van incidentele (seizoens)arbeid en was zeer kwetsbaar voor crises
zoals oplopende voedselprijzen door schaarste van levensmiddelen. Het Haarlemse stadsbestuur verklaarde nog in 1767 het grote aantal ondersteunden in de stad door te wijzen
op de buitengewoon strenge winter van 1740/1741, ‘waarin vele luijden voor het eerst aan
de alimentatie waren gekomen, en waar van de meeste als tot geen verhaal hebbende kunnen geraken zeedert daar aan gebleven waaren’.10 Het effect van een incident als een zeer
strenge winter ijlde dus nog decennia na en stortte families permanent in diepe armoede.
De bevolking in de Hollandse steden verarmde zeer na 1770 en dit beperkte zich niet langer
tot alleen de nijverheidssteden. Het reële inkomen was al gedurende de gehele 18de eeuw
gedaald, maar de sterke prijsstijgingen tastten de levensstandaard aan van de werkende bevolking aan.11 De stijging van het nationale inkomen van Holland vormde hiermee een schril
5 J. de Vries en A.van der Woude, The First Modern Economy, Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815
(Cambridge 1997) 279-295, 305-311, 318-324, 409-423, 436-457; L. Soltow en J.L. van Zanden, Income and wealth inequality in
the Netherlands 16th-20th century (Amsterdam 1998) 42.
6 K. Davids, The Rise and decline of Dutch Technological Leadership. Technology, Economy and Culture in the Netherlands, 1350-1800
(Leiden 2008) 459-472.
7 D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’ in: S. Groenveld (red.), Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad,
1572-1795 (Leiden 2003) 42-53.
8 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 2005) 315.
9 De Vries en Van der Woude, The First Modern Economy, 279-295, 305-311, 318-324, 409-423, 436-457.
10 Gemeente Archief Haarlem (hierna GAH), Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol.
72 verso 23 februari 1767.
11 M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’ in: J.L.J.M. van Gerwen e.a., Studies over zekerheidsarrangementen: risico’s, risicobestr ding en
verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam 1998) 83.
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contrast. Deze inkomsten werden echter in toenemende mate gegenereerd uit winsten in
buitenlandse beleggingen, waardoor de rijkdom steeds meer geconcentreerd raakte bij een
kleine elite.12
De inkomensongelijkheid in de Hollandse steden was ook in de publieke ruimte voelbaar. Stadspaleizen en burgerwoningen aan hoofdgrachten en – straten, en de sloppen in
de achterstraten en stegen waren vaak maar enkele honderden meters van elkaar verwijderd.
Deze nabijheid van grote rijkdom en diepe armoede kon gemakkelijk leiden tot spanningen.
Vanwege de ruim opgezette bedeling kregen de Hollandse steden niet of nauwelijks te maken met hongeroproeren.13 De armenzorg speelde verder een niet te onderschatten rol bij
het op peil houden van het arbeidspotentieel van ongeschoolde arbeiders. De inkomsten uit
de vaak incidentele en seizoensgebonden arbeid waren voor de werklieden namelijk te laag
om het hele jaar van te kunnen leven. Het was in veel bedrijfstakken gebruikelijk dat in de
wintermaanden werklieden tijdelijk werden ontslagen. Illustratief voor dit fenomeen waren
de stedelijke bouwbedrijven, waar het meeste werkvolk tussen november en februari moest
‘stilstaan’.14 Aanvullende onderstand door publieke instellingen was om deze reden uit humanitair én economisch oogpunt gewenst. Armenzorg en bedeling werden zo middelen om
armen te binden aan de maatschappelijke orde en het arbeidspotentieel op peil te houden.15
De Hollandse steden kenden al lange tijd een uitgebreid systeem van sociale zorg, dat bij
buitenlandse bezoekers zowel bewondering als verwondering wekte.16 ‘It is computed that
twenty thousand souls are maintained in the different hospitals; which are either endowed or supported
out of the public revenue; assisted by the contributions of the charitable; for which purpose men belonging
to the hospitals, go twice a week to every house begging for alms’, aldus de Engelsman Harry Peckham over het Amsterdam van 1772.17 De armen-, zieken-, wees- en bejaardenzorg in de Hollandse steden genoten een goede reputatie. De institutionele samenstelling van de publieke
armenzorg verschilde van stad tot stad, waarbij vooral de rol van de burgerlijke overheid en
de publieke kerk varieerde. Het beheer van de instellingen was opgedragen aan aparte regentenbesturen, die voor de financiering beschikten over eigen rentegevend kapitaal. Deze
inkomsten werden soms aangevuld met de opbrengsten uit collecten en andere publieke
middelen. De stadsbesturen hielden vanwege de maatschappelijke en financiële belangen
nauwlettend toezicht.
De voorzieningen in de steden waren zeer gedifferentieerd in zowel kwaliteit als toegankelijkheid. Niet alle voorzieningen waren voor iedereen toegankelijk. De beste voorzieningen waren voorbehouden aan de burgerij of alleen bereikbaar door betaling van een
inkoopsom. Dit verklaart het grote verschil in kwaliteit van de zorg en het voedsel tussen

12 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte” optiek van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850’
Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) 468-500, aldaar 468; Soltow en Van Zanden, Income and wealth inequality, 99-101.
13 De uitdeling van voedsel en prijszetting was vrij effectief, gezien het relatief lage aantal voedseloproeren in Holland.
Zie: P Pot, ‘Door honger gedreven? Voedseloproeren te Leiden in 1709 en 1740’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 17 (1991)
147-171.
14 G.H. Medema, In zo goede order als in eenige stad in Holland; het stedelijk bouwbedrijf in Holland in de achttiende eeuw (Utrecht
2008), 49-50.
15 M.H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie (Amsterdam 1992)
geciteerd in: Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, 53 n. 11.
16 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001) 293.
17 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands and Part of France, in which is included a description of
Paris and its Environs (Londen 1772) 65.
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bijvoorbeeld het Amsterdamse Burgerweeshuis en het Aalmoezeniersweeshuis.18 De doelgroepen van beide instellingen kwamen dan ook uit totaal verschillende maatschappelijke
klassen. Burgers dienden te worden beschermd tegen een te grote armoedeval en sociale degradatie. De verschaffing van goede zorg voor deze middengroepen, die geen directe politieke invloed hadden, bond hen aan het maatschappelijke en politieke systeem. De hoge status van burgerlijke instellingen werd ook in de architectuur van de instellingsgebouwen tot
uitdrukking gebracht. Buitenlanders toonden zich hierover verbaasd. De Zweedse bezoeker
Bengt Ferrner verwonderde zich bij zijn bezoek in 1759 aan Amsterdam over de rijkdom van
de gevelarchitectuur van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, die eerder geschikt leek voor
een onderkomen van de stadhouder dan voor eenvoudige bejaarden. In zijn ogen vormde
dit een opmerkelijke tegenstelling met de gebruikelijke spaarzaamheid van de Hollanders.19
In de Hollandse burgerlijke context was het echter niet vreemd om dergelijke instellingen te
voorzien van een grote monumentaliteit. Integendeel, het drukte de vooraanstaande positie
van de burgerij in de stedelijke ruimte uit (afb. 1).
De differentiatie van sociale instellingen stond in de tweede helft van de 18de eeuw onder druk. Wellicht niet geheel toevallig waren het vooral de wees- en kinderhuizen die het
eerst werden getroffen. Voor Amsterdam laten cijfers zien dat het aantal vondelingen in de
periode 1770-1800 toenam van gemiddeld 30 tot 500 per jaar.20 Het is aannemelijk dat de
daling van het reële inkomen ook elders leidde tot een toename in het afstaan van kinderen
aan stedelijke instellingen. In de jaren zestig en zeventig fuseerden in Haarlem en Leiden de
armkinderhuizen met de burgerweeshuizen om oplopende kosten en afnemende inkomsten het hoofd te bieden. Schaalvergroting moest leiden tot meer efficiëntie. In beide gevallen had het stadsbestuur een onderzoek naar de mogelijke fusie geïnitieerd omdat men gebouwen wilde vrijmaken voor het onderbrengen van bedeelde bejaarden en zieken. In zowel
Haaarlem als Leiden bracht dit onderzoek echter de deplorabele staat van de financiën van
deze instellingen aan het licht, waardoor reorganisatie en fusie bittere noodzaak werden. De
gebouwen van het Burgerweeshuis in Leiden bleken bovendien in zo slechte staat dat ook
letterlijke ineenstorting niet ondenkbaar was. De Leidse onderzoekers stelden het stadsbestuur de retorische vraag: ‘tegen wien zoude het ijsselijk geschreeuw der gantsche burgerij
opgaan?’21 Feitelijk kwam het er op neer dat deze steden zich hun gedifferentieerde zorgsysteem niet meer konden veroorloven. Van afschaffing kon echter geen sprake zijn vanwege
de betrokken politieke en sociale belangen. Samenvoeging en reorganisatie garandeerden
het voortbestaan van de zorg.
Een groot deel van de armenzorg in de steden betrof bedeling aan zogenaamde ‘huiszittende’ armen. Dit waren personen en gezinnen die niet waren geïnterneerd maar zelfstandig woonden en ondersteuning ontvingen in de vorm van brood, geld en ’s winters ook turf
en stro. Deze vorm van bedeling vormde altijd een aanvulling op het inkomen uit arbeid.
Historici hebben aangetoond dat deze bedeling op zich onvoldoende was om te kunnen
overleven. Contemporaine auteurs sloegen op dit punt dus de plank mis.22 Regenten hiel18 A. McCants, ‘Nederlands republikanisme en de politiek van liefdadigheid’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22 (1994)
443-455, aldaar 444 en 450-452.
19 G.W. Kernkamp, ‘Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reise door Nederland in 1759’, Bijdragen en mededeelingen van het
Historisch Genootschap 31 (1910) 314-509.
20 Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, 83.
21 RAL, 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774) fol. 41 verso 22 februari 1774.
22 G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 1994) 202-204; N. Siffels en W. van
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Afb. 1 Het Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam, getekend door P.R. van Dyk en in prent
gebracht door J.V. Schley, 1787. De prent is afkomstig uit: 103 Afbeeldingen van de wyd-vermaarde
koopstad Amsterdam ook bekend als de Atlas van Fouquet uit 1787.

den strikt toezicht op de bedeelden. In Haarlem en Leiden werden huisbezoeken afgelegd,
waarbij werd gecontroleerd op overbodig geachte luxe.23 In Haarlem mochten na 1767 bijvoorbeeld geen personen bedeeld worden ‘welke hond, hoenders of duiven houden’.24 Het
accepteren van bedeling betekende dan ook dat men een deel van de beschikkingsbevoegdheid moest afstaan.25
In de wintermaanden nam de bedeling sterk toe omdat de kosten van levensonderhoud
stegen en er minder werk was. De instellingen legden voor deze periode grote voorraden
graan en rogge aan die vaak in eigen bakkerijen tot brood werden gebakken. Het Leidse
Huiszittenhuis kampte in de 18de eeuw structureel met te weinig inkomsten om de aanspraken op zijn zorg te financieren. In 1754 nam het stadsbestuur de schulden ten bedrage van
250.000 gulden over en reorganiseerde de instelling. Hierbij werd de Armbakkerij verzelfstandigd met een eigen bestuur en vermogen.26 Ook werd een nieuw ‘graanmagazijn voor
den armen’ aan de Oude Rijn gebouwd.27 De architectuur onderscheidde zich alleen door
middel van een gevelsteen van gewone pakhuizen en deed weinig recht aan het enorme belang van deze zorg voor de stad of aan de enorme investeringen die met de reorganisatie
Spijker, ‘Haarlemse paupers, arbeidsmarkt, armoede en armoedezorg in Haarlem in de eerste helft van de negentiende
eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1987) 458-493, aldaar 466-467.
23 M. Prak, ‘The Carrot and the Stick: Social Control and Poor Relief in the Dutch Republic’ in: H. Schilling en L. Behrisch
(red.), Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa (Frankfurt 1999) 148166, aldaar 162; Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 202.
24 Geciteerd uit het conceptreglement van het Diaconiehuis, in: Van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, 28 n. 2;
GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767) fol. 95 verso 16 april 1767.
25 Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, 80-81.
26 R. Sluijter en A. Schmidt, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen en S. Groenveld
(red.), Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad 1574-1795 (Leiden 2003) 109-125, aldaar 120; RAL, 501A Stadsarchief Leiden
1574-1816 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770) fol. 335. In 1754 werd het huiszittenhuis een som van 234.785-7-8 kwijtgescholden en werden onbetaalde schulden voldaan, waardoor de stad in totaal 251.692-5-13 besteedde.
27 J.F. Dröge (red.), Architectuur & monumentengids Leiden (Leiden 1996) 59.
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Afb. 2 Het ‘graanmagazijn voor den armen’ aan de Oude Rijn in Leiden door Jacob Timmermans,
ca. 1787. Gewassen pentekening uit het Regionaal archief Leiden.

waren gemoeid. Het gebouw was vooral functioneel en de representatiewaarde voor stadsbestuur en regenten bleef beperkt tot de functie zelf (afb. 2). De voorraden in de armeninstellingen werden door de stadsbesturen gebruikt om tekorten op de markt op te vangen en
te grote prijsstijgingen te voorkomen.28 Amsterdam nam in 1783 ook maatregelen om excessieve stijging van de prijzen voor drinkwater te voorkomen. Vanwege de vervuiling van
het grachtwater was de stad al sinds de 16de eeuw water afhankelijk van aanvoer van water
uit de Vecht. Omdat deze aanvoer tijdens strenge winters tot stilstand kwam, diende bierbrouwer Isaäc Decker in 1783 bij het stadsbestuur een rekwest in voor waterbakken met een
totale opslagcapaciteit van 208.000 tonnen: ‘het ontbreekt ons aan water, ’t welk nog de
gepasseerde winter ons heeft doen zien en ondervinden, wat armoede en gebrek de smalle
gemeente geleden heeft, en welk slegt water dat er in de stad is gebragt te nadeelen van ’s
menschen gezondheid en tot enorme prijzen verkogt.’29 Het stadsbestuur zag de noodzaak
in, maar vond het voorgestelde plan te ambitieus. In de daaropvolgende jaren werd wel een
eenvoudiger variant tot uitvoering gebracht, zodat de stad bij schaarste in ieder geval een
redelijk niveau kon handhaven.30
De bedeling van huiszittende armen was omvangrijk en complex. Stadsbesturen trachtten de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg door voortdurende investeringen op peil
28 Pot, ‘Door honger gedreven?’, 155-156 en 165-167.
29 Gemeente Archief Amsterdam (hierna GAA), 5040 Archief van het stadsfabriekambt en stadswerken en -gebouwen, 99
(Rapporten van A. van der Hart aan thesaurieren ordinaris 1782-1786) fol. 85 e.v. februari-maart 1784.
30 GAA, 5040 Archief van het stadsfabriekambt en stadswerken en -gebouwen, 99 (Rapporten van A. van der Hart aan thesaurieren ordinaris 1782-1786) fol. 85 e.v. februari-maart 1784.
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te houden. Deze publieke zorg liep zeer in het oog als dit leidde tot de bouw van nieuwe instellingsgebouwen. Investeringen in de brood- en watervoorziening waren minder zichtbaar in de openbare ruimte, maar waren voor de infrastructuur van de armenzorg van onschatbare waarde.
Debatten over oorzaken
De economische achteruitgang, de verpaupering in de steden en de crisis in de armenzorg
leidden tot debatten over oorzaken en oplossingen. Dit discours vond plaats binnen diverse
nationaal en regionaal opererende (economische) genootschappen. Deze genootschappen
werden veelal opgericht met het specifieke doel om de (plaatselijke) economie te stimuleren
of om het kennispeil onder de arbeidende bevolking te vergroten om zo het arbeidspotentieel te verbeteren. In 1777 werd de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen opgericht, waarna binnen korte tijd iedere zichzelf respecterende stad
een eigen afdeling oprichtte. De Oeconomische tak en de afzonderlijke afdelingen schreven
prijsvragen uit over mogelijkheden om de economie te stimuleren. Winnende inzendingen
werden vaak in druk verspreid. Daarnaast verschenen ook in de vele periodieken uit deze
periode ingezonden stukken over deze onderwerpen. De inzendingen ontbeerden meestal
een gefundeerde analyse van het sociale probleem en bevatten ook geen analyse van de positie van de Republiek binnen de Europese economie. Het armoedevraagstuk werd vrijwel
zonder uitzondering als een bedrijfskundig op te lossen probleem gepresenteerd, waarbij
ook morele aspecten werden betrokken. De inzenders zochten de oorzaken vooral bij het
gebrek aan ondernemingszin bij de moreel zwakke, rentenierende elite. Verder misten de
bedeelden de lust voor werken door de royale bedeling door de armeninstellingen. Het lag
daarom voor de hand om de bedrijvigheid in de steden te stimuleren en de armen weer te
leren werken. Bij bestuurders lag de plicht om de gelden voor de armenzorg aan te wenden
voor structurele verbetering van de positie van de armen. Werkverschaffing en onderwijs
stonden daarbij voorop. Hier lag ook een rol voor de elite. De hogere klassen zouden meer
vaderlandsliefde moeten tonen en niet langer met hun kapitaal buitenlandse industrieën en
ondernemingen moeten financieren. In plaats daarvan dienden zij zich te richten op de binnenlandse markt. Hierdoor konden werk en welvaart worden gecreëerd. Niet langer mocht
op werkeloosheid worden gereageerd door ‘hunne liefdegaven te verdubbelen’, maar een ieder moest zich inzetten om ‘den gemeenen man aen eene gepaste kostwinning te helpen’.31
Verder was men het er over eens dat de problematiek van werkeloosheid alleen in de hand
kon worden gehouden door behoud van arbeidsintensieve nijverheid. Om deze reden werd
door sommige auteurs de introductie van mechanisatie zelfs afgewezen. De insteek was positivistisch en ging uit van de maakbaarheid van samenleving en individu.32
De theoretische geschriften leidden tot praktische experimenten. Op particulier initiatief
werden specialistische industrieën opgericht, zoals de productie van porselein en behang.
Dergelijke nijverheid voorzag weliswaar in een specifieke vraag naar luxeproducten, maar
bood geen oplossing voor werkeloosheid onder ongeschoolde arbeiders. Om deze reden
voorzagen bedrijfsplannen ook in de oprichting van fabrieken of werkplaatsen waar de bedeelden en armen met eenvoudig werk, zoals het handspinnen, breien of naaien, in hun
31 Van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte” optiek’, 469.
32 Van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte” optiek’, 468-500; Van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang.

214 Geert H. Medema

Afb. 3 Plattegrond voor de stadsarmenschool in Schiedam door R. van Bol’es ca. 1782. Pentekening uit het Gemeentearchief Schiedam.

onderhoud konden voorzien. Dit werk was geschikt voor jongeren, gehandicapten en bejaarden. Bovendien kreeg de textielnijverheid zo de beschikking over noodzakelijke grondstoffen, zonder dat deze direct werd beconcurreerd. De kosten voor de inrichting van de
werkruimtes en de begeleiding van het werkproces, en de tekorten op de exploitatie moesten worden gedekt met speciaal op te richten publieke fondsen. Onrendabele werkplaatsen
werden zo met publieke middelen draaiende gehouden. Uit pedagogisch oogpunt prefereerde men dit boven rechtstreekse bedeling.33
Een specifieke doelgroep vormden de kinderen van bedeelde ouders. Veel projecten voorzagen in een of andere vorm van onderwijs aan deze kinderen. Aangezien zij thuis niet het
goede voorbeeld kregen, moest hen in publieke instellingen worden geleerd in hun eigen
onderhoud te voorzien. Diverse steden richtten armenscholen op. Dergelijke scholen richtten zich op de verheffing van de scholieren, maar pasten wel op hen niet boven hun stand
te tillen. Het onderwijs in lezen, rekenen of schrijven bleef tot de grondbeginselen beperkt.
De kinderen mochten zich niet te goed voelen voor het eenvoudig handwerk waarvoor hun
afkomst hen had bestemd.34 Een goed voorbeeld van dit armenonderwijs was de armen- of
spinschool van Schiedam, die in 1782 werd voorzien van een geheel nieuw gebouw. Dergelijke nieuwbouw was uitzonderlijk omdat veel vaker werd volstaan met de verbouwing van
bestaande gebouwen. Schiedam had door de teloorgang van de haringvisserij te maken met
grote armoede onder de autochtone vissersbevolking, die weigerde te werken in de bloeiende jeneverindustrie in de stad. Het stadsbestuur reageerde op de lage arbeidsparticipatie
door het oprichten van een armenschool in 1775. Na rijp beraad besloot het stadsbestuur
om, net als andere steden, hier een wolspinnerij aan te verbinden. De kinderen kregen zo
basisvaardigheden aangeleerd, waar zij in hun verdere leven op terug konden vallen. Eerst
33
34

Van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte” optiek’, 472-473.
Ibidem, 475.
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werd deze instelling ondergebracht in een bestaand gebouw, maar op 12 oktober 1782 werd
in de vroedschap het verzoek van de directeuren van de spinschool om een betere locatie
besproken. De directeuren spraken daarbij van de ‘bloeij’ van de nieuwe instelling waarvan ‘zulke heijlzame vrugten [waren] geplukt’. 35 Een beter op de functie ingericht schoolgebouw zou nog grotere vooruitgang mogelijk maken. Het stadsbestuur onderschreef dit
streven en koos een nieuwe locatie aan het Broersveld, waar veel bedeelde en arme families
woonden (afb. 3).36 Het nieuwe gebouw kreeg aan de voorzijde ruimtes voor het schoolbestuur en woonruimtes voor de schoolmeester en de naai- en breimoeder. Aan de achterzijde
lagen de schoolruimtes, met een groot lokaal voor het onderwijs en twee kleinere ruimtes
voor de arbeid.
De oprichting van werkhuizen
Het Schiedamse voorbeeld van de armenschool laat zien hoezeer werkverschaffing werd
gekoppeld aan een humanitair verlichtingsideaal van verbetering en correctie. Dit aspect
stond in de armenzorg zeer in de belangstelling en leidde tot de oprichting van publieke
werkhuizen. Het grote voordeel van dergelijke tehuizen was dat al te schrijnende, bedreigende armoede aan het zicht werd onttrokken achter voorname façades van publieke instellingen. Niet voor niets kenden de Hollandse steden een zeer repressieve aanpak tegen bedelen of landlopen. Een Engelse auteur beschreef het kort en bondig: ‘a beggar is not suffered
to appear in the streets’.37 De verslechterende economische situatie in de tweede helft van
de 18de eeuw en de daarmee groeiende verpaupering leidde in veel steden tot een vernieuwing of verscherping van de bestaande wetgeving. Dergelijke wetgeving voorzag in uitwijzing of verbanning van vreemdelingen en in opsluiting van ingezetenen. Amsterdam had in
1589 het Rasphuis opgericht om bedelaars, vagebonden en kleine criminelen door arbeid te
corrigeren. Maar omdat deze instelling zich al snel tot een tuchthuis voor zware criminelen
ontwikkelde, moest in 1654 het Werkhuis worden opgericht om onder andere bedelaars te
herbergen. Het aantal bedelaars en vagebonden in Amsterdam nam in de jaren zeventig van
de 18de eeuw zo sterk toe dat het Werkhuis onvoldoende capaciteit had om de overtreders
op te nemen. Volgens de werkhuisregenten kon men ‘door het opsluiten van zo veel, geen
vermindering onder dat volk op wegen en straten […] gewaar worden’ wat strijdig was met
de ‘anderzints wijze en beroemde politie dezer stad’.38 In 1779 besloot het Amsterdamse
stadsbestuur dan ook om het Nieuwe Werkhuis te bouwen (afb.4).
In het Nieuwe Werkhuis konden maar liefst 800 personen worden ondergebracht. Het
werkhuis bood onderdak aan bedelaars die door ouderdom, gebrekkigheid of verminking
niet in staat waren te werken en aan diegenen die buiten hun eigen schuld geen werk konden vinden. Werkelozen mochten zich ook op vrijwillige basis laten opnemen in het tehuis.
Deze categorieën verdienden een betere behandeling dan de ‘leeglopers’, die gewoonweg
weigerden door werk in hun bestaan te voorzien. Het gebouw kende verder aparte ruimtes
voor de personen die op verzoek van familieleden werden opgesloten ter verbetering van
losbandig gedrag. Het programma, dat slaapvertrekken, ziekenzalen, werkzalen, opslag35 Gemeente Archief Schiedam (hierna GAS), 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779) fol. 178
verso 12 oktober 1778, fol. 191 16 november 1778.
36 GAS, 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779) fol. 208 20 februari 1778
37 S. Ireland, A pictoresque tour through Holland, Brabant, and part of Franze; made in the autumn of 1789, (London 1790) 25.
38 GAA, 231 Archief Marquette, 95 (rapporten over het Oudemannenhuis, Nieuwe Werkhuis etc.) mem regenten Nieuwe
Werkhuis, ongedateerd 1778.
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Afb. 4 Gezicht op het Nieuwe Werkhuis naar H.P. Schouten, ca 1783. Prent uit het Gemeentearchief Amsterdam.

plaatsen voor voedsel, werkmateriaal en brandstof, keukens, wasruimtes, sekreten, luchtplaatsen en vertrekken voor het personeel en het bestuur omvatte, werd nog complexer
doordat ook mannen- en vrouwenafdelingen strikt afgescheiden moesten worden. De verantwoordelijke stadsarchitect Abraham van der Hart ontwierp een gebouw met vier vleugels
met centraal een paviljoen met ruimte voor de staf en gemeenschappelijke functies. Gangen
verbonden dit paviljoen met de vleugels, zodat er binnenplaatsen ontstonden en afdelingen
konden worden afgesplitst. Van der Hart besteedde veel aandacht aan hygiëne, luchtcirculatie, verwarming en verlichting. Door de plaatsing van een centraal gebouw voor de staf
en keukens, was het mogelijk om alle delen van het gebouw snel en eenvoudig te bereiken
(afb.5).39
Het ontwerp voor het Nieuwe Werkhuis werd opgenomen in The State of the Prisons, geschreven door de Engelsman John Howard. Howard had grote waardering voor het doordachte ontwerp en voor de doelstelling van het Nieuwe Werkhuis. De opname in zijn boek
maakt echter duidelijk maakt dat het Nieuwe Werkhuis onmiskenbaar de trekken had van
een penitentiaire instelling, ondanks dat er – in de woorden van de regenten – wel degelijk
werd gestreefd om landlopers en bedelaars op te voeden tot ‘nutte leden van de societeit’.40
In 1771 was in Haarlem een instelling geopend, waarin ook armen werden geïnterneerd en
39 Over de bouw van het Nieuwe Werkhuis, zie met name: F.H. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, architectuur in Nederland in de achttiende eeuw (Zwolle 2006) 144-187.
40 GAA, 231 Archief Marquette, 95 (rapporten over het Oudemannenhuis, Nieuwe Werkhuis etc.) mem regenten Nieuwe
Werkhuis, ongedateerd 1778.
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Afb. 5 Plattegrond van het Nieuwe Werkhuis door A. van der Hart, 1779. Tekening uit het Gemeentearchief Amsterdam.

aan het werk gezet. Het Haarlemse stadsbestuur had echter duidelijk meer hooggestemde
verwachtingen; onvrijwillige opsluiting was niet aan de orde.
In Haarlem was de Diaconie belast met de zorg voor de gereformeerde armen, terwijl de
Aalmoezeniers de rest van bevolking bediende. Het stadsbestuur begunstigde de Diaconie en het Diaconiehuis met inkomsten uit diverse belastingen en heffingen. In 1677 werd
een aantal huizen aan de Zuiderstraat ingericht als Diaconiehuis. Hier werden mensen opgevangen, die door gebrek of ouderdom niet zelfstandig konden wonen. De toenemende
aanspraak op de zorg, met name sinds de strenge winter van 1740, had de financiën van
het Diaconiehuis echter zo zeer belast dat drastisch in de kosten moest worden gesneden.41
De diakenen zochten naar mogelijkheden om zo veel mogelijk personen in het Diaconiehuis te interneren en bedeelden aan het werk te zetten. Kostenbesparing was vooral mogelijk door hulpbehoevende armen, die vanwege ruimtegebrek bij particulieren waren uitbesteed, voortaan zelf te verzorgen. Om dit mogelijk te maken, was het noodzakelijk om het
bestaande gebouw te vergroten of tot nieuwbouw over te gaan. De diakenen vroegen in 1760
toestemming om het Diaconiehuis te renoveren en te vergroten. Het stadsbestuur benoemde een commissie die het gebouw en ook de organisatie moest doorlichten om inzicht te
krijgen in de besteding van het geld.42 Dit was noodzakelijk omdat de stad jaarlijks gemiddeld 12.000 gulden moest bijdragen om tekorten in de financiën van het Diaconiehuis aan
41 A.P.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand, een overzicht van de ontwikkeling van de stedelijke armenzorg in
Haarlem’, Jaarboek Haerlem (1979) 66-98, aldaar 79-80.
42 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 141 (Vroedschapsresoluties 1760-1761) fol. 19 verso 10 juni 1760. Deze commissieopdracht werd op 31 maart 1762 herhaald, zie: GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763)
fol. 8 verso 31 maart 1762.
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te vullen, ondanks diverse leningen en de toekenning van extra inkomsten uit publieke heffingen.43
Op 12 november 1762 presenteerde de commissie haar voorlopige conclusies aan de Haarlemse vroedschap. Een reorganisatie zou moeten leiden tot volledige verzelfstandiging, zodat het beheer aan de diakenen werd ontnomen. Een regentenbestuur, onder supervisie van
het stads- en kerkbestuur, zou de instelling leiden.44 Het onderzoek had diverse misstanden
in bestuur en financiële administratie aan het licht gebracht. Ook bleek het instellingsgebouw aan de Zuiderstraat in zo slechte staat te verkeren dat daar ‘niets goeds’ van te maken
viel. Het pand schoot tekort op het gebied van brandveiligheid, hygiëne, bruikbaarheid van
de ruimtes en mogelijkheden voor opslag van voedsel en brandstof.45 Het stadsbestuur gaf
een nieuwe commissie opdracht een plan op stellen voor een nieuwe organisatievorm en
concrete adviezen te formuleren voor betere huisvesting.46
De commissie besloot tot een ambitieuze reorganisatie met daarbij een complex bouwprogramma. Een nieuw gebouw moest aan 800 tot 900 mensen onderdak bieden, waaronder 150 kinderen, 670 bejaarden en 80 zogenaamde commensalen die hun onderdak zelf
betaalden.47 De opvangcapaciteit van de instelling werd hierdoor verdrievoudigd.48 Dit gaf
het de mogelijkheid om op grote schaal werk te verschaffen aan de geïnterneerden. Volgens
het reglement moesten alle personen participeren in de arbeid en werd niemand toegestaan
‘zijn tijd in luyheid door te brengen’. Werkweigering kon leiden tot kastijding, maar werkwilligen werd een zakgeld in het vooruitzicht gesteld. Bovendien kon in het nieuwe Diaconiehuis ook worden voorzien in arbeid voor de huiszittende armen waarvoor de instelling
verantwoordelijk was. Er werd gedacht aan eenvoudig spin- en breiwerk. Jongens mochten
eventueel ook bij ambachtsbazen in de stad te werk worden gesteld.49 Het nieuwe gebouw
moest, behalve over de benodigde slaap-, eet- en ziekenzalen, beschikken over werkruimtes en leslokalen voor godsdienst-, lees- en schrijfonderwijs. Verder waren vertrekken voor
de regenten en regentessen, kamers voor de staf, een kamer voor de bedeling, keukens, opslagruimtes, wasruimtes en secreten noodzakelijk. De bouwcommissie waarschuwde tegen een te bescheiden omvang, omdat berouw over een te beperkte opvangcapaciteit achter
‘vrugteloos’ zou zijn.50
De Haarlemse stadsarchitect Isaac Roussel maakte voor het nieuwe pand een ontwerp,
maar dat bleef niet bewaard.51 Ontwerpschetsen voor het project tonen echter aan dat hij
veel moeite had om het veeleisende programma in een samenhangend ontwerp te vatten. De
plattegronden waren ingewikkeld en onlogisch, terwijl de gevelontwerpen veel te voornaam
waren voor een armenhuis (afb. 6). De teleurstellende kwaliteit van het ontwerp en de hoge
43 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis), memorie over de subsidiën aan de diaconie door de thesaurieren; GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties
1766-1767), fol. 72 verso 23 februari 1767.
44 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 35 12 november 1762.
45 Ibidem.
46 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 38 23 november 1762.
47 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767) fol. 72 verso 23 februari 1767.
48 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis) memorie en reflectien […] wegens het bouwen van een nieuw Diaconiehuis.
49 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 146 (Vroedschapsresoluties 1770-1771) fol. 45 19 november 1770, reglement van
huishouding, hoofdstuk 3.
50 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767) fol. 72 verso 23 februari 1767.
51 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis) plan
rooimeester nieuw Diaconiehuis.
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Afb. 6 Schetsontwerp voor het Diaconiehuis in Haarlem door I. Roussel, ca. 1763. Pentekeningen
uit Gemeentearchief Haarlem.

begroting waren voor de commissie reden elders advies in te winnen.52 De Amsterdamse
bouwbazen Barend Stenberg en Jan Smit kwamen op 28 juli 1763 naar de stad en stelden een
ontwerp op, waarvan zij toezegden dit te kunnen bouwen voor 200.000 gulden.53 Ook deze
schets bleef niet bewaard, maar de commissie vond de gepresenteerde architectuur zeer
fraai in vergelijking tot het project van de stadsarchitect dat ‘veel duysterder en van goede
schickinge en meerder [was] ontbloot’.54 Het stadsbestuur bleek enthousiast en besloot in
1767 dat het nieuwe Diaconiehuis in de gepresenteerde stijl te bouwen.55 Bij de uitwerking
van het ontwerp werden de ‘uyterlijke als innerlijke cieraade zoo zeer […] gemenageerd, als
de aanzienlijkheyd en deftigheyd van het aan te leggen gebouw’ dit toeliet.56 Bij het bouwbesluit besloot het stadsbestuur ook definitief tot verzelfstandiging van het Diaconiehuis.
Alle schulden werden door de stad kwijtgescholden of overgenomen.
Op 27 mei 1768 werd het definitieve bouwplan aan het bestuur gepresenteerd en goedge-

52 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis) rapport van de gecommitteerden.
53 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis) brief
Stenberg en Smit d.d. 1 augustus 1763, rapport van de heren gecommitteerden.
54 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende het Diaconiehuis), rapport van de heren gecommitteerden.
55 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767) fol. 72 verso 23 februari 1767.
56 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767) fol. 125 verso 18 mei 1767.
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Afb. 7 Uitgevoerd ontwerp voor de voorgevel van het nieuwe Diaconiehuis in Haarlem door J.
Smit, 1768. Gewassen pentekening uit Gemeentearchief Haarlem.

Afb. 8 Plattegrond van het Diaconiehuis in Haarlem door J. Smit, 1768. Gewassen pentekening uit
Gemeentearchief Haarlem.

keurd (afb. 7 en 8).57 De totale bouwsom tot aan de overdracht aan de superintendenten en
regenten van het Diaconiehuis in september 1770 bedroeg ruim 283.000 gulden.58 Ondanks
deze investering en de overname van alle schulden, kreeg de instelling vrijwel direct te maken met tekorten op de begroting. Eind 1771, het nieuwe Diaconiehuis was nog slechts enkele maanden operationeel, moest een eerste subsidie van 20.000 gulden worden verstrekt
in verband met de hoge prijzen van levensmiddelen.59 In de daaropvolgende jaren bleef het
Diaconiehuis afhankelijk van subsidies en bijdragen vanuit de stad. Bovendien werd pas met
de samenvoeging van het Diaconiehuis en het Aalmoezeniershuis in 1786 de capaciteit van
het gebouw enigszins benut: tot die tijd had het gebouw grotendeels leeggestaan.60
57 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769) fol. 22 verso 27 mei 1768 ; fol. 26 verso 6
juni 1768.
58 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende het Diaconiehuis), overzicht van de kosten.
59 GAH, Stadsarchief 1581-1795, Rood 146 (Vroedschapsresoluties 1770-1771) fol. 146 26 november 1771.
60 Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand’, 82-83.

‘Om van een grote overlast en van leeggangers bevrijd te zijn’

221

Conclusie
Ondanks de bravoure waarmee diverse auteurs in de 18de eeuw de oprichting van werkplaatsen en verplichte tewerkstelling van armen propageerden, waren de resultaten van
daadwerkelijke initiatieven vaak teleurstellend. De kosten voor de tewerkstelling konden
niet worden terugverdiend, omdat de productie vaak niet van voldoende kwaliteit was. Hierdoor moesten tekorten telkens vanuit de opbrengsten uit kapitaal of subsidies van stedelijke overheden worden aangevuld. De verwachtingen konden zo niet waar worden gemaakt.
Het Amsterdamse Nieuwe Werkhuis was dan geen economisch succes en leidde evenmin
tot rehabilitatie van zijn bewoners, maar was voor het stadsbestuur en de burgerij niettemin geslaagd omdat ongewenste en bedreigende excessen van armoede uit het straatbeeld
verdwenen. Het Diaconiehuis stond daarentegen nog lange tijd na oplevering leeg, omdat
verplichte internering niet tot de uitgangspunten van deze instelling behoorde. Het Diaconiehuis vervulde een veel minder homogene functie omdat het was gericht op zowel incidentele ondersteuning als structurele zorg voor verschillende categorieën personen. Werkverschaffing maakte wel onderdeel uit van de taak, maar was niet – zoals in Amsterdam – de
hoofddoelstelling. Het ging bij de bouw immers ook om kostenbesparingen door schaalvergroting.
De verschillen in doelstelling tussen het Nieuwe Werkhuis van Amsterdam en het Haarlemse Diaconiehuis worden ook bevestigd door de positionering van het gebouw in het
stadsbeeld. In Amsterdam koos men voor een weinig prominente locatie op het vrijwel
onbebouwde en decentraal gelegen Weesperveld, waardoor de bewoners letterlijk aan het
zicht werden onttrokken. In Haarlem viel de keuze op een zeer markante locatie op de hoek
van de Koudenhorn en de Nieuwe Gracht, zodat de goede zorg van het stadsbestuur en de
stedelijke burgerij voor iedereen goed zichtbaar was. Beide gebouwen werden ingezet om al
te extreme vormen van armoede achter evenwichtig opgezette façades aan het zicht te onttrekken. De ontregelende elementen in de burgerlijke samenleving werden zo geneutraliseerd. De architectuur van de gebouwen in Haarlem en Amsterdam laat een keuze voor een
eenvoudig baksteenclassicisme zien, dat paste bij zowel de benodigde soberheid van deze
instellingen als het aanzien van de opdrachtgevers. Deze architectuur gaf een zekere monumentaliteit aan deze instellingen van discipline en zorg. De gebouwen beantwoordden
aan de economische en sociale uitdagingen waarmee beide steden zich zagen geconfronteerd en er sprak een zekere overtuiging uit dat de burgerij nog steeds in staat was om de
grootschalige armoedeproblematiek aan te pakken. De problemen waren echter te structureel van aard om door de weinig samenhangende, lokale initiatieven te worden opgelost. In
1800 kwam dan ook een algemene armenwet tot stand, waarmee de pas opgerichte centrale
overheid de taak op zich nam om werkhuizen en gestichten op te richten.61 Deze nationale
aanpak leidde in de 19de eeuw tot de oprichting van grote armenkolonies, waar paupers uit
de Hollandse steden werden ondergebracht. Ongewenste elementen werden vanaf dat moment permanent verwijderd uit de stedelijke ruimte.

61

Van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte” optiek’, 480-500.
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Begin en einde van ‘Le Roi décide seul!’

De Grondwet van 1848 is in Nederland een begrip – of zoals dat tegenwoordig heet ‘ijkpunt’. Toen immers werd het fundament van onze democratie gelegd en de macht des konings voorgoed beknot. Dat is
natuurlijk wel zo, maar er ging toch ook wat aan vooraf. Zo slaagde Willem I er in 1813 in een vrijwel
absoluut vorstengezag te vestigen. Zijn nieuw verworven macht was echter geen lang leven beschoren. Al
in 1830 ondermijnde de Belgische Opstand zijn regeersysteem. Niet het verlies van zijn halve koninkrijk
tastte zijn bewind tot in de kern aan, maar wel de financiële gevolgen, die dat verlies met zich droeg. De
halfslachtige grondwetsherziening, die hij na tien jaar stug volharden toestond, bleek echter onvoldoende. Aan zijn opvolger liet hij zo de historische taak over acht jaar later in één dag liberaal te worden.
Wie het koningschap van Willem i (afb. 1) onder de loep neemt, wordt getroffen door de
faam èn verguizing, die hem ten deel vielen tijdens zijn regering. Die faam had voornamelijk
te maken met zijn optreden als Koning Koopman of Kanalen Koning. De verguizing vond
zijn oorsprong in zijn mislukte rol als Koning van Noord en Zuid. De verantwoordelijkheid
voor beide kanten van de medaille ligt in hoge mate bij de koning persoonlijk. Hij regeerde
immers als verlicht despoot en in zijn periode als Souverein Vorst zelfs als absoluut monarch. De koning zelf zag het trouwens ook zo en duldde geen inmenging van buitenaf –al
helemaal niet van zijn kroonprins, die hij ooit kortaf ‘Le Roi décide seul!’ toevoegde.1
Het omslagpunt tijdens zijn regering is makkelijk aan te wijzen: de Belgische Revolutie
van 1830. Merkwaardig genoeg was het niet het verlies van de Zuidelijke Nederlanden an
sich, dat de neergang van het bewind van Willem i inluidde. Het land bleek immers tamelijk
stabiel. Het waren de financiën van de Staat en van de koning, die op den duur volkomen in
de war raakten en Willem I in 1840 tot aftreden dwongen. Dat uiteindelijk niet alleen België
de onafhankelijkheid uitriep, maar dat ook – uniek in de geschiedenis – de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt dat deed, is veelzeggend. Het
was een klap in het gezicht van de koning en bracht het door hem opgezette systeem van ondernemingen, die de eenheid van de afzonderlijke delen van het Rijk moesten bevorderen, in
het ongerede. Uiteindelijk bleek ook het regeersysteem van de koning niet tegen deze crisis
bestand. Zijn opvolger zou dan ook niet meer alléén besluiten.
Van Prins Willem Frederik via Souverein Vorst naar Koning der Nederlanden
Oranje Boven! Holland is vrij. Met die woorden stapte Gijsbert Karel van Hogendorp doelbewust de vaderlandse geschiedenis binnen. Hij was degene die na negentien jaren de terugkeer van het Huis van Oranje in Nederland aankondigde. Het was een duidelijk geval van
historische rechtvaardigheid. Van Hogendorp was een van de zeer weinige regenten van de
oude stempel geweest, die nimmer een ambt bekleed hadden onder de opeenvolgende regimes, die ons land gekend heeft na het vertrek van stadhouder Willem v: de Bataafsche Republiek, het Koninkrijk Holland en het Franse Keizerrijk. Het zou voor een groot deel aan hem
te danken te zijn, dat de Nederlanders zichzelf, zij het op de valreep, van de Franse overheer1 J.A. Bornewasser, ‘Koning Willem I’ in: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den
Rijn 1979) 247.
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Afb. 1 Willem i ‘in zijn laatste
ogenblikken’ (Atlas Van Stolk
Record 22 Inventaris 23596).

sing bevrijdden. Het kostte hem immers de grootste moeite om steun te verwerven voor zijn
plannen en de vorming van het later fameuze driemanschap met de graven Van der Duyn
van Maasdam en Van Limburg Stirum was dan ook geenszins een vanzelfsprekendheid. De
onzekere toestand – die zoveel vooraanstaande vaderlanders kopschuw maakte – had echter niet alleen betrekking op het mogelijke optreden van de Fransen. Ook over de wensen en
ideeën van de prins van Oranje bestond weinig zekerheid. Van Hogendorp liet zich door dit
alles niet afschrikken en zond op 17 november 1813 zijn proclamatie de wereld in.2 Van Hogendorp, hoe gehecht ook aan de instellingen van de oude Republiek, besefte heel goed dat
van een restauratie-zonder-meer van het stadhouderschap geen sprake kon zijn. Zo stellig –
bijna afgebeten – als zijn proclamatie in zijn geheel klinkt, zo duister blijft het punt van de
2 Nationaal Archief (NA) 2.21.006.49 Familie van Hogendorp, inv. nr 120 Proclamatie: ‘Oranje boven, Holland is vrij’,
origineel. J. Romein, De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl (Utrecht
1934) 509 (afbeelding).
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positie van de prins. Die wordt immers uitgeroepen tot ‘hooge Overheid’ en dat is een vlag
die vele ladingen kon dekken. Aan de overzijde van het Kanaal besefte echter ook de prins
van Oranje dat misschien zijn terugkeer wel vaststond, maar dat allerminst zeker was dat
dan ook de oude tijden weerom zouden komen – in meer dan de meest algemene zin. In de
correspondentie met zijn moeder prinses Wilhelmina, inmiddels weduwe – prinses-douairière – van prins Willem v, was een eventueel koningschap en vooral hoe daarop te reageren
al uitgebreid aan de orde gekomen. De prinses had daarbij tot voorzichtigheid gemaand met
het oog op de oude republikeinse gevoelens, maar tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat haar
zoon ernstig rekening zou moeten houden met de gewijzigde omstandigheden.
Prins Radziwill heeft aan Mimi en mij een schrijven laten zien afkomstig uit Amsterdam, waarin eene beschrijving wordt gegeven van de natie en van de stemming, waarin
die verkeerde. Die brief behelsde ook het natuurlijk verdichte nieuws, dat er eene Engelsche vloot in aantocht was met Willem als koning van Holland. Dat is natuurlijk niet
aan te nemen; wij hebben er ook enkel maar hartelijk om gelachen; maar het zoude toch
wel van aan belang zijn, iets met zekerheid te weten te komen aangaande de werkelijke stemming van de natie en aangaande de wenschen van het beter deel der bevolking.
Dat ons Huis daarginds nog altijd geliefd is, dat men er ons herstel begeert, dat geloof
ik gaarne; maar op welke wijze wenscht men ons terug? En wat willen zij hunnerzijds
doen om onzen terugkeer mogelijk te maken? Dat zijn twee vragen, welker beantwoording voor ons van het uiterste gewicht is. Naar mijne bescheiden meening is het eerste
wat thans te doen staat: het land te bevrijden van zijn tegenwoordig juk; dan kunnen
wij zien welke schikkingen de beste zijn om er rust en welvaart te verzekeren. Zoolang
de oorlog duurt, is en blijft het moeilijk om daaromtrent een bevredigend besluit te nemen; er is zoo velerlei te voorzien. Maar als men U, eene spontane opwelling volgende,
tot den troon mocht roepen, denk ik, dat gij niet zoudt weigeren, wel te verstaan als dit
ook strookt met de plannen der Mogendheden, die nu de toekomst van Europa in handen hebben. Ik zoude U echter sterk moeten aanraden, zelfs den schijn te vermijden van
een koningsschap te zoeken. Ik kan ook niet denken, dat dat Uwe bedoeling zoude wezen, al ware het alleen maar om het vooroordeel, dat in het land zoo lang tegen dezen
titel heeft bestaan. Maar wat ligt er aan den titel, als het wezenlijke slechts wordt bereikt. Zeer noodzakelijk echter schijnt het mij, dat het Hoofd van Staat, welke zijn titel
dan ook wezen moge, bij deze gelegenheid worde bekleed met de vereischte macht om
de naleving der wetten te kunnen verzekeren en om naar omstandigheden te kunnen
handelen, zooals het waarachtig welzijn en de veiligheid der volken dat voorschrijven.
Dat is mijn sentimentje, dat ik in alle nederigheid onder Uwe aandacht breng.3
De brief van de oude prinses is overigens een duidelijke illustratie van het grote belang, dat
de band met de Pruisische koninklijke familie in deze jaren voor de Oranjes had.4 Hoe het
3 Koninklijk Huis Archief, A35-VIIIa-34 prinses Wilhelmina aan prins Willem Frederik 5 maart 1813. Joh.W.A. Naber,
Prinses Wilhelmina, gemalin van Willem V, Prins van Oranje (Amsterdam 1908) 275-276. J.G. Kikkert, Geld, macht & eer. Willem I Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843(Utrecht 1995) 72.
4 M.P. Nekkers-Kapitein, ‘Wilhelmina van Pruisen’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/WilhelminaVanPruisen [22/08/2006]. Prins Anton Radziwill was gehuwd
met prinses Luise Friederike van Pruisen. Zij was een dochter van Prins Ferdinand van Pruisen, de jongste broer van Frederik
de Grote. Prinses-douairière Wilhelmina was een dochter van een van zijn broers, namelijk prins August Wilhelm van Pruisen. Prinses Wilhelmina en prinses Luise Friederike waren dus volle nichten. De schoondochter van de prinses-douarière,
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ook zij, het optreden van Van Hogendorp miste zijn uitwerking niet. Al op 19 november 1813
werd een telegram van het luchttelegraafstation van Yarmouth naar de admiraliteit te Londen doorgeseind:
Complete revolt in Holland, Dutch Baron on his way to Prince of Orange. Texel Fleet in mutiny.5
Deze ‘Dutch Baron’ was mr. Jacob baron Fagel, die door Van Hogendorp samen met kolonel Hendrik de Perponcher, later ook baron en zèlfs graaf, naar Engeland was gestuurd om
de prins van Oranje op te halen.6 De heren zouden slagen in hun missie, al deden zij er wat
langer over dan de bedoeling was. Het weer tijdens de oversteek van het Kanaal werkte namelijk niet erg mee. Het driemanschap in Den Haag zette intussen krachtig door. Van der
Duyn van Maasdam en Van Hogendorp vormden een voorlopig bewind onder de naam ‘Algemeen Bestuur’ en Van Limburg Stirum trad op als militair gouverneur van Den Haag. Het
Algemeen Bestuur trad op 21 november 1813 in de openbaarheid door het uitgeven van een
proclamatie. Nu werd dan aan de buitenwacht duidelijk gemaakt dat de Nederlanders zichzelf zouden bevrijden van het Franse juk. Op de fraaie woorden die Van Hogendorp in zijn
eerste proclamatie had gebezigd, volgden nu de daden – of eigenlijk de concrete maatregelen. Van die maatregelen waren de voornaamste, dat het Algemeen Bestuur zou optreden
namens de prins van Oranje en dat alle ambtenaren waren ontslagen van hun eed van trouw
aan keizer Napoleon. Daarmee zette de nieuwe Nederlandse staat zijn eerste – niet eens zo
heel wankele – stapjes. Deze proclamatie geldt dan ook als het eerste nummer van de Nederlandsche Staatscourant, tot op de dag van vandaag ‘officiële uitgave van het Koninkrijk der
Nederlanden’.7
Dat Koninkrijk zou nog even op zich laten wachten en zelfs de terugkeer van de prins zou
nog niet direct duidelijkheid scheppen over de vraag: stadhouder of koning? Op 30 november 1813 vond het zo bekende tafereel van de aankomst van de prins te Scheveningen plaats.
Vanzelfsprekend wenste ook hij zich via een proclamatie tot de Nederlanders te richten.
Het stuk was nog opgesteld te Londen en werd door de prins in een blikken koker meegenomen. Men had de waarschuwing van de prinses-douairière niet in de wind geslagen en in
de aanhef noemde de prins zich dan ook eenvoudig ‘Willem Frederik’ en géén Willem vi.
Zo bleven alle mogelijkheden nog even open.8 Naast het volkomen ontbreken van enige aanwijzing welke rol of functie de prins voor zichzelf zag weggelegd, is vooral de verzoenende
toon van het stuk opvallend. De prins wenste in elk geval het goede voorbeeld te geven door
al het geleden leed te vergeven en vergeten. Dat Willem Frederik daarnaast de hoop uitsprak
dat de herleving van de koophandel het eerste gevolg zou zijn van zijn terugkeer, is in natuurlijk niet meer dan passend voor een prins die als Koning Koopman de geschiedenis zou
eveneens een prinses Wilhelmina van Pruisen of in de familiekring ‘Mimi’, was tenslotte een dochter van haar broer koning
Frederik Willem II.
5 J. Romein en A. Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen III (Amsterdam 1947) 268.
6 ‘Fagel (Jacob baron )’, P.C. Molhuysen e.a. (red.), Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW) III (Leiden 1911-1937)
392-394. ‘Perponcher (Hendrik George, graaf P. de Sedlnitzky)’, NNBW V, 474-479.
7 Aanvaarding van het Algemeen Bestuur en Proclamatie van 21 november 1813 door Van der Duyn van Maasdam en Van
Hogendorp, Nederlandsche Staatscourant N°. 1; Staatkundig dagblad van de Zuiderzee extra-ordinair 24 november 1813.
8 NA 2.21.006.49 Familie van Hogendorp, inv. nr 120 Proclamatie van de Souvereine Vorst bij zijn komst in het vaderland
(gedrukt) en andere stukken; inv. nr 121 Blikken koker, inhoudende de proclamatie van de Souvereinen Vorst aan Gijsbert
Karel van Hogendorp overhandigd, 30 november 1813. Willem Frederik by de gratie Gods prince van Oranje en Nassau, etc. etc. etc.
allen den geenen die deze zullen zien ofte hooren leezen; salut: doen te weeten: Waarde landgenooten!!, ’s-Gravenhage (G. Vosmaer) (z.j.
[1813]). (Koninklijke Bibliotheek Aanvraagnr: Pflt 23527). Kikkert, Geld, macht & eer, 74-75.
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ingaan. De nadruk op de goede banden met Groot Brittannië, waar prins George iv als regent optrad voor zijn vader koning George iii, is ook in dat verband voor de hand liggend.
Al tijdens de tocht van Scheveningen naar Den Haag werd echter duidelijk dat de vraag
naar de titel die de prins zou gaan voeren, niet ontlopen kon worden. ‘Leve de Koning!’ werd
hem al toegeroepen. In Amsterdam lieten trouwens de ‘Bijltjes’, de timmerlieden, die van
oudsher bekend stonden om hun prinsgezindheid, zich ook niet onbetuigd:
Leve Willem de Eerste onzen Souverein,
De Prins moet Koning van Holland zijn9
Dat lied had zelfs een buitengewoon historische achtergrond. Na de ontijdige dood van
prins Willem ii in 1650 hadden de Hollandse regenten de gelegenheid aangegrepen het
eerste stadhouderloze tijdperk te laten beginnen. Het zéér jeugdige prinsje Willem iii was
daardoor voor de toen voorzienbare toekomst uitgeschakeld uit het landsbestuur. De aanhangers van Oranje waren het daar vanzelfsprekend niet mee eens. Zij vertrouwden echter
op betere tijden en uitten hun gevoel in een uitdagend lied, dat de heren regenten de rillingen over de rug joeg – en in 1672 bewaarheid werd.
Al is er ons Prinsje nog zoo klein,
en hoezee!
Al is er ons Prinsje nog zoo klein,
en hoezee!
alével zal hij stadhouder zijn;
Vivat Oranje, hoezee!
Vivat Oranje, hoezee!10
De vraag of de prins nu koning of stadhouder zou worden was echter niet het enige waarover
de mensen in onzekerheid verkeerden. Mr. Adriaan Walraven Engelen was bij de terugkeer
van de prins van Oranje negen jaar oud. Zijn vader was in 1812 lid van het Hoge Gerechtshof
in Den Haag geworden en sindsdien woonde ook Adriaan Walraven in die stad. Hij zou later
kantonrechter te Tiel worden en in jaren 1848 tot 1853 bovendien lid van de Tweede Kamer.
Van belang hier is dat hij mémoires zou publiceren onder het pseudoniem ‘H.v.A(peltern)’.
Daarin beschreef hij niet alleen de aankomst van de prins in 1813, maar ook de verwarring
die er onder ‘het gemeen’ heerste over de persoon van de prins.
Men wist dat de oude Prins vóór ettelijke jaren overleden was, en had misschien een
flaauwe herinnering aan nog andere sterfgevallen, als van zijn jongsten zoon en
schoonzoon, maar was voor het overige weinig meer met de familie bekend. Vandaar
dan ook, dat als het gemeen vóór ’s prinsen verschijning, het oude reeds uit de zeventiende eeuw van de minderjarigheid van Willem iii dagteekenende liedje aanhief: ‘Al is
ons prinsje nog zoo klein’ enz., sommigen wezentlijk in den waan verkeerden, dat de
komst van een nog zeer jeugdigen Oranjetelg werd tegemoet gezien. Maar ook onder de
voornamere standen was in Den Haag en elders een oogenblik het zonderlinge gerucht
9 H.T. Colenbrander, Willem I, Koning der Nederlanden I (Amsterdam 1931) 151. ‘Rapport, 1 December 1813. De Admiraal
van de Zuiderzee, aan Commissarissen-Generaal van het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden’, Staatkundig dagblad van de Zuiderzee extra-ordinair 1 december 1813.
10 Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën II (’s Gravenhage/Antwerpen 1905) 1800-1804.
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in omloop dat niet Prins Willem vi – zooals men hem noemde – maar diens zoon de
Erfprins als Willem vii aan het hoofd van den Staat zou geplaatst worden.11
De vraag hoe oud de prins van Oranje eigenlijk was, werd uiteraard vanzelf opgelost toen
Willem Frederik weer in levende lijve onder zijn landgenoten verkeerde. Dat werkelijk overwogen zou zijn hem over te slaan ten gunste van zijn zoon de erfprins – die dan als Willem
vii zou zijn opgetreden – is natuurlijk onzin. Willem Frederik was bij zijn terugkeer in Nederland een man van 41 jaar oud, in de kracht van zijn leven dus. Er was in het geheel geen
reden de toen nog maar twintig jaar oude erfprins voorrang boven zijn vader te verlenen.
Zijn roem als Held van Waterloo zou hij bovendien pas in 1815 vergaren. In november 1813
was hij zeker niet méér of beter bekend dan zijn vader. Het gerucht maakte echter wel eens
te meer duidelijk dat er knopen moesten worden doorgehakt. En zo geschiedde. De twijfel
die de prins kwelde, wortelde in de omstandigheid dat juist in Nederland de invoering van
een monarchale staatsvorm een revolutionaire daad betekende. Ons land was immers al
sinds de onafhankelijkheid een republiek geweest. Over de positie van het Huis van Oranje
binnen die Republiek had evenwel niet altijd overeenstemming bestaan. Dat hebben de crises van 1618, 1650 en 1672 (de staatsgreep van prins Maurits en het begin en einde van het
Eerste Stadhouderloze Tijdperk) duidelijk laten zien. Tot een werkelijke monarchie ontwikkelde de Republiek zich desondanks niet. De invoering van een monarchie in 1813 sloot zo
als het ware een echte restauratie uit. Koning wilde de prins bovendien niet worden, voordat
de mogendheden zich over de Zuidelijke Nederlanden hadden uitgesproken.
Dankzij de oud-patriot en Leids hoogleraar J.M. Kemper werd een compromis gevonden.
Van zijn hand – en die van de advocaat C.A. Fannius Scholten – is de Proclamatie, waarin
‘geen Willem de Zesde’, maar ‘Willem de Eerste’ op 1 december 1813 als soeverein vorst aan
het Nederlandse volk werd gepresenteerd.12
Het is geen Willem de Zesde, welke het Nederlandsche volk heeft terug gevraagd, zonder te weten wat het eigenlijk van hem te hopen of te verwachten had. Het is Willem de
Eersten, die, als Souverein Vorst, naar den wensch der Nederlanderen, onder het volk
optreedt, het welk eenmaal door een andere Willem de Eerste aan de slavernij eener
schandelijk buitenlandsche overheersching ontrukt werd. Uwe burgerlijke vrijheid zal
door wetten, door eene die vrijheid waarborgende constitutie, zekerder dan ooit gegrondvest zijn.13
Een dag later aanvaardde de prins van Oranje inderdaad de soevereiniteit op de door Kemper en Scholten aangegeven wijze. Hij legde daarbij sterk de nadruk op de wens van de Nederlanders, die hem gedwongen zou hebben zijn bedenkingen op te offeren. Zo kon men
de nieuwe soevereine vorst er in elk geval niet van verdenken zèlf deze schending van de legitimiteit gewild te hebben.

11 Kikkert, Geld, macht & eer, 74; H. van A(ppeltern), Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte (Tiel 1882/
Rotterdam 1977) 38. ‘Engelen (Mr. Adriaan Walraven)’, J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam 1894) 236-237.
12 J.A. Bornewasser, ‘Koning Willem I’ in: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan
den Rijn 1979) 229-272, 242-243. ‘Kemper (Joan Melchior)’, NNBW II, 658-661. ‘Scholten (Mr. Cornelis Anthony Fannius)’,
NNBW II, 1295.
13 Colenbrander, Ontstaan der Grondwet I, 25 (18. Proclamatie van Kemper en Fannius Scholten, 1 Dec. 1813). Staatkundig
dagblad van de Zuiderzee extra-ordinair 2 december 1813.
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Gij wilt het, Nederlanders! dat ik U meer zijn zal, dan ik u, zonder mijne afwezendheid,
zoude geweest zijn. Uw vertrouwen, uwe liefde legt de Souvereiniteit in mijne handen,
en van alle zijden dringt men op de aanneming daarvan, wijl de nood van het Vaderland,
wijl de toestand van Europa dit vordert. Welaan dan. Ik zal mijne bedenkingen aan uwe
wenschen opofferen. Ik aanvaarde wat Nederland mij aanbiedt, maar ik aanvaarde het
ook alleen onder waarborging eener wijze constitutie, welke uwe vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert.14
Vier dagen later nam soeverein vorst Willem i daadwerkelijk de teugels van het bewind in
handen, nog vóór de ‘wijze constitutie’ tot stand gekomen was. Voor Willem zou dat trouwens in wezen niets uitmaken. Van veel groter belang was namelijk dat zíjn soevereiniteit
aan de grondwet vooraf ging. Hij was dan ook degene die de constitutie zou ‘aanbieden’.
Toen wij, op den 2den dezer, in Amsterdam de Souvereiniteit over de Vereenigde Nederlanden, ingevolge de algemeen uitgedrukte begeerte des Volks, aanvaardden, hadden Wij wel gewenscht, die gebeurtenis welke Ons en onze kinderen en nakomelingen
naauwer dan ooit aan het lot dezer gewesten verbindt, door eene solemneele inhuldiging te bekrachtigen en te bekroonen. Maar de omstandigheden, waarin zich het Vaderland bevindt, en de gewigtige werkzaamheden welke dezelve medebrengen, hebben
Ons raadzaam doen oordeelen om de bepaling van het tijdstip, waarop die plegtigheid
plaats hebben zal vooralsnog te reserveeren, in het blijde vooruitzigt echter van die na
verloop van weinige weken aan de Natie te kunnen aankondigen, en tevens aan onze geliefde Landgenooten eene Constitutie te kunnen aanbieden, die, onder het eenhoofdig
bestuur dat zij zelven gekozen hebben, hunne zeden hunne eigenaardige herkomsten
en gebruiken, in één woord hume aloude vrijheid, verzekere. Intusschen mogen noch
willen Wij langer uitstellen, de teugels der regering zelve in handen te nemen en ons
met de onmiddellijke bestiering der staatszaken te belasten.15
Op 30 maart 1814 volgde tenslotte de inhuldiging als soeverein vorst in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam (afb. 2). Toen was ook de nieuwe Grondwet gereed. Soeverein vorst Willem I
kon er de eed op afleggen.16 De Grondwet zou echter geen al te lang leven beschoren zijn.
Eind februari 1815 ontsnapte Napoleon van Elba om op 1 maart te landen bij Cannes met
zeven fregatten en duizend man. Een adembenemende opmars naar Parijs volgde. Een golf
van ontzetting sloeg over Europa en liet ook de al dan niet herstelde monarchen niet onberoerd. De Franse koning Lodewijk xviii nam op 19 maart de vlucht en zou pas na de Slag
bij Waterloo weer terugkeren in zijn residentie om aan zijn tweede restauratie te beginnen.
Willem i zag in de terugkeer van Napoleon – en de chaos, die daardoor veroorzaakt werd –
een niet te missen kans. De prioriteit van de Europese monarchen was immers in één klap
duidelijk: men moest een verenigd front vormen tegen de gehate keizer. Willem i zou daar14 Colenbrander, Ontstaan der Grondwet I, 26 (20. Proclamatie van den Souvereinen Vorst, 2 Dec. 1813). Bornewasser, ‘Koning Willem I’, 243. Opvallend is de gelijkenis met de apologie van Willem de Zwijger en de Akte van Verlatinghe. De retorische stijl en de context zijn duidelijk verwant. Prins en soeverein vorst benadrukten beiden de legitimiteit niet geschonden
te hebben.
15 Colenbrander, Ontstaan der Grondwet I, 28-29 (25. Publicatie van den Souverein Vorst tot aanvaarding der Regeering, 6
Dec. 1813). Besluit van den 6den december 1813, no. 7, Staatsblad N°. 4, houdende aanvaarding van de souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden, door z. k. h. den heere prince van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
16 Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden. Verbaal der vergadering van aanzienlijken in Amsterdam den 29sten maart 1814 (’s-Gravenhage 1814) art. 28.
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Afb. 2 Beëdiging van de constitutie door Soeverein Vorst Willem i (Atlas Van Stolk Record 23 Inventaris 22280).

bij zijn nut kunnen bewijzen door alvast als koning der Nederlanden – ook der Zuidelijke
Nederlanden dus – op te treden. Zo zou immers de waarde van een vergroot Nederland als
bufferstaat geïllustreerd kunnen worden. Daarnaast was het van wezenlijk belang de koningstitel níet uit handen van de grote mogendheden te hoeven ontvangen. De suggestie van
ondergeschiktheid lag er in dat geval toch wel tamelijk dik op. Hoe het ook zij, op 16 maart
1815 vaardigde Willem i een proclamatie uit, waarin hij kort en goed aankondigde voortaan
‘Koning der Nederlanden en Hertog van Luxemburg’ te zijn.17 Nu er een heel volk aan het vaderland werd toegevoegd achtte de nieuwe koning enige geruststellende woorden voor zijn
Noordelijke onderdanen wel op zijn plaats.
Mijn titel alleen verandert; mijn hart blijft zoo vurig en vaderlijk, als ooit, voor het heil
mijner onderdanen kloppen, en alle deze gevoelens zullen zij wedervinden in de Proclamatie, bij welke ik hun, in dit merkwaardig tijdstip, hunne bestemming en mijne uitzigten voorgehouden heb.18

17 Kikkert, Geld, macht & eer, 96-97.
18 NA 2.02.01 inv. nr 89 Besluit (Proclamatie) 16 maart 1815 N°. 1 (Aanneming Koninklijke waardigheid en titel), Staatsblad
N°. 27 Proclamatie van den 16den Maart 1815, bij gelegenheid der verheffing van Z.K.H. den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden, tot Koning der Nederlanden en Hertog van Luxemburg. (Staatscourant 17 Maart 1815).
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De koning waagde met zijn daadkrachtig èn eigenmachtig optreden een weloverwogen gok.
Het was echter wel degelijk het moment om door te zetten tegen de grote mogendheden. Als
Napoleon werd tegengehouden zou immers zonder twijfel ook deze brutaliteit worden vergeven en vergeten. Als daarentegen Napoleon toch weer een factor van betekenis in Europa
zou worden èn blijven, dan was zijn positie – ook als soeverein vorst – uiterst hachelijk. Hoe
dan ook, ’s konings gokje pakte goed uit. In de dagelijkse werkelijkheid had zijn verheffing
trouwens al helemaal weinig te betekenen. De grote mogendheden hadden namelijk al op 21
juni 1814 besloten dat de Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden met de Noordelijke Nederlanden onder de prins van Oranje verenigd zouden. Deze ‘Acht artikelen van Londen’ hadden ook bepaald, dat de prins zorg zou dragen voor een provisionele regering in het Zuiden.19
Als gevolg daarvan was Willem I sinds 1 augustus 1814 in naam der geallieerden tevens opgetreden als gouverneur-generaal in de Zuidelijke Nederlanden. Zo was dus al een personele
unie ontstaan van Noord en Zuid onder de prins van Oranje. Dat die zich op 16 maart koning
der Nederlanden ging noemen was dus in feite niet veel meer dan de bevestiging van een al
bestaande toestand. ’s Konings krachtig optreden zou behalve de koningstitel nog een niet
te onderschatten beloning opleveren. Het actieve aandeel van het nieuwe Koninkrijk in het
verslaan van Napoleon stelde de kroonprins in de gelegenheid zich op het slagveld te onderscheiden. De prins van Oranje – want die titel was na de oprichting van het Koninkrijk voor de
kroonprins gereserveerd20 – slaagde met glans in zijn missie en ging voortaan als de ‘Held van
Waterloo’ door het leven. Hij deed dat met een onmiskenbare zwier. Het onderscheid tussen
vader en zoon was nu juist op dat punt groot. Tijdgenoot èn historicus J. de Bosch Kemper,
zoon van J.M. Kemper, verwoordde dat verschil op puntige wijze: ‘Willem i was een burgerlijk
koning; Willem ii een ridderlijk vorst.’21 De bijnaam van de vader is dan ook minder heroïsch
dan die van de zoon. Hij ging als de Koning Koopman de geschiedenis in.
De Koning Koopman22
De historicus Romein wees op de tegenstelling tussen de koning en de koopman in de persoon van Willem i. Hij deed dat aan de hand van het grote staatsieportret dat Joseph Paelinck van hem in koningsgewaad maakte.
Dan is er nog altijd dat merkwaardige portret van Paelinck, dat ongewild en onbewust, van diezelfde splitsing zijner persoon getuigt, waarin de koopman den koning
steeds meer is gaan overheersen. Hier is de mantel met de vergulde leeuwen, hier ligt
de kroon van verguld hout, hier ligt alle kraam, waarop de schilder tevergeefs de aandacht van den beschouwer heeft trachten saam te trekken. Maar zij leven niet. Wat leeft
in dit portret en daarom alleen opvalt, is de nuchtere, bijna plebejische kop, die vloekt
met al die dode vorsten symboliek. Hier staart geen koning, maar een koopman in koningsgewaad.23

19 Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 32-33 (26. ‘Protocole de la conférence du 21 Juin 1814’); archiefverwijzing naar:
Record Office, Londen, Foreign – Continent II, 5.
20 Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1815), art. 36. Daarvoor droeg hij de titel erfprins (Grondwet voor de
Vereenigde Nederlanden (1814), art. 17).
21 Kikkert, Geld, macht & eer, 224. ‘Kemper (jhr. Jeronimo de Bosch)’, NNBW VII, 696-697.
22 De auteur hoopt in 2013 een uitgebreide studie over de financieel-economische politiek van koning Willem I het licht te
doen zien. Deze paragraaf dient als voorschot daarop en is daarom enigszins beknopt van noten voorzien.
23 Romein en Romein, Erflaters III, 272.
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Typerend was dan ook dat de eerste instelling die Willem i in het leven riep – nog tijdens
zijn periode als soeverein vorst – de Nederlandsche Bank was.24 ‘’s Konings oudste dogter’
is dan ook de bijnaam, die de Bank tot op de dag van vandaag met gepaste trots voert. Het
was het begin van een lange reeks financieel-economische instellingen en ondernemingen,
die door de koning persoonlijk in het leven werd geroepen. Naast de Nederlandsche Bank
waren de voornaamste: de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de
Volksvlijt (1822), de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824), de Javasche Bank (1826),
de Maatschappij van Luxemburg (1828), de West-Indische Maatschappij en de West-Indische Bank (beiden eveneens 1828). Ook richtte de koning een serie staatsinstellingen op,
die zich met de sanering van ’s Rijks financiën moesten bezighouden: de Amortisatiekas
(1814) en het Syndicaat der Nederlanden (1815), die werden samengevoegd in het beruchte
Amortisatiesyndicaat (1822), en het Fonds voor de Nationale Nijverheid (eveneens 1822).
Wat de koning voor ogen stond met al zijn scheppingen is duidelijk: een economisch systeem voor zijn héle Koninkrijk. De geldomloop zou in het Noorden (de oude Republiek)
gestimuleerd worden door de Nederlandsche Bank, terwijl de handel met Indië, waar dat
landsdeel van oudsher een belangrijk deel van zijn voorspoed aan ontleende, zou worden
georganiseerd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Voor het Zuiden gold dat de
geldomloop dáár in handen kwam van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, terwijl dat lichaam óók zorg moest dragen voor de industriële
ontwikkeling ervan. Voor Luxemburg was die laatste taak weggelegd voor de Maatschappij
van Luxemburg. Voor Nederlandsch Indië werd de Javasche Bank in het leven geroepen om
de geldomloop te verbeteren, terwijl de Handel-Maatschappij dáár tot taak had stimulerend
op te treden om zo de handel met het Moederland mogelijk te maken. Voor de West (Suriname en de Antillen) werden de West-Indische Bank en West-Indische Maatschappij opgericht om daar geldomloop en economie te stimuleren – al was van begin af aan duidelijk
dat dat geen eenvoudige zaak zou zijn. De Nederlandsche Bank en de Javasche Bank (thans
Bank Indonesia) bestaan nog steeds en het zelfde geldt voor de nhm (thans abn amro) en
de Algemeene Maatschappij (in later jaren bekend als de Generale Maatschappij van België
en tegenwoordig als Fortis) – al zijn hun wederwaardigheden de laatste jaren bepaald adembenemend geweest. De meest vliegende start beleefde echter de Algemeene Maatschappij.
Blijkbaar was het eenvoudiger het Zuiden te industrialiseren dan in het Noorden de handel
opnieuw tot leven te wekken. De Nederlandsche Bank en de Handel-Maatschappij leidden
dan ook in de eerste periode na hun oprichting een tamelijk kwakkelend bestaan. Pas ná het
optreden van generaal Johannes van den Bosch als gouverneur-generaal in Indië kreeg de
Handel-Maatschappij – dankzij het beruchte Cultuurstelsel – de wind in de zeilen en kon als
aanjager van de economie in het Noorden gaan optreden. Toen had de Belgische Opstand
echter al plaatsgevonden en was het Zuiden zijn eigen weg gegaan, al had de koning nog
tien jaar van ‘volhardingspolitiek’ nodig om die toestand te erkennen.
De Belgische Opstand
’s Konings naamgenoot Willem Frederik Hermans beschreef het belang van de Belgische
Opstand meer dan anderhalve eeuw na dato op de hem geheel eigen wijze:
24 NA 2.02.01, inv. nr 13 Besluit van den 25sten Maart 1814, n°. 105, houdende het Octrooi en Reglement voor de Nederlandsche Bank, Staatsblad N°. 40, Staatscourant 28 maart 1814 N°. 73.

232 Jan Rutger van Zwet
Maar de Nederlanders zaten niet zo in het nauw als de Israëli’s nu en waren dus minder koppig. Ze kregen er al gauw genoeg van en, uitgezonderd koning Willem i, die de
Belgen oneindig veel goed had gedaan, zeiden ze bij zichzelf: Nou, dan moeten jullie
maar in je eigen vet gaarkoken, zunne. Dit laatste woord hadden ze opgepikt tijdens de
Tiendaagse Veldtocht, die ze hadden ondernomen om rust en orde te herstellen in zuidelijk Nederland.
[…]
Die opstand is, denk ik, in hoofdzaak een modeverschijnsel geweest. De Grieken in
opstand tegen de Turken? De Fransen in opstand tegen Karel de Tiende? Ik ook in opstand, redeneerde buurman Belg, altijd al zeer modebewust, en slaafs navolger van
Franse voorbeelden. En hij begon met rotte eieren te gooien. Maar anders dan modeverschijnselen als paarse kousen, minirokjes of punkkapsels, was de scheiding niet meer
ongedaan te maken.25
Inderdaad, de scheiding was niet meer ongedaan te maken. Dat echter ook de Algemeene
Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt werd meegesleept in het
revolutionaire gewoel en zich – na de nodige druk van het gloednieuwe Belgische bewind
– ook al onafhankelijk verklaarde, was een extra klap in het gezicht van de koning (afb. 3).
Adding insult to injury, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen. De Algemeene Maatschappij –
of na korte tijd: de Generale Maatschappij van België – liet zo niet alleen haar stichter in de
steek, maar ook haar grootaandeelhouder. Voortaan trad de Generale Maatschappij op als
bankier van de nieuwe Belgische Staat.26 Een gerechtvaardige vraag is dan ook zonder twijfel: raakte de Belgische Opstand de koning meer dan de koopman of andersom? Jammer
genoeg is dan meteen duidelijk dat die vraag maar moeilijk beantwoord kan worden, omdat
beiden heren broederlijk samenwoonden in het gemoed van Willem I. Hoe het ook zij, duidelijk is dat de omstandigheid dat de Algemeene Maatschappij haar nuttig werk voortaan
niet meer ten bate van het koninkrijk van Willem I verrichtte, grote gevolgen moest hebben.
De Maatschappij speelde immers niet alleen een rol in het Zuiden als bankier van de Staat en
industriebank, maar had haar blik ook naar het Noorden gericht en zelfs naar de West. Dit
was uiteraard het gevolg van het succes van de Maatschappij, maar ook van de gewoonte van
de koning om de door hem in het leven geroepen ondernemingen samen te laten werken of
een rol te laten spelen bij de oprichting van volgende ondernemingen. Zo werd in 1826 de
Algemeene Maatschappij belast met het verspreiden van bankbiljetten in Suriname vóórdat
de West-Indische Bank daarvoor was opgericht. De Nederlandsche Bank had overigens beleefd voor deze eer bedankt.27 In het jaar daarop raakte de Maatschappij betrokken de bij de
financiering van ‘onderscheidene waterstaatswerken’. Ditmaal trad haar stichter op als de
Kanalen Koning.28 Duidelijk is dat tijdens de regering van Willem zijn eigen financiën, die
van de Staat en die van de door hem gestichte ondernemingen sterk met elkaar verweven
raakten. De Belgische Opstand zorgde ervoor dat deze verwevenheid verwerd tot een onontwarbare kluwen. Het verlies van België was al een aanslag op de het economisch systeem van
Willem i en de vereffening van de staatsschuld zou nog vele jaren op zich laten wachten – al
25 W.F. Hermans, Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (Amsterdam 1994) 93-94.
26 R. Brion en J.-L. Moreau, The Société Générale de Belgique 1822-1997 (Antwerpen 1998) 30-38.
27 http://www.cbvs.sr/dutch/museum/numis-infovoorz-geschiedenis%20geldwezen.htm (Besluit 15 augustus 1826).
28 NA 2.02.01, inv. nr 5704A Besluit 1 november 1827 Geheim La. I N°. 30. (Voorschot (ƒ 10.000.000) van Algemeene Nederlandsche Maatschappij tot Begunstiging van de Volksvlijt voor het voltooien van ‘onderscheidene waterstaatswerken’).
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Afb. 3 ‘Le Désespoir de Jocrisse hollandais’ (Willem I
wanhopig over de Belgische
afscheiding) (Atlas Van Stolk
Record 24 Inventaris 23798).

was dat natuurlijk aan de koning zelf en zijn volhardingspolitiek te wijten. Het verlies van de
Algemeene Maatschappij – op dat moment waarschijnlijk de meest succesvolle van Willems
scheppingen – deed het systeem in feite ineenzakken. Ná de Belgische Opstand werden dan
ook geen grote ondernemingen meer door Willem i gesticht en naarmate de jaren verstreken tijdens de volhardingspolitiek raakten de Staatsfinanciën meer en meer uit het lood en
verscherpten de financiële en politieke verhoudingen zich. De impasse kwam pas ten einde
toen de koning zich gedwongen zag in 1839 de Belgische onafhankelijkheid te erkennen èn
het jaar daarop een Grondwetsherziening toe te staan. Omdat hij tenslotte besloot te abdiceren en het regeren onder de nieuwe grondwet over te laten aan zijn opvolger, heeft Willem
i tot het einde alléén geregeerd. Zijn zoon zou pogen dat ook te doen.
De Held van Waterloo
De positie die Willem ii als kroonprins heeft ingenomen, leek niets te wensen over te laten. De relatie met zijn vader daarentegen des te meer. De karakterverschillen tussen vader
en zoon, tussen de burgerlijke koning en de ridderlijke vorst, zouden tot jarenlange – en zo
nu en dan hoogoplopende – ruzie leiden. Zo raakte de prins van Oranje betrokken bij een
poging de Franse koning Lodewijk xviii af te zetten. Hij zelf zou dan de Franse troon bestijgen. De prins meende bij zijn zwager tsaar Alexander i, die hem van het complot op de
hoogte had gesteld èn bovendien zèlf zijn troonsbeklimming wat vervroegd had, steun te
kunnen vinden. Dat bleek een vergissing en de prins werd van alle kanten de les gelezen.
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Zijn koninklijke vader zag zich dan ook gedwongen de teugels aan te halen. Zo verwijderde
hij enige oudgedienden uit het leger van Napoleon uit de omgeving van de prins, omdat terecht werd vermoed dat zij een gevaarlijke invloed hadden op de prins. De koning stuurde
hen naar de koloniën. De kroonprins legde daarop al zijn militaire waardigheden èn het
ministerschap van Oorlog neer. Vervolgens liet hij zich te Brussel in Franse Revolutie stijl
fêteren. De prins zou als gewoon burger voortaan een eenvoudige staat gaan voeren. Na
verloop van de tijd werd hij evenwel weer in de meeste van zijn ambten hersteld. De verhouding tot de koning bleef echter gespannen. En terecht. Zo beraamde de kroonprins in 1821
opnieuw plannen om Lodewijk xviii van de troon te stoten en zelf zijn plaats in te nemen.
De Zuidelijke Nederlanden zouden dan bij zíjn Frankrijk gevoegd worden. In de loop van de
jaren twintig werd het rustiger rond de prins. Hij keerde zich bovendien af van alles wat liberaal was en bewoog zich nu aan de uiterste rechterzijde van het Europese politieke spectrum. Angst voor het ‘monsterverbond’ tussen de liberalen en de rooms-katholieken bracht
hem er uiteindelijk toe zich weer in dienst van zijn vader te stellen. De koning benoemde
hem in mei 1829 tot voorzitter van de ministerraad en vice-president van de Raad van State.
Zijn positie tijdens het laatste jaar van het verenigd koninkijk was onduidelijk. Zijn biograaf
Bornewasser heeft de houding van de prins tijdens de crisis, die in 1830 losbarstte, in veel
woorden beschreven.
Onverschrokkenheid, impulsiviteit, onberekenbaarheid, innerlijke tweespalt, een ambivalente gezindheid tegenover de koning, zucht naar roem en populariteit, spontaan
geuit eer- en plichtsgevoel, dynastiek besef, vatbaarheid voor het door anderen uitgeoefend appèl – één voor één zijn het hoedanigheden waarmee hij zich tot dan toe had laten
kennen; ze zouden ook in het bewuste optreden weer aan de dag treden.
De prins moest nu namens de koning trachten hetzelfde België voor het vaderland te behouden, dat hij ooit aan Frankrijk – zij het onder zijn scepter – had willen toevoegen. Zijn inspanningen waren tevergeefs. Hetzelfde gold voor zijn – te late – poging dan maar koning
der Belgen te worden. Prins Leopold van Saksen-Coburg, die ooit met zijn verloofde was gehuwd, wist zich nu in het bezit te stellen van die troon. Bovendien had zijn populariteit in het
Noorden vanzelfsprekend ernstig geleden onder zijn optreden in het Zuiden. Gelukkig kon
de kroonprins zich al vrij vlug weer rehabiliteren. In 1831 besloot de koning zijn standpunten in de onderhandelingen met België kracht bij te zetten door militair optreden. De kroonprins werd opperbevelhebber van de legers van zijn vader en wist de Tiendaagse Veldtocht
tot een succes te maken. België bleef alléén overeind door het verschijnen van een Frans
ontzettingsleger. Toen de prins zich op bevel van de koning moest terugtrekken, slaagde hij
er maar net in niet het tegenovergestelde te doen. Hij was hoe dan ook de held van de dag.
De jaren van de volhardingspolitiek van zijn vader waren voor de prins in wezen rustig en tamelijk saai – al werd hij nog steeds zo nu en dan in verband gebracht met conspiratieve activiteiten in Frankrijk en België. Hij grootste deel van zijn tijd besteedde hij aan de leiding over het
in staat van paraatheid gehouden leger. Meestal verbleef hij dicht bij zijn troepen in het nogal
onaanzienlijke Tilburg. Hij liet er zich kennen als weldoener van de eenvoudige bevolking.
Tijdens de laatste jaren van de regering van zijn vader werd de kroonprins weer meer en meer
betrokken bij het staatsbestuur – al voerde hij ook tegelijkertijd oppositie tegen de koning.29
29

Bornewasser, ‘Koning Willem II’, 279-291.
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Grondwetswijzinging 1840 en troonsafstand van Willem i: koning Willem ii
In 1840 was het dan eindelijk zo ver. De volhardingspolitiek was mislukt en de grote financiële offers die het land zich had moeten getroosten, dwongen de koning niet alleen zich
neer te leggen bij een vergelijk met België, maar ook een grondwetsherziening toe te staan.
Hoewel deze grondwetsherziening een uitgesproken beperkt karakter zou dragen – de ministers werden slechts in strafrechtelijke zin verantwoordelijk – voelde de koning zich toch
gekrenkt. De wijzigingen, hoe beperkt ook, keerden zich immers toch tegen de macht van
de koning. Het ging om twee artikelen uit de afdeling ‘Van den Raad van State en de Ministeriële departementen’. Artikel 75 bepaalde:
De hoofden der ministeriële departementen zijn verantwoordelijk voor alle daden door
hen als zoodanig verrigt, of tot welker daarstelling of uitvoering zij zullen hebben medegewerkt, waardoor de grondwet of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd
zijn.
En artikel 76 voegde daar voor alle duidelijkheid aan toe:
Ten einde van deze medewerking te doen blijken, zullen alle Koninklijke besluiten en
beschikkingen moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het hoofd van
het ministerieel departement waartoe dezelven behooren.30
Zo werd naar zijn gevoel de door hem gevoerde politiek afgekeurd. In een gesprek, dat Willem i met zijn minister van Justitie mr C.F. van Maanen en het hoofd van de Staatsecretarie
mr H.J. baron van Doorn van Westcapelle op 12 september 1840 voerde, komt dat duidelijk
naar voren:
Tegenzin om, na de in de Grondwet gebragte veranderingen, langer met de Regeering
belast te blijven, door Hoogstdenz. 27 jaren lang, in het belang van het Rijk gevoerd,
volgens beginselen naar Hoogstdezelfs oordeel, met wijsheid en voorzigtigheid bij de
Grondwet eenmaal vastgesteld en aangenomen, doch thans grondwettelijk veranderd.31
Op 7 oktober 1840 tekende Willem i op Het Loo zijn troonsafstand (afb. 4) en was Willem
ii koning der Nederlanden. Het was een sobere plechtigheid, zònder aanwezigheid van al
dan niet juichende onderdanen.32 Het nieuwe staatshoofd wenste in de eerste plaats een ‘andere’ koning te zijn. Hoe kon het ook anders, gezien de jarenlange spanningen tussen vader en zoon? Hij zou zich wèl richten naar wat de – min of meer – verantwoordelijk geworden ministers hem aanraadden, hij zou het regeringsbeleid wèl in de Tweede Kamer laten
bediscussiëren en zo als een vorstelijk beschermer heersen over zijn volk. Tegenover de Engelse gezant merkte hij op dat zijn vader België verloren had, omdat hij geen rekening had
gehouden met zijn onderdanen.
30 Grondwet (1840), art. 75, 76.
31 NA 2.21.114.03 Collectie 018 C.F. van Maanen inv. nr 217 ‘Mijne aanteekeningen van het geen heeft plaats gehad ten aanzien van des Konings afstand van de Regeering, en de overdragt zijner Kroon en Schepter op zijnen oudsten Zoon, den Prins
van Oranje’, No. 27 Tegenzin enz. (verslag 12 september 1840). H.T. Colenbrander (red.), ‘Gesprekken met Koning Willem
I’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 31 (1910) 258-313, aldaar 302 (299-310: ‘Aanteekening omtrent ’s Konings afstand van de Regeering’; gesprek 12 september 1840).
32 NA 2.21.114.03 Collectie 018 C.F. van Maanen inv. nr 217 ‘Mijne aanteekeningen van het geen heeft plaats gehad ten
aanzien van des Konings afstand van de Regeering, en de overdragt zijner Kroon en Schepter op zijnen oudsten Zoon, den
Prins van Oranje’, No. 44 Verslag ‘Overdragt der Regeering’ door Secretaris van Staat Van Doorn en Griffier ter Staats Secretarie A.G. van Rappard.
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Afb. 4 Troonsafstand door Willem i (Atlas Van Stolk Record 26 Inventaris 5336).

I will follow quite a different course and will render myself loved and respected by them.33
Die andere koers kwam voorlopig niet tot uitdrukking in de grondwet. De beperkte wijzingen, die vlak voor zijn troonsbestijging waren aangebracht, waren de nieuwe koning eigenlijk al te veel en hij zag dan ook als een van zijn voornaamste taken niet méér toe te geven,
dan al gebeurd was. Probleem was echter wel dat de juist de beperktheid van de wijzigingen
ertoe geleid had, dat de roep om een meer uitgebreide herziening niet verstomd was. Koning Willem II was zo gedurende een groot deel van zijn regering – van achtenhalf jaar – gedwongen zich tegen deze wens te verzetten.
Van conservatief naar liberaal in een decennium of in een dag
Na vijf jaren – in 1845 – was de spanning ook binnen de regering blijkbaar al hoog opgelopen. De minister van Rooms-Katholieke Eredienst mr. J.B. van Son beschreef een kabinetsraad van september van dat jaar, waar het onderwerp besproken werd. Willem II was blijkbaar bijzonder gebeten op de minister van Financiën mr. F.A. van Hall, aan wie hij toch de
sanering van de staatsfinanciën te danken had.
Gedurende deze zitting was de Koning zeer zenuwachtig, onaangenaam gestemd, uitermate driftig en liet H. Dezelve zich menige bitse en schampere aanmerking tegen de
herzieningsgezinde Leden van den Raad ontvallen, inzonderheid met het oog op den
Heer Van Hall. (Z.M. brak verscheidenen potlooden stuk.)

33

Bornewasser, ‘Koning Willem II’, 293.
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De koning zei onder meer:
Ik offer de prerogatieven der Kroon niet op. Als men het schavot voor Mijne oogen oprigt, zal ik het schavot beklimmen en mijn hoofd geven, liever dan te onderteekenen.
Ik weet het, het kan mijn hoofd kosten; maar men zal dit doen vallen, eerder dan ik toegeve.
Ik zal de zwakheid van Louis xvi niet hebben, om in de vernietiging van Mijn gezag te
bewilligen eer men mij ombrengt34
De impasse zou geen drie jaar meer voortduren. 1848 ging de geschiedenis in als een revolutiejaar. Het begon met de tamelijk onverwachte val van de Franse koning Louis-Philippe, die
weliswaar koning der Fransen was in plaats van koning van Frankrijk, maar toch de tijdgeest
niet voldoende had verstaan. Daarna raasde de revolutie door Europa. In Oostenrijk trad
keizer Ferdinand af ten gunste van zijn neef Frans Josef. Ook in de Duitse en Italiaanse staten heerste grote onrust, al zou die in de Duitse landen nog maar weinig blijvende gevolgen
hebben. In Nederland volgde de koning de ontwikkelingen op de voet. Vanuit Parijs bereikte hem een diep bewogen verslag, waaruit duidelijk bleek waartoe een te lang volgehouden
verzet tegen hervormingen kon leiden. Dat de koning tegelijkertijd alarmerende berichten
ontving over zijn tweede zoon Alexander, die op Madeira zou sterven, maakten de spanningen waaronder hij leed alleen maar erger. Willem ii besloot dat hij zich niet zou verzetten, wanneer de Kamer om een grondwetsherziening zou vragen. Maar toen zijn ministers
hem op 13 maart in de vroege ochtend aanraadden zèlf stappen in die richting te doen, wilde hij daar niet van horen. Wat later die dag ontving de koning twee brieven van zijn dochter Sophie, die gehuwd was met erf-groothertog Karel Alexander van Saksen-Weimar. Zij
beschreef hoe haar schoonvader, groothertog Karel Frederik was geconfronteerd met een
woedende volksmassa en de moed had opgebracht ‘porter la sacrifice’: hij was zo verstandig
geweest concessies te doen. Volgens zijn schoondochter was zijn optreden dapper geweest
en had hij daardoor de hele familie van een dodelijk gevaar gered. Nog dezelfde dag schreef
koningin Anna Paulowna aan haar dochter, dat vader en moeder haar inzichten deelden. De
koning had soortgelijke maatregelen getroffen als de verstandige groothertog. Inderdaad,
nog dezelfde middag had hij aan de in allerijl ontboden voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld een ruimere grondwetsherziening wenselijk te achten. Nu was het immers nog
mogelijk alles ‘gematigd te behandelen’ en daarom was hij bereid ‘meer sacrifice te doen’.
Op 15 maart 1848 – twee dagen na zijn opzienbarende mededeling aan de Kamervoorzitter
– sprak koning Willem ii tot de gezanten van Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Engeland de
fameuze woorden:
Vous voyez devant vous un homme, qui de très conservatif est devenu en 24 heures très libéral.35
Conclusie
De traditie wil dat de oude Republiek der Verenigde Nederlanden een buitenbeentje was. Bij
ons géén absoluut vorstengezag, maar soevereine provincies en een stadhouder in dienst
34 E. van Raalte,, ‘Constitutionele en vorstelijke perikelen’, De Gids 9 (november) (1965), 250. Idem, Troonredes, openingsredes,
inhuldigingsredes 1814-1963 XIV (’s Gravenhage 1964) 348-349. Archief Bisdom ’s-Hertogenbosch toegang D 1 Het archief van
mr. J.B. van Son (1804 - 1875), doos 2 (18 september 1845).
35 Bornewasser, ‘Koning Willem II’, 301-302.
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van de Staten-Generaal. In hoeverre dat nu werkelijk waar was, is een tweede. Merkwaardig is in elk geval wel dat in Nederland ná Napoleon een ‘restauratie’ plaatsvond, die een
absoluut monarch in het zadel hielp – zèlfs als hij na de invoering van een grondwet verder
regeerde als ‘verlicht despoot’. Dit geldt des te sterker als men zich realiseert dat de moeder van Willem i hem tot voorzichtigheid maande bij de aanvaarding van een mogelijk koningschap met oog op het ‘vooroordeel’ dat tegen zo’n titel in ons land zou bestaan. Toch
slaagde Willem i er wonderwel in de eenhoofdige leiding van de Staat aan zich te trekken èn zevenentwintig jaar te houden. Dat zijn belangstelling voornamelijk uitging naar
de financieel-economische politiek was daaraan waarschijnlijk niet vreemd. De treurige
toestand waarin ons land zich na de Napoleontische overheersing bevond, maakte zijn
krachtig optreden op dat vlak vanzelfsprekend. Toen de Belgische Opstand zijn financieeleconomische politiek in de war stuurde, nam de tolerantie voor zijn autoritaire stijl al even
vanzelfsprekend weer af. De volhardingspolitiek, die de koning bijna een decennium zou
volhouden, ondermijnde zijn gezag op den duur alleen maar meer. Dat de financiën van de
Staat en van hemzèlf daarbij een belangrijke rol speelden deed zijn zaak al helemaal geen
goed. De burgers in het Noorden zagen de Zuiderlingen immers niet echt met lede ogen
gaan en hadden dus steeds minder begrip voor de grote kosten, die het halsstarrige verzet
van hun koning met zich meebrachten. Zo bezien had de Belgische Opstand uiteindelijk
niet alleen de erkenning van een onafhankelijk België door Willem i tot gevolg, maar ook de
hem afgedwongen grondwetsherziening èn zijn abdicatie. De taaie politieke strijd die daaraan voorafgegaan is, maakte de nieuwe grondwet al bij afkondiging een gepasseerd station.
Gevolg daarvan was, dat de hele regering van zijn zoon in het teken kwam te staan van de
strijd om een meer fundamentele herziening. Dat Willem ii wèl geneigd was volgens eigen
zeggen meer te luisteren naar zijn onderdanen, maar hen geen directe invloed op het regeringsbeleid wenste toe te staan, heeft iets tragisch. Hij was waarschijnlijk meer geschikt geweest in plaats van zijn vader te regeren dan als diens troonopvolger. De gebeurtenissen van
1830 waren bepalend voor twee koningschappen en vonden pas werkelijk hun besluit in de
Grondwet van 1848. Toen vond Nederland met de invoering van een werkelijke constitutionele monarchie weer aansluiting bij het ‘Algemeen Europees Patroon’. Willem i slaagde er
daarvoor in zijn hele regering lang alléén te besluiten en Willem ii moest daarom wel liberaal worden – in één dag…
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Willem Paap en de financiële rampen van 1907

Er wordt vaak beweerd dat beurscatastrofes gewoonlijk een golf van door bankroetiers gepleegde zelfmoorden aanblazen. Waarheid of mythe? Waarschijnlijk het laatste: cijfers die op een mogelijk oorzakelijk verband wijzen, heeft niemand ooit boven water gebracht. Hoewel hierop al vaak is gewezen,
blijft de mythe hardnekkig. Ook bij de beurscrashes in de begintijd van de huidige kredietcrisis stak ze
de kop weer op.1 Maar zo heel wild waren de verhalen dit keer niet, en ze verstomden spoedig. Met het
verband tussen ‘zelfmoord’ en ‘beursramp’ wordt ook in romans gespeeld. Een Nederlands voorbeeld is
De doodsklok van het Damrak van Willem Paap, daterend uit 1908. Dit boek gaat over 1907, in
Nederland een gitzwart beursjaar. De auteur laat beursgedupeerden bij bosjes zelfmoord plegen. Hoeveel valt er af te dingen op het werkelijkheidsgehalte van Paaps zelfmoordverhalen? In hoeverre moeten
ook zij als mythen worden weggezet?
Op 23 november 1908 verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij Vivat De doodsklok van het
Damrak, de vierde roman van Willem Paap (afb. 1).2 Met dit boek deed de schrijver zich kennen als een bij uitstek geëngageerd letterkundige; de maatschappelijke actualiteit – om niet
te zeggen het straatrumoer – spat van de bladzijden. De roman vertelt het verhaal van 1907,
het jaar dat ging gelden als een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de Amsterdamse effectenbeurs. Paap spreekt in het boek van een ‘orkaan’ die in 1907 aan land kwam, ‘een
tropenorkaan, die geen bomen veegde, geen hutten, maar vermogens en levens’.3 De verliezen op het Damrak waren in 1907 dramatisch, aldus De doodsklok, en in zo’n groten getale sloegen beursgedupeerden de hand aan zich zelf dat de auteur de typering ‘zelfmoordenaars-jaar’ gerechtvaardigd achtte.4
In 1908 terugblikkend op die catastrofale beursperiode kon Paap nog wel uit zijn vel springen van woede ... woede die hij in zijn boek op geen stukken na weet te bedwingen. De fiolen
van zijn toorn worden om te beginnen uitgestort over Amerikaanse dollarkoningen van het
kaliber Harriman en Rockefeller, gewetenloze speculanten die de New Yorkse beurskoersen naar hun hand zetten.5 Speculeren op de beurs staat voor Paap gelijk aan spelen aan de
roulettetafel en de Harrimans en Rockefellers van Amerika, ‘struikrovers’ van het zuiverste
water, vervalsen daarbij de dobbelstenen.6
Maar minstens even fel haalt de auteur uit naar de ‘financiertjes’ die hij beschouwt als de
‘loopjongens’ van deze Amerikaanse ‘beurzensnijdersbende’, de ‘piccolo’s’ van deze valse croupiers, de Nederlandse commissionairs die aan het Damrak ‘doen’ in Amerikaanse
1 Conclusie van een bericht in NRC Handelsblad, 7 januari 2009: ‘De legende dat in oktober 1929 bankiers in Wall Street in
groten getale in paniek of uit wanhoop zelfmoord pleegden, is lang geleden door John Kenneth Galbraith ontzenuwd. Maar
de financiële crash van 2008 lijkt de crisis van 1929 wat macaberheid betreft te hebben ingehaald.’
2 W.A. Paap, De doodsklok van het Damrak. Roman uit het jaar 1907 (Amsterdam 1908). Verschijningsdatum ontleend aan:
Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976
(Amsterdam 1976) 102.
3 Paap, Doodsklok, 108.
4 Ibidem, 188.
5 E.H. Harriman (1848-1909), hoogste baas van de Union Pacific Railroad Company; John D. Rockefeller (1839-1937),
oprichter en topman van de Standard Oil Company.
6 Paap, Doodsklok, 184 en 275.
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Afb. 1 Uitgeversreclame voor
Paap’s beursroman (collectie
Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Amsterdam).

fondsen (door Paap aangeduid als ‘het vuilnis der Amerikaanse multimiljonairs’).7 Vroeg in
de middag kan men deze heren ‘in de zwarte gewaden der achtbaarheid’ de stoep van Berlage’s tempel zien opgaan.8 Om half twee stipt luidt de torenklok, in het ‘zelfmoordenaarsjaar’ 1907 ook wel de doodsklok genoemd.9 Dan beginnen de heren zich in te laten met het
laagste van het laagste, het ‘stelen en sjacheren’ op de effectenbeurs.10
Welbeschouwd, zegt Paap, zijn die beursheren te beklagen. Grotere cultuurbarbaren
moeten nog geboren worden: ‘Ze lezen niet en verstaan geen wetenschap of kunst.’ Ze wonen in deftig uitziende huizen aan de Heren- en Keizersgracht, waar de ‘meest platte ordinairheid’ heerst.11
Volgens Paap, die had kunnen zeggen dat zijn boek geen roman was maar een aanklacht,12
verrijken deze ‘ploerten’ zich door net als de zich tot multimiljonair plunderende dollarbaronnen aan de andere kant van de grote vijver vals te spelen op de beurs.13 Tal van Nederlan7
8
9
10
11
12
13

Ibidem, 100, 173, 184, 242 en 261.
Ibidem, 60.
Ibidem, 188.
Ibidem, 60.
Ibidem.
‘Het is geen roman, ‘t is een aanklacht!’ – Multatuli, Paap’s grote voorbeeld, over zijn eigen Max Havelaar.
Paap, Doodsklok, 211: het scheldwoord ‘beursploert’.
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ders, meest ‘eenvoudige luidjes’,14 die de commissionairs hun overgespaarde geld hebben
toevertrouwd, zijn de dupe. Een grote schare komt aan de grond te zitten; voor velen is er
geen andere uitweg dan de zelfgekozen dood.
De commissionairs in effecten vertolken zo de schurkenrol. De schepper van de roman
kent voor hen geen genade. Zijn sympathie ligt bij andere figuren. Vooral het kleinburgerlijke leven van de arme, nuchtere onderwijzer Arie Zuydam wordt in warme tinten geschilderd.15 Paap kende zo’n leven van binnenuit – hij was zelf onderwijzer geweest.
Houdt u er verre van...
De kweekschool werd wel de universiteit van het arbeiderskind genoemd. Ook de uit een
arbeidersmilieu afkomstige Willem Anthony Paap (1856-1923) vond hier zijn weg omhoog
(afb. 2). Maar op het onderwijzersambt was hij al spoedig uitgekeken. Zijn nimmer aflatende sociale-stijgingsdrang bracht Paap naar de ‘echte’ universiteit. De studie in de rechten
leverde hem een doctorstitel op. Hij begon in Amsterdam een advocatenpraktijk. Daarnaast
probeerde hij een vaste waarde te worden in de literaire voorhoede van Nederland. Hij behoorde tot de oprichters van De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de door vernieuwingsdrift gedreven schrijversgroep die furore begon te maken in de jaren 1880.16
Toen hij De doodsklok schreef, zijn beurs-Schlager, was Paap al sinds enige tijd geen praktiserend advocaat meer. Een verstandshuwelijk met een dochter van een grootindustrieel
had hem in 1897 tot een gefortuneerd man gemaakt, die zich voortaan geheel kon wijden
aan zijn passie, de letteren. Met het idee van een beursroman moet hij lang hebben rondgelopen.17 Al in een vroeg stadium begon hij zich te documenteren. Om zijn vinger achter
de techniek van het beurswezen te krijgen, doorworstelde hij stapels kranten, tijdschriften
en vakbladen. Wat hem voor ogen stond was wel degelijk een roman, maar het in 1908 gepubliceerde resultaat is meer een schotschriftachtig pamflet.18 Waarschijnlijk was Paap ook
een ervaringsdeskundige. Hij moet zelf op de beurs hebben gespeculeerd en daarbij stevig
hebben verloren. Uit het vermogen van zijn vrouw schijnt op die manier de rek te zijn verdwenen.19 Investeerde hij daarom zo veel woede in De doodsklok? Het boek is één langgerekte
aanklacht tegen de ‘infame schurkenstreken’ van de beursplunderaars.20 ‘Het Damrak? Een
godvergeten gemene zwendel!21 Houdt u er verre van!’ Schreeuwde Paap dit zo hard van de
daken omdat hij zelf aan de Damrakse bandietenbende ten slachtoffer was gevallen?
‘Houdt u er verre van...’, woorden van deze strekking legt de auteur zijn personage Arie
Zuydam in de mond, de arme, nuchtere onderwijzer die we hierboven al tegenkwamen.
Maart 1907 waagt Zuydam tegen beter weten in een gokje aan het Damrak. Hij laat de commissionair Rombouts voor duizend gulden aan Amerikaanse fondsen kopen. Het loopt
slecht af. De koersen kelderen. Dit komt Zuydam op een verlies te staan van elfhonderd gulden. Maar, schrijft Paap:
14 Ibidem, 32.
15 Ibidem, vooral 113-115 en 163-165.
16 Michell Boll, ‘Waarom Willem Paap geen Tachtiger was’, Bzzlletin afl. 129 (1985) 71-82; J. Meijer, Het levensverhaal van een
vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers (Amsterdam 1959).
17 Meijer, Het levensverhaal, 261-262.
18 Vgl. ibidem, 265.
19 Boll, ‘Waarom Willem Paap’, 81.
20 Paap, Doodsklok, 255: ‘infame schurkenstreken’.
21 Boll, ‘Waarom Willem Paap’, 79.
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Afb. 2 Willem Paap omstreeks 1908 (illustratie uit: J.
Meijer, Het levensverhaal van een
vergetene).

Arie had groot geluk, het grootste geluk dat hem overkomen kon. Hij verloor direct
deze eerste keer dat hij speelde, en wel niet ziekeneurig maar vlug, heel vlug. Hij was
voor zijn ganse leven genezen.22
Daarin krachtig gesteund door zijn vrouw laat Zuydam de beurs voortaan lopen. Tegen het
eind van de roman, als zich aan het Damrak de zoveelste grote ramp heeft voltrokken, toont
hij zich nog zeer tevreden met deze strategie: ‘Het beste zal wel zijn er nooit aan te doen.’23

22
23

Paap, Doodsklok, 113-114 en 115.
Ibidem, 253.
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Een schelling of ‘n kwartje
Stormlopen op boekwinkels zag je nog niet zo. Maar naar de maatstaven van die tijd werd
De doodsklok zeker goed verkocht. In een betrekkelijk korte periode werd het boek drie keer
herdrukt.24 Paap’s kruistocht tegen de misstanden aan de Amsterdamse effectenbeurs sprak
het lezerspubliek aan. Ook de ontvangst door de pers was hartelijk. Vooral de Haagsche Courant putte zich uit in lof:
Een roman die het Nederlandse volk lezen moet, ‘t hele volk; een roman waarvan de regering een volksuitgaaf moest laten maken van een schelling of ‘n kwartje; om haar bij
duizenden te verspreiden.25
Het boek werd een grote opvoedende waarde toegedicht. Helemaal unisono, zo moet volledigheidshalve worden opgemerkt, zongen de dagbladcritici niet. Volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant zou geen speculant door de roman thuisblijven.26 Wat dat aangaat waren
de verwachtingen van Paap zelf trouwens evenmin hooggespannen. Zolang de Nederlandse
regering er niets aan deed, zo schreef hij in de roman, zou het ‘reuzen-Monte-Carlo op het
Damrak’, met zijn ‘vals roulette-spel, zijn in New York en in Amsterdam vervalste dobbelstenen’,27 op volle toeren blijven draaien. In soortgelijke bewoordingen liet hij zich uit in
een interview in De Telegraaf:
Mijn roman handelt over het dobbelen aan de beurs en over de bedriegerijen der multimiljonairs in Amerika, door een Amerikaans rechter genoemd: ‘valse munters en
struikrovers’... maar ik maak mij niet de illusie, dat ik veel dobbelaars zal kunnen genezen door al hun zotheden aan het licht te brengen. Die mensen, meneer, die zijn zo
stapel, dat je er met geen ladder bij kunt...28
Het is goed om vast te stellen dat Paap hier het oog heeft op zowel de bedriegers als de bedrogenen, op zowel de beurszwendelaars als de dobbelaartjes die zo mesjogge zijn zich
door die schurken te laten beetnemen. De ‘struikrovers’ verdienen niet beter dan onder de
zoden te worden gestopt, maar hun slachtoffers treft volgens de romancier wel degelijk ook
blaam.
Goed verkocht, gunstig besproken: De doodsklok kende een vliegende start. De naar literaire roem hunkerende auteur moet in zijn nopjes zijn geweest. Jammer voor hem dat de
animo voor het boek een half jaar na verschijnen al begon weg te ebben en dat het nog voor
zijn dood in het moeras van de vergetelheid wegzakte.29
Een tweede leven is Paaps roman tot dusver misgund. Ook in de financiële-crisistijden
die wij nu beleven, zal geen uitgever brood zien in een heruitgave. Dit neemt niet weg dat de
belangstelling voor De doodsklok de laatste tijd is gegroeid. Bij de voorbereiding van dit artikel stuitte ik op financiële-crisiswatchers die ik ervan verdenk het boek op z’n minst uit de
bibliotheek te hebben gehaald. Ik beperk me tot één voorbeeld. Bloggend voor de Volkskrant
reageerde mediasocioloog Peter Hofstede begin oktober 2008 op het nieuws dat de beurs
onderuit was gegaan. We staan, schreef hij, aan de vooravond van ‘ongewoon moeilijke tij24
25
26
27
28
29

Meijer, Het levensverhaal, 265.
Boll, ‘Waarom Willem Paap’, 79.
De Vries, Een eeuw vol effecten, 102.
Paap, Doodsklok, 275.
Meijer, Het levensverhaal, 262.
Ibidem, 265.
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den’; het kon weleens dezelfde kant opgaan als destijds na de Wall Street Crash van 1929:
In de vs verloren toen in drie jaar tijds dertien miljoen mensen hun job, vielen vijfduizend banken om, liep de industriële productie terug met vijfenveertig procent en de woningbouw zelfs met tachtig procent. De schok van de crash bracht velen ertoe de hand
aan zichzelf te slaan. Alleen in het jaar 1932 al bedroeg het aantal zelfmoorden 23 duizend.30
Zo’n zelfmoordgolf kennen we ook uit onze eigen geschiedenis, zo betoogt Hofstede. Hij
verwijst hierbij naar Paaps beurskrachroman, waarin die golf zou zijn beschreven.
Zelfmoord is in Paaps roman inderdaad een frequent gehanteerd begrip. Hierboven bleek
al dat de auteur de term ook gebruikt om te doen uitkomen hoe beroerd het in 1907 allemaal
is – hij noemt 1907 het ‘zelfmoordenaars-jaar’.31 Dat die typering volgens Paap hout snijdt,
komt vooral door de catastrofe die zich in 1907 voltrekt tussen 6 en 13 oktober. In die week
gaan aan de Amsterdamse beurs meer dan vijfhonderd miljoen gulden verloren.32 Wat dan
in Nederland op gang komt is ‘gruwelijk’:
Een reeks van zelfmoorden van lui, te onnozel om in te zien van welk hemelschreiend
bedrog, van welke bandieten in Amerika, van welke zwarte bende in Amsterdam zij de
slachtoffers zijn.33
Blogger Hofstede gaat ervan uit dat Paaps gruwelijke zelfmoordgolf Nederland werkelijk
overspoelde. Maar was dat ook zo? Hebben we op dit punt bij de goed gedocumenteerde
Paap nou net niet met de werkelijkheid te maken maar met fictie? Die vraag zal mij in het
hiernavolgende bezighouden. Een antwoord laat zich het makkelijkst formuleren als ik in
de komende paragraven eerst de vier personages centraal stel wier beursavonturen in De
doodsklok op zelfmoord uitlopen.
Verliezen en winnen op het Damrak
Het is in de roman oudejaarsavond 1906 als de heer Willaerts, telg uit een Amsterdams patriciërsgeslacht, aan het woord komt:
’t Is merkwaardig, hoe de handel in effecten in Nederland steeds toeneemt. De goederenbeurzen zijn altijd groot genoeg, maar de effectenbeurzen zijn altijd te klein. ’t Is
jammer.34
‘Zegt u dat niet,’ reageert Willaerts’ gesprekspartner, de zoon van een commissionair in effecten, ‘aan die handel wordt verdiend.’
Door je papa, ja! Maar voor het nationale vermogen van Nederland, voor de welstand
van het land in zijn geheel heeft al dat kopen en verkopen absoluut geen zin. Of, helaas,
een heel slechte zin: ‘t is spelen, speculeren.35

30 Peter Hofstede, ‘Beurskrach: smoking gun?’, VKblog woensdag 8 oktober 2008.
31 Paap, Doodsklok, 188.
32 Ibidem, 243.
33 Ibidem, 217.
34 Ibidem, 52.
35 Ibidem.
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Willaerts speculeert zelf ook, al weet hij dat het een ‘dwaze, gevaarlijke hartstocht’ is. Hij
kan het niet laten, is eraan verslaafd. Een gelukkige omstandigheid is dat Willaerts, dankzij
de economische tijdschriften die hij leest, wel enig inzicht heeft in de werking van de beurs.
Van dat inzicht is bij een drietal andere personages in De doodsklok in de verste verte geen
sprake. De manufacturier Wouters, de bakker Uyterlinde en de timmermansbaas Neerdyk
stappen in beurszaken, maar tasten daarbij volledig in het duister:
Wat het eigenlijk inhad, wanneer zij speelden aan de beurs, was hun een onbekende wetenschap, en zij misten naar aanleg en kennis zelfs alle gegevens om het ooit te weten
te komen. Eigenlijk weten deden ze alleen, dat ze verdienden, als de koersen, waar ze
’s avonds in de krant naar keken, omhoog gingen, en dat ze verloren, als ze daalden.36
Wouters, Uyterlinde en Neerdyk, ‘burgerluidjes’ uit de Amsterdamse Jordaan, vertrouwen
hun overgespaarde geld toe aan de commissionair Rombouts, die een klein kantoor houdt
aan de Egelantiersgracht. Rombouts koopt effecten voor het drietal, die hij in prolongatie
neemt. Paap legt uit wat dat inhoudt.37 Stel, een schoenmaker brengt tweehonderd gulden
bij Rombouts. Die koopt vervolgens niet voor ƒ 200 fondsen voor hem; dat zou de moeite
niet waard zijn, immers geen kans op winst van enige betekenis geven. Hij koopt voor hem
fondsen tot een bedrag van ƒ 2200, en hij houdt die in pand voor de ƒ 2000, die hij er meer
voor geeft dan de ƒ 200 van de schoenmaker. Gaan de fondsen in de hoogte, dan is de winst
natuurlijk voor de schoenmaker. Gaan ze in de laagte, dan is ook het verlies voor hem. Maar
dan moet hij bijpassen. Het onderpand (de fondsen) moet namelijk altijd minstens tien procent meer waard zijn dan de prolongatiepost, dan in dit geval de ƒ 2000, die Rombouts erop
voorgeschoten heeft. Dit is voorgeschreven in het Reglement van de Vereniging voor de Effectenhandel.
Dalen de koersen, dan moet de schoenmaker dus bijpassen. Kan hij dit niet, dan heeft
Rombouts het recht het onderpand te executeren en wordt het in een daarvoor bestemde,
naast de effectenbeurs gelegen lokaliteit publiek verkocht.
Als Wouters, Uyterlinde en Neerdyk in beurszaken verstrikt raken, ligt de ‘schitterende’
tijd van 1906 nog vers in het geheugen, de ‘jubelende’ tijd dat de ‘Hollanders met lachende
gezichten in de avondbladen de stijgende koersen lazen’.38 Ze treffen het niet, want 1907 is
nog maar net begonnen of het is al grondig mis.
In januari daalt de aandelenkoers van de Union Pacific Railroad Company. Deze spoorwegonderneming is in handen van E.H. Harriman en zijn vrienden. De leden van dit Amerikaanse dollarbaronnenclubje hebben op dat moment baat bij een koersdaling en manipuleren de boel zo dat die ook tot stand komt. Ze verspreiden het bericht dat hun rollend
materieel voor het steeds uitgebreider wordend vervoer volstrekt onvoldoende is. Om deze
boodschap de schijn van waarheid te geven, onttrekken zij opzettelijk een massa wagons
aan het vervoer, die zij ongebruikt op kleine stations midden in het land laten staan. Zoals
Harriman keer op keer benadrukt, behoeft de situatie verbetering, en daarvoor moet aan het
publiek geld te leen worden gevraagd.39

36
37
38
39

Ibidem, 13.
Ibidem, 32-33.
Ibidem, 72.
Ibidem, 76 en 261.

246 Gerard Borst
Het vanzelf sprekend gevolg was een grote schrik bij de houders der fondsen, en een
veel sterkere daling van de koersen der Amerikaanse waarden trad in dan de buitendien
opkomende crisis op zich zelf veroorzaakt zou hebben.40
Zwaar weer op de Amsterdamse effectenbeurs! In vijf weken tijd gaan 150 miljoen gulden
verloren aan waarden van ‘lui als die Harriman’.41 En blijvend herstel zijn de koersen van
deze ‘Amerikaanse waarden’ voorlopig niet gegund. Eind februari, begin maart zijn ze zo
ver gedaald dat in kringen van Amsterdamse commissionairs wordt aangenomen dat het
dieptepunt is bereikt. In hun kantoren klinkt het sein dat er nu ‘koopjes’ zijn te halen, dat de
laagste prijzen er moeten zijn en dat binnen de kortste keren ‘rijzing’ zal volgen.42
Amsterdam wordt gek. ‘Enorme inkopen in Amerikaanse shares,’ kopt het Algemeen Handelsblad begin maart.43
De Amerikanen waren plotseling het onderwerp van gesprek van de winkeliers in de
Kalverstraat, van melkboer en komenijsman in de Jordaan, van de miljonairs aan Keizers- en Herengracht.44
Bij de commissionairskantoren loopt het storm. Ook bij Rombouts op de Egelantiersgracht
is het een drukte van belang. Hier plaatsen Wouters, Uyterlinde en Neerdyk fikse orders.45
Elders doet een menigte stadsgenoten hetzelfde. De ‘epidemie’ schrijdt door heel Amsterdam, ‘van het Noorden naar het Zuiden, van het Oosten naar het Westen’. Iedereen tikt
koopjes op de kop: ‘de lui zitten vol, tot aan de hals zitten zij vol’.46
Tot hun verdriet, naar spoedig blijkt. Met hun aanname dat de beurs zal opveren, hebben
de commissionairs de plank misgeslagen; de koersen kelderen juist nog meer. Het Damrak
wordt het toneel van treurige taferelen (afb. 3).
’s Middags zwierven ze in de buurt van de beurs, de arme kerels die gekocht hadden.
Je zag dat niet zo direct in de drukte van het Damrak, waar trams bolderen en bellen,
en haastige mensen lopen. Opmerkzaam moest je toezien. Maar dan zag je heel duidelijk, dat er daar een liep, die blijkbaar geen haast had en zenuwachtig deed met de vingers, en daar een, die met bewegingen van het hoofd in zich zelf sprak, en daar een, die
de hoed afnam en met de zakdoek over zijn voorhoofd streek, ofschoon het toch niet
warm was.47
Op 14 maart crasht Wall Street. Aan het Damrak dreunt dit na. Er worden enorme verliezen
geleden. De velen die zich hebben onderworpen aan het prolongatiesysteem, krijgen het
consigne bij te passen. Zowel Wouters als Neerdyk kan dat, maar Uyterlinde niet. Diep en
diep weggezakt in de financiële puree, verhangt de bakker zich op zijn meelzolder.48
Er zijn er meer die door de ‘maartse crisis’ tot zelfmoord worden gedreven. ‘Je hoort vertellen,’ zegt onderwijzer Arie Zuydam tegen zijn broer, ‘van allerlei ongelukken in de stad,

40 Ibidem, 76.
41 Ibidem, 99.
42 Ibidem, 101.
43 Ibidem, 102.
44 Ibidem.
45 Ibidem, 105.
46 Ibidem, 108.
47 Ibidem, 108-109.
48 Ibidem, 112.
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Afb. 3 De doodsklok, p. 108-109: ‘’s Middags zwierven ze in de buurt van de beurs, de arme kerels
die gekocht hadden’ (collectie Stadsarchief Amsterdam).

van lui die zich hebben opgehangen, dood geschoten.’49 Wouters en Neerdyk blijft dit lot
bespaard. Voorlopig althans...
Van de schade en schande van de maartse crisis worden de mensen niet wijzer, stelt Zuydam vast. Ze hebben zwaar verloren, maar ermee ophouden ho maar! ‘Het wordt nog veel
erger,’ voorspelt hij.50
De beurs is nog niet opgekrabbeld of aan gene zijde van de oceaan slaan de struikrovers
weer aan het stunten. In een vergadering op 9 mei besluiten Harriman en zijn kornuiten, de
directeuren van de Union Pacific, tot de uitgifte van nieuwe obligaties. Dit zal tot koersdalingen leiden, beseffen ze terdege, maar dat is precies wat de bedoeling is. Buiten de vergaderzaal wachten verslaggevers af of er nieuws te verspreiden zal zijn.
Maar Harriman nodigde deze keer na afloop van de vergadering de reporters bij de directeuren in de vergaderzaal en hield een erg uitvoerige en totaal overbodige rede van
een half uur over de toestand van de Union Pacific tegen hen, en zorgde dat niemand
van de reporters de zaal verliet. Wat ook billijk was – ja, ja, die Harriman is ‘n eerlijke
kwant – want wanneer iemand eerder dan de anderen met het nieuws heenging, zou hij
daarmee aan de beurs natuurlijk zijn voordeel kunnen doen. De reporters zelf vonden
de handelwijs tot zover dan ook volkomen correct, en zagen pas later het bedrog in.
49
50

Ibidem, 163-164.
Ibidem, 164.
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De andere directeuren namelijk verdwenen tijdens die rede van Harriman de een na de
ander uit de zaal, holden met het nieuws naar de beurs, en gingen daar met hun vrienden aan het werk.51
De Harriman-bandieten slaan zo een monsterslag.
Bij de aanvang toch van die vergadering van directeuren, 9 mei half twaalf, noteerden
de Unions omstreeks 146; tijdens de vergadering, die twee uur duurde, steeg de koers
tot 1491/2; toen het besluit van de vergadering door de reporters bekend werd, kwam er
een daling tot 143.
De vrienden van Harriman hadden dus een half uur de tijd om op reusachtige schaal à
la baisse te speculeren. Wat zij voor 148, 149 hadden verkocht, konden zij kort daarna,
om daardoor later tot levering in staat te zijn, inkopen voor 143.52
Cashen voor Harriman c.s.! In de weken volgend op deze ‘gap’53 zakken in New York en Amsterdam de koersen weg.
In juni kwam weer het parool, dat er op de beurs een kerstboom stond, waaraan je maar
te plukken had om cadeautjes te krijgen, dat er weer ‘koopjes’ waren te halen, en de
hartstocht van het speelhol-gegok, de van de door hun tulpenhandel beroemde vaderen geërfde dolheid, sloeg weer uit in de Hollandse gemoederen als een epidemische
waanzin.54
Net als een paar maanden daarvoor bazuinen de commissionairs rond dat een opleving
aanstaande is. Voor de verandering is het lot de koopjesjagers gunstig gezind. Het Damrak
klimt uit het dal en weet de opgaande lijn een maand lang vast te houden.55 De dobbelaars
– kruideniers, kantoorbedienden, renteniertjes – maken winst.56 Juist daardoor worden ze
aangezet ‘in hun schaapkoppigheid’ nog meer geld te sluizen naar de in het werk omkomende commissionairs, die ‘piccolo’s van de valse croupier Harriman’.57
De hysterie is nu compleet. Heel Amsterdam koopt in. Of beter: heel Nederland. Want
ook uit de provincie regent het kooporders.58 Manufacturier Wouters en timmermansbaas
Neerdyk, verliezers in maart, winnen wat terug. Maar de financiële pret is van korte duur.
Het Damrak geplunderd
Wouters en Neerdyk – sinds het maartse beursdebacle gezworen kameraden – verdwijnen
nu even achter de coulissen. Een andere figuur uit De doodsklok vraagt om aandacht, een personage dat door zijn schepper wordt ingedeeld bij de maatschappelijk iets beter gesitueerden.
Als Paap hem het verhaal in schrijft, speelt Dries Corbelyn met de gedachte op de beurs
zijn geluk te beproeven.59 Corbelyn woont met vrouw en kinderen, drie dochters van voor in
51 Ibidem, 124.
52 Ibidem.
53 Ibidem, 125.
54 Ibidem, 172.
55 Ibidem, 172-173.
56 Ibidem 173.
57 Ibidem.
58 Ibidem, 179.
59 Ibidem, 43-47.
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de twintig, op stand aan de Keizersgracht. Pas geleden heeft een faillissement een eind gemaakt aan zijn rijke bestaan als directeur van een rijwielfabriek. Hij renteniert van de tachtigduizend gulden die hem na deze ramp zijn overgebleven en teert in op dit ‘kapitaaltje’.
Tobben geblazen. Corbelyns grootste zorg geldt zijn dochters. Die moeten, als zij straks
trouwen, toch eigenlijk een behoorlijk jaargeld krijgen. Dat, vreest hij, lukt onmogelijk als
vermogensaanwas achterwege blijft.60
Na wat omtrekkende bewegingen laat Corbelyn zich daadwerkelijk door het speculatievirus aansteken. Begin maart klopt de ex-fabrikant aan bij Piet Harlebeek, deelgenoot in De
Waert & Co, een ‘bij stedeling en provincialist’ in hoog aanzien staand bankiers- en commissionairshuis (Paap: ‘speelhol’), dat gevestigd is aan Corbelyns eigen Keizersgracht.61
Harlebeek ontvangt van Corbelyn tienduizend gulden en krijgt de volmacht voor een ton aan
Amerikanen voor hem te kopen.62 Een oudere rot in het beursvak dan Rombouts, die voor
‘klantjes’ als Wouters, Uyterlinde en Neerdyk inkoopt als een razende, neemt Harlebeek een
afwachtende houding aan.
Eindelijk kwam in New York de 14de maart, de dag van de paniek, waarop de Unions
daar daalden tot 1241/2. Toen de volgende dag, de 15de, de beurs te Amsterdam in wilde zenuwachtigheid opende, wisten enkele grote huizen als De Waert & Co door telegrammen toch ook, dat die koers daarginder beschouwd werd als paniekkoers, en in
Amsterdam daalden ze dan ook niet verder dan tot 138. Tegen die koers durfde Harlebeek het te wagen.63
Harlebeek koopt die 15de maart fors in voor Corbelyn en kan hem spoedig daarop adviseren winst te nemen. Wat tegen een koers van 138 is gekocht, gaat in de eerste week van mei
tegen een koers van 148 van de hand. Corbelyn verdient zevenduizend gulden; de huwelijksperspectieven van zijn dochters groeien.64
Corbelyn komt in een opperbeste stemming. Voor iemand die zijn dochters een uitzet
moet geven, vindt hij zevenduizend gulden erbij ‘verduveld aardig’. Een paar van die meevallers en hij is er bovenop. Maar:
’n Speler wilde-n-i niet worden; daar hoor je genoeg van, van spelers; zo iemand, die
van geen uitscheiden weet, die alles er aan waagt, zo iemand wilde-n-i niet zijn. Want
als je doorgaat, dat is bekend genoeg, dan wordt het ’n hartstocht; dat is net als met roken of met drinken of meer van die dingen, waarbij de Hartstocht zegt: ‘Ja!’ en waarbij
de Wil zegt: ‘Nee!’ en vervolgens de aristocratische Hartstocht tegen de Wil zegt: ‘Loop
jij naar de maan, burgermannetje!’ en aan de Wil het kleine levenslichtje uitblaast, om
voortaan als alleenheerser te tronen in het zwakke wezentje, dat daar mens heet.65
‘Gebruik je verstand!’ spreekt Corbelyn zichzelf streng toe. Rijker worden op de beurs is een
kwestie van een simpele strategie: op tijd kopen in een dalende markt en op tijd verkopen
in een stijgende markt.66
60 Ibidem, 86-91.
61 Ibidem, 67 en 71.
62 Ibidem, 107.
63 Ibidem, 115.
64 Ibidem.
65 Ibidem, 174.
66 Ibidem.
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Maar fortuin laat zich door een particuliere belegger, hoe verstandig die ook is, moeilijk
afdwingen. In de dalende markt van juni stopt Corbelyn via Piet Harlebeek een fiks bedrag in
Amerikaanse fondsen. Een derde van zijn vermogen komt bij De Waert & Co in prolongatie
te liggen.67 Als in juli de markt stijgt en de Amerikanen goed beginnen te presteren, wil hij
verkopen. Hij stuit op het negatieve advies van Harlebeek, die hem wijsmaakt dat het hoogtepunt van de markt nog niet is bereikt.68 Het komt Corbelyn duur te staan.
De stemming slaat om. Gebeurtenissen in Amerika zorgen voor nieuwe beursonrust.
Ditmaal is dollarkoning John D. Rockefeller de aanstichter van veel kwaad (overigens in
samenwerking met de al vaker ten tonele gevoerde E.H. Harriman). Op 3 augustus hoort
Rockefeller in Chicago een vonnis tegen zich uitspreken dat er niet om liegt.
De Standard Oil Company, de maatschappij van de petroleumkoopman en multimiljonair Rockefeller – hij bezit 300 miljoen dollar of 750 miljoen gulden, en hij ruikt niet
naar zijn petroleum, want het venten laat hij aan anderen over – die maatschappij werd
wegens 1463 verschillende gevallen, waarin zij van een zekere spoorweg voor het vervoeren van haar petroleum vermindering van de gewone vrachttarieven had bedongen,
als zijnde dit strijdig met de Amerikaanse wetten, tot een boete van 29.240.000 dollar
of ruim 73 miljoen gulden veroordeeld.69
Rockefeller pesten is vragen om moeilijkheden. In New York kelderen de koersen.
Want de Rockefellers en Harrimans gingen daar aan het werk. Dat zouden ze goddomme dat Amerikaanse plebs afleren, hun zulke loeren te draaien als dat vonnis van Chicago. Ze smeten met hun beursmanoeuvres de koersen naar beneden, elke dag weer, elke
dag meer; ze gingen weer uit zengen en branden en stroppen draaien, en de Unions, die
daar 24 juli nog 146 hadden gestaan, stonden 12 augustus 124! 70
De lust tot verkopen vergaat Corbelyn. Het is precies omgekeerd: hij stampt zich nu pas echt
vol met Amerikanen ... koopjes immers. Maar zijn beursplezier is vergald.
Het zijn beroerde tijden voor de rentenier. De financiële markt daalt en daalt. Daar zit Corbelyn dan, met al zijn Amerikanen. Had hij zich in juli maar niets aangetrokken van Harlebeek. Was hij toen maar tot verkoop overgegaan. Hoe mooi hadden de Amerikanen niet gestaan. Merkwaardig, dat was nog maar veertien dagen geleden. Wat een zonderling gedoe,
dat spelen op de beurs!
De speler is zich niet bewust, hoe ’t eigenlijk staat; hij rekent nog altijd met zijn volle
vermogen; hij heeft nog altijd diezelfde papieren; die hebben zo veel gekost, dus zullen
ze wel weer rijzen. Dat hij alles kan verliezen, staat hem geenszins klaar voor ogen. Dat
is net, als dat je in ’n automobiel zit, je gaat vanzelf razen; je hebt ’n flauw idee, dat je
niet wijs bent, en toch doe je ’t, totdat je het gezicht op de weg verliest, tegen een boomstronk vliegt en de benen breekt. Je zit daar nu eenmaal in, in die automobiel van het
spel; je bent op reis, je zit midden in de hei, het stuur deugt niet meer, maar je moet verder; en je zult thuiskomen; volhouden; die Unions, die nu 124 staan, stonden toch nog
67
68
69
70

Ibidem, 179 en 180.
Ibidem, 183.
Ibidem, 183-184.
Ibidem, 186.

Wat geld met mensen doet

251

Afb. 4 Bedrijvigheid op de Amsterdamse beursvloer (collectie Stadsarchief Amsterdam).

geen jaar geleden 190; ze gaan wel weer omhoog; houden, houden; als je verkocht zou je
’n derde van je kapitaal verliezen; en later als ze weer gerezen waren, zou je je ’n verwijt
ervan maken, dat je niet had gehouden; dat is toch te gek. Wat is er ook eigenlijk voorgevallen? Je hebt toch ƒ 80.000, en dat dat nu nog maar ƒ 50.000 zou zijn ... waarom? Wat
is er dan gebeurd? Er is toch geen huis van je afgebrand? En geen schip van je gestrand?
Je hebt niets gedaan, dan wat papiertjes tekenen bij Harlebeek.71
Medio augustus is de Amsterdamse beurs een pandemonium (afb. 4) . Harlebeek komt op
de onzalige gedachte daar geld uit te slepen. Het moment lijkt aangebroken om De Waert &
Co een slag te laten slaan: ‘Een vals gerucht, een paar valse berichten tussen die van nervositeit rillende lui gegooid en ze zouden er als gekken invliegen!’72
Zaterdag 17 augustus (Paap: ‘Zenuwachtige Zaterdag’)73 wordt het snode plan uitgevoerd.
De beurs is nog niet begonnen of een bepaald Amerikaans fonds zet een vrije val in. Het betreft de Parulla’s, bijgenaamd de Prullen. Dit fonds is door De Waert & Co in Amsterdam aan
de markt gebracht.74 De Harlebeek-strategie behelst het behalen van winst nadat het fonds
eerst waardeloos is geworden. Bij dat ‘waardeloos worden’ helpt De Waert & Co zelf een
handje. ‘Geheime mannetjes’75 van het commissionairshuis attenderen de nerveuze beursleden op de koersdaling en verspreiden het verhaal dat het volgens berichten uit Amerika
met de Prullen helemaal mis is. Een onzinverhaal, zoals naderhand blijkt.
En de stille agenten van De Waert & Co werkten verder en bliezen verder de geruchten
aan zonder zwaarte. En grote hoeveelheden gooiden ze op de markt om de koers naar
beneden te helpen. En de Parulla’s daalden, kelderden. In een half uur tijds – o, die De
71 Ibidem, 186-187.
72 Ibidem, 193.
73 Ibidem, 194.
74 Ibidem, 195. Paap is over dit fonds verder weinig mededeelzaam.
75 Ibidem,198.
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Waert had flinke agenten, hij werd goed bediend, hij was een koopman – in een half uur
tijds daalden ze van de koers van de vorige dag, 427/8, tot 38.
En al wat door de verhitte hoofden der beursspeculanten, lam geslagen als ze waren
door de grote verliezen van de laatste tijd, in wanhoop op de markt werd gegooid, dat
werd voor de lage prijzen ingekocht door De Waert & Co.76
Het Damrak plunderen, anders kan Paap het niet noemen.77
Nederlandse speculanten in het graf gejaagd
Als hij ons inlicht over de ‘tuchthuisboevenstreek’78 van De Waert & Co zijn we ruimschoots
over de helft van Paaps roman. September 1907 breekt aan. De auteur laat de ‘Woutersen’
en ‘Neerdyks’, ontredderd door hun verliezen, ‘steeds meer verwaarloosd rondsluipen om
de beurs’.79 De ‘Dries Corbelyns’ zijn er al even slecht aan toe.
Sommige beursgedupeerden lijken geen uitweg meer te zien. Wilde zelfmoordverhalen
doen de ronde. Het gonst van de geruchten ‘over dié heeft zich opgehangen en dié zich verdronken en dié zich vergiftigd en dié zich een kogel door de hersens geschoten’.80 En het
ergste moet nog komen.
Als iemand in augustus stevig heeft verloren, dan is het wel Dries Corbelyn. Een derde van
zijn vermogen is verdampt. Voor zijn dochters zit een huwelijk op stand er minder in dan
ooit. Wat staat hem te doen?
Het ene plan volgde op het andere in het verhitte hoofd om het verlorene terug te krijgen. En hij deed, wat de mensen in zulke gevallen bijna altijd doen: in plaats van schoon
schip te maken, en het restant van hun vermogen in veilige haven te brengen, gaan ze
steeds maar verder, en kopen ze fondsen, die juist het tegendeel van zeker en zo speculatief mogelijk zijn, die door de een of andere catastrofe heel laag staan maar de hoop
laten, dat ze weer tot hoge koers zullen rijzen en zo met één slag het verlorene terug
zullen geven.81
Corbelyn, van wiens vermogen nog een slordige 55 duizend gulden resteert, koopt aandelen
in de Zuid-Afrikaanse Kimberley West Diamond Mining Company. Deze ‘Kimberleys’ zijn
na het augustus-debacle van de Amerikanen zeer in trek.
De lui hadden allemaal Kimberleys! Overal in de stad hoorde je er over praten. Je hoorde er over praten op de trams. En de burgemeester was commissaris van de Transvaalsche Bank, die de Kimberleys aan de markt had gebracht. En de burgemeester zou toch
niet in zo’n bank zitten, als die verkeerde zaken aanbracht. Verdomd, hij was ‘n ezel geweest, dat-i daar niet eerder aan had gedacht! Die Kimberleys móesten goed zijn. Dat
fonds móest wel deugen. Want in Transvaal was men vroom.82

76 Ibidem, 199-200.
77 Ibidem, 200.
78 Ibidem, 200 en 234.
79 Ibidem, 201.
80 Ibidem, 202.
81 Ibidem, 218.
82 Ibidem, 219 en 229.
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Corbelyn koopt de aandelen Kimberley niet op prolongatie maar voor zijn eigen geld. Het
doet hem goed; hij kan bedaard afwachten, hoeft ‘geen prolongatiepost te suppleren’.83 Dat
hij afkoerst op een alleen maar dieper wordende afgrond... die gedachte wil hij eenvoudigweg niet toelaten.
Kimberleys zijn aandelen in een diamantmijn die men nog bezig is te graven.84 Over de
degelijkheid van een investering in deze mijn valt niets verstandigs te zeggen; geen diamant
is nog aan de oppervlakte gekomen. Beleggers gaan af op het prospectus, dat de mijn in een
zeer aantrekkelijk daglicht plaatst. Velen trappen in de val.
Als Corbelyn zich met Kimberleys volstouwt, zijn in Transvaal de graafwerkzaamheden al
maanden aan de gang. De Kimberley Company heeft daarbij te kampen met materiaalpech.
Rond de 10de van die septembermaand raken Amsterdamse commissionairs op de hoogte
van de inhoud van een Kimberley-telegram, dat op de tegenslag betrekking heeft. Zaterdag
de 14de daaraanvolgend gaan op het Damrak de Kimberleys onderuit.
Corbelyn heeft die dag een plaatsje bemachtigd bij het hek van de effectenbeurs.
Daar stonden, voor dat hek, allerlei lui, die hij van aanzien kende, rondsluipers om de
beurs. Zij stonden daar en keken in het grote hol vol gesticulerende, schreeuwende, gillende mensen. Het debacle van de Kimberleys was er; een grote groep mensen zag je
al schreeuwend en gillend en armen opstekend en met de ledematen gooiend en met
potloden schrijvend dringen en schuifelen, vooruit, achteruit, naar links, naar rechts.85
Corbelyn koopt die 14de september nog bij. Hij kan niet anders, vindt hij.
Hij zat vast in de Kimberleys; als die kelderden, dan was hij weg; en hij en anderen, die
ze hadden, moesten hun eigen fonds steunen. Bovendien, die post van vandaag zou het
hem niet doen; als de Kimberleys werkelijk niets waard zouden zijn, dan was hij ook
zonder de laatste aankoop een verloren man.86
Dinsdag 17 september publiceren de ochtendbladen het voornoemde Kimberley-telegram:
wegens het door materiaalpech geleden verlies hadden de hoogste bazen van de onderneming moeten besluiten de ‘exploitatie’ van de mijn voorlopig te staken.
In een grote woede opende die dag de beurs. De heren waren boos om het telegram.
Maar dat was niet het erge. De reden waarom ze volmaakt woest waren, was dat reeds
vrijdags te voren de daling was begonnen, waaruit men concludeerde dat de inhoud van
dit telegram reeds enige dagen lang aan sommige heren bekend was geweest en dat die
van hun voorwetenschap hadden geprofiteerd.87
Iedereen dumpt de naar junk-niveau weggezakte Kimberleys, Corbelyn incluis. Hij zet zijn
geld weer op Amerikaanse fondsen, van zijn zinnen beroofd in het wilde weg orders plaatsend (en weer kopend op prolongatie). Het lijkt een goede gok: in de derde week van september krabbelen de Amerikanen op. Maar de Harrimans en Rockefellers van Amerika gunnen Corbelyn c.s. hun financiële pleziertjes niet. Die vinden de tijd weer rijp om het publiek,
83 Ibidem, 232. ‘Suppleren’ is een synoniem voor ‘bijpassen’. Zie de op het prolongatiesysteem betrekking hebbende
passage.
84 Ibidem, 21.
85 Ibidem, 234.
86 Ibidem, 235.
87 Ibidem, 240.

254 Gerard Borst

die grote kip zonder kop, met hogere koersen in de markt te lokken ‘om ZEd. op lagere koersen van zijn veertjes te ontdoen’.88
Eind september dalen de koersen weer. En nu is het pas echt menens: binnen de kortste
keren krijgen de Nederlandse speculanten de nekslag.
Die mensen waren door hun grote verliezen van de maartse dagen af zo verarmd, dat
thans de instorting van hun maatschappelijk zijn volgde. Zij konden hun prolongatieposten niet meer suppleren, het laatste van hun vermogen werd ter beurze geëxecuteerd.89
De Nederlandse speculanten worden door de Harrimans en Rockefellers volkomen leeggeschud.
De week van 6 tot 13 oktober was op de Amsterdamse beurs een moordenarij. Reeds vaak
was daar paniek geweest, maar zo gruwelijk als de Amerikaanse beurzensnijders daar
thans als keelafsnijders huisden, was dat nog nooit vertoond. De onzichtbare vijand
van daarginder sloeg dood, hing op, verzoop de Nederlandse gekken en domkoppen.
Het was geen crisis meer, het was een week lang paniek. En de geweldig veelvuldige
executoriale verkopen influenceerden op de koersen van alles wat ter markt was, niet
alleen de Amerikanen daalden, de orkaan wierp alles om.90
Ook Corbelyn moet eraan geloven. De Waert & Co executeert zijn onderpand. Een schamele 110 gulden is dan alles wat hem overblijft. Vrijwel zijn hele kapitaal is als sneeuw voor
de zon verdwenen. Corbelyns toch al zeer geschokte zenuwstel krijgt een dreun die het niet
meer te boven komt.
Bij zijn barbier hoort Corbelyn praten over zelfmoorden in de stad. ‘Gisteren had dié zich
opgehangen, eergisteren had dié zich verdronken, en dié ging wegens nervositeit in een
gesticht.’91 Zijn krankzinnige geest zet Corbelyn tot nog drastischer actie aan. Hij beneemt
zich het leven met zijn revolver, maar niet dan nadat zijn in het ongeluk gestorte vrouw en
dochters van hem de kogel hebben gekregen.92
Onder de geruïneerde ‘gekken’ en ‘domkoppen’ bevinden zich ook de timmermansbaas
Neerdyk en de manufacturier Wouters. Zij maken het niet zo bont als Corbelyn, maar vluchten wel net als hij in de zelfgekozen dood. Neerdyk verdrinkt zich, Wouters hangt zich op
aan een spant van zijn zolder.93 Zo worden in De doodsklok de financieel onnozelen ‘in het
graf gejaagd’.94
Nederlandse zelfmoordcijfers
Paaps roman wordt door meer zelfmoordenaars bevolkt dan de vier met wie we nader hebben kennisgemaakt. Op drie momenten in 1907 laat de auteur een kleinere of zelfs een grote
menigte mensen zich van het leven beroven.
Hiervoor moeten we om te beginnen naar de beurskrach van maart. De ramp is nog vers
als Arie Zuydam ten overstaan van zijn broer de verhalen memoreert over ‘allerlei ongeluk88 Ibidem, 241.
89 Ibidem, 242.
90 Ibidem, 242-243.
91 Ibidem, 244.
92 Ibidem, 250.
93 Ibidem, 253 en 256.
94 Ibidem, 217.
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ken in de stad’, over ‘lui die zich hebben opgehangen, dood geschoten’.95
Na deze maartse crisis laat Paap de beurs medio augustus opnieuw onderuit gaan (plunderpartij van De Waert & Co). In de weken daaraanvolgend doen in Amsterdam geruchten
de ronde ‘over dié heeft zich opgehangen en dié zich verdronken en dié zich vergiftigd en
dié zich een kogel door de hersens geschoten’.96
In De doodsklok voltrekt zich ten slotte tussen 6 en 13 oktober de allergrootste beursramp
(de week van de ‘moordenarij’). Opnieuw worden in Amsterdam dan verhalen verteld ‘over
dié heeft zich opgehangen, dié heeft zich verdronken’ enz.97 Is dit op zichzelf al afgrijselijk
genoeg, Paap laat het in oktober feitelijk nog veel erger zijn; in Nederland komt een ‘gruwelijke reeks van zelfmoorden’98 op gang die voor de auteur aanleiding is 1907 te typeren als
het ‘zelfmoordenaars-jaar’.99
Tot zover de tragische verwikkelingen in het boek. Hoe gruwelijk is het geweest in de werkelijkheid buiten het boek, de ware werkelijkheid met andere woorden? Is Nederland in 1907
echt overspoeld door een door beurstoestanden aangeblazen zelfmoordgolf? Of moet Paaps
voorstelling van zaken als een mythe worden weggezet?
Wat opvalt is dat in De doodsklok, als het over zelfmoord gaat, elke verwijzing ontbreekt
naar een officiële bron. Heeft hij het over de techniek van het beurswezen, dan staat de auteur bijna te trappelen om te verwijzen naar bijvoorbeeld een vakblad van naam en faam. In
verband met de zelfmoorden daarvan geen spoor.
Dit verbaast enigszins, want in de periode dat Paap aan zijn boek werkte – van januari tot
oktober 1908 – waren Nederlandse zelfmoordcijfers al wel in een overheidspublicatie terug
te vinden. Ik doel op Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en de koloniën
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat vertelt deze bron ons?
Paap noemt 1907 het ‘zelfmoordenaars-jaar’. Wil deze typering werkelijkheidsgetrouw
zijn, dan moet het totaal aantal zelfmoorden in 1907 er in vergelijking met naastliggende
jaren duidelijk uitspringen. Laten we kijken naar tabel 1.100 We zien dat het totaal over 1907
(beursrampjaar) dat over 1906 (gunstig beursjaar) inderdaad overtreft. Maar kunnen we op
grond hiervan een samenhang veronderstellen met beursperikelen? Het lijkt problematisch.
De stijging is niet bijster groot, en bovendien zijn de totalen over de normale beursjaren
1905, 1908 en 1909 nog weer hoger.
Vervolgens kijken we naar tabel 2, waarin de totalen zijn opgenomen over de verschillende maanden van 1907.Ten opzichte van de eerste twee maanden stijgt het totaal in maart
(eerste beurscrisismaand) fors. In mei, juni en juli daalt het weer enigszins om in augustus (tweede beurscrisismaand) een piek te bereiken. Dit lijkt een verband te suggereren met
beursmalaise. Maar het probleem is dat vervolgens een dalende tendens wordt ingezet; ook
over oktober is het totaal lager dan dat over augustus, terwijl oktober volgens Paap toch de
rampmaand bij uitstek was (de maand ook van de ‘gruwelijke reeks zelfmoorden’).
In 1907 werden midden in de zomer de meeste zelfmoorden gepleegd. Augustus 1907 was
weliswaar een beurscrisismaand, maar in verband met de zelfmoorden is dat zonder beteke95
Ibidem, 163-164.
96
Ibidem, 202.
97
Ibidem, 244.
98
Ibidem, 217.
99
Ibidem, 188.
100 De informatie voor de tabellen is ontleend aan: Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en de koloniën.
Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, afl. 5-25 (1901-1911).
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Tabel 1
Zelfmoorden in Nederland, 1900-1910; jaartotalen.

1900 1901

1902 1903

1904 1905

1906 1907

1908 1909

1910

233

319

372

369

402

364

317

348

396

385

414

Tabel 2
Zelfmoorden in Nederland, 1907; maandtotalen.

jan.

febr. mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept. okt.

nov.

dec.

23

20

40

37

33

33

41

33

22

32

39

32

Tabel 3
Zelfmoorden in Nederland, 1906; maandtotalen.

jan.

febr. mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept. okt.

nov.

dec.

19

25

39

41

30

36

47

31

21

30

23

27

nis. In augustus 1906 was van een beurscrisis in de verste verte geen sprake, en toen bereikte
het aantal zelfmoorden ook zijn hoogtepunt (zie tabel 3).101
Niets wijst erop dat 1907 een uitzonderlijk zelfmoordjaar is geweest. De voorstelling van
zaken in De doodsklok lijkt weinig werkelijkheidsadequaat. Paap heeft zich het hoofd op hol
laten brengen door geruchten ... door van die hardnekkige zelfmoordgolf-geruchten die bij
beurscrises altijd de kop opsteken.
Waar werden die wilde zelfmoordverhalen de wereld in geholpen? Mogelijk verging het
de latere auteur van De doodsklok van het Damrak in 1907 net zo als zijn personage Dries Corbelyn. We weten waar deze beursgedupeerde ‘inlogde’ op de geruchtenmachine: in de winkel van de barbier.

101 Augustus als ‘zelfmoordtopmaand’ komen we in het suïcide-onderzoek vaker tegen. Zie bijvoorbeeld: A. Reynders
et al., Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. (Rapport
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, september 2009) 26-27.
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De introductie van een hulpmunt: de Zilverbons uit 1914

Hoewel Nederland in 1914 niet direct betrokken raakte bij de gevechtshandelingen van de Eerste Wereldoorlog, konden de Nederlanders niet ontkomen aan bepaalde gevolgen. Een daarvan was de noodzaak
om het chartale geldstelsel aan te passen. In 1914 omvatte het chartale geldstelsel munten en bankbiljetten, elk volledig gegarandeerd. De directe oorlogsdreiging bracht hier in eerste instantie geen verandering in, maar leidde tot een maatschappelijk probleem. De burger vertrouwde er niet langer op, dat
de overheid dit beleid zou kunnen blijven voortzetten. Dit had tot gevolg dat op grote schaal werd overgegaan tot het hamsteren van de zilveren munten. Deze hadden immers, in tegenstelling tot de papieren
bankbiljetten, een zilverwaarde. Zonder deze munten kon het chartale geldstelsel echter niet functioneren. De overheid deed pogingen om dit probleem tegen te gaan en op te lossen.
Inleiding
Oorlog ontwricht de samenleving en dus, als onderdeel daarvan, ook het geldwezen. Dit
geldt voor de strijdende partijen, maar ook voor landen die uit alle macht neutraal proberen
te blijven. Toen de Habsburgse kroonprins Frans Ferdinand en zijn echtgenote Sofie Chotek
van Hohenberg op 28 juni 1914 in het Servische Sarajevo werden vermoord, bleek dat Nederland geen eiland was. Het uiterst scherpe ultimatum dat op 23 juli door Oostenrijk-Hongarije aan Servië werd gesteld, leidde tot grote internationale spanningen en op 28 juli tot een
daadwerkelijke oorlogsverklaring aan het adres van Servië. Rusland, Duitsland, Frankrijk en
Engeland, Montenegro, Japan en Turkije – gebonden door internationale verdragen – werden vervolgens meegesleurd in de oorlog.
Nederland kon haar neutraliteit behouden. Dat was voor een belangrijk deel te danken
aan het feit dat de Duitse troepen bij hun omtrekkende beweging van de Franse verdedigingslinie Nederland ‘rechts’ konden laten liggen. Nederland bleef dus in eerste instantie
buiten de gewapende strijd, maar de doorlopende dreiging had directe gevolgen voor de
samenleving. De Nederlandse overheden, zowel nationaal als op lagere niveaus, trachtten
deze gevolgen met al de hun ten dienste staande middelen zoveel mogelijk te beperken.1 Zo
vorderde de regering het Nederlandse spoornet al naar gelang het belang van de verdediging
van het land dat nodig maakte.2 Ook werden op 1 augustus 1914:
de niet in werkelijken dienst zijnde dienstplichtigen van het leger, de landweer en de
zeemacht van alle lichtingen onverwijld onder de wapenen [moeten worden] geroepen,
ten einde in werkelijken dienst te worden gesteld.3
Daarbij werden grote delen van Nederland tot oorlogsgebied verklaard (afb. 1). Dit soort
maatregelen was niet alleen een maatschappelijke maar ook een financiële aderlating. In
de Staatsbegroting voor het jaar 1914 werd hiervoor onder artikel 186 (uitgaven wegens het
1 Afdeling documentatie der Koninklijke Bibliotheek met medewerking van het Nederlandsch Registratiebureau, Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar 1ste serie [augustus-december 1914] (Den Haag 1914), aflevering
1, 15 september 1914, §2 e.v., 3-20.
2 Koninklijk Besluit nr. 71 (30 juli 1914).
3 Koninklijk Besluit nr. 89 (31 juli 1914).

258 Erik van der Kam

Afb. 1 Nederlandse militairen 1914, 170mm x 105mm, particuliere collectie.

buitengewoon onder de wapenen roepen van de militie, enz.) niet minder dan 50 miljoen
gulden opgevoerd.
Een wankelend geldstelsel: de regering grijpt in
De regering kon wel alle maatregelen nemen die zij nodig achtte, uiteindelijk had zij te maken met een bevolking die onrustig en angstig was, een houding die sterk bijdroeg aan de
dreigende ontwrichting van het chartale geldstelsel. Zo begon de bevolking voorraden te
hamsteren om over een reservevoorraad voedsel te beschikken terwijl zij bij de betalingen
zoveel mogelijk papiergeld gebruikte en de zilveren guldens en rijksdaalders achterhield.
Met de achterliggende gedachte om, indien de oorlog zou overslaan, te kunnen beschikken
over geld dat niet alleen een betalingsbelofte was, maar van zichzelf een intrinsieke waarde
had, namelijk waardevol zilver. In de tweede plaats leidde de onzekerheid in het land tot een
sterke afname van het vertrouwen in, en het gebruik van, cheques en het sinds het begin van
de 20ste eeuw opgekomen giraal verkeer. Direct gevolg hiervan was dat ook de grote ondernemingen teruggrepen op het gebruik van bankbiljetten, waardoor de vraag naar papiergeld
sterk steeg. Deze plotselinge behoefte aan bankbiljetten was een derde ontwikkeling die invloed had op het geldstelsel.
Op monetair gebied kon adequaat worden ingegrepen dankzij de buitengewoon grote
eensgezindheid die bestond tussen de verschillende monetaire belanghebbenden (regering, Nederlandsche Bank en de verschillende grote handelsbanken).4 Zo werd de verplichte
metaaldekking van de Nederlandse bankbiljetten verlaagd van 40 naar 20 procent, waardoor
het bankbiljettenvolume verdubbeld kon worden, en kwam er een verbod op de uitvoer van
4

J. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank V: Visserings tijdvak 1914-1931 (Amsterdam 1989) 65-66.
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goud.5 Ook werd de betaalbaarheid van bankbiljetten opgeschort, wat wil zeggen dat De
Nederlandsche Bank niet meer verplicht was om haar biljetten op aanvraag geheel in goud
en zilver om te wisselen.6
Hoe zeer de overheid haar best ook deed, haar maatregelen hadden niet altijd het gewenste effect. Dit bleek bij de officiële verlaging van het dekkingspercentage van de door de
Nederlandsche Bank uitgegeven biljetten en opschorting van de betaalbaarheidplicht van
bankbiljetten door diezelfde bank. Dit versterkte namelijk het gevoel van wantrouwen bij de
bevolking in hoge mate en stimuleerde de burgerij nog eens extra om het papiergeld zoveel
mogelijk te gelde te maken. Het bleek zelfs voor te komen dat op het platteland bankgeld
werd opgekocht voor minder dan de helft van de waarde, maar ook in een stad als Amsterdam bleken winkeliers de koers van f8 tegen een biljet van f10 te voeren. Uit De Telegraaf van 3
augustus 1914, waar dit laatste bericht in verscheen, bleek ook dat de gemiddelde burger op
zijn zachtst gezegd weinig begrip voor deze houding had. Een Rotterdamse slager die ervan
werd verdacht zich op zaterdag 1 augustus aan deze vorm van oplichting schuldig te hebben
gemaakt loofde zelfs een bedrag van 1.000 gulden uit aan een ieder die dit kon bewijzen.
Daarop reageerde de regering met een proclamatie in alle grote dagbladen.
De Nederlandsche Regeering, vernomen hebbende, dat op verschillende plaatsen in het
land eenig wantrouwen tegen de deugdelijkheid van de biljetten, door de Nederlandsche Bank uitgegeven, is ontstaan en dat vermoedelijk door een misverstand aan eenige
postkantoren biljetten niet in betaling zouden zijn aangenomen, brengt ter openbare
kennis, dat haar na onderzoek is gebleken, dat de soliditeit der biljetten van de Nederlandsche Bank boven elke twijfel is verheven en dat de Regeering aan al hare bureaux en
kantoren de bankbiljetten tot de volle waarde aanneemt.7
Dat de regering met harde hand ingreep was begrijpelijk. Het door de Nederlandsche Bank
uitgegeven papiergeld was namelijk in 1903 tot wettig betaalmiddel verheven en vormde met
het metaalgeld een onlosmakelijk geheel. De loskoppeling uit persoonlijk gewin kon dus
absoluut niet getolereerd worden. De burgemeester van Katwijk,
overwegende, dat er personen binnen de gemeente zijn, die van de tijdsomstandigheden waaronder wij leven, gebruik maken om bankbiljetten in te wisselen tegen een lager bedrag dan de werkelijke waarde daarvan waarschuwt de ingezetenen daartegen, er
op wijzende dat het Nederlandsche bankpapier tegen de volle waarde behoort en moet
ingewisseld worden. Personen, die zich aan handelingen schuldig maken als bovenbedoeld, stellen zich aan het gevaar bloot met den strafrechter kennis te maken, daar zulke misdadige handelingen verboden zijn.8
Als vervangers voor de in het ongerede geraakte cheques en het girale systeem die in het
betalingsverkeer tussen financiële instellingen hadden gefunctioneerd, liet De Nederlandsche Bank vier extreem hoge coupures aanmaken, kassiersbiljetten met waarden van 5.000,
10.000, 25.000 en 50.000 gulden. Naar later bleek hoefde alleen de laagste coupure van

5 Koninklijk Besluit nrs. 333 en 334 (31 juli 1914).
6 A.M. de Jong, De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 (Den Haag 1960) 139-144.
7 Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, aflevering 6, 24 november 1914, §134, 1.8.
8 Idem.
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Afb. 2 Kassiersbiljetten ƒ5.000 1914 vz en kz, 169mm x 97mm, collectie Geldmuseum, Utrecht.

ƒ 5.000 ook daadwerkelijk te worden gebruikt (afb. 2).9 Aan de hogere coupures bleek toch
geen behoefte te zijn.
Om het steeds groeiende beroep dat werd gedaan op de bestaande bankbiljettencirculatie
te kunnen honoreren, moesten ingrijpende maatregelen worden genomen. Hulpbiljetten
werden geproduceerd in de coupures f10, f25, f40 en f60. Deze biljetten, hun naam verklaart
het al, gingen ter ondersteuning náást de bestaande biljetten circuleren. Om het verdwijnen
van het zilvergeld te bestrijden bracht de overheid in eerste instantie extra zilveren guldens
9

De Nederlandsche Bank NV, Jaarverslag 1914-1915, 25-26.
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Afb. 3 Wachtenden bij het Agentschap van De Nederlandsche Bank te Den Haag, 1914, 145 mm x
90 mm, collectie De Nederlandsche Bank, Amsterdam.

in circulatie (in 1914 werden niet minder dan 15.785.000 zilveren guldens geslagen), maar
deze verdwenen net zo snel weer om te belanden in een sok, onder het bed of op een andere
veilig geachte plaats.10 Omdat dit dus weinig zin bleek te hebben introduceerde de overheid
een nieuw fenomeen. Als ondersteuning van het tekort werden papieren munten gecreëerd:
de zilverbons van f 5, f 2½ en f 1.
Naast de regering trachtten ook de lagere overheden de problemen als hamsteren en prijsopdrijving te beteugelen (afb. 3). Zo besloot het stadsbestuur van Amsterdam in overleg met
onder andere de directie van De Nederlandsche Bank over te gaan tot de creatie van gemeentelijke betalingsbons (afb. 4). Dit uit onzekerheid of de regering wel in staat zou blijven genoeg klein geld te leveren. Dat er voor die creatie in ruime mate steun was blijkt wel uit de
reactie van de Algemeene Winkeliersvereeniging met ruim 1.300 aangesloten leden.
Daar deze biljetten volkomen door bankpapier gedekt zijn, tegen bankpapier kunnen
ingewisseld worden en bovendien door de gemeente Amsterdam gegarandeerd zijn, is
het vanzelf sprekend, dat ieder winkelier en klein industrieel gaarne bereid is deze biljetten van het publiek in betaling te ontvangen.
Aldus het Manifest van de Algemeene Winkeliersvereeniging.11 Ook in Rotterdam besloot
men over te gaan tot de uitgifte van gemeentelijke zilverbons. Van geldcreatie was daarbij
echter geen sprake. In de Rotterdamse gemeentekas bevond zich voldoende papiergeld van
10 L.M.J. Boegheim, ‘De muntzilver-voorziening gedurende de Eerste Wereldoorlog’, De Beeldenaar 19 (1995) 300-303, aldaar 300.
11 Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, aflevering 3, 13 oktober 1914, §68, 84.
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Afb. 4 Betalingsbon gemeente Amsterdam ƒ2,50 1914, 155mm x 110mm, collectie Geldmuseum,
Utrecht.

hoge waarde. Omdat het niet mogelijk bleek deze te verwisselen voor de benodigde specie werd overgegaan tot het tijdelijk splitsen van de grotere bankbiljetten in kleine waarden
Een juridische problematiek
De uitgifte van de zilverbons van f5, f2½ en f1 door de overheid was in potentie een probleem. Toen in 1814 het koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen was het land ook
economisch sterk verzwakt. Dat het geldstelsel zich in een erbarmelijke staat bevond, met
munten uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse tijd en de Franse overheersing, versterkte deze situatie alleen maar. Daarom ondernam de regering zo snel
mogelijk pogingen om dit probleem op te lossen. Nieuwe munten werden ingevoerd, maar
men was voorlopig niet in staat om alle munten van vóór 1814 in te trekken. Het ontbrak de
overheid gewoonweg aan voldoende edelmetaal.
Pas in 1846 had men daar een oplossing voor gevonden. De staat zou, tijdelijk, papiergeld uitgeven. Dit papiergeld, kas- of muntbiljetten genoemd, bleek een groot succes en in
tegenstelling tot het oorspronkelijke idee besloot men om deze vorm van papiergeld te behouden. Dit tot grote ergernis van De Nederlandsche Bank, die eveneens papiergeld uitgaf
maar onder strengere regels dan de overheid zichzelf oplegde. Aan deze dualistische situatie was pas met de invoering van de Bankwet 1903 een einde gemaakt. In hoofdzaak had de
staatsuitgifte bestaan uit de coupure van 10 gulden, en deze werd nu overgenomen door De
Nederlandsche Bank die daarvoor voor het eerst een bankbiljet van 10 gulden in circulatie
bracht. Er was de bank veel aan gelegen om de nieuwe situatie te bestendigen. Zo zegde zij
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de overheid een renteloze lening toe van maximaal 15 miljoen gulden. Daar tegenover stond
dat de overheid beboet zou worden, wanneer zij toch weer over zou gaan tot de uitgifte van
papiergeld.
Terwijl de hulpbiljetten in opdracht van de Nederlandsche Bank werden gedrukt, vielen
de zilverbons onder het Ministerie van Financiën. Deze uitgifte was dus een overtreding van
de Bankwet 1903. Door de eensgezindheid bij de verschillende partijen werd dit echter niet
als een probleem gezien, aangezien de Bank stelde dat zij met het oog op de toenmalige
toestand de voorgenomen uitgifte van zilverbons niet beschouwde als een inbreuk op het
octrooi.12 Zij verlangde van de Minister van Financiën Bertling echter wel dat de zilverbons
zo spoedig mogelijk uit de circulatie zouden worden onttrokken zodra er voldoende zilver
voorradig zou zijn.13 Bij wet van 6 augustus 1914 werd de uitgifte van zilverbons afgekondigd.14 Expliciet stond daarin in artikel 7 vermeld dat het de overheid ondanks de eerder gemaakte afspraken was toegestaan om papiergeld uit te geven.
De uitgifte van de in deze wet bedoelde zilverbons wordt niet aangemerkt als uitgifte
van muntpapier, als bedoeld in artikel 11[bis], derde lid onder n°1, en artikel 22, zesde
lid onder n°2, van het aan de Nederlandsche Bank verleend octrooi.
In een afzonderlijke wet werden vorm en hoeveelheid van elke denominatie vastgesteld.15
De zilverbons Voorlopige soort
De werkelijke creatie van de zilverbons 1914 met de denominaties f1, f2½ en f5 vond in een
paar dagen plaats. De eerste vergadering, tussen de leiders van het Ministerie van Financiën,
de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Handelmaatschappij, de laatste evenzeer belanghebbende aangezien haar werkterrein (Nederlandsch-Indië) tot de Nederlandse financiële invloedssfeer behoorde, had plaats in de nacht van 3 op 4 augustus 1914 op het ministerie te Den Haag in de kamer van de toenmalige thesaurier-generaal.16 Aardig detail was dat
de Amsterdamse leden van de commissie vertraging hadden opgelopen want ‘het was in de
drukste dagen van de mobilisatie; per trein konden zij dus niet komen en zij hadden oponthoud gehad onderweg door het springen van een band van hun automobiel.’17
Op deze nachtelijke vergadering werd ook de naam van de biljetten bepaald.18 De naam
‘zilverbons’ is mogelijk door bankpresident Gerard Vissering naar voren gebracht. Als
drukker werd niet de firma Enschedé te Haarlem, maar de Amsterdamse drukkerij J.H. de
Bussy aangezocht. Deze had, zo wist Vissering door zijn bekendheid met het voormalige
Nederlandsch-Indië (hij was van 1906-1912 president van de Javasche Bank geweest), ervaring met de productie van dit soort betalingsbons.19 Uiterlijk leken de biljetten dan ook
12 De Nederlandsche Bank NV, Jaarverslag 1914-1915, 7-8.
13 De Nederlandsche Bank aan Ministerie van Financiën (4 augustus 1914), De Nederlandsche Bank, Historisch archief,
2.111.3/128/1: aanmaak en in omloop brengen van zilverbons 1,- 2,50 en 5,-.
14 ‘Wet van den 6den Augustus 1914, tot uitgifte van zilverbons’, Staatsblad 377.
15 ‘Wet van den 6den Augustus 1914, houdende vaststelling van den uiterlijken vorm en van de hoeveelheid van elke soort
der uit te geven zilverbons’, Staatsblad 378.
16 Aanwezig waren M.W.F. Treub (minister van Landbouw, Handel en Nijverheid), A.E.J. Bertling (minister van Financiën), G. Vissering (president De Nederlandsche Bank), C.J.K. van Aalst (president Nederlandsche Handelmaatschappij), A.
van Gijn (Thesaurier-Generaal Departement van Financiën) en A.L. Kulenkamp Lemmers (Agent Ministerie van Financiën).
17 M.W.F. Treub, Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken (Haarlem en Amsterdam 1916) 197.
18 Treub, Oorlogstijd, 198-199.
19 G. Vissering, Muntwezen en circulatiebanken in Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1920) 120-121.
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sterk op de al eerder door De Bussy voor De Nederlandsche Handel-Maatschappij gedrukte kasorders ten behoeve van de geldcirculatie in delen van Nederlandsch-Indië.20 Het papier voor de te drukken zilverbons was afkomstig uit de papierfabrieken Van Gelder Zonen
(Amsterdam) en Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek (Maastricht).21 De Maastrichtse
directeur bleek daarbij een bijzonder voorzichtig man. Nadat de order telefonisch aan hem
was doorgegeven, belde hij binnen een kwartier de thesaurier-generaal om de order bevestigd te krijgen.22 ‘De aandeelhouders van zijne vennootschap hebben reden hem in eere te
houden’, aldus Minister van financiën Treub in zijn memoires over dit voorval.23 De biljetten
werden niet individueel genummerd, maar per vel. Hoewel Treub dat in eerste instantie wel
wenste, ging hij overstag. Hij nam genoegen met het nummeren van de drukvellen, omdat
het nummeren van de individuele biljetten de productie zou verminderen van 700.000 bons
per dag naar 300.000 stuks.24
Het papier werd geleverd in de periode van 4 tot en met 12 augustus 1914. De officiële opdracht werd op dinsdagmorgen 4 augustus 1914 verleend aan drukkerij J.H. de Bussy, die
na op dezelfde dinsdag de vorm vastgesteld te hebben, de persen inrichtte voor zilverbons
in de waarden f5, f2½ en f1.25
In de periode 7-21 augustus werd door De Bussy voor totaal f24.829.500,- aan bons gedrukt.26 Bijna onmiddellijk bleek dat de hoeveelheden niet aansloten bij de wensen van het
publiek. Er waren te weinig rijksdaalders terwijl een overschot aan vijf-gulden biljetten
dreigde. Snel ingrijpen leidde ertoe dat er in de eerste week van september 800.000 extra
2½-gulden zilverbons werden afgeleverd en 400.000 5-gulden biljetten vernietigd.27Als gevolg van de grote haast waarin een en ander plaatsvond, kon er logischerwijs niet al te veel
aandacht worden besteed aan druktechnische en esthetische aspecten. Daar kwam dan ook
de nodige kritiek op.
Dus nog eens’, zo schreef ‘een typograaf onder de wapenen’, ’t is leelijk, het gelegenheidspapier. Leelijk, zonder dat daardoor het gevaar van nabootsing verminderd werd,
want het lettertype is zelfs in de kleinste drukkerij aanwezig, het ondergrondje goedkoop werk en het papier niets bijzonders.28
De drukker, J.H. de Bussy was daar niet van onder de indruk geweest. Toen een aantal jaren
later deze kritiek nogmaals werd gememoreerd, schreef de drukker dat het echte noodbons
20 G. Vissering, ‘Muntwezen-handel-bankwezen’ in: H. Colijn, Neerlands Indië. Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en
samenleving (Amsterdam 1913) 199-253, aldaar 232 en 238-239.
21 Aanvankelijk werd aan de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek de opdracht voor 650 riem gegund. Aangezien
deze fabriek echter niet in staat was dit onmiddellijk te leveren werd aan Van Gelder Zonen het verzoek gedaan om in eerste
instantie al een gedeeltelijke levering te doen. Het door deze fabrikant geleverde papier was echter dikker en witter dan dat
van de KNP, en het gebruik van het papier van Van Gelder werd dan ook gestaakt zodra papier uit Maastricht geleverd werd.
22 De Vries, Geschiedenis, 68-69.
23 Treub, Oorlogstijd, 199.
24 Treub, Oorlogstijd, 198.
25 A.L. Kulenkamp Lemmers, Verslag omtrent den aanmaak van zilverbons, waarvan de uitgifte is bepaald bij de wet van 6 augustus
1914, stbl n°377 (Amsterdam 1914), 6.
26 Kulenkamp Lemmers, Verslag, 9.
27 ‘Besluit van den 1sten September 1914, tot wijziging van het Koninklijk besluit van den 6den Augustus 1914 (Staatsblad n°387) houdende vaststelling van den uiterlijken vorm en van de hoeveelheid van elke soort der uit te geven zilverbons’,
Staatsblad 439.
28 Mobilist, ‘De Nederlandsche zilverbon; opmerkingen van een typograaf onder de wapenen’, Het maandblad voor typografie en verwante vakken jrg 4 (1914), 1 september 1914, aldaar 155.
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waren geweest, die langer hadden gecirculeerd dan de bedoeling was geweest, waardoor de
beveiliging mogelijk ontoereikend was gebleken. Over het esthetisch aspect was hij van mening ‘dat men, indien een drenkeling het verdrinken naby is, zich onmiddelyk ter redding te
water moet begeven en niet zich eerst in elegant badpak dient te gaan kleeden’.29
Werd op een negatieve beoordeling door een particulier als de typograaf door de Nederlandsche Bank geen actie ondernomen, anders lag het toen het hoofdbestuur van de ‘Nederlandsche Bond van Boek-drukkeryen’ zich op eenzelfde manier wenste te uiten. De door
Enschedé aan de Bank gezonden drukproef van het blad vond in de ogen van het bankbestuur geen genade. Zij achtte het:
een zeer onvaderlands-lievende daad dergelijke afkeurende kritiek te doen hooren over
de uitvoering van de zilverbons [en verzocht Enschedé dan ook] met allen na-druk...om
dergelijke uitingen tegen te gaan.30
De kille brief had succes, want al twee dagen later berichtte Enschedé dat de Bond alles uit
de recensie had verwijderd waartegen de Bank bezwaar had gemaakt.31
Beperkte circulatie
Bij de uitgifte vanaf 7 augustus 1914 was de afspraak tussen overheid en de Nederlandsche
Bank dat de circulatie van zilverbons kortstondig en gelimiteerd zou zijn. Vandaar dat in de
wet naast verschillende andere gegevens ook het maximum aangegeven stond dat gedrukt
en in circulatie gebracht mocht worden. Ook zou de uitgifte worden beëindigd zodra de regering over genoeg zilver zou beschikken om te vermunten.32
Daar kwam niets van. Door de steeds groeiende vraag naar lage waarden bleek het ondertussen niet alleen noodzakelijk om zilverbons in circulatie te houden, maar achtte de Minister van Financiën het zelfs nodig om het toegestane maximum te verhogen.33 Bij de ‘Wet
van den 30sten December 1916, tot nadere vaststelling van het bedrag, waarvoor zilverbons
kunnen worden uitgegeven; Staatsblad n°592’ werd het bedrag dan ook verhoogd tot veertig miljoen gulden. In een later stadium, bij de wetten van 25 juli 1918 en 7 december 1918
werd dit bedrag nogmaals verhoogd tot 60 respectievelijk 100 miljoen gulden.34 In figuur 1
ziet u de ontwikkeling.
Deze ontwikkeling ging voorbij aan de biljetten van de voorlopige soort uit 1914. Deze
werden al vanaf september van datzelfde jaar niet meer in circulatie gebracht, maar bleven
nog wel circuleren. Toen begin 1915 de namaak van deze bons echter schrikbarende vormen begon aan te nemen, werd besloten om ze zo spoedig mogelijk in te trekken.35 De ma29 J.H. de Bussy aan Minister van Financiën (25 januari 1922), Geldmuseum, Archief De Nederlandsche Bank,
747.1*14.92 Zilverbons.
30 De Nederlandsche Bank aan Joh. Enschedé (23 september 1914). De Nederlandsche Bank, Historisch archief, 2.111.3/
130/1: verzoek aan johez om geen artikel over aanmaak zilverbons in grafisch vakblad te publiceren.
31 Joh. Enschedé aan De Nederlandsche Bank (25 september 1914) De Nederlandsche Bank, Historisch archief, 2.111.3/
130/1: idem.
32 Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, aflevering 6, 24 november 1914, §143, 1.8, 188.
33 Ministerie van Financiën aan de Nederlandsche Bank (20 oktober 1916), De Nederlandsche Bank, Historisch archief,
2.111.3/131/1: maxima van door de staat uit te geven zilverbons.
34 ‘Wet van den 25sten Juli 1918, tot nadere vaststelling van het bedrag, waarvoor zilverbons kunnen worden uitgegeven’,
Staatsblad 476; ‘Wet van den 7den December 1918, tot nadere vaststelling van het bedrag, waarvoor zilverbons kunnen worden uitgegeven en aanvulling der wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad n°377)’, Staatsblad 782.
35 Treub, Oorlogstijd, 200-201.
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Miljoen

Figuur 1: Bedrag aan circulerende zilverbons augustus 1914 – december 1918.
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tig succesvolle coupure van ƒ 5 bons werd als eerste ingetrokken bij Koninklijk Besluit van
20 maart 1915. De biljetten verloren per 25 maart 1915 hun geldigheid, terwijl zij tot en met
3 april 1915 inwisselbaar bleven.36 De resterende coupures zouden, zo deelde de minister de
Bank mee, per 6 april 1915 ingetrokken worden.37 De bons werden inderdaad bij Koninklijk Besluit van 31 maart 1915 ingetrokken en bleven daarna tot 15 april 1915 inwisselbaar.38
Een en ander leidde wel tot grote problemen bij de Agent van Financiën. Deze was niet in
staat de vele extra werkzaamheden die moesten worden verricht ten behoeve van intrekking
en overbrenging van deze biljetten uit te voeren. Ze moesten namelijk onder andere op velnummer gelegd en op lijst gebracht. Daarbij was het werk ‘zoo eentoonig en geestdoodend,
dat het aanbeveling moet verdienen de ambtenaren daarvan zooveel mogelijk te ontheffen’.
Een oplossing leek het inschakelen van gevangenen te zijn.39 De minister vond het een juist
plan en machtigde de Agent om
‘telkens een partij van 110.000 stuks zilverbons ter bewerking tijdelijk onder bewaring te
stellen van de Directeuren van het Huis van Bewaring en van de gevangenis te Amsterdam.’40
36 ‘Besluit van den 20sten Maart 1915, tot bepaling van het tijdstip en de wijze waarop de zilverbons van vijf gulden worden ingetrokken’, Staatsblad 158.
37 Ministerie van Financiën aan De Nederlandsche Bank (30 maart 1915). De Nederlandse Bank, historisch archief
2.iii/3/128/1: aanmaak en in omloop brengen van zilverbons 1,– 2,50 en 5,–.
38 ‘Besluit van den 31sten Maart 1915, tot vaststelling van een nieuwen uiterlijken vorm voor de zilverbons van twee en een
halven gulden, tot bepaling van de hoeveelheid der uit te geven zilverbons van dien vorm en tot bepaling van het tijdstip en de
wijze, waarop de zilverbons van f1 en van f2,50 van den ouden vorm worden ingetrokken’, Staatsblad 174.
39 Agent van Financiën aan Minister van Financiën (30 november 1915). Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Dossierarchief, 1831-1940, nummer toegang 2.08.41, inventarisnummer 1162: Wettelijke regelingen, wijzigingen
en uitvoeringsbesluiten, 1914-1918.
40 Minister van Financiën aan Agent van Financiën (4 december 1915) NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.
nr. 1162: Wettelijke regelingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, 1914-1918.
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Uiteindelijk zou het nog tot 31 december 1921 duren voordat de biljetten van de voorlopige
soort hun geldigheid werd ontnomen, nadat de mogelijkheid tot inwisseling door middel
van een aantal Besluiten telkens was verlengd.41 Dat telkens weer moest worden overgegaan
tot verlenging van de inwisseling, dus dat de biljetten langer in circulatie mochten blijven,
had alles te maken met de sterk groeiende vraag. Het kwam er simpelweg op neer dat de
overheid niet in staat was om de vereiste hoeveelheden zilverbons in circulatie te brengen.
Zoals al eerder bleek kwam er voorlopig geen einde aan de uitgifte van zilverbons. De
Voorlopige soort werd gevolgd door de Eerste en de Tweede soort. In het interbellum zou de
uitgifte van zilverbons steeds onbelangrijker worden tot zij bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog opnieuw zou worden ontdekt.
Conclusie
In tijden van grote dreiging dienen wel eens onorthodoxe maatregelen te worden genomen. De hier geschetste uitgifte van de ‘zilverbons Voorlopige soort’ door de overheid was
zo’n maatregel. In plaats van te steggelen over het feit dat de uitgifte illegaal was, waren
alle partijen zich bewust van de crisis en in staat elkaar in het compromis te vinden. Ook de
verhogingen van de latere oplagen, hoe ongewenst ook, leidden niet tot heftige conflicten.
Vastgesteld kan worden dat overheid en Nederlandsche Bank als hoofdrolspelers met de invoering van de zilverbons maatschappelijk leiderschap toonden en sterk bijdroegen tot een
monetair verantwoord beleid. Dat de uitgegeven zilverbons inderdaad aan hun doel beantwoord hebben, blijkt het best uit het feit dat de afspraak van een gelimiteerde uitgifte voor
een beperkte tijd, niet kon worden nagekomen.
Appendix
Zie afbeelding 5. Zilverbons ƒ 5 Voorlopige soort
waarde en model
ontwerp
drukker
papierfabrikant
papier
watermerk
formaat
series
data

ƒ 5 - 1914
J. Rittershaus
J.H. de Bussy
KNP (Maastricht) en Van Gelder en Zonen (Amsterdam)
A1 Normaal [lompen met afval van spinnerijen]
*KNP*MAASTRICHT/VAN GELDER AMSTERDAM/105 mm bij 70 mm
series van 10.000 ex [Serienummers 1-89]
7 augustus 1914

41 ‘Besluit van 21 April 1915, houdende nadere voorziening omtrent de inwisseling van de zilverbons van ƒ 1, en van ƒ 2,50
(ouden vorm) en van ƒ 5’, Staatsblad 204; ‘Besluit van 9 Februari 1916, houdende wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons van ƒ 1, van ƒ 2,50 (ouden vorm) en van ƒ 5’, Staatsblad 65; ‘Besluit van 12 Februari 1917, houdende
wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons van ƒ 1, van ƒ 2,50 (beide ouden vorm) en van ƒ 5’,
Staatsblad 214; ‘Besluit van 8 Juni 1918, houdende wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons van
ƒ 1 en van ƒ 2,50 (ouden vorm) en van f5’, Staatsblad 349; ‘Besluit van 10 Januari 1920, houdende wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons van ƒ 1 en van ƒ 2,50 (ouden vorm) en van ƒ 5, alsmede van de zilverbons van ƒ 2,50,
omschreven in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°174), gewijzigd bij Koninklijk besluit van
14 Juni 1918 (Staatsblad n°357) als zilverbons van de eerste soort’, Staatsblad 16; ‘Besluit van den 11den Februari 1921, houdende wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons van ƒ 1,– en f2,50 (beide ouden vorm) en van
ƒ 5,–, alsmede van de zilverbons van f2,50, omschreven in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 31 Maart 1915 (Staatsblad
n°174), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°357), als zilverbons van de eerste soort’, Staatsblad 59.
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Afb. 5 Zilverbon ƒ5
Voorlopige soort 1914,
105mm x 70mm, collectie Geldmuseum, Utrecht

Afb. 6 Zilverbon ƒ2,50
Voorlopige soort 1914,
105mm x 70mm, collectie Geldmuseum,
Utrecht.

Afb. 7 Zilverbon ƒ1
Voorlopige soort 1914,
105mm x 70mm, collectie Geldmuseum,
Utrecht.
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handtekeningen
A.E.J. Bertling en A.L. Kulenkamp Lemmers
circulatie
7 augustus 1914-25 maart 1915
oplage
587.900 ex
Zie afbeelding 6. Zilverbons ƒ 2,50 Voorlopige soort
waarde en model
ontwerp
drukker
papierfabrikant
papier
watermerk
formaat
series
data
handtekeningen
circulatie
oplage

ƒ 2½ - 1914
J. Rittershaus
J.H. de Bussy (Amsterdam)
KNP (Maastricht) en Van Gelder & Zonen (Amsterdam)
A1 Normaal [lompen met afval van spinnerijen]
*KNP*MAASTRICHT/VAN GELDER AMSTERDAM/105 mm bij 70 mm
series van 10.000 ex [Serienummers 1-479]
7 augustus 1914
A.E.J. Bertling en A.L. Kulenkamp Lemmers
7 augustus 1914-6 april 1915
4.784.000

Zie afbeelding 7. Zilverbons ƒ 1 Voorlopige soort
waarde en model
ontwerp
drukker
papierfabrikant
papier
watermerk
formaat
series
data
handtekeningen
circulatie
oplage

ƒ 1- 1914
J. Rittershaus
J.H. de Bussy
KNP (Maastricht) en Van Gelder & Zonen (Amsterdam)
A1 Normaal [lompen met afval van spinnerijen]
*KNP*MAASTRICHT/VAN GELDER AMSTERDAM/105 mm bij 70 mm
series van 10.000 ex (Serienummers 1-998)
7 augustus 1914
A.E.J. Bertling en A.L. Kulenkamp Lemmers
7 augustus 1914-6 april 1915
9.974.000 ex
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Metamorfose
Van hout naar steen

In de rubriek Metamorfose worden heden en verleden van een plek in Holland vergeleken. In deze speciale aflevering beschrijft HARM PIETERS hoe de Hollandse Zuiderzeedijken in de 18de eeuw in korte tijd
fundamenteel van uiterlijk veranderden dankzij een klein weekdier: de paalworm.

Het uiterlijk van de Hollandse Zuiderzeedijken is in de loop van de eeuwen regelmatig veranderd. Dat had alles te maken met de regelmatige voorkomende overstromingen rond de Zuiderzee. Hierdoor verdween er steeds meer buitendijks land en werden de dijken kwetsbaarder voor golfslag. Vanaf het midden van de 15de eeuw werden dijkvakken zonder voorland
daarom beschermd door palenrijen. Lange houten palen werden in de grond geheid en met
ankers aan de aarden dijken vastgemaakt. De ruimte tussen de dijk en de palen werd vaak
nog opgevuld. In gebieden waar veel wier voorkwam werd zo een wierriem gemaakt, anders
werd riet gebruikt. Naar schatting was aan het eind van de 17de eeuw veertig procent van de
Zuiderzeedijken in het gewest Holland met palen versterkt. Deze dijken hadden daardoor
niet de glooiing zoals we die nu kennen, maar liepen bijzonder steil af in de richting van het
water, zoals goed te zien is op de gravure van de Zuiderzeedijk bij Diemen in 1703 (afb. 1).
De meest ingrijpende metamorfose van de Zuiderzeedijken was echter niet een direct gevolg van overstromingen of nieuwe technische inzichten. Een klein weekdier, de paalworm,
was daarvoor verantwoordelijk. Paalwormen worden dertig tot veertig centimeter lang en
vreten lange gangen in al het hout dat ze tegenkomen. In de jaren tussen 1730 en 1733 vormden ze een ware plaag voor de paaldijken rond de Zuiderzee en in de hele Republiek. Een
bekend misverstand over dit weekdier is dat deze door voc-schepen vanuit Indië zou zijn
meegenomen. Paalwormen kwamen en komen ook in tropische wateren voor, maar de hier
voorkomende Terredo Navalis is geen exoot. De warme zomers in de jaren dertig van de 18de

Afb. 1 Gravure van de voormalige palendijk bij Diemen, 1703. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,
inventarisnummer 300.
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Afb. 2 Duits pamflet over de
paalworm, 1733. Atlas Van
Stolk, Rotterdam.

eeuw zorgden voor verzilting in de Zuiderzee en dat is gunstig voor de paalworm. In 1731
werden de eerst aangetaste dijken ontdekt in het Zeeuwse Westkapelle. De grote schade die
ze hadden aangericht werd in de jaren 1732 en 1733 ook duidelijk bij de inspectie van de dijken in West-Friesland en rond Amsterdam. Bij een beetje golfslag braken de houten palen
door of raakten de ankers los. De wierriemen konden hierdoor gemakkelijk wegdrijven. Een
grote ramp dreigde. Bij een storm zouden de dijken absoluut niet in staat zijn het water tegen te houden. Bij een eerste schatting van de schade werd alleen al voor de dijken in WestFriesland een bedrag van 2.500.000 gulden berekend. Over de landsgrenzen ontstonden al
snel de meest fantastische verhalen. Die werden verspreid in pamfletten, zoals in dit Duitse
voorbeeld uit 1733 (afb. 2). Amsterdam zou op instorten staan doordat de paalwormen de
palen van de pakhuizen hadden aangevreten. Buitenlandse kooplieden maakten zich grote zorgen dat hun handelsbelangen onder water zouden verdwijnen. Het was dan ook van
groot belang dat er snel een oplossing gevonden zou worden.
De reacties op deze ramp in de Republiek zelf liepen nogal uiteen. Er verscheen een stortvloed aan religieuze pamfletten om de rampspoed te verklaren. Algemene zedeloosheid – en
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specifieker homoseksualiteit – werd aangewezen als de reden voor deze straf van God. Homoseksualiteit stond juist in dezelfde periode erg in de aandacht vanwege geruchtmakende
rechtszaken rondom een groot netwerk van homoseksuelen in de Republiek. Verschillende
gereformeerde predikanten legden dan ook een direct verband tussen de paalworm en deze
rechtszaken. Naast de pamfletten werden er ook brieven uitgegeven voor biddagen, speciaal
gericht op de paalworm. Sinds 1713 bestond er al een speciale biddag gericht op rampen,
zoals stormvloeden en veeziekten. In Utrecht en Zeeland wachtte men deze jaarlijkse biddag niet af. Beide gewesten besloten een speciale bid- en vastendag voor de paalworm in te
stellen. In Holland en West-Friesland begon deze brief als volgt:
Dat het God Almagtig belieft, deze Provincie, op een ongehoorde wyze door zekere Plage van Zeewormen te bezoeken. Dat in de Predikatien en Gebeden, de Gemeinte
ernstelyk moet worden Vermaent tot Boete en Bekering, en tot Vernedering onder Gods
Slaende Hand.
Religieuze verklaringen speelden een grote rol in de beleving van de tijdgenoot, maar uiteindelijk was een praktische oplossing voor dit probleem minstens zo belangrijk. Er werd
dan ook naarstig onderzoek gedaan naar de paalworm en naar mogelijke oplossingen en
bestrijdingsmiddelen. De Staten van Holland stelden een aparte commissie in die mogelijke
bestrijdingsmiddelen ging uitproberen. Voor de beste oplossing werd een flinke geldsom
in het vooruitzicht gesteld. De commissie ontving honderden voorstellen van talloze zelfbenoemde deskundigen uit binnen- en buitenland. Allerlei mengsels werden voorgesteld met
over het algemeen pek als belangrijkste ingrediënt. De pek werd bijvoorbeeld vermengd met
spinnenkoppen, spijkers, gemalen paalwormen, hennep, zout, haar of tabak. Soms moesten de palen met zo’n mengsel worden ingesmeerd. Op de afbeeldingen 3 a en b is een ander
voorstel te zien, waarbij de palen werden uitgehold en opgevuld met een bestrijdingsmiddel tegen de paalworm. Verschillende inzenders kwamen ook met geheime ingrediënten
voor de bestrijding van de paalworm. Dit soort voorstellen werd meteen afgewezen, want
geheime ingrediënten en ideeën konden niet beoordeeld worden. Daarnaast trok de grote
geldsom allerlei avonturiers en querulanten aan met rare ideeën. De meeste van deze inzendingen blonken uit in totale onwetendheid van de dijkbouw in de Republiek en werden dan
ook niet serieus bekeken. Uiteindelijk bleef er een aantal voorstellen over die op verschillende plaatsen in Holland werden uitgeprobeerd. Proefvakken met behandelde houten palen werden in het water gezet en na enkele maanden weer bekeken. De resultaten waren niet
erg overtuigend, de paalworm trok zich niets aan van de menselijke vindingrijkheid en vrat
rustig door. Desondanks werd een Zwitser aangewezen als winnaar van deze competitie,
zonder dat zijn vinding uiteindelijk van groot belang zou zijn.
Zonder effectief bestrijdingsmiddel moest er een andere oplossing bedacht worden. In
1733 verscheen een belangrijke publicatie over de paalworm van de Pruisische natuuronderzoeker Godfried Sellius, die in zijn jeugd in de Republiek had geleefd. Sellius onderzocht de
naar hem opgestuurde monsters van aangetast hout en reisde later ook zelf naar het rampgebied af om poolshoogte te nemen. In zijn onderzoek toonde hij als eerste het verband
aan tussen het zoutgehalte van het water en de paalworm. Daarnaast deed hij een belangrijke ontdekking over de anatomie van de paalworm en de manier waarop het weekdier het
hout aantaste. De studie van Sellius leverde veel informatie op over de paalworm. Modern
wetenschappelijk onderzoek in de 19de en 20ste eeuw zou veel van de bevindingen beves-
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Afb. 3 Voorstellen van Joan van Baxcamp om
houten palen te impregneren, 1733. Nationaal
Archief, Den Haag, Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart, nummer toegang 3.01.09, inventarisnummer 1238.

tigen. Een van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van Sellius was om de houten
palen te vervangen door stenen op een glooiende helling. Dat idee werd ook geopperd in
het in 1735 verschenen geschrift Ontwerp tot een minst kostbare, zekerste ende schielijkste herstelling
van de zorgelijke toestand der West Friesche zeedijken van de burgemeesters van Grotebroek, Pieter
Straat en Pieter van der Deure. Helemaal origineel was het idee eigenlijk niet. Andries Vierlingh (1507-1579) opperde in zijn bekende Tractaet van dyckagie al om de dijken met stenen te
beschermen. Meer ingrijpende plannen om iets te doen aan de verzilting van de Zuiderzee
en zo de paalworm te bestrijden waren technisch onhaalbaar of te kostbaar. De verzilting
had bijvoorbeeld bestreden kunnen worden door de zeegaten tussen de Wadden eilanden te
vernauwen of de afvoer van de IJssel naar de Zuiderzee te vergroten. Het idee om de Zuiderzee helemaal af te sluiten was in de vroege 18de eeuw duidelijk nog een paar stappen te ver.
Uiteindelijk werd besloten om de houten paaldijken te vervangen voor dijklichamen met
een stenen glooiing. Een even simpele als doeltreffende oplossing voor de bestrijding van
de paalworm. Dat wil niet zeggen dat het hier om een goedkope metamorfose ging. Het
vervangen van al die paaldijken door met stenen bedekte dijken was bijzonder kostbaar. In
eerste instantie werden de stenen min of meer lukraak voor de dijken gestort. Later ging dat
wat preciezer en werden de stenen opgestapeld tegen de dijken. Naar schatting heeft het uiteindelijk 6.500.000 gulden gekost om alle paaldijken te vervangen. Dit was een enorm bedrag, maar het effect op de economie van de Republiek was beperkt. Een veel grotere ramp
door overstromingen bleef uit, omdat de Zuiderzee zich in deze periode relatief rustig hield.
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Andere rampen, zoals de 18de-eeuwse veepest epidemieën, waren veel schadelijker voor de
economie. Bovendien zorgden de verbeterde dijken op de lange termijn voor een betere bescherming tegen overstromingen.
Een volgend probleem dat ontstond door deze metamorfose was de enorm toegenomen
vraag naar stenen. Natuursteen kwam niet veel voor in Nederland. Een van de belangrijkste bronnen voor de benodigde steen werden de zwerfkeien en hunebedden in Drenthe. Al
in 1734 dreigde dit dusdanig uit de hand te lopen dat er een monumentenverordening werd
afgekondigd voor de hunebedden. Dat betekende niet meteen een einde aan de sloop van
hunebedden. Tot ver in de 19de eeuw verdwenen hunebedden om onder andere te eindigen
in de dijkbouw. Zwerfstenen en hunebedden leverden hoe dan ook te weinig op en daarom
kwamen de meeste stenen voor de Nederlandse dijken uit Scandinavië.
De paalworm zorgde voor een belangrijke metamorfose in het Nederlandse cultuurlandschap. De Hollandse Zuiderzeedijk is door deze metamorfose in relatief korte tijd fundamenteel van uiterlijk veranderd, tot de vorm waaraan we ook tegenwoordig nog een dijk
herkennen. Paaldijken bleven nog wel een tijdje bestaan, bijvoorbeeld op het eiland Schokland, maar werden een steeds zeldzamer beeld. De paalworm zelf komt ook nog steeds voor
in de Nederlandse wateren. Niet meer in het zoete IJsselmeer, maar bijvoorbeeld nog wel in
de Waddenzee en in de Zeeuwse delta. Daar vormt de paalworm nog steeds een potentieel
gevaar voor steigerpalen en houten sluisdeuren.
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Van allegorie tot cartoon: crises in beeld

Stilstand
Kranen in de vaanstand op de Oostelijke Handelskade ten gevolge van de economische crisis in de
jaren dertig van de vorige eeuw. Fotograaf: M. Kolthoff, 1933. Rechthebbende: K. Kolthoff. Stadsarchief Amsterdam, Collectie Historische foto-opdrachten.
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Feestvaart
Het zwembad op het achterdek van cruiseschip ms Eurodam (Holland America Line) in een lege
Amsterdamse haven. De kranen op de kade achter het schip wachten werkloos op betere tijden.
Te weinig vrachtvaart en niemand om de kranen te bedienen. Maar in tegenstelling tot vrachtvaart
heeft de crisis in de pleziervaart nog niet toegeslagen. Aan de voorzijde van het schip kijken bemanningsleden en passagiers naar een feestelijke lint van zeilschepen die tijdens de eerste dag van
Sail 2010 naar Amsterdam varen. Het ms Eurodam zal dezelfde avond nog vertrekken, afgeladen
op cruise naar New York. Foto: M. van Rossum.
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Afgod
Bertolt Brecht is nog steeds actueel: Erst kommt dat fressen, dann kommt die Moral. Bas van der Schot,
politiek cartoonist en tekenaar in onder meer NRC Handelsblad en NRC Next, toont met deze cartoon
treffend één van de oorzaken van de huidige kredietcrisis. De ‘bonuscultuur’ die binnen de bankenwereld een eigen leven ging leiden, wordt verbeeld door de dansende krijtstreeppakken rond
het gouden kalf terwijl het dollars uit de hemel regent. Tekenaar: Bas van der Schot, www.basvanderschot.com
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Gewonde leeuw
Allegorie op de Franse invasie in de Nederlanden in 1672, door Johannes van Wijckersloot, 1672.
Het schilderij stelt de ontwapende Nederlandse leeuw voor, die gewond en machteloos op de
grond ligt in de omheinde ‘Hollandse tuin’, het Nederlandse grondgebied. Daarboven kraait de
Franse haan victorie, hij staat op een wapenschild met drie Franse leliën. Deze voorstelling is te
zien op een tekening, die door de ene jonge man aan de ander wordt getoond. De een staart verwonderd naar de tekening, maar de staande man is zeker van zijn zaak en kijkt de beschouwer aan.
Collectie Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-4910.
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Oranjeappel
Van 1931 tot 1936 opereerde het Nationaal Crisis Comité (NCC) om de ergste gevolgen van de crisis te verzachten. Prinses Juliana was erevoorzitster van het comité en voor die gelegenheid werd
in 1932 dit portret vervaardigd. Op de achtergrond zijn Oranjeappelen en twee zwanen te zien.
Het portret is gemaakt door Annie Roland Hols- de Meester en uitgegeven door het Nederlandsch
Kunstverbond. Atlas van Stolk, 55367.
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Collecte
Collectebussen van het Crisis Comité worden op alfabetische volgorde gezet in het voormalig kantoor van de Handelsmaatschappij, Herengracht 466 hoek Nieuwe Spiegelstraat. Augustus 1932.
Collectie Stadsarchief Amsterdam
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Crisisjasje
Deze politieke cartoon over de begrotingskunsten van minister de Geer tijdens de crisis van de jaren dertig van de hand van tekenaar Leo Jordaan, verscheen in de Groene Amsterdammer in september 1932. De tekening toont de Hollandse maagd en leeuw met de tekst: ‘Nederland’s crisisjasje. De heer de Geer weet er een mouw aan te passen.’ Atlas van Stolk, 51743.

282 Marieke Anema en Matthias van Rossum

Op de fiets
Oliecrises in de jaren zeventig: een rijwielfabrikant speelt handig in op de autoloze dagen. Op de
foto zien we drie vrolijk kijkende politici, waaronder Lubbers en Den Uyl, die een fiets cadeau krijgen zodat ze hun auto voortaan kunnen laten staan. Van links naar rechts: minister Boersma (Sociale Zaken), minister Lubbers (Economische Zaken) en premier Den Uyl. Fotograaf: Dick Coersen,
2 november 1973. Collectie Spaarnestad Photo/ANP, SFA001004754.
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Crisis-kaas
Een advies van het Regerings Crisis Zuivelbureau dat in de jaren dertig werd opgericht door zuivelorganisaties. Met subsidies uit Den Haag trachtte de organisatie van 1934 tot 1940 een ‘Vermeerdering van het Gebruik van Nederlandse Zuivelproducten’ te bewerkstelligen. Via allerlei vormen van
reclame, zoals tentoonstellingen, ‘zuiveldagen’, kookdemonstraties en receptenfolders, werden
kaas en andere zuivelproducten aangeprezen. RMI is de afkorting van Rotterdamse Melk Inrichting. Collectie Reclame Arsenaal (IISG).
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Werklozenkamp
Tijdens de crisis van de jaren dertig werden werkeloze jongeren in Nederland vaak opgevangen en zo mogelijk aan het werk gezet. Op deze foto is een voorbeeld te zien van werklozenzorg tijdens de crisis. Jongemannen vermaken zich onderling op een Rooms-Katholiek ‘werklozenkamp’ in 1939. Fotograaf: Wiel van der Randen. Collectie Spaarnestad Photo,
Sfa001000922_01.
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Crisismaïs
Het kapitalisme verkeert in crisis, het boerenland
rukt ondertussen op tot aan de Zuidas. De bouw
van het Amsterdamse prestigeproject ligt stil.
Braakliggende bouwgrond is ingezaaid voor agrarische doeleinden. Het futuristisch glas en beton
van de Zuidas verdrinkt in een zee van maïs. Foto:
M. van Rossum.
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Zeepbel
‘Weg gekke actionisten’, zo luidt het opschrift op dit actiebord van porselein. Het is vervaardigd in
de periode 1712-1732 in reactie op de speculatie in aandelen van de Zuidzee Compagnie rond 1720.
Deze ‘zeepbel’ leidde tot een financiële crisis bij compagnieën, met talrijke faillissementen tot gevolg. Collectie Amsterdams Historisch Museum.
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