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VOORWOORD 

Het voornaamste kenmerk van de Bataafse en Franse tijd is de door
braak van allerlei nieuwe ideeën, die het toenmalig maatschappelijk leven 
sterk beïnvloed hebben. Het koninkrijk, dat na 1813 door Willem I op
gebouwd werd en dat in zijn structuur grondig verschilde van de oude 
staat der Verenigde Nederlanden, is slechts mogelijk geworden door het 
baanbrekend werk, in de voorafgaande jaren verricht. Deze heftig bewogen 
tijd, waarin de overheid zich in toenemende mate ging richten op een 
doelbewust sociaal-economisch beleid en op het bevorderen van de alge
mene volkswelvaart, weerspiegelt zich in de grote hoeveelheid en rijke 
verscheidenheid van archivalia. 

De opzet van dit werk is niet zozeer een geschiedschrijving in de ge
bruikelijke zin, maar meer een sociologische en sociografische ontleding 
van een stedelijke samenleving in het verleden. Dit terrein van onderzoek 
is nog weinig betreden. De moderne sociografische werkmethoden kunnen 
echter hierop vrijwel niet toegepast worden zonder een vertekend beeld te 
krijgen, aangezien de huidige begrippen en normen, waarmee bepaalde 
toestanden beoordeeld worden, niet opgaan voor vroegere eeuwen. Dit 
dwong tot het zoeken naar een eigen methode, om naar best vermogen 
uit de chaos van gegevens een geordend en verstaanbaar geheel op te 
bouwen. 

Een oprecht woord van dank zijn wij verschuldigd aan allen, die op 
enigerlei wijze hun steun hebben verleend bij de totstandkoming van dit 
werk. In het bijzonder gaat onze dankbaarheid uit naar de R.K. Universi
teit te Nijmegen, welke zoveel heeft bijgedragen tot onze wetenschappelijke 
vorming. Dank ook aan de gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch, de 
bibliothecaresse en haar assistenten van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, de ambtenaren van het 
Rijksarchief in Noord-Brabant en die van het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage. Tenslotte betuigen wij onze erkentelijkheid jegens het 
Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch voor zijn toelage bij de uitgave 
van dit werk. 
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Idem, 3 April 1784-30 October 1806 (С 66). 
Idem, 6 November 1806-15 Mei 1817 (С 67). 

1 ) Het gemeentearchief is slechts tot 1800 geïnventariseerd, zodat van de tijd 
na 1800 geen archiefnummers kunnen opgegeven worden. 

2) Van een gedeelte der nog niet geïnventariseerde stukken is door mr J. Smit 
een voorlopige kladinventaris opgemaakt. 
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Register, houdende de middelprijzen der Granen, Levensmiddelen en Fouragien, 
welke op de markt te 's-Hertogenbosch zijn verkocht, 15 Mei 1812-31 Maart 1824 
(С 69). 
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6 delen (A565). 

Vervolg van de Collectanea van mr A. van Heum, 1747-68, 2 delen (A566). 
Idem, 1768-83 (A567). 
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Resolutien van de Provisionele Representanten van het volk van Bataafs Brabant, 
11 Juni-31 December 1795 (n. 6). 
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(n. 26-33). 

Ingekomen stukken, 1 Januari 1796-27 Januari 1798 (n. 40-82). 
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Ingekomen stukken, 30 Maart 1799-20 Juni 1802 (n. 222-257). 
Resolutien van het Departementaal bestuur van Bataafs Brabant, 21 Juni 1802-

1 Augustus 1805 (n. 446-461). 
Ingekomen stukken, 21 Juni 1802-1 Augustus 1805 (n. 467-525). 
Resolutien van het Departementaal tevens Gedeputeerd bestuur van Brabant, 

1 Augustus 1805-12 Mei 1807 (n. 782-791). 
Ingekomen stukken, 1 Augustus 1805-8 Mei 1807 (n. 796-837). 
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Net Verbaal van de Landdrost van Brabant, 11 Mei 1807-30 April 1809 (η. 932-943). 
Minuut Verbaal van de Landdrost van Brabant, 1 Mei 1809-2 Mei 1810 (n. 920-931). 
Ingekomen stukken, 11 Mei 1807-1 Mei 1810 (n. 952-1019). 
Verbaal van Landdrost en Assessoren van Brabant, 15 Mei 1807-29 December 1809 

(n. 1083-1098). 
Ingekomen stukken bij Landdrost en Assessoren, 15 Mei 1807-27 April 1810 

(n. 1102-1150). 

Stukken betreffende de aanleg van een steenweg vanaf „het Bijltje" te Vught tot 
aan de oliemolen te Helvoirt, 1805 (n. 851). 

Archieven van de Préfecture du département des Bouches du Rhin, 1 Mei 1810-
26 Januari 1814: 

Indicateur général des pièces entrées et sorties, 16 Juni-ult. December 1810 (n. 2). 
Pièces entrées et sorties, 1 Januari 1811-11 December 1813 (η. 22-141). 
Tableau général et détaillé des Biens, Rentes, Collectes, etc. formant le Revenu de 

tous les Hospices et Etablissements de charité de la ville de Bois-le-Duc (n. 170). 

Rechterlijke Archieven: 

Bossche Schepenprotocollen (R. 1586, 1749, 1756, 1762, 1763 en 1774). 

Retroacta van de Burgerlijke Stand: 

Notulenboeken van schepen-commissarissen tot huwelijkszaken te 's-Hertogenbosch, 
1795-1810 (S. 100-113). 

Collecties: 

Brakel, van, n. 183: Bedenkingen over het onderhouden der Armen; een ongesigneerd 
handschrift uit eind achttiende eeuw. 

Hultman, n. 1 : Algemene statistiek van het departement Brabant. 
n. 2: Algemene staat der departementen der Monden van den Rijn 

en van den IJsel, 1811. 
n. 3: Staten en gesteldheden van landbouw, trafieken en fabrieken in 

het departement der Rijnmonden, 1810-13. 
n. 4: Statistische taferelen van het departement der Rijnmonden, 

1811-13. 
Martini, n. 18: Lijsten van het aantal inwoners te 's-Hertogenbosch en de Meierij 

in de achttiende eeuw. 
n. 82: Stukken betreffende het armenwezen te 's-Hertogenbosch, 

1480-1762. 
n. 119: Lijst van de 600 hoogst aangeslagenen in de belasting van het 

département des Bouches du Rhin, 1812. Gedrukt. 
Verheyen, n. 47d: Plan van Verbeteringen voor het departement Brabant, 1807-1808. 

n. 47e: Statistische opgaven betreffende het departement Brabant, 
1807-1808. 

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, 's-GRAVENHAGE 

Archief Binnenlandse Zaken, 1796-1813: 

Armenstaten van Bataafs Brabant, opgegeven door de gemeentebesturen naar aan
leiding van een decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse 
Volk d.d. 20 September 1798 (n.201). 
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Ingekomen brieven van de landdrosten in antwoord op de aanschrijving van de 
minister van Bin. Zaken d.d. 4 Juni 1807 betreffende het armenwezen, en staten 
der Godshuizen in de verschillende departementen (n. 812b). 

Medische Politie en stukken betrekkelijk de Geneeskundige Staatsregeling tijdens de 
Bataafse Republiek, 1800-1810 (n.827). 

Verslagen betreffende de vaccinatie tegen de pokken in het departement Brabant, 
1809 (n. 749). 

Opgave van de inzendingen op de tentoonstelling van volksvlijt te Utrecht, April 1808 
(n. 604). 

Collectie Goldberg: 

Stukken betreffende de wijze van verzamelen der gegevens voor de statistiek, welke 
Goldberg over het sociaal-economisch leven in de Bataafse Republiek wilde op
stellen, ± 1800 (n. 26). 

Journaal der Reize van den Agent van Nationaale Oeconomie der Bataafse Republiek, 
16 Juni-8 November 1800 (n. 27). 

Stukken betreffende de vercameling van gegevens over de nijverheid en handel in 
de Bat. Republiek, 1800-1802 (n. 43). 

Generale lijst der fabrieken in de Republiek, 1796-97; met bijlagen (n. 45). 
Tabellen der Statistische opgaven betrekkelijk de Industrie, Handel en Werkhuizen 

in het Departement van de Dommel, 1801-1802 (n. 50). 
Memorie over de Fabrieken en Trafieken in het Voormalig Koningrijk Holland, 

Oogstmaand 1810 (n. 192). 

ARCHIEF VAN DE GODSHUIZEN IN 's-HERTOGENBOSCH 

Algemeen: 

Notulen der vergaderingen van Regenten van het godshuis de H. Geest, 1796-18011). 
Besluiten en Missiven, ingekomen bij Regenten van het godshuis de H. Geest, 

1786-1810. 
Deliberatien van het Bureau Centraal van Bienfaisance in het kanton 's-Hertogen-

bosch, 1812. 
Registre des délibérations du Bureau Central de Bienfaisance du canton Bois-le-Duc, 

1813-15. 
Circulaires van het Bureau Centraal van Bienfaisance in het kanton 's-Hertogen-

bosch, 1812. 
Registre de correspondence du Bureau Central de Bienfaisance du canton Bois-le-Duc, 

1813-15. 

Registre des délibérations de la Commission provisoire des Hospices et de la Com
mission des Hospices de Bois-le-Duc, 7 Maart 1811-29 December 1812. 

Registre du précis des séances de la Commission des Hospices, 2 Januari-19 No
vember 1813. 

;1) Het notulenboek over de jaren 1802-1810 is niet meer in het archief aanwezig. 
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Correspondance de la Commission provisoire des Hospices et de la Commission des 
Hospices de Bois-lc-Duc, 7 Maart 1811-ult. December 1812. 

Registre de correspondance de la Commission des Hospices, 5 Januari 1813-Juli 1814. 

Bijzonder: 

Rapport, op 19 December 1807 uitgebracht ter vergadering der blokmeesters van 
den blok Kerk- en Verwerstraat, rakende het afschaffen der Paas- en Kerstmis-
speeningen; gedrukt, 's-Hertogenbosch 1808. 

Lijst van het Trapgeld in den blok van de Weversplaats, gelijk het in den jare 1809 
is opgehaald. 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 
IN NOORD-BRABANT, 's-HERTOGENBOSCH 

Verzameling handschriften: 

Inventaris van de nalatenschap van Pieter van Bree, glasblazer te 's-Hertogenbosch 
en aldaar overleden in 1723 (hs. 268a). 

Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch, ±1780 (door J.van Heum), 2 delen 
(hs.265a). 

Stukken betreffende de plundering door het garnizoen van 's-Hertogenbosch in No
vember 1787 (hs.367a). 

Beschreeve Staat van de Meyerye van 's-Hertogenbosch; een onderzoek naar de 
economische toestand in 1791-92 (door C. van Breugel), 3 delen (hs. 207). 

Besluit van koning Lodewijk Napoleon van 3 Mei 1809 om verbeteringen aan te 
brengen in de toestand van het departement Brabant; copie (hs. 142). 

Aantekeningen van dr C. R. Hermans over het fabriekswezen in Noord-Brabant, 
1800-1850 (hs.86). 

Statistisch Overzigt van het Fabriek- en Manufactuur-Weezen in het Departement 
der Rhijnmonden, opgemaakt uit de Tabellen door de respectieve Gemeente
besturen in den jare 1812 geformeerd en ingezonden (hs. 87). 

NEDERLANDS ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF, 
's-GRAVENHAGE 

Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel: 

Bescheiden over de gildcdwang, 1798 (n. 578). 
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EERSTE HOOFDSTUK 

INLEIDING 

§ 1. De positie van 's-Hertogenbosch in het economisch 
bestel van de achttiende eeuw 

De gunstige ligging aan de samenloop van twee noordwaarts stromende 
rivieren nl. de Dommel en de Aa, welke, tezamen de Dieze vormend, 
uitmonden in de Maas, en de beschikking over een uitgestrekt achterland 
hebben 's-Hertogenbosch reeds vroeg tot een centrum van handel gemaakt. 
De Meierij van 's-Hertogenbosch was zowel in de afzet van haar producten 
als voor de aankoop van allerlei benodigdheden zeer sterk op deze stad 
georiënteerd. De verzorgingsfunctie ten opzichte van de omgeving had 
natuurlijk een stimulerende werking op de plaatselijke nijverheid. 
Handel en nijverheid hebben zich echter niet tot de voorziening in de 
locale en regionale behoeften beperkt. Doordat 's-Hertogenbosch op een 
punt lag, waar land- en waterverkeer van zuid en noord elkaar raakten, 
vormde het een belangrijke geografische verbmdingsschakel. Zo was deze 
stad een centrum van transitohandel geworden, waar goederen van uit
eenlopende aard uit verschillende gebieden als Holland, Gelre en Luik 
aangevoerd en verder getransporteerd werden. Vooral deze vorm van 
economische bedrijvigheid had 's-Hertogenbosch gemaakt tot een aan
zienlijke en welvarende stad. Dit transitoverkeer en de handel in producten 
van de Bossche exportnijverheid, als messen, spelden, garen en lint, hebben 
het sociaal-economisch karakter van de stad voor een zeer belangrijk deel 
bepaald. 

's-Hertogenbosch was dus primair handelsstad. Vooral na de vrede van 
Munster in 1648, toen de haven van Antwerpen door het sluiten van de 
Schelde definitief werd uitgeschakeld, nam de functie van transitoplaats 
aanzienlijk in betekenis toe. De stad werd nu nog meer dan vroeger de 
poort, waardoor Holland en het buitenlandse Maas- en Rijngebied met 
elkaar in relatie stonden. Door het afsluiten van de Schelde immers, verloor 
de destijds drukke handebroute Vlaanderen-Brabant-Maas en Rijn veel 
van haar betekenis en zocht het vroegere achterland van Antwerpen een 
nieuwe verbinding met de zee, welke voor een belangrijk deel gevonden 
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werd via enkele routes door Staats Brabant, voornamelijk over 's-Hertogen-
bosch, naar de HoUandse havensteden, met name Amsterdam 1 ). De route 
over Breda was minder druk dan die via 's-Hertogenbosch. Laatstgenoemde 
stad had namelijk het voordeel, dat hier he^ verkeer naar Luik niet door 
de Oostenrijkse Nederlanden behoefde te gaan, waar de regering, uit 
rancune over de afsluiting van de Schelde, wel eens belemmerend optrad. 

De bevordering van de handel ging 's-Hertogenbosch zeer ter harte. 
Dit uitte zich o.a. door de aanleg van een steenweg op Luik. Het initiatief 
hiertoe was uitgegaan van de bisschop en staten van Luik, welke een 
betere en snellere verbinding met Holland wensten. Deze waren van oor
deel, „dat er geen plaats zo voordelig dan 's-Hertogenbosch gelegen was, 
om de goederen uit Holland naar Luik over te voeren" 2 ) . In 1741 begon 
's-Hertogenbosch voor eigen rekening met de aanleg van de „Kasseyweg", 
die door de Meierij tot de grens van het Luikse territoir zou lopen, terwijl 
Luik enige tijd later aanving met het tracé op eigen gebied. Het gedeelte 
vanaf 's-Hertogenbosch tot de barrière te Best werd in de jaren 1741-42 
aangelegd. Daama lag het werk stil, omdat er geen geld meer was en het 
voltooide stuk niet voldoende aan tolgelden opbracht om de rente van het 
opgenomen kapitaal te voldoen. Pas op het einde van de achttiende eeuw 
werd de aanleg voortgezet, maar nu voor rekening van de staat 3 ). Het 
zou echter nog tot 1818 duren, voordat de straatwegverbinding 's-Hertogen-
bosch-Luik geheel voltooid was 4 ) . 
Dat 's-Hertogenbosch, ondanks de voor een stad van ± 12.500 inwoners 
zeer hoge kosten, de aanleg van deze weg op zich nam, is verklaarbaar 
uit het grote belang, dat men aan de bloei van de handel hechtte. De 
negotie was hier in de achttiende eeuw zeer aanzienlijk. Er zetelde in 
's-Hertogenbosch een uitgebreide doorvoerhandel van de Hollandse zee-
steden naar afzetgebieden als Oostenrijks Brabant, Maastricht, het prins
dom Luik, Lotharingen, de landen van Overmaze, het gebied van Kleef, 
Gulik en andere streken in de Duitse landen. De goederen werden vanuit 
Holland per schip aangevoerd en verder over land verzonden. Dagelijks 
zag men de zogenaamde Walenkarren, zwaar beladen met koopmanswaar 
en door een groot aantal paarden voortgetrokken, van 's-Hertogenbosch 
komen en naar het zuiden en oosten rijden, of in omgekeerde richting naar 
de stad toetrekken 5 ). Het contact tussen dit karrentransport en het water-

1) Van Breugel, Beschreeve Staat van de Meyerye II, fol. 203 verso: Prov.Gen. 
in N-Brab., hs. 207. 

2) Van Heum, Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch IV, blz. 161. 
3) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis van Noord-Braband I, blz. 579. 
4) Van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch I, blz. 246. 
5) Bachi ene, Vaderlandsche Geographie, of nieuwe tegenwoordige staat en heden-

daagsche historie der Nederlanden IV, blz. 522. 
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verkeer had plaats in en om de haven van 's-Hertogenbosch. Hier bevond 
zich de kraan, welke diende voor het lossen en laden van de zware goederen. 
De „kraankinderen" (havenarbeiders) verzorgden in samenwerking met de 
stadskruiers en voerlieden de overslag van de scheepslading op karren of 
andersom, ofwel brachten de goederen naar de pakhuizen in de stad. 

In nauw verband met de functie van 's-Hertogenbosch als overslagplaats 
stonden de hier gevestigde factorijen. De factoors waren de toenmalige 
expediteurs, die voor hun principalen in Holland en het zuidelijk achter
land de verdere verzending van de per schip of kar aangevoerde handels
artikelen regelden, waaggelden betaalden, douane-formaliteiten in orde 
maakten, de goederen in afwachting van transport zo lang opsloegen in 
pakhuizen, etc. 6 ) . In de achttiende eeuw was het aantal factorijen zeer 
toegenomen. Sedert de vrede van Utrecht in 1713, welke Pruisen en 
Oostenrijk in bezit stelde van gedeelten van Opper-Gelre en daardoor 
macht gaf over de rivier de Maas, waren er talrijke tollen opgericht op 
de Bovenmaas. Dientengevolge gaven de Hollandse kooplieden, die 
goederen in de richting Luik of Aken te verzenden hadden, er de voorkeur 
aan deze in 's-Hertogenbosch te ontschepen, boven het betalen van al die 
tollen. 
Koffie, thee, suiker, tabak en specerijen, — alle koloniale waren, welke 
vielen onder het monopolie der Verenigde Oost-Indische Compagnie en 
dus via Holland moesten worden gekocht —, werden hier per schip aan
gevoerd, in de haven gelost en in de pakhuizen opgeslagen, om van daaruit 
hun reis per kar te vervolgen tot diep in het zuiden en ver naar het oosten. 
Nog vele andere goederen vonden via de Hollandse stapelmarkt hun weg 
over 's-Hcrtogenbosch : rijst, wijn, zuidvruchten, huiden, alsmede een aantal 
producten van de verkeersindustrieën in de Hollandse havensteden, zoals 
brandewijn uit Schiedam en Rotterdam, rooktabak en snuif uit Rotterdam, 
zout uit Dordrecht, etc. 7 ) . Dit alles betreft de goederenstroom naar het 
zuiden. Het transport in noordelijke richting bestond in hoofdzaak uit 
fabrikaten van de Luikse ijzerindustrie, natuursteen en kolen uit het land 
van Luik, lakens uit Verviers en Aken, voorts fabrikaten van de Brabantse 
plattelandsnijverheid en agrarische producten uit de Meierij van 's-Her
togenbosch. Ook voortbrengselen van de plaatselijke nijverheid vonden 
hun weg naar het noorden. De Bossche spelden, garens en linten hadden 
hun debiet in geheel de Republiek der Verenigde Nederlanden. 's-Hertogen
bosch was dus in de achttiende eeuw een belangrijk handelscentrum, dat 

6) Bachiene, a.w., blz. 523. 
7) C. Visser, Verkeersindustrieën te Rotterdam in de tweede helft der 18e eeuw, 

Rotterdam 1927, blz. 95, 145 en 156. 
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echter sterk onder invloed stond van de functie van Holland als stapelmarkt 
en als afzetgebied. 

§ 2. Overgang naar een nieuwe tijd 

De tweede helft van de achttiende eeuw kenmerkte zich door een 
groeiende invloed van de ideeën der Verlichting. De werken van Mon
tesquieu, Rousseau en andere Franse verlichte schrijvers, werden in ons 
land veel gelezen. Onder invloed van de rationalistische auteurs en door 
een toenemend verlangen onder een deel der bevolking naar een meer 
democratisch bestuur, vormde zich rond het midden der achttiende eeuw 
de zgn. patriottenbeweging. De patriotten verspreidden hun gedachten 
door middel van pamfletten en bladen. Hun voornaamste tijdschriften 
waren De Post van den Neder-Rhijn, dat onder redactie van Pieter 't Hoen 
verscheen tussen 1781 en 1787, en De Politieke Kruyer. 

Het is duidelijk, dat, gelet op de achteruitstelling en het gemis van zelf
bestuur, Staats Brabant een geschikte voedingsbodem leverde voor agitatie 
tegen het heersend bewind en dat het patriotisme hier veel aanhang vond. 
Vooral de gezeten burgers, als handelaren en industriëlen, voelden zich 
verongelijkt, dat zij ter wille van hun katholiek geloof practisch van alle 
bestuursfuncties over hun eigen stad en gewest waren uitgesloten. Naast 
het streven naar de opheffing van de politieke bevoogding, ijverde men 
ook met kracht voor een verlichting van de zware lasten, die op het econo
misch leven drukten. Of deze in dit gewest nu zoveel hoger waren dan 
elders, zal een uitgebreide studie over de belastingdruk in de generaliteits
landen nog moeten uitwijzen. Een feit is echter, dat de opbrengst van de 
geheven belastingen slechts voor een gering deel ten bate van het gewest 
zelf werd aangewend. Daarenboven werd door de hoge accijnzen het 
fabriekswezen hier erg bemoeilijkt 8 ). 
Geen wonder dus, dat geheel de Meierij van 's-Hertogenbosch in gisting 
was. De politieke onrust was hier zelfs zo sterk, dat de vicaris-apostolicus 
A.van Alphen in Januari 1785 in alle kerken een schrijven deed voor
lezen, waarin hij de gelovigen aanspoorde om de openbare rust te bewaren 
en gehoorzaam te blijven aan het wettig gezag, de Staten-Generaal 9 ). 
Op 7 December 1785 verzochten 202 „commercierende kooplieden en 
inwoners van 's-Hertogenbosch" aan het landsbestuur om op te treden 
tegen de knevelarijen, die zij aan de stadspoorten ondervonden van de 
gamizoenswachten 1 0 ) . Uit vele plaatsen kwamen bij de regering klachten 

8) R. Fruin-H. Colenbrander, Geschiedenis der Staatnnstellingen in Nederland tot 
de val der Republiek, 2e druk, 's-Gravenhage 1922, blz. 194. 

e ) Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, blz. 27-28. 
1 0) a.w., blz. 37 en 45-46. 
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binnen. Ter voorkoming van een uitbarsting besloot de Raad van State 1 1) 
bij resolutie van 30 December 1785, om de bewoners van de Meierij uit 
te nodigen hun grieven kenbaar te maken. Behalve vrees voor ongeregeld
heden kan men in dit besluit ook een uiting zien van het veld winnen der 
moderne ideeën onder de besturende macht. Zo ontstond in 1786 de ver
maarde Memorie van Algemeene Wezenlijke Bezwaren der Meyerye van 
's-Hertogenbosch12). Hierin vind men alle grieven tegen het heersend 
bewind bijeen. Over de belastingen werd in dit gedrukt rapport opgemerkt, 
„dat de lasten, die dezelve Ingezetenen zijn opgelegt, niet evenredig zijn 
aan — maar te boven gaan — hunne vermogens" 1 3 ) . Geklaagd werd 
over de convooien en licenten, die de groei van het economisch leven danig 
remden. Deze waren een belasting, welke hier geheven werd bij in- en 
uitvoer van goederen uit en naar de Zeven Provinciën. Het generaliteits-
gebied werd dus bij het handelsverkeer als buitenland beschouwd. De 
genoemde memorie schreef over deze belasting: „Hierdoor zijn de Inge
zetenen van veel erger natuur dan de buitenlandsche Kooplieden, die van 
hunne waaren en koopmanschappen maar ééns inkomende rechten 
betalen" 1 4 ) . De ondernemer in de Meierij werd dus niet alleen op één 
lijn gesteld met een buitenlander, maar verkeerde daarenboven in de 
ongunstige positie zijn grondstoffen veelal uit Holland te moeten betrekken, 
wat weer extra uitvoerrechten meebracht. Voor het vervoer in de Meierij 
zelf moest bovendien tol betaald worden en behoorden de goederen van 
paspoorten voorzien te zijn. 

De memorie sprak verder over de algemene armoede, welke de hoge lasten 
extra zwaar deden drukken; over de nadelige gevolgen, welke men had 
ondervonden van de langdurige oorlogsperiode 1568-1713; over de zware 
belastingen en de achteruitgang van de nijverheid. 

Het indienen van al deze bezwaren bleef niet zonder effect, want reeds 
op 9 Augustus 1786 werd in de vergadering van de Raad van State de 
memorie besproken en enige verbeteringen vastgesteld, welke echter weinig 
ingrijpend waren 1 5 ) . Er bleven nog vele grieven over en steeds meer 

11) De Raad van State had de uitvoerende macht in de generaliteitslanden, terwijl 
de Statcn-Generaal de wetten voor dit gebied uitvaardigde: Fruin-Colenbrander, 
а.иі.,ЪІ7.. 188-201. 

1 2 ) Memorie van Algemeene Wezenlijke Bezwaren der Meyerye van 's-Bosch, 
overgegeven aan de Raad van State door Stadhouders en Ordinaris Gecommitteerden 
der vier Kwartieren van de Meyerye van 's-Bosch in den jare 1786, 's-Hertogen-
bosch 1787. 

1 3 ) a.w.,hlz.3. 
1 4 ) a.w., blz. 27-28. 
ι ε ) Extract uit de Resolutien van de Ed.Mog.Heeren Raaden van State der 

Vereenigde Nederlanden van 9 Augustus 1786: afgedrukt in de Memorie van Alge
meene Bezwaren , blz. 63 vlg. 
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ontevredenen sloten zich bij de patriottenbeweging aan. In 's-Hertogen-
bosch was de overgrote meerderheid van de katholieke bevolking afkerig 
van de partij der prinsgezinden, welke niet veel voelde voor emancipatie 
van het generaliteitsland. De patriotten, die vrijheid en gelijkheid predikten, 
hadden daarentegen grote aanhang. Een onbekend iemand uit die tijd 
schreef 1 6 ) , dat de stad „beroemd was als het kweekschool der patriotten 
in de Generaliteijd" 1 7 ) . Deze schrijver, die klaarblijkelijk een vurig prins
gezinde was, merkte verder op, „dat er geen stadt in de geheele Republicq 
bekend is, wier inwoonderen in het algemeen de verdervende zoogenaamde 
patriottische cabaal zoo waaren toegedaan als die van 's-Hertogenbosch ; 
zij droegen de nakomelingen van prins Frederik Hendrik en zijn doorluchtig 
huis de grootste haat toe van de eerste tot de laatste; onder de burgerij 
en welgezeetene inwoonders waaren de weldenkende schaarsch te vinden; 
dit is zeker, dat alle Roomsgezinden inwoonders, die zeer talrijk zijn, alle 
Orangehaaters waaren, wijl die zig door het instellen eener nieuwe con
stitutie verbeelden grootere vrijheedens voor hunne godsdienst te zullen 
verkrijgen, daar zijlieden door de nieuwheidszoekers in gesterkt wierden" 18 ). 
Op 21 December 1786 werd er te 's-Hertogenbosch een Vaderlandsche 
Sociëteit opgericht1 9). Deze politieke club van de patriotten was echter 
geen lang bestaan beschoren. Immers, het jaar daarop had de komst van 
twintigduizend man Pruisische troepen in ons land plaats, welke het gezag 
van de in het nauw geraakte stadhouder Willem V weer herstelden. Bij 
publicatie van de Staten-Generaal van 3 October 1787 werd de Sociëteit 
opgeheven20 ). Hoewel de troepen van de Pruisische koning niet in 
's-Hertogenbosch verschenen waren, hadden de prinsgezinden na de res
tauratie van het stadhouderschap voldoende zeggingschap om alles weer 
in het oude spoor terug te brengen en tegen patriottisch gezinde burgers 
op te treden. Verscheidene patriotten werden uit hun ambt ontslagen o.a. 
J. G. Lafont, Waals predikant in de s t ad 2 1 ) . Een aantal week uit naar 
het buitenland, voornamelijk naar de Zuidelijke Nederlanden en Frank
r i jk 2 2 ) . 

Twee maanden na het herstel van het stadhouderlijk gezag braken er 

l e ) Eenvoudig verhaal van de plunderingen in 's-Hertogenbosch voorgevallen in 
de nagten tusschen 8 en 10 November 1787, verslag van een ooggetuige, afgedrukt 
in De Navorscher, jrg 44 (1894), blz. 608-22. 

17) t.a.p.,bh.6ll. 
l e ) t.a.p., blz. 609. 
19) Mommers, a.w., blz. 35. 
20) a.a>.,blz.49. 
21) α.«;., blz. 26. 
2 2 ) Mommers geeft op blz. 266 van zijn boek enkele namen op van patriotten, 

die in de jaren 1788-93 naar Frankrijk zijn uitgeweken, nl. H. Boselie, J. en W. Hubert, 
J. Valkenburg, H. van de Ven en D. Wijmans. 
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te 's-Hertogenbosch onlusten uit onder de daar gelegerde troepen, die 
enkele dagen lang vele huizen van de stad plunderden. De reden hiervan 
was de gespannen verhouding, welke tussen het garnizoen en een groot 
deel van de burgerij bestond. De patriotten konden niet goed zetten, dat 
hun hervormingsplannen door militaire overmacht in de grond geboord 
waren. Velen droegen nog patriotse kentekenen, zongen in de herbergen 
hun strijdliederen en hielden partij-redevoeringen. De soldaten van de 
garnizoenstroepen, die na de restauratie hier gelegerd waren, werden vaak 
uitgejouwd, bedreigd en mishandeld2 3). Toen de vestingcommandant om 
onlusten te vermijden reeds vroeg taptoe liet slaan, kwam een gedeelte van 
de soldaten, waaronder de discipline door gebrek aan voldoende officieren 
niet groot was, hiertegen in verzet en sloeg aan het muiten. Zij schoten 
op hun eigen officieren en dwongen de andere soldaten om mee te doen 2 4 ). 
De Bossche advocaat mr Losecaat, die het gebeurde in een dagboek heeft 
opgetekend, verhaalt, dat op de avond van 8 November „de Militairen 
gemengd met Bosch gemeen door de heele stad de glaazen begonnen in 
te slaan, veele huizen te plunderen, geld en drank af te persen en burgers 
te mishandelen" 2 5 ) . Zij bleven hiermee tot 's morgens vroeg bezig. Hoewel 
de wraakzuchtige militairen het vooral op de huizen van patriotten gemunt 
hadden, werden door de opgezweepte hartstocht van het talrijke Bossche 
gepeupel, dat zijn kans schoon zag om naar hartelust te plunderen, ook 
vele prinsgezinden het slachtoffer van deze furie2 6) . 
Op Vrijdag 9 November zag men vele mensen met hun bezittingen uit 
de stad wegtrekken27). Hoewel de garnizoenscommandant, de officieren 
en het stadsbestuur allerlei beloften deden om de gemoederen te bedaren, 
begon de plundering opnieuw zodra de avond gevallen was 2 8 ) . Daar al 
de soldaten van het garnizoen hierbij betrokken waren, stond de militaire 
overheid ook nu hier weer machteloos tegenover. Immers, voordat de uit 
Holland ontboden hulp was aangekomen, zouden nog wel enige dagen 
verstrijken. Zaterdag 10 November bood echter een grote groep soldaten, 
uit vrees voor vergelding en in de hoop op pardon, zich aan om het geweld 
weer te keren en de orde te herstellen29). Sindsdien was het betrekkelijk 

23) Eenvoudig verhaal...., t.a.p., blz. 615-16. 
2*) t.a.p., blz. 617-19. 
25 ) Journaal van het merkwaardigste, voorgevallen voor, op en na de geweldige 

beroering 's nachts tussen 8 en 10 November 1787 in 's Bosch, afgedrukt in De 
Navorscher, jrg 44 (1894), blz. 623-648. 

2e) Hancwinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerye 
van 's-Hertogenbosch, blz. 242 vlg. 

2T) Journaal , t.a.p., blz. 624. 
28) Eenvoudig verhaal , t.a.p., blz. 620. 
2B) t.a.p., blz. 620-21. 
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rustig in de stad. Voorlopig ondernam men niets tegen de militaire muiters 
en onthield men zich van het visiteren der kazernes op gestolen goed om 
daardoor de woede van de soldaten niet weer op te wekken. Wel werden 
direct de huizen van het gepeupel onderzocht en de hier aangetroffen ge
roofde goederen in beslag genomen. Op 16 November kwamen er 400 man 
troepen uit Holland in 's-Hertogenbosch aan 3 0 ). De dagen daarop mar
cheerden van de muitende bataillons er twee naar Maastricht en een naar 
Bergen op Zoom, waar zij ontwapend, vastgezet en gevisiteerd werden. 
Het overige deel van de opstandige troepen werd in de kazernes opge
sloten 3 1 ) . Enkele soldaten werden ter dood veroordeeld en de overige bij 
andere garnizoenen ingelijfd. 

Volgens een officiële opgave waren er in de stad tengevolge van de plaats 
gehad hebbende onlusten 879 huizen beschadigd of geplunderd3 2). Dit 
hoge aantal geeft echter een somberder beeld dan met de werkelijkheid 
overeenkomt. Immers, van 629 huizen waren alleen maar de ruiten in
geslagen; de overige hadden daarenboven bloot gestaan aan gedeeltelijke 
of totale plundering. Hoeveel de aangerichte schade bedroeg, is ons niet 
bekend. Dominee Hanewinkel schat deze op 20 millioen gulden 3 3 ) , terwijl 
advocaat Losecaat een bedrag van 4 à 6 millioen noemt 3 4 ). Het eerste 
cijfer is beslist sterk overdreven, terwijl ook het tweede ruim geraamd 
lijkt. Ofschoon ook in andere plaatsen van ons land plunderingen van pa-
triottenhuizen zijn voorgekomen, is die van 's-Hertogenbosch verreweg het 
ergst geweest З б ) . 

Hoewel na de nederlaag van de patriottenbeweging de oude toestand 
volledig gehandhaafd bleef, had het landsbestuur uit de gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren begrepen, dat het meer dan tijd was om enige 
verbetering te brengen in de mistoestanden, welke in de Meierij heersten. 
De grote crisis, welke in 1789 in Frankrijk als reactie op het verstarde 
ancien régime was uitgebroken, en de opstand in de Oostenrijkse Neder
landen in de jaren 1789-90 hielden voor de regering een waarschuwing in. 

30) Journaal , t.a.p., blz. 627. 
31) Eenvoudig verhaal...., t.a.p., blz. 621. 
32) G.A., Stukken aangaande de plundering door het garnizoen in 1787 (A 499,1). 
33 ) Hanewinkel, a.w., blz. 242 vlg. 
34 ) Journaal , t.a.p., blz. 624. 
3B) Naast in de reeds vermelde stukken kan men over deze plundering nog nadere 

gegevens vinden op het Prov.Gen. in N-Brab., hs. 367 a; verder in Hermans, Bijdragen 
tot de geschiedenis etc. van Noord-Braband II, blz. 193-206 en in zijn Geschiedkundig 
Mengelwerk over Noord-Braband II, blz. 149-92; bovendien in het tijdschrift Taxan-
dria jrg III, VII en XXI, en in de Handelingen van het Prov.Genootschap in N-Brab., 
1884-85. 
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terwijl daarenboven ook bij de algemene bestuurscolleges de nieuwe tijd
geest aan invloed won. In 1790 werd aan mr Caspar van Breugel, lands-
ontvanger der gemene middelen voor de kwartieren Oisterwijk en Maas
l a n d 3 6 ) , door de Raad van State opgedragen, voorstellen te doen tot 
herziening van de belastingdruk in de Meierij3 7). Om de draagkracht 
van de bewoners te leren kennen, werd door hem in de loop van de jaren 
1791 en 92 een onderzoek ingesteld naar de economische toestand van dit 
generaliteitsgebied. De gegevens, welke dit onderzoek opleverde, werden 
door Van Breugel verwerkt in zijn Beschreeve Staat van de Meyerye van 
's-Hertogenbosch 3 8 ). In dit zeer omvangrijke rapport komt zeer duidelijk 
naar voren, dat het agrarisch bedrijf hier het voornaamste middel van 
bestaan vormde en dat vooral in deze sector het systeem van belasting
heffing dringend verbetering behoefde. De agrarkche productie geschiedde 
grotendeels voor eigen gebruik. Wat men niet voor eigen consumptie nodig 
had, werd meestal naar 's-Hertogenbosch gebracht en daar verkocht. Deze 
stad was voor een uitgestrekt agrarisch gebied het marktcentrum, waar 
grote hoeveelheden koren, boter, eieren, vee, enz. verhandeld en naar 
Holland doorverkocht werden 3 9 ). 's-Hertogenbosch bezat een belangrijke 
graanmarkt, waarheen men vaak honderden karren, met rogge en boekweit 
beladen, kon zien trekken 4 0 ) . De Rotterdamse en Schiedamse brandewijn-
stokers waren er trouwe afnemers. Over de betekenis van de boterhandel 
deelt het rapport mee: „Den uitvoer van Boter is een important artykel 
voor de Meyerye, de quantiteit is op verre na niet te bepalen, omdat het 
door zo veele Canalen verzonden wordt, terwijl men alleen door deeze 
Stad naar Holland den uitvoer van ponden boter met hondert duizenden 
t e l t " 4 1 ) . 

Tekenend voor deze tijd, waarin het physiocratisme veel aanhangers telde, 
is de geringe belangstelling van C. van Breugel voor de nijverheid. Ook 
andere schrijvers zoals J. van Heum 4 2) en I. Thijs 4 3 ) , die op middelen 

3e) C. van Breugel was tevens stadssecretaris van 's-Hertogenbosch. Zie voor deze 
en andere gegevens over hem: Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, 
blz. 344. 

37) Van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch I, blz. 257. 
38) Van Breugel, Beschreeve Staat van de Meyerye; een onderzoek naar de 

economische toestand, 1791-92, 3 delen: Prov.Gen. hs. 207. 
3e) Van Breugel, a.w., III, fol. 206. 
40 ) Van Velthoven, a.w., I, blz. 186. 
41 ) Van Breugel, a.w., Ill, fol. 207 verso. 
42 ) J. H. van Heum, Vertoog, hoe nuttig het voor het Gemeene Land en voor de 

Meyerye van 's-Hertogenbosch zoude zijn, zoveel heide als mooglijk aldaar tot bouw
en weilanden te maaken, 's-Hertogenbosch 1776. 

43) I. Thijs, Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot culture brengen der 
vage en inculte gronden in de Meyerye van 's-Hertogenbosch, Mechelen 1792. 
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zonnen om de Meierij tot economische bloei te brengen, meenden, dat hier 
alleen de landbouw tot een echte volkswelvaart kon leiden. Van Breugel 
formuleerde zijn opvattingen over de nijverheid als volgt: „de Fabricquen 
kunnen niet als een van de Bronnen van de welvaart der Meyerye aan
gemerkt worden. Terwijl eenige weinige Fabricqueurs zig daarmede kunnen 
verrijken, kan de gemeene man, die eigentlijk het werk doet, nooit meer 
als even zijn bestaan winnen en moet, als de Fabricq niet bloeyt, van 
gebrek vergaan of van den Armen leeven" 4 4 ). De hier verkondigde theorie 
doet zeer sterk denken aan de zgn. „ijzeren loonwet" van Lassalle. Deze 
econoom uit het midden van de negentiende eeuw was de mening toe
gedaan, dat het loon op den duur niet boven het levensminimum kan 
stijgen noch tot daaronder dalen. Dit minimum wordt bepaald door dat
gene, wat volgens de gewoonte van plaats en tijd strikt noodzakelijk is om 
de arbeiders in leven te houden. Deze voor de werklieden harde wetmatig
heid stond voor Lassalle, die daarom sprak van ijzeren loonwet, onwrikbaar 
vast. 

Zoals wij gezien hebben, zag de auteur van de Beschreeve Staat van de 
Meyerye niet veel heil in de nijverheid als middel tot het scheppen van 
een algemene en constante welvaart. Duidelijk prefereerde hij de landbouw, 
zoals onmiskenbaar blijkt uit de volgende passage: „Het voornaam, het 
duurzaamst en het zeekeiste bestaan der Ingezeetenen van de Meyerye is 
de Akkerbouw; de Dorpen, alwaar de Inwoonders zig daarmede geneeren, 
behouden eene bestendige welvaart, alle de anderen genieten tijdelijke en 
périodique voordeden, af- en toeneemende naar de gewoonen loop van 
Handel, Traficq en Fabricq" 4 5 ). Van Breugel beschouwde industrialisatie 
van de Meierij dus niet als de oplossing om de toenemende werkloosheid 
en grote armoede tegen te gaan. Meer vertrouwen had hij in ontginningen 
op grote schaal. Het overgrote deel van de Meierij was nog woeste grond. 
Wanneer dit in cultuur gebracht zou worden, konden veel mensen zich 
een goed bestaan verwerven. Hiertoe was echter nodig, dat het landsbestuur 
door het verlenen van belastingfaciliteiten het doen van ontginningen zou 
stimuleren. Het gevolg hiervan zou zijn een groter areaal cultuurgrond, 
waardoor de opbrengst van agrarische producten zou stijgen en de talrijke 
kleine boeren hun economische positie zouden kunnen verbeteren. Alleen 
het landbouwbedrijf op de ontgonnen gronden bood dus volgens Van 
Breugel de mogelijkheid om aan velen een vast bestaan te verschaffen. 
Het verschil, dat hij tussen de nijverheid en landbouw als welvaartsobject 
zag, gaf hij in enkele woorden scherp weer: „alle nijverheid vergaat, ver
plaatst zig naar de omstandigheden der tijden, terwijl er geen enkele plaats 

**) Van Breugel, a.w., fol. 208-209. 
45) a.u)., fol. 209. 
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is, waarvan gezegd wordt: eertijds was onze welvaart den Akkerbouw en nu 
niet meer" 4 6 ) . 

Dat de landsregering zich het lot van de Meierij enigszins begon aan 
te trekken, was dringend geboden. De patriotten, die, na het uitbarsten 
van de Franse Revolutie in 1789, vol spanning het ogenblik verbeidden, 
waarop de regentenoligarchie ten val zou komen, roerden zich overal. 
Voorlopig hadden zij echter weinig hulp van het révolutionnaire Frankrijk 
te verwachten, aangezien dit land zich tot 1792 met interne aangelegen
heden bezig hield. In dat jaar evenwel verklaarde Frankrijk aan ver
scheidene landen de oorlog, onder het motto: oorlog aan de paleizen, 
vrede aan de hutten. Dumouriez veroverde de Oostenrijkse Nederlanden 
door de slag bij Jemappes. Aanstonds dwongen de Fransen de opening 
van de Schelde af. De Republiek der Verenigde Nederlanden legde zich 
hierbij neer om een oorlog te vermijden. Dit toegeven kon echter de vrede 
niet redden. In het begin van 1793 deed Dumouriez een aanval op de 
Republiek, welke echter bij Willemstad bleef steken. Doordat de Oosten
rijkers met een nieuw leger de Zuidelijke Nederlanden waren binnen
gevallen, was hij genoodzaakt terug te keren. Bij Neerwinden kwam het 
tot een treffen, waarbij het Franse leger verslagen werd. 
Het oprukken van de Franse troepen was te 's-Hertogenbosch niet on
opgemerkt gebleven. Aangezien de Fransen reeds tot in de Meierij waren 
doorgedrongen, vreesde men hier een belegering en bracht men de stad 
dan ook met spoed in staat van verweer4 7). Door het stadsbestuur werd 
ten behoeve van garnizoen en burgerij in Februari 1793 een voorraad 
van 150 last rogge aangelegd, om bij een eventueel beleg niet zonder brood 
te zitten 4 8 ). De Staten-Generaal zonden in Maart van dat jaar de leden 
Van Lynden en Van Tuyl van Serooskerken naar 's-Hertogenbosch, om 
daar een eed van trouw af te nemen van de magistraat, de geestelijkheid, 
de kerkbesturen, en de officieren en manschappen der schutterijen 4 9 ). 
Nu de vijand zo dichtbij was, wilde het landsbestuur verzekerd zijn van 
de loyaliteit der Bossche burgerij. 

Nadat het gevaar van een inval voorlopig was afgewend door de slag 
bij Neerwinden, naderden de Fransen echter in Juli 1794 opnieuw de 
grenzen van ons land. Dit was mogelijk geworden, doordat de Oostenrijkse 
troepen bij Fleurus door hen verslagen waren. Deze tweede aanval op de 
Republiek had meer succes dan de vorige. Vanuit de Zuidelijke Neder-

4e) Van Breugel, a.w., fol. 209 verso. 
47) Hanewinkel, a.w., blz. 244. 
48) Van Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch III, blz. 1893. 
49) Mommers, a.w., blz. 54 noot 3. 
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landen rukte het Franse leger onder Pichegru in September 1794 via 
Tilburg naar 's-Hertogenbosch op. 22 September werd de stad inge
sloten en opgeëist. In de nacht van 25 op 26 September begon de aanval 
met een bombardement. Na een beleg van achttien dagen gaf de vesting
commandant 's-Hertogenbosch op 9 October over. De verovering van het 
fort Crevecoeur op 28 September tevoren had een belangrijke bres geslagen 
in de verdedigingsgordel rondom de stad 5 0 ). Dat men op een lang beleg 
gerekend had, bewijzen de grote hoeveelheden levensmiddelen, welke in de 
stadsmagazijnen waren opgeslagen51). 12 October verliet de Staatse be
zetting de stad, die op dezelfde dag door de Fransen in bezit werd genomen. 
In korte tijd kreeg het stedelijk leven een nieuw aanzien. De 's-Hertogen-
bossche Vaderlandsche Courant verscheen vanaf 14 October met als hoofd: 
Vrijheid, Evengelijkheid, Eenheid en Broederschap. Met veel plechtigheid 
werd op de Markt een vrijheidsboom geplant 52 ). De oude stadsregering 
werd op 22 October ontbonden en door een nieuwe vervangen5 3). Dit 
geschiedde door een drietal representanten, die door de Franse Republiek 
aan Pichegru waren toegevoegd als gevolmachtigden in burgerlijke be
stuurszaken en deskundigen waren in zake toepassing der nieuwe ideeën 
bij de omzetting der besturen in de veroverde gebieden 54 ). Niet alleen de 
organisatie van het nieuwe stadsbestuur werd door hen geregeld, maar ook 
de benoeming van de leden. Voor het eerst sinds 1629 zaten weer katho
lieken in het stedelijk bestuur en wel in even zo groot aantal als de her
vormden. Reeds in Januari 1795 werd dit bestuur omgezet5 5). Op 
31 Maart van dat jaar stelde de Franse representant Ramel een gemeente
reglement vast. In overeenstemming hiermee werden op 4 April voor de 
eerste keer de nieuwe municipaliteitsleden door de burgerij gekozen 56 ). 
Dit door de Bosschenaren zelf aangewezen stadsbestuur was de taak 
beschoren de door de omwenteling gebrachte veranderingen te consolideren. 

50) Zie over dit beleg G.A., Stukken betreffende de verovering van 's-Hertogen
bosch door het Franse leger in 1794 (voorlopige inventaris Smit n. 7819). Verder 
het door Van Breugel anoniem uitgegeven, Onzijdig verhaal wegens de belegering 
van 's-Hertogenbosch door de Franschen, 22 September-12 October 1794, Amsterdam 
1794. Over de gebeurtenissen na het beleg deed dezelfde auteur, nu echter onder 
zijn volle naam, te 's-Gravenhage in 1821 verschijnen: Mémoires sur ce qui s'est 
passé de remarquable après la capitulation de Bois-le-Duc. 

51) Van Zuylen, a.w., blz. 1920-22. 
ю ) a-w., blz. 1939. 
5 3 ) G.A., Res. 1794, 21-22 October (A 169, fol. 395-98). 
B 4 ) Mommers, a.w., blz. 60. 
B B) Van Zuylen, Naamlijst der leden van de regering van 's-Hertogenbosch, blz. 6. 
•и») a.w.,bh.7. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

'S-HERTOGENBOSCH TIJDENS DE BATAAFSE REPUBLIEK, 
1795-1806 

§ 1. De beginperiode van de Bataafse tijd 

De situatie was in de eerste periode na de „bevrijding" niet gemakkelijk. 
Een beeld hiervan geeft de volgende passage uit een schrijven van de 
Bossche municipaliteit: „Nadat deeze Stad was gekoomen onder de be-
heersching van de Fransche Republicq, werden de Ingezetenen dezer Stad 
en Meyerye in de verplichting gebragt om een talrijke Armee te moeten 
onderhouden en van de noodige Levensmiddelen te voorzien. Hooge 
prijzen, schaarste, gebrek, honger en armoede lieten zig aan alle kanten 
voelen. De koophandel stond stil, de contante spetie en de koopgoederen 
veranderden in Assignaaten, en de Ingezetenen werden dagelijks belast 
met zware inquartieringe" 1 ) . 
Bij een nader uitwerken van deze aanhaling is ons eerste punt de talrijke 
requisities, welke zwaar op de bevolking drukten. Deze dienden tot voeding 
en huisvesting van de militairen en werden verricht in opdracht van de 
Franse commissaris van oorlog. Wanneer door officiële instanties gevorderd 
werd, kreeg men vergoeding toegezegd, welke echter meestal lang uitbleef. 
Vordering van diensten en afpersingen door soldaten vielen buiten deze 
schaderegeling. Bij gedwongen levering aan de Fransen, ontvingen de 
particulieren een reçu, welke zij bij de municipaliteit konden inleveren, die 
op haar beurt van al deze bewijsbriefjes een algemene nota opmaakte 
voor de Franse commissaris van oorlog, Viany. Nadat deze functionaris 
ter ravitaillering van het leger zich hiermee accoord had verklaard en de 
aangeboden rekening had voldaan, deed het stadsbestuur aan de diverse 
particulieren betaling voor de geleverde goederen 2 ). Niet altijd werd 
echter door de commissaris van oorlog vergoeding betaald. Volgens een 
opgave van 20 Juli 1797 waren door de Fransen goederen ter waarde van 

!) G.A., Res. 1798, 18 December (A 171). 
2) Missive van de Franse commissaris van oorlog Viany aan het stadsbestuur: 

G.A., Div. st. 1794, 28 November (voorlopige inventaris Smit n. 8021). 
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f 134.786 van de Bossche burgerij gevorderd, uit de stadskas was hen 
f 7.658 aan contanten betaald en voor f55.300 geleverd 3 ) . 
Verder werd in voornoemde passage opgemerkt, dat de koophandel was 
gestremd. Dit was een gevolg van de vele bepalingen, welke een vrij 
handelsverkeer belemmerden, en ook van de verwarring, die door het 
nieuwe papieren geld veroorzaakt werd. De Franse troepen betaalden 
immers alles met assignaten, welke vrijwel waardeloos waren. Het weigeren 
van dit betaalmiddel was verboden. Bij arrêté van de Franse representanten 
Ramel en Alquier te 's-Gravenhage d.d. 26 Februari 1795 werd nog eens 
met nadruk bepaald, dat in het generaliteitsgebied de kooplieden aan 
Franse militairen de gewone prijs moesten berekenen en de assignaten 
tegen een koers van 1 livre = 9 Hollandse stuivers moesten aannemen 4 ). 
Vele Bossche ingezetenen leden hierdoor schade, aangezien de nominale 
en werkelijke waarde van dit Franse geld aanzienlijk met elkaar verschilden. 
Dit gaf aanleiding tot speculeren. Hanewinkel deelt in zijn boek hierover 
mee, dat „verscheidene lieden door het kopen en verkopen derzelven veel 
hadden gewonnen" 5 ) . Deze speculanten hadden geprofiteerd van het bij 
vele mensen heersende geldgebrek, die daardoor zich genoodzaakt zagen 
om hun assignaten ver beneden de koers en dus met groot verlies te ver
kopen. Immers, alleen van de Fransen werd dit papieren geld onder de 
dwang der omstandigheden aangenomen maar niet van de eigen stad
genoten. Twee jaar later konden deze assignaten bij het stadsbestuur 
ingewisseld worden. Van 13 tot 19 April 1797 gaf de Bossche municipali-
teit gelegenheid tot inlevering. Hierbij moest echter onder ede verklaard 
worden, dat men deze voor geleverde koopwaar gekregen had en ze niet 
uit speculatieve overwegingen had opgekocht. Verder moest ook de koers, 
waartegen men de assignaten ontvangen had, meegedeeld worden. Uit een 
Lijst van namen der ingezetenen, welke assignaten hebben opgegeven aan 
de municipaliteit blijkt, dat bijna twee millioen livres in assignaten zijn 
ingeleverd 6 ). 

Inkwartieringen kwamen veelvuldig voor. De in de stad aanwezige ka
zernes waren niet voldoende om al de militairen, meestal van doortrekkende 
troepen, legering te verschaffen, zodat een gedeelte bij de burgerij onder
gebracht moest worden. In deze periode werden door het stadsbestuur 

3) G.A.,Res. 1797, 20 Juli (A 170, fol. 502). 
4) Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, blz. 107 noot 4. 
5) Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerye 

van 's-Hertogenbosch, blz. 245-46. 
e) G.A., Naamlijsten van de ontvangers van assignaten, in April 1797 opgemaakt 

(A434). 
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ten laste van de plaatselijke inwoners meer dan 400.000 inkwartierings-
biljetten afgegeven 7 ). 

Tegenover deze extra lasten stond echter de opheffing van enkele be
lastingen. De tollen werden afgeschaft, evenak de convooien en licenten. 
Voortaan behoefden dus geen rechten meer betaald te worden voor goede
ren, die binnen het voormalige Staats Brabant werden vervoerd of naar 
andere gewesten getransporteerd. Ook de houtschat, een van de hatelijkste 
belastingen van het oude regime, verdween. De tienden bleven nog ge
handhaafd, echter met dit verschil, dat ze nu ten behoeve van het eigen 
gewest werden verpacht8) . 

De Bataafse tijd bracht, zoals wij gezien hebben, verscheidene nieuwe 
aspecten met zich mee. Ook op administratief terrein vonden veranderingen 
plaats. Na de bezetting van Staats Brabant in 1794 had generaal Pichegru 
de Franse representant L. F. Portiez de l'Oise belast met de opbouw van 
een bestuursapparaat voor het veroverd gebied. Op 8 Januari 1795 werd 
door hem een „Centrale Administratie voor al de overwonnen landen, 
gedeelten van het Hollandsch gebied uitgemaakt hebbende", ingesteld. Dit 
bestuurslichaam was gevestigd te 's-Hertogenbosch 9 ). In deze organisatie 
kwam echter verandering door het Haagse verdrag, dat in Mei 1795 tussen 
de Bataafse — zo was de naam van de nieuwe staat — en de Franse 
Republiek gesloten werd. Hierbij werd de onafhankelijkheid van ons land 
erkend, terwijl de generaliteitslanden, behalve Staats Brabant, aan Frankrijk 
werden afgestaan. De Fransen trokken hier weg en direct daarna werd de 
Centrale Administratie opgeheven 1 0 ) . Spoedig ging men nu over tot de 
vorming van een eigen gewestelijk bestuur. Op 11 Juni 1795 kwam te 
Tilburg een vergadering van plaatselijke afgevaardigden bijeen, die zich 
constitueerden als Gedeputeerden provisioneel representerende het volk 
van Bataafs Brabant 1 1 ) . Dit voorlopig bestuur hield 31 December 1795 
op te bestaan 1 2) en werd 1 Januari 1796 vervangen door een college van 
Representanten van het volk van Bataafs Brabant1 3 ). Door de staats
regeling van 1798 kwam 's-Hertogenbosch te behoren onder het departe
ment van de Dommel, terwijl na het herstel der provinciale grenzen in 1801 
de naam voortaan departement Bataafs Brabant luidde 1 4) . Welke ver-

7) G.A., Res. 1802, 9 September, fol. 386. 
8) Van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch I, blz. 287-88. 
9) Mommcrs, a.w., blz. 72. 
10) a.K/.,blz. 121. 
" ) a.w., blz. 134. 
12 ) a.w., blz. 224. 
13 ) a.w., blz. 226. 
14 ) Van Velthoven, a.w., blz. 294. 
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anderingen in het Bossche stadsbestuur plaats grepen, hebben wij' reeds 
eerder uiteengezet. 

De Bataafse tijd gaf dus aan vele facetten van het maatschappelijk leven 
een ander aanzien. Er werden zelfs pogingen gedaan om de naam 's-Her
togenbosch veranderd te krijgen in Brutusbosch. Op 5 Juli 1795 stelde 
de Vaderlandsche Sociëteit de municipaliteit op de hoogte van de naams
wijziging, welke zij voor 's-Hertogenbosch uitgedacht had. Het stadsbestuur 
werd verzocht deze nieuwe naam voortaan te gebruiken. De sociëteit 
schreef, dat zij zich gelukkig prees in ieder van de municipaliteitsleden 
„eenen Brutus te ontmoeten" 1 5 ) . Volgens haar paste een feodale naam 
als 's-Hertogenbosch niet meer bij een vrije stad. Men ziet dan ook in 
het vervolg de plaatsnaam meestal als Den Bosch of 's Bosch geschreven 
worden. De naam Brutusbosch werd weinig gebruikt, omdat deze blijkbaar 
te vreemd in de oren klonk. Het stadsbestuur nam geen beslissing over het 
ingediende verzoek, maar besloot de brief, waarin de naamsverandering 
voorgesteld werd, voor kennisgeving aan te nemen 1 6 ) . 
Ook in andere plaatsen geschiedde iets dergelijks. Zo kreeg 's-Gravenhage 
de naam Den H a a g 1 7 ) . Dit ressentiment tegenover alles, wat aan 
het ancien régime herinnerde, was niet origineel; ook in dezen volgde men 
Frankrijk na, waar na de revolutie vele geografische naamsveranderingen 
waren ingevoerd. 

In economisch opzicht verschilde de Bataafse Republiek principieel van 
de oude Republiek der Verenigde Nederlanden. De suprematie van de 
handel was geëindigd. Er kwam een welvaartspolitiek, die streefde naar 
een harmonische ontwikkeling van alle bestaansbronnen. Landbouw en 
nijverheid werden van regeringswege bevorderd. De invoer van grond
stoffen werd vergemakkelijkt, de uitvoer van binnenlandse grondstoffen 
met zware rechten belast of verboden en de invoer van vreemde, vooral 
Engelse, fabrikaten bemoeilijkt. Deze protectionistische politiek werd in de 
komende jaren verder uitgebouwd. 
Onder invloed van de overal veld winnende ideeën van het physiocratisme 
en ook ten gevolge van de veranderde omstandigheden moest men wel 
afstappen van de opvatting, dat alleen de handel het land tot welvaart kon 
brengen. Niet alleen bracht de Bataafse tijd een reactie op de historische 
handelseenzijdigheid, maar kende tevens een daadwerkelijke bemoeienis 
van de overheid met het economisch leven. In de Nationale Vergadering, 
welke vanaf 1 Maart 1796 het land regeerde, werd door sprekers er vaak 

15) G.A., Br.en Rapp. 1795, 6 Juli (A322). 
1 β ) G.A., Res. 1795, 6 Juli (A 168, fol. 242). 
1 7 ) Ramaer, De Franse tijd, blz. 6. 
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op gewezen, dat de nieuwe staat een geheel andere welvaartspolitiek moest 
volgen, dan vroeger geschiedde. De Brabantse afgevaardigde P. Vreede 
gaf hier meermalen in zijn redevoeringen de grondlijnen aan van de nieuwe 
economische politiek, welke zich richten moest op de bevordering van alle 
welvaartsbronnen. Tijdens de zitting van 10 Augustus 1796 noemde hij 
industrie en landbouw de „natuurlijkste en zekerste bronnen van den 
welvaart der Volkeren" 1 8 ) . De handel achtte hij voor de volkswelvaart 
van minder belang, omdat dit bestaansmiddel volgens hem slechts het 
vermogen van enkele mensen vermeerderde. In een vergelijking tussen 
handel en nijverheid als bestaansmiddel betoogde hij: „De koophandel 
laat al de middenstanden open, die door de Fabrieken gelukkig worden 
aangevuld; zodat, waar de Fabrieken bloeien, niet dan genoegzaam on-
opmerkbare overgangen en opklimmingen tussen de verschillende gegoed
heid en rangen der Burgeren plaats vindt; waardoor de algemeene bloei 
en welvaart van den Staat in alle betrekkingen zoo aanmerkelijk wordt 
aangekweekt en bevestigd" 1 9 ) . 

In een andere vergadering spoorde dezelfde spreker de regering aan om 
een landelijk welvaartsplan te ontwikkelen, dat steunde op een bloeiende 
landbouw, een uitgebreid fabriekswezen en een aanzienlijke koophandel. 
Wij horen hier reeds een prelude op de economische politiek van de latere 
koning Willem I, die het heil van zijn land zocht in een gecombineerde 
bevordering van deze bestaansmiddelen. Volgens Vreede moest de Hol
landse stapelhandel, welke door de voortschrijdende economische ontwikke
ling van de omringende landen steeds meer aan betekenis had ingeboet, 
omgezet worden in een eigen handel, die gebaseerd zou zijn op de behoeften 
en de producten van landbouw en industrie20). Dat Vreede als een man 
van gezag werd beschouwd, blijkt uit het oordeel, dat men enkele jaren 
later over hem gaf: „Il connaît très bien les intérêts du commerce de son 
pays; il connaît aussi tout ce qui a rapport aux manufactures" 2 1 ) . 
Het lid Vitringa gaf in de Nationale Vergadering blijk gelijksoortige op
vattingen te hebben ab de bekende Tilburgse lakenfabrikant Vreede. Hij 
merkte op, dat „de Fabricquen in verscheidene opzichten meerdere bronnen 
opleveren voor het algemeen geluk en meer algemeenen welvaart ver-

18) Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende 
het Volk van Nederland II, blz. 593. 

l e) a.w.,blz.594. 
20 ) a.a;., IV, blz. 691 vlg. 
21 ) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 

1795-1840, V: Koning Lodewijk 1806-1810, le stuk, n. 258 (Personel), blz. 368: 
in R.G.P.n. 11. 
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spreiden, vooral onder de minvermogende Classen der Ingezetenen, dan 
de Koophandel"2 2) . 

Deze economische opvattingen waren geheel anders, dan die men voor
heen gekend had. Zij waren er voornamelijk op gericht de grote betekenis 
van de tot nog toe door de staat verwaarloosde nijverheid en landbouw te 
beklemtonen. Hiervan heeft de Meierij van 's-Hertogenbosch, waar land
bouw en industrie de hoofdmiddelen van bestaan waren, ten zeerste ge
profiteerd. Door allerlei maatregelen werden deze takken van bestaan 
bevorderd. 's-Hertogenbosch, waarvan de welvaart grotendeels op de 
handel berustte, ging echter een moeilijke tijd tegemoet. In tegenstelling 
met plaatsen als Tilburg, Eindhoven en Helmond, waar de industrie de 
pijler van het economisch-structureel geheel was, steunde deze stad hoofd
zakelijk op de handel. Het voor Den Bosch zo belangrijke transitoverkeer 
werd in ernstige mate aangetast door het isolement, waarin de Bataafse 
Republiek door de binding aan Frankrijk geraakt was. Immers, doordat 
de invoer van overzeese producten onmogelijk was geworden en doordat 
aan de Franse grens, — welke ten gevolge van de inlijving der Zuidelijke 
Nederlanden bij Frankrijk tussen Den Bosch en het aloude afzetgebied 
Luik e.a. was komen te liggen —, hoge toltarieven moesten worden betaald, 
werd zowel de aan- als afvoer van handelswaar belemmerd. Door dit alles 
werd de voornaamste welvaartspijler van Den Bosch ondermijnd, zodat 
de stad haar economische structuur aan de nieuwe tijdsomstandigheden 
zou moeten aanpassen, wilde zij niet in verval raken. 

§ 2. Afschaffing van de gilden door de 
staatsregeling van 1798 

Na de staatsomwenteling van 1795 kon men niet anders verwachten, 
dan dat de leuzen van vrijheid en gelijkheid gevolgd zouden worden door 
een krachtige aanval op de gebonden economische orde van het gildestelsel. 
Het in toepassing brengen van de révolutionnaire theorieën in de stugge 
werkelijkheid ging echter niet zo gemakkelijk. De gilden werden voor
lopig nog intact gelaten. Desondanks hing er een dreiging in de lucht, dat 
spoedig ingrijpende wijzigingen in het aloude gildesysteem zouden worden 
gebracht. Immers, met de afschaffing van de gilden in het bewonderde 
Frankrijk, welke in 1791 had plaats gehad, voor ogen en onder invloed 
van de overal plechtig afgekondigde Rechten van de Mens en Burger won 
het principe van onbelemmerde vrijheid in het bedrijfsleven steeds meer 
veld. Geen wonder dus, dat de nieuwe ideeën een neerslag vonden in de 

22 ) Dagverhaal , a.w.,VI bh. 32. 
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eerste staatsregeling van de Bataafse Republiek, welke het stelsel van 
corporatieve gebondenheid verving door dat van economische vrijheid. 
De voornaamste taak van de Nationale Vergadering, die op 1 Maart 1796 
bijeenkwam, was het samenstellen van een staatsregeling. Toen tenslotte na 
meer dan een jaar van eindeloze discussiën een breedvoerig ontwerp van 
918 artikelen was vastgesteld, werd het zgn. „dikke boek", dat aan het 
Bataafse volk ter goed- of afkeuring was voorgelegd, op 8 Augustus 1797 
met grote meerderheid (108.716 tegen 27.955 stemmen) verworpen, voor
namelijk omdat het te federalistisch was 2 3 ) . Weer dreigde een herhaling 
van langdurige debatten over het opstellen van de staatsregeling. Om de 
impasse te doorbreken organiseerden de Unitarissen onder leiding van de 
Tilburgse fabrikant P. Vreede in Januari 1798 een staatsgreep en brachten 
zich met steun van de Franse gezant Delacroix aan de macht 2 4 ). Spoedig 
was nu een nieuwe staatsregeling gereed, welke in wezen een omwerking 
was van de Franse constitutie van 1795. Bij de volksstemming, die op 
23 April 1798 hierover gehouden werd, behaalde het ontwerp een grote 
meerderheid, nl. 153.913 stemmen voor en 11.597 tegen 2 5 ) . De staats
regeling was gebaseerd op de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broeder
schap, op de gedachte der volkssouvereiniteit met als uitvloeisel daarvan 
een „volksregering bij vertegenwoordiging". De wetgevende macht werd 
opgedragen aan een Vertegenwoordigend Lichaam, waarvan de leden op 
31 Juli 1798 via getrapte verkiezingen door het volk aangewezen werden. 
Deze volksafvaardiging verdeelde zich bij loting in twee kamers. De Eerste 
Kamer stelde de wetten vast, terwijl de Tweede ze kon verwerpen of onver
anderd aannemen. Door het Vertegenwoordigend Lichaam werd buiten 
zijn midden een Uitvoerend Bewind gekozen, bestaande uit vijf leden, die 
door acht agenten bijgestaan werden. De bevoegdheden van dit college 
waren niet groot. Het nieuwe staatsbestel kenmerkte zich door een straffe 
centralisatie. Om het provincialisme uit te roeien, werd het land verdeeld 
in acht departementen, waarvan de grenzen volkomen afweken van die 
der voormalige gewesten. De departementale en plaatselijke besturen be
hielden alleen maar administratieve bevoegdheid. De bedoeling hiervan 
was de oude zelfstandigheid van gewest en stad te breken. 

De staatsregeling van 1798 begon met een leerstellige inleiding van 
72 artikelen. Hierin komt duidelijk naar voren, dat de grondwetmakers 
van 1798 een samenleving wilden opbouwen, waarin o.a. iedereen op 
economisch terrein gelijke rechten zou hebben. Men beschouwde het ge-

23) Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, bh. 56-58. 
24 ) a.w.,blz.59. 
25) a.w.,bìz.60. 
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privilegieerd karakter, waardoor de meeste beroepen in hun uitoefening 

werden gekenmerkt en waardoor buitenstaanders uitgesloten werden, als 

lijnrecht in strijd met het principe van de gelijkheid van alle mensen. 

De staatsregeling van 1798 schafte dan ook de gilden af. Men moet echter 

niet denken, dat het opheffen van de uitsluiting en van de reglemen

tering der oude gildemaatschappij ten doel had hier het passieve 

„laissez faire, laissez aller" in practijk te brengen. De nieuwe constitutie 

wilde een actieve welvaartspolitiek van overheidswege. Van dit doelbewuste 

regeringsbeleid op sociaal en economisch terrein getuigt o.a. artikel 51 van 

de algemene beginselen der staatsregeling 2 6 ) . Art. 52 doorbrak de besloten

heid van de oude stadshuishouding door een nationale verkeersvrijheid 

in te voeren, terwijl art. 53 het gildestelsel ophief 2 7 ) . Deze twee be

palingen maakten een einde aan de sinds eeuwen bestaande gebonden 

economische orde en legden de basis voor een systeem van verkeers-

en bedrijfsvrijheid, waarin de vrije concurrentie het stimulerend en 

ordenend beginsel zou zijn. 

Ter uitvoering van het in art. 53 bepaalde vaardigde het Uitvoerend 

Bewind op 5 October 1798 een publicatie uit, waarin de opheffing van 

alle gilden werd gelast. 2 8 ) . Na ontvangst van deze bekendmaking, stelde 

de municipaliteit van Den Bosch op 10 October een commissie 2 9 ) in, om 

aan het stadsbestuur rapport uit te brengen over de uitvoering van de 

2 e ) Zie hiervoor Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 
Ώ Maart /798. 
Art. L I hiervan luidt als volgt: „Zij (nl. de Maatschappij) moedigt alle Konstenaars 
en Handwerkslieden aan, en wil de spoedigste en kragtdaadigste inngtingen, waardoor 
de bloey van alle Inlandsche Fabrieken en Trafieken, Koophandel, Zeevaart en 
Visscherijen, en daardoor van Ambagten, Neeringen en Handteeringen, bijzonderlijk 
de Handel met de buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van den Staat, zal worden 
bevorderd". 

2 7 ) Art. L i l : „Van de aanneming der Constitutie af, zal er aan den doorvoer, 
koop en verkoop van alle voordbrengselcn van den vaderlandschen grond, gelijk mede 
van alle goederen, binnen deze Republiek bewerkt of vervaardigd, door en in alle 
Departementen en Plaatsen, generlei belemmering, hoe ook genoemd, worden toe-
gebragt". 

Art. L U I : „Bij de aanneming der Staatsregeling worden vervallen verklaard alle 
Gilden, Corporatien of Broederschappen van Neeringen, Ambagten of Fabrieken. 
Ook heeft ieder Burger, in welke Plaats ook woonachtig, het regt om zoodanige 
Fabriek of Trafiek op te rigten, of zoodanig eerlijk bedrijf aan te vangen, als hij 
verkiezen zal. 
Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgt, dat de goede orde, het gemak en gerief 
der Ingezetenen, ten dezen opzigte, worden verzekerd". 

2 8 ) G.A.,Br. en Rapp. 1798, 10 October (A 325). 
2D) Deze commissie bestond uit de municipaliteitsleden Smolders, Sterk, Wellens 

en Schouten. 
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inhoud der ontvangen publicatie 3 0 ). Op 20 October leverde deze com
missie een schriftelijk rapport in over de maatregelen, welke volgens haar 
genomen moesten worden, om de opheffing van de gilden in de practijk 
waar te maken 3 1 ) . Na van dit advies kennis te hebben genomen, maakte 
de municipaliteit in een publicatie bekend, dat de gilden in Den Bosch 
ontbonden w a r e n 3 2 ) . Als gevolg daarvan werden op 25 October de 
dekenen en andere bestuursleden van de opgeheven gilden uit hun functie 
ontslagen. Zij werden vervangen door provisionele commissarissen, die 
onder supervisie van de municipaliteit het voorlopig bestuur op zich 
namen 3 3 ). Hoewel de gilden als publiekrechtelijke organen met bindende 
bevoegdheden waren opgeheven, bleven zij echter nog als privaatrechtelijke 
instellingen bestaan. Zij misten voortaan het exclusieve karakter, dat hen 
tot nu toe gekenmerkt had. Iedereen kon lid worden zonder eerst te 
moeten voldoen aan allerlei toelatingseisen. De gilden, die nu verenigingen 
waren van vakgenoten, behielden hun bezittingen en fondsen, terwijl de 
leden verplicht waren contributie te betalen. In een publicatie van 
25 October 1798 stelde het stadsbestuur de inwoners van Den Bosch op 
de hoogte van de veranderingen, welke ten aanzien van de gilden hadden 
plaats gehad, en van de namen der provisionele commissarissen 3 4 ). De 
taak, welke aan deze nieuwe gildefunctionarissen was opgedragen, bestond, 
naast het beheer over de bezittingen der gilden, in het „onder toeverzigt 
der Municipaliteit waaken en zorgen, dat, hangende de deliberatien van 
het Vertegenwoordigend Lichaam, de Placaaten, Ordonnantien en Keuren 
voor zoverre zij betrekking hebben tot de goede Politie, stiptelijk worden 
nagekomen" З б ) . 

De publicatie van het Uitvoerend Bewind van 5 October 1798 had 
bevolen, binnen een maand na ontvangst hiervan aan de Eerste Kamer 
van het Vertegenwoordigend Lichaam een nauwkeurige opgave in te 
zenden van aard, organisatie en financiële toestand der voormalige 
gi lden3 6) . De municipaliteit had op haar beurt bij publicatie van 
25 October de provisionele commissarissen over de gewezen gilden opge-

30) G.A., Res. 1798, 10 October (A 171); het resolutieboek van dit jaar heeft na 
Mei geen folionummering meer. 

31) G.A., Br. en Rapp. 1798, 20 October (A 325). 
32) G.Α., Res. 1798, 20 en 24 October (Λ 171). 
3 3 ) G. Α, Res. 1798, 25 October. 
8 4 ) G.A., Pubi, en Ordonn. 1798, 25 October (A 371). Deze publicatie is afge

drukt door Van Sasse van Ysselt in De opheffing der gilden in Den Bosch, Taxandria 
jrg 9 (1902), blz. 260-63. 

3 5 ) Vgl. noot 34. 
s e ) G.A., Br. en Rapp. 1798, 10 October (A 325). 
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dragen, binnen acht dagen de gevraagde inlichtingen te verschaffen aan de 
in die maand benoemde stedelijke commissie Smolders e.a. 3 7 ) . Desondanks 
duurde het meer dan een half jaar, voordat de verlangde gegevens binnen 
waren. Pas op 29 Mei 1799 bracht de commissie Smolders aan het stads
bestuur schriftelijk rapport u i t 3 8 ) . Waarom dit zo lang op zich heeft laten 
wachten, is niet bekend. Zeer waarschijnlijk zijn de gehechtheid aan het 
vanouds bestaan hebbende gildestelsel en de vrees, dat de financiële 
middelen van de gilden door de overheid geconfisqueerd zouden worden, 
de redenen van deze trage gang van zaken geweest. De gilden waren 
immers nauw met het stedelijk leven verbonden en vervulden hierin een 
aanzienlijke sociale functie door onderlinge steunverlening in gevallen van 
ziekte, behoeftigheid, ouderdom en overlijden. Wanneer dus dit belangrijke 
element in de samenleving wegviel door het opheffen van de gildefondsen, 
zouden vele mensen hiervan de dupe zijn. Naast deze aversiegevoelens 
heeft vermoedelijk ook een rol gespeeld, dat het veel tijd en moeite gekost 
zal hebben uit de vele gildenarchieven een duidelijk beeld van geschiedenis, 
doektelling, inkomsten en bezittingen van deze organen te verkrijgen. Ook 
in andere steden ondervond het opmaken van de gevraagde rapporten veel 
vertraging en kwamen deze niet dan na herhaalde aanmaningen bij het 
landsbestuur binnen 3 9 ). 

In Den Bosch was men ondanks de nieuwe tijd nog sterk gehecht aan 
het aloude gildestelsel en legde men zich slechts node neer bij de besluiten 
van de landsregering. Dit blijkt uit het rapport, dat op 7 Juni 1799 door 
de municipaliteit naar de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend 
Lichaam werd gezonden 4 0 ). Hierin komen verscheidene keren lofuitingen 
voor op de goede werkwijze der gilden. Men was in Den Bosch diep door
drongen van het nut van deze instellingen. In de tijd vóór de publicatie 
van 5 October 1798 was hier dan ook niets tegen de gilden ondernomen. 
Bij de ontbinding van de gilden bedroegen zij in aantal niet minder dan 
twee en twintig. Deze corporatieve lichamen waren de volgende: bakkers; 
korenkopers; vleeshouwers; visverkopers; molenaars en olieslagers; looiers 
en schoenmakers; wol- en linncnververs; kleermakers en droogscheerders; 
timmerlieden, metselaars en leidekkers; tin- en loodgieters; smeden, koper-
slagers en messenmakers; speldenmakers; schilders, ververs en glazenmakers; 
radenmakers, draaiers, kuipers en schrijnwerkers; chirurgijns; zcemberei-

37) G.A.,Publ.en Ordonn. 1798, 25 October (A371). 
38) G.A., Res. 1799, 29 Mei (A 172, fol. 345-46). 
89) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, biz. 131-32. 
40) Een afschrift van dit rapport bevindt zich in G.A., Res. 1799, 7 Juni (A 172, 

fol. 383-411). 
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ders en handschoenmakers; knoopmakers; lintwerkers; verkopers van oude 
kleren; zilversmeden; kramers; beurtschippers 4 1 ) . 
Als reden van oprichting gaven de gilden veelal op, het tegengaan van 
bedrog en het bevorderen van goed kwaliteitswerk, terwijl een enkele keer 
het weren van buitenstaanders als motief werd genoemd. Zo gaven bijv. 
de broodbakkers als bestaansgrond van hun gilde op: „onbequame Bakkers 
te weeren, en het nut, gerief en voordeel der Burgerij deezer Stadt te 
bewerken door dezelve van de deugdzaamheid en verebcht gewigt, mits
gaders van den vasten Prijs van het Brood en de handhaaving der Keuren 
en Ordonnantien daaromtrent te verzeekeren" 4 2 ) . De vleeshouwers hadden 
zich verenigd „ter voorkominge, dat geen ongezond vee wierd geslagt of 
bedorven vleesch geveijld of verkogt" 4 3 ). De tin- en loodgieters motiveer
den het bestaan van hun gilde als volgt: „dat er veele slegtigheeden wierden 
gebruikt voor het vervalschen van het Tin als andemnts" 4 4 ). De spelden-
makers hadden een gilde gesticht, „ten einde voor te komen, dat hunne 
factuure niet wierde vervalscht, en ter voorkominge, dat er geen siegte 
Spellen zouden worden gemaakt" 4 5 ) . De lintwerkers voerden als grond 
voor het bestaan van hun gilde aan, dat zij het fabriceren van slechte linten 
wilden beletten. Daartoe stelden zij o.a. aan de opleiding van hun knechts 
hoge eisen 4 6 ). De oude-klerenkopers zagen hun gilde als een middel om 
te zorgen, „dat die neering, except de vrije Jaarmarkten, door geene 
vreemdeling wierde uitgeoefend" 4 7 ) . 

De voorgaande motiveringen hebben bijna alle het welzijn van de 
consument tot grondgedachte. Deze voorstelling van zaken is echter wel 
eenzijdig en zal vermoedelijk ingegeven zijn door de gedachte, dat men 
in Den Bosch wilde laten zien, welk een belangrijke sociale functie de 
gilden met hun kwaliteitsgarantie vervulden ten opzichte van het kopend 
publiek. Het Bossche stadsbestuur kon blijkbaar in zijn rapport aan de 
landsregering niet nalaten er indirect op te wijzen, dat door de ontbinding 
van het gildestelsel de consument voortaan grote kans liep waar van 
inferieure kwaliteit voorgezet te krijgen. Welk belang het gildesysteem voor 
de producent had, werd niet aangegeven. Dit is onjuist, aangezien dit bij 
de oprichting en het bestaan van de gilden een belangrijke rol gespeeld 
moet hebben. In de jaren voor de Bataafse tijd waren de opvattingen zo, 

41) G.A.,Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 385-86). 
42 ) G.A., Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 387). 
43 ) t.a.p., fol. 390. 
44) t.a.p., fol. 399. 
46 ) t.a.p., fol. 400 verso. 
40) t.a.p., fol. 405 verso. 
4T) t.a.p., fol. 407. 
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dat een ambachtsman verzekerd moest kunnen zijn van een passend be
staan. Immers, doordat de ambachtsnijverheid zo goed als geheel in dienst 
stond van de behoeftebevrediging van de stad en haar naaste omgeving, 
en doordat de productie op bestelling geschiedde of anders toch maar op 
een beperkte markt was gericht, waren de afzetmogelijkheden zeer constant. 
Zo was er in ieder ambacht slechts plaats voor een beperkt aantal be
oefenaars, wilde ieder behoorlijk zijn brood kunnen verdienen. Om een 
ambacht te mogen uitoefenen, was het lidmaatschap van het gilde vereist, 
terwijl om lid te kunnen worden men aan bepaalde eisen moest voldoen. 
Deze eisen waren in de loop der jaren meestal gestadig zwaarder geworden, 
zodat de gilden een steeds meer monopolistisch en exclusief karakter hadden 
verkregen. De langdurige leertijd, de hiërarchische indeling van leerling, 
gezel en meester, welke laatste graad pas na veel tijd, moeite en geldelijke 
offers bereikt kon worden, en de vaak kostbare meesterproef maakten het 
moeilijk om „het gilde te winnen". Voordat men als meester werd toe
gelaten, moest men naast het afleggen van een proeve van vakbekwaamheid 
nog een som geld in de gildekas storten. Dit bedrag beliep bij het bakkers-
gilde f 18; bij dat van de korenkopers f20 ; de visverkopers f6 , vroeger 
echter f 1 2 0 4 8 ) ; molenaars en olieslagers f5,50; looiers en schoenmakers 
f 16,15; timmerlieden, metselaars en leidekkers f24 ; tin- en loodgieters 
f 3 ; speldenmakers f52,50; radenmakers, kuipers, draaiers en schrijn
werkers f 1 4 4 9 ) . Bij sommige gilden varieerde het entreegeld naar de 
geboorteplaats, terwijl een meesterszoon aanzienlijke reductie had. Zo werd 
bij het gilde der oude-klerenkopers f 11,50, f 17 of f31,50 geëist, naar
gelang het aspirantlid voor het meesterechap geboren was in de stad zelf, 
binnen of buiten de Republiek 5 0 ). Op soortgelijke wijze handelde het 
gilde van de kleermakers en droogscheerders, waar een zoon van een 
meester f 6 betaalde, een geboren Bosschenaar f 24,50 en een van buiten 
de stad f30,50 5 1 ) . De toetreding tot het gilde der knoopmakers en dat 
van de lintwerkers vergde resp. f 16 en f 50, terwijl hier voor meesterszonen 
het toelatingsgeld de helft bedroeg 52 ). Om als leerknaap te worden aan
genomen moest een bedrag betaald worden, dat bij de verschillende gilden 
7-22 stuivers bedroeg. 

48) In het middeleeuwse Den Bosch werd in verband met de talrijke vastendagen 
veel vis, zowel zee- als riviervis, gebruikt. Bovendien bestond hierin toen ook veel 
tussenhandel; door verscheidene inwoners van de stad werd een aanzienlijke handel 
in verse, gedroogde en gezouten vis gedreven op de omliggende plaatsen, de Meierij 
van Den Bosch en het land van Luik: G.A., Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 391 verso). 

4 β) G.Α., Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 387-408). 
B0) t.a.p., fol. 407 verso. 
Б1) t.a.p., fol. 396 verso. 
В2) t.a.p., fol. 405. 
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Deze entreegelden en andere inkomsten, o.m. de contributie van de 
leden 5 3 ), werden aangewend om het honorarium van de dekenen en het 
loon der gildeknechten te betalen, de alimentatie van behoeftige en oude 
gildebroeders te bekostigen, de begrafeniskosten van leden te dekken, de 
renten van schulden, welke meestal het gevolg waren van gemaakte on
kosten bij een gevoerde procedure, te voldoen, de administratieonkosten te 
bestrijden, enz. In het gilde van de timmerlieden, metselaars en leidekkers 
ontvingen de zieke leden 30 stuivers in de week 54 ). Het gilde van de 
speldenmakers betaalde bij overlijden van een meester 30 gulden „ter 
goedmakinge der begraafeniskosten" en bij het sterven van de vrouw van 
een meester 16 gulden 5 5 ) . Gelet op het toenmalig prijspeil was dit een 
niet geringe uitkering. Hetzelfde deed ook het gilde van de oude-kleer-
kopers5 6) . De onderlinge hulp bij ziekte, ouderdom en begrafenis was 
van grote betekenis. De gilden vervulden hierdoor een belangrijke sociale 
functie in het maatschappelijk leven van Den Bosch. 

Naast de productie voor locale afzet, — het terrein van de ambachtsman 
en kleine handelaar —, trof men in Den Bosch takken van nijverheid aan, 
die voor de verre markt produceerden. Daartoe behoorde o.a. de spelden-
industrie, welke reeds vroeg in de stad werd uitgeoefend en een grote bloei 
had bereikt „uit hoofde van de deugdzaamheid der Spellen, welke eene 
zodanige renommé hadden, dat dezelve door alle de Nedcrlandsche 
Provintien wierden gezogt en voor de besten gehouden" 5T ). Ook in 1800 
was deze bedrijfstak nog van veel betekenis58). Eveneens op de export 
gericht, waren de lintnijverheid en garentwijnderij. Bij deze takken van 
nijverheid speelde echter de groothandel een overheersende rol. Immers 
uit het voor-kapitalistisch karakter van het handwerk vloeit voort, dat zelf
standige deelneming van de ambachtslieden aan de voorziening van de 
verre markt uitgesloten was. Niet alleen het marktrisico was voor hen veel 
te groot, maar ook werd hiertoe een aanzienlijk bedrijfskapitaal vereist 
om in een keer grote partijen goed te kunnen exporteren en om de lange 
duur tussen aanmaak en verkoop van het product, ofwel tussen onkosten 
en inkomsten, te overbruggen. Daarom was de figuur van een kapitaal
krachtig handelaar nodig, die zich tussen de producent en de verbruiker 

5S) De contributie bij het gilde van de radenmakers, kuipers, draaiers en schrijn
werkers bedroeg % stuiver per week: G.A., Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 402 verso). 

B4) G.A, Res. 1799, 7 Juni (A 172, fol. 398). 
Б5) t.a.p., fol. 401. 
Бв) t.a.p., fol. 407 verso. 
Б7) f м.р., fol. 400 verso. 
5 8 ) Journaal der Reize van den Agent van Nationaale Oeconomie der Bataaf sehe 

Republiek, 16 Juni-8 November ¡800, blz. 54: A.R.A., coll. Goldberg n. 27. 
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inschakelde. Hierbij bestonden twee mogelijkheden, nl. dat de ambachts
man zelfstandig bleef en zijn voortbrengselen aan de exporterende hande
laar verkocht, of dat hij afhankelijk werd van de opdrachtgevende entre
preneur, voor wie hij dan thuis in commissie werkte. In het laatste geval 
verschafte de entrepreneur, een kapitaalkrachtig handelaar, meestal de 
grondstof en liet de arbeidsintensieve hoofdbewerkingen van het product 
door huisindustriële werkkrachten verrichten, terwijl de afwerking en de 
verpakking in een eigen werkplaats geschiedden. Hij was dus gedeeltelijk 
bij het fabricageproces betrokken en daardoor koopman en fabrikeur tege
lijk. Een goed voorbeeld van deze dualistische werkkring vormen de garen-
twijnders. Deze verschaften aan ieder, die werken wilde, vlas om dit in 
commissie te spinnen en te twijnen. Alleen de apprêtise en de verpakking 
van het product geschiedden in de werkplaats van de garentwijnder zelf. 
In 1800 vonden in deze industrie ongeveer twee duizend mensen werk, 
terwijl het aantal garentwijnders slechts zeven bedroeg 59 ). Iedere onder
nemer had dus gemiddeld enkele honderden mensen in dienst. Uit dit alles 
blijkt wel, dat deze zuivere exportindustrie in een geheel ander vlak lag 
dan de overige nijverheid. Terwijl het locale ambachtsbedrijf aan allerlei 
beperkingen onderworpen was, o.a. in het aantal leerlingen en gezellen 
dat een meester in dienst mocht hebben, stond de garentwijnderij los van 
deze economische gebondenheid. Deze voorname Bossche industrie, welke 
door de koophandel voor een belangrijk deel in de kapitalistische sfeer was 
gebracht, onderscheidde zich dus aanmerkelijk van de kleine ambachts
wereld op het eind van de achttiende eeuw. 

Ten tijde van de afschaffing der gilden had de corporatieve orde voor 
het ambacht en de kleinhandel in Den Bosch nog weinig aan bindende 
kracht ingeboet. Dit bleek o.a. uit een request van J. Haze c.s., meester 
bontwerkers, in 1794, waarbij verzocht werd, dat de stedelijke overheid 
maatregelen zou nemen tegen onderkruipingen in genoemd ambacht 60 ). 
Uit een adres in het jaar 1796 van W. Offers en anderen, allen winkeliers 
in textielwaren, waarbij zij te kennen gaven, dat vreemde lieden met kant, 
linnen en andere ellegoederen binnen Den Bosch ventten en hun daardoor 
scherpe concurrentie aandeden; de adressanten verzochten het stadsbe
stuur daartegen op te treden 6 1 ) . 
Men ging van het principe uit, dat de behoeftebevrediging van de stads-

5 β) t.a.p., blz. 55. Verder de Algemeene inhoud der tabellen omtrent den staat 
der Fabrieken en Trafieken in het Departement van de Dommel: A.R.A., coll. Gold-
berg n. 43. 

e o ) G.A.,Res. 1794, 25 Juni (A 167, fol. 188). 
β 1 ) G.A., Res. 1796, 5 October (A 169, fol. 590). 
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bevolking alleen maar door de plaatselijke ondernemers behoorde te ge

schieden, die daarenboven ieder nog een scherp omschreven werkterrein 

hadden. Dit economisch hokjessysteem maakte een ontplooiing van de 

nijverheid zeer moeilijk. De beperking van het getal leerlingen en gezellen, 

dat een gildemeester in zijn bedrijf mocht opnemen, en van het aantal 

werktuigen, welke daarenboven overal van dezelfde constructie moesten 

zijn, doofde iedere persoonlijke prikkel tot expansie. Een gunstige con

junctuur uitte zich alleen in de toename van het aantal meesters, niet in 

bedrijfsuitbreiding. Het gildewezen stond vijandig tegenover het concur-

rentiebeginsel en dwong iedere meester onder precies dezelfde omstandig

heden te werken ab zijn vakgenoten. Deze nivellering maakte het aan

wenden van nieuwe en betere productiemethoden in de ambachtswereld 

onmogelijk. 

De gebondenheid van het bedrijfsleven doodde niet alleen bijna ieder 

initiatief tot verbetering en ontplooiing, maar was ook met de veranderde 

omstandigheden voor sommige ondernemers een drukkende last geworden. 

Reeds voor de opheffing van de gilden waren er in Den Bosch mensen, 

die zich tegen de dwingende bepalingen van het gildestelsel, welke een 

uitslaan van de vleugels belemmerden, verzetten. Dit blijkt uit een request 

van het lintwerkersgilde, dat het stadsbestuur op 12 April 1797 bereikte. 

Hierin werd te kennen gegeven, „dat reeds zeedert eenen geruymen tijdt 

verscheyde Meesters van 't voorgeschreevene Gilde zijn genootsaekt ge

worden hunne Lintmoolens stil te doen staan bij gebrek der noodige 

k n e g t e n " 6 2 ) . Daarom verzochten de dekens van het gilde toestemming, 

dat de meesters in het vervolg meer leerjongens zouden mogen aannemen 

dan het tot nu toe gebruikelijke aantal van twee. Wanneer de beperkingen 

op de aanname van leerknapen werden verlicht, zou vanzelf na enige 

tijd 6 3 ) het tekort aan knechten zijn aangevuld. Op 26 April 1797, — 

niet in 1798 zoals G. Wiskerke meent 6 4 ) — , werd door het stedelijk 

bestuur aan het verzoek van de lintwevers tegemoet gekomen door de 

toestemming het aantal leerjongens van twee op vijf te mogen brengen 6 5 ) . 

Lintwerker Mosmans protesteerde heftig tegen de geringheid van deze 

concessie. In een request aan de municipaliteit van 21 Juni 1797 verklaarde 

hij, dat slechts dertig knechts, waaronder veel oude lieden, bij het lint

werkersgilde werkzaam waren. Het werd tijd, dat er een behoorlijke toevoer 

kwam van jonge krachten. Het gegeven verlof om voortaan vijf leerjongens 

M ) G.A, Br. en Rapp. 1797, 12 April (A 324, fol. 286). 
β 3 ) Voordat iemand als knecht werd aangenomen, moest hij twee leerjaren door

lopen hebben: G.Α., Res. 1799, 7 Juni (А 172, fol. 405 verso). 
**) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, blz. 118. 
e B ) G.A.,Res. 1797, 26 April (A 170, fol.311). 
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in dienst te mogen hebben, kwam volgens hem veel te weinig aan de onder 
de lintwerkers levende verlangens tegemoet. De lintwevers hadden ver
lichting van de beperkingen gevraagd, omdat zij zeer veel belang hadden 
„bij de tegenwoordige en voor hun nageslagt bij de toekomende welvaart 
der Fabr icq" 6 6 ) . Hoewel Mosmans deed, alsof hij namens het gehele 
gilde sprak, handelde hij bij dit schrijven slechts voor zich in privé. Hij 
was de mening toegedaan, dat de industrie alleen dan tot volle ontplooiing 
zou kunnen komen, wanneer de voor het bedrijfsleven remmende be
palingen werden opgeheven. Wij zien hier het opkomen van meer liberale 
ideeën, welke voor het ontstaan van de kapitalistische industrie in de 
negentiende eeuw een noodzakelijke voorwaarde waren. Lintwerker 
Mosmans wilde de volle mogelijkheid tot expansie van zijn bedrijf bezitten. 
Wanneer aan de gelegenheid om uit te breiden niets in de weg werd 
gelegd, zou volgens hem deze tak van nijverheid in prijs en kwaliteit der 
producten geenszins behoeven onder te doen voor de uitheemse industrie. 
In dit request werd dan ook geen bescherming tegen de buitenlandse 
concurrentie gevraagd, maar vrijheid tot volledige ontplooiing van de 
lintnijverheid. „Thans", zo schreef Mosmans, „kunnen beperkingen 
nergens anders toe dienen als om de Fabricq te stremmen, mitsgaders het 
doorzetten derzelve, voor die zulks wenscht te doen, in welk geval den 
Addressant zig bevind, zodanig prijslijk en nuttig voornemen geheel te 
beletten"6 7) . 

Het stadsbestuur besloot genoemd request in handen te stellen van de 
commissie tot stads financiën, welke hierover rapport uit moest brengen 6 8 ). 
Deze commissie zond op haar beurt het verzoekschrift van Mosmans door 
naar de dekens van het lintwerkersgilde om advies. Op 13 Juli 1797 
antwoordden dezen in een uitvoerig schrijven 69 ). Allereerst merkten de 
dekens op, dat Mosmans alleen voor zich in privé had gehandeld en niet 
namens het gilde. Het werd hem kwalijk genomen, dat hij buiten deze 
organisatie om naar een maatregel had gevraagd, welke het gehele gilde 
aanging. Uitdrukkelijk verklaarden de dekens, dat men volledig instemde 
met de resolutie van 21 April, aangezien het getal van vijf leerjongens als 
ruim voldoende werd beschouwd. Zij wezen op het oude spreekwoord: 
„hoe meerder Leerjongens hoe slegter werk" 7 0 ) . Nog volkomen vastgeroest 
in de geest van de middeleeuwse handwerkerswereld, geloofden zij, dat 

oe) G.A., Br.en Rapp. 1797, 21 Juni (A324, fol. 419). Met Fabricq wordt hier 
de lintnijverheid bedoeld. 

«7) ΟΛ.,ΒΓ.εη Rapp. 1797, 21 Juni (A324, fol. 420). 
«*) G.A., Res. 1797, 21 Juni (A 170, fol. 419-20). 
0 0 ) G.A., Br. en Rapp. 1797, 13 Juli, is gevoegd bij 26 Juli (A 324, fol. 515 епю). 
7 0 ) Vgl. noot 69. 
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de bloei van de nijverheid alleen door de kwaliteit van het vervaardigde 
product bepaald werd en niet door kwantiteit en lage prijs. Voor de toe
nemende buitenlandse concurrentie, vooral die van de EIberfeldse linten, 
wisten de dekens van het gilde geen verklaring te geven. Zij hadden 
nauwelijks of geen begrip van de kapitalistische industrie, welke in deze 
periode in het buitenland aan het opkomen was. Deze fabriceerde niet 
primair ter voorziening in de behoeften maar om winst en zocht daarom 
door middel van een goedkoop product een groot koperspubliek te bereiken. 
Uit het gehele schrijven van de dekens van het lintwerkersgilde komt 
duidelijk naar voren, hoe sterk men nog vast zat aan het aloude systeem 
van economische gebondenheid en nivellerende ordening. De principieel 
vijandige houding van het gildesystcem ten aanzien van het vrije concur-
rentiebeginsel heeft de dekens afwijzend doen staan tegenover de voor
uitstrevendheid van Mosmans. Op grond van dit ongunstig advies, raadde 
de commissie tot stads financiën de municipaliteit aan om te volharden in 
het besluit van 21 April 1797 7 1 ) . Het resultaat was dan ook, dat het 
stedelijk bestuur op 26 Juli het verzoek van Mosmans afwees 7 2 ) . 

Deze vooruitstrevende lintfabrikeur probeerde toen langs een andere 
weg zijn doel te bereiken. Hij zond een missive naar het bestuur van de 
Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij ' 7 3 ) , waarin hij raad 
en bijstand vroeg. De adressant wendde zich tot deze vereniging in de 
mening, dat die door de Nationale Vergadering was aangewezen om te 
bemiddelen bij conflicten tussen het bedrijfsleven en de gildenorganisaties. 
Deze opvatting bleek echter onjuist te zijn. Mosmans begon zijn schrijven 
met de opmerking, dat de lintnijverheid tot aan het midden van de acht
tiende eeuw in Den Bosch had gebloeid; daarna was deze tak van bedrijf 
in verval geraakt „door het inkoomen van buytenlandsche Linten, die wel 
minder in qualiteit maar ook veel minder in prijs waaren" 7 4 ) . Een gevolg 
hiervan was geweest, dat de meeste knechts ander werk hadden gezocht en 
dat nu nog maar weinig arbeidskrachten bij de lintfabricage betrokken 
waren. Na de omwenteling van 1795 waren de perspectieven voor de 
inlandse textielindustrie gunstiger geworden zowel door de beschermende 

71) αΑ.,ΒΓ.εη Rapp. 1797, 26 Juli (A 324, fol. 515). 
7 2 ) G.A., Res. 1797, 26 Juli (Λ 170, fol. 515 verso). 
7 3 ) In 1752 was het belangrijk wetenschappelijk instituut De Hollandsche Maat

schappij van Wetenschappen opgericht en te Haarlem gevestigd. Als afdeling hiervan 
werd op 3 November 1777 de Oeconomische Tak gesticht, welke in Juni 1797 zelf
standig werd verklaard en in verband daarmee de naam veranderde in Nationale 
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij. Zie Inventaris van het archief der 
Maatschappij van Nijverheid, inleiding. 

T 4) Economisch-Historisch Archief, Maatschappij van Nijverheid te Haarlem 1798, 
portef. 57 n. 8: Bescheiden over de gildedwang. 
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maatregelen tegen de buitenlandse, vooral Engelse, concurrentie als door 
de overheidsbemoeiingen om de nijverheid te bevorderen. Mosmans wilde, 
naar hij schreef, dan ook de kans aangrijpen om zijn productiecapaciteit 
uit te breiden: „nú met reeden hoopend, dat de inlandsche Fabrieken zullen 
worden gemainteneerd, zo heb ik in dit gunstig tijdstip ondernomen mijn 
Fabriek in te rigten op de wijs der buytenlandsche, waardoor het grootste 
bezwaar, namentlijk de excessieve duurte van het alhier gefabriceerde lint, 
wordt wcggenoomen" 7 5 ) . Hierdoor zou volgens hem zijn omzet vergroot 
en tevens meer werkgelegenheid geschapen worden. In 1800 blijkt zijn 
bedrijf reeds voor een belangrijk deel gemechaniseerd te zijn 7 6) om zo 
te kunnen concurreren tegen het goedkopere buitenlandse lint. Hoewel 
Mosmans in zijn verwachtingen niet bedrogen werd, kon hij echter, zo 
schreef hij, door gebrek aan voldoende werkkrachten lang niet alle be
stellingen uitvoeren. Daarom was het voor de bloei van zijn onderneming 
van zeer groot belang, dat de beperkende gildebepalingen betreffende het 
aannemen van werkkrachten kwamen te vervallen. Wanneer hij niet 
spoedig meer vrijheid van handelen kreeg, zouden zijn opdrachtgevers „zig 
weer tot buytenlandsche Fabrikeurs vervoegen" ^7). 
Op 31 October 1797 zond het bestuur van de Nationale Nederlandsche 
Huishoudelijke Maatschappij een antwoord naar Mosmans. Daarin schreef 
de directie „tot zijn leedweezen gehoord te hebben van de onderdrukking, 
welke de gildens tot nog toe toebrengen aan de wederopbeuring der In
landsche Fabricquen", maar verklaarde niet bevoegd te zijn hiertegen iets 
te doen en adviseerde hem zich tot de Nationale Vergadering te wenden 7 8 ) . 
Of Mosmans dit nog gedaan heeft, is ons niet bekend. Weldra zou echter 
de staatsregeling van 1798 de door hem zozeer verlangde bedrijfsvrijheid 
brengen. 

Zoals uit het voorgaande wel duidelijk is gebleken, waren Mosmans' 
opvattingen lijnrecht in strijd met de beginselen, waarop het gildestelsel 
berustte. Dit wilde immers juist door allerlei prohibitieve bepalingen het 
bedrijfsleven bevorderen en tegen concurrentie beschermen. Wij zien hier 
het doordringen van de modem-kapitalistische geest, welke zich verzette 
tegen overheidsbemoeiing met het economisch leven en bedrijfsvrijheid 
wenste. Niet door officiële verbodsbepalingen, maar door opvoering van 
de eigen productie dacht Mosmans het vreemde lint van de inlandse markt 
te kunnen weren. Daarenboven zag hij hierin tevens de mogelijkheid om 

7Б) Vgl. noot 74. 
7β) Journaal der Reize van den Agent van Nationaale Oeconomie der Bataafsche 

Republiek, 16 Juni-8 November 1800: A.R.A, coll. Goldberg η. 27. 
T 7) Econ. Hist. Arch., Mij. ν. Nijverheid 1798, portef. 57 η. 8: Gildedwang. 
7 8 ) Vgl. noot 77. 
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ook „den minvermogenden burger door dezen tak van bestaan zijn kost-
winninge te bezorgen" 7 9 ) . Het verkondigen van de stelling, dat een 
groeiende industrie de talrijke armen werk zou kunnen verschaffen, was 
een geluid, dat tot nog toe in Den Bosch niet was gehoord. Met zijn voor
uitstrevende opvattingen was Mosmans zijn stadgenoten ver vooruit en 
propageerde hij reeds voor de aanneming van de staatsregeling van 1798 
de daarin vervatte sociaal-economische ideeën. Het merendeel van de 
Bossche beroepsbevolking was echter gilde-gezind, zodat de bevolen ont
binding van de gilden slechts met tegenzin uitgevoerd werd. Toen dan ook 
enkele jaren later de nieuwe constitutie van 1801 de mogelijkheid inhield 
om de gilden te herstellen, werd in Den Bosch de geboden kans gretig 
aangegrepen. 

§ 3. Vestiging van nieuwe bedrijven 

Op 9 October 1795 diende broodbakker G. Offers een verzoek in om een 
paardengrutmolen in Den Bosch te mogen beginnen 8 0 ). Wij zullen hier 
de lange weg reconstrueren, welk zulk een verzoek moest afleggen, voordat 
het zijn doel had bereikt. Zo kan men zich hierdoor een idee vormen, 
hoe langzaam de ambtelijke molen ook in de tijd van de Bataafse om
wenteling werkte. 
Omdat het verlenen van octrooi niet tot de bevoegdheden van het stads
bestuur behoorde 8 1 ), had Offers zijn adres gericht tot de provisionele 
representanten van Bataafs Brabant. Deze zonden het verzoek door naar 
het Bossche stadsbestuur om advies8 2) , welk bestuur, na rapport van de 
schepenen hierover, zijn mening gaf 8 3 ). Daarna bracht het gewestelijk 
comité van algemeen welzijn verslag uit aan de representanten, die daarop 
besloten mee te delen geen octrooi te kunnen verlenen, omdat Offers de 
grutmolen wilde oprichten in zijn huis, waar reeds zijn bakkerij gevestigd 
was 8 4 ). Men maakte er bezwaar tegen, dat beide neringen in eenzelfde 
pand zouden uitgeoefend worden, omdat dit door de wetten van land 
en stad verboden was ter voorkoming van fraude. Hierop zond Offers 
een nieuw adres aan de representanten met de mededeling, dat hij de 
grutmolen zou vestigen in een ander huis in de Kerkstraat8 5) . Het ge
westelijk comité van algemeen welzijn stelde hierover een rapport op. 

ï9) Ο.Α.,Βπεπ Rapp. 1797, 21 Juni (A 324, fol. 419). 
8 0 ) R.A., Res. 1795, 9 October η. 3 (Gew.Best. portef. 36). 
8 1 ) G.A, Res. 1799, 2 October (A 172, fol. 600). 
ю) G.A., Res. 1795, 17 October (A 168, fol. 435). 
8 3 ) G.A.,Res. 1795, 21 October (A 168, fol. 437). 
M ) R.A.,Res. 1796, 19 Januari η. 12 (Gew.Best. portef. 37). 
8 Б ) R.A., Res. 1796, 10 Maart η. 6 (Gew.Best. portef. 37). 
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waama het verzoekschrift doorgegeven werd aan het comité van finan
ciën 8 6) om advies 8 7 ) . Nadat dit college zijn oordeel gegeven had, werd 
op 3 Juni 1796 het octrooi door de representanten verleend8 8). Intussen 
waren er nog verscheidene adressen verzonden door de molenaars van 
Den Bosch, die er tegen protesteerden, dat de grutmolen bij de bakkerij 
zou komen; hierdoor zou Offers immers in de gelegenheid zijn zelf in 
het geheim zijn broodgraan te malen 89 ). Al deze plaatselijke belangen
sferen, die star op eigen rechten stonden, en de vele instanties, welke ge
raadpleegd moesten worden, waren niet bepaald bevorderlijk voor een 
grootscheepse ontplooiing van de nijverheid. 

Enkele jaren later werd aan de municipaliteit een soortgelijk verzoek 
gedaan door H. de Gruiter, grutter en korenkoper in Den Bosch 9 0 ). Het 
stadsbestuur verklaarde echter hierop niet te kunnen ingaan, omdat het 
verlenen van octrooi niet tot zijn competentie behoorde, en verwees de 
adressant naar het gewestelijk bestuur 9 1 ) . 
Een symptoom van de nieuwe tijd vinden wij in de inhoud van het adres. 
Hierin staat, dat H. de Gruiter op de Vughterdijk woont en daar grut 
met een handmolen. Voor zijn bedrijf heeft hij niet alle dagen werklieden 
nodig, zodat hij geen vast werkvolk in dienst heeft. Wanneer er werk is, 
kan hij vaak moeilijk op tijd voldoende arbeidskrachten krijgen. Dit is zeer 
lastig en daarom verzoekt hij, zich beroepend op artikel 53 van de algemene 
beginselen der staatsregeling 9 2 ), octrooi tot het oprichten van een paarden-
grutmolen 9 3 ) . De noodzaak van economisch werken dwong deze grutter 

8 e ) In het Plan ter organisatie der Vergadering van de Provisionele Representanten 
van Bataafsch Braband wordt de taak van beide comité's als volgt omschreven: 
Art. 7 „Er zal aangesteld worden een Comité van Algemeen Welzijn, Voorlichting 
en Organisatie, welk het opzigt zal hebben over het onderhoud van goede Politie door 
geheel Bataafsch Braband, over de betrekkingen tusschen dit Land en de overige 
Provintien, over de organisatie of verbetering der Amptenaren en Municipaliteiten, 
en deswegens ook de nodige voorstellen ter Vergadering zal kunnen doen; hetzelve 
zal bestaan uit zeven leden. 

Verder een Comité van Finantie, hetgeen het oog zal laten gaan over al wat 's Lands 
Geldmiddelen betreft en gehouden zal zijn deswegens de nodige inlichtingen aan de 
Vergadering te geven; dit zal bestaan uit vijf leden: R.Α., Res. 1795, 25 Augustus 
η. 1 (Gew.Best. portef. 36). 

8 7 ) R.Α., Res. 1796, 25 April η . 27 (Gew.Best. portef. 37). 
8 8 ) R.A., Res. 1796, 3 Juni n. 4 (Gew.Best. portef. 37). 
8 e ) R.A., Res. 1795, 30 October η . 5 (Gew. Best. portef. 36) en Res. 1796, 1 April 

η. 7 (Gew.Best. portef. 37). 
9 0 ) G.Α., Res. 1799, 31 Juli (A 172, fol. 482 verso); Br. en R a p p . 1799, 31 Juli 

(A 326, fol. 482 verso). 
β 1 ) G.A.,Res. 1799, 2 October (A 172, fol. 600). 
0 2 ) Dit artikel bepaalde o.a.: „Ieder burger, in welke plaats ook woonachtig, heeft 

het recht zoodanige Fabriek of Trafiek op te rigten of zoodanig eerlijk bedrijf aan te 
vangen, als hij verkiezen zal". 

0 3 ) G.A., Br. en Rapp. 1799, 31 Juli (A 326, fol. 482 verso). 
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dus tot mechanisatie. Uit deze grutterij groeide later de alom bekende 
fabriek de Gruyter. Wij treffen hier een voorbeeld aan, dat een familie 
zich eeuwenlang ter plaatse gehandhaafd heeft in dezelfde bedrijfstak. 
Ook A. van Miert, — in deze jaren deken van het smeden- en koperslagers-
gilde binnen Den Bosch 9 4) —, van wie wij verschillende rekeningen vinden 
van aan de stad geleverde sloten, spijkers, enz., is blijven voortbestaan in 
de vermaarde ijzerwarenhandel van Van Miert. 

Meer verband met de Bataafse omwenteling hebben de volgende twee 
nieuwe takken van nijverheid. In 1796 wendde L. A. van Roosmalen, 
bierbrouwer in Den Bosch, zich in een request tot de representanten van 
het volk van Bataafs Brabant met het verzoek een azijnmakerij te 
mogen oprichten9 5) . Het gewestelijk comité van financiën zond daarop 
een missive aan de Bossche municipaliteit om advies over dit adres. Kort 
daarna gaf de municipaliteit aan het comité antwoord9 6) . Hierin ging 
het stadsbestuur dieper in op het verzoek van L. van Roosmalen om voor 
zijn azijnmakerij niet alleen garst of haver maar ook andere granen te 
mogen gebruiken. Het gebruik maken van andere graansoorten dan garst 
of haver was voor Staats Brabant immers bij artikel 1 der ordonnantie 
van de Staten Generaal op de azijn d.d. 23 Juli 1716 verboden, terwijl 
daarenboven de azijnmakers slechts een geringe hoeveelheid van hun pro
duct buiten de stad mochten verkopen9 7). Over deze ordonnantie sprak 
het stadsbestuur naar aanleiding van bovengaand verzoek een scherpe 
veroordeling uit: „Deze beperkingen komen voort uit het eigenbelang 
der Provintien, waarvandaan wij daardoor gedwongen waren den Azijn 
te ontbieden en alzoo in dit en meer andere gevallen 9 8) den toevlugt tot 
derzelver Trafyken en Fabryken te neemen" " ) . Men werd dus voorheen 
genoodzaakt azijn van betere kwaliteit uit Holland te laten komen; na 
1795 was dit echter veranderd. Het is dan ook begrijpelijk, dat de 
municipaliteit met aandrang tot de oprichting van een azijnmakerij 
adviseerde. Reeds enkele dagen later werd het octrooi door de represen
tanten verleend 1 0 0 ) . 

94 ) G.A., Div. st. 1796, December (voorlopig inventaris Smit n. 8023). 
β 5) G.A.,Res. 1796, 18 Mei (A 169, fol. 307). 
β 0) G.A., Res. 1796, 1 Juni (A 169, fol. 328). 
9 7) Gedrukte Resolutien van de Staten Generaal 1716, 23 Juli. 
β 8) Zo werd o.a. de fabricage van brandewijn door allerlei bepalingen, belasting

heffingen en extra onkosten zozeer bemoeilijkt, dat het voordeliger was het product 
van elders te laten komen. Zie hiertoe de gedrukte ordonnantie van de Staten Gene
raal betreffende de impost op de brandewijnen in Staats Brabant van 23 Juli 1716. 

ββ) G.A., Res. 1796, 1 Juni (A 169, fol. 328). 
1 0 0) RA, Res. 1796, 9 Juni η. 11 (Gew.Best. portef.37). 
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De andere nieuwe tak van nijverheid was de branderij 1 0 1 ) , welke in 
deze jaren opgericht werd. Op 21 Maart 1797 wendden Jacob Kien en 
Constantinus Mourik zich in een request tot de representanten van Bataafs 
Brabant met het verzoek, in Den Bosch een branderij te mogen beginnen. 
De inhoud van dit verzoekschrift is belangrijk vanwege de argumenten, 
waarmee de adressanten het bestaansrecht van een branderij in Den Bosch 
trachten aan te tonen: „Dat zoo immer, het tegenwoordig de tijd is, dat 
ieder Burger en Ingezetene van Bataafs Braband zig behoord te bevlijtigen, 
om, zo veel in zijn vermogen is, te contribueeren tot oprichtinge en herstel 
van Fabricquen en Traficquen binnen dit gewest, en mzonderheyd tot 
oprichtinge en herstel van dezelve binnen de plaats of gemeente, in de 
welke hij woonagtig is. Dat aan de Adressanten uyt dit principe te werk 
gaande en in overweging nemende, dat, zo verre hun bekend is, binnen 
geheel Bataafsch Braband en byzonder binnen den Bosch geen enkele 
Branderye of Geneverstokerye gevonden word, is voorgekomen, dat het 
voor de gemelde stad en derzelve Ingezetenen van het grootste nut en 
aanbelang zoude zijn, dat aldaar eene dusdanige Branderye wierde 
geërigeert" 1 0 2 ). Interessant zijn de redenen, welke worden aangehaald, 
om het belang van deze nieuwe industrie te bewijzen: „Eerstelijk, dat 
daarin verscheyde persoenen zouden kunnen worden geemployeert en alzoo 
aan een ordentlijke kostwinning of bestaan geholpen; ten anderen, dat 
daardoor den Koopman en Ingezetene van die stad, gelijk ook die der 
naburige plaatsen, in de gelegenheyd zouden geraken om aldaar hunne 
provisien te kunnen bekoomen, zonder, gelijk thans het geval is, in eene 
volstrekte noodzakelijkheyd te verkeeren, die elders verre af te moeten gaan 
koopen; En ten derde, dat eene zoodanige Branderye binnen den Bosch 
aan den gang gebragt wordende ontegenzeggelijk een zeer notabel voordeel 
aan de Impositien, aldaar ten behoeve van Land en Stad geheven wor
dende, zoude opleveren". Het pand, waarin de branderij zou worden 

1 0 1 ) De grondstoffen hiervoor bestonden uit rogge en mout. Mout is kunstmatig 
gekiemde gerst, die daama gedood is. Zij werd bereid in de branderij zelf of in 
afzonderlijke mouterijen, waar de gerst vochtig gemaakt en tot ontkieming gebracht 
werd. Nadat de mout gedroogd was, werd deze voor de vervaardiging van bier, 
bierazijn en brandewijn gebruikt. De korenbrandewijn heette naar deze grondstof 
ook moutwijn. Uit deze moutwijn stookte men onder toevoeging van jeneverbessen 
de jenever. Omda t jenever het meest vervaardigde product was, gebruikte men de 
namen branderij en jeneverstokerij door elkaar. Een merkwaardig gegeven over de 
bereiding vindt men in de collectie Goldberg η . 45: „ I n den Bosch maakt men ge
bruik van Inlandsche Rogge, die men laat mouten; deze brandt hier niet aan, omdat 
het Water hier niet dik is, zo als in Hol land" . Zie Generale lijst der fabrieken in de 
Republiek, met bijlagen: A.R.A., coll. Goldberg η. 45. 

N.B. de bijlagen bevatten aantekeningen over de verschillende werkwijzen, welke 
in de diverse takken van nijverheid werden toegepast. 

1 0 a ) R.A., Ing.st . 1797, 21 Maart (Gew.Best. portcf. 74). 
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gevestigd, werd ab volgt omschreven: „hebbende thans daartoe zekere 
Huizinge en Erve, genaamt de Gaapers, gestaan en gelegen binnen den 
Bosch op den Vugterdijk, agterwaarts uitkomende aan Stads Walle" 1 0 3 ) . 
Het gewestelijk comité van financiën, aan hetwelk het request ter be
studering was gegeven, zond het om advies naar de municipaliteit, die 
na deliberatie besloot het adres in handen te stellen van de commissarissen 
tot stads financiën1 0 4). Dezen schreven in hun rapport: „Wij hebben 
de eer te zeggen, dat de beweegredenen, welke de Adressanten doen werk
zaam weesen, allenzints niet alleen prijswaardig en loffelijk zijn, maar ten 
hoogsten verdienen, dat dezelve, anderen ter navolging, worden aange
moedigd en door alle mogelijke middelen ondersteund. Dat in de nabuurige 
Provintien van dit Gemeenebest zulks altijd is in agt genomen, en alleen 
in dit ongelukkig voorheen overheerscht Gewest door naijver105) is 
belet" 1 0 6 ) . Hier treffen wij weer, evenals bij de oprichting van de azijn-
makerij in Den Bosch, een officiële veroordeling aan van de generaliteits-
politiek van economische verwaarlozing, welke voorheen ten opzichte 
van Staats Brabant gevolgd was. Over de kans van slagen van een 
branderij in de stad, schreven de commissarissen het volgende: „Dat de 
Addressanten met zeer gegronde verwagting van succes en voordeel ter 
deezer tijd een werk onderneemen, waarbij de overige Ingezeetenen een 
bestaan en Land en Stad een vermeerdering van Inkomsten 1 0 7 ) zullen 
vinden. Dat meede tot derzelver voornemen deeze stad, om deszelfs Koop
handel, en de plaats bij hun verkosen tot de erectie der branderij, om 
deszelfs ligging, allergcschiktst zijn" 1 0 8 ) . 

Dit rapport werd doorgezonden naar de representanten van Bataafs Bra
bant. Dezen gingen echter niet over ijs van een nacht, want een maand 
later kwam er een missive van het gewestelijk comité van financiën, waarin 
het stadsbestuur gevraagd werd een commissie te benoemen om met het 
comité over het verzoek van Kien en Mourik te confereren 1 0 9 ) . Na enige 
tijd werd hierover rapport uitgebracht1 1 0). Intussen was er bij het ge
westelijk bestuur een memorie van Kien en Mourik binnengekomen om 
vrijstelling van belasting op de gestookte wateren, welk verzoek naar het 
Bossche gemeentebestuur werd doorgezonden om advies1 1 1) . Omdat het 

103) Vgl. noot 101. 
104) G.A., Res. 1797, 5 April (A 170, fol. 270). 
10B) Van de Hollandse gewesten. 
l o e) G.A., Res. 1797, 20 April (A 170, fol. 302). 
107 ) Door een stijging van de opbrengst der belastingen op de brandewijn. 
108) Vgl. noot 106. 
109) G.A., Res. 1797, 24 Mei (A 170, fol. 377). 
110) G.A.,Res. 1797, 28 Juni (A 170, fol. 441 verso). 
" Ч G.A., Res. 1797, 19 Juli, 8 en 12 Augustus (A 170, fol. 497, 565 en 574). 
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nog wel enige tijd zou duren, voordat deze kwestie geregeld zou zijn, werd 
op 14 Augustus 1797 vast in principe octrooi verleend 1 1 2 ) . Enkele weken 
later bracht het gewestelijk comité van financiën aan de representanten 
rapport uit over de gevraagde ontheffing van belasting. Hierin stelde het 
comité voorop: „dat het volstrekt noodzakelijk is, dat alle de 's Lands 
impositien, door de Branders of Distelateurs te betaalen, zodanig worden 
bepaald, dat dezelve niet te boven gaan die der andere gewesten, speciaal 
die der aangelegene Provincie van Holland, alwaar menigvuldige Brande
rijen, zelfs tot in de nabuurige Stad Heusden, gevonden worden" 1 1 3 ) . 
Dit rapport had tot resultaat, dat op 11 September enige faciliteiten voor 
de landsbelastingcn werden verleend 1 1 4 ) . Nadat deze kwestie geregeld 
was, kon nog in dezelfde maand door het gewestelijk bestuur definitief 
octrooi gegeven worden 1 1 5 ) . Twee maanden daarna richtten Kien en 
Mourik tot de municipaliteit een adres, om voor hun op te richten branderij 
vrijstelling van stedelijke impositien te verkrijgen, zich daarbij beroepend 
op de steun, welke de overheid in het verleden aan nieuwe ondernemingen 
had verleend: „dat in voorige tijden tot bevordering van Fabricquen en 
Traficquen, speciaal aan de Glasblaazerij, op hout, turf en steenkoolen 
vrijdom en exemptien van deeze en geene stads impositien verleend zijnde, 
zij addressanten als nu ook te raaden geworden zijn deze vergadering te 
adieeren en te verzoeken, dat dezelve, ten blijke van haar goedkeuring 
omtrent de Addressanten allenzints gewigtige onderneeming, aan hun ge
lieve te accordeeren vrijdom en exemptie van Stads Imposten op het 
Gemaal, Koornaccijns en Steenkolen" 1 1 6 ) . Pas in September 1798 werd 
het verzoek voor de tijd van twee jaar ingewilligd 1 1 7 ) . De stad was, nu 
de tijden steeds moeilijker werden, weinig bereid tot het verlenen van 
belastingfaciliteiten. De branderij van J. Kien en C. Mourik ontwikkelde 
zich voorspoedig, zoals enige tijd later blijkt uit een rapport van de ge
westelijke commissie van economie en politie, waarin wordt opgemerkt: 
„dat de Addressanten zedert ongeveer twee Jaaren binnen den Bosch 
hebben geërigeerd een brandewijn- of geneverstokerij, en dat zij thans 
nog voors. Trafiek met succes exerceeren" 1 1 8 ) . 

In 1800 diende Pieter de Garde een verzoek in om een branderij te 

112) R.A., Res. 1797, 14 Augustus n. 16 (Gew.Best. portef.32). 
113) R.A., Ing. st. 1797, 29 Augustus, is gevoegd bij 11 September n. 20 (Gew.Best. 

portef. 76). 
114) R.A., Res. 1797, 11 September η. 20 (Gew.Best. portef.32). 
1 1 5 ) G.A., Res. 1797, 27 September (A 170, fol. 668). 
1 1 0 ) G.A., Res. 1797, 22 November (A 170, fol. 802). 
i " ) G.Α., Res. 1798, 26 September (A 171). 
1 1 β ) R.A., Res. 1800, 22 Januari η. 19 (Gew.Best. portef. 206). 
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mogen b e g i n n e n 1 1 9 ) . Hij beriep zich hierbij op de bedrijfsvrijheid, die 

in de staatsregeling van 1798 was neergelegd. In enkele jaren zagen wij 

dus verscheidene branderijen in Den Bosch verrijzen. Hierop was van 

invloed, dat het gewest sinds 1795 vrij was om naar goeddunken zijn eigen 

industrieel apparaat op te bouwen, maar vooral was hiervoor van belang 

de aanwezigheid van grote hoeveelheden koren in verband met de bloeiende 

graanhandel, waardoor Den Bosch voor branderijen een gunstige vesti

gingsplaats was. 

Hoewel de mogelijkheden voor een florerende brandewijnindustrie dus 

in deze stad aanwezig waren, volgde na het eerste succesvolle begin weldra 

een statische toestand, waarin het aantal branderijen gedurende de gehele 

verdere Bataafse en Franse tijd tot drie beperkt bleef. Deze tak van nijver

heid had het niet gemakkelijk. Dit blijkt o.a. uit een missive van de jenever

stokers P. de Garde en gebroeders de Wijs d.d. 15 November 1804 aan 

het stedelijk bes tuur 1 2 0 ). De reden van dit schrijven was een voorstel van 

het Staatsbewind aan het Wetgevend Lichaam van het Bataafse volk, om 

per ultimo December 1804 de gedeeltelijke vrijstelling van belasting op de 

steenkolen en de ronde maat, welke de branders in Den Bosch voor hun 

bedrijf genoten, in te trekken. Dit voorstel werd met kracht ondersteund 

door de Kamer van Koophandel te Schiedam, die nadrukkelijk de op

heffing van deze voorrechten vroeg. Schiedam, dat een zeer groot aantal 

branderijen telde, verzette zich tegen de opkomende mededinging van de 

zuidelijke bedrijven. Deze concurrentie bestond niet uit een export naar 

Holland, aangezien dit volgens genoemde missive verboden was, maar in 

het overnemen van de eigen plaatselijke en gewestelijke afzetmarkt, welke 

tot 1795 voor een zeer groot deel door de Schiedamse jeneverstokerijen 

werd voorzien. De Schiedamse branders voelden het echter als een onrecht, 

dat zij de volle impost op de steenkolen en de ronde maat moesten betalen, 

terwijl die van Den Bosch voor de helft hiervan waren vrijgesteld. Des

ondanks waren de bedrijfslasten in laatstgenoemde stad nog hoger, doordat 

in Schiedam geen impost van het te verwerken graan geheven werd en 

de maalkosten van dit koren veel lager waren. In een bij dit schrijven 

gevoegd staatje gaven de adressanten De Garde en De Wijs een berekening 

van de „Belastingen en Bezwaaren", welke door een branderij, met drie 

ketels van gelijke inhoud en drie maal per week stokend, moesten worden 

opgebracht. Dit bedroeg in Den Bosch f 46-2- en in Schiedam f 35-5-4 

per week. Dit „verbasend onderscheid" in lasten zou nog groter worden, 

wanneer genoemde belastingfaciliteiten werden ingetrokken 1 2 1 ). Uit de 

1 1 β ) G.A., Res. 1800, 2 Juli (A 173, fol. 276). 
1 2 0 ) G.A., Br. en Rapp. 1804, 15 November. 
И 1 ) Vgl. noot 120. 

37 



gegeven cijfers blijkt, dat de talrijke en hoge plaatselijke belastingen in 
Den Bosch het industrieel klimaat aldaar ongunstig beïnvloedden. 

De oprichtingsgeschiedenis van de bedrijven, in voorgaande bladzijden 
genoemd, is uitvoerig behandeld om te laten zien, dat het vestigen van 
een onderneming in Den Bosch heel wat voeten in aarde had; bovendien 
spreekt uit verscheidene stukken, welke hierover gewisseld werden, de geest 
van de nieuwe tijd, uit andere echter die van de oude tijd. De aandacht 
voor de industrie met de daaraan verbonden problemen werd in deze en 
de komende jaren langzamerhand in Den Bosch groter. Een summier 
overzicht van de industriële bedrijvigheid in deze stad rondom 1800 krijgen 
wij door het verslag van de „huishoudelijke reize" van Goldberg. 

§ 4. Bezoek en enquête van Goldberg, 1800-1802 

De staatsregeling van 1798 noemt in art. 92 acht agenten, die het 
Uitvoerend Bewind in zijn werkzaamheden ter zijde moesten staan. Een 
van deze agentschappen was „die van Nationaale Oeconomie, zich uit
strekkende tot Koophandel, Zeevaart, Visscherijcn, Fabrieken, Trafieken, 
Landbouw en alle andere middelen van bestaan". Voor de post van agent 
van Nationale Oeconomie werd op 31 Mei 1799 benoemd J. Goldberg, 
die 5 Juli d.a.v. in functie trad 122). 
De nieuwe functionaris zette zich reeds spoedig tot het inwinnen van 
inlichtingen over de algemene toestand van de volkswelvaart. Toen zijn 
pogingen echter doodliepen op de traagheid van de lagere bestuursorganen, 
toog Goldberg in 1800 zelf op pad. Hiervoor moest hij eerst machtiging 
vragen aan het Uitvoerend Bewind. In een voordracht d.d. 16 April 1800, 
waarin Goldberg aan dit bestuurscollege de redenen van zijn voorgenomen 
reis uiteenzette, merkte hij op, dat hij reeds herhaalde malen vergeefs 
getracht had opgaven te verkrijgen van de toestand, waarin de verschillende 
sectoren van het economisch leven zich bevonden; de weinige gegevens, 
die bij hem waren binnengekomen, waren oppervlakkig en onvolledig 1 2 3 ). 
Ook in Den Bosch had men geen haast gemaakt met het beantwoorden 
van de gevraagde inlichtingen. Nadat hier de municipaliteit door een 
missive van het departementaal bestuur van de Dommel d.d. 12 Ja
nuari 1800 op de hoogte was gebracht van de „vraagpointen door de 
Agent van Nationale Oeconomie nopens de Woeste en Gemeentes gronden, 
Wateren en Markten gesteld", benoemde het stadsbestuur ter bestudering 

122 ) Van Nierop, Een enquête in 1800; een bijdrage tot de economische geschiede
nis der Bataafsche Republiek, in de Gids, jrg 77 (1913), blz. 73. 

1!l3) A.R.A., coll. Goldberg η. 26, concept-voordracht. 
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van de gestelde vragen een commissie 1 2 4 ). Deze commissie bracht op 
9 April rapport uit aan de municipaliteit, welke daarna de gevraagde op
gaven naar het departementaal bestuur zond 1 2 6 ) . 
Goldberg zag zijn reis als een middel om een grondig inzicht te krijgen 
in de sociaal-economische structuur van ons land. Daarnaast wilde hij 
door het verzamelen van statistische gegevens over handel, nijverheid, 
landbouw, armenzorg, etc. het nodige materiaal verkrijgen om een doel
treffende en verantwoorde welvaartspolitiek te kunnen voeren. Naar zijn 
mening was een algemeen overzicht van de volkswelvaart niet alleen even 
hard nodig ab gedetailleerde informaties over plaatselijke toestanden, 
maar moest daarenboven noodzakelijk hieraan voorafgaan. Voor de meer 
gespecificeerde opgaven zou hij reeds gedurende zijn reis een enquête 
uitschrijven. Goldberg had het voornemen zijn aandacht vooral op de 
nijverheid te richten. Dit komt duidelijk naar voren in de volgende passage 
van zijn reeds genoemde voordracht aan het Uitvoerend Bewind: „De bloei 
der Fabrieken, — door het oud Gouvernement niet genoeg gerugsteund, 
door vele onzer naburen maar vooral door onze mededingers de Engelsen 
ondermijnd en door den invloed van eenen aan Engeland verknochte Stad
houder daarin geholpen -—, doet ons de noodzakelijkheid beseffen om 
alles, wat in ons vermogen is, aan te wenden, ten einde een tak van welvaart 
te herstellen en aan te moedigen, die ons bijna niets heeft overgelaten dan 
de droevige herinnering aan den voorspoed, die zij eertijds heeft teweeg 
gebracht" 1 2 6 ) . Een van de kenmerken van de Bataafse tijd was juist, dat 
de overheid zich ging toeleggen op een actieve welvaartspolitiek. De Ba
taven wilden een eenheidsstaat en daarmee verbonden een uitbreiding van 
de taak van het algemeen bestuur. Dit in tegenstelling met het oude regime, 
waarin de staat zich afzijdig had gehouden van het positief bevorderen 
van alle takken van het economisch leven. Men had toen alleen maar oog 
voor handel en scheepvaart, terwijl nijverheid en landbouw aan hun lot 
werden overgelaten. Door de oorlogstoestand sinds 1795 daartoe ge
dwongen en onder de invloed van nieuwe ideeën, richtte de overheid haar 
belangstelling nu ook op deze twee zo lang verwaarloosde middelen van 
bestaan. 

Na bij besluit van het Uitvoerend Bewind d.d. 2 Mei 1800 gemachtigd 
te z i jn 1 2 7 ) , ving Goldberg op 16 Juni d.a.v. zijn reis aan, waarvan het 
journaal begint met de volgende alinea, welke tevens een program inhoudt: 
„Ter bereiking van het oogmerk aan het Uitvoerend Bewind voorgesteld, 

124) G.A., Br. en Rapp. 1800, 9 April (A327, fol. 174). 
^5) G.A., Res. 1800, 23 April (A 173, fol. 186). 
1 2 β) A.R.A., coll. Goldberg η. 26, concept-voordracht. 
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ni. de kennis van hetgeen de welvaart der ingezetenen in de onderscheidene 
oorden der Republiek betreft, het opsporen der beletzelen, welke voor de 
verschillende takken van dezelve bestaan, en de middelen, die aangewend 
kunnen worden tot wegneeming dier beletzelen, en tot opbeuring van het 
vervallene, vertrokken uit den Haag op 16 Juny 1800 naar Schiedam" 1 2 8 ) . 
De reis, tijdens welke vele plaatsen in al de departementen bezocht werden, 
duurde bijna vijf maanden ; ze eindigde op 8 November 1800. 
Een maand na het vertrek uit Den Haag kwam Goldberg in Den Bosch, 
waar hij van 19 tot 23 Juli bleef 1 2 9 ) . Daags na zijn aankomst zond hij 
aan de president van de municipaliteit een missive, waarin hij kennis gaf 
van zijn aanwezigheid in de stad en verzocht uit de leden van het plaatselijk 
bestuur een commissie te benoemen, „om met mij over de huishoudelijke 
belangens dezer stad te confcreëren" 1 3 0 ) . Hiertoe werden aangewezen 
de leden De Wijs, Deckers, Sterk en Schouten, met toevoeging van de 
griffier mr C. van den Heuvel 1 3 1 ) . Een soortgelijk verzoek werd ook 
gedaan aan het bestuur van het departement van de Dommel, dat een 
commissie aanwees, bestaande uit de burgers De la Court en Ribbius 1 3 2 ) . 
Deze departementale commissie confereerde met Goldberg over de ont
ginning van woeste gronden, de aanleg van wegen en kanalen, en over de 
beste wijze, waarop de rivieren 1 3 3 ) , genoemd in het achtste van de additio
nele artikelen bij de staatsregeling van 1798, bevaarbaar gemaakt zouden 
kunnen worden 1 3 4 ) . Voor dit laatste onderwerp had ook het stedelijk 
bestuur van Den Bosch belangstelling. Reeds enige maanden na de aan
neming van de staatsregeling van 1798 had de municipaliteit aan de 
commissie tot den Beleiden opdracht gegeven, om bij het gouvernement 
te informeren „wat plan er mogte gemaakt worden, omtrent het graven 
van Rivieren of Vaarten in de Meyerije, mgevolge de Additionele Articulen 
der Staats Regeling" en hierover rapport aan haar uit te brengen 1 3 5) . 
Ingeval de plannen in strijd mochten zijn met de belangen van Den Bosch, 
wilde het stadsbestuur over deze kwestie in contact treden met de lands-
regering. 

m ) Besluit van het Uitvoerend Bewind van 2 Mei 1800 n.41: A.R.A., coll. Gold-
berg n. 26. 

128) Journaal der Reize van den Agent van Nationaale Oeconomie der Bataafsche 
Republiek, 16 fuli-8 November 1800: A.R.A., coll. Goldberg η. 27. 

1 2 8 ) Journaal , t.a.p., biz. 50-57. 
1 3 0 ) Ο.Α.,ΒΓ.εη Rapp. 1800, 21 Juli (A 327, fol. 307). 
1 3 1 ) G.A.,Res. 1800, 21 Juli (A 173, fol. 308). 
1 3 2 ) R.A.,Res. 1800, 21 Juli n. 1 (Gew.Best. portef. 208). 
1 3 3 ) Deze rivieren waren de Aa, de Dommel en de Run. 
1 3 4 ) R.A., Res. 1800, 23 Juli n. 13 (Gew.Best. portef. 208). 
1 3 5 ) G.A.,Res. 1798, 12 September (A171). 
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Gedurende zijn verblijf in Den Bosch bezichtigde Goldberg de hier pas 
opgerichte branderij, een brouwerij, een speldenfabriek, een kantmakerij, 
een garentwijnderij, een lintfabriek, de houtzaagmolen, een oliemolen en 
een hoedenmakerij 1 3 6 ) . Naar aanleiding van zijn bezoek aan bovenge
noemde ondernemingen, stelde de agent van Nationale Oeconomie zich 
tevens op de hoogte van de verschillende bedrijfstakken, waartoe deze 
behoorden. Over de branderij van J. Kien en C. Mourik deelt Goldberg 
in het journaal van zijn reis mee, dat deze zeer goed was ingericht. Men 
klaagde hier over de zware impost van 225/2 procent, welke bij de invoer 
van jenever in de voormalige gewesten Holland en Zeeland geheven 
werd 1 3 7 ) . 

Er waren, zo schrijft hij, nog slechts 8 brouwerijen. In 1709 vond men er 
nog 27, door welke in die tijd jaarlijks ongeveer 34.000 tonnen bier werden 
gebrouwen, die aan pacht, tienden, etc. bijna f 1800 opbrachten en zowel 
in de Meierij als elders goed verkocht werden. Uit andere bron weten wij, 
dat er in 1601 zelfs 51 brouwerijen werden geteld in Den Bosch 1 3 8 ) . Een 
groot deel daarvan werkte voor de verkoop naar buiten. Dat dit aantal 
in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw sterk is afgenomen, 
wordt verklaard uit het feit, dat gedurende de generaliteitsperiode vrijwel 
alleen maar voor plaatselijk gebruik gebrouwen mocht worden, verder 
door de grotere invoer van vreemde bieren en het toenemend gebruik 
van koffie, thee en wijn. De acht brouwers in 1800 beklaagden zich over 
de hoge impost op het bier, welke per ton 4 gulden aan lands- en stads-
lasten bedroeg. De brouwersknechten verdienden jaarlijks 80 gulden met 
daarbij de kost1 3 9 ). 

Men vond in Den Bosch circa 20 speldenfabrieken, welke het benodigde 
koperdraad uit Duitsland kregen 1 4 0 ). De spelden werden overal in de 
Republiek verkocht. In elke fabriek werkten ongeveer 6 à 7 mannen en 
jongens akook enkele vrouwen, die de spelden op papier staken en in
pakten. Gemiddeld maakte ieder bedrijf circa 30.000 spelden per dag 1 4 1 ) . 
Kant werd door kantmaaksters aan huis vervaardigd en na het gereed 
komen bij de fabrikeur ingeleverd, die het in de handel bracht. Deze tak 
van nijverheid verkeerde nu in een staat van ernstig verval, doordat het 

i s e ) Journaal , t.a.p., bh. 53. 
13T) t.a.p., blz.54. 
138) Van Zuylen, Stads Rekeningen van 's-Hertogenbosch II, blz. 796. 
13e) Journaal...., t.a.p., blz. 54. 
140) Een beschrijving van de werkwijze, welke in deze tak van nijverheid gevolgd 

werd, kan men vinden in de bijlagen van de Generale lijst der fabrieken in de Re
publiek: A.R.A., coll. Goldberg η. 45. 

1 4 1 ) Vgl. noot 139. 
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debiet sterk verminderd was. Dit was een gevolg van het gering gebruik, 
dat men thans, vergeleken met vroeger, van kant maakte 1 4 2 ). 
Goldberg merkte in zijn journaal verder op, dat de garentwijnderijen werk 
gaven aan bijna 2000 mensen. Het vervaardigde product bestond uit 
naai-, stop- en breigarens. Voor het fijne garen kwam het vlas uit het 
voormalig Oostenrijks Brabant en Vlaanderen. Dit vlas was van betere 
kwaliteit dan wat hier verbouwd werd. Het vlas werd grotendeels ge
sponnen op het platteland van de Meierij en daarna verder bewerkt in de 
Bossche garentwijnderijen. Wanneer het fabrikaat gereed was, ging het 
meestal naar Holland, dat daarvoor het voornaamste afzetgebied was. 
Sinds de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk waren ingelijfd, was de 
verkoop naar dit gebied afgenomen. Bij de overgang van de Franse grens, 
die nu dichtbij lag, moesten hoge invoerrechten betaald worden. Om deze 
hoge rechten te ontduiken werd het garen vaak via smokkelwegen bij de 
zuidelijke kopers afgeleverd. De twijnderijen hadden volop werk en ver
schaften arbeid aan ieder, die er om vroeg. Er kwamen zelfs handen tekort, 
zodat men een gedeelte van het vlas elders moest laten spinnen. Het ge
sponnen garen werd naar Dordrecht en Haarlem gezonden om daar ge
bleekt te worden. Het arbeidsloon van de werkkrachten in de fabrieken 
bedroeg voor volwassenen 8 à 10 stuivers per dag, terwijl de hierin werken
de jongens 12 à 15 gulden in het jaar verdienden. De spinners verrichtten 
hun arbeid echter buiten de fabriek in commissie en werden per stuk 
werk betaald 1 4 3 ) . 

De door Goldberg bezochte band- of lintfabriek was voorzien van zeer 
fraaie werktuigen. Hier werden op één stoel 40 à 50 banden van verschil
lende breedte geweven, „zijnde de machiene zeer kunstig gemaakt, zodanig 
dat de verschillende spoeltjes van zelven over en weer gaan" 1 4 4 ) . Dit is 
een typisch voorbeeld van de mechanisatie, welke in deze tijd langzamer
hand toegepast ging worden. Door de toenemende concurrentie van het 
goedkoper werkende buitenland begon men noodgedwongen over te gaan 
tot rationalisering van het bedrijf. Alleen door het gebruiken van arbeiders 
uitsparende werkmethoden of door het in dienst nemen van de goedkope 
werkkrachten op het platteland, was het mogelijk zich staande te houden 
tegenover de buitenlandse mededinging. 

De zaagmolen werd door paardekracht voortbewogen. Het hout, dat hierin 
bewerkt werd, kwam grotendeels van de kant van Vlaanderen. De trans
portkosten waren hoog en bedroegen tot Boxtel 4 rijksdaalders voor elke 

142 ) Journaal , t.a.p., blz. 54-55. 
143) t.a.p., blz. 55. 
144) t.a.p., blz. 56. 
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eikeboom, waarbij dan nog de kosten van het vervoer naar Den Bosch 
kwamen. Van het grove eikenzaagsel maakte men, zo werd gezegd, een 
zeer goed soort turf 1 4 5 ) . 
In de hoedenmakerijen verdienden de knechts 4 à 14 stuivers per hoed. 
Het arbeidsloon werd naar de kwaliteit en duurte van de hoed berekend. 
Elke knecht kon per dag twee gewone hoeden maken 1 4 θ ). 

Al deze gegevens over een belangrijk deel van het Bossche bedrijfsleven 
en nog enkele mededelingen over het koopverkeer, o.a. dat de transitohandel 
nog steeds van betekenis was, tekende Goldberg in zijn journaal op. Uit 
de veelheid van ingewonnen informaties blijkt, dat de agent van Nationale 
Oeconomie zijn bezoek aan Den Bosch niet in ledigheid heeft doorgebracht. 
Op 23 Juli reisde hij verder naar T i l b u r g 1 4 7 ) . Daags voor zijn vertrek 
had Goldberg een schrijven gericht aan het departementaal bestuur, waarin 
hij nadere gegevens vroeg over „den Staat der Fabrieken, Trafieken, Werk-
huyzen, Scheepvaart en Handel in het departement van de Dommel" 1 4 8 ) . 
Bij deze missive waren vijftig tabellen ingesloten, welke ter beantwoording 
aan de gemeentebesturen moesten worden toegezonden. Reeds tijdens zijn 
oriëntatiereis nam Goldberg dus maatregelen om tot een meer gedetailleerde 
kennis te komen van de economische bedrijvigheid in ons land. Na zijn 
bezoek aan alle departementen van de Bataafse Republiek ging hij voort 
met het verzamelen van statistisch materiaal, dat hij in een zeer uitgebreid 
rapport wilde verwerken. Door zijn aftreden echter als agent van Nationale 
Oeconomie op 2 October 1801, is Goldberg er niet in geslaagd zijn voor
genomen rapport uit te brengen, dat, naar hij zich voorstelde, een volledige 
statistiek zou bevatten van het economisch en sociaal leven in de Bataafse 
Republiek rond 1800 1 4 9 ) . 

Het verzamelen van statistische gegevens was kenmerkend voor de nieuwe 
tijd met haar grote verering voor de natuurwetenschappen. De empirische 
methodiek, die een grote voorkeur had voor statistieken, maakte snel op-

14B) t.a.p., blz. 55. 
14e) Over de werkwijze in de hoedenmakerijen lichten ons in de bijlagen van de 

Generale lijst der fabrieken in de Republiek. Daar wordt in een onderschrift vermeld, 
dat in Den Bosch het loon voor het maken van ordinaire hoeden 4 à 9 stuivers en 
voor balons 14 st. per stuk bedroeg: A.R.A., coll. Goldberg η. 45. 

1 4 7 ) Journaal , t.a.p., blz. 57. 
1 4 8 ) R.A., Ing. st. 1800, 23 Juli n. 4, is gevoegd bij 4 Augustus n. 10 (Gew.Best. 

portef. 238). 
1 4 9 ) Wanneer men het schema, volgens welk Goldberg het rapport had willen 

opstellen, bestudeert, dan komt men onder de indruk van de zeer brede opzet hiervan. 
Hier is een man aan het werk geweest, die op het punt heeft gestaan een uiterst 
belangrijk document voor de algemene welvaartsgeschiedenis van ons land te ver
vaardigen: A.R.A., coll. Goldberg η. 26. 
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gang. Men wilde concrete feiten en cijfers hebben, om met behulp daarvan 
tot een rationele ontleding van de maatschappelijke structuur der samen
leving te komen. Het geloof in de vooruitgang, in de macht van het ver
stand, in de organiseerbaarheid van de maatschappij en in de goede wil 
van de mensheid, waren typerend voor het tijdvak van de Verlichting. 
In dit licht moet men de vragen zien, welke door Goldberg in de toege
zonden tabellen gesteld werden over de ligging van het bedrijf, over de 
materialen en werktuigen, over het aantal, de nationaliteit en de lonen 
van de arbeiders, over de hinderpalen voor de bloei van de onderneming 
en „de middelen van redres", over de wijze waarop en de plaatsen waar
heen de verzending van de vervaardigde producten plaats vond, enz. 

In het reeds genoemd schrijven van 22 Juli 1800 komen verscheidene 
belangrijke passages voor over de betekenis van de industrie. Van welk 
belang dit middel van bestaan was voor de volkswelvaart, schetste Goldberg 
als volgt: „In de werkzaamheid der Fabrieken is die vermogende veerkragt 
gelegen, welke veele raaderen van industrie en weivaaren kan beweegen 
en een Land gelukkig doen zijn. Duizenden handen vinden arbeid, talloze 
huisgezinnen brood, daar, waar men bloeyende Fabrieken vindt. Deze 
welvaart bepaalt zich niet alleen tot hen, die daadelijk deel in de werk
zaamheden der Fabrieken zelven hebben, maar verspreidt zich in ver
schillende rigtingen door alle kringen der Maatschappij. Zijn de Inlandsche 
Fabrieken in aanzien, dat zien onze industrieuse Nabuuren en gevaarlijke 
mededingers zich de middelen benomen, om ten onzen koste een on-
meetelijk debiet van Waaren tot hunnent welvaart en overvloed te ver
spreiden 1 5 0 ) . 

Goldbergs bedoeling was dus de inlandse industrie te bevorderen, omdat 
deze aan een groot aantal arbeiders een bestaan verschafte en het overige 
deel van de maatschappij indirect voordeel zou trekken uit de bloei van 
de nijverheid. Daarenboven zou bij een grootscheepse ontplooiing van de 
inheemse industrie de zware concurrentie van het buitenlandse product 
verminderen en meer geld in eigen land blijven. Met deze opvattingen 
stond Goldberg aan de zijde van zijn collega Gogel, de agent van Financiën. 
Deze ageerde fel tegen de grote kapitaalexport naar andere landen. Terwijl 
de inlandse nijverheid, landbouw, ontginningen van woeste gronden, etc. 
kampten met gebrek aan financiële middelen, wilde de haute finance van 
het eigen land echter hierin geen geld steken. Wel werden grote bedragen 
belegd in buitenlandse fondsen, waarvan vooral de Engelse als zeer crediet-
waardig stonden aangeschreven. Zo leverde ons land in de tweede helft 

1B0) R.A., Ing. st. 1800, 23 Juli n.4, is gevoegd bij 4 Augustus n. 10 (Gew.Best. 
portef. 238). 
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van de achttiende eeuw aan Engeland de materiële middelen om een 
machtig industrieel apparaat op te bouwen, welke binnen korte tijd onze 
eigen nijverheid overvleugelde en deze scherpe concurrentie aandeed. Door 
deze kortzichtige politiek werd de industrie van de mededinger gefinan
cierd en die van het eigen land gekraakt. Tengevolge van de talrijke be
leggingen in het buitenland, verminderde hier de bedrijvigheid en daardoor 
de geldomloop onder de bevolking. Tegenover de weelde en overdadige 
rijkdom van de gezeten burgerij in de achttiende eeuw stond de ellende 
van een toenemend aantal mensen, die geen werk meer hadden 1 5 1 ) . De 
diagnose van deze maatschappelijke achteruitgang werd zeer scherp gesteld 
door Gogel in een vergelijking van deze tijd met vroegere jaren: „Het 
geheel vermogen der natie werkte toen alleen onder de natie zelve, en 
door de bestendige omloop bloeide ieder lid der maatschappij; door de 
winst van den eenen leefde de andere, en elk droeg het zijne wederkeerig 
tot des anderen welvaart bij" 1 5 2 ) . De achttiende eeuw had echter het 
verschijnsel meegebracht van een toenemend aantal buitenlandse geld
leningen. Terwijl men vroeger hard werken moest om zijn kapitaal rendabel 
te maken, kon men nu evenveel verdienen met het afknippen van coupons. 
De geldhandel verdrong steeds meer de goederenhandel. De vroegere 
zakenlieden werden nu renteniers. Het gevolg van dit alles was minder 
bedrijvigheid dan voorheen en minder werkgelegenheid. Met het verval 
van de goederenhandel en van vele fabrieken nam de werkloosheid en 
daarmee de armoede toe. Goldberg zag in, dat niet een bedeling van de 
behoeftigen, maar alleen het scheppen van meer werkgelegenheid een 
afdoende oplossing zou kunnen brengen. Vandaar dat hij, zoals wij gezien 
hebben, er op uit was vooral de inlandse industrie te stimuleren. Bij een 
verdere uitbouw van de nijverheid kon een groot aantal mensen hierin 
opgenomen en daardoor voor gebrek behoed worden. 

Toen het departementaal bestuur van de Dommel de missive van Gold-
berg van 22 Juli 1800 had ontvangen, liet het deze „zeer gewigtige aan
schrijving" in haar geheel drukken. Het zond op 4 Augustus aan elk 
gemeentebestuur hiervan een exemplaar, met de aansporing om in deze 
zaak diligent te z i jn 1 5 3 ) . Omdat de door Goldberg toegezonden vijftig 
tabellen lang niet toereikend waren, had het departementaal bestuur er 
œn aantal bij laten maken en deze gevoegd bij de rondgestuurde missive 
met de opdracht ze in te vullen. Er zouden echter nog heel wat aan-

1 Б 1) Verbeme, Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd, blz. 5-9. 
15ï) Colenbrandcr, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland II: 

Vestiging van de eenheidsstaat 1795-1798, n. 640 (Gogel aan Uitvoerend Bewind, 
18 Mei 1798) in R.G.P.n. 2. 

153 ) R.A., Ing. en ui tg. st. 1800, 4 Augustus n. 10 (Gew. Besturen portef. 238). 
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maningen nodig zijn, voordat alle antwoorden binnen waren. Achterdocht 
en angst om bedrijfsgeheimen te verraden weerhieden vele ondernemers 
de gevraagde inlichtingen behoorlijk te beantwoorden. In een schrijven 
van het bestuur van het departement van de Dommel aan de agent van 
Nationale Oeconomie werd dan ook de schoorvoetende medewerking van 
de betrokkenen als oorzaak opgegeven van de onvolledigheid der verkregen 
gegevens 1 5 4 ) . Dit is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat een systema
tisch onderzoek naar de toestand van de industrie iets geheel onbekends 
was voor de Brabantse nijveren. 

Na ontvangst van het departementaal schrijven van 4 Augustus 1800 
besloot de municipaliteit van Den Bosch op 13 Augustus d.a.v., een com
missie 1 5 5 ) te benoemen, welke de opdracht kreeg „de voors. Missive 
benevens de daarbij gezondene Tabellen te examineeren, des goed
vindende de noodige Elucidatien van de Fabricqueurs en andere des
kundige persoonen in te nemen en vervolgens dezelve Tabellen zo spoedig 
mogelijk met de beantwoordinge ingevuld aan deeze vergadering te 
exhibeeren" 1 5 6 ) . Ook een missive van Goldberg van 22 Augustus, waar
van de municipaliteit via het departementaal bestuur kennis kreeg, werd 
in handen van deze commissie gesteld. Dit schrijven sloot een Lijst der 
Bedrijven welke voor Fabrieken en Trafieken te houden zijn in, naar 
aanleiding van het feit, „dat door sommige Gemeentebesturen niet als 
eigenlijke Fabrieken worden beschouwd eenige dier takken van bedrijf, 
welke ik 1 5 7 ) oordele onder dezelve te moeten rangschikken 1 5 8 ) . 
De commissie bracht 1 October 1800 aan de municipaliteit rapport uit. 
Van alle aan de nijveren en kooplieden verstuurde tabellen had zij er 
slechts zes beantwoord terug ontvangen, nl. een van F. van den Biggelaar 
voor de looierijen, van A. Suys voor de chocolademakerijen, van A. Hir-
schig voor de lijmkokerij, van P. van Santen voor de speldenfabrieken, van 
A. van Zebt voor de houtzaagmolen en een van schipper Keer voor de 
binnenlandse scheepvaart. Hierbij hadden de leden van de commissie ge
voegd „eene generaale Lijste van de Fabricquen en Traficquen, welke hun 
kennelijk zijn binnen deeze Gemeente abnog te bestaan" 1 6 9 ) . De mede-

1 5 4 ) A.R.A., Binl.Z. 13 April 1801, portef. 393. 
1ЪЪ) Deze commissie bestond uit de municipaliteitsleden Van Rijckevorsel, Sterk, 

Deckers, Schouten, Boons, de Wijs en Leermakers: G.A., Res. 1800, 13 Augustus 
(A 173, fol. 336). 

1 5 0 ) G.A.,Res. 1800, 13 Augustus (A 173, fol. 336). 
1 B 7 ) nl. Goldberg. 
1 5 8 ) G.A.,Br.en Rapp. 1800, 3 September (A327, fol. 357). 
1 5 9 ) G.Α., Res. 1800, 1 October (A 173, fol. 388 verso). Deze tabellen en de 

generale lijst zijn noch op het gemeente-archief van Den Bosch noch op het rijks
archief in Noord-Brabant te vinden. Mogelijk zijn zij vernietigd, nadat hieruit de 
departementale tabel was samengesteld. 
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werking was dus niet groot geweest. Het merendeel van de Bossche fabri
kanten en trafikanten stond blijkbaar wantrouwig tegenover deze enquête. 
Zij waren waarschijnlijk bevreesd, dat het openleggen van de toestand van 
hun bedrijf aanleiding kon worden tot inmenging van de overheid of tot 
hogere belastingaanslagen. Zo werd de commissie wel gedwongen om 
steunend op eigen kennis een lijst samen te stellen. Deze lijst werd doorge
zonden naar het bestuur van het departement, dat de gegevens verwerkte 
in een departementale tabel. Het beeld, dat hierin van Den Bosch gegeven 
werd, kon dus verre van volledig zijn. 

Het duurde nog geruime tijd, voordat de statistiek over het Bossche be
drijfsleven in Den Haag aankwam. Goldberg had het departementaal 
bestuur verscheidene keren 1 6 0) moeten aanschrijven om de gevraagde 
gegevens met spoed op te sturen. Eindelijk zond dit bestuur op 2 Januari 
1802, — anderhalf jaar na de eerste aanschrijving van Goldberg —, aan 
de Raad van Binnenlandse Zaken 1 0 1 ) de verlangde statistiek met toe
voeging van een begeleidend schrijven 1 6 2 ) . In deze missive berichtte het 
departementaal bestuur van de Dommel, dat het de tabel reeds eerder zou 
hebben opgestuurd, als alle gemeenten snel de gevraagde inlichtingen 
hadden gegeven; de niet goed ingevulde staten waren naar de respectieve 
plaatsen teruggezonden om nadere gegevens, die soms lang uitbleven. Het 
departementaal bestuur had het plan gehad „om U bij eene Memorie te 
doen zien, dat dit Departement, om meer dan eene reden geschikt is voor 
zeer goede Fabrieken en Trafieken, zelfs voor de zulken, welke in andere 
gedeelten deezer Republiek of kwijnen of geheel vervallen zijn" 1 6 3 ) . Om
dat echter de toezending van deze statistiek reeds zoveel over tijd was, had 
men niet langer willen wachten. Verder was men van voornemen geweest 
een uiteenzetting te geven van „de zo algemeen bekende redenen, door 
welken de Welvaard der in dit Departement gevonden wordende Fabrieken 
en Trafieken zo zeer wordt belemmerd, en die hoofdzakelijk worden ver
oorzaakt door 't sluiten van Braband1 6 4) en Cleefsland voor meest alle 

1 β 0) R-A-.Ing-st. 1801, 20 April n. 3 en 23 September n.5, zijn gevoegd bij 
24 December n. 6 (Gew.Best. portef. 251). 

1 0 1 ) Goldberg was op 2 October 1801 afgetreden, terwijl het agentschap van 
Nationale Oeconomie op 12 December d.a.v. werd opgeheven. Gedurende de twee 
maanden na het heengaan van Goldberg werden de zaken van het agentschap waar
genomen door J. H. van der Palm, agent van Nationale Opvoeding. Zie voor deze 
en andere gegevens over Goldberg de beschrijving van de van hem afkomstige stukken 
in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, XXXVI (1913), blz. 275-325. 

l e a ) A.R.A., coll. Goldberg η. 43, 2 Januari 1802. Verder is een afschrift van deze 
statistiek aanwezig in R.A., Ing. en uitg. st. 1801, 24 December n. 6 (Gew.Best. 
portef. 251). 

1 β 3) A.R.A., coll. Goldbeig η. 43, 2 Januari 1802. 
1 β 4) Hiermee wordt het voormalige Oostenrijks Brabant bedoeld. 
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de Bataafse producten en koopwaren, gelijk meede door de verhinderingen, 
die er in die landen zijn gelegt op den uitvoer van eenige hoofdstoffen, 
welken voor onze Fabrieken en Trafieken onontbeerlijk zijn" 1 6 5 ) . 
Dit schrijven ging vergezeld van een Algemeene en hoofdzakelijke inhoud 
der ingevulde tabellen door een aantal Gemeentebesturen in het Departe
ment van de Dommel, opzichtens de Fabrieken en Trafieken, aan het 
Bestuur van 't zelve Departement ingezonden 1 6 6 ) . In deze statistiek wordt 
voor Den Bosch de volgende industrie opgegeven1 6 7): 

6 Bierbrouwerijen 
1 Bier-azijnmakerij 
3 Chocoladefabrieken 
6 Garen- Lintfabrieken 
7 Garentwijnderijen 
1 Glasblazerij 
4 Hoedcnmakerijen 
2 Jeneverstokerijen 
1 Kammenfabriek 
enige Kantmakerijen 
4 Knopenmakerijen 
2 Lakenfabrieken 

7 Looierijen 
1 Lijmkokerij 
4 Messenfabrieken 
1 Molenmaker 
1 Mouterij 
2 Olieslagerijen 
1 Passementfabriek 

20 Speldenfabrieken 
12 Stoel- en Meubelmakers 
2 Wolweverijen 
1 Zaagmolen 
3 Zeembereiders 

In de aan de gegeven statistiek toegevoegde opmerkingen wordt vermeld, 
dat de bierbrouwerijen, garen-lintfabrieken, garentwijnderijen, de kam
menfabriek, de knoopmakerijen, looierijen, en messen- en speldenfabrieken 
allen sedert jaren min of meer in verval zijn; de oorzaken hiervan kunnen 
door het stadsbestuur niet worden opgegeven. De Bossche industrie was 
in deze jaren dus blijkbaar niet erg bloeiend. Over het loonniveau wordt 
hierin verder nog opgemerkt, „dat de daghuuren in Den Bosch niet hoog 
schijnen te zijn, dewijl niet meer dan 12 à 14 stuivers dagloon, in de 
looyerijen en andere zwaare fabrieken en trafieken, aan de zwaarst arbei
denden wordt gegeven". Toch waren deze lonen hoger dan die in andere 
plaatsen van de omgeving. In Tilburg verdienden de wevers 8 à 10 stuivers, 
de spinners 4 à 6 st. en de kinderen van acht tot tien jaar 2 st. per dag 1 6 8 ) . 
De arbeiders in de leerlooierijen te Eindhoven hadden meestal een dagelijkse 
verdienste van 9 à 10 stuivers 1 6 9 ) . De kosten van levensonderhoud waren 
in Den Bosch groter dan in plattelandsgemeenten, zodat de arbeidslonen 

1 в Б) Vgl. noot 163. 
1 0 β) A.R.A., coll. Goldberg η. 43, 2 Januari 1802; en RA-.Ing. en ui tg. st. 1801, 

24 December η. 6 (Gew. Best, portef. 251). 
1 0 7 ) De gegevens over Den Bosch staan op biz. 11-12 van genoemde statistiek. 
1 β 8) Algemeene en hoofdzakelijke inhoud opzichtens de Fabrieken en Tra

fieken in het Departement van de Dommel, blz. 5: R.A., Ing. en uitg. st. 1801, 24 De
cember n. 6 (Gew.Best. portef. 251). 

1 0 9 ) t.a.p., blz. 2-3. 
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hier ook hoger moesten zijn. Dit verklaart waarom in de looierijen van 
Den Bosch en Eindhoven verschillende lonen werden betaald. De waarde 
van de geldelijke verdienste wordt echter bepaald, door wat men er voor 
kopen kan. Zo kan het geschieden, dat men met een hoger loon relatief 
minder kan doen dan met een lager. Het leven was in Den Bosch niet 
goedkoop, zodat lonen, die voor andere plaatsen normaal waren, hier als 
ontoereikend beschouwd konden worden. 

Niet alleen over de nijverheid maar ook over andere sectoren van het 
economisch leven verzamelde Goldberg statistische gegevens. De Tabel 
van de Scheepvaart, Rederijen en Visscherijen in het Departement de 
Dommel licht ons in over het binnenlands scheepvaartverkeer van Den 
Bosch 1 7 0) . Dit vond hoofdzakelijk zijn weg over de rivieren Maas en 
Waal. Er waren in deze stad dertien beurtschepen, waarvan er twee op 
Amsterdam voeren, een op Haarlem en Gouda, een naar Leiden, een op 
Den Haag en Delft, drie op Rotterdam, een naar Dordrecht, een op 
Middelburg, een naar Gorinchem, een op Nijmegen en een naar Utrecht. 
Deze schepen onderhielden een vaste vrachtdienst op genoemde steden en 
voeren 2 à 3 maal in de week; zij waren tevens ingericht voor passagiers
vervoer. Naast de dertien beurtschepen waren er nog zes particuliere boten, 
die gedeeltelijk met eigen negotie op Holland voeren en vaak ook door 
kooplieden bevracht werden met graan, dat op de Bossche markt gekocht 
was. 

Over de handel van Den Bosch zijn bij Goldberg geen gegevens binnen
gekomen. De Tabel van de Binnenlandse he en Buitenlandsche Handel in 
het Departement de Dommel deelt hierover niets mee. Toch is een op
merking, welke hierin over Eindhoven gemaakt wordt, van belang voor 
Den Bosch. Eindhoven klaagt namelijk over het gemis van „een Scheep
vaart om de Goederen naar het binnenste dezer Republiek met minder 
kosten te kunnen verzenden" en stelt voor, „het graven van een Canaal 
op den Bosch, ofwel op de Maas omstreeks Crevecoeur" 1 7 1 ) . Eindhoven 
verlangde dus naar een goede waterverbinding met het noorden. Den Bosch 
had van zijn kant belangstelling voor een verbetering van de scheepvaart-
mogelijkheden naar het zuiden. Dit blijkt o.a. uit een voorstel, dat de 
stedelijke commissie tot den Beleiden in September 1800 aan het munici-
paliteitsbestuur deed, om het riviertje de Aa te verbreden en uit te 
d iepen 1 7 2 ) . Hoewel het achtste der additionele artikelen bij de staats
regeling van 1798 beloofd had, dat de staat de Aa, de Dommel en de Run 

170 ) A.R.A.,coll. Goldberg η. 50. 
1 T 1 ) Vgl. noot 170. 
1 7 2 ) G.A., Br. en Rapp. 1800, 4 September (A 327, fol. 358). 
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ter bevordering van koophandel en landbouw bevaarbaar zou maken, was 
hiervan nog niets gekomen. Nu het er naar uitzag, dat hun desiderata in 
dezen niet vervuld zouden worden, gingen zowel Den Bosch als Eindhoven 
zelf naar een oplossing zoeken. 

§ 5. Armenzorg 

Vanouds hebben de inwoners van Den Bosch zich toegelegd op charita
tief werk. Reeds omstreeks 1560 kon de Bossche kroniekschrijver Albertus 
Cuperinus 1 7 3) over de liefdadigheidszin van zijn stadgenoten schrijven: 
„soo staet aen te mereken tot loff ende recommendacie der borgeren ende 
mwoonders der stadt van den Bosch, die groóte charitate ende melidende 
bermherticheyt, die sij thonen ende bewijsen den ermen ende gebreckelicken 
menschen ende schamel clerxken, want in geen steden, noch in Gelderlant, 
noch int land van Cleve, Gulick, Ludiek of oeck mede in Vlaenderen of 
Brabant, soe groóte charitate van almissen te geven gedaen werdt als tot 
Tsertogenbosch, als wel blijck ende openbaer is allen menschen die barm-
hertige charitate, die men doet den zieken int groot gasthuys; item die 
overvloedighe spine 1 7 4 ) , die daer geschiet in den heyligen Geest 2 of 3 
mael ter weke; voord aen charitaten men bewijst den huysarmen; item 
hoe dickwils als durentyt was, hoe bystandich die goede borgers bewesen 
hebben den armen menschen, die anders van honger bedorven souden 
hebben, te hulpe te comen" 1 7 5 ) . Bij de aanvang van de Bataafse tijd 
had men in Den Bosch voor de behoeftigen een tiental armenfondsen en 
voor de ouden van dagen een groot aantal gasthuizen. De zieken werden 
verpleegd in het Groot-Ziekengasthuis, de krankzinnigen in het gesticht 
„Reinier van Arkel" en de weeskinderen in een Gereformeerd en een 
Rooms Weeshuis. 

De instellingen van armenzorg bestonden uit een algemeen armenfonds, 
bekend onder de naam van Tafel van de H. Geest, en de fondsen van de 
negen blokken of wijken, waarin de stad verdeeld was. 
De Tafel van de H. Geest in Den Bosch, ook wel Godshuis van de H. Geest, 
Heilige Geesthuis of Geef huis genoemd, was hier opgericht in 1268 1 7 6 ) . 

173) Albertus Cuperinus, ± 1500 in Den Bosch geboren en aldaar kort na 1560 
overleden (N. Ned. Biogr. Wdb.), heeft een kroniek geschreven, getiteld Die chro-
niche van der vermaerder ende vromer stad van Tsertogenbosch. Dit werk van 
Cuperinus handelt over het tijdvak 1184-1558. Hermans heeft in zijn Verzameling 
van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meierij van 's-Her-
togenbosch I, blz. 1-395 een critische uitgave van deze kroniek verzorgd. 

1T4) spine, spyne of spynde = uitdeling, meestal van brood. Zie hiervoor Snoeck, 
De 's-Hertogenbossche Blok- of Bedelpenningen, blz. 5. 

175} Hermans, a.w., blz. 11-12. 
1Te) Mémoire sur l'organisation du système des secours, l'administration et les 
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Dat deze instelling van algemene armenzorg de naam droeg van Tafel 
van de H. Geest, — mensa Spiritus Sancti —, vindt zijn oorsprong in 
het feit, dat aan de H. Geest de liefde en haar werken worden toege
schreven. De armenzorg is een uiting van naastenliefde en zo ziet men 
dan ook in de hymne Veni Sánete Spiritus de H. Geest genoemd worden, 
pater pauperum en dator munerum. Doordat in het gebouw, waar de 
Tafel van de H. Geest gevestigd was, wekelijks uitdelingen aan de armen 
plaats vonden, is het gewone volk waarschijnlijk zo tot de naam van Geef-
huis gekomen. Dit algemeen armenfonds stond onder toezicht van het 
stadsbestuur, dat uit zijn midden hierover vier regenten en een rentmeester 
aanstelde. Aan het hoofd stond een president of rector, die de dagelijkse 
leiding h a d 1 7 7 ) . In een missive, welke de regenten van de Tafel van de 
H. Geest in October 1798 aan het intermediair administratief bestuur van 
Bataafs Brabant zonden, legden zij zeer sterk de nadruk op het burgerlijk 
karakter van deze instelling178). Dit armenfonds behoorde niet tot een 
bepaald kerkgenootschap en bedeelde de behoeftigen zonder onderscheid 
te maken in godsdienst. Het had zijn ontstaan te danken aan erflatingen 
en stichtingen, door ingezetenen van Den Bosch gedaan tot onderhoud 
van de armen in het algemeen 1 7 9 ) . De Tafel van de H. Geest1 8 0) ver
leende ondersteuning in de vorm van geld, b rood 1 8 1 ) , kleren, enz. De 
verdelingen schijnen echter niet altijd even eerlijk verricht geweest te 

revenus des Hospices et autres Etablissements de bienfaisance, qui existent dans la 
ville de Bois-le-Duc: G.A., Ing. st. 1810, 27 November η. 1. 

1 T 7 ) Van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch, blz. 9-10. 

1 7 8 ) Armenstaten, ingezonden door de gemeentebesturen van Bataafs Brabant in 
1798: A.R.A., Bini. Z., portef. 201. 

1 7 β ) Vgl. noot 178. 
leo) Over het gebouw, waarin de Tafel van de H. Geest gevestigd was, deelt Van 

Heum in zijn Beschrijving van 's-Hertogenbosch (Trov. Gen. hs. 265a) mee: „Het is 
een groot, oud gevaarte, hetwelk met een poort aan de Hinthamerstraat uitkomt en 
zich tot aan de rivier de Dieze uitstrekt. Boven de poort is de Rector of bestierder 
van het huis in een ouwerwctse zetel uitgehouwen, ter wederzijde van hem staan 
verschelde korven met brood en andere zaaken, die den armen uitgegeven worden; 
dit beeldwerk schoon oud, zoals uit de Gothische versieringen onder de lijst, waarop 
het rust, blijkt, is zeer wel uitgevoerd". 
Het door Van Heum genoemde ornament, dat de poort van het Geefhuis versierde, 
hangt nu in het gebouw van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten
schappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. 

1 8 1 ) Een merkwaardig feit deed zich voor in 1799. De rentmeester deelde op 
27 Februari van dat jaar aan de regenten van het godshuis de H. Geest mee, dat hij 
het uit te delen brood met boten had moeten laten rondbrengen „uit hoofde van de 
groóte penurie wegens de extra ordinaire hooge Watervloed, waardoor meest alle 
woningen der personen, uit deze fundatie gealimenteerd, geïnundeerd zijn". 
Archief Godshuizen, Not. der vergaderingen van Regenten van het godshuis de 
H. Geest 1799, 27 Februari. 
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zijn. Zo beklaagden zich in September 1799 enkele lieden bij de president 
van het H. Geesthuis, dat zij hun gewone portie brood niet hadden ge
kregen, maar „dat de Rentmeester alleen brood aan zijne lievelingen had 
doen uitdelen" 1 8 2 ) . Talloos velen klopten bij de regenten van deze in
stelling aan om bijstand. Weduwen, die door de dood van haar man geen 
kostwinner meer hadden en daardoor zonder inkomsten zaten, kwamen 
steun vragen. Wezen werden verzorgd en door het H. Geesthuis tegen 
betaling van een vast bedrag per jaar „besteld" bij particulieren of in het 
katholiek of gereformeerd weeshuis. Alleen autochthone inwoners van Den 
Bosch kwamen voor ondersteuning in aanmerking. 
De andere armenfondsen waren die van de negen blokken, opgericht in 
de vijftiende eeuw. Aan het hoofd van elk stonden blokmeesters, die door 
de bewoners van de wijk werden aangesteld. In hoofdzaak waren de blok
meesters de armenverzorgers van hun wijk. Voor deze zorg hadden zij de 
beschikking over vrij aanzienlijke middelen, aangezien de rijke inwoners 
van het blok deze instelling vaak met vaste goederen begunstigden. Verder 
waren de blokmeesters belast met het op gezette tijden tellen van het 
aantal huizen en inwoners van hun wijk, met de schatting van de huizen 
voor de belasting, de verzorging van de brandblusmiddelen — waarom 
zij ook wel vuur- of brandmeesters genoemd werden •—, het onderhoud 
van de straten, pompen, watertrappen, nachtlantaams enz., benevens met 
het aalmoezen inzamelen en uitdelen daarvan aan de armen in hun 
blok 1 8 3 ) . Geen wonder dus, dat de blokbewoners hen als hun natuurlijke 
voorstanders en vertegenwoordigers beschouwden. De blokmeesters hadden 
zodoende grote macht en invloed. Al de hierboven genoemde werkzaam
heden werden door hen vrijwillig verricht zonder tussenkomst van een 
hoger gezag. Alleen op het financieel beheer van de blokmeesters hield 
de stedelijke overheid toezicht. 

Zowel in de verpleging van zieken als in de verzorging van oude 
mannen en vrouwen had de christelijke weldadigheid ruim voorzien. Voor 
de zieken bestond in Den Bosch het Groot-Ziekengasthuis of Groot-
Burgergasthuis. De medische zorg voor en behandeling van de zieken 
was opgedragen aan drie geneesheren, een wondheler of chirurgijn en 
een apotheker; het ziekenhuis telde meer dan honderd bedden 1 8 4 ) . Voor 

182 ) Archief Godshuizen, Not. Regenten van godshuis de H. Geest 1799, 23 Sep
tember. 

183 ) Instructie voor de blokmeesters van de negen Blokken, voorkomend in Stukken 
betreffende het armwezen te 's-Hertogenbosch, 1480-1762: R.A., coll. Martini n. 82. 

184 ) Hallema, De geschiedenis van het ziekenhuiswezen; het Groot-Ziekengasthuis 
te 's-Hertogenbosch in de loop der eeuwen, artikel in Het Ziekenhuiswezen, jrg 5 
(1932) n.5, blz.9-10. 
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de verpleging van zinnelozen bestond er een krankzinnigengesticht, dat ir 
1442 bij testament door Reinier van Arkel was opgericht en daarmee d( 
eerste inrichting van die aard in ons land was 1 8 5 ) . 
Voor de verzorging van oude lieden hebben in de loop der eeuwen in Der 
Bosch niet minder dan 37 zgn. gasthuizen bestaan. Omstreeks 1800 be
stonden er nog 25. Deze gasthuizen waren veelal maar kleine stichtinger 
en hadden tot doel oude, meestal arme, lieden te huisvesten en te onder
houden. Zij dankten hun oorsprong aan fundaties, gesticht door liefdadige 
ingezetenen. De oprichters van deze stichtingen voor ouden van dager 
hadden zelf de vorm van beheer, de voorwaarden tot toelating en hel 
inwendig huishoudelijk bestuur vastgesteld. De provisoren, die toezicht 
hielden, moesten er op letten, dat alles volgens de gemaakte bepalingen 
verliep 1 8 6 ) . 

Al deze instellingen van weldadigheid waren mogelijk gemaakt door 
schenkingen van ingezetenen. Doordat in het verleden de naastenliefde in 
grote mate werd beoefend, was er voor de overheid indertijd geen reden 
om zich daadwerkelijk met de zorg voor de armen te bemoeien. Men dacht 
er niet aan, welke sociale gevolgen deze ruime en ongecontroleerde onder
steuning wel kon hebben. Het gevolg is dan ook geweest, dat luiheid, 
arbeidsschuwheid, bedelarij, enz. een funeste invloed gingen uitoefenen op 
de sociaal-economische verhoudingen. De toenemende bedelarij werd een 
grote plaag. In de Meierij van Den Bosch was omstreeks 1770 de overlast, 
welke men van bedelaars ondervond, zo groot, dat een algemene jacht 
op hen werd bevolen1 8 7) . 

Na de omwenteling van 1795 nam de armoede sterk toe. De stilstand 
van de handel, de onzekere stand van de staatspapieren, de vrees voor 
oorlog, e tc , brachten een algemene inkrimping van de uitgaven teweeg; 
de neringen begonnen te kwijnen, de gildekassen, waaruit oude en zieke 
gildebroeders of de nagelaten betrekkingen van gestorven leden onder
steuning ontvingen, raakten ui tgeput1 8 8) . Dit had tot gevolg, dat er steeds 
meer een beroep gedaan werd op de overheid om subsidiair te gaan op
treden. De staatsregeling van 1798, waarin bepaald werd, dat de lands-
regering zich actief met de bevordering van de algemene welvaart moest 
bezig houden, bracht het beginsel van overheidsbemoeiing met de armen
zorg. Artikel XLVII bepaalde: „De Maatschappij, bedoelende in alles 

186 ) Van Rooy, Het gesticht Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch, het oudste 
krankzinnigengesticht in Nederland, blz. 2-5. 

:18e) Van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch, blz. 4-9. 

Ï*7) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Vader
land, blz. 109-110. 

18e) a.w., blz. 113. 
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de welvaart van alle haare Leden, verschaft arbeid aan den Nijveren, 

onderstand aan den Onvermogenden. Moedwillige lediggangers hebben 

daarop geene aanspraak. De Maatschappij vordert de volstrekte weering 

van alle Bedelarij". De inhoud van dit artikel geeft duidelijk te kennen, 

dat de staat zich actief wilde richten op de bevordering van het algemeen 

welzijn. Hoewel vroeger reeds bij tijd en wijle tegen de bedelarij was op

getreden, hadden deze maatregelen alleen een politioneel karakter gehad. 

De staatsregeling van 1798 wilde dit maatschappelijk euvel nu gaan be

strijden door werkverschaffing en nam daardoor een positieve houding 

hiertegenover aan. In genoemd artikel maakte de regering onderscheid 

tussen werkwillige en arbeidsschuwe werklozen. Men wilde een einde 

maken aan de onjuiste situatie, dat gezonde werkkrachten misbruik maak

ten van de algemene liefdadigheidszin en door middel van bedelen op een 

gemakkelijke manier aan de kost konden komen. Terwijl art. XLVII 

distinctie maakte in de soort armen, nl. uit gebrek aan werk, uit onvermogen 

of uit luiheid, had art. XLVIII rechtstreeks betrekking op de armenzorg: 

„Het Vertegenwoordigend Lichaam regelt, binnen zes maanden na Des-

zelfs eerste zitting, bij eene uitdrukkelijke Wet het Armenbestuur over de 

geheele Republiek". Ter uitvoering van dit artikel werd op 3 Augustus 1798 

door het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek een 

commissie benoemd om een ontwerp te maken van een algemene armen

w e t 1 8 9 ) . 

Omdat deze commissie voor het opstellen van haar ontwerp en rapporten 

eerst een goed inzicht moest hebben in de toestand van het armenwezen 

in de Bataafse Republiek, besloot op 20 September 1798 de Eerste Kamer 

van het Vertegenwoordigend Lichaam hierover de nodige gegevens te 

verzamelen 1 9 0 ) . Via de gewestelijke overheid werd aan de gemeente

besturen opgave verzocht van de staat der armen, hun getal en middelen 

tot ondersteuning. Het intermediair administratief bestuur van Bataafs 

Brabant verzond op 1 October hiertoe een schrijven, waarbij de verschillen

de municipaliteiten op de hoogte werden gebracht van de door het lands

bestuur verlangde opgaven. Op 3 November 1798 kwam het antwoord van 

Den Bosch bij de gewestelijke overheid binnen. Hierbij was gevoegd een Lijst 

van ingekoomen opgaaven van Arme-Fondsen in Den Bosch191). Vooral 

1 S 9 ) Rapport van den burger representant f. Lublink aan het Vertegenwoordigend 
Lichaam, uit naam der commissie tot een algemeen Armenbestuur.... blz. 1 en 23. 

1B0) a.w., blz. 2. De andere rapporten, die door de commissie, belast met het 
ontwerpen van een concept-wet betreffende het armenwezen in de Bataafse Republiek, 
werden uitgebracht aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, kan 
men vinden in: A.R.A. Den Haag, Binnenlandse Zaken 1798, portef. 202. 

1 β 1 ) Armenstaten, ingezonden door de gemeentebesturen van Bataafs Brabant in 
1798: A.R.A., Bini. Z. 3 November 1798, portef. 201. 
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wat hierin meegedeeld werd over het godshuis de H. Geest, is zeer belang
wekkend. Men begon met de opmerking, dat, terwijl in Holland de be
deling meestal geschiedde door armenkassen, welke behoorden tot de 
verschillende kerkgenootschappen en zich tot de aanhangers daarvan 
beperkten, het godshuis de H. Geest in Den Bosch door particulieren ge
sticht was en alle armen zonder onderscheid van geloof bedeelde. De 
inkomsten van deze instelling waren, genomen over de laatste tien jaren, 
f 12.763 per jaar, terwijl de jaarlijkse ontvangst van granen 387 mud rogge 
bedroeg. De municipaliteit van de stad had het toezicht op deze stichting 
en benoemde het bestuur, bestaande uit vier regenten en een rentmeester, 
die allen leden van de stadsregering waren. De regenten moesten alle be
zittingen van dit godshuis beheren en voor het onderhoud der armen en 
de bedelingen zorgen „zonder onderscheyd van Godsdienst" te maken. 
De regenten verrichtten hun werk pro Deo, terwijl de rentmeester een 
jaarwedde ontving van f 600 en daarenboven vrije woning. Het godshuis 
de H. Geest ondersteunde de armenfondsen van de negen blokken met 
343 broden per week en het Gereformeerd Weeshuis met 26 mud rogge 
per jaar 1 9 2 ) . Door het H. Geesthuis werd jaarlijks circa 500 mud rogge 
tot brood gebakken voor de a rmen 1 9 3 ) . Het merendeel van dit graan 
kwam als pacht binnen van de vele landerijen, welke aan deze instelling 
toebehoorden. Het overige werd door de rentmeester op de Bossche graan
markt gekocht. 

Deze en de opgaven uit andere gemeenten werden door het gewestelijk 
bestuur van Bataafs Brabant op 30 November 1798 naar de landsregenng 
opgestuurd1 9 4) . Samen met de mededelingen uit de andere gewesten 
vormen zij een uitgebreide staalkaart van de armenzorg in de Bataafse 
Republiek1 9 5) . De commissie, die belast was met het ontwerpen van 
een concept-wet betreffende een algemeen armbestuur, adviseerde in een 
van haar rapporten aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend 
Lichaam om het particulier initiatief te laten bestaan, aangezien dan het 

l e ï ) Lijst van ingekomen opgaven van Arme-Fondsen in Den Bosch, ingevolge 
aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur van Bataafsch Braband 
van I October 1798 en op gevolgde publicatie der municipaliteit van Den Bosch van 
8 October, В. 3: Staat van de fondsen van het godshuis de H. Geest: A.R.A., Binl.Z. 
3 November 1798, portef. 201. 

1 9 3 ) Archief Godshuizen, Not. der vergaderingen van Regenten van het godshuis 
de H. Geest 1801, 1 April en 7 October. Zie ook Van de Graaff, Historisch-Statistische 
Beschrijving van het departement Braband, blz. 293. 

1 Θ 4) Missive van het bestuur van Bataafs Brabant aan de Eerste Kamer van 
het Vertegenwoordigend Lichaam en Bijlagen rakende de staat der Armen: A.R.A., 
Binl.Z. 30 November 1798, portef. 201. 

1 β Β ) Armenstaten van alle gemeenten in de Bataafse Republiek, 1798: A.R.A., 
Binl.Z., portef. 195-201. 
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best en tevens kosteloos gewerkt werd. Wanneer de staat de armenzorg 
geheel aan zich zou trekken, moesten er vele ambtenaren voor dit werk 
aangesteld worden, waardoor de armenzorg in deze toch al zo moeilijke 
tijden nog duurder zou worden. De financiële consequenties van staatszorg 
voor de behoeftigen deed de commissie met grote reserve tegenover deze 
kwestie staan 1 9 6 ) . Wel was de commissie van oordeel, dat er een zekere 
uniformiteit in de armenzorg moest komen 1 9 7 ) . Verder poneerde zij als 
stelregel, „dat nergens een arme, die werken kan, gevoed moet worden, 
zonder dat hij werkt" 1 9 8 ) . 

Nadat genoemde commissie haar adviezen samen met de adressen van 
particulieren, welke voor of tegen de conclusie van de commissie waren, 
bij het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek had in
gediend1 9 9) , kwam op 15 Juli 1800 een algemene armenwet tot stand. 
Hierin werd een systeem van gecentraliseerde armenzorg ontworpen, waar
door de staat toezicht kreeg op de verschillende instellingen, welke op dit 
terrein werkzaam waren. Het wetsonwerp lokte echter zowel van kerkelijke 
als van particuliere zijde veel tegenstand uit, omdat men vreesde voor 
een aantasting van de aloude armenfondsen200 ). Vooral de kerkelijke 
instellingen waren beducht voor een saecularisatie van de fondsen, waaruit 
de bedeling van arme geloofsgenoten plaats vond. Door het grote verzet 
is de wet echter nimmer tot uitvoering gekomen en bleef alles bij het oude. 
De staat zag voorlopig van een algemene regeling van de armenzorg af. 
Noch in de staatsregelingen van het Bataafse Gemenebest van 1801 en 
1805, noch in de constitutie van het koninkrijk Holland van 1806 komt 
over deze materie iets voor. Pas na de inlijving bij Frankrijk in 1810 kwam 
een uniforme regeling van de armenzorg tot stand. 

De armenzorg in Den Bosch bestond in deze jaren nog geheel uit 
bedeling. Een werkinrichting, waar armlastige personen aan de arbeid 
gezet konden worden, kende men hier nog niet. Toch was arbeidstherapie 
de enige oplossing om vele behoeftigen uit hun inertie en nietsdoenerij op 
te heffen. Door werkverschaffing zou bovendien de openbare rust be-

loe) Rapport van J. Lublink aan het Vertegenwoordigend Lichaam, uit naam der 
commissie tot een algemeen Armenbestuur, blz. 14-16. 

1 β 7) a.w., blz. 19. 
1 9 8) α.»., blz. 21. 
1 9 e ) Rapporten aan de Eerste Kamer van het Vert. Lichaam afkomstig van de 

commissie, op 3 Augustus 1798 benoemd tot het ontwerpen van een concept-wet op 
het armenwezen, en bijlagen, merendeels bestaande uit adressen van personen, die 
voor of tegen de inhoud van deze rapporten waren: A.R.A., Binl.Z., portef. 202. 

2 0 0 ) Van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch, blz. 15. 
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vorderd worden, aangezien arbeid bij" velen het gebrek zou kunnen op
heffen en zo de grond ontnemen aan volksopstootjes. Het grote voordeel, 
dat werkverschaffing zou kunnen opleveren, werd scherp ingezien door 
de agent van Nationale Oeconomie, J. Goldberg. Deze richtte zich in 
een schrijven van 22 Juli 1800 tot het departementaal bestuur van de 
Dommel om inlichtingen over de in dit departement bestaande werk
inrichtingen voor armen. Hij merkte hierbij op: „Het moet voor de rust 
en het geluk der Maatschappij van groot aanbelang gerekend worden, 
dat door heilzame instellingen aan de behoeftige Ingezetenen werk verschaft 
wordt, ten einde alzo aan de eene zijde de ijverigen in de gelegenheid 
te stellen, om in het voldoen aan hunne zugt tot arbeid een eerlijk bestaan 
te vinden, en aan den anderen kant allen lediggang en bedelarij door 
kragtdaadige middelen geweerd worden" 2 0 1 ) . Uit het op dit verzoek van 
Goldberg binnengekomen antwoord, nl. de Tabel van de Werkhuizen in 
het Departement de Dommel, blijkt, dat er inDen Bosch geen werkinrich
ting voor armen bestond 2 0 2 ). De enige plaats in het departement, die zulk 
een instituut had, was Nijmegen ; daar was een spin- of werkhuis, dat echter 
slechts aan 8 kinderen arbeid verschafte, terwijl dit aantal enkele jaren 
tevoren nog 140 bedroeg 2 0 3 ) . Merkwaardig is, dat Grave in de tabel niet 
genoemd wordt, hoewel hier in 1798 door het algemeen armbestuur met 
aanmoediging van Goldberg een armenfabriek was opgericht 2 0 4 ). In deze 
onderneming werden baaien, carsaaien en sajetten geweven en kousen 
gebreid. Goldberg deelt in het Journaal van zijn reis door de Bataafse 
Republiek in 1800 mee, dat voor deze inrichting 173 oude en jonge 
mensen werkten, waarvan er 40 in de fabriek zelf en de anderen thuis. 
Voor het breien van een paar kousen werd 5 stuivers betaald, terwijl de 
verkoop 21^4 stuiver per paar opleverde. Na aftrek van materiaalkosten, 
breiloon, etc. bedroeg de winst ± 2 5 % . De geweven stoffen vonden meestal 
in Grave en de omliggende dorpen haar debiet, terwijl de kousen in grote 
hoeveelheden geleverd werden aan het commissariaat van de Franse 
troepen. Niemand werd in deze stad bedeeld, wanneer hij nog in staat 
was te werken. De bedelaars werden hier geweerd of in de armenfabriek 
tot werken gedwongen 2 0 S ) . 

Over de in het departement de Schelde en Maas gelegen steden Bergen 
op Zoom en Breda tekent Goldberg in zijn Journaal aan, dat er te Bergen 

201) R.A., Ing. st. 1800, 4 Augustus n. 10 (Gew.Best. portef. 238). 
ï02) A.R.A., coll. Goldberg η. 50. 
2 0 3 ) Vgl. noot 202. 
ä04) R.A., Ing. st. 1806, 31 December η. 9 (Gew.Bst. portef. 829). 
2 0 5 ) Journaal der Reize van den Agent van Nationaale Oeconomie der Bataaf sehe 

Republiek, 16 Juni-8 November 1800, bh. 62: A.R.A., coll. Goldberg η. 27. 
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op Zoom een afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 2 0 6) 
bestond, welke zich o.a. bezig hield met het geven van werk aan min
vermogenden en vooral aan arme kinderen. In een wolspinnerij en kousen-
breierij werkten 130 kinderen, die tevens onderricht kregen in lezen, 
schrijven en rekenen; de jongens occupeerden zich met het kammen en 
spinnen van wol en de kleinsten met het wolplukken, terwijl de meisjes 
bezig gehouden werden met het breien van kousen. Iedereen uit de stad, 
hetzij man of vrouw, kon zich eens per week tot het bestuur van deze 
instelling richten om werk. Voor het breien van een paar kousen werd een 
loon van 5 stuivers uitbetaald 2 0 7 ) . 

In Breda was er een fabriek tot Nut der Armen. Hiermee was men in 
1796 begonnen, nadat door enkele particulieren en het Roomse armbestuur 
het benodigde geld was bijeengebracht208). Iedereen kon hier zonder 
onderscheid van godsdienst werk krijgen, bestaande in kammen, spinnen 
en verven van koehaar. Men kon zowel thuis als in de fabriek zijn arbeid 
verrichten. Ongeveer 100 arme lieden van allerhande leeftijd vonden hier 
werk. Het spinloon bedroeg 13 duiten per pond. Het gesponnen koehaar 
werd naar het tuchthuis gebracht, waar het tot „haire kleden" geweven 
werd. In Breda werden de bedelaars streng geweerd. Wanneer iemand 
ondanks waarschuwingen toch bedelde, werd hij in het tuchthuis opgesloten 
en daar aan het werk gezet. Dit werk bestond in het spinnen van koehaar 
en het weven van vloerkleden. ledere gedetineerde moest per dag een 
bepaald gewicht koehaar spinnen en kon daarna tegen beloning voor zich 
zelf werken 2 0 9 ) . 

In geen van deze twee steden ontvingen de werkinrichtingen voor armen 
enige directe financiële steun van de plaatselijke overheid. Dit in tegen
stelling met een gemeente als Arnhem, waar de stads Leer- en Spinschool, 
opgericht door de Diaconie en de plaatselijke afdeling van de Oeconomische 
Tak der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, wel 
een subsidie van het stedelijk bestuur ontving. Naast onderricht in spinnen 
werd hier aan circa 90 arme kinderen les gegeven in lezen en schrijven; 
tevens werden zij onderwezen in de godsdienst, waartoe ieder behoorde. 

206 ) Deze afdeling was op 16 Juli 1791 te Bergen op Zoom opgericht en was 
daarmee de eerste in ons gewest. Pas op 1 Januari 1816 volgde Breda, 16 October 
1816 Ravcnstein, terwijl de vierde afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen op 5 Januari 1819 in Den Bosch startte: Aug. Sassen, De Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen in Noord-Brabant, in Taxandria, jrg 15 (1908), blz. 107. 

20T) Journaal..... t.a.p., blz. 43: A.R.A., coll. Goldberg η. 27. 
^ 8 ) Lijst van inzendingen op de algemene tentoonstelling van volksvlijt te Utrecht 

in April 1808, certificaat 136: Armenfabriek te Breda: A.R.A., Binl.Z., Ing. st. 1808, 
19 April n. 9, portef. 604. 

2 0 9 ) Journaal...., t.a.p., blz. 35-36: A.R.A., coll. Goldberg η. 27. 
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Elk kind kon per dag met spinnen 3 stuivers verdienen en kreeg van deze 

„school" daarenboven nog kleren. De gesponnen wol werd verzonden naar 

de fabrieken te Leiden, Haarlem en Z u t p h e n 2 1 0 ) . 

Tot de oudste werkinrichtingen in ons land behoorde o.a. die van Haarlem, 

nl. een garen- en linnen-spinnerij en weverij, opgericht in 1772; hieraan 

was een leerschool verbonden 2 1 1 ) . In Hoorn bestond sinds 1777 de Vader-

landsche Maatschappij van Fabricquen. De ondernemingen van deze stich

ting bestonden uit een grauwdoekfabriek van hennep en vlas, een kleden-

en dekkenfabriek van wol en haar, en een behangselfabriek. Deze stichting 

had ook een „industrieschool" onder haar beheer, waar naast de technische 

vakken tevens onderricht werd gegeven in rekenen, lezen, schrijven, gods

dienst, etc. 2 1 2 ) . Te Enkhuizen had men in 1780 een Economisch-Werkhuis 

opgericht en in Leiden bestond sinds 1796 voor de armen een spinnerij 2 1 3 ) . 

Bij het lezen van het voorgaande dringt zich de vraag op, waarom Den 

Bosch geen deel had aan deze vooruitstrevende pogingen om het armen

probleem door werkverschaffing aan te pakken. Juist de talrijke instellingen 

van weldadigheid in Den Bosch waren hier debet aan, omdat hierdoor de 

bedeling van de behoeftigen altijd vlot verlopen was en men zich niet 

door gebrek aan middelen tot een meer positieve armenzorg genoopt voelde. 

In plaatsen, waar men was overgegaan tot het oprichten van werkhuizen, 

was meestal het hoofdmotief geweest, dat de armenfondsen niet meer naar 

behoren konden tegemoet komen aan de toenemende armoede. Terwijl het 

aantal armen overal steeg, bleven de inkomsten gelijk, zodat de uitgaven 

voor een behoorlijke leniging van de armoede het financieel vermogen van 

deze instellingen te boven gingen. Door werkverschaffing wilde men een 

deel van de armen zoveel mogelijk voor zich zelf laten zorgen. Het 

economisch motief om die armenfondsen enigszins te ontlasten is de grond

slag van deze werkverschaffing geweest. Pas in de Bataafse tijd kwam het 

paedagogisch element, nl. opvoeding tot werkzaamheid en bestrijding van 

de arbeidsschuwheid, meer naar voren. Dat men in ons land het systeem 

van bedeling als ontoereikend ging beschouwen voor een doeltreffende 

armenzorg, blijkt uit verscheidene geschriften en prijsvragen, die op het 

eind van de achttiende eeuw hierover verschenen. Zo stelde omstreeks 1780 

het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Vlissingen de vraag: 

2 1 0 ) t.a.p., blz. 79: A.R.A., coll. Goldberg η. 27. 
2 1 1 ) Le Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der Armen 

en de Bedelarij, blz. 146-47: bijlage D Opgave van de Werk-Inrigtingen voor de 
Armen in Holland. 

2 1 2 ) Lijst van inzendingen op de nijverheidstentoonstelling te Utrecht in April 1808, 
certificaat 138: Armeninrichting te Hoorn: A.R.A., Binl.Z., Ing. st. 1808, 19 April 
n. 9, portef. 604. 

2 1 3 ) Vgl. noot 211. 
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„Hoedanig is de wijze om de armen, zo binnen de steden ab op het platte
land van het Vereenigde Nederland en in het byzonder van Zeeland, te 
ondersteunen en bestendig aan den kost te helpen ; welke voor de Diakonijen 
en Armenmiddelen min bezwaarende, voor de armen zelven nuttiger, en 
voor de burgerlijke Maatschappij voordeeliger is, dan die wijze van be
deeling, welke nu bijna alom plaats heeft?" 2 1 4 ) . De uitschrijvers van deze 
prijsvraag lieten wel duidelijk merken, welke opvatting zij waren toegedaan 
en dat naar hun mening bedeling geen afdoende oplossing kon brengen in 
het steeds groter wordend probleem van het toenemend pauperisme. 
G. K. van Hogendorp, toentertijd pensionaris van Rotterdam, schreef in 
1794 een Missive over het Armwezen, welke hij pas in 1805 met enige 
aanvullingen in druk deed verschijnen215). Van Hogendorp poneerde 
met grote nadruk in zijn geschrift de stelling, dat men door middel van 
onderwijs en het Ieren van een ambacht moest trachten de armenkinderen 
te behoeden voor de staat van indolentie, waarin hun ouders verkeerden. 
Een slechte opvoeding leidde volgens hem tot luiheid 2 1 6 ) . Het toenemend 
aantal armen was naar zijn mening niet zozeer te wijten aan gebrek aan 
werk, maar wel aan „den invreetenden kanker van Luiheid" 2 1 7 ) . Daarom 
moest men geen onverdiende onderstand geven en aan de bedeling be
paalde voorwaarden verbinden2 1 8) . Van Hogendorp deed het voorstel 
de inlandse fabrieken, die door de hoge prijzen en lonen niet konden 
concurreren tegen het buitenland, van regeringswege te subsidiëren. Hier
door zou de concurrentie weer mogelijk gemaakt worden met als gevolg, 
dat de productie zou toenemen en daardoor meer werkgelegenheid zou 
komen voor de armen. Het geld, dat nu zonder vrucht aan bedelingen 
besteed werd, zou dan blijvende resultaten opleveren, aangezien hierdoor 
aan vele behoeftigen werk verschaft kon worden. Daarbij kwam, 
dat de fabrieken, die subsidie kregen, niet alleen in staat zouden worden 
gesteld hun productie te vergroten en tegen het buitenland te concurreren, 
maar ook bij het behalen van een grotere omzet met een geringere winst 
per stuk werk genoegen te nemen. Daarenboven zou bij een toegenomen 
omzet het productieproces vaak vereenvoudigd kunnen worden, zodat ook 
de onkosten zouden dalen. Het slot zou zijn, dat men tegen lagere prijzen 
kon werken en dan geen subsidie meer nodig had. De subsidiever
lening zou dus slechts van tijdelijke aard z i jn 2 1 9 ) . De armenzorg zou 

214) De Bosch Kemper, a.w., blz. 369. 
215) Van Hogendorp, Missive over het Armenwezen, geschreven in 1794. 
2 l e ) a.w.,b\z.7. 
2 1 т ) a.w.,blz. 26. 
2 1 8 ) a.w., blz. 18-19. 
ϊ 1 β ) a.w., blz. 16-17. 
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van deze werkgelegenheidspolitiek ten zeerste kunnen profiteren. Immers 
wanneer de hiervoor geschikte armlastigen aan het werk gezet werden, 
zouden zij' voor een groot gedeelte in hun eigen onderhoud kunnen voorzien 
en zouden zij in plaats van tot luiheid te geraken nuttige en werkzame 
burgers van de maatschappij worden 2 2 0 ) . Van Hogendorp was dan ook 
een sterk voorstander van het oprichten van werkhuizen. Hoe hij de taak 
van deze inrichtingen zag, blijkt uit de volgende passage: „Die onwillig 
is om te werken en zig met de bekende uitvlugt behelpt, dat er geen werk 
is, moet naar het Werkhuis verweezen worden, waar de een werk haaien 
kan om het thuis te verrigten en de ander, aan wie het niet is toevertrouwd 
of die er misbruik van gemaakt heeft, onder opzicht werken kan" 2 2 1 ) . 
Aangezien alle middelen van levensonderhoud in prijs waren gestegen en 
het aantal armen eveneens was toegenomen, waren de inkomsten van de 
armenfondsen ontoereikend geworden om de heersende armoede behoorlijk 
te lenigen. In een handschrift Bedenkingen over het onderhouden der 
Armen, waarschijnlijk geschreven door de advocaat mr W. E. van Brakel 
uit Breda, werd als beginsel gesteld, dat de armen een natuurlijk recht 
hebben op de bijstand van de rijken 2 2 2 ). Hierbij werd echter de restrictie 
gemaakt, dat dit recht van de behoeftige mens alleen betrekking heeft op 
zijn volstrekt onontbeerlijk levensonderhoud en dat hij niet in staat is 
door arbeid hierin te voorzien2 2 3). Scherp onderscheid werd gemaakt 
tussen armen, die wel wilden maar niet konden werken, „eerlijke armoede" 
genoemd, en degenen, die door luiheid in behoeftige omstandigheden waren 
geraakt. De schrijver gaf zijn gedachten over deze kwestie als volgt weer: 
„De vlijtige arbeidsman, die in armoede verkeert, moet niet gelijk gesteld 
worden met degenen, wier gebrek uit onvoorzichtige stappen, uit luyheid, 
brutaliteit, dronkenschap of andere ondeugden veroorzaakt is of daarmede 
gepaard gaat; en hoe groot is derzelver aantal niet?" 2 2 4 ) . 

Onder invloed van deze en andere vooruitstrevende geschriften op het 
eind van de achttiende eeuw ging men er langzamerhand toe over om 
paal en perk te stellen aan de blinde milddadigheid, welke zonder meer 
steun gaf aan ieder, die er om vroeg. Dit geven om het geven ondermijnde 
de zedelijke waardering voor de arbeid en kweekte een geslacht van bede
laars, dat misbruik maakte van de publieke ondersteuning. Goldberg ver
haalt in het Journaal van zijn reis, welke hij als agent van Nationale 

^ 0 ) a.w.,blz.28. 
221 ) a.w.,hh..29. 
***) Bedenkingen over het onderhouden der Armen, bh.. 25: R.A., coll. Van Brakel 

n. 183. 
223) t.a.p., blz. 45. 
224 ) t.a.p., blz. 46. 
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Oeconomie in 1800 door de Bataafse Republiek maakte, dat het arm

bestuur te Tilburg nauwkeurig zorg droeg alleen ondersteuning te geven 

aan armen, die niet in staat waren tot werken. In deze plaats reikte men 

slechts datgene uit, wat voor het noodzakelijk levensonderhoud nodig was. 

Een armmeester ging hier de huizen langs van degenen, die steun ge

noten, om te zien, of er gewerkt werd 2 2 5 ) . Dit systeem van armenzorg te 

Tilburg maakte, dat nietsnutters hier niet voor ondersteuning in aan

merking kwamen. Ook te Eindhoven werd duidelijk onderscheid gemaakt 

naargelang de oorzaken der armoede 2 2 6 ) . 

In Den Bosch, waar men vanouds over rijke armenfondsen beschikte, was 

men er echter nog niet toe overgegaan om bij de bedeling een onderzoek 

in te stellen naar de oorzaak van de armoede van degenen, die hun hand 

ophielden. Evenmin kende men hier een inrichting om armen werk te 

verschaffen. Toen echter de armoede steeds algemener en nijpender werd, 

schoten ook in deze stad de gewone inkomsten van de armenfondsen tekort. 

Door de ongunstige omstandigheden, waarin ons land sedert 1795 ver

keerde en ten gevolge waarvan de handel en de daarmee verbonden takken 

van nijverheid zich in hun ontplooiing belemmerd zagen, moest men ook 

hier naar andere middelen omzien. Doordat de algemene welvaart afnam, 

de armoede daardoor steeg en de klasse van de rijken niet meer in staat 

was voldoende op te brengen tot een behoorlijke leniging van de armoede, 

begonnen zich in Den Bosch stemmen op te gaan om verandering aan 

te brengen in het oude systeem van armenzorg. In een adres van 17 Ja

nuari 1798 vroegen J. Palier, G. Sterk e.a., allen leden van de besturen 

der armenfondsen in Den Bosch, aan het municipaal bestuur autorisatie 

tot het oprichten van een werkhuis 2 2 7 ) . De adressanten begonnen hun 

verzoekschrift met de opmerking: „Dat deeze Stad steeds was en nog is 

belast met een groot aantal onvermogende en behoeftige personen, tot 

welkers onderhoud de meenigvuldige ondersteuningen der Armenfondsen 

niet genoegzaam zijn, en dus veele derzelve, —sommige door mangel aan 

werk, andere uit luyheid — , door bedelen hun levensonderhoud be-

k o o m e n " 2 2 8 ) . Ook in Den Bosch begon men dus blijkbaar onderscheid 

te maken tussen de werkwillige werkloze en de nietsnutter. Men deed nu 

het voorstel „omme door het beraamen van middelen tot het erigeeren 

van een Werkhuis het weeren der Bedelarijen te effectueeren" 2 2 9 ) . Men 

wilde dus niet meer alleen een passieve houding aannemen en slechts po-

2 2 5 ) Journaal...., t.a.p., bh. 58: A.R.A., coll. Goldberg, η. 27. 
2 2 6 ) ta.p., biz. 59. 
2 2 T) G.Α., Res. 1798, 17 Januari (A 171, fol. 41-44). 
2 2 8 ) t.a.p.,íol. 41. 
^0) t.a.p., fol. 42. 

62 



litioneel optreden, maar positief aan de oplossing van dit maatschappelijk 
kwaad gaan werken. 
Bij dit adres was een Kort ontwerp tot het oprichten van een Werkhuis 
binnen Den Bosch gevoegd 2 3 0 ) . Dit plan begon eerst met een uiteenzetting 
te geven over de veelvuldige bedelarij binnen de stad ondanks het bestaan 
van zoveel instellmgen van liefdadigheid, over het mislukken van vroeger 
gedane pogingen om dit euvel op te heffen, en over het doel en de opzet 
van het ontwerp. Betreffende het laatst genoemde punt werd opgemerkt: 
„Daar het toch de hoofdbedoeling niet alleen is de Bedelarijen te weeren, 
maar ook den Armen werk te verschaffen en dezelve alzo nuttige leeden 
der Maatschappij te maaken, is het beste middel, om dit heilzaam doel
einde te bereiken, het erigeeren van een algemeen Werkhuis voor de 
Behoeftigen binnen deeze Stad" 2 3 1 ) . 

Men had het plan om in dit werkhuis te gaan „excerceeren twee het meeste 
en prompste debiet belovende Fabrieken, namentlijk een Tapijtweverije 
en een Kousenweverije". De opzet was, dat in de tapijtweverij circa 
80 mensen en in de kousenweverij ongeveer 150 mensen werk konden 
vinden tegen een daggeld evenredig aan hun bekwaamheid. 
Voor het werkhuis had men nodig een gebouw, voorzien van ruime ver
trekken en gelegen bij stromend water (om te spoelen, wassen, enz.). Hier
toe zou aan de representanten van Bataafs Brabant ten gebniike gevraagd 
worden het huis en erf van „het geweezen Commandement, als bijna het 
eenigste daartoe geschikt locaal binnen deeze Stad". Om aan het benodigde 
geld te komen, wilde men aan de huizen van de ingezetenen der stad 
„Uitnodigings Billetten" laten bezorgen met het verzoek hierop in te 
tekenen voor een som geld als bijdrage voor het op te richten werkhuis. 
Dit doen van een beroep op de burgerij werd door de adressanten ge
motiveerd met de opmerking, dat met zulk een inrichting het algemeen 
belang gediend was. Het doel was immers de armen werk te verschaffen 
en de ingezetenen te bevrijden van de overlast der vele bedelaars. Vooral 
degenen, die niet wilden werken en misbruik maakten van de liefdadigheid 
van vele mensen, zouden hierin te werk gesteld worden. Naast het geld 
voor de oprichting van een werkhuis had men echter ook enkele fondsen 
nodig tot instandhouding van deze inrichting. Men verwachtte immers, 
dat het werkhuis pas na enkele jaren voldoende zou renderen om zichzelf 
te bedruipen. 

De directie zou bestaan uit een opzichter over de tapijtenfabriek, die tegelijk 
directeur zou zijn over alle takken van nijverheid, welke in het werkhuis 

230) G.A., Div. st. 1798, 17 Januari (voorlopige inventaris Smit n. 8024, band E). 
2 3 1 ) Vgl. noot 230. 
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uitgeoefend werden; uit een opzichter over de kousenweverij en een over 

de wolspinnerij en weverij. 

Het opperbestuur over „huis en fabricquen" zou samengesteld worden uit 

18 leden, allen inwoners van de stad, van wie er 9 besturende en 9 toe

ziende regenten zouden zijn. Van dit bestuur moest de ene helft Rooms zijn 

en de andere Gereformeerd. 

Het ontwerp eindigde met de volgende alinea, welke een scherpe ontleding 

geeft, waartoe de blinde milddadigheid in Den Bosch geleid had: 

„Niemand, die geen vreemdeling alhier is, zal ontkennen hoe nuttig en 

noodzakelijk het oprichten van een algemeen Werkhuis ter deezer plaatse 

is, ten einde eens eenmaal die geheele schaaren, — meestal luye Ledig-

gangers, die dagelijks de straaten en openbare plaatsen vervullen, de huizen 

der Meervermogenden als 't waare bestormen, en de wandelaar en rijsiger 

vervolgen tot buiten de poorten deezer Stad: om alzoo in de ontferming 

hunner medemenschen een bestaan te vinden -—, hierdoor op eene meer 

aan hunne bestemming beantwoordende wijze en tot nut van hun en het 

algemeen een bestaan te doen vinden" 2 3 2 ) . 

Het grootse plan, dat in het Kort ontwerp tot het oprichten van een Werk

huis binnen Den Bosch was ontwikkeld, is echter niet tot uitvoering ge

komen. De oorzaken van deze mislukking worden nergens genoemd. Waar

schijnlijk zijn enkele van de oorzaken, dat er geen geschikt gebouw voor 

het werkhuis te krijgen was en moeilijkheden om deze onderneming te 

financieren. 

Enkele jaren later werd er een tweede poging ondernomen om de toe

nemende volksarmoede tegen te gaan. Op 1 Februari 1801 werd er door 

enkele „mensenvrienden" 2 3 3 ) een kousenfabriek opgericht. Hierin vonden 

aanvankelijk vele vrouwen en meisjes werk. Deze semi-philantropische 

inrichting is een zuiver particuliere onderneming geweest van enige mens

lievende burgers. Van stadswege werd voor dit werk geen subsidie verleend. 

Door gebrek aan voldoende belangstelling van de zijde van de burgerij, 

die door geld en bestellingen dit werk had moeten steunen, werd deze 

„armenfabriek" in 1808 opgeheven 2 3 4 ) . 

Een andere poging om tot de stichting van een werkhuis te komen vond 

2 3 2 ) G.A., Div.st. 1798, 17 Januari (voorl. inv. Smit n. 8024, band E). 
2 3 3 ) Deze „mensenvrienden" waren J. Ribbius, N. van Grinsvcn, J. Linsen, H. van 

Dieren, Η. Α. van Ertrijk, S. Nissen en P. van Santen: Hermans, Bijdragen tot de 
geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-
Braband I, blz. 126. 

a 3 4 ) Hermans, Levensberigt van f. Linsen, a.w.,b\z. 126. 
Hermans heeft de gegevens over deze kousenfabriek ontleend aan de nagelaten pa
pieren van J. Linsen, die een van de oprichters was. In het gemeentearchief van 
Den Bosch is over deze onderneming niets te vinden. 
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in 1802 plaats, toen de municipaliteit een request naar het departementaal 
bestuur van Bataafs Brabant zond om binnen de stad een tucht- en 
werkhuis op te r ichten 2 3 5) . De nadruk werd hier gelegd op tuchthuis, 
waarin de gevangenen werk zouden verrichten. Het was dus niet een 
onderneming, welke specifiek tot doel had door werkverschaffing de 
armoede te bestrijden. De bedoeling was meer om de gedetineerden door 
arbeid in hun eigen onderhoud te laten voorzien en zo voor de overheid 
de kosten van het gevangen houden der boosdoeners te doen dalen. Dit 
tuchthuis zou zowel voor Den Bosch als de Meierij moeten dienen. In 
de jaren na 1802 was de verdeling van de bouwkosten tussen de stad 
en de vier kwartieren van de Meierij het onderwerp van vele requesten 2 3 6 ). 
Pas in 1805 bereikte men over deze kwestie overeenstemming en kon met 
de bouw begonnen worden 2 3 7 ) . In 1808 was het tuchthuis voltooid. De 
noodzaak van zulk een inrichting had men reeds lang gevoeld; in 1733 
was dit onderwerp al ter sprake gebracht en had men het plan geopperd 
om een „Rasp- en Tugthuis" te bouwen, aangezien de Bossche Gevangen
poort veel te klein w a s 2 3 8 ) . Door plaatsgebrek moest men vaak reeds na 
korte tijd vele gedetineerden weer vrij laten. Samen met de talrijke bedelaars 
maakten dezen het platteland van de Meierij zeer onveilig voor eenzame 
reizigers en afgelegen wonende boeren. 

In 1806 werd er in Den Bosch „ten behoeven der behoeftige jeugd een 
openbaar Nederduytsch Arm-School" opgericht2 3 9). Het onderwijs op 
deze school werd kosteloos gegeven en was verplicht voor de kinderen van 
de geälimenteerden. Reeds spoedig had zij een grote bezetting, zoals blijkt 
uit een opgave in 1809; in dat jaar zaten er circa 350 kinderen op de 
stedelijke armenschool. Het verzuim was echter zeer groot 2 4 0 ) . Nijver
heidsonderwijs werd in tegenstelling met de meeste inrichtingen voor arme 
kinderen hier niet gegeven. De Bossche overheid was blijkbaar nog steeds 
te weinig op industrie ingesteld om de waarde van nijverheidsonderncht 
in te zien. Op de voorafgaande bladzijden heeft men verscheidene voor
beelden kunnen zien van plaatsen, waar op de armkinderscholen onderwijs 
werd gegeven in handvaardigheden als spinnen, weven, enz. In Oosterhout 
bestond het leerprogram in de spel-, lees- en schrijfkunst en vervolgens in 
stoppen, breien en spinnen. De arme kinderen oefenden zich hier „in het 

23B) R.A., Res. 1802, 20 Juli n. 14 (Gew.Best. portef. 446). 
230) G.A., Br. en Rapp. 1803, 16 November en 14 December. 
237) R.A., Res. 1805, 2 April n. 12 (Gew.Best. portef. 459). 
238) Van Heum, Historie der Stad en Меуетуе van 's-Hertogenbosch IV, blz. 9, 

50 en 153. 
2 3 e ) G.A., Res. 1806, 26 Maart; in Br. en Rapp. 1806, 26 Maart, bevindt zich het 

Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Bosch. 
2 4 0 ) Archief Godshuizen, Ing. besl. en miss. 1809, 30 September. 

5 65 



vlasch en wol spinnen, abmede in het breyden van wolle kousen, waarvoor 
zij na verdienste beloont worden, en welke goederen tot heden ( 1806 ) 
aan particuliere persoonen zijn verkogt" 2 4 1 ) . 

Tot werkverschaffing voor de armen was men in Den Bosch dus nog 
niet gekomen. De enige inrichting van die aard was de kousenfabriek, welke 
in 1801 was opgericht. Dit initiatief van enkele menslievende personen is 
echter niet tot volle ontplooiing kunnen komen en heeft slechts kort bestaan. 
Afgezien van de reeds vermelde pogingen tot werkverschaffing werd er in 
deze stad niets gedaan om de toenemende indolentie onder een groot deel 
van de bevolking te bestrijden. Juist de overvloedige bedeling, welke reeds 
eeuwenlang plaats vond, had vele gezonde werkkrachten tot luiheid ge
bracht en zo een generatie van lediggangers gekweekt. Deze paupers, die 
niet zelf in hun eigen behoeften voorzagen en ten onrechte profiteerden 
van de milddadigheid van anderen, onttrokken zich ook op andere wijzen 
aan hun maatschappelijke plichten en vormden daardoor een grote mate
riële en morele last voor de samenleving. Vooral in een vestingstad als 
Den Bosch, — waar geen mogelijkheid was tot uitbreiding, de hoge water
stand in de winter een belemmering betekende voor sommige bedrijven 
en waar de functie van vesting verscheidene ondernemingen afschrikte 
om zich in deze stad te vestigen —, had de nijverheid weinig kans tot 
expansie en kon zodoende het teveel aan werkkrachten hierin niet worden 
opgenomen. De wallen, welke Den Bosch insloten, maakten het tot een 
statische stad. Daarbij kwam, dat de mentaliteit van de Bossche bevolking 
en haar bestuurders bepaald werd door traditionele elementen, ni. de 
handel en het daarmee verbonden trafiekwezen. Nu deze beide takken van 
bestaan een moeilijke tijd doormaakten, wachtte men liever het tijdstip 
van de herleving der oude glorie af dan de sociaal-economische structuur 
van de stad te veranderen. Ook in deze moeilijke jaren bleef Den Bosch 
zich nog steeds primair handelsstad voelen. De nijverheid was hier sterk 
afhankelijk van de handel, welke in de Bataafse en daama in de Franse 
tijd een periode van achteruitgang meemaakte. 

Daar in het welvaartsstreven van Den Bosch van oudsher de handels- en 
transmissiefunctie overheerste, had dit er toe geleid, dat onder een groot 
deel van de daarvoor in aanmerking komende werkkrachten een zekere 
aversie tegen het verrichten van fabrieksmatige arbeid was ontstaan. 
Daarenboven waren de meeste onmaatschappelijken niet tot enige gedisci
plineerde arbeid in staat. Een belangrijk deel van de Bossche werklieden 
bestond uit zgn. losse arbeiders, die geen vast beroep en werk hadden. 

) R.A-.Ing. st. 1806, 31 December n. 9 (Gew. Best. portef. 829). 
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Omdat de Bossche nijverheid grotendeels afhankelijk was van de bloei 
van de handel, had deze een tamelijk sterk fluctuerend karakter. De minste 
belemmering van de vrije handelsbeweging had hier zijn terugslag. Juist 
de losse arbeidskrachten waren bij een stagnatie in het economisch leven 
het eerst de dupe en raakten dan zonder werk. Zodoende werden zij vaak 
gedwongen een beroep te doen op de armenfondsen om steun in hun 
levensonderhoud. 

Mededelingen over het welvaartspeil van de Bossche bevolking in deze 
tijd vernemen wij in een adres van een zestal blokmeesters van 26 No
vember 1800 aan de municipaliteit 2 4 2 ). In dit stuk wordt de toestand 
geschilderd, waarin de inwoners van de stad zich bevonden. De blok
meesters schreven, dat de levensmiddelen zeer duur geworden waren en 
de winter zeer streng, zodat het aantal armen sterk gestegen was. Zij 
achtten zich niet meer in staat de vele armen voldoende te ondersteunen, 
tenzij het stadsbestuur hen hierin te hulp zou komen. Tekenend voor de 
algemene situatie is de volgende passage: „Dat de supplianten in derzelver 
qualiteit van Blokmeesteren over zes Armen Blokken binnen deeze stad, 
naar de ondervinding van den dag, voor U niet zullen behoeven te ver
bergen de algemeene schaarsheid aan contanten, de vermagering van den 
Rijken, de schraalheid van den Middenstand, de werkeloosheid van den 
Handwerksman en de hand over hand toeneeming van den bijna hoope-
loozen toestand der arme Ingezetenen binnen deeze stad. Dat als een 
natuurlijk gevolg hiervan de milddadigheid inkrimpt, bij anderen de 
handen sluit, de nijverheid ledig gaat en de nijpende armoede helaas zig 
allerwegen meer en meer vertoont. Dat bij dit alles nog komt de buiten-
spoorige duurte der levensmiddelen"243). Vooral de armen waren het 
slachtoffer van de hoge prijzen der eerste levensbehoeften. De municipali
teit van Den Bosch wilde hieraan tegemoet komen en had daartoe bij 
resolutie van 19 November 1800 besloten, van stadswege rogge aan te 
kopen en daarvan brood te laten bakken om dit aan de minvermogende 
werkman tegen een verminderde prijs beschikbaar te stellen. De stedelijke 
overheid vond het noodzakelijk deze maatregel te nemen om daardoor de 
rust in de stad te bewaren. Bij graanhandelaar W. J. Heeren werden 
300 zakken rogge à f 38 het mud aangekocht2 4 4). Ingevolge resolutie 
d.d. 21 November 1800 werden de commissarissen tot stads financiën 
geauthoriseerd om tijdens de grote duurte van het koren aan de geringe 

242 ) G.A., Br. en Rapp. 1800, 26 November. 
a43) Vgl. noot 242. 
244) Van Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch III, blz. 2035. 
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ambachtsman, die minder dan 15 stuivers per dag verdiende, het brood 
voor 8 stuivers de zes pond verkrijgbaar te stellen 2 4 5 ) . 
Dit was een loffelijk initiatief van het stedelijk bestuur, want de prijzen 
van de eerste levensmiddelen waren werkelijk hoog, zoals wel blijkt uit 
de volgende prijsopgave, welke in het reeds genoemd adres van de blok-
meesters voorkomt: „De Rogge maakt de ongehoorde prijs van 37 à 38 gul
dens het mudde; een gewoon Brood van zes pond is thans tot den bijna 
ongeloofelijken prijs van over de 10 stuivers gerezen, terwijl een pond 
Boter 8 à 9 stuivers kost. Even zoo is het gelegen met de Tarwespelt, Rijst 
en Garst, de buitengewoone schaarsheid en duurte van het Boekweitmeel, 
de schroomelijke opkooping en duurte der Aardappelen tot 10 à 11 stuivers 
het vat en van de witte Boonen tot over de 6 stuivers de kan, de Erwten, 
witte en roode Kool, Spek, het Bier tot niet minder dan 10 guldens de 
tonne, en zoo voorts alles naar rato, gelijk mede van het sober gewas 
van Fruit e tc , met één woord het gemis of de onbereikbare duurte voor 
de Armen van alle de behoef tens van de eerste Noodzakelijkheid". Naast 
deze hoge prijzen, welke men voor bijna alle levensmiddelen moest betalen, 
waren er sinds 1800 nog andere ongunstige factoren als „dat de Recht
vaardige Oordeelen Gods nog niet van ons geweken zijn en de onheilen 
van den Oorlog nog steeds voort duren; dat de watervloeden dreigen en 
de voorhanden zijnde winter alle wangunst voorspelt". De blokmeesters 
konden dan ook met recht in hun adres zeer suggestief opmerken, dat 
„de armoede thans feller dan ooit met scherpe tanden bijt" 2 4 6 ) . 

Wanneer men het voorafgaande bestudeert, zal men er zich niet over 
verwonderen, dat de blokmeesters in hun adres tot de conclusie kwamen, 
„dat het gebrek bij den Armen binnen deze Stad bijna nimmer tot zoo 
deplorabelen en hoogen jammerstaat is gestegen" 2 4 7 ) . De armenzorg 
kwam voor een steeds moeilijker taak te staan. Aangezien de gewone 
inkomsten te kort schoten, moest men een beroep gaan doen op de overheid. 
Doordat de particuliere armenzorg financieel steeds meer buiten machte 
raakte om het groeiend aantal armen nog behoorlijk te bedelen, werd 
de weg geëffend voor een toenemende invloed van de overheid op dit 
terrein van maatschappelijke zorg. 

§ 6. Bevolkingsstructuur 

Op het einde van de achttiende eeuw ontwaakte de belangstelling voor 
de demografie. Wiskundigen, regenten, predikanten en vooral geneesheren 
gingen steeds meer belang stellen in het cijfermateriaal, dat voor de studie 

^ 5 ) a.w., blz. 2025. 
240) G.A., Br. en Rapp. 1800, 26 November. 
247 ) Vgl. noot 246. 
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van de bevolkingsleer onontbeerlijk is. Het ontwakend besef, dat ziekte 
niet alleen een individueel maar ook een massaal verschijnsel is, afhankelijk 
van natuurlijke en maatschappelijke oorzaken, van zeden en gewoonten, 
openden de ogen voor de waarde van een goede bevolkingsstatistiek, als 
een van de noodzakelijke hulpmiddelen om de gezondheidstoestand van 
de bevolking te leren kennen. De medicus ging nu o.a. studie maken van 
de verhouding tussen leeftijd en sterfte, van de invloed van klimaat en 
jaargetijden op het heersen van bepaalde ziekten, de voor- en nadelen 
van de koepokinenting, de gevolgen van het uitoefenen van bepaalde 
beroepen, de sterfte in verhouding tot de welstand van de bevolking, enz. 
Op allerlei wijzen trad deze nieuwe belangstelling naar buiten. In 1770 
schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een prijsvraag uit 
over het onderwerp: „Welke zijn de ziekten der Menschen, die uit de 
natuurlijke gesteldheid van het Vaderland voortvloeien?" 2 4 8 ) De meeste 
verdienste voor de aanvang van de Nederlandse demografie heeft echter 
de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit in de Vereenigde 
Nederlanden gehad, welke in 1779 was opgericht. Haar doel, de genees
kundige beschrijving van Nederland, trachtte zij te bereiken, door genees
kundigen en andere mannen van wetenschap in de eerste plaats aan te 
sporen tot het opmaken van „behoorlijke Geboorte- en Sterftelijsten uit 
elke bijzondere plaats". Verder kwamen in aanmerking het doen van 
weerkundige en van geneeskundige waarnemingen2 4 9). 

Deze vereniging heeft ook buiten de eigen werkkring invloed uitgeoefend. 
Op voortdurende aandrang van geneesheren, leden der Sociëteit, besloot 
achtereenvolgens de overheid van Zutphen, Middelburg, Enkhuizen, Den 
Bosch en andere plaatsen op een of andere wijze aantekening te doen 
houden van geboorte en sterfte, zoveel mogelijk met onderverdelingen 2 5 0 ) . 
Het stadsbestuur van Den Bosch liet door zijn financiële steun blijken, dat 
het waardering had voor de werkzaamheden van genoemd genootschap; 
bij besluit van 7 Augustus 1782 werd aan de Natuur- en Geneeskundige 
Sociëteit een bijdrage verleend2 5 1). Een goede bevolkingsstatistiek kwam 
echter pas in de Franse tijd, toen door keizerlijk decreet van 19 April 1811 
de registers van de burgerlijke stand werden ingevoerd, waaruit de statistiek 
van de loop der bevolking is op te maken. 
Dank zij deze belangstelling voor de demografie en vooral door de meer 
wetenschappelijke beoefening van de medische gezondheidszorg, hebben wij 

248) Van Nierop, De aanvang der Nederlandsche démographie, 'm Economisch-
Historisch Jaarboek V, blz. 202. 

249) t.a.p., blz. 203. 
«o) t.a.p., blz. 204. 
2B1) Van Zuylen, Stadsrekeningen III, blz. 1844. 
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nu de beschikking over geboorte- en sterftecijfers van de tweede helft van 
de achttiende eeuw. 

De bijdragen van de leden der Sociëteit werden opgenomen in de Ver
handelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit. 
Hierin schreef nu de Bossche geneesheer Abraham Walkart2 5 2) in 1781 
een Zaakelijk bericht over de natuurlijke gesteldheid der hoofdstad 's-Her-
togenbosch, en de ziekten die er in 't jaar 1779 zijn voorgevallen253). 
Door dit artikel hebben wij de beschikking over gedifferentieerde gegevens 
en zijn wij hierdoor in staat dieper in te gaan op de bevolkingsstructuur 
in deze jaren. Hoe in Den Bosch de verhouding tussen geboorten en sterften 
lag, kunnen wij eenigszins uit de cijfers van de volgende jaren zien. 

Jaren 

1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1778 
1779 2 M ) 
1788 
1799 
1800 
1804 
1805 ïss) 

Geboorten 

394 
384 
372 
375 
439 
442 
489 
528 
477 
452 
425 
444 

Sterften 

462 
524 
568 
623 
408 
377 
502 
520 
439 
432 
463 
511 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de verschillen tussen de geboortecijfers 
onderling niet zo groot zijn als die bij de sterftecijfer. Omdat de kennis 
en de bestrijding van besmettelijke ziekten in die tijd in een nog primitief 
stadium verkeerden, was men tegenover epidemiën, die in de achttiende 
eeuw nogal veel voorkwamen, tamelijk weerloos en kon daardoor het 
sterftecijfer opeens sterk stijgen. 
Van 1770-79 was het aantal geboorten 4150 en dat der sterften 4743; 
in deze tien jaren was er dus een negatief saldo van 593. Men moet hierbij 

ïB2) Deze protestante arts oefende van 1766 tot 1795 zijn beroep uit in Den Bosch. 
Hij was hier zeer gezien; in 1785 was hij schepen der stad: Mommers, Brabant van 
generaliteitsland tot gewest, blz. 569. 

2 5 3 ) In de Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie· 
Sociëteit in de Vereenigde Nederlanden I, 2e stuk (1783), blz. 268-97. 

2 Б 4 ) De cijfers over de jaren 1770-79 zijn ontleend aan Walkart, Zaakelijk bericht 
over 's-Hertogenbosch, in Verhandelingen, t.a.p.,b\z. 286. 

2 5 5 ) Zie voor de jaren na 1779 Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving 
van het Departement Braband, blz. 279-81. 
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echter niet uit het oog verliezen, dat de aanwezigheid van een garnizoen 
het geboortecijfer in verhouding tot de autochthone bevolking gedrukt en 
het sterftecijfer opgedreven heeft; deze cijfers mogen dus niet als maatstaf 
van geboorten en sterften der eigenlijke Bossche bevolking, die circa 
12.500 zielen te lde 2 5 6 ) , genomen worden. De reeds genoemde dokter 
Walkart merkt hierover op: „Er sterven altijd meer Militairen als er 
Kinderen van hen gedoopt worden, want in vergelijking met de Burger
stand zoo trouwen er weinigen" 2 5 7 ) . De grootte van het garnizoen „met 
al zijn omslag van Vrouwen en Kinderen" werd door hem op ongeveer 
3.000 personen geschat, zodat deze geboorte- en sterftecijfers gezien 
moeten worden ab opgaven van een bevolking van ± 15.500 zielen 2 5 8 ) . 
Ook in normale omstandigheden bracht dus een garnizoen een hoger 
sterfte- dan geboortecijfer mee. Dit verklaart al voor een gedeelte het 
negatieve saldo. Verder doet zich de vraag voor, of en hoe de kinderen, 
die voor het doopsel gestorven of dood geboren zijn, bij deze cijfers 
zijn opgenomen. Een juiste statistiek van de geboorten is vaak moeilijk 
op te maken, aangezien deze meestal steunt op het aantal gedoopten. Zelfs 
indien de doopboeken goed zijn bijgehouden, dan zijn het nog geen 
geboorteregisters. Het aantal kinderen, dat vóór het doopsel stierf, was 
niet gering. Van Den Bosch hebben wij helaas geen concrete gegevens; 
in Middelburg bedroeg het aantal doodgeborenen in de jaren 1770-79 
ruim 5% van het totale geboortecijfer259); in Arnhem werd van 1779 
aangetekend, dat de doodgeborenen noch in de geboorte- noch in de 
sterftelijst waren opgenomen 2 6 0 ) . 

De kwestie is nu, wat men in Den Bosch gedaan kan hebben. Indien hier 
de doodgeborenen alleen maar op de sterftelijst worden vermeld, dan is de 
verhouding geboorten-sterften niet meer juist. Wanneer dit geschied zou 
zijn, dan is hierdoor het sterftecijfer in verhouding tot het aantal geboorten 
te veel verhoogd. De voornaamste oorzaak echter van de hoge sterftecijfers 
zijn de besmettelijke ziekten, die toen heersten. Wanneer men in de voor
gaande tabel de sterftecijfers van de jaren zeventig bestudeert, dan blijkt, 
dat de sterfte erg hoog is geweest in 1770-73 en in 1779. Ook Gouda, dat 
in deze periode ongeveer evenveel inwoners telde als Den Bosch, had veel 

25e) Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meierij 
van 's-Hertogenbosch, bl? 125 ; Rapport der volkstelling binnen Den Bosch in 1795 
G A , Res 1795, 10 October (A 168, fol 427). 

257) Walkart, tap, biz 287. 
258) Vgl noot 257. 
Я Б В) S de Wind, Bericht van het natuurlijk beloop der ziekten te Middelburg, in 

Verhandelingen ν d Nat - en Gen Corr Sociëteit I, 2e stuk, blz 140 
2 β 0 ) W van Rees, Bericht van de ziekten te Arnhem, in Verhandelingen ν d. Nat. 

en Gen. Corr. Sociëteit I, 2e stuk, blz. 469, 

71 



meer sterf ten dan geboorten, terwijl de jaren 1773 en 79 hier eveneens 

een zeer hoog sterftecijfer te zien geven ; in de voorafgaande decade 1760-69 

had deze stad echter een groot geboorteoverschot 2 6 1 ). Het schijnt wel, dat 

na 1770 de besmettelijke ziekten zijn toegenomen. Deze veronderstelling 

wordt o.a. bevestigd door de volgende opmerking van dokter Walkart in 

1781: „Het schijnt dat de Epidemien thans schielijker op malkaar volgen 

en ook langer aanhouden dan vroeger; ten minsten sedert nu ruim twee 

Jaaren zijn ze nog niet uit de Stad geweest, en zijn op verschillende tijden 

in haaren verwoestenden aart af- en toegenoomen" 2 6 2 ) . Over de laatste 

woorden van deze passage schrijft hij verder: „Zou de Inenting der Pokjes, 

hier voor eenige jaaren in gebruik gebragt, tot dit onderscheid ook aan

leiding geven?" Als oorzaken van de heersende „Volk-Ziekten" noemt hij 

o.a. „den gestadigen doortogt van Vreemdelingen; de veranderingen der 

Bezetting; en vooral de menigvuldige Bedevaarten, die de Roomsgezinden, 

doorgaans korpsgewijze, en wel meest in 't Najaar, niet alleen uit deze 

Stad, maar ook uit alle de Meyerysche Dorpen, naar verscheidene en vrij 

vergelegene strecken aanleggen en b e g a a n " 2 6 3 ) . In de tweede helft van 

de achttiende eeuw kwamen grote groepen Duitse emigranten door Den 

Bosch op weg naar Rotterdam, om vandaar naar Amerika verscheept te 

worden; op deze emigrantentrek zullen wij nader terugkomen. Een andere 

mogelijkheid tot het overbrengen van besmettelijke ziekten was de voort

durende wisseling van gamizoenstroepen, waardoor ziektekiemen vanuit 

andere plaatsen konden overgebracht worden. Vooral echter de toevloed 

van allerlei mensen in de meestal kleine bedevaartplaatsen leverde gevaar 

op voor besmetting, welke zich na de terugreis in de plaats van inwoning 

kon verbreiden. 

Een van de vaak voorkomende besmettelijke ziekten waren de pokken. 

Walkart deelt mee, dat „in 't Jaar 1779 de menigvuldige Pokken hier 

veelen hebben weggerukt" 2 6 4 ) . In de jaren 1781-83 waren het vooral 

dysenterie en rode loop, die de stad teisterden 2 6 5 ) . Wanneer men de voor

naamste doodsoorzaken van de sterfgevallen in 1779 nagaat dan valt direct 

op, dat de pokken, ook wel kinderziekte genaamd, — aangezien de slacht

offers van de pokken hoofdzakelijk kinderen waren — , hierin een groot 

aandeel had: Kinderziekte 139 slachtoffers, Koortsen 33, Kraamkinderen 

2 e l ) A. Verrijst, Aanteekeningen van Geboorenen, Getrouwden en Dooden te 
Gouda, in Verhandelingen 2e stuk, blz. 540-43. 

2 β 2) Walkart, t.a.p., blz. 282. 
2 β 3) Vgl. noot 262. 
2 6 4 ) Walkart, t.a.p.Mi-. 291. 
^ 6 ) Van Zuylen, Stads Rekeningen III, blz. 1842, 1845 en 1848. 
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21, Stuipen 87, Tering en andere Borstkwalen 101, Verval van krachten 22 

en Waterzucht 23 2 6 6 ) . 

Bij de opgave van bovengenoemde ziekten wordt o.a. opgemerkt, dat „de 

Pok jes hier vrij sterk geregeerd hebben, en veelen in 't Graf gesleept; hoe 

een groot aantal van Kinderen aan de Stuipen overleden zijn" 2 6 7 ). Een 

groot gedeelte van de slachtoffers is overleden aan borstkwalen. De oorzaken 

hiervan zijn verschillend : Walkart noemt o.a. verwaarloosde verkoudheden, 

„die hier enigszins tot de Volksziekten kunnen gerekend worden" 2 6 8 ). Dit 

is overduidelijk, wanneer men bedenkt, dat het vaak hoge water 's winters 

de stad gedeeltelijk, soms geheel onder water zette. „Voeg hierbij het onge

mak, de koude en de vochtigheid in de Huizen daar het Water op veele 

plaatsen een voet en meer hoog in stont, dat deeze overlast wel meest den 

geringen Ambachtsman, die de laagste gedeelten der Stad doorgaans be

woond, trof en gebrek toebragt; zoo kan men gereedelijk nagaan dat deeze 

overstroomingen onder de aanleidende oorzaaken van sommige Ziekten 

moeten gesteld w o r d e n " 2 6 9 ) . Verschillende kostwinningen worden door 

Walkart eveneens als oorzaak van de borstkwalen opgegeven. Het zijn 

vooral de garentwijndenjen, de lintweverijen en de speldenmakenjen, waar 

door het arbeiden in een bedompt vertrek en door het te verwerken 

materiaal deze ziekte in de hand gewerkt wordt 2 7 0 ) . 

De voornaamste oorzaak is echter de handel in oude kleren. De verkopers 

van dit tweedehandsgoed waren in Den Bosch zeer talrijk; zij kregen hun 

waren van Amsterdam en andere plaatsen en verkochten deze in de stad 

en de gehele Meierij, soms zelfs nog verder. Door deze verkoop van reeds 

gedragen kleren was het gevaar zeer groot, dat hierdoor besmettelijke 

ziekten overgebracht werden. Hoeveel van deze kleren, vodden, enz. konden 

niet reeds besmet zijn? Terecht merkt de Bossche geneesheer Walkart dan 

ook op: „Menschen aan de Teering kwijnende, om van anderen niet te 

spreeken, vergiftigen als het ware hetgeen zij draagen; en zou hierin niet 

een van de uitwendige oorzaaken der in deeze Stad al dikwijls voorkomende 

Longeteering en -uitdrooging onder den gemeenen Man moeten gezocht 

worden?" 2 7 1 ) Bescherming van de burger tegen besmetting lag in deze 

tijd nog geheel buiten de werksfeer van de overheid. Geen wonder dus 

dat besmettelijke ziekten zich gemakkelijk van de ene plaats naar de andere 

konden verspreiden. De machteloosheid tegenover de onzichtbare bacillen, 

2 β β) Walkart, t.a.p., bh. 289-90. 
2 β 7) t.a.p., blz. 293. 
2 β 8) t.a.p., blz. 294. 
»e«·) t.a.p., blz. 274. 
2 7 0 ) i.a./».,blz.284. 
a T 1 ) í.a.í.,blz.283. 
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die op allerlei wijzen de stad konden binnengebracht worden, en het gemis 
van gevoel voor hygiëne hebben velen het slachtoffer doen worden van 
besmettelijke ziekten. 

Welk aandeel de verscheidene leeftijdsklassen hadden in het sterftecijfer 
van 1779, blijkt duidelijk uit de volgende Lijst der Gestorvenen na de 
Jaaren 2 7 2 ) : 

Beneden 10 jaar: 
Tussen 10- 20 jaar: 

20- 30 , 
30- 40 . 
40- 50 . 
50- 60 . 
60- 70 
70- 80 . 
80- 90 . 
90-100 ,. 

Van 11 personen geen opgave: 

264 
18 
29 
26 
25 
24 
48 
38 
16 
3 

11 

Totaal 502 

In deze tabel ziet men, hoe groot de kindersterfte was, nl. de helft van 
het totaal aantal doden. In 1800 bedroeg het aantal gestorven kinderen 
179; in 1804 was dit getal teruggelopen tot 153 2 7 3 ) . Het merendeel 
van de kinderen stierf in het eerste levensjaar. Dit behoeft geen verwonde
ring te wekken. Doordat de medische verzorging nog lang niet op het peil 
stond van tegenwoordig, waren het juist de nog tere jonggeborenen, die 
het slachtoffer werden van allerlei ziekten. Een andere factor, die tot het 
hoge sterftecijfer bijdroeg, was de dood van vele personen in het Gasthuis, 
waaronder waarschijnlijk ook mensen van buiten de stad. Hier volgt een 
nadere specificatie van het aantal sterf ten in 1804 2 7 4 ) : 

Gestorven in 1804: 104 manspersonen 
105 vrouwspersonen 

10 misgeborenen 
22 kraamkinderen 

121 kinderen 

362 
101 personen in het Gasthuis 

Totaal: 463 sterf ten 

Onder de 209 dode volwassenen in 1804, — buiten degenen die in 
het Gasthuis waren gestorven —, waren er 63 mensen boven de zeventig 
en 4 boven de negentig j a a r 2 7 5 ) . In 1805 was het aantal overledenen van 

2T2) i.a./>.,blz.292. 
2TS) Van de Graaf f, в.ш.,Ыг. 279. 
2 7 4 ) а.и>.,Ъ\г- 280. 
a T 5 ) e.w.,blz.281. 
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hoge leeftijd nog groter. Van de 381 doden, — de 130 uit het Gasthuis 
zijn hier niet bij gerekend —, waren 122 personen boven de zeventig en 
7 boven de negentig jaar gestorven 2 7 6 ) . 
Het valt op, dat er in deze jaren zoveel oude mensen sterven. Hierop is 
misschien van invloed geweest de steeds toenemende armoede en de zeer 
hoge waterstand in begin 1805 2 7 7 ) . Het ongemak, de koude en vochtigheid 
in de huizen, waar de eerste verdieping door het hoge water onderstond, 
vooral in de lagere gedeelten van de stad, zullen voor veel oude mensen 
schadelijk geweest zijn. Ook de levensmiddelen waren schaars en duur; 
typerend hiervoor zijn de bepalingen van het jaar 1804, waarbij verordend 
werd het grote aantal honden in de stad te verminderen, aangezien het 
voedsel erg schaars was 2 7 8 ) . 
Het aantal zieken, dat in 1805 in het Gasthuis verpleegd werd, bedroeg 
496. Van dit Groot Burgergasthuis zegt verder S. van de Graaf f: „Het is 
een rijke fundatie en alle zieke Ingezetenen worden daarin, des verkiezende, 
verpleegd of kunnen er de nodige medicijnen halen. De administratie van 
dit Gesticht wordt door vijf Regenten uit het Gemeentebestuur van 
's-Hertogenbosch waargenomen" 2 7 9 ) . 

De verhouding tussen het gemiddeld jaarlijks sterftecijfer en de bevol
kingsgrootte, — waarbij men ook het garnizoen moet rekenen, omdat de 
gestorvenen hiervan meegeteld zijn —, is ruw geschat 470: 15 à 16.000 
ofwel 1: 32 à 34. Om deze schatting zeker niet te hoog te doen zijn, nemen 
wij de verhouding 1 : 30. Nu blijkt, dat de sterfte in Amsterdam veel 
groter is geweest, want hier stierf er omstreeks 1780 jaarlijks 1 op de 20 2 8 0 ) . 
Volgens A. Ypey moet „die aanmerkelijk meerdere sterfte te Amsterdam 
worden toegeschreven aan den ongezonden dampkring, steeds bezwangerd 
met de uitwaasemingen van rottend wa te r " 2 8 1 ) . Den Bosch daarentegen 
had door de Dommel en de Aa, — die in meerdere vertakkingen door 
een groot gedeelte van de stad stroomden en daarna tot de Dieze verenigd 
in de Maas kwamen —, een uitstekend en vlug werkend riolerings
systeem, zodat verontreinigd water in betrekkelijk korte tijd uit de stad 
was verdwenen. Den Bosch had dus niet zoals Amsterdam last van 
grachten met stinkend en vrijwel stiktaand water. Daarbij komt dat in 
deze tijd een grote stad ongezonder was om te wonen dan een kleine; de 

2 Τ β ) Vgl. noot 275. 
2 7 7 ) G.A., Res. 1805, 13 Febraari, fol. 75. 
2 7 8 ) G.Α., Res. 1804, 4 Juli, 8 en 14 Augustus. 
2 '7 9) Van de Graaff, a.w., biz. 294. 
2 8 0 ) Antwoord van A. Ypey aan /. Micheli, strekkende tot verdeedìging der denk

beelden des Schrijvers aangaande de schadelijkheid der dampen van rottend Water, 
in Mengelwerk der Alg. Vad. Letteroefeningen V, 2e stuk (1783), blz. 64. 

a81) *.*.ƒ>., blz. 65. 
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zeer dichte bebouwing met weinig licht en lucht en de daardoor ontstane 
opeenhoping van mensen zijn zeer zeker voorname oorzaken geweest van 
het hoge sterftecijfer in de grote stad. Walkart gaat zelfs zover, dat volgens 
hem Den Bosch „uit hoofde van zijn natuurlijke gesteldheid onder de 
gezondste steden der Nederlanden moet gerekend w o r d e n " 2 8 2 ) . Boven
dien waren naar zijn oordeel de Bosschenaren van een taai ras: „De 
meesten worden zoo weekelijk niet opgevoed als de Stedelingen in Holland, 
en die geregeld leeven zijn doorgaans van een vaster lichaamsgestel" 2 8 3 ) . 
Men vond er dan ook veel oude mensen; het aantal van hen zou nog 
groter zijn, indien er „maar niet zoo veele waren, die door een gekrenkte 
jeugd en aanhoudende ongebonde Levenswijze hunne dagen verkorten 2 8 4 ) . 

Hoewel de bevolking over het algemeen dus tamelijk gezond en sterk 
was, nam Den Bosch echter in de tweede helft van de achttiende eeuw 
door het hoge sterftecijfer niet toe in zijn totale bevolkingsgrootte. Hiertoe 
kan o.a. hebben bijgedragen het afnemend getal huwelijken, zoals blijkt 
uit het volgend staatje 2 8 5 ) : 

Jaren 

1788 
1799 
1800 
1804 
1805 

Aantal 
huwelijken 

196 
152 
125 
110 
91 

Uit deze gegevens kan men duidelijk opmaken, dat het aantal getrouwde 
paren snel terugliep. Over het algemeen zijn de cijfers hiervan een maat
staf voor de sociaal-economische toestand. Zo zijn er minder huwelijken 
naarmate de tijden slechter zijn. Hoe de situatie op economisch gebied 
was, zal uit de voorgaande paragrafen wel gebleken zijn. De armoede 
was sedert de laatste jaren van de achttiende en de eerste van de negen
tiende eeuw aanmerkelijk toegenomen. Zodoende had de slechte econo
mische situatie invloed op het aantal mensen, dat ging trouwen. 
Een belangrijk deel van het aantal huwelijken werd gesloten tussen 
militairen en Bossche meisjes. Het waren dienstdoende of gewezen sol
daten zowel uit het garnizoen van Den Bosch als uit andere gamizoens-

3 e a ) Walkart, t.a.p., blz. 286. 
*83) t.a.p.,blz.278. 
2 8 4 ) t.a.p., blz. 292. 
2 В Б ) Dit staatje is opgemaakt uit cijfers, ontleend aan v. d. Graaff, a.w.,bh. 279-80. 
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steden 2 8 6 ) . Niet voor niets schrijft Walkart, dat men in Den Bosch „een 

vruchtbaare Kweekschool van Vrijerije en Huwelijken voor de Militairen 

aantreft, die bij de sexe een witten voet hebben en in deeze Stad in groot 

aanzien zijn" 2 8 7 ). 

Naast een hoog geboortecijfer stond ook een hoog sterftecijfer. Het be

volkingsoverschot was meestal miniem, soms zelfs negatief. Aan de stabili

teit of zeer geringe toename van de bevolkingsgrootte kan mogelijk ook 

een zeker migratie-overschot hebben bijgedragen. Het is echter moeilijk 

na te gaan, welke rol de migratie bij de bevolkingscurve gespeeld heeft. 

De betekenis van de emigratie vanuit Den Bosch naar andere steden zal 

dan pas kunnen blijken, wanneer men over de gegevens uit de poorters-

boeken van allerlei plaatsen kan beschikken. Eerst zal dus een landelijk 

onderzoek ingesteld moeten worden naar de binnenlandse migratie in 

vroegere tijden. Daar de bevolkingsgrootte van Den Bosch in de tweede 

helft van de achttiende eeuw vrijwel constant was en de sterftecijfers vaak 

hoger waren dan die der geboorten, kan in ieder geval aangenomen worden, 

dat de emigratie vanuit Den Bosch naar andere streken de immigratie 

naar deze stad niet overtroffen heeft. 

Welke betekenis de immigratie had, kan men opmaken uit de poorters-

boeken van de stad. Wij hebben nagegaan uit welke streken de lieden 

kwamen, die zich tussen 1740 en 1800 in Den Bosch vest igden 2 8 8 ) . Bij 

het onderzoeken van deze nieuwe vestigingen blijkt onmiddellijk, dat de 

immigratie vanuit de naaste omgeving niet groot is geweest: Helvoirt 

leverde in de periode 1742-1800 slechts 6 nieuwe poorters aan Den Bosch, 

Vught 14, Esch 8, St. Michielsgestel 8, Berlicum 27, Rosmalen 12, Empel 

10 en het in Hollands gebied liggende Engelen en Vlijmen resp. 3 en 14. 

De meer verwijderd gelegen delen van de Meierij van Den Bosch leverden 

echter meer immigranten. De vier kwartieren van de Meierij, waarbij de 

reeds genoemde plaatsen door ons nu niet gerekend worden, geven de 

volgende cijfers: 

Maasland 68, waarvan er 8 uit Oss kwamen. 
Peelland 80, waarvan 4 uit Helmond, 14 uit St. Oedenrode en 

18 uit Schijndel. 
Kempenland 68, waarvan 13 uit Eindhoven en 17 uit Oirschot. 
Oisterwijk 77, waarvan 26 uit Boxtel, 20 uit Oisterwijk, 12 uit Til

burg en 3 uit Waalwijk. 

2 β β ) Notulenboeken van schepen-commissarissen tot huwelijkszaken: R.A., Voor
lopige inventaris van het oud archief van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Her-
togenbosch 1759-1810, S. 100-113. 

2 8 7 ) Walkart, t.a.p., blz. 279. 
2 8 e ) G.A., Poirtersboek van de stad Den Bosch, 30 Januari 1742-19 Januari 1808. 
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Wanneer wij hierbij ook voegen de bovengenoemde plaatsen van de Meierij 
in de nabije omgeving van Den Bosch, dan zijn er in deze zestig jaren 378 
mensen uit de Meierij naar Den Bosch getrokken. 
Uit het westelijk deel van Staats Brabant waren niet veel mensen naar 
Den Bosch gemigreerd; zij kwamen voornamelijk uit Breda en Bergen op 
Zoom, nl. 24 uit de eerste en 9 uit de tweede stad. 

Van de immigratie uit de zeven provinciën van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden was die uit Holland verreweg het belangrijkst. 
In de jaren 1742-1800 trokken vanuit dit gewest 235 mensen naar Den 
Bosch. Deze nieuwe poorters kwamen hoofdzakelijk uit de steden, o.a. 
uit Amsterdam 27, Haarlem 6, Den Haag 34, Leiden 17, Rotterdam 25, 
Dordrecht 10 en Heusden, dat toen bij Holland hoorde, 19, terwijl uit 
het overige Hollandse gebied van de Langstraat ruim 30 nieuwe Bossche 
ingezetenen kwamen, waarvan er 14 uit Vlijmen. 
Uit Zeeland waren in deze jaren slechts 6 personen naar Den Bosch ver
huisd, waarvan 3 uit Middelburg. 
Utrecht leverde 20 nieuwe poorters, die bijna allen uit de stad Utrecht 
kwamen. 
Ook uit de noordelijke gewesten waren immigranten naar Den Bosch 
getrokken, waarvan 9 uit Friesland, 3 uit Groningen en 15 uit Overijsel. 
Gelderland had na Holland het grootste aandeel in de binnenlandse 
migratie naar Den Bosch. Uit dit gewest trokken 160 mensen weg naar 
deze stad; hiervan kwamen er 29 uit Nijmegen, 11 uit Zutphen, 8 uit 
Arnhem en 51 uit de Bommelerwaard. 

In totaal waren uit de zeven gewesten van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden circa 450 mensen naar Den Bosch gekomen. Het aandeel 
van de overige gebieden der Republiek in de immigratie was als volgt: 
het landschap Drente 3, Staats Vlaanderen 8 en Staats Limburg 82, van 
welke laatste immigranten er 63 uit Maastricht en naaste omgeving en 12 
uit Venlo kwamen. Uit het gedeelte van het huidige Limburg, dat toen 
nog niet tot ons land behoorde, waren er een veertigtal lieden, waarvan 
9 uit Weert en 4 uit Roermond, naar Den Bosch getrokken. 
Ook de niet aan de Republiek onderhorige gebieden waren bij de migratie 
naar Den Bosch vertegenwoordigd, o.a. het land van Ravenstein met 15 
immigranten, het graafschap Megen 5, stad en lande van Grave 15, 
Boxmeer 8, land van Kuik 7, enz. 

Tot hier toe is alleen de binnenlandse migratie naar Den Bosch 
besproken. Wat de betekenis van het buitenland is geweest voor de immi
gratie naar deze stad, zal nu in het volgende behandeld worden. Van 
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het meeste belang waren hiervoor de omringende landen, ni. de Zuidelijke 
Nederlanden en Duitsland. Het eerste gebied verschafte Den Bosch ruim 
100 nieuwe burgers, waarvan er 3 uit Antwerpen, 5 uit Brussel, 3 uit 
Leuven, 35 uit het land van Luik, hoofdzakelijk uit de stad Luik zelf, 
12 uit Namen en eveneens 12 uit Doornik kwamen. 
Van de buitenlandse immigratie was die uit Duitsland verreweg het grootst. 
Een aantal van 220 Duitsers liet zich in de jaren 1742-1800 als burger 
van Den Bosch inschrijven. Hiervan kwamen er uit Kleef 19, Gulik 14, 
Keulen 9, Aken 2, Hessen 25, Pruisen 8, Waldeck 8 en Nassau 19. Deze 
grote Duitse infiltratie, die ook in de negentiende eeuw bleef voortduren, 
is nu nog merkbaar aan de vele namen van Duitse origine. 
Uit Frankrijk zijn in dezelfde periode slechts een dertigtal lieden naar 
Den Bosch getrokken. Zwitserland wordt bij de inschrijvingen circa 70 keer 
genoemd ak het geboorteland van de nieuwe poorters; hiervan kwamen er 
31 uit het canton Bern en 17 uit het canton Zürich. Uit een overeenkomst 
tussen de steden 's-Hertogenbosch en Bern, op 10 Juli 1772 aangegaan, 
betreffende vrijstelling van het recht van exue of issue voor hun wederzijdse 
ingezetenen blijkt, dat het contact tussen beide steden niet onbetekenend 
w a s 2 8 9 ) . Het is jammer, dat de poortersboeken geen beroepen opgeven, 
zodat hier geen verdere gegevens te halen zijn over deze immigratie. De 
Notulenboeken van de schepen-commissarissen tot huwelijkszaken tonen 
echter aan, dat nogal wat Bossche meisjes trouwden met militairen, geboor
tig uit Zwitserland, die dienden of gediend hadden in het regiment Zwitsers 
onder luitenant-generaal Esscher, welk regiment hier in garnizoen lag 2 9 0 ) . 
Door de aanwezigheid van dit regiment Zwitsers, zoak er o.a. eveneens 
een in Maastricht en Namen lag, wordt de migratie vanuit Zwitserland 
naar Den Bosch verklaard, hoewel ook niet-Zwitsers, meestal Duitsers, 
in dit regiment zijn opgenomen. Alleen al in de jaren 1773-75 trouwden 
er zeven militairen, — allen geboren in de cantons Bern en Zürich —, 
van het regiment Zwitsers in Den Bosch met meisjes uit deze stad 2 9 1 ). 
Dezen lagen dus hier ak beroepsmilitair in garnizoen. De Zwitsers waren 
immers de soldaten van Europa, zodat het geen verwondering behoeft 
te wekken, dat ook de Republiek een aantal van hen in dienst had. Het 
is te hopen, dat er in de toekomst eens een speciale studie gemaakt zal 

989 ) J· Sassen, Inventons archieven 's-Hertogenbsch, Charters 1191-1826, n. 1077. 
a e o) Notulenboeken van schepen-commissarissen tot huwelijkszaken: R.A., Voor

lopige inventaris van het oud archief van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Her
togenbosch 1759-1810, S. 100-113. 

291) t.a.p. 1773-75, S. 102-103. 

79 



worden van de migratie in vorige eeuwen om ons hierin een dieper 
inzicht te geven. 
Ook uit meer afgelegen landen hadden zich enkele mensen metterwoon 
in Den Bosch gevestigd. Dezen kwamen uit Denemarken, Ierland, Schot
land, Spanje, Italië, Tirol, Hongarije en Polen. Verder waren er van de 
vreemdelingen, die in Den Bosch kwamen wonen, enkele buiten Europa 
geboren, nl. in Oost- en West-Indië en in Colombo op Ceylon. 

Wanneer wij een beknopt overzicht willen geven van de voornaamste 
gebieden van migratie naar Den Bosch, dan krijgen wij voor de jaren 
1742-1800 het volgende ruwe beeld: 

Binnenland 
Immigratie uit de Meierij van Den Bosch . . . 
Immigratie uit de zeven provinciën der Republiek 
Immigratie uit het huidige Limburg 

Buitenland 
Immigratie uit de Zuidelijke Nederlanden . . . 
Immigratie uit Duitsland 
Immigratie uit Frankrijk 
Immigratie uit Zwitserland 
Immigratie uit overig Europa 
Immigratie van buiten Europa 

Woonplaats onbekend 

Totaal aantal inschrijvingen 

Tot slot nog enkele conclusies: 
In de poortersboeken worden nooit de namen van vrouwen en kinderen 

opgegeven. Toch is het onwaarschijnlijk, dat er geen gezinnen de stad 
zijn binnen gekomen. De namen, die in het poortersboek worden opgegeven, 
kunnen zowel van vrijgezellen als van gezinshoofden zijn, zodat het 
werkelijk aantal immigranten hoger geweest moet zijn dan het getal van 
1575 inschrijvingen in de jaren 1742-1800 2 9 2 ) . 
De immigratie uit de naaste omgeving van Den Bosch is niet belangrijk 
geweest; de trek vanuit de wat verder gelegen plaatsen in de Meierij naar 
Den Bosch was echter veel groter. 
Wat de binnenlandse immigratie uit het overige deel van de Republiek 

292 ) G.A., Poirterboek van de stad Den Bosch, 1742-1808. 

80 



betreft, kwam de migratie naar Den Bosch voor een belangrijk deel uit 

de steden. Vooral uit de steden, waarmee Den Bosch drukke handelsrelaties 

onderhield, blijkt het aantal immigranten groot geweest te zijn. De volgende 

plaatsen vallen wat dit betreft bijzonder op: Amsterdam, Den Haag, 

Leiden, Rotterdam, Dordrecht, Heusden, Utrecht, Nijmegen en Maastricht. 

Buiten de Republiek waren het de landen van Gulik, Kleef en Luik, waar 

veel immigranten vandaan kwamen. De vraag doet zich nu aan ons voor, 

of het drukke interlocale verkeer, — het waren immers allen plaatsen 

waarop een geregelde post- en vrachtdienst werd onderhouden — , in deze 

migratie een rol heeft gespeeld. Alleen een diepgaande studie over dit 

onderwerp zal hierop een antwoord kunnen geven. 

Een andere kwestie, die zich aan ons opdringt, is de vraag, wat voor 

lieden deze nieuwe poorters waren, welk beroep zij uitoefenden, waarom 

zij uit hun oude woonplaats waren weggetrokken en waarom zij zich in 

Den Bosch vestigden. De sociaal-economische toestand was in het midden 

van de achttiende eeuw niet slecht in deze stad. Vaak wordt er na 1795 

door het stadsbestuur in rapporten het welvaartspeil van Den Bosch ver

geleken met de toestand in de tweede helft van de achttiende eeuw, die 

volgens deze berichten tamelijk goed geweest moet zijn. De garentwijnde-

rijen, de lintmolens en de speldenmakerijen gaven toen duizenden handen 

werk. In het rijke Holland heerste echter in de tweede helft van de 

achttiende eeuw veel armoede onder de volksklasse. Daar had de goederen

handel, die eertijds vele mensen werk verschafte, in de loop van de 

achttiende eeuw veel aan betekenis verloren. Er was een commissiehandel 

tot ontwikkeling gekomen en daaruit later weer een geldhandel, die aan 

enkelen wel grote winsten maar aan de massa weinig werk gaf. Ook de 

nijverheid was daar in verval geraakt, doordat zij door de vrijhandeb-

politiek van de Republiek geen bescherming genoot, zich door het mer-

cantilistisch systeem in de omringende landen van haar oude afzetgebieden 

beroofd zag, door de hoge arbeidslonen niet tegen het buitenland kon 

concurreren en door de talrijke belemmerende gildebepalingen in haar 

uitgroei belemmerd werd. 

Ook in het buitenland, vooral in Duitsland, was de volksarmoede groot 

en de loonstandaard laag. Armoede, gebrek aan werk en hoop op een 

beter loon deed velen wegtrekken. Dat in Duitsland de emigratie naar meer 

welvarende landen, vooral naar Amerika, niet gering was, blijkt in Den 

Bosch uit verschillende gegevens. Bepaalde personen stellen zich hier borg, 

dat er van de Duitse emigranten, — die in groepen over Den Bosch naar 

de haven Rotterdam gebracht worden om vandaar meestal naar Amerika 

te worden vervoerd — , niemand in Den Bosch zal achterblijven en dat 
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door deze passerende emigranten geen overlast gedaan zal worden aan de 
inwoners van de stad. Zo is er een borgstelling door Peter Keun van 
8 Juli 1754 voor alle personen, die de Rijn afkomen naar Den Bosch, dat 
zij door hem verder zullen worden getransporteerd naar Rotterdam, van
waar zij zullen vertrekken naar de Engelse koloniën in Amerika 2 9 3 ). 
Op 20 Juni 1766 stellen J. Blisset en L. Bogaers, burgers van Den Bosch, 
zich borg voor James Crawford, koopman te Rotterdam en belast met de 
zorg voor de overtocht, „belovende te zullen bezorgen, dat door de pas
serende Duitse emigranten geen overlast geschiede aan ingezetenen dezer 
stad en dat gene derzelver zich hier blijve ophouden, haar kinderen 
achterlaten en zij noch dezelve hier ter plaatse bedelen". Deze emigranten 
zijn op weg naar Pennsylvanie 2 9 4 ). 
Een jaar hiema, 22 Juni 1767, is er weer een borgtocht nodig voor het 
passeren van Den Bosch door 1600 Duitse emigranten op weg naar „de 
koloniën van Zijn Groot Bnttannische Majesteit". Voor het transport zorgt 
de Rotterdamse koopman Zacharias Hope 2ft5 ). 
Op 5 Mei 1768 wordt er borg gesteld voor James Crawford en James 
Smits, kooplieden te Rotterdam, voor het vervoer van 1900 emigranten 
via Nijmegen en over Den Bosch naar Rotterdam 2 9 6 ) . 

Wanneer men blijkbaar bereid was om naar zo verre landen te emigreren, 
dan is het ook niet verwonderlijk, dat vele Duitsers naar de Republiek, 
vooral naar het gewest Holland, trokken. Zij wisten zich hier meestal een 
goede positie te verwerven. Wij treffen hen vooral aan als bakker, kruide
nier, ambachtsman, enz., dus als middenstander. 

Dat Den Bosch ook voor andere doeleinden als doorgangscentrum ge
bruikt werd, blijkt uit een memorie, waarin de Spaanse gezant in Den 
Haag zich tot de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden richtte. 
Hierin verzocht hij namens zijn regering toestemming voor „vrije passage 
over het territoir van den Staat" voor een aantal recruten, die voor dienst 
in het Spaanse leger (Waalse garde) in het Land van Luik aangeworven 
waren 2 9 7 ) . Vroeger liet men de aangeworven recruten door Frankrijk 
heen naar Spanje marcheren. Door de woelige toestand, waarin dit land 
echter sinds het uitbreken van de revolutie verkeerde, verkoos de Spaanse 
regering nu een andere reisroute voor haar nog niet gedisciplineerde 
soldaten. 

^ 3 ) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1749, fol. 82: 8 Juli 1754. 
294 ) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1756, fol. 254: 30 Juni 1766. 
aeB) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1756, fol. 303: 22 Juni 1767. 
2 β β ) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1762, fol. 279: 5 Mei 1768. 
2 9 7 ) Verbeme, In den Spiegel van het verleden, hoofdstuk V: Spaanse recruten 

1791, blz. 144. 
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Deze aanstaande Spaanse soldaten zouden uit het Luikerland over Hasselt 

naar Den Bosch gevoerd worden en vandaar over water naar Rotterdam, 

waar zij ingescheept zouden worden naar hun bestemming 2 9 8 ). 

Doordat er met het stadsbestuur van Rotterdam onenigheid ontstond over 

de legering van deze soldaten kreeg de gezant, na verzoek hiertoe, op 

21 October 1791 van de Staten-Generaal verlof om in plaats van te 

Rotterdam tot 1 November 1792 in Den Bosch, in overleg met de 

militaire autoriteiten aldaar, een depot te vestigen voor recruten, „welke 

van tijd tot tijd uit Luykerland zullen arriveren, om dezelve daarin te plaat

sen, totdat zij van daar te water na Rotterdam of Hellevoetsluis zullen 

worden getransporteerd" 2 9 9 ) . Welke omvang dit transport van recruten 

heeft aangenomen, is ons niet bekend. De invallen van de Franse legers in 

de Zuidelijke Nederlanden sinds 1792 heeft een langdurig bestaan van dit 

depot in Den Bosch verhinderd. 

Ondanks de immigratie in de afgelopen zestig jaren was de bevolkings

grootte van Den Bosch niet gestegen. Tijdens zijn grote bloeiperiode in de 

Middeleeuwen had Den Bosch een groter aantal inwoners dan in de tweede 

helft van de achttiende eeuw: in 1437 bestond de bevolking uit 15.856 

zielen en in 1526 bereikte zij zelfs een grootte van 22.990 3 0 0 ) , terwijl 

echter in de achttiende eeuw het bevolkingscijfer rond de twaalfduizend 

schommelde. Daar in de Middeleeuwen de schattingen der stedelijke be

volkingen vaak overdreven werden, is het niet zeker, of bovenstaande 

cijfers geheel juist zijn. In de tweede helft van de achttiende eeuw bleef 

de bevolking van Den Bosch in haar grootte vrijwel constant: in 1747 telde 

de stad 12.574 inwoners 3 0 1 ) en in 1795 bedroeg het aantal zielen 

12.627 3 0 2 ) . Zoals reeds eerder opgemerkt is, kan men voor de jaren op het 

einde van de achttiende eeuw niet spreken van een geboorteoverschot, aan

gezien het sterftecijfer vaak hoger was dan dat der geboorten. In de periode 

1770-79 was er zelfs een negatief saldo van 593. In hoeverre de bevolkings

groei zich in dalende lijn heeft bewogen, kan pas nauwkeurig bepaald 

worden, wanneer de geboorte- en sterftecijfers van alle jaren van deze 

2 β 8 ) a.w., blz. 146. 
2 9 9 ) α.κ/.,Μζ. 154. 
3 0 0 ) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis etc. der provincie Noord-Braband II, 

blz. 92. 
3 0 1 ) Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerye 

van 's-Hertogenbosch, blz. 125. 
3 0 2 ) Rapport der volkstelling binnen Den Bosch in 1795: G.A., Res. 1795, 10 Oc

tober (A 168, fol. 427). Deze en de volgende opgaven over het inwonertal van Den 
Bosch slaan alleen op de stad en sluiten dat van de vrijdommen Orthen en Den 
Düngen dus niet in. 
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periode bekend zijn. Het staat in ieder geval vast, dat het stationnair karakter 
van de bevolkingsgrootte alleen mogelijk is geweest door immigratie. Deze 
moet bovendien groter geweest zijn dan de bevolkingsafname, aangezien 
tevens een aantal mensen door emigratie afvloeide. Welke omvang deze 
emigratie had, is niet bekend; zij moet echter gezien het voorafgaande ge
ringer geweest zijn dan de immigratie. Over het aantal en beroep van de 
emigranten is door de stadsregering geen aantekening gehouden noch van 
de plaats waarheen zij trokken, zodat men hierover in het duister tast. Een 
vage aanwijzing verschaffen echter de overeenkomsten betreffende weder
kerige vrijstelling van exuegeld, welke tussen de Bossche magistraat en de 
besturen van andere steden in de achttiende eeuw gesloten werden. Dit 
exuegeld was een belasting van 5 % op het bezit van de emigrant, maar 
werd sinds lang niet meer geheven, hoewel de verordening door Keizer 
Karel V in 1547 dienaangaande uitgevaardigd 3 0 3 ) nog steeds van kracht 
was. Vermoedelijk om het niet toepassen van deze wet te legaliseren heeft 
de stad met een aantal andere plaatsen overeenkomsten aangegaan. In de 
jaren 1733-83 vond dit plaats met Middelburg 3 0 4 ) , Haarlem, Deventer, 
Gouda, Leiden, Sluis, Dendermonde, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht, 
Den Haag, Sas van Gent, Luik, Utrecht, Nijmegen, Vere, Bern, Zwolle, 
Dordrecht, Aken, Breda, Delft en Wijk bij Duurstede 3 0 5 ) . Vele Bossche 
emigranten vonden daar hun emplooi in de nijverheid: bijv. de Haarlemse 
linnenweverijen en blekerijen, de lakenindustrie in Leiden, Luik en Aken, 
de talrijke takken van trafiekbedrijf in Amsterdam en Rotterdam, etc. 
Wanneer een bepaalde bedrijfstak in Den Bosch achteruitging, moesten de 
vakarbeiders elders hun werk gaan zoeken. 

Hoewel de bevolkingsgrootte bezien over het geheel van de tweede helft der 
achttiende eeuw een stabiel karakter had, vertoonde deze toch wel enige 
schommelingen. Zo bedroeg volgens de telling, in de maand November van 
vier opeenvolgende jaren gehouden, het aantal ingezetenen als volgt: 

1781: 12.484 inwoners306). 
1782: 12.025 inwoners307). 
1783: 11.856 inwoners308). 
1784: 11.928 inwoners309). 

303) G.A., Collectanea van A. van Heum II: Exuë (A 565, fol. 580 η. 1). 
3 0 4 ) G.A., Not. stadsregering 1733, 27 Juli (A 107, fol. 227). 
3 0 B ) J. Sassen, Inventaris archieven 's-Hertogenbosch, Charters 1191-1826, n. 1031-

33, 1055-56, 1067-71, 1073-77, 1079-82, 1084-85 (blz. 156-164). 
30a) Hermans, a.w., blz. 82. 
3 0 7 ) Vgl. noot 306. 
3 0 8 ) Lijsten van het aantal inwoners te 's-Hertogenbosch in de achttiende eeuw: 

R.A., coll. Martini n. 18. 
3 0 9 ) Vgl. noot 308. 
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Deze op en neer gaande lijn in de bevolkingsgroei kan naast allerlei ziekten, 
waardoor het sterftecijfer in die tijd wegens de geringe medische verzorging 
ineens sterk kon stijgen, ook voor een gedeelte verklaard worden uit een 
vertrekoverschot, hetwelk mogelijk een gevolg was van de achteruitgang in 
het welvaartspeil van de stad. 

Toen de omwenteling van 1795 nieuwe besturen in stad, gewest en 
land aan het bewind bracht, namen deze met de organisatie van de admini
stratie ook de regeling van de bevolkingsstatistiek ter hand. Op 3 October 
1795 werd er tot een volkstelling besloten, die nog in diezelfde maand ge
houden werd 3 1 0 ) . Aan de hand van deze telling werd het land verdeeld in 
126 kiesdistricten, die elk ongeveer vijftien duizend zielen telden. Deze 
eerste Volkstellinge in de Nederlandsche Republiek werd in 1796 door de 
„Commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie" uitgegeven 3 1 1 ). 
Uit de gegevens van deze telling blijkt, dat Den Bosch in 1795 de 
grootste plaats van Brabant was en ab centrum in een uitgestrekt platte
landsgebied lag. Het grootste deel van ons volk woonde toen nog op het 
platteland. Amsterdam was de enige grote stad met een inwoneraantal van 
217.024 zielen, gevolgd door Rotterdam, dat 53.212 ingezetenen had. 
Boven de twintig duizend kwamen dan verder nog de volgende vijf steden : 
Den Haag (38.433), Utrecht (32.294), Leiden (30.955), Groningen 
(23.770) en Haarlem (21.227). De plaatsen, die tien tot twintig duizend 
zielen telden, waren negen in getal, nl. Dordrecht (18.014), Middelburg 
(17.687), Leeuwarden (15.525), Delft (13.737), Den Bosch (12.627), 
Zwolle (12.220), Gouda (11.715), Nijmegen (11.008) en Arnhem 
(10.080) 3 1 2 ) . 

310) Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815), bh. 7. 
311 ) Volkstellinge in de N ederlandsche Republiek van 1795, uitgegeven op last 

der Commissie tot het ontwerpen van een Plan van Constitutie voor het Volk van 
Nederland. 

312) a.w., blz. 3-68. Enkele van deze cijfers der gedrukte volkstelling van 1795 
verschillen enigszins met die, welke Ramaer opgeeft, nl. de opgaven van Den Bosch, 
Middelburg en Amsterdam. Het blijkt echter, dat deze auteur de bevolking van 
Orthen bij Den Bosch gerekend heeft. Dit is niet juist, omdat Orthen administratief 
een zelfstandig dorp was; alleen wat de rechtspraak betreft viel het onder de schepen
bank van Den Bosch. Wanneer Ramaer Orthen bij de stad gerekend heeft, omdat 
het behoorde tot het vrijdom, dan had hij dit ook met Den Düngen moeten doen. 
Waarschijnlijk, omdat Orthen tegenwoordig tot de gemeente Den Bosch behoort, 
heeft hij het inwonertal hiervan over 1795 bij dat der stad geteld. Eensgelijks rekent 
hij het ambacht Middelburg bij de stad Middelburg, terwijl ook zijn bevolkingscijfer 
van Amsterdam hoger ligt dan de officiële opgave. Het is uit historisch oogpunt 
echter onjuist om bij het bepalen van het bevolkingscijfer van een gemeente in het 
verleden uit te gaan van het aantal mensen, dat toen op de tegenwoordige oppervlakte 
van de betreffende gemeente woonde. De uitgestrektheid van een plaats kan door 
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Terwijl Den Bosch in een van de volkrijkste gewesten lag, — Bataafs 
Brabant had 210.723 inwoners en volgde daarmee als derde na Holland 
met 828.542 en Gelderland met 217.828 inwoners 3 1 3) —, was het toch in 
dit gewest de enige stad boven de tien duizend. Uit de volgende tabel 
blijkt duidelijk, hoezeer Den Bosch het centrum was van het omgevende 
platteland. 

Overzicht van het inwoneraantal der gemeenten in de Meierij van Den Bosch 
volgens de telling van October 1795s14)·. 

Aantal inwoners 

minder dan 500 
500- 1.000 

1.000- 2.000 
2.000- 5.000 
5.000-10.000 

10.000-20.000 

Aantal 
Gemeenten 

in de Meierij 

40 
27 
34 
12 
1 
1 

In de Meierij, waar circa 130.000 mensen woonden, waren de handelsstad 
's-Hertogenbosch (12.627) en de industrieplaats Tilburg (8.532) de enige 
grote gemeenten 3 1 5 ) . Opvallend is, dat de latere grote industriecentra ak 
Eindhoven en Helmond in deze tijd nog slechts 1.959 en 2.488 inwoners 
te lden 3 1 6 ) . In West-Brabant was Breda (8.250) de enige grote stad, ge
volgd door Oosterhout (5.395), Bergen op Zoom (4.722) en Roosendaal 
(4.574) 3 1 7 ) . 
Bijna geheel de bevolking van de Meierij woonde, zoak uit bovengaand 
staatje blijkt, op het platteland. In dit uitgestrekte gebied was Den Bosch 
de enige stad, in welke slechts een tiende van de totale bevolking woonde. 
In Holland daarentegen woonde reeds de helft van de bevolking in de hier
boven genoemde acht grote steden; voegt men hier nog de talrijke kleine 

annexaties zeer verschillend zijn met vroeger. Alleen bij vergelijkingen met de gegevens 
uit de moderne tijd is bij een nauwkeurige onderverdeling deze methode te ver
dedigen. Aangezien hier geen vergelijking met andere jaren plaats vindt, hebben wij 
de voorkeur gegeven aan de bevolkingscijfers van de plaatsen, zoals die in 1795 
historisch bepaald waren. 

313 ) Volkstellinge...., a.w., blz. 69. 
314 ) Deze tabel is opgesteld uit gegevens, die ontleend zijn aan de Volkstellinge ..., 

a.w., blz. 34-37. 
31B) a.w., blz. 34-35. 
318 ) a.w., blz. 36-37. 
31T) a.w., blz. 37-39. 
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steden als Alkmaar, Enkhuizen, Hoom, Schiedam enz. toe, dan is de con
clusie gewettigd, dat de bevolking van Holland, vergeleken met andere ge
westen, zeer sterk verstedelijkt was. Na deze bestudering van de verspreiding 
der bevolking, is het duidelijk, dat Den Bosch, gelegen in een uitgestrekt en 
voor die tijd dicht bevolkt plattelandsgebied, een belangrijk markt- en ver
zorgingscentrum voor de verre omgeving geweest moet zijn. 

De bevolkingscijfers van Den Bosch bleven, na een geringe stijging tot 
13.156 in 1805, in de volgende jaren om dit getal schommelen. In zijn 
beschrijving van deze stad geeft Servaas van de Graaff op, dat hier 
de bevolking, volgens de telling in November 1805 gehouden, 13.156 
zielen bedroeg. Breda had in hetzelfde jaar 8.000 ingezetenen, Tilburg 
8.511, Helmond 2.489 en Eindhoven 2.010 3 1 8 ) . 's-Hertogenbosch was 
dus de grootste stad van het departement Brabant. 

Dit Brabant van 1805 was door de incorporatie van enige gebieden 
belangrijk groter dan het oude Staats Brabant. Bij staatsbesluit van 
21 December 1805 waren de grenzen der departementen opnieuw vast
gesteld 3 1 9 ) . Bij deze gelegenheid kwam een vrij brede strook van Holland 
bij het departement Brabant. De grens liep voortaan van Willemstad door 
het Hollandsch Diep, de Biesbosch en het Oude Maasje tot Heusden. Het 
toegevoegde gebied omvatte Geertruidenberg, Niervaart, Zevenbergen, 
Lage en Hoge Zwaluwe, Drimmelen, Raamsdonk, Waspik, 's-Gravenmoer, 
's-Grevelduin-Kapelle, Nederveen-Kapelle en Zuidewijn-Kapelle, Vrij-
hoeve-Kapelle, Bezooien, Oudheusden, Elshout en Hulten, Herpt en 
Berne, Hedikhuizen, Onzenoord, Vlijmen en Engelen. De grens met Gelder
land werd gevormd door de Maas, zodat Ooien en Dieden bij Brabant 
kwamen, terwijl de grens tussen Zeeland en Brabant in zoverre gewijzigd 
werd, dat Nieuw Vosmeer en Hinkelenoord van het eerste naar het tweede 
departement gingen 3 2 0 ). In September 1805 was het departement al ver
groot met de door de Fransen in 1795 bezette en in 1800 aan de Bataafse 
Republiek afgestane enclaves, nl. stad en land van Ravenstein; het graaf
schap Megen; de voormalige Duitse commanderij Gemert; Boxmeer, 
St. Antonis en Oef feit; en Bokhoven 3 2 1 ) . 

318 ) Van de Graaff, Tabellen behoorende tot de Statistiek van Braband tabel La.D. 
8 l e ) Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815), blz. 61. 
320) Ramaer, a.w., blz. 63-64. 
321 ) Hermans, S taatsstukken en bescheiden betrekkelijk de inlijving van de souve-

reine heerlijkheden Ravenstein, Megen, Boxmeer en Gemert in Frankrijk en ver
volgens in Noord-Nederland, in Bijdragen tot de Geschiedenis etc.... der provincie 
Noord-Braband I, blz. 495 vlg. en II blz. 429 vlg. 
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§ 7. De feitelijke herleving van de gildenorganisatie 

onder de staatsregeling van 1801 

Met de afkondiging van de staatsregeling van 1798 was het gilde-
vraagstuk nog geenszins afgehandeld. De daadwerkelijke overgang van 
stedelijke ambachtsautarkie naar nationale bedrijfs- en verkeersvrijheid 
leverde grote moeilijkheden op. Pogingen tot ontduiking van de wettelijke 
voorschriften betreffende de opheffing van de gilden kwamen veelvuldig 
voor. Men beriep zich hierbij vaak op een bepaling in de publicatie van 
het Uitvoerend Bewind van 5 October 1798, waarbij op de algehele 
ontbinding van het gildesysteem voorlopig een uitzondering werd gemaakt 
voor die voorschriften, welke betrekking hadden op „de goede politie" 3 2 2 ) . 
De voorstanders van de corporatieve gedachte probeerden de oude be
roeps- en bedrijfsbepalingen zoveel mogelijk te brengen onder deze rubriek 
van maatregelen tot de goede gang van zaken. Dit had tot gevolg, dat het 
Uitvoerend Bewind reeds op 24 December 1798 moest bekend maken, dat 
de toelating tot een ambacht of bedrijf, waarvoor voorschriften van goede 
politie bestonden, niet verhinderd mocht worden 3 2 3 ). Iedereen was immers 
vrij het beroep uit te oefenen, dat hij verkoos, mits hij zich aanmeldde bij 
de provisionele commissarissen van de voormalige gilden en zich bereid 
verklaarde de geldende voorschriften te eerbiedigen. Bij publicatie van 
28 Maart 1799 wees het Uitvoerend Bewind er nadrukkelijk op, dat met 
de afschaffing der gilden eveneens verboden was om van aspiranten voor 
een of ander vak een proefstuk en toelatingsgeld te vorderen 3 2 4 ). Het 
rekbare begrip betreffende de goede politie is een van de redenen geweest, 
dat de invloed van de gilden zolang kon blijven bestaan. Een andere factor 
was, dat de beoefenaren van het bedrijfsleven in het oude en traditionele 
gildesysteem waren opgegroeid en zich daardoor hiervan niet opeens konden 
losmaken. De zin voor economische ordening was dus nog zeer sterk. 
Toen dan ook de nieuwe staatsregeling van 1801 de mogelijkheid schiep om 
tot het oude terug te keren, werd deze kans tot reactie in alle steden 
aangegrepen. 

Hoewel de staatsregeling van 1798 bepaald had, dat pas na vijf jaar 
hierin verandering mocht worden aangebracht, kwam reeds eerder een 

3*2) Hier moet het begrip politie zeer ruim geïnterpreteerd worden. In stricte zin 
betekent het de zorg tot het verhinderen van kwaad, terwijl het in brede zin duidt 
op de taak van de overheid om het algemeen welzijn te bevorderen. In het Duits 
wordt het verschil duidelijk aangegeven door de woorden Sicherheits- en Wohlfarts-
polizei: J. J. Loeff, De sociale grondrechten van de mens, in Handelingen der Neder
landse Juristenvereniging 1953, blz. 139. 

^ 3 ) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, blz. 131. 
324) a.w.,blz. 133. 
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herziening tot stand als gevolg van de heersende ontevredenheid. Nadat 
een ontwerp van een nieuwe constitutie op 11 Juni 1801 door de Eerste 
Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam was verworpen, greep 
consul Napoleon vanuit Frankrijk in. Deze liet het ontwerp naar zijn 
inzichten omwerken, waarna het buiten het Vertegenwoordigend Lichaam 
om, dus op onwettige wijze, bij proclamatie van het Uitvoerend Bewind 
d.d. 14 September aan de grondvergaderingen ter goedkeuring werd voor
gelegd. De volksstemming verwierp het echter op 1 October 1801 met 
grote meerderheid, nl. 52.219 stemmen tegen en 16.617 voor 3 2 5 ) . Meer 
dan driehonderd duizend stemgerechtigde burgers waren thuis gebleven, 
zodat niet meer dan een zesde deel van de kiezers zijn stem had uitgebracht. 
Hoewel in Den Bosch de belangstelling ook niet groot was geweest, was 
hier de opkomst toch nog het dubbele van het landelijk gemiddelde. Het 
aantal stemgerechtigde inwoners van deze stad en vrijdom Orthen werd 
door de municipaliteit op 2200 geschat. Hiervan hadden er 630 het 
ontwerp verworpen en 13 goedgekeurd326). Toch werd het ontwerp der 
nieuwe staatsregeling voor aangenomen verklaard door alleen het aantal 
tegenstemmers te publiceren en te doen alsof de rest van het totale aantal 
kiesgerechtigden voorgestemd had. Verzet tegen dit met voeten treden 
van de democratische beginselen kwam niet voor. De politieke lusteloosheid, 
welke ak reactie op de hooggespannen verwachtingen van de eerste 
revolutietijd zich van velen had meester gemaakt, deed de burgers hierin 
berusten. 

In October 1801 trad de nieuwe staatsregeling in werking. Deze was 
in het aantal artikelen, welke zij bevatte, veel beknopter dan de vooraf
gaande van 1798. Bovendien baseerde zij zich ook meer op de werkelijk
heid; de ideologische phrasen van 1798 waren grotendeek verdwenen. 
De staatsregeling van 1801 had een autoritair karakter, zowel door het 
kiesrecht in beginsel te verbinden aan een zekere materiële gegoedheid ak 
door het zwaartepunt van de landsregering te leggen bij een Staatsbewind. 
Dit college van twaalf leden was niet alleen uitvoerend orgaan, maar had 
ook een grote invloed op de wetgevende macht, omdat het bij uitsluiting 
het recht van initiatief had. Het Wetgevend Lichaam had derhalve weinig 
invloed en kwam dan ook op de tweede plaats. De een- en ondeelbaarheid 
van de staat bleef gehandhaafd. De grenzen van de departementen vielen 
echter nu weer samen met die der voormalige gewesten, behalve Drente, 
dat met Overijsel verenigd bleef. De besturen van departement en ge
meente kregen grotere zelfstandigheid. 

3!!5) Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, blz. 63. 
^6) G.A., Res. 1801, 7 October, fol. 481. 
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Op economisch terrein opende de staatkundige reconstructie van 1801 
perspectieven om het systeem van nationale verkeers- en bedrijfsvrijheid 
te doorbreken. Ofschoon in de algemene bepalingen van de nieuwe con
stitutie door art. 4 gewaarschuwd werd, dat „alle gilden of uitsluitende 
broederschappen" afgeschaft bleven, openden de artikelen 45 en 74 de 
weg om terug te keren naar een min of meer zelfstandige stedelijk-econo-
mische politiek. Art. 45 bepaalde, dat de wet de nodige voorzieningen 
zou treffen „tot het verzekeren aan iederen Burger van deszelfs eerlijk 
bestaan". Dit artikel was vatbaar voor een zeer ruime interpretatie, waar
van de voorstanders van een herstel der oude gildenorganisatie dan ook 
dankbaar gebruik maakten. Zij wezen de stedelijke overheid op de moge
lijkheden, geboden in art. 74: „Iedere gemeente heeft de vrije beschikking 
over deszelfs huishoudelijke belangen en bestuur, en maakt daaromtrent 
alle de vereischte plaatselijke bepalingen". Hierin werd immers gebroken 
met de centralisatietendens van de eerste staatsregeling, terwijl de term 
„huishoudelijke belangen" zich uitstekend leende voor dekmantel bij het 
successievelijk herstellen van de vroegere gildevoorschriften. 
De toenemende reactie op de vrijheidsleuzen van 1795 en op het daaruit 
voortgekomen nationaal-economisch vrijheidssysteem komt ook naar voren 
in het reglement voor het departement Brabant van April 1 8 0 2 3 2 7 ) . 
Hierin bepaalt art. 31 : „De Gilden of uitsluitende Broederschappen volgens 
art. 4 der Staatsregeling afgeschaft blijvende, is nogthans het Departemen
taal bestuur bevoegd om de nodige beschikkingen te maken, ten einde de 
Neringen en Ambachten binnen het Departement gehandhaafd en be
vorderd worden". Hoewel voorop gesteld wordt, dat de gilden nog steeds 
ontbonden zijn, reserveert het departementaal bestuur zich toch het recht 
om het bedrijfsleven bindende voorschriften op te leggen. 
Nog verder gaat het reglement voor het stadsbestuur van Den Bosch d.d. 
3 Februari 1803 3 2 8 ) , art. 28: „Het Gemeentebestuur zorgt, dat alle 
Burgerlijke Ambachten, Neeringen en Handteeringen worden aangemoe
digd en bevorderd, hetzij door bevoorens bestaan hebbende of nog be
staande Keuren, Ordonnantien en Reglementen ofwel door andere nieuwe 
Verordeningen; mitsgaders dat alle misbruiken of inkruipingen, waardoor 
dezelve Ambachten, Neeringen en Handteeringen bedorven en ten gronde 
gerigt worden, geweerd of verholpen worden, mits ten opzigte van nieuwe 
Verordeningen in het oog houdende de bepaalingen bij art. 45 der Staats-

3 2 7 ) Dit reglement is o.a. te vinden in een collectie reglementen, verordeningen, 
etc, betrekking hebbend op de staatsregeling van de Bataafse Republiek: G.A., 
В 156 η. 10. 

3 2 β ) Ibidem, В 156 η. 12. Dit gemeentereglement is eveneens te vinden in Br. en 
Rapp. 1803, 22 Februari. 

90 



regeling en bij art. 31 van het Departementaal Reglement vermeld". 
In dit artikel wordt niet alleen de mogelijkheid genoemd van het opstellen 
van bepalingen voor het bedrijfsleven maar ook het weer van kracht ver
klaren der oude gildeverordeningen. Deze voorschriften zouden zowel be
trekking moeten hebben op de bevordering van de ambachtsnijverheid 
en de kleinhandel als op het weren van bedrog en misbruiken. 

Uit de genoemde artikelen van bestuursregelingen van land, departement 
en stad blijkt duidelijk, dat, naarmate de tijd na 1801 verstreek, men steeds 
meer terugviel op het vroegere systeem van economische gebondenheid. 
Bovendien voelden het lands- en departementaal bestuur de behoefte aan 
ordening van het bedrijfsleven niet zo aan den lijve, terwijl daarentegen in 
de steden de gildegeest zeer sterk opleefde als reactie op de vrije nationale 
bedrijfs- en verkeershuishouding van 1798. 

Ook in Den Bosch werd veel aandrang uitgeoefend op het stadsbestuur 
om de vroegere beperkende voorschriften weer van kracht te verklaren. 
De terugkeer naar het oude gildenorganisme kwam echter niet opeens tot 
stand, maar verliep zeer geleidelijk. De eerste maatregel, welke hier ge
nomen werd, hield een ventverbod in. De aanleiding tot dit verbod was 
een missive d.d. 4 Augustus 1802 van de commissarissen van het kramers-
gilde aan het stadsbestuur 3 2 9 ). Dezen deelden hierin mee, dat sedert de 
afschaffing van de gilden door de staatsregeling van 1798 een groot aantal 
lieden van buiten en binnen de stad zich hadden toegelegd op het ver
handelen van waren, waarvan vroeger de verkoop uitsluitend aan leden 
van het kramersgilde was voorbehouden. Vele neringdoende ingezetenen 
werden door dit vrije koopverkeer sterk benadeeld in hun omzet. De 
adressanten vonden dit niet juist, aangezien deze inwoners, die in Den 
Bosch geboren waren of het poorterschap hadden gekocht en die voor 
het recht van kramer hadden moeten betalen en bovendien onderworpen 
waren aan alle belastingen van stad en land, gelijk gesteld werden met 
buitenstaanders, die niets of weinig van al deze lasten droegen. Door dit 
financieel zwaarder belast zijn hadden volgens hen de stedelijke neringen 
recht op bescherming. Daarom vroegen zij dan ook de oude privileges 
van het kramersgilde weer geldig te verklaren of, indien dit niet mogelijk 
was, deze zodanig te herzien, als tot welzijn van de ingezetenen zou kunnen 
strekken. De opstellers van voornoemd schrijven beriepen zich hierbij op 
het voorbeeld van de meeste Hollandse en ook andere steden, waar niet
tegenstaande de ontbinding van de gilden een aantal bepalingen tot pro
tectie van de eigensteedse neringdoenden waren gehandhaafd gebleven of 
hersteld. Als voorbeeld van het laatste werd aangehaald een publicatie van 

3 2 e ) G.A., Res. 1802, 4 Augustus, Ы. 332-33. 
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31 Mei 1802, welke in Breda ter bescherming van het plaatselijk bedrijfs
leven tegen concurrentie van buitenaf was uitgevaardigd 3 3 0 ). 
Nadat de municipaliteit van deze verlangens had kennis genomen, werd 
de ingediende missive in handen gesteld van de gecommitteerden tot het 
werk der gilden om hierover advies uit te brengen 3 3 1 ). Op 1 September 
1802 diende deze commissie haar rapport i n 3 3 2 ) . Twee weken later, nl. 
15 September, werd in de municipaliteitsvergadering over het ingekomen 
rapport gedelibereerd en daarna een resolutie aangenomen. Hierin werd o.m. 
opgemerkt, dat het Staatsbewind door zijn publicatie van 12 Augustus 1802 
die van het Uitvoerend Bewind d.d. 31 Januari en 16 Augustus 1799 
had ingetrokken333). In laatstgenoemde publicaties was de verkeersvrij
heid, neergelegd in art. 52 der staatsregeling van 1798, nader uitgewerkt 
betreffende het onbelemmerd venten van allerlei goederen. De publicatie 
van 12 Augustus 1802 werd door de municipaliteit direct aangegrepen 
als een duidelijke formele grond, waarop het venten in de stad verboden 
kon worden. De ordonnantie, welke in de vergadering van 15 September 
werd opgesteld, bepaalde dan ook, dat niemand, hetzij vreemdeling of 
ingezetene van de stad, buiten de vaste jaarmarkten met koopwaar langs 
de huizen mocht leuren of buiten de wekelijkse vrije marktdagen met een 
kraampje op de Markt staan; dat vreemde kooplui, die ten gerieve der 
winkeliers en neringdoenden goederen aanbrachten, hiermee niet recht
streeks naar de afnemer mochten gaan, maar hun waar ergens moesten 
opslaan en van daaruit verkopen; dat bij overtreding van deze bepalingen 
alle koopwaar zou worden geconfisqueerd en een boete van vijftien gulden 
opgelegd; wanneer de ingezetenen van hun kant ondanks de genomen 
maatregelen toch aan de deur kochten, zouden zij daarvoor beboet worden 
met zes gulden 3 3 4 ) . Dit besluit, dat „op het efficacieuste wilde voorzien" 
tegen het venten binnen de stad, werd gedrukt en op de gebruikelijke 
aanplakplaatsen g e p u b l i c e e r d 3 3 5 ) . 

Dit was het eerste ingrijpen van de Bossche overheid in het plaatselijk 
economisch leven. De uitvaardiging van het ventverbod was een ernstige 
ondermijning van het systeem van vrij ruilverkeer, dat door de staatsregeling 
van 1798 was ingevoerd, en was ui teraard een sterke stimulans voor de 
corporatieve gedachte. Door het besluit van de municipaliteit werden de 

330) t.a.p., fol. 333. 
331 ) f.a./>., fol. 333 verso. 
332) G.A, Res. 1802, 1 September, fol. 374. Zie voor het rapport: Br. en Rapp. 

1802, 15 September. 
333) G.A., Res. 1802, 15 September, fol. 398. 
334 ) t.a.p., fol. 398-399 verso. 
338 ) t.a.p., fol. 400. 
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inwoners van de stad weer beschermd tegen hen, die geen aandeel hadden 
in het opbrengen van de stedelijke belastingen. Het was voortaan aan ieder 
niet-ingezetene verboden buiten de marktdagen ep marktterreinen koop
waar aan te bieden. 

Nog voordat het voormalig kramersgilde zijn verzoek had ingediend, 
hadden negen schoenmakers uit de stad op 21 Juli 1802 een request ge
richt tot de municipaliteit, waarin zij eveneens om prohibitieve bepalingen 
verzochten tegen de concurrentie van buitenaf. Zij klaagden over het 
nadeel, dat zij in hun kostwinning ondervonden „door het zeedert de 
vernietiging der Gildens vrijelijk uitventen en verkoopen binnen deeze 
Stad van vreemd schoenmaakerswerk, zo door vreemdelingen ab inge
zetenen gedaan wordend". Deze schoenen kwamen van het Brabantse platte
land, met name de Langstraat, en van buiten de Bataafse Republiek. 
Verder deden de requestranten hun beklag over het feit, dat iedereen, 
zonder zijn vak behoorlijk te verstaan, zich als schoenmaker kon vestigen. 
Daarom verzochten zij het stadsbestuur de oude gildevoorschriften weer 
in werking te brengen, waarbij het invoeren en verkopen van buiten de 
stad gemaakt schoenwerk werd verboden. Als tweede punt vroegen zij, 
dat in het vervolg niemand als schoenmakersbaas zou mogen werken, 
voordat hij onder toezicht van de commissarissen van het gewezen gilde 
de vanouds vereiste proef had afgelegd 33G ). 

Na over dit verzoek beraadslaagd te hebben, besloot de municipaliteit het 
voornoemd request in handen te stellen van de commissie tot stads 
financiën3 3 7). Nadat deze advies had uitgebracht, werd op 9 Septem
ber 1802 de commissie tot het werk der gilden opgedragen een nader 
onderzoek in te stellen 3 3 8 ). Op 29 September stuurde dit orgaan het 
gevraagde rapport naar het stadsbestuur. Hierin merkten de gecommitteer
den tot het werk der gilden op, dat intussen door de municipale ver
ordening van 15 September het venten van buitensteeds werk reeds ver
boden was. Ab gevolg van deze algemene maatregel kwam nu het eerste 
punt van het adres der Bossche schoenmakers te vervallen. In het tweede 
punt was echter nog niet voorzien. De rapporteurs hadden met betrekking 
tot deze kwestie de staatsregeling van 1801 nagegaan en waren daarbij 
op de reeds genoemde artikelen 4 en 74 gestoten. Overeenkomstig art. 4 
adviseerden zij, dat het ieder vrij zou staan zich ab schoenmakersbaas 
binnen de stad te vestigen. Hierbij maakten zij echter, steunend op art. 74, 
het voorbehoud, dat men, alvorens als zodanig toegelaten te worden, 

33e) G.A., Br. en Rapp. 1802, 21 Juli. 
337) G.Α., Res. 1802, 21 Juli, fol. 315-16. 
3 3 8 ) GA., Res. 1802, 9 September, fol. 387. 
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verplicht zou zijn voor de commissarissen van het corpus der schoen
makers een proeve van bekwaamheid af te leggen 3 3 9 ) . De gecommitteer
den tot de gilden hielden dus nog vast aan de bedrijfsvrijheid van 1798, 
maar maakten tegelijk daarop een belangrijke beperking door een bewijs 
van technische vaardigheid te vorderen. Deze restrictie rekenden zij onder 
het hoofd „huishoudelijke" voorzieningen, waarvan in art. 74 der staats
regeling gesproken werd. Hoewel dus nog geen burgerrecht of proefgeld 
van de aspirantleden werd geëist, gaf genoemde beperkende bepaling de 
commissarissen van het corpus der schoenmakers grote macht. Immers zij 
konden hun eisen zo hoog stellen, dat een zeker exclusief karakter verkregen 
werd. Hoewel men zorgvuldig vermeed te spreken over gilde, keur, etc. 
en hiervoor in de plaats de namen corpus, corporatie en huishoudelijke 
bepaling gebruikte, ging men echter in feite steeds meer terug naar het 
oude gildenorganisme met de daaraan verbonden autarkie van de plaatse
lijke ambachts- en kleinhandelswereld. 

Bij de beraadslagingen over het rapport van de commissie tot de gilden 
verklaarde het stadsbestuur zich hiermee accoord; het besloot het gedane 
verzoek in te wüligen 3 4 0 ). 
Na enige tijd kwamen de schoenmakers echter met verdere verlangens. 
Zij vroegen o.a., dat ter voorkoming van bedrog in de kwaliteit van het 
voor hun werk benodigde leer weer „als van ouds" keurmeesters mochten 
worden aangesteld; daarenboven deden zij het verzoek, dat de aspirant-
leden voor schoenmakersbaas bij hun toelatingsexamen voortaan drie 
gulden zouden moeten betalen aan de kas van de corporatie3 4 1). Zoals 
blijkt, trachtte men bij stukjes en beetjes steeds meer kenmerken van 
het oude gildestelsel in het bedrijfsleven terug te brengen. 

Ook van andere opgeheven gilden kwamen bij het stadsbestuur ver
zoeken binnen om de vroegere beschermende rechten weer te hersteUen. 
Nadat de eerste schroom was overwonnen en de eerste schrede eenmaal 
gezet, werd het systeem van verkeers- en bedrijfsvrijheid successievelijk 
afgebroken. Op 27 October 1802 kreeg de commissie tot de gilden van 
de municipaliteit opdracht een reglement op te stellen voor de plaatselijke 
bakkers. Hoewel formeel nog steeds van het standpunt werd uitgegaan, 
dat de gilden afgeschaft waren, vond het stadsbestuur het toch noodzakelijk 
„wetten van goede politie" uit te vaardigen, opdat de ingezetenen „tegen 
alle fraude in het vervakchen van Brood werden beveiligd en aan den 
anderen kant de Bakkersneering binnen deeze Stad gehandhaafd" 3 4 2 ) . 

339 ) G.A., Br. en Rapp. 1802, ingevoegd op 20 October. 
840 ) G.A., Res. 1802, 20 October, fol. 443-44. 
М 1 ) G.A., Res. 1802, 10 November, fol. 468-69. 
»*») G.A., Res. 1802, 27 October, fol. 455. 
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Deze motivering klinkt gelijk als die, welke in voorgaande eeuwen bij de 
oprichting van een gilde opgegeven werd; zowel het belang van de con
sument als dat van de producent wilde men toen veilig stellen. 
Enige tijd hierna richtten alle leden van het vroegere bakkersgilde in Den 
Bosch een adres tot de municipaliteit. Hierbij verzochten zij het stads
bestuur te verklaren, dat al degenen, die in het vervolg het bakkersbedrijf 
zouden willen uitoefenen „zig bevoorens bij de commissarissen van het ver
nietigde Gilde der Broodbakkers zullen hebben aan te geeven, mitsgaders 
ten behoeven van het Ambagt te betaalen, gelijk van ouds, eene somme van 
achttien guldens". Verder vroegen de adressanten om, bij niet voldoen 
aan de gegeven bepalingen, de uitoefening van het beroep te verbieden 3 4 3 ) . 
Niet alleen een bewijs van bekwaamheid, maar ook toelatingsgeld werd 
nu geëist. Dit geeft duidelijk aan, dat de meest karakteristieke kenmerken 
van de economisch gebonden stadshuishouding geleidelijk weer in het be
drijfsleven terugkeerden. 

Uit de verschillende adressen, welke in het voorafgaande zijn besproken, 
blijkt wel, dat in stijgende mate met het individualistisch vrijheidssysteem 
van 1798 gebroken werd en dat de gildenorganisatie steeds verder in haar 
meest kenmerkende eigenschappen werd hersteld. Gedurende de eerste 
helft van het jaar 1803 kwamen bij de municipaliteit nog enkele aanvragen 
binnen om de vroegere gilderechten weer van kracht te verklaren. Om 
echter in een sterker positie tegenover het stadsbestuur te staan en daar
door meer te kunnen bereiken, werden alle krachten gebundeld. In 
Juni 1803 richtten de gezamenlijke commissarissen over de gewezen gilden 
binnen Den Bosch zich in een missive tot de plaatselijke overheid. Hierin 
klaagden zij over de achteruitgang van het bedrijfsleven en verzochten 
tegen dit verval maatregelen te nemen, o.a. door de vroegere stedelijke 
keuren weer in te voeren. De adressanten wezen er op, dat sedert de 
ontbinding van het gildestelsel in het ambachtsbedrijf enige misbruiken 
waren ingeslopen. Deze zouden in de toekomst zeer waarschijnlijk toe
nemen en oorzaak zijn, „dat verscheidene handteeringen zullen teniet gaan 
en na elders worden verplaatst, en onze stads ingezeetenen met siegt werk 
bedroogen worden" 3 4 4 ) . Dat deze dreiging reeds werkelijkheid geworden 
was, horen wij uit een missive van de municipaliteit aan het departementaal 
bestuur. Dit schrijven ging over een gedeeltelijke remissie van de opbrengst 
van enkele algemene belastingen. De economische toestand werd niet roos
kleurig genoemd, doordat o.a. de vrijheid van verkeer en bedrijf sinds 

^3) G.A., Res. 1802, 24 November, fol. 489-90. 
344) G.A., Br. en Rapp. 1803, 22 Juni. 
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1798 „de Neeringen, Traficquen en Ambagten binnen de Steeden ten 

faveure van het platte Land van alle voorrechten heeft beroofd en alzoo 

verscheide Ingezeetenen genoodzaakt deeze gemeente te verlaaten" 3 4 5 ) . De 

bevoorrechte positie van de stedelijke ambachtswereld ten opzichte van 

de plattelandsnijverheid was sinds enkele jaren verdwenen, zodat sommigen 

nu hun bedrijf verplaatsten naar de dorpen, waar de lasten en lonen lager 

waren. 

Naast de in voorgaande bladzijden reeds genoemde beroepen onder

vonden ook de timmerlieden, metselaars, loodgieters e.a. veel hinder van 

het werken door onbevoegde personen. De gezamenlijke commissarissen 

beriepen zich in hun verzoekschrift op het voorbeeld van diverse Hollandse 

steden, waar door de gemeentebesturen „alle de wetten, welke bevoorens 

tot maintien der goede Politien bij de voormaalige gilden bestaan hebben, 

voor zoverre dezelve niet strijdende zijn bevonden teegens de gronden der 

als nu in werking zijnde Staatsregeling, wederom in volle vigeur zijn ge-

bragt" 3 4 θ ) . Dit wilden zij in Den Bosch nagevolgd zien. Hun verlangens 

bestonden voornamelijk hierin, dat niemand als baas enig bedrijf binnen 

de stad zou mogen uitoefenen, voordat hij ten overstaan van de commissa

rissen der respectieve corpora de vereiste proeve van bekwaamheid had 

afgelegd en een door de municipaliteit nog vast te stellen som gelds had 

betaald; dat iemand, wanneer hij zonder toegelaten te zijn toch een 

ambacht beoefende, zou beboet worden; dat degenen, die sinds de op

heffing van de gilden in 1798 zich ab baas in de stad hadden gevestigd, zich 

alsnog op straffe van bedrijfsverbod moesten onderwerpen aan het vast

gestelde examen van technische bekwaamheid. Tot slot werd de munici

paliteit verzocht een commissie uit haar midden aan te wijzen, aan wie 

ieder corpus apart zijn eigen moeilijkheden en verlangens zou kunnen 

uiteenzetten. Het was namelijk onmogelijk geweest om alles in dit adres 

te verwerken, „daar de ingesloopene misbruiken bij differente ambagten 

zoo meenigvuldig zijn" 3 4 7 ) . 

Na op 22 Juni 1803 over bovengaand verzoekschrift beraadslaagd te 

hebben, besloot het stadsbestuur een onderzoek dienaangaande en ook naar 

de vroeger ingekomen adressen, „de herstelling der gildewetten ten onder-

werpe hebbend", te doen instellen door de commissie tot de gilden, be

staande uit de leden Schouten, Smolders, Marggraf f en Sopers 3 4 8 ) . 

Een maand later bracht voornoemde commissie aan de municipaliteit 

rapport uit en deelde daarbij mee in te stemmen met het verzoek van de 

3 4 6 ) GA-.R«. 1802, 9 September, Ы.386 vereo. 
з46) G.A., Br. en Rapp. 1803, 22 Juni. 
3 4 7 ) Vlg. noot 346. 
з 4 8) G.A.,Res. 1803, 22 Juni, fol. 123-24. 
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gezamenlijke commissarissen van de voormalige gilden. Haar advies 
luidde: „die wetten, welke bevoorens tot cene goede politie bij derselver 
gildens strekking hadden, weder in werking te brengen, ten einde daardoor 
aan de eene zijde worde verzeekerd een genoegzaam bestaan aan de zoda-
nigen, welke voor de afschaffing der gilden zich tot notabele sommen 
gelds daarin hebben moeten koopen, en ten anderen om daardoor te be
vorderen, dat elk Ingezeeten binnen deeze Stad op eene deugdzaame en 
eerlijke wijze door diegenen, welke bcvoorens getoond hebben in derselver 
handwerk ervaaren te zijn, worde bediend" 3 4 9 ) . De commissie had daarom 
nagegaan, „welke voorzieningen er zouden behooren bepaald te worden 
om de corporatieve organisatie nagenoeg wederom tot haare vorige exis
tentie terug te brengen". Alvorens echter voor ieder voormalig gilde af
zonderlijk nieuwe voorschriften op te stellen, wilde zij eerst een generale 
bedrijfsordannantie uitgevaardigd zien. Daartoe had de commissie tot 
de gilden een concept-publicatie gemaakt, waarin de algemene maat
regelen vervat waren, die door het stadsbestuur zouden genomen moeten 
worden 3 5 0 ) . 

Op 3 Augustus 1803 behandelde de municipaliteit het ingediende rapport 
en het hierbij gevoegde ontwerp van een publicatie „houdende verorde
ningen tot het weder in werking brengen der wetten, keuren en ordon-
nantien, bij de vernietigde Gilden geëxteerd hebbende, voor zover derzelven 
met de tegenswoordige Staatsregeling niet strijdende zijn en tot de goede 
politie betrekking hebben". Er werd besloten over deze ingekomen stukken 
advies in te winnen bij de commissie van politie 3 5 1 ) . In de raadsvergade
ring van 17 Augustus werden de veranderingen besproken, welke door 
deze commissie aangaande de concept-publicatie waren voorgesteld, en 
het besluit genomen om de stukken over deze gildekwestie ten behoeve van 
de municipaliteitsleden gedurende acht dagen op het stadhuis ter inzage 
neer te leggen 3 5 2 ) . 
In de vergadering van 24 Augustus verklaarde het stadsbestuur zich na 
enige gedachtenwisseling accoord met het rapport van de commissie tot 
het werk der gilden en arresteerde de door haar ontworpen bedrijfs-
ordonnantie 3 5 3 ). 

Van deze reglementering, welke de stedelijke ambachtswereld weer haar 
vroeger exclusief karakter gaf, werd in een publicatie kennisgeving gedaan 
aan de inwoners van Den Bosch. Dit economisch ordeningsbesluit begon 

349 ) GA., Br. en Rapp. 1803, 3 Augustus. 
3B0) Vgl. noot 349. 
351) G.A., Res. 1803, 3 Augustus, fol. 176-77. 
352 ) G.Α., Res. 1803, 17 Augustus, fol. 198. 
З Б З ) G.A.,Res. 1803, 24 Augustus, fol. 206. 
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met een inleidende verklaring, waarin de gronden van de genomen maat

regelen uiteengezet werden. Het gemeentebestuur beriep zich allereerst op 

„het van tijd tot tijd toeneemend verval van onderscheidene Neeringen, 

Ambachten, Fabrieken en Trafieken binnen de stad". Verder wees het op 

het adres van de gezamenlijke commissarissen der verschillende corpora, 

waarin het herstel van de oude gildevoorschriften werd gevraagd. Als derde 

argument haalde het gemeentebestuur aan art. 45 van de staatsregeling 

van 1801, dat ieder burger een eerlijk bestaan verzekerde; art. 31 van het 

departementaal reglement, dat de handhaving en bevordering beval van 

alle ambachten en neringen in Brabant; en tenslotte art. 28 van het 

gemeentereglement, waarin het plaatselijk bestuur opgedragen werd het 

bedrijfsleven aan te moedigen, „hetzij door bevoorens bestaan hebbende 

keuren ofwel door andere nieuwe verordeningen", en verder op te treden 

tegen „alle misbruiken en inkruipingen, waardoor de Ambachten, Neeringen 

en Handteeringen bedorven en ten gronde gericht w o r d e n " 3 5 4 ) . 

Na deze proloog volgde een zestal artikelen, welke het in 1798 afgeschafte 

stelsel van economische gebondenheid weer terug brachten. Volgens art. 1 

mocht niemand in de stad enig bedrijf, dat vroeger onder een of ander 

gilde ressorteerde, uitoefenen, tenzij hij reeds voor de opheffing lid van 

het desbetreffende gilde was geweest. Wanneer iemand na de ontbinding 

van de corporatieve orde een zaak begonnen was, moest hij nu schriftelijk 

verklaren „alle wetten tot de goede politie betrekking hebbende stiptelijk 

na te komen"; daarenboven moest hij op straffe van twintig gulden zich 

door de commissarissen van het gewezen gilde, waaronder hij viel, als lid 

laten inschrijven. Art. 2 stelde het bezit van het poorterschap als voor

waarde om zich met een bedrijf te mogen bezig houden. Art. 3 bepaalde, 

dat na afkondiging van deze publicatie niemand verlof zou hebben tot 

het uitoefenen van een beroep, „tenzij dezelve ten genoegen van Commis

sarissen blijken hebbe gegeven, — zoodanig als bij sommige Keuren der 

gewezene Gildens is vastgesteld — , van zijne kunde en bekwaamheid". 

Art. 4 verplichtte degenen, die na de staatsregeling van 1798 onbelemmerd 

een bedrijf hadden aangevangen, binnen een maand na het publiceren 

van deze ordonnantie een proeve van vaardigheid af te leggen. Art. 5 

deelde mee, dat de hoogte van het te betalen examengeld en van de 

contributie door de gemeentelijke commissie tot de gilden vastgesteld zou 

worden. Art. 6 regelde de verdeling van het geld, dat afkomstig was van 

de bij overtreding opgelegde b o e t e n 3 5 5 ) . 

3 δ 4 ) G.A., Pubi, en Ordonn. 1803, 24 Augustus (A 372); eveneens te vinden in 
Res., 24 Augustus, fol. 206-210. 

3 5 5 ) Vgl. noot 354. 
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Deze bedrijfsordonnantie greep grotendeels op het oude terug en her
stelde vrijwel geheel het gildestelsel. Dit was wel een zeer scherpe reactie 
op de staatsregeling van 1798, welke de stedelijke ambachten en de klein
handel prijs gegeven had aan de vrije nationale concurrentie. Hierbij 
hadden de betrokkenen veelal pijnlijke ervaringen opgedaan, omdat zij 
ten gevolge van het gildesysteem passief waren ingesteld en daardoor moei
lijk opkonden tegen de vele actieve venters en de goedkoper werkende 
plattelandsnijverheid. De laatsten zochten immers de consument op in 
plaats van op zijn komst te wachten. Geen wonder dus, dat de stedelijke 
ambachtswereld direct gebruik maakte van de mogelijkheden, die de 
staatsregeling van 1801 bood, om de aloude en vertrouwde gildenorganisatie 
weer in te voeren. Immers de achteruitgang van het plaatselijk bedrijfs
leven werd door de neringdoenden geweten aan de ontbinding van het 
gildestelsel. Van het algemeen bestuur werd bij de terugkeer naar het oude 
geen tegenstand ondervonden. Ofschoon de gilden volgens art. 4 der staats
regeling van 1801 wettelijk afgeschaft bleven, accepteerde de landsregering 
stilzwijgend het herstel van de corporatieve organisatie. Komt hier niet 
de onmacht van het Staatsbewind naar voren, dat een hiërarchisch ge
ordend ambtenarenapparaat miste? 

Dit opleven van de oude gildegeest bracht Den Bosch in conflict met 
het nabije platteland. Dit komt o.a. naar voren in een request, dat 
J. B. Verleg en P. Pessers uit Waalwijk en J. van Tuyl uit Eindhoven in 
1804 aan het departementaal bestuur van Brabant zonden. Deze drie 
personen waren schoenmakersbazen en spraken zowel namens zichzelf als 
voor andere vakgenoten uit het departement. In hun verzoekschrift vroegen 
zij „zodanige maatregelen, dat aan Supplianten binnen elke Stad dezer 
Republiek, in of buiten het Departement Braband, hoegenaamd geen be
letsel of verhindering worde toegebragt in het binnen dezelve verkoopen 
van buiten zoodanige Stad gemaakt Schoenmakerswerk" 3 5 6 ) . Met name 
noemden zij hierbij Den Bosch, aangezien hier een verbod was uitgevaar
digd tegen de verkoop van „vreemd" schoenwerk op de markt, welke 
aan de jaarlijkse kermis verbonden was. Tot nu toe hadden de prohibitieve 
bepalingen tegen buitensteeds fabrikaat niet gegolden voor de jaarmarkten. 
Ook in Amsterdam leidde het herstel der oude gilderechten tot strenge 
maatregelen tegen de verkoop van buiten de stad gemaakt schoenwerk. 
Een bij gelegenheid van de jaarmarkt in September 1804 uit de Langstraat 
ingevoerde partij schoenen werd daar in beslag genomen 3 5 7 ) . Dit rigoureus 

350) G.A., Res. 1804, 14 Augustus. 
357) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, blz. 153. 
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optreden is te verklaren uit het grote prijsverschil tussen deze schoenen en 
het stedelijk fabrikaat. Het schoenwerk uit de Langstraat was weliswaar 
minder in kwaliteit maar daarentegen ook veel goedkoper en daardoor 
zeer gezocht bij de lagere volksklasse. De schoenmakers in de steden zagen 
zo hun debiet verminderen en ijverden er dus krachtig voor om deze 
concurrentie door verbodsbepalingen uit te schakelen. De opstellers van 
voornoemd request beriepen zich echter op de staatsregeling en het depar
tementaal reglement, waarin aan ieder burger zijn eerlijk bestaan verzekerd 
werd. 

Dit verzoekschrift werd door de departementale commissie van justitie en 
instructie op 8 Augustus 1804 naar het Bossche bestuur doorgezonden om 
zijn standpunt ten aanzien van deze kwestie kenbaar te maken. De muni-
cipaliteit gaf dit stuk op haar beurt weer door aan de stedelijke gecom
mitteerden tot de gilden om hierover van advies te dienen 3 5 8 ) . Voordat 
dit laatste echter geschied was, hadden de reeds genoemde drie schoen
makersbazen intussen een nieuw request ingediend. Hierin drongen zij aan 
op een spoedige beantwoording van hun eerste verzoekschrift, dat handelde 
over „de inbreuk der Commissarissen of Gemeentbestuuren met opzicht 
tot de afgeschaft moetende blijven Gildewetten" 3 5 9 ) . Ook dit schrijven 
werd door de departementale commissie van politie en economie op 
31 October 1804 naar de municipaliteit van Den Bosch doorgestuurd 3 6 0 ) . 
Begin December van hetzelfde jaar werd door de gemeentelijke commissie 
tot de gilden over beide requesten rapport uitgebracht3 6 1). In de ver
gadering van 12 December verklaarde de municipaliteit zich hiermee 
accoord en redigeerde een zeer uitvoerige missive tot antwoord aan de 
departementale commissie van justitie en instructie362). Dit belangrijk 
schrijven begon met een samenvatting van de inhoud der ontvangen 
requesten van voornoemde schoenmakersbazen. Het stadsbestuur kon zich 
niet met het gedane verzoek verenigen en zette de gronden daarvan in een 
vernuftig betoog uiteen. Allereerst trok het uit art. 45 van de staatsregeling 
van 1801, waarop de requestranten zich hadden beroepen, de conclusie, 
dat het verzekeren aan ieder burger van zijn eerlijk bestaan „niet zou 
mogen strekken ten voordeele van sommigen en ten ruïne van anderen". 
Het hierin gehuldigde economisch vrijheidsprincipe ging volgens deze rede
nering niet op, wanneer de een het slachtoffer dreigde te worden van de 

358) GA, Res. 1804, 14 Augustus. 
359) GA, Res. 1804, 3 November. 
з о) Vgl. noot 359. 
3 β 1) GA, Res. 1804, 5 December. Dit rapport is gevoegd bij Br. en Rapp., 12 De

cember. 
3 6 2 ) GA, Res. 1804, 12 December. 
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concurrentie van de ander. „Want dit is zeeker", zo merkte het Bossche 
gemeentebestuur op, „dat er geen Ambacht in beslotene steden bestaat 
of bestaan kan, als aan ieder gepermitteerd is, om zijne gemaakte goederen 
daar vrijelijk te mogen verkoopen". Verder stelde de municipaliteit in dit 
schrijven de vraag, hoe art. 28 van het stedelijk reglement geïnterpreteerd 
zou moeten worden, wanneer de invoer van buiten de stad gemaakt werk 
niet werd belemmerd en hier geen corpora bestonden. „Immers hoe kan dit 
Gemeentebestuur de Ambachten alhier bevorderen en aanmoedigen; hoe 
kan dit alle misbruiken en onderkruipingen weeren, die voorheen die Am
bachten ruïneerden, indien alle vreemd werk, alle goederen buiten de 
Stad gemaakt vrij en onbelemmerd alhier binnen gevoerd en verkogt 
mogten worden?" Een ander argument voor het bestaan van de corpora
tieve orde waren de grote schulden, waarmee verscheidene gilden bij hun 
opheffing bezwaard waren en die toch door deze organisaties afbetaald 
zouden moeten worden. Daarbij kwam nog, dat het ambachtsbedrijf in de 
stad van grotere betekenis was dan op het platteland en dus het belang 
hiervan zwaarder woog. Verder waren ook de belastingen en andere lasten 
hier hoger, waardoor „onze Ingezeetenen met de Bewoonders ten platten 
Lande niet egaal kunnen verkoopen, zoodat wij dit verkoopen toestaande 
deeze onze Ingezeetenen gewis ruïneeren zouden en hen met al hunne 
Knegts noodzaaken de Stad te verlaaten, hetgeen geen geringe Schaade 
voor deeze Gemeente zoude zijn" 3 6 3 ). 

Kortom de taak het ambachtsleven in stand te houden, de verplichting 
alle misbruiken tegen te gaan en het belang van de gemeente bij een 
behoorlijke aflossing van de schulden der gilden hadden het stedelijk 
bestuur, naar het verklaarde, genoodzaakt de corpora te herstellen, voor 
deze organisaties reglementen van politie te ontwerpen en er op toe te 
zien, dat geen vreemd gemaakt werk binnen de stad verkocht werd. Het 
gemeentebestuur van Den Bosch gaf dan ook een afwijzend advies en 
besloot zijn missive met de opmerking, „dat der Requiranten gedaane ver
zoek niets anders dan een bijzonderlijk eigenbelang involveert en geheel 
en al onbestaanbaar is" 3 6 4 ) . 

Uit dit alles is wel zeer duidelijk gebleken, dat de periode na de her
vorming van 1801 een scherpe reactie te zien gaf op het door de staats
regeling van 1798 opgelegde systeem van economische vrijheid. De her
leefde gildegeest vond zijn bekroning in de algemene ordonnantie van 
24 Augustus 1803, welke een halt wilde toeroepen aan het verval in het 

з в з ) G.A., Res. 1804, 12 December. 
s e 4 ) Vgl. noot 363. 
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bedrijfsleven. De terugkeer naar het oude stelsel van economische gebonden
heid zag men als hét middel om de locale nijverheid en kleinhandel weer 
tot de vroegere welvaart terug te brengen. 

§ 8. De oprichting van nieuwe ondernemingen 

in de eerste jaren na 1800 

Terwijl vooral in de zeegewesten van ons land de nijverheid, welke zich 
bezig hield met de bewerking van overzeese producten, alsmede die, welke 
voor de scheepvaart werkte, sterk was achteruit gegaan door het stilstaan 
van de handel, ondervond het deel van de nijverheid in Den Bosch, dat 
op de export gericht was, het meeste nadeel van het verlies der afzetmarkt 
in de Zuidelijke Nederlanden. Sinds 1794 was dit gebied ingelijfd bij 
Frankrijk; de hoge beschermende rechten, door Frankrijk geheven, ver
nietigde de uitvoer naar dit voor Den Bosch zo belangrijke afzetgebied 
bijna volkomen. 

Het deel van de nijverheid, dat gericht was op de verzorging van stad en 
Meierij, was er echter beter aan toe. Vele klachten, welke in deze jaren 
door de verzorgende nijverheid geuit werden, vinden meer haar oorsprong 
in de vrije concurrentie, welke de staatsregeling van 1798 gebracht had, 
dan in een verminderd debiet. De gevestigde bedrijven verloren immere nu 
hun oude monopoliepositie en zagen met schrik mededingers opkomen, die 
beter en vooral goedkoper konden werken. Dit verklaart, waarom men van 
de ene zijde klachten hoort en aan de de andere kant nieuwe onder
nemingen ziet ontstaan. Aldus treft men in de eerste jaren na 1800 ver
scheidene requesten aan, waarin octrooi gevraagd wordt voor het oprichten 
van een bedrijf in Den Bosch. Zo zond A. M. Croonenburg in Septem
ber 1801 aan het departementaal bestuur een adres, waarin hij permissie 
vroeg om een paarden-grutmolen te mogen beginnen in zijn pand, genaamd 
„St. Jacob" en gelegen op het Hinthamereinde 3 6 5 ) . 

Een jaar later, in 1803, wilde C. Heuvelmans bij zijn wind-korenmolen, 
geheten „de nieuwe Steene Molen" en staande aan de Vughterpoort, een 
pelmolen oprichten3 6 6) . Het departementaal bestuur merkte aangaande 
dit verzoek op: „Dat, door het accorderen van het verzoek, niet slegts aan 
den Suppliant eene verbetering in deszelfs verminderd bestaan zoude 
worden toegebragt en voor de Smalle gemeente nuttig voedsel van gepelde 
garst meer verkrijglijk gemaakt, maar tevens 's Lands middel op de ronde 

3 β 5 ) G.A., Br. en Rapp. 1801, 16 September, fol. 435. 
3 β β ) R.A., Ing. st. 1803, 27 Januari η. 11, is gevoegd bij 24 November n. 4 (Gew.Best. 

portef. 494); Res. 1803, 27 Januari n. 11 (Gew.Best. portef. 449), Res. 1803, 2 Juni 
n. 27 (Gew.Best. portef. 450). 
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maat door het meerder debiet van garst gebenificeerd zou worden" 3 β 7 ) . 

Men zag dus in deze nijverheidstak een middel van bestaan voor de onder

nemer, een mogelijkheid tot het verschaffen van goedkoop voedsel aan het 

gewone volk en een grotere opbrengst in de landelijke belastingen. Vooral 

het laatste argument zal de overheid wel aangesproken hebben, zodat het 

departementaal bestuur dan ook op 24 November van hetzelfde jaar octrooi 

ver leende 3 6 8 ) . C. Heuvelmans was een van de zeven korenmolenaars 

in Den Bosch; de andere waren Chr. Coppens, J. Croonenburg, J. Huis-

mans, de wed. van Heeswijk, C. Mourik en Λ. van der Rijdt 3 6 9 ) . In 1805 

kwamen nog dezelfde namen voor, uitgezonderd de wed. van Heeswijk, 

die vervangen was door P. van Hoorn. Zes van de zeven korenmolens 

stonden op de wallen van de stad 3 7 0 ) . 

Ad. van Seist vroeg in 1803 aan de departementale overheid van Bra

bant om een wind-zaagmolen te mogen beginnen aan zijn huis op de 

Papenhul s t 3 7 1 ) . In 1800 had hij reeds verlof gekregen zijn te Bok

hoven staande paarden-zaagmolen naar Den Bosch over te brengen en 

daar in bedrijf te stellen 3 7 2 ) . Op 12 Januari 1804 werd zijn verzoek in

gewilligd 3 7 3 ) , zodat hij sindsdien een wind- en paarden-houtzaagmolen 

had. Dit bedrijf heeft echter niet lang in Den Bosch gedraaid, want reeds 

in 1807 vroeg van Sekt verlof zijn zaagmolen te mogen overbrengen naar 

Halder onder de gemeente St. Michielsgestel; de molen zou komen te staan 

op een erf, genaamd de Kalverweide en gelegen bij de D o m m e l 3 7 4 ) . 

Nadat advies was ingewonnen van het gemeentebestuur van St. Michieb-

gestel, werd door de landdrost van Brabant permissie tot deze overplaatsing 

gegeven 3 7 5 ) . Deze Ad. van Seist maakte ook molens en andere hout

constructies. In 1802 werd door de Bossche overheid zijn advies ingewonnen 

over het maken van een werktuig tot het lossen van schepen 3 7 e ) . 

Abraham Zubli, wonende te Leerdam, richtte in 1803 tot het departe

mentaal bestuur een adres, waarin hij permissie vroeg om binnen Den 

Bosch, op het Hinthamereinde, een paarden-oliemolen op te r i c h t e n 3 7 7 ) . 

3 β τ) R.A., Res. 1803, 3 November η. 27 (Gew.Best. portef. 452). 
^ 8 ) R.Α., Res. 1803, 24 November η. 4 (Gew.Best. portef. 452). 
3 β β) G.A., Res. 1803, 22 Juni, fol. 118. 
S 7 0) G.A., Res. 1803, 9 October. 
a 7 1) R.A., Ing. st. 1803, 16 December η. 26 (Gew.Best. portef. 497); G.A., Res. 

1803, 28 December. 
3 7 2) G.A., Res. 1800, 19 en 26 Maart en 18 Juni (A 173, fol. 152, 160 en 265); 

Br. en Rapp. 1800, 19 en 26 Maart en 18 Juni (A 327, fol. 152, 160 en 265). 
з т з ) R.A., Res. 1804, 12 Januari η. 16 (Gew.Best. portef. 453). 
3 7 4) R.Α., Verb, landdrost 1807, 30 Juni DD (Gew.Best. portef. 932). 
3 7 6) R.Α., Verb, landdrost 1807, 9 Juli O (Gew.Best. portef. 933). 
3 7 e ) G.A.,Res. 1802, 17 November, fol. 479 vereo. 
3 T 7) G.A., Res. 1803, 18 Mei, fol. 59 verso. 
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Bij besluit van het departementaal bestuur van 20 September 1803 werd 

hem hiertoe octrooi ver leend 3 7 8 ) . 

Men ziet hier het merkwaardige, dat Van Seist, die zich pas in April 1799 

ab poorter had laten inschrijven 3 7 9), en Zubli beiden van buiten de 

stad kwamen en hier een bedrijf gingen stichten. Zulke voorvallen staan 

niet alleen. Het is in deze tijd en ook later niet zeldzaam, dat door niet-

Bosschenaren met een nieuw bedrijf begonnen werd. Hoe actief de in

woners van Den Bosch ook op het gebied van de handel mochten zijn, op 

het terrein van de nijverheid waren zij veelal traag, zodat het initiatief 

tot het aanpakken van nieuwe ondernemingen dikwijls van vreemdelingen 

moest uitgaan. Juist door de komst van dergelijke nieuwe burgers werd 

de ondernemingsgeest in deze stad weer aangewakkerd. 

D. A. Lightenvelt 3 8 0 ) in Den Bosch diende in 1804 een request in, 

waarin hij verlenging verzocht van octrooi voor zijn chocolaadmolen 3 8 1 ) . 

O p 6 December 1791 was door de Raad van State aan hem, voor de 

tijd van twaalf jaar, verlof gegeven om binnen de stad „te erigeeren eene 

Paardemolen, ten eynde daarop Cacau te maaien, Coffey te stampen of 

te pletten en Snuyftabak te maaien of te kappen, elk naar derzelver natuur 

en eigenschap" 3 8 2 ) . Het departementaal bestuur willigde het verzoek tot 

verlenging van octrooi op 6 Juli 1804 in 3 8 3 ) . 

D. Minne, koopman in tabak, zond op 20 November 1804 een request 

naar de departementale overheid met het verzoek, „dat de Suppliant ter 

bevordering van zijn bestaan en Negotie gaarne, naar het voorbeeld in 

andere Departementen en bijzonder in dat van Holland, binnen deze 

Stadt van 's-Bosch zoude erigeeren en oprichten een Carotte Tabaks Fa-

b r i c q 3 8 4 ) , om dezelve naar andere landen te verzenden en te debi-

teeren" 3 8 5 ) . D. Minne was geboortig van Narwick in Vlaanderen en had 

zich pas op 5 October 1804 laten inschrijven als poorter van Den 

3 7 β ) G.A., Res. 1803, 12 October, fol. 279. 
3 τ β ) G.A., Poortcrsboek van de stad 1742-1808, fol. 157. 
3 8 0 ) Deze man is de vader van mr L. Α. Lightenvelt, die in de jaren 1848-53 

minister van Eercdicnst, van Buitenlandse Zaken en Justitie was: Mommers, Brabant 
van generaliteitsland tot gewest, blz. 455. 

3 8 1 ) R.A., Ing. st. 1804, 16 Mei n. 19 (Gew.Best. portef. 503). 
3 8 2 ) R.A., Het afschrift van de betreffende resolutie door de Raad van State d.d. 

6 December 1791 is gevoegd bij de Ing. st. 1804, 16 Mei n. 19 (Gew.Best. portef. 503). 
3 8 3 ) R.Α., Res. 1804, 6 Juni η. 65 (Gew. Best. portef. 455). 
s 8 4 ) Karot, — ontleend aan het Franse carotte (wortel, peen) —, is een spil-

vormige rol gesponnen tabak, waarvan snuif gemaakt werd. Bij het vervaardigen van 
snuiftabak werden de gesausde tabaksbladeren vooraf tot karotten, die in het midden 
dik en aan de uiteinden puntig waren, gedraaid en daarna geraspt: Everwijn, Be
schrijving van handel en nijverheid in Nederland, blz. 790. 

3 8 5 ) R.A., Ing. st. 1804, 20 November n. 26 (Gew.Best. portef. 512). 

104 



Bosch 3 8 6 ) . Ook hier was het weer een vreemde, die ondanks de moeilijke 
tijd de stichting van een nieuw bedrijf aandurfde. 
In het rapport, dat de commissie van financiën aan het departementaal 
bestuur over het verzoekschrift van Minne uitbracht, werd gewezen op de 
betekenis van de industrie voor het sociaal-economisch leven: „Het behoeft 
geen betoog, dat de Fabrieken in het algemeen zeer veel tot den welvaard 
van een Land en het onderhoud van de daarin arbeidende Ingezetenen 
aanbrengen" 3 8 7 ) . De overheid, die in deze jaren van verval van de handel 
steeds meer doordrongen raakte van het belang van de nijverheid voor 
ons land, willigde het verzoek dan ook in en verleende op 23 April 1805 
aan D. Minne octrooi 3 8 8 ) . 

Merkwaardig is, dat juist in deze tijd een karottenfabriek werd opgericht 
in Den Bosch. Immers, het deel van de nijverheid, dat gebaseerd was op 
de veredeling van overzeese producten als de suikerraffinaderij, tabaks
kerverij, enz., maakte door de stremming van de buitenlandse handel een 
moeilijke tijd door. Van de aanvoer der benodigde tabaksbladeren is men 
in deze jaren blijkbaar verzekerd geweest, zodat dit de vestiging van een 
tabakskerverij niet onverantwoord heeft gemaakt. Ook heeft de verbouw 
van inlandse tabak bijgedragen tot het leveren van de nodige grondstof. 
De tabakshandel was sinds de zeventiende eeuw opgekomen en daarmee 
verbonden was de tabaksnijverheid ontstaan. De aangevoerde tabaksblade
ren dienden immers tot rook- en snuiftabak te worden bereid, waardoor 
een belangrijke nijverheid in het leven werd geroepen, welke vooral in 
Rotterdam en verder in Amsterdam en Dordrecht heeft gebloeid. Het 
merendeel van de bewerkte tabak ging naar Duitsland. In 1792, toen de 
handel hierin dus nog in volle bloei was, werd meer dan drie millioen pond 
tabak naar dit gebied uitgevoerd; hiervan werd in Den Bosch 579.309 
pond op het kantoor van aangifte geregistreerd, in Rotterdam zelfs 
1.472.041, in Dordrecht 802.866 en in Nijmegen 42.750 p o n d 3 8 9 ) . Den 
Bosch was dus een van de punten, vanwaar de tabakshandel zijn weg vond 
naar Duitsland, en daardoor is het te verklaren, dat hier nu een trafiek-
bedrijf voor het bewerken van de tabak werd opgericht. 

C. van Geel en W. Hulskamp3 9 0) in Den Bosch verzochten in 1804 

386 ) G.A., Poorteisboek van de stad 1742-1808, fol. 164. 
387) R.A., Ing. st. 1805, 23 April п. 21 (Gew.Best. portef.520). 
3 8 8 ) R.A., Res. 1805, 23 April n. 21 (Gew. Best. portef. 459). 
3 8 9 ) Sneller, De toestand der nijverheid te Amsterdam en Rotterdam volgens de 

enquête van 1816, in Bijdragen voor Vad. Gesch., бе reeks, dl III (afl. 1-2) 1925, 
blz. 140. 

s e o ) Willem Hulskamp, geboortig van Alkmaar, was pas op 29 September 1803 
als poorter van Den Bosch ingeschreven. De naam Hulskamp komt meermalen in Den 
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permissie een branderij te mogen oprichten in het huis, genaamd „het 
Kasteel van Helmond" en gelegen op het Hinthamereinde3 9 1). Hiertoe 
werd op 6 November 1804 door het departementaal bestuur verlof ge
geven 3 9 2 ), nadat de commissie van financiën hierover rapport had uitge
bracht, waarin deze commissie de volgende opmerking maakte: „Betref
fende het Octroy der ten requeste genoemde en omschreven Branderije, 
vinden wij na rijpe overweging, dat hetzelve, ak kunnende dergelijk trafiek 
heel veel tot den Bloei en Welvaart van dit Departement in het algemeen 
en van de Stad den Bosch in het bijzonder bijdragen, behoort te worden 
geaccordeerd" 3 9 e ) . 

Toen in 1805 door de departementale raad van financiën een opgave 
van het aantal branderijen of koren-brandewijnstokerijen werd ge
vraagd 3 9 4 ) gaf het gemeentebestuur van Den Bosch er drie op, ni. die 
van de gebroeders de Wijs 3 9 5) op de Vughterdijk, van de gebroeders de 
Garde 3 9 6 ) en die van C. van Geel en W. Hukkamp in compagnie, welke 
twee laatste branderijen op het Hinthamereinde stonden 3 9 7 ) . De branderij 
van J. Kien en C. Mourik 3 9 8 ) bestond blijkbaar niet meer. 

J. M. de Garde verzocht in Juni 1804, om een zeepziederij te mogen 
oprichten3 9 9) . In het rapport, dat de commissie van financiën in het 
departement hierover uitbracht, merkte deze op, „dat voorheen zodanige 
Zeepsiderijen alhier hebben geëxteerd, waarvan destijds geheven wierd 
de impost van twaalf Stuivers van elke ton zeep"; sinds 27 Augustus 1765 
was deze impost echter niet meer verpacht, „waaruit op te maken is, dat 
de Zeepsiderijen in den Bosch zedert door tusschenkomende omstandig
heden zijn komen te vervallen"; de commissie van financiën adviseerde 
aan het departementaal bestuur, dat „tegen het weder oprigten van deze 

Bosch voor. Zo werd op 2 Januari 1794 J. A. Hulskamp, geboren te Ulft in het graaf
schap 's-Heerenberg, in het poortersboek opgenomen. Uit een request van deze Huls
kamp in 1798 blijkt, dat hij grossier en slijter was van wijnen en gedistilleerd: G.A., 
Poorterboek van de stad 1742-1808, fol. 163 en 143; Res. 1798, 6 Juni (A 171 fol. 482). 

3 β 1 ) R.A.,Res. 1804, 12 Juli n. 10 (Gew.Best. portef.456); G.A., Res. 1804, 10 en 
17 October. 

a 9 2 ) R.A., Res. 1804, 6 November n. 13 (Gew.Best. portef. 457b). 
3 e s ) R.A., Ing.st. 1804, 6 November n. 13 (Gew.Best. portef. 511). 
3 9 4 ) G.A., Br. en Rapp. 1805, 4 September. 
3 9 5 ) J. en A. de Wijs kochten op 17 Juli 1805 het huis genaamd „de Twee Gapers" 

op de Vughterdijk en vestigden daarin hun branderij: Van Sasse van Ysselt, Voorname 
kuizen en gebouwen I, blz. 315. 

39a) P. en J. M. de Garde. 
3 β τ ) G.A., Res. 1805, 11 September. 
3 9 8 ) Zie blz. 34-36. 
3 9 9 ) R.A., Ing. st. 1804, 6 Juni n. 47, is gevoegd bij 6 November n. 14 (Gew.Best. 

portef. 511). 
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tak van bedrijf geen bedenkingen vallen" en dat dus aan de adressant 
octrooi verleend kon worden. 
J. de Garde kreeg dan ook op 6 November 1804 verlof om in het huis, 
genaamd „de Hopwagen" en staande op het Hinthamereinde, een zeep-
ziederij te vestigen 4 0 1 ) . Reeds het jaar daarop vroeg hij echter zijn bedrijf 
te mogen verplaatsen naar het pakhuis, geheten „Achter den Schaapskop". 
Als reden van deze voorgenomen verandering gaf hij op, „dat het put
water niet altijd is dienende tot het maken van zeep en dat in het huis 
genaamd den Hopwagen met geen mogelijkheid bij het Dies- of Rivier
water kan gekomen worden" 4 0 2 ). Het departementaal bestuur gaf op 
2 Juli 1805 permissie tot deze verplaatsing 4 0 3 ). 

In de eerste jaren na 1800 vond eveneens het weer in bedrijf stellen 
plaats van de glasblazerij, welke onderneming reeds sinds lange tijd in 
Den Bosch bestaan had. Aangezien over deze tak van nijverheid nog zeer 
weinig bekend is, hebben wij de geschiedenis van dit unieke Bossche bedrijf 
nader bestudeerd en laten deze hier vanaf zijn oprichting volgen. 
In 1656 verzocht Willem van Bree, een rijk koopman in Den Bosch, octrooi 
tot het oprichten van een glasblazerij, waarin bier- en wijnglazen en aller
hande voorwerpen van wit glas zouden vervaardigd worden. De stedelijke 
regering verleende hem het gevraagde octrooi op 17 October 1656 voor 
de tijd van twintig jaar met uitsluiting van alle anderen 4 0 4 ). Aan zijn 
compagnon Henri Bonhomme uit Luik zou het Bossche poorterschap ge
schonken worden 4 0 5 ). De Bonhommes waren beroemde glasblazers, die 
reeds te Luik, Maastricht, Verdun en elders fabrieken hadden ; zij maakten 
het Venetiaanse glaswerk na en trokken daartoe bekwame vaklieden uit 
Italië aan 4 0 6 ). Hun fabrikaat, dat in de Republiek der Verenigde Neder
landen zeer gezocht was, kon vanuit Den Bosch, welke stad dicht bij Hol
land lag en daarmee een goede waterverbinding had, op goedkope wijze 
naar het noorden vervoerd worden. Het was dus van Bonhomme goed 
gezien, dat hij hier samen met Van Bree een glasfabriek oprichtte. Bon
homme zou de technische zijde van deze onderneming verzorgen, terwijl 
Van Bree de financiering op zich zou nemen. 

400) R.A., Ing. st. 1804, 6 November n. 14 (Gew.Best. portef. 511). 
4 0 1 ) R.A., Res. 1804, 6 November n. 14 (Gew.Best. portef. 457). 
402) R.A., Ing. st. 1805, 18 Juni n. 16, ¡s gevoegd bij 2 Juli n. 29 (Gew.Best. 

portef. 524). 
403) R.A, Res. 1805, 2 Juli n. 29 (Gew. Best. portef. 461). 
404) G.A, Res. 1656, 22 September (A49, fol. 117 en 221). 
405) G.A., Res. 1658, 26 Januari (A50, fol. 158). 
4 0 β ) Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, blz. 360-62. 
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Op 19 Januari 1657 kocht Willem van Bree van het stedelijk bestuur een 

groot pand, geheten „het huis van Ysselstein" en staande aan de Orthen-

binnenpoort 4 0 7 ) . Den Bosch was met deze nieuwe tak van nijverheid erg 

ingenomen, zoals blijkt uit de verschillende faciliteiten, die verleend werden : 

buiten de week- en jaarmarkten zou er geen vreemd glas in de stad ver

kocht mogen worden; het pand, waarin de glasblazerij zou gevestigd 

worden, werd vrijgesteld van inkwartiering van militairen ; op hout en turf, 

benodigd voor dit bedrijf, zouden geen stadslasten geheven worden; het 

schip, dat de nodige brandstoffen moest aanvoeren, zou achter het huis 

mogen lossen en indien een ander schip daar lag, zou dit verlegd moeten 

worden 4 0 8 ). Deze talrijke voorrechten wijzen wel op een bijzondere be

langstelling van de stedelijke overheid voor de oprichting van deze glas

blazerij. Nog in het begin van de negentiende eeuw beriepen sommige 

requestranten, bij het vragen van faciliteiten voor hun onderneming, zich 

op de vele gunsten, welke het stadsbestuur aan de glasblazerij in de loop 

der jaren verleend had 4 0 9 ). 

Een jaar na de aankoop van het huis van Ysselstein was de nieuwe onder

neming reeds in werking. Op 5 Juli 1658 werd door het stadsbestuur aan 

W. van Bree zestig gulden geschonken, omdat hij de leden van de stedelijke 

regering enige tijd tevoren had uitgenodigd te komen kijken naar het 

blazen van de eerste glazen in de nieuwe glasblazerij4 1 0). Het bedrijf 

ontwikkelde zich voorspoedig; het prachtig glas, dat hier gemaakt werd, 

was overal zeer gezocht. Het Bossche stadsbestuur bood aan voorname 

vreemdelingen, gecommitteerden van landelijke regeringscolleges of andere 

hooggeplaatste bezoekers dikwijls glaswerk ten geschenke aan, om daardoor 

de gunst van deze personen voor zich te winnen. Vanaf 1658 treft men 

in de stadsrekeningen bijna ieder jaar een post aan voor glaswerk, waarmee 

„beeren van qualiteit" vereerd w e r d e n 4 1 1 ) . 

Willem van Bree overleed op 10 Juni 1683. Zijn beide zoons Pieter en 

Mathias zetten de glasblazerij verder voort. Het „huis van Ysselstein" 

kreeg naar dit bedrijf ook wel de naam van „Glashuis" 4 1 2 ) . Van Bree's 

medevennoot H. Bonhomme wordt na zijn verkrijgen van het Bossche 

poorterschap nergens meer genoemd. Mogelijk heeft deze zich uit het 

bedrijf teruggetrokken. 

4 0 T) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1586 (October 1556-April 57), fol. 332. 
4 o a ) G.A., Res. 1656, 17 October (A 49, fol. 221). 
4 0 β ) G.A., Br. en Rapp. 1805, 1 Mei. 
4 1 0 ) Van Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch II, blz. 1470. 
^11) Van Zuylen, a.w., II en III passim. 
4 1 2 ) Mosmans, Oude namen van kuizen en straten te 's-Hertogenbosch, blz. 25. 
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Het personeel in de glasblazerij was voor een gedeelte van Waalse afkomst, 
o.a. Jean Mahye, wiens zoon Robert in 1721 meester glasblazer in deze 
onderneming was. Ook werkte er later in dit bedrijf een Engelse glazen-
slijper 4 1 3 ) . Doordat deze glasnijverheid in ons land niet bekend was, moest 
men wel buitenlandse werkkrachten aantrekken. 
In het begin van 1723 stierf de ongehuwd gebleven Pieter van Bree. Zijn 
broer Mathias was reeds eerder overleden. Uit de inventaris van de na
latenschap van P. van Bree kan men opmaken, dat de glasblazerij voor 
hem een winstgevend bedrijf is geweest. Zijn bezit had een waarde van 
ruim een kwart millioen gulden, wat voor die tijd een zeer groot privé-
kapitaal was. Hiervan was er aan baar geld de som van f 113.000, aan 
renten, schuldbrieven en obligaties circa f 35.000, terwijl het overige deel 
van het bezit werd uitgemaakt door een aantal huizen in Den Bosch en 
een groot getal hoeven en landerijen in allerlei plaatsen van de Meierij 4 1 4 ) . 
In 1766 bezichtigde prins Willem V bij zijn bezoek aan Den Bosch de 
glasblazerij. Dit bedrijf werd naast de St. Jan en de vestingwerken tot een 
van de bezienswaardigheden van de stad gerekend4 1 5). Volgens Van 
Heum was de glasblazerij in 1777 nog in werking 4 1 6 ) . Enkele jaren daar
na, nl. in 1781, meldt de Bossche geneesheer Walkart, dat er in die tijd 
maar weinig mensen in dit bedrijf werkten. Hij merkt op, dat de arbeiders 
hier vroeg versleten waren; door het felle vuur en de grote temperatuurs-
verschillen leden dezen veel aan ontstekingsziekten en oogkwalen. Over de 
glasblazerij zelf deelt Walkart mee, dat „in dezelve bij uitstek goed wit 
glas geblaazen en alomme verzonden wordt, hetgeen te meer opmerking 
verdient, alzoo deeze thans de eenigste Fabriek van wit Glas in ons Land 
i s " 4 1 7 ) . 

In 1787 werd het pand, „van ouds genaamd het huis van Ysselstein, 
geapproprieerd en tot hiertoe gebruikt tot eene glasblazerij", met alle 
daartoe behorende gebouwen, pakhuizen en gereedschappen verkocht aan 
Willem Vosch van Avesaet, kapitein ter zee in dienst van de Republiek 
en wonende in Den Bosch4 1 8) . Deze verzocht in een request aan het 
stadsbestuur octrooi tot het beginnen van een glasblazerij en hiervoor 

413 ) Van Sasse van IJsselt, Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I, 
blz. 133-134. 

414 ) Inventaris van de nalatenschap van glasblazer Pieter van Bree in Den Bosch: 
Prov. Gen. hs 268a. 

415 ) Van Heum, Historie der Stad en Меуету van 's-Hertogenbosch IV, blz. 223. 
4 1 β) a.w. III, blz. 83-84. 
4 X 7 ) Walkart, Zaakelijk bericht over de natuurlijke gesteldheid van 's-Hertogen

bosch, in Verhandelingen van de Nat. en Gen. Correspondentie Sociëteit I, 2e stuk, 
blz. 285. 

418) Van Sasse van IJsselt, a.w., I, blz. 135. 
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dezelfde faciliteiten te verkrijgen, als vroeger aan Van Bree en Bonhomme 
verleend waren. Hij verklaarde in dit verzoekschrift, dat de glasblazerij 
reeds sinds geruime tijd stiktond en aanmerkelijk was vervallen; de 
adressant had het plan dit bedrijf weer direct op gang te brengen ; hiervan 
zou ook de stad profijt trekken, aangezien door het stiktaan van deze 
onderneming reeds vijfentwintig werklieden met hun hukgezinnen ten 
laste van de armenkas waren gekomen en het te voorzien was, dat ook 
de overige arbeiders, wier kennk zich beperkte tot het blazen en bewerken 
van glas, bij het niet weer in werking stellen van dit bedrijf eveneens 
zouden moeten ondersteund worden 4 1 9 ) . In een nader request van enkele 
weken later vroeg W. Vosch van Avesaet bovendien, dat tegelijk met het 
verlenen van octrooi de wekelijkse marktdagen voor Duits glas zouden 
afgeschaft worden, onder verzekering, dat door hem alle soorten glaswerk 
zouden worden gemaakt en de prijzen zo laag mogelijk gehouden 4 2 0 ). 
In het rapport, dat de gecommitteerden tot stads commercie hierover aan 
de stedelijke regering uitbrachten, merkten deze aangaande het eerste ver
zoek op, dat men niet mocht aarzelen dit in te willigen en zo een fabriek, 
die reeds ruim honderddertig jaar in deze stad had bestaan en tot een 
hoge graad van perfectie was gebracht, doch nu sedert enige tijd had 
moeten stilstaan, weer aan de gang te helpen. Over het ander verzoek, 
nl. het afschaffen van de wekelijkse marktdagen van Duits glas, gaven 
de gecommitteerden ak hun mening, dat dit voorlopig zou moeten worden 
afgewezen, totdat de suppliant metterdaad had bewezen alle soorten glas 
te kunnen maken en tegen dezelfde prijs ak het Duitse glaswerk te kunnen 
leveren 4 2 1 ) . 

Op 15 September 1787 verleende het Bossche stadsbestuur aan W. Vosch 
van Avesaet octrooi tot de heroprichting van de glasblazerij en om dit 
bedrijf met dezelfde voorrechten ak zijn voorgangers uit te oefenen 4 2 2 ). 
Ook de landsregering zag het belang van deze onderneming in en stimu
leerde ze door vrijstelling te verlenen van bepaalde belastingen. Zo werd 
in 1791 door de Raad van State aan Vosch van Avesaet voor de tijd van 
vijf jaar een jaarlijkse restitutie verleend van 2/з van de lands impost op 
de steenkolen, die in zijn bedrijf gebruikt werden 4 2 3 ) . 
Naar het schijnt heeft Vosch van Avesaet de glasblazerij niet geheel in 
eigendom gehad, want W. Bachiene deelt in zijn Vaderlandsche Geographie 

4 1 θ ) G.A., Res. 1787, 4 Juli (A 160, fol. 249-50). 
4 2 0 ) G.A., Res. 1787, 18 Juli (A 160, fol. 298). 
4 2 1 ) G.Α., Res. 1787, 15 Augustus (A 160, fol. 325-27). 
*») G.A., Res. 1787, 15 September (A 160, fol. 364). 
4 2 3 ) G.A., Res. 1791, 24 Augustus (A 164, fol. 261). 
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ал 1791 mee, dat er in Den Bosch „eene Glasblazerij is, die niet aan 

de Stad maar aan bijzondere eigenaars behoort" 4 2 4 ). De onderneming 

was in deze jaren in volle gang. Bachiene vermeldt nog, dat hier „allerlij 

soort van glas bereid word, dat in fijnheid en helderheid geenszins voor 

het Luiksch nog het Duitsch glas behoeft te wijken". Het vervaardigde 

glas werd naar vele plaatsen verzonden 4 2 5 ) . 

In 1800 verkocht W. Vosch van Avesaet zijn bedrijf aan A. T. en Th. G. 

van Rijckevorsel, B. J. Half Wassenaer van Onsenoort, E. de Massen en 

J. C.van Bommel, allen wonende in Den B o s c h 4 2 6 ) . Uit een request 

d.d. 29 Maart 1803 van A. T. van Rijckevorsel es., „allen en gezamentlijk 

eigenaars van een wit Glasfabriek in Den Bosch, canteerende onder de 

firma van Rijckevorsel, van Bommel en Cie", blijkt, dat de nieuwe 

eigenaars de glasoven gedurende drie maanden, nl. van 15 Maart-15 Juni 

1801, aan gehad hebben en in die tijd een partij glas gemaakt hebben, 

doch sindsdien het besluit hadden moeten nemen om de glasoven te laten 

uitgaan en de fabriek stil te leggen, totdat gunstigere omstandigheden het 

hervatten van de werkzaamheden mogelijk zouden m a k e n 4 2 7 ) . O p 

1 Maart 1803 werd het bedrijf weer in werking gesteld, doch reeds op 

3 Mei d.a.v. moest de oven opnieuw gedoofd worden, „hoezeer zij ook", 

zoals de eigenaars in een request zeiden, „alle pogingen aangewend en 

geene kosten gespaard hebben, om deze fabriek tot die hoogte te brengen, 

waardoor zij algemeen nuttig en voordelig zouden hebben kunnen zijn, 

zijlieden echter met leedwezen hebben moeten ondervinden, dat alles 

vrugteloos was; dat de volstrekte onkunde der Arbeiders, hoezeer ook 

rijkelijk bezoldigt, niet anders zoude ten gevolge gehad hebben dan een 

totale ruïne van de fabriek en de enorme schade van de Ondergetekenden; 

en ten einde hieraan eenmaal paal en perk te stellen, hebben de Onder

getekenden beslooten de Arbeiders af te danken en den Oven te doen 

u i tgaan" 4 2 8 ) . 

In het rapport, dat de departementale commissie van financiën over deze 

twee requesten uitbracht, wordt bevestigd, dat de eigenaars de fabriek 

424) Bachiene, Vaderlandsche Geographie of nieuwe tegenwoordige staat en heden-
daagsche historie der Nederlanden IV, blz. 522. 

425 ) Vgl. noot 424. 
^«j Van Sasse van IJsselt, a.w. I, blz. 135. 
^ 7 ) R.A., Ing. st. 1803, 29 Maart n. 16, is gevoegd bij 2 Juni n. 34 (Gew.Best. 

portef. 484). 
^28) R.Α., Ing. st. 1803, 12 Mei n.39, is gevoegd bij 2 Juni n. 34 (Gew.Best. 

portef. 484). 
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geheel stilgelegd h a d d e n 4 2 9 ) . Ten tijde van Servaas van de Graaff stond 

de fabriek nog steeds stil 4 3 0 ) . 

In de Lijst der binnen de Stad 's-Hertogenbosch aanwezige Fabryken 

en Traf y ken in 1808 staat vermeld, dat de glasblazerij toen niet meer 

b e s t o n d 4 3 1 ) . De statistieken in de volgende j a r e n 4 3 2 ) spreken met geen 

woord over de glasblazerij, zodat men met zekerheid kan aannemen, dat 

deze merkwaardige industrie sindsdien verdwenen is. Toch is deze tak 

van nijverheid niet voor goed voor Den Bosch verloren gegaan, want in 

1835 richtte L. Vemert zich in een missive tot de burgemeester, in welk 

schrijven hij aan deze meedeelde voornemens te zijn, zijn fabriek voor 

kristalwerk, welke op dat ogenblik te Flemalle Grand nabij Luik gevestigd 

was, naar Den Bosch over te plaatsen. Vemert vroeg de medewerking van 

het stadsbestuur voor deze onderneming, welke de enige in geheel Noord-

Nederland zou z i j n 4 3 3 ) . Het trekt de aandacht, dat ook nu evenals in 

1656 zulk een bedrijf van Luik uit gesticht werd. Al spoedig stond deze 

onderneming op naam van Vernerts medevennoot Mivion. Begin 1843 

werkten hier 20 volwassen arbeiders 4 3 4 ). Vijf jaar later was het aantal 

volwassen werklieden reeds 88 en bedroeg het getal der hier werkzame 

kinderen 10; de werktuigen in deze glas- en kristalslijperij, welke in 1843 

nog door mensenkracht werden aangedreven, werden in 1848 door stoom

machines in beweging g e b r a c h t 4 3 5 ) . Desondanks was de fabriek in 1848 

reeds aan het achteruitgaan en hield in het begin van de jaren vijftig op 

te bestaan 4 3 6 ) . Dit is dan ook het einde geweest van een tak van nijver

heid, welke als enige in ons land gedurende twee eeuwen in Den Bosch 

bestaan heeft. 

Het klimaat voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe 

bedrijven was na 1800 gedurende een korte tijd gunstig geweest. De 

4 2 e ) R.Α., Res. 1803, 2 Juni п. 34 (Gew.Bcst. portef. 450); Ing. st. 1803, 2 Juni 
n. 34 (Gew.Best., portef. 484). 

4 3 0 ) Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving van het Departement 
Braband, blz. 320. 

4 3 1 ) R.A., Ing. st. 1808, 6 Juli C. 2 (Gew.Best. portef. 972). 
4 a 2 ) Précis Statistique du Département de Brabant: R.A., Verb, landdrost 1808, 

12 September N (Gew. Best. portef. 940); Staat der Fabrieken en Trafieken binnen 
's-Hertogenbosch: G.A., Br. en Rapp. 1809, 30 Bloeimaand n. 16; Statistisch Overzigt 
van het Fabriekswezen in het departement der Monden van den Rhijn: Prov. Gen. 
hs. 87. 

433) G.A., Ing. st. 1835, 9 October η. 661. 
4 3 4 ) GA., Staat der Fabryken, Trafyken en Bedrijven op 1 Januari 1843 te 

's-Hertogenbosch. 
4 3 B ) G.A., Staat der Fabryken en Trafyken en Bedrijven te 'sHertogenbosch aan

wezig op primo Januari 1848. 
4 a e ) Van Sasse van IJsselt, a.w. III, blz. 123. 
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vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Engeland, die in 1801 aan
vingen en resulteerden in de vrede van Amiens in 1802, gaven hoop op 
betere tijden. Handel en nijverheid konden, nu de grenzen weer open 
waren, herleven. Helaas was de vrede slechts van korte duur. In 1803 
begon de oorlog met Engeland opnieuw. De Bataafse Republiek deed 
alles om neutraal te kunnen blijven. De Franse keizer Napoleon, die de 
financiële en maritieme bijstand van ons land nodig had voor een groot
scheepse aanval op Engeland, dwong echter de Bataven met hem mee 
te gaan. De langdurige oorlog en het daarmee verbonden continentaal 
stelsel hebben toen in ons land het economisch leven totaal ontwricht. De 
handel op het buitenland lag stil — alleen de smokkelhandel bloeide —, 
de nijverheid werd door gebrek aan grondstoffen en afzetgebied ten zeerste 
belemmerd, de nationale schuldenlast steeg enorm en de armoede nam 
schrikbarende afmetingen aan. De hulp, die Frankrijk van de Bataafse 
Republiek eiste, ontredderde de financiële staat van het land volkomen, 
terwijl Napoleon zich ergerde, dat de verplichtingen, volgens het verdrag 
van 1803 aangegaan, niet geheel door de Bataven werden nagekomen. 
Napoleon, die de verhouding van ons land tot zijn rijk reeds in 1803 be
stempelde als die van een sateliet tot een planeet, kon niet goed opschieten 
met het hem te slappe Staatsbewind. Reeds in de zomer van 1804 stond 
het bij hem vast, dat de Bataafse Republiek een nieuwe regeringsvorm 
moest krijgen. Een eenhoofdig bestuur achtte hij het enig mogelijke en 
zijn keuze hiervoor viel op Schimmelpenninck, die Bataafs gezant te Parijs 
was. De nieuwe constitutie, door deze ontworpen en door Napoleon goed
gekeurd, werd in Maart 1805 door een „volksstemming" bekrachtigd. 
Ruim 14.000 stemmen werden uitgebracht, waarvan 136 tegen 4 3 7 ) . Deze 
geringe opkomst, nl. 4 % van het totaal aantal stemgerechtigde burgers, is 
te verklaren uit het gemis aan politieke belangstelling bij het volk, aangezien 
alles toch in Parijs werd beslist. 

§ 9. Het gildeprobleem opnieuw aan de orde gesteld 
door de patentwet van 2 December 1805 

De staatsregeling van 1805 legde het gezag vrijwel geheel in handen 
van Rutger Jan Schimmelpenninck, die de titel van raadpensionaris ont
ving. De door Schimmelpenninck uit Parijs meegebrachte constitutie gaf 
de raadpensionaris o.a. de bevoegdheden, die weleer aan het Staatsbewind 
toekwamen. Hierdoor kreeg het Bataafse Gemenebest in feite een een
hoofdig bewind 4 3 8 ) . Op 29 April 1805 aanvaardde de raadpensionaris 

43T) Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, blz. 64. 
438) Colcnbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 37. 

8 113 



zijn ambt. Hij werd bijgestaan door vijf secretarissen van staat (ministers), 
een „algemeenen secretaris" en een staatsraad van 5 à 9 leden; het be
noemingsrecht van deze functionarissen berustte bij de raadpensionaris. 
Het Wetgevend Lichaam werd in zijn invloed zeer beperkt. De nieuwe 
staatsregeling bracht dus een sterk autoritair beginsel in het landsbestuur. 
Schimmelpennincks bestuur heeft slechts een jaar geduurd, maar heeft 
desondanks veel tot stand gebracht. In deze korte periode zijn enkele 
belangrijke hervormingen doorgevoerd, welke nog lang hun waarde zouden 
bewijzen. 
De beste kracht van de raadpensionaris was I. J. A. Gogel, secretaris van 
staat voor de financiën. Deze heeft eindelijk een algemeen stelsel van 
belastingen kunnen invoeren. Het grote voordeel van dit nieuw fiscaal 
stelsel lag in de evenredigheid van druk over het gehele land. De voor
naamste der directe en indirecte staatsbelastingen waren: een grondbe
lasting waarvoor naar Frans model een kadaster werd opgemaakt, een 
personele belasting, staatsaccijnzen in plaats van de vele gewestelijke accijn
zen, convooien en licenten, en een patentbelasting op beroep of bedrijf. 
Deze hervorming was dringend geboden, want de landsfinanciën waren 
er treurig aan toe. De staatsschuld was gestegen tot bijna 1200 millioen, 
de begrotingen wezen steeds grotere tekorten aan. Derhalve was bezuini
ging de leus van het nieuwe bestuur. Ondanks echter de aanmerkelijk 
hogere opbrengst der belastingen, — 1807: 46/2 millioen gulden tegen 
ЗІ/а millioen voor de invoering 4 3 9 ) —, en een versobering in het gehele 
regeringsapparaat, slaagde men er niet in tot een sluitend budget te komen. 
De stijging van de belastingopbrengst was te danken aan de reorganisatie 
van de staatsfinanciën, waarmee Gogel, die al onder de eerste staats
regeling zijn sporen verdiend had met het bestier van de landelijke geld
middelen, zich in sterke mate bezig hield. Reeds een maand na de aan
vaarding van het bestuur kon de raadpensionaris een ontwerp van Gogel 
tot een algemeen belastingstekel bij het Wetgevend Lichaam indienen, dat 
het ontwerp binnen korte tijd met meerderheid van stemmen goedkeurde. 
Zo kon Gogek ontwerp reeds in Juli tot wet verheven worden. De wet 
van 12 Juli 1805 bevatte alleen de leidende beginselen van het algemeen 
belastingstelsel 4 4 0 ) ; de invoering van het nieuw fiscaal systeem geschiedde 
door een serie ordonnantiën. Een van deze ordonnantiën betrof de econo
mische orde, nl. de bedrijfsvrijheid. Gogel was volgens diens biograaf in zijn 
tijd „de ijverigste, de meest consequente apostel van het laissez faire, 

43e) Gosses en Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland, 
blz. 746. 

'*40) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, blz. 157. 
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laissez passer" 4 4 1 ) . Uit het beginsel van vrijheid en gelijkheid volgde voor 
hem vanzelf bedrijfsvrijheid. Daardoor was hij een fel tegenstander van 
het gildewezen. In een rede, die Gogel een jaar later, op 8 December 1806, 
over de kwestie van de gilden hield, stelde hij o.a. als beginsel: „Dat het 
voor de Maatschappij in het algemeen onverschillig is, waar en hoe ieder 
van hare leden zijn brood wint en voor zijn bestaan zorgt. Dat een ieder 
moet geacht worden zelve het beste te weten, hoe zijne nijverheid, talenten 
en bekwaamheden tot het meeste voordeel aan te leggen en daarvan het 
best partij te trekken. Dat de voorspoed en magt van alle Staten bestaat 
in de gantsche massa van het welzijn, de nijverheid, de talenten en de 
werkzaamheid van derzelver gezamenlijke inwoners"4 4 2) . 

Hier blijkt duidelijk, dat de theorieën van het physiocratisme diep in 
Gogel doorgedrongen waren. Een van de voornaamste beginselen van deze 
school was immers het recht van elk individu om, zonder de rechten van 
anderen te krenken, zelf te zorgen voor zijn eigen welzijn. En daarom weg 
met de gilden, de reglementen enz., kortom met alle staatsbemoeiing op 
economisch gebied. Wanneer de Staat maar niet tussenbeide treedt en zich 
beperkt tot de bescherming van de rechtsorde, komt alles terecht. Want 
ieder streeft van nature naar zijn eigen belang, kent dit ook het best en 
is ook het best in staat dit eigen belang te behartigen. Ook volgens Gogel 
moet de Staat in zaken van handel en nijverheid zich van alle tussenkomst 
onthouden ; de plichten van de Staat zijn in dit opzicht grotendeels negatief, 
nl. het wegnemen van alles, wat de meest volkomen vrijheid belemmeren 
kan. De vrijheid van beroep en de daarmee verbonden vrije concurrentie 
zullen de nijverheid op een hoger peil brengen en de prijzen doen dalen, 
waardoor de productie zal toenemen 4 4 3 ). Daarom was volgens hem het 
gildesysteem een kwaad: „het algemeen belang vordert gebiedend de af
schaffing der Gilden". „Alle inwoners van het Rijk, om het even in welke 
plaats zij wonen, zijn de kinderen van hunnen vorst; allen hebben hetzelfde 
regt zijne hoge bescherming in te roepen, zij moeten allen gelijk zijn ten 
overstaan van de wet, en gelijke gunsten genieten even zoo als zij allen, 
een ieder naarmate van zijn vermogen, de zware lasten van den Staat 
moeten dragen" 4 4 4 ). Algemeenheid van het belastingsysteem was voor 
Gogel aequivalent met vrijheid en gelijkheid op nationaal-economisch ge
bied. Zij die gelijke lasten droegen, behoorden ook gelijke bescherming 
te genieten. Met een gelijke belastingdruk behoorde dus samen te gaan 

4 4 1 ) Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Gogel, 
blz. 315. 

442 ) a.w.,b\z. 281. 
443) a.w., blz. 293-99. 
•*44) e.iü.,blz.280. 
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gelijkheid van economische rechten voor alle nijveren. Deze economische 

gelijkheid kon verkregen worden door economische vrijheid. 

Dit principe van gelijkheid in het bedrijfsleven werd uitgewerkt in de 

ordonnantie op het recht van patent 4 4 5 ) , de zgn. patentwet van 2 Decem

ber 1805. Deze wet stelde een belasting in op „allen Handel, Neringen, 

Beroepen en Bedrijven, en eenige voorwerpen van weelde en vermaak". 

Het voorbeeld was ontleend aan Frankrijk. Daar waren, na de weinig 

succesvolle pogingen van de Physiocraten in 1776 om het gildesysteem 

af te schaffen, de gilden door de revolutie vernietigd. In plaats van het 

meesterschap van het oude gildewezen was hier de verplichting gekomen 

om voor de uitoefening van een beroep patent te nemen. 

De patentwet was een onderdeel van het stelsel van algemene belastingen. 

De ordonnantie betreffende het recht van patent werd op 14 October 1805 

aan het Wetgevend Lichaam aangeboden 4 4 6 ) . Dit ontwerp, dat gebaseerd 

was op economische vrijheid, verwekte in Den Bosch nogal enige deining. 

Het stadsbestuur verwachtte niet veel goeds van de vrijheid van bedrijf 

en zond daarom aangaande dit ontwerp op 23 October een missive naar 

het departementaal bestuur, om de bezwaren van de stad aan de lands-

regering kenbaar te maken: „Het is ten klaareten, dat niet alleen deeze 

Regering bevoegd, maar zelfs verplicht is voor de instandhouding der Bur

gerlijke Ambachten, Neeringen en Handteeringen te zorgen, en alzo ge

houden is voor ieder der Corpora, de Gildens van denzelfden aard ver

vangende, de noodige Reglementen van Politie te beraamen, opdat door 

misbruiken en inkruipingen deeze Ambachten, Neeringen en Hand

teeringen niet bedorven en ten gronde gericht w o r d e n " 4 4 7 ) . De gilden 

waren weliswaar in 1798 afgeschaft, doch aan de uitvoering had alles 

ontbroken. In de meeste plaatsen waren zij metterdaad blijven voortbe

staan. Daarenboven was, sinds de staatsregeling van 1801 in art. 45 voor

geschreven had, dat de wet de nodige bepalingen moest maken „tot het 

verzeekeren aan ieder Burger van deszelfs eerlijk bestaan", de corporatieve 

gedachte door een ruime interpretatie van dit artikel sterk herleefd. Onder 

de naam van corporaties waren de gilden in de steden blijven bestaan. 

Toen door het algemeen belastingstelsel van Gogel het gildeprobleem en 

de stedelijke bevoegdheid tot organisatie van het bedrijfsleven opnieuw 

aan de orde kwamen, was Den Bosch dan ook niet van plan de aloude 

^ 4 5) Het woord patent is van Franse origine. De diploma's, die in Frankrijk door de 
gilden ten bewijze van het verkregen meesterschap gegeven werden, noemde men 
patentes of lettres patentes. Vandaar dat het woord patente oudtijds in Frankrijk 
vooral gebruikt werd om het recht tot uitoefening van een beroep uit te drukken. 

4 4 β ) De Meyïer, De geschiedenis van het Nederlandsche patentrecht, blz. 36. 
447) G.A., Res. 1805, 23 October; en Br. en Rapp. 1805, 23 October. 
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corporatieve gedachte te laten varen. Het bestuur van deze stad kon niet 

instemmen met Gogel, die de overtuiging was toegedaan, dat vrijheid een 

eerste vereiste voor welvaart was. Als verwoed tegenstander van de gilden 

meende deze, dat juist vrijheid van handel en bedrijf tot gevolg zou hebben 

„meerdere verspreiding van algemeene welvaart, aanmoediging van de 

nijverheid, niet op enkele plaatsen maar algemeen" 4 4 8 ) . De gesloten stad

huishouding moest volgens Gogel verdwijnen; het gildesysteem vond hij 

een schreeuwende onrechtvaardigheid en een belemmering voor alle ver

dere ontwikkeling van de nijverheid 4 4 9 ). Gogel was een overtuigd voor

stander van vrije concurrentie, zoals o.a. uit het volgende gezegde van 

hem blijkt: „Het is alleen de mededinging, niet alleen binnen eene Stad 

of Plaats, maar over het geheele Rijk, die de Kunstenaars en de Ambachts

lieden kan verplichten, om goed te werken en hunne Kalanten te 

v o l d o e n " 4 5 0 ) . 

De zienswijze van het Bossche gemeentebestuur werd echter niet door 

iedereen in de stad gedeeld. Reeds voordat de patentwet ter goedkeuring 

bij het Wetgevend Lichaam was ingediend, waren er bij het departemen

taal bestuur enige requesten, — nl. van C. van Zantvoort c.s., timmer

lieden in Den Bosch 4 5 1 ) en van P. C. Chateau c.s., schrijnwerkers, kuipers, 

draaiers en wagenmakers 4 5 2 ) — , binnengekomen over de kwestie van de 

opgeheven gilden. Hierin werd verzocht, „dat het Departementaal Bestuur, 

tot maintien van deszelfs gezag en tot voorkoming van der Requestranten 

Schades, het Gemeentebestuur aldaar gelieve te gelasten om de Requestran

ten wegens het uitoefenen van hun ambacht niet verder te bemoeyelijken, 

maar integendeel de zaak der afgeschafte en vernietigd moetende blijven 

gilden te laten berusten, totdat het Bestuur, kragtens deszelfs gezag, 

daaromtrent de noodige beschikkingen zal hebben gemaakt en ge

arresteerd" 4 5 3 ) . Dus ook in Den Bosch zelf bestond in zake het economisch 

leven een scheiding van geesten. 

Dat er zoveel rumoer ontstond over de ordonnantie op het recht van 

patent, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de invoering van een algemeen 

belastingstelsel, in het bijzonder van de patentwet, door het hierin gehul

digde economisch vrijheidsprincipe een doodsteek toebracht aan het gilde-

systeem, dat de ene burger boven de andere en de stedeling boven de 

plattelander bevoordeelde. Met de gelijke druk van de fiscale lasten bracht 

4 4 8 ) Sillcm, e.a).,blz. 178. 
4 4 9 ) a.w.,bh. 280. 
4™) a.w., blz. 293. 
4 5 1 ) R.A., Res. 1805, 3 September (Gew.Bcst. portef. 782). 
4 5 2 ) R.Α., Res. 1805, 30 September (Gew.Best. portef. 782). 
4 5 3 ) Vgl. noot 452. 
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Gogel immers in onmiddellijk verband de gelijkheid van de burgers op 
sociaal en economisch terrein. De patentwet gaf dan ook iedereen het 
recht om overal binnen het Bataafse Gemenebest een bedrijf uit te oefenen. 
Voor de gildedwang der sinds de dagen van het Staatsbewind oogluikend 
toegelaten stedelijke corporaties, was deze wet een zeer grote hinderpaal. 

De zgn. patentwet, welke bij ordonnantie van 2 Dec. 1805 werd inge
voerd, stelde een belasting in op de vrije uitoefening van bijna alle be
roepen, neringen en bedrijven. Zij bestond uit 65 artikelen, verdeeld in 
drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, dat handelde over de heffing 
van de patentbelasting, bepaalde, dat ieder die niet vrijgesteld was, een 
patent op een gezegelde acte moest vragen aan het gemeentebestuur van 
de plaats van inwoning 4 5 4 ) . Voortaan kon iedereen zich van zulk een 
vergunning voorzien, welke hem het recht gaf, zonder enige belemmering 
van gilden of stedelijke keuren, gedurende een jaar na datum van uitgifte 
een willekeurig bedrijf „binnen den geheelen omtrek dezer Republiek uit 
te oefenen, aan te vangen en voort te zetten, zonder daartoe eenige ander 
verlof te behoeven", mits echter met inachtneming van de plaatselijke 
politiebepalingen omtrent de veiligheid 4 5 5 ) . 

Het door Gogel gepropageerde stekel van nationale bedrijfs- en verkeers
vrijheid werd verder uitgebouwd en versterkt in een aantal artikelen van 
het nieuwe regeringsreglement voor de gemeenten. In art. 12 van dit 
reglement werd aan de gemeentebesturen opgedragen er voor te zorgen, 
„dat geene kooplieden, trafikanten, fabrikanten of andere ingezetenen, ter 
zake van fabricage, bewerking, vervoering, opslag, aflevering en vertier 
van enige goederen, waren en koopmanschappen hoegenaamd, onderwor
pen worden aan eenige meerdere of uitgestrektere bepalingen ab het main
tien eener goede politie gebiedend v o r d e r t " 4 6 6 ) . 

1 Januari 1806 trad de patentwet in werking: „Met den aanvang van 
den jare 1806 zal binnen de Bataafse Republiek niemand eenigen Handel, 
Beroep, Bedrijf of Nering, bij art. 8 dezer Ordonnantie van deze Belasting 
niet vrijgesteld, vermogen uit te oefenen, tenzij voorzien van een Acte of 
Patent, waarbij hem zulks vanwegen het Publiek Bestuur wordt toe
g e s t a a n " 4 5 7 ) . 
In Den Bosch werd reeds op 15 Januari 1806 een commissie, — bestaande 
uit de municipaliteitsleden H. de Wijs, A. Schouten, J. C. Marggraff en 

4 И ) De Meyïer, a.w., blz. 36-37. 
455 ) Patentwet van 2 December 1805, art. 5; deze gedrukte ordonnantie kan men 

o.a. vinden in G.A., Br. en Ra pp. 1805, 18 December. 
458 ) Art. 12 van de wet d.d. 17 December 1805 tot organisatie van de gemeente

besturen. 
457) Art. 1 van de patentwet van 2 December 1805. 
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mr Р. С. van Berckel — , benoemd tot het invorderen van de patent

belasting 4 5 8 ) . Talrijke maatregelen om de wet uit te voeren werden door 

de Bossche overheid g e n o m e n 4 5 9 ) . Soms werd er door enkele inwoners 

geprotesteerd, wanneer hun inkomen te hoog was aangeslagen en als ge

volg daarvan een hogere patentbelasting betaald moest worden 4 6 0 ). Im

mers de hoogte van deze belasting werd berekend naar de grootte van de 

winst, die men uit zijn bedrijf, beroep, enz. trok. Zij, die patentbelasting 

waren verschuldigd, werden verdeeld in acht klassen, in ieder van welke 

meer of minder betaald werd, naarmate het inwonertal van de gemeente, 

waar het beroep uitgeoefend werd. De gemeenten waren in vijf groepen 

verdeeld, waarvan de laatste hoofdzakelijk werd uitgemaakt door het 

platteland. Den Bosch bevond zich in de tweede groep, waarin alle steden 

boven de tienduizend inwoners opgenomen waren, uitgezonderd Amster

dam, Den Haag en Rotterdam, die als grote steden de eerste groep uit

m a a k t e n 4 6 1 ) . Door deze gemeentelijke indeling bestond er een groot ver

schil in classificatie van de patentschuldigen. Een inwoner van Den Bosch, 

Breda, Bergen op Zoom en Tilburg, welke plaatsen resp. tot de tweede, 

derde, vierde en vijfde groep behoorden, betaalde bijv. als patentschuldige 

in de eerste klasse een som van resp. f 120, f 90, f 60 en f 40 4 β 2 ). Hieruit 

blijkt, dat de nijverheid op het platteland, o.a. te Tilburg, lang niet zo 

zwaar belast was als in de grote steden. De verhouding tussen Den Bosch 

en de plaatsen Tilburg, Eindhoven, Helmond, — resp. tot de tweede en 

vijfde groep behorend 4 6 3 ) — , was in dezen3 : 1. Dit is dan ook naast de 

grote vrijheid en lagere arbeidslonen een van de oorzaken geweest, dat in 

de kleinere plaatsen en op het platteland de nijverheid in deze jaren er hier 

beter voorstond dan in de steden. 

§ 10. De samenstelling van de beroepsbevolking 

Wanneer de verschuldigde patentbelasting was voldaan, werd hiervan 

een bewijs afgegeven en werd dit bovendien in een register opgetekend. 

Deze patentregisters zijn voor ons de enige bronnen, waaruit een gede

tailleerde en uitvoerige beschrijving van de structuur der beroepsbevolking 

te maken is. Aangezien de patenten naar datum van afgifte zijn inge-

^ 8 ) G.A., Res. 1806, 15 Januari. 
4 5 9 ) G.Α., Res. 1806, 22 en 29 Januari, 12 en 19 Februari, 12 Maart, 2 April, 

7 Mei, 25 Juni, 6 Augustus, 1 October, 5 en 25 November. 
4 0 0 ) o.a. W. de Garde, koopman in gedistilleerd, J. Pompen en winkelier M. Goo

ien: G.A., Res. 1806, 14 en 18 Mei; Br. en Rapp. 1806, 14 en 28 Mei. 
* e l ) De Meyïer, a.w., blz. 44. 
4 β 2 ) а. и.Мг. 45. 
4 6 3 ) a.iu.,blz.44. 
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schreven, hebben wij eerst de bij elkaar behorende beroepen moeten 

samenvoegen en pas daarna een tabel kunnen samenstellen. Uitgaande 

van de in 1806 uitgereikte patenten 4 6 4 ) , hebben wij een lijst samengesteld 

van beroepen, welke in dat jaar in Den Bosch voorkwamen. Daar het 

onmogelijk is de verkregen gegevens naar huidige sociologische normen 

in te delen, aangezien dan allerlei beroepen een historisch onjuiste inter

pretatie zouden verkrijgen, hebben wij de beroepen alphabetisch gerang

schikt. Het beeld van de Bossche beroepsbevolking, dat in deze alphe-

betische lijst gegeven zal worden, is niet geheel volledig, doordat de vol

gende mensen vrijgesteld waren van patentbelasting: geestelijke personen, 

ambtenaren, renteniers, landlieden, dagloners, kantoorbedienden die geen 

salaris genieten, schippers en voerlieden, zeelui en vissers, domestieken, 

jongens en meisjes, die in of voor fabrieken of trafieken werken en geen 

twintig jaar oud z i j n 4 6 5 ) . Bovendien waren er nog een aantal personen 

van het verkrijgen van een patent uitgesloten nl.: 

Ie zij, die door een rechterlijk decreet in staat van beschuldiging waren 

gesteld of in rechten voor eerloos werden gehouden; 

2e zij, die een jaar, het verzoek van patent voorafgaande, in deze Repu

bliek hun woning nog niet gevestigd hadden en hier geen lasten ge

durende dat jaar hadden betaald 4 6 6 ) ; 

3e bankbreukigen en zij, die cessie van goederen hadden gedaan, zolang 

hun crediteuren niet ten genoegen waren v o l d a a n 4 6 7 ) . 

Deze uitzonderingen daargelaten, geeft het patentregister van 1806 toch 

een goede kijk op de beroepsstructuur van de Bossche bevolking. Soms 

kloppen de cijfers niet geheel met andere gegevens 4 6 8 ), — wat niet te 

verwonderen is, aangezien deze nieuwe bedrijfsbelasting wel door ver

scheidene personen ontdoken zal zijn — , maar over het geheel genomen 

zijn ze betrouwbaar. De verzamelde gegevens verschaffen ons het volgend 

beeld van de Bossche beroepsbevolking: 

4 β 4 ) Journaal van uitgegeven Patenten door of op last van het Gemeente Bestuur 
der Stad Den Bosch in 1806, 2 foliodelen, 3369 nummers: G.A., Patentregisters 1806. 

4 8 5 ) De Meyïer, a.w., blz. 39-40. 
•^9) Onder deze uitsluiting zijn niet begrepen vreemde dagloners, vreemde koop

lieden, kramers die de markten bezoeken, vreemde schaarslijpers, enz.: Wet van 2 De
cember 1805, art. 7 en 8. 

4 β τ ) De Meyïer, a.w., blz. 37-38. 
4e8) Bijv. met die van de 's-Hertogenbossche Kantoor- en Schrijf almanak voor het 

jaar 1807 of met de gegevens van Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving 
van het Departement Braband. 
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Lijst van beroepen, die in 1806 in Den Bosch voorkwamen 4 6 9 ) 

Beroepen 
Zelfstandigen410) 

mnl. vrl. 

Knech

ten4 l) 

Advocaten4 T 2) 
Apothecars, waarvan 1 tevens winke

lier in Drogerijen4 7 3) . . 
Arbeideis4 7 4) 
Baken 
Bakkers4 7 5), waarvan 7 daarbij nog 

negotie in Granen doen . . 
Banket- en Koekbakkers, w.o. 2 

kooplieden in Graan en 2 
winkeliers in Kruideniers-
waren 

Barbiers 
Baardscheerders 
Haarsnijder 

Bezemmaker 

21 

44 

12 

5 
318 

12 4 7 e ) 

4 β β ) Deze lijst is door ons samengesteld uit het Journaal van uitgegeven Patenten 
door of op last van het Gemeente Bestuur der Stad Den Bosch in 1806, 2 foliodelen, 
3369 nummers: G.A., Patentregisters 1806. Verreweg de meeste patenten zijn in 
de tweede helft van Maart 1806 in dit Journaal opgetekend. 

4 7 0 ) Zij, die voor eigen rekening werkzaam waren, worden in deze kolom opge
geven; hierbij is onderscheid gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke personen, 
die in de verschillende beroepen werkzaam waren. 

4 7 1 ) In deze kolom worden de knechten opgegeven, die bij genoemde onder
nemers in dienst waren. 

4 7 2 ) De 's-Hertogenbossche Kantoor- en Schrijf almanak voor het jaar 1807 geeft 
29 practiserende advocaten op. Hetzelfde aantal vindt men genoemd bij Van de 
Graaff in zijn Historisch-Statistische Beschrijving van Braband, blz. 314. De overige 
gegevens, die hierin vermeld worden, komen vrijwel overeen met die uit het Journaal. 

4 7 3 ) Deze toevoeging en eveneens de volgende hebben betrekking op de neven-
beroepen, welke men naast het hoofdberoep nog uitoefende. 

4 7 4 ) Deze arbeiders waren niet werkzaam in een vast beroep maar waren losse 
arbeidskrachten, die werkten, waar men hen nodig had. 

4 7 5 ) De bakken hadden allen hun bedrijf in een hoekhuis, zoals dit vanouds in 
Den Bosch voorschrift was. Dit was bepaald met het oog op het gevaar van brand, 
dat dergelijke bedrijven opleverden. Had een bakker vers brood gebakken, dan was 
het de gewoonte, dat hij dit in de vroege morgen in zijn buurt bekend maakte door 
op een hoom te blazen. Hieraan herinnert nog het oude rijmpje: „De bakker van 
de hoek, die heeft vannacht geblazen, enz." 

4 7 6 ) Daar er in het patentregister alleen maar gesproken wordt van bakkers
knechten, brouwersknechten enz. en het niet te achterhalen is bij welke tak van dit 
bedrijf dezen precies behoorden, zijn deze werkkrachten door een accolade verbonden 
met de onderscheiden takken van dit beroep. 

4 7 7 ) De gecursiveerde cijfers geven de nevenberoepen aan, die naast het hoofd
beroep uitgeoefend werden. Deze nevenberoepen worden hier vermeld om het beeld 
van de structuur der Bossche beroepsbevolking zo volledig mogelijk te maken en 
zo een juist totaalbeeld te verkrijgen van het volledig aantal personen, dat zich 
met een bepaald beroep bezig hield. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 
Knechten 

Bierbrouwers, w.o. 1 tevens koopman 
in Graan 

Bier- en Azijnbrouwer 
Bierstekers479) 
Bierverkoper 

Billardhouders 
Bleekers van Linnen 
Blikslager 
Blouwverwers480), w.o. 1 tevens Ca-

toendrukker 
Blouwdrukkersknecht 

Boekdrukkers, w.o. 1 tevens Kranten-
drukker 

Boodschapdoenders 
Borstelmaker 
Branders481) 
Breier van Kousen en Handschoenen 
Breisters, w.o. 3 tevens Spinster zijn en 

1 winkelierster in Genever 
Brillenslijpster 
Catoendrukkers 
Courantebestelder 
Chirurgijns 
Doctores Medicinae 
Factoors, w.o. 8 tevens Logement

houder 
Fruitverkopers 

Fruit- en Visverkoopsters, w.o. 1 
tevens Kantwerkster . . . 

Fruit- en Koekverkoopsters . . . 
Fruit- en Toddenverkoopsters . . 
Fruit- en Gedistilleerdverkoopster 

Garenfabrikeurs, w.o. 2 tevens Lint-
fabrikeur 

Garentwijnders 
Geweermaker 
Groenteverkopers 

Groente- en Fruitverkoopsteis . . 
Groente- en Turfverkoopster . . 
Groente- en Visverkoopster . . . 

8 
1 
1 
3 
1 + 

2 + 
1 
7 
9 

13 
4 + 

4 + 
3 
1 
2 + 

1 0 + 2 
1 

1 
1 

16 

10 

1 1 + 5 

6 
4 
2 
1 

6348a) 

1 

478 ) Vgl. noot 476. 
479) Biersteker: iemand die tappers en anderen voorziet van van buiten ingevoerde 

bieren. 
480 ) Blouwverwer: iemand die aan textielgoederen een blauwe kleur geeft door 

ze onder te dompelen in een bad met indigo. 
481 ) Deze branders zijn genever- en moutwijnstokers. 
482) Deze 63 garentwijndersknechten werkten bij de baas aan huis. In de patent

registers worden alleen de vaste arbeidskrachten opgegeven; buiten hen waren er 
echter nog velen bij de garennijverheid betrokken, doordat veel werk in commissie 
werd verricht. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 
Knechten 

Handschoenmaker 
Hoedenmakers 

Hoedenschoonmakers 
Hoedenverkoper 

Horlogiemakers, w.o. 1 tevens Instru
mentmaker 

Houthakkers 
Instrumentmaker 
Kaarsenmakers 
Kaggelverhuurster 
Kamerbehangers 
Kammenmaker 
Kantoorklerken493) 
Kantwerkstcrs, w.o. 2 tevens Schoon

maakster 
Karreladers 
Ketellappers 
Keurslijfmaker 
Klanderers4Si) 
Kleermakers, w.o. 14 tevens negotie 

doen in Oude Kleren en 1 
winkelier in Hout, Turf, etc. 

Klompenmaker 
Knecht in de Schouwburg, tevens 

winkelier in Kleinigheden . 
Knoopmakers 
Koekverkoopsters 
Kolfbaanhouders 
Kooplieden in: 

Gedistilleerd 
Granen 
Hout en Turf 
Kalk, Steenkool en Leien, tevens 

winkelier in Kruideniers-
waren 

Oude Kleren 
Koffy 
Kruidenierswaren 
Lompen, Yzer, Lood, Koper, Tin 

etc 
Manufacturen 
Mestspeciën, Asch etc 
Naalden 

1 
5 
2 
1 

8 
2 

1 
7 + 1 

3 
1 

17 

4 3 + ƒ 
1 

1 
6 + 1 

3 

1 + / 
2 6 + 9 
5 

1 + 4 
5 + 14 
1 
7+ / 

1 
4 
1 
1 

1 2 + 1 

56 

4 e s) Al deze kantoorbedienden waren bij particulieren in dienst, aangezien ambte
naren vrijgesteld waren van patentbelasting. Het zijn boekhouders, kantoorbedienden, 
klerken enz. „op koopmans- of praktizijnskantoren werkend": art. 19 van de patent-
wet van 2 December 1805. 

4 M ) Klander: glanzer of strijker; klanderen: glanzen, oppenen, strijken. 
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Beroepen 
I Zelfstandigen 

' mnl. vrl. 
Knechten 

Steenkolen, w.o. 4 tevens in Kalk, 
Leien etc, 1 in Gedistilleerd 
en 1 in Kruidenierswaren . 

Steenen, Kalk etc 
Spelden 
Koopman en winkelier in Tabak 

en Kruidenierswaren . . . 
Vis 
Zeep, Chocolade etc 

Konstschilder 
Schilder- en Tekenmeester . . . 

Koperslagers 
Korenmeters485) 
inlandse Kramers, „die met Pakken 

hun Waren langs het Land aanbie
den" 
(een aantal van circa 40 
vreemde Mars- en Pakken
dragers ontving patent, „om 
hun Waren langs de huizen 
te mogen venten".) 

Kuipers 
Lakenfabrikanten 

Wolspinners, w.o. 1 tevens Brei-
schoolhouder, 1 Opperman 
en 1 Kousenbreier . . . . 

Wever 
Droogscheerdersknechten . . . . 

Lakmoesfabrikant 
Landmeter 
Leidekkers 
Linnen- en Pellenwever 
Lintfabrikeurs, w.o. 1 tevens Garen-

fabrikeur 
Lintwerkers 
Logementhouders, w.o. 2 tevens win

kelier in Oude Kleren en 1 
winkelier in Kruidenierswaren . 

Lombaardhouder ofwel houder van 
de Bank van Leening . . 

ontvanger in de Bank van Leening 
inbrengers in de Bank van Leening 

Loodgieters 
Looiers, w.o. 1 tevens Schoenmaker 
Mandenmakers 

I 

is + ; 

9 
1 

1 
1 
6 
1 

2 + 
4 

18+ 13 

1 
1 
2 
2 + 3 
9 
5 

12 
2 

11 
2 

14 

15 

6 
14 
3 

te 

485) Korenmeter: persoon, door de stedelijke overheid aangesteld om het graan 
meten. De korenmeters en korenzetters werkten gewoonlijk samen, waarbij de 

zetter de maat moest recht zetten en houden, terwijl de korendragers het graan in 
schepten of stortten, waama het door de korenmeester afgestreken en gemeten werd. 
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Beroepen 

Mattenmaker 
Melkverkopers, w.o. 1 tevens Groente-

verkoper, 1 Fruitverkoper 
en 1 Wasvrouw 

Messenmakers 
Metselaarsbazen, w.o. 3 grote en 3 

middelgrote4M) . . . . 
Metselaar en Steenhouwer . . . 
Metselaarsknechten, w.o. 1 tevens 

Speldenmakersknecht en 1 
Klompenmakersknecht . . 

Opperlieden, w.o. 1 tevens Stoe-
lenmatter 

Aannemer van 's Lands werken . 
Molenmaker 
Molenaars 48T) : 

Korenmolenaars, w.o. 1 bovendien 
een Pelmolen heeft . . . 

Grutmolenaars488), werkend met 
paarden; 2 molenaars doen 
tevens een weinig handel in 
Boekweit, Garst en Haver, 
terwijl 1 molenaar ook win
kelier in Olie, Azijn en 
Zaad is 

Houtzaagmolenaar 
Oliemolenaars, w.o. 2 met paarde-

kracht werken en een met 
windkracht 

Pelmolenaar489) 
Trasmolenaar490), werkend met 

paardekracht 

Zelfstandigen 

mnl. 

1 

26 + 
3 

9 
1 

1 
1 

6 

5 
1 

3 

1 

; 

/ 

vrl. 

11 + 1 

I 
TCn^rlitpn 

1 XSbllCLll lCU 
1 

; 

! 

1 

3 4 + 1 

3 8 + ; 

2 

13 

2 

1 

49e) Deze grote metselaarsbazen zijn tegelijk ook aannemer geweest. 
487 ) Volgens Van de Graaf f, Historisch-Statistische Beschrijving, blz. 315, was er 

ook nog een runmolen in Den Bosch. Waarschijnlijk heeft dit bedrijf stil gelegen 
en komt zodoende niet in het patentregister voor. Een runmolen was een molen, 
waarin eikenschors tot run werd gemalen. Het gemalen eikenschors, run genaamd, 
werd wegens het looizuur, dat het bevatte, in de leerlooierijen gebruikt. 

488 ) Van de Graaf f geeft 8 grutterijen op. Dit verschil met bovenstaande opgave 
kan verklaard worden uit het feit, dat in het patentregister alleen die bedrijven zijn 
opgenomen, die in werking waren. De patentbelasting werd immers betaald om 
een bedrijf te mogen uitoefenen. Dat in deze jaren verschillende bedrijven stil lagen, 
behoeft gezien de ongunstige sociaal-economische toestand geen verbazing te wekken. 

489 ) Pelmolen: molen om graankorrels, in het bijzonder gerst, te pellen. Het gerst 
werd van zijn bast ontdaan en onderging daarna nog verdere bewerking, ten einde 
de korrel in de voor de handel gewenste vorm te brengen. 

480 ) Trasmolen: molen, waarin krijtsteen tot cement werd vermalen. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

nini. vrl. 
Knechten 

Mutsenmaaksters, w.o. 2 tevens Naai
ster en 1 een winkel in Chi
cory heeft 

Mutsenknoopmaker 
Mutsenwasters 

Muziekanten 
Muziekmeester 

Naaisters 
Linnennaaisters 
Wollenaaisters 
Wolle- en Linnennaaister . . . . 

Notarissen 
Paruikmakers, w.o. 5 tevens Baard

scheerder zijn 
Passementwerkers, w.o. 1 bovendien 

Knoopmaker 
Pensionhoudsters 
Procureurs 
Rietdekker 
Scharenslijper, tevens Toddenkramer 
Schippersknechten491) 
Schoenmakers 

Schoenlappers 
Schoenpoetser 

Scholen: 482) 
Schoolhoudsters 
Dagschoolhouders 
Dag- en Avondschoolhouders . . 
Halve Kost- en Dagschoolhoudster 
Hele en Halve Kostschoolhoudster 
Franse Kostschoolhoudster . . . 
Kinderschoolhouders 
Klein Kinderschoolhoudster . . 
Breischoolhouder493) 
Taaimeester 

2 2 + 1 
1 

10 

13 

3 

6 
1 
1 

3 0 + / 
18 
1 

2 
10 

21 

4 

128+ 2 
18 
16 

1 

1 
1 
1 

15 
1 
2 

49 
45 

1 

481 ) Schippers waren van patentbelasting vrijgesteld, maar de schippersknechten 
niet: de Meyïer, Geschiedenis van het Ned. Patentrecht, blz. 39. Volgens Van de 
Graaff waren in Den Bosch 15 vaste beurtschippers, 2 Luikse schippers en nog enkele 
andere: Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving van Braband, blz. 315. 

492 ) De hier opgenoemde scholen betreffen alleen het onderwijs, dat door parti
culieren gegeven werd. Daarom komen de Latijnse school en Armenschool, welke 
stedelijke en openbare instellingen van onderwijs waren, in deze lijst niet voor. Aan 
verscheidene particulieren was dus patent gegeven tot het houden van een school. 
Deze schooltjes waren primair instellingen om op de kinderen te passen en hun 
daarnaast ook breien, handwerken, naaien, wat lezen, schrijven en rekenen te leren. 
Het schoolgeld, dat hiervoor werd gevraagd, was voor de schoolhouders hun levens
onderhoud, zodat zij onder de patentbelasting vielen. 

403 ) Deze breischool bestond hierin, dat een wolspinner een aantal leerjongens 
in dienst had, die bij hem tegen betaling het vak konden leren. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 
Knechten 

Onderwijzer voor Frans en Duits . 
Schoonmaaksters, w.o. 2 tevens Brei-

ster 
Schoorsteenveger 1 
Sjouwers 3 
Slagters, w.o. 4 tevens kleine winke

lier zijn, 1 Kaarsenmaker 
en 1 winkelier in Kruide
nierswaren is 35 

Slagtersknechten, w.o. 1 tevens 
Melkverkoper en 1 Metse-
laarsknecht 

Spekslagters 3 
Frikkadellekappers4U4) . . . . 2 
Pensverkoopsters 

Slijters van Loten in de Bataafse Lo
terij . 

Slijter van Loten in de Gcneraliteits-
loterij 1 

Smeden 13 
Goud- en Zilversmeden . . . . 6 

<ïoudsmid 1 
Gouddraadtrekkers 
Zilversmeden 3 

Speelkaartenfabrikant 1 
Speldenfabrikeurs, met enkele tien

tallen knechts 3 
Speldenmakersbazen, met enige 

knechts 4 
Speldensteeksters, w.o. 1 tevens 

Koekverkoopster, 1 Schoon
maakster en 1 winkelierster 
in Kruidenieiswaren is . . 

Spiegelfabrikant495) 1 
Spinner 1 + / 
Steenhouwer 1 + 1 

Steenkappers 3 
Stoelenmakers, w.o. 2 tevens Rade

maker 
Stoelenmatter 

Strijksters, w.o. 1 tegelijk Stijfster . 
Stucadoor 1 
Tabaksnijder 1 + 

8 5 + 9 

1 + 4 

15 

13 

6 7 + 1 

20 

2 

491 ) Frikkadel: bal gehakt vlees, meestal met kruiden vermengd. De frikka
dellekappers waren dus slagers, die gespecialiseerd waren in het maken van gehakt. 

495 ) De naam spiegelfabrikant is voor moderne oren wel wat misleidend. Het 
bedrijf van de ondernemer bestond in het snijden van glas voor spiegels en het maken 
van een hierbij passende omlijsting, enz. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 
Knechten 

Tappers: 
Tappers, zijnde Herbergier . . . 
Tappers, zijnde neringdoende in 

Wijnen4 β β) 
Tapper, zijnde Logementhouder . 
Tapper, tevens winkelier in Klei

nigheden 
Biertappers, w.o. 3 tevens Loge

menthouder en 6 ook win
kelier in Kleinigheden . . 

Bier- en Genevertappers, w.o. 1 te
vens Logementhouder, 2 
winkelier in Kleinigheden 
en 1 winkelier in Oude 
Kleren 

Timmerlieden, w.o. 3 grote met 
± 10 knechts 4 β τ ) . . . . 

Timmerlieden en Schrijnwerkers, 
w.o. 2 met ± 1 0 knechts . 

Schrijnwerkers 
Rademakers 
Scheepstimmerman 

Tinnegieters, w.o. 3 tevens Loodgieter 
Toddenkramer 
Turfdragers 

Turftonder 4 9 8) 
Turfvulster4 9 9) 
Turf- en Klotverkoper . . . . 
Klotmaker 5 0 0) 

Verwers en Glazemakers 
Visverkoopsters 
Vroedvrouwen 
Wagenmakers 
Wasvrouwen, w.o. 6 tevens Schoon

maakster en 1 ook Spinster 
Waster van Sijde Kousen . . . . 

Water- en Vuurverkopers . . . . 
grossiers in Wijnen 

neringdoenden in Wijnen5 0 1) . . 
Wijnkopersknechten 

89 

12 
4 
1 
1 

21 

2 

10 

4 9 e ) Deze tappers verhandelden wijn en detail, zowel voor de verkoop als voor 
gebruik ter plaatse. 

4 9 7 ) Deze drie grote timmermansbedrijven vervulden ook zeker de rol, welke tegen
woordig de aannemersbedrijven hebben. 

4 9 8 ) Turftonder: persoon die de turf „tont". Tonnen betekent in een ton doen, 
een ton vullen met iets. 

4 9 9 ) Turfvulster = turftonster, vgl. noot 498. 
500 ) Klotmaker: klot is korte zwarte turf, een turfkluit. 
5 0 1 ) Dit zijn slijters van wijnen; zie onder het hoofd Tappers. 
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Beroepen 

Wijnstekersknecht502) 

Winkeliers in: 
Aardewerk, Glas, etc 
Boeken, Papier, Pennen, etc. . . 
Borstelwerk, etc 
Boter en andere Kleinigheden . . 
Bouwmaterialen603) 

Bouwmaterialen en Steenkolen . 
Chocolade 
Citroenen en Chinaas appelen . . 

Citroenen, Bokking, Hoenderen 
en andere Kleinigheden . . 

Galanteriewaren, w.o. 1 tevens in 
Manufacturen 

Garen, Lint, etc, w.o. 1 tevens 
Poppengoed verkoopt en 11 
„langs het Land reizen" . . 

Glaswerk, Prenten, Barometers, etc. 
Gedistilleerd, w.o. 2 tevens in 

Kruidenierswaren en 1 in 
Tabak 

Gevogelte 
Grutterijen 
Hemdknoopjes 
Hoeden 
Hout, Turf en andere Kleinighe

den; w.o. 3 tevens in Gedis
tilleerd, 2 in Zwavelstokken 
en 1 in Oude Lappen . . 

Kaarsen 
Kaarten, Chicory, etc 
Kaas 

Kaas en Vis 
Kant 
oude Kleren, w.o. 7 „die daarmee 

langs het Land reizen", 2 
„die daarmee de Markten 
frequenteren" en 2 de Ker
missen 

oude Kleren en Manufacturen, 
daarmee de Kermissen fre
quenterend 

Zelfstandigen 

mnl. 1 vrl. 

1 
1 
! 

9 9 
10 
4 + 2 ι 3 

4 
2 
1 + 1 
1 

1 

4 

14 
1 

5 4 + 7 
2 
4 
1 
3 

2 7 + 5 
1 
1 
2 
2 
6 

2 5 + 2 

4 

6 

10 

14+ 1 

2 

2 

1 
1 
3 

5 
ι 
1 

1 3 ! 
! 

TCripplitpn 
Л.жіі CCli ICI 1 

1 

6 0 2 ) Een wijnsteker is iemand, die wijn in het klein verkoopt. De betekenis van 
steken, n.l. slijten, is voortgevloeid uit die van „opensteken", gezegd van een vat: 
„steken het vat". 

5 0 3 ) Hieruit blijkt duidelijk, dat de term winkelier in ruime zin moet opgevat 
worden. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 
Knechten 

Winkeliers in: 
Kleinigheden804), w.o. 1 tevens 

Melkverkoopster . . . . 
Klompen en Karnemelk . . . . 
Koek 
Koper, Blik en Kaarsen, tevens in 

Kruidenierswaren . . . . 
Kousen en andere Manufacturen . 
kleine Kramerij, bestaande uit 

Messen, Scharen, Lint, etc ; 
daarmee op het land reizend 

Kruidenierswaren 
Kruidenierswaren en andere 

Kleinigheden805) . . . . 
en Gedistilleerd . . . . 
, Hout, Turf en andere Klei
nigheden 
, Kaas, Eieren, etc. 
en Manufacturen . . . . 
en koopman in Steenkolen 
, Tabak, etc 
, Todden en oud IJzer . . 
en Verfwaren 
en Vette waren . . . . 

Koffy, Thee en Kruidenierswaren, 
w.o. 4 zeer grote 60e) . . . 

Koffy, Thee, Tabak, etc. . . . 
Leder 
Linnen 
Manden 
Manufacturen, w.o. 3 op het land 

reizen en 4 de kermissen fre
quenteren ' 

3 0 + 14 
1 
1 

1 
3 

9 
3 7 + 11 

74 
4 

4 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
2 

7 
5 
1 
2 
1 

4 7 + 7 

13 

1 + 2 

4 
10 + 

27 

20 

604 ) Dit zijn over het algemeen zeer kleine winkeltjes, die niet op een bepaald 
product gespecialiseerd waren. 

506 ) Van deze winkeliers had het merendeel slechts een zeer kleine omzet. 
Boe) Deze vier grote winkeliers waren handelaren in koloniale waren en kruide

nierswaren. Zij handelden ook en detail. Iedereen, die in het klein verkocht, werd in 
deze tijd winkelier genoemd. De namen van deze vier personen, die dus zowel in 
het groot als in het klein verkochten, zijn: A. den Doop, F. van Lanschot, D. Lichten-
velt en Fr. van Meeuwen: Journaal van uitgegeven patenten in 1806, patent 3090, 
3091, 3100 en 3188. 

507 ) Verscheidene winkeliers trokken met hun waren naar het platteland. Met 
een karretje bezochten zij hun klanten, die overal verspreid woonden, of stonden 
met hun waren op de kennissen. 
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Beroepen 
Zelfstandigen 

mnl. vrl. 

Winkeliers in: 
Manufacturen, tevens Kleermaker 

„ en Kruidenierswaren . . . 
„ en Snuisterijen 
„ , Chocolade en Speelkaarten 
„ en Vogelzaad 

Melk, Zout, etc 
oude Meubelen 
Mode artikelen 
Olie, Azijn en Zaad 
Pelterijen 
Poppengoed, daarmee op het land 

reizend en de kermissen fre
quenterend 

Schilderijlijstjes, Potloden, etc. . . 
Snuisterijen, daarmee op het land 

reizend 
Specerijen 
Spek en Worst 
Spelden en andere Kleinigheden . 
Tabak en Snuif, w.o. 2 tevens in 

Kruidenierswaren . . . . 
Todden, Oud IJzer, etc 

Todden, Vis, etc 
Touw- en Houtwerk 
Verfwaren, Borstelwerk, Glas, etc. 
Vis, w.o. 2 tevens in Koek en 1 in 

Appelen 
Vis en Gevogelte 
Vis en kleine Kramerij, langs 

het land reizend . . . . 
Ijzerwerk 

oud IJzer 
Zand, w.o. 1 tevens in Melk en Ge

distilleerd, en 2 in Bezems, 
etc 

Zeeme vellen 
Zilverwerk 
Zwavelstokken 

Winkelknechts, w.o. 2 tevens Tabak
snijder 

Zadelmakers 
Zeepzieder 

Totaal 

1 
5 
2 
1 
1 
1 + 
1 

1 

6 + 2 
1 
1 
1 

15 + 10 
2 + 1 

3 
1 + 2 

10 
1 

6 
2 + 1 

2 + 1 

4 

1 

9 + / 

1421 + /65 607 + 46 
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Meer dan 3000 personen, waaronder een aanzienlijk getal vrouwen, 
oefenden in 1806 volgens het patentregister een beroep uit. De verhouding 
tussen degenen, die een zelfstandig beroep uitoefenden en hen, die in 
dienst waren, bedraagt 2 : 1 , terwijl de verhouding tussen de mannelijke 
en vrouwelijke zelfstandige beroepsbevolking 7 : 3 is. 
Het eerste wat bij het bestuderen van de gegevens in voorgaande lijst op
valt, is het grote aantal verzorgende beroepen. Hiervan bestreek een be
langrijk gedeelte een veel uitgebreider gebied dan alleen de stad. Den Bosch 
was traditioneel nog steeds het verzorgingscentrum voor zijn omgeving. 
Op een bevolkingsgrootte van ± 13000 zielen telde Den Bosch 665 per
sonen, die het winkelbedrijf tot hoofdberoep hadden, en 77 mensen, die 
dit als nevenberoep uitoefenden. Hoewel deze winkels voor een belangrijk 
deel slechts een geringe omzet hadden, kan toch de aanwezigheid van zulk 
een groot aantal alleen maar verklaard worden uit de verzorgende functie, 
die Den Bosch ten opzichte van de omgeving had. Vooral het grote getal 
winkels in kruidenierswaren, dat tegen de 200 liep, en het aantal van 
85 winkeliers in manufacturen bewijzen voldoende, dat de Bossche winkel
stand een ruimer afzetgebied had dan de stad alleen en voor een belang
rijk deel op het omringende platteland was georiënteerd. Het grote aantal 
logementen 5 0 8 ) wijst er op, dat er door de stad veel verkeer kwam, terwijl 
de vele kooplieden in granen de belangrijkheid van Den Bosch als graan
markt onderschrijven. 

Bij het bestuderen van de opbouw der beroepsbevolking moet men zich 
dus de uitgesproken regionaal verzorgende taak van Den Bosch en zijn 
positie als handelsstad goed voor ogen stellen. Bovendien moet men ook 
terdege rekening houden met het verschil, dat er tussen vroeger en tegen
woordig bestaat in de betekenis, welke men aan de term winkelier gaf. 
In die tijd werd onder winkelier iedereen verstaan, die in het klein verkocht. 
Doordat detail- en groothandel nog niet scherp gescheiden waren, verkocht 
een handelaar en koopman ook vaak in het klein. Derhalve kan een 
gedeelte van de in deze lijst genoemde winkeliers ook bij de groep koop
lieden gerekend worden. Men moet zich dus door het opgegeven aantal 
kooplieden niet laten misleiden, aangezien er daarnaast nog vele voor
komen, die onder de benaming van winkelier staan ingeschreven; bij deze 
personen betekent winkelier een handelaar en gros en en detail. Een goed 
voorbeeld van zulk een geval is F. van Lanschot, die als winkelier in koffie, 

В 0 8 ) Van de Graaff geeft in zijn Historisch-Statistische Beschrijving van Braband, 
de namen op van de voornaamste logementhouders in Den Bosch. 

132 



thee en kruidenierswaren wordt opgegeven509). Deze „winkelier" heeft 
een omzet van circa f 40.000 per jaar. Dit bedrag is veel te hoog om 
alleen van een winkel te komen, aangezien een winkelbedrijf met een 
jaaromzet van f 10.000 in die tijd reeds als een zeer grote zaak werd 
beschouwd. Van Lanschot had een koopmanskantoor in koloniale en 
kruidenierswaren. Hij verhandelde zijn waren zowel en gros als en 
detail 5 1 0 ) . Andere grote handelaren in dezelfde branche, die als winkelier 
worden opgegeven zijn o.a. A. den Doop en Fr. van Meeuwen, die beiden 
eveneens een jaarlijkse omzet van ± f 40.000 hadden 5 1 1 ) , en D. Lichten-
velt met een omzet van ± f25.000 per j a a r 5 1 2 ) . 
Hoewel de bewoners van het omgevende platteland voor een belangrijk 
deel in Den Bosch hun inkopen kwamen doen, trokken van de andere 
kant toch verscheidene winkeliers zelf naar hun klanten in de dorpen. 
Het aantal van deze neringdoenden, die met hun waren „langs het Land 
reizen", bedraagt circa 70. 

Uit het patentregister blijkt, dat in 1806 circa 130 dubbelberoepcn 
voorkwamen, d.w.z. zoveel personen, die twee patenten op hun naam 
hadden staan. Zo oefenden er 31 mensen nog het beroep uit van winkelier 
in kruidenierswaren, 16 in gedistilleerd, 14 in manufacturen, 12 in hout 
en turf, enz. In tegenstelling met andere gevallen, waarin het nevenberoep 
op hetzelfde patent vermeld staat als het hoofdberoep, wordt hier voor elk 
van beide beroepen een patent afgegeven. Hieruit blijkt dus wel, dat deze 
als twee gelijkwaardige beroepen werden beschouwd en hier niet als „iets 
er bij" werden gezien. Dit verklaart, waarom er ongeveer 130 patenten 
meer zijn dan het totale aantal verschillende namen. Daar echter voor
gaande lijst een beeld van de beroepsstructuur van Den Bosch wil geven, 
is het onzes inziens verantwoord geweest deze gelijkwaardige dubbelbe
roepcn onder de hoofdberoepen te plaatsen. Enkele typische voorbeelden 
van deze combinaties zijn: 
C. Bodenstaf : chirurgijn en winkelier in manufacturen 5 1 3 ). 
J. Coppens: boekdrukker, boekverkoper en graanhandelaar5 1 4) . 
W. van Gulik: garentwijnder en winkelier in snuif en tabak 5 1 5 ) . 
W. H. v. Gulik: garentwijnder en winkelier in manufacturen 5 1 6 ) . 

509 ) Journaal van uitgegeven Patenten in ¡806, patent 3091. 
B10) Van Ravestijn, De Firma F. van Lanschot sinds 1737. 
511 ) Journaal van uitgegeven Patenten in 1806, patent 3090 en 3188. 
512 ) t.a.p., patent 3100. 
B13) t.a.p., patent 3054 en 3055. 
514 ) t.a.p., patent 250 en 251. 
515 ) tM.p., patent 109 en 110. 
bxe) t.a.p., patent 682 en 683. 
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B. Kooien: arbeider en winkelier in gedistilleerd 5 1 7 ) . 
H. Lambooy: barbiersknecht en winkelier in kruidenierswaren 5 1 8). 

F. W. Loutermans: fabrikeur in garens en lint, en winkelier in manufac
turen 5 1 9 ) . 

Maria Petit: winkelierster in garen, lint, etc. en patent tot het 

houden van een „kinder Brey- en Spel School" 5 2 0 ) . 
J. L. Smits: logementhouder en factoor 5 2 1 ) . 
H. Suikerbuik: biersteker en p o u l i e r 5 2 2 ) . 

C. Suis: lakenfabrikant en winkelier in snuif en tabak 6 2 3 ) . 
J. de Wijs : advocaat en grossier in wijnen 5 2 4 ). 

Uit de soms wonderlijke combinaties blijkt wel, dat men vroeger niet 
zozeer aan een bepaald beroep was gebonden als tegenwoordig. De han
delsgeest van de Bosschenaren deed hen alles aanpakken, wat maar geld 
op kon brengen. S. van de Graaff merkte dan ook in 1806 over de 
inwoners van Den Bosch op, dat zij „vlijtig in hunnen arbeid" waren 5 2 5 ) . 
Zelfs de fel anti-katholieke dominee Hanewinkel moest de werkzaamheid 
van de Bosschenaren erkennen 5 2 e ) . 

Het vrouwelijk aandeel in de Bossche beroepsbevolking was nogal groot, 
nl. ruim 600 vrouwen oefenden een zelfstandig beroep uit, — waarvan 
er 170 als winkelierster werkzaam waren, 128 als naaister, 85 als schoon
maakster, etc. — , terwijl daarvan circa 50 vrouwen naast haar hoofd
beroep nog een nevenberoep hadden. Onder de vrouwelijke beroepsbe
volking was een aantal van 110 weduwen, van wie er ± 40 een bestaan 
vonden als winkelierster. 

Ook kwam het voor, dat van een getrouwd paar man en vrouw ieder een 
eigen beroep uitoefenden. De echtgenote was dan meestal werkzaam als 
groente- en fruitverkoopster, naaister, schoonmaakster en winkelierster. 
Deze vrouwen hadden hierdoor een bijverdienste op het inkomen van de 
man. Doordat in deze gevallen de man altijd in loondienst was en zodoende 
niet veel verdiende, was het vaak hard nodig, dat de vrouw ook wat geld 
binnenbracht. 

t.a.p., patent 2685 en 2686. 
t.a.p., patent 2421 en 2422. 
t.a.p., patent 3201 en 3202. 
i.e./)., patent 238 en 239. 
t.a.p., patent 1040 en 1041. 
t.a.p., patent 478 en 479. 
t.a.p., patent 118 en 119. 
t.a.p., patent 3184 en 3185. 
Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving, blz. 328. 
Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerye 

van 's-Hertogenbosch, blz. 142. 
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Wat bij het bestuderen van de lijst van beroepen direct opvalt is het 
grote aantal van 76 personen, die zich met de verkoop van gedistilleerd 
bezig hielden, en het getal van 91 tappers. Op een stijgend verbruik van 
gedistilleerd door de volksklasse wijst ook de sterke toename van het aantal 
jeneverbranderijen op het einde van de achttiende eeuw. Vooral in Hol
land, met name te Schiedam, was deze tak van bedrijf snel toegenomen. 
In 1750 telde men te Schiedam 60 à 70 branderijen en in 1800 reeds 
240 6 2 7 ) . In Staats Brabant was tot 1795 het vestigen van branderijen 
verboden geweest om zo dit afzetgebied geheel voor Holland te reserveren. 
Na 1795 kwam men in verzet tegen deze economische onderdrukking en 
werden overal in dit gewest branderijen opgericht. Den Bosch telde er in 
1800 reeds twee terwijl in 1806 dit aantal volgens de hiervoorgaande lijst 
van beroepen tot drie gestegen was. 
Het gebruik van sterke drank moet in deze tijd dus groot geweest zijn. 
Aangezien dit over het algemeen als een symptoom van volksarmoedc 
wordt beschouwd, kan bovenstaand gegeven slechts de mening versterken, 
dat de sociaal-economische toestand, waarin Den Bosch in deze jaren 
verkeerde, verre van gunstig was. Uit de voorafgaande paragrafen moet 
wel gebleken zijn, dat de algemene welvaart kwijnde en de armoede toe
nam. In Eindhoven daarentegen waren er in 1806 slechts 3 slijters van 
gedistilleerd en 5 tappers van wijn, bier en koffie 5 2 8 ) . Maar in die stad 
heerste dan ook weinig armoede. Volgens S. van de Graaf f was hier 
slechts 4 % van de bevolking armlastig 5 2 9 ) , terwijl dit percentage in Den 
Bosch circa 3 3 % bedroeg5 3 0) . 

Een ander bewijs van de heersende volksarmoedc in Den Bosch is de 
uitgebreide handel in tweedehands kledingstukken, die ruim 50 personen, 
— nl. kleermakers, kooplieden en winkeliers in oude kleren —, dreven. 
Deze tak van handel nam hier een grote plaats in. Hierover geeft de 
Bosschenaar A. Walkart een interessante beschrijving: „De oude Kleer-
verkoopers zijn in 's-Bosch veel talrijker dan in andere Steden van de
zelfde Volkrijkheid; zij krijgen de oude pakken van Amsterdam en andere 
Plaatsen, verkoopen ze zoo in deeze Stad, als door de gansche Majorie 

B2T) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland, 
V: Koning Lodewijk 1806-1810, 2e stuk, n. 394 (Rapport over de toestand van 
Koophandel, Fabrieken en Landbouw in het departement Holland, 11 Dec. 1806), 
blz.617: in R.G.P. n. 12. 

828 ) Register van Acten of Patenten verleend door het Gemeente-Bestuur van 
Eindhoven over den Jaare 1806: G.A. Eindhoven. 

620) Van de Graaff, a.w., blz. 497. Genoemde auteur zegt eigenlijk alleen maar, 
dat er 20 gezinnen armlastig zijn; daar een gezin in deze tijd uit gemiddeld 5 personen 
bestond, hebben wij beide cijfers met elkaar vermenigvuldigd en zijn zo tot 100 
gekomen, wat 4% is van een bevolking van 2500 zielen. 

530) Van de Graaff, a.w., blz. 296. 
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tot in het land van Luik en elders" 5 3 1 ) . Deze handelaren ontleenden de 
grond van het bestaan van hun bedrijf aan de armoede onder het gewone 
volk, dat zowel in de stad ak in de Meierij te weinig geld had om nieuwe 
kleren te kopen. 
De in deze jaren veel voorkomende armoede werd voor een belangrijk deel 
veroorzaakt, doordat de op de handel georiënteerde nijverheid, zoals de 
garentwijnderij en de lintfabricage, over het algemeen niet meer zo 
floreerde ak vroeger. De belemmering van de handel sinds 1795 en de 
toenemende concurrentie van de opkomende buitenlandse industrie —• 
voornamelijk de Duitse garen- en lintnijverheid — deed verschillende af
zetgebieden verloren gaan, zodat ak gevolg daarvan weer minder mensen 
werk hadden. De genoemde takken van bedrijf waren immers naargelang 
de afzetmogelijkheden zeer elastkch in het getal mensen, die zij voor zich 
aan het werk hadden. De ondernemers in deze industrieën hadden slechts 
een kleine kerngroep van vaste werkkrachten, terwijl zij voor de rest ge
bruik maakten van arbeid in commissie. Naargelang de bestellingen was 
het getal van degenen, die thuk het uitgegeven werk verrichtten, groter 
of kleiner. Dit aantal werkers in commissie kon zeer groot zijn. Zo wordt 
van garentwijnder F. Loutermans, die volgens het patentregister van 1806 
minder dan 50 vaste arbeidskrachten in dienst had 5 3 2 ), in 1808 verklaard, 
dat „deszelfs Fabriek van dien aart k, dat meer ak 2000 menschen, zoo 
binnen deze stad ak in deszelfs omtrek, daardoor zedert een reeks 
van jaren derzelver bestaan hebben gevonden en nog actueel zijn vin
dende" Б 3 3 ) . In datzelfde jaar wordt eveneens over lintwerker J. van der 
Vaart, van wie het patentregister een aantal van vier knechts opgegeven 
had 5 3 4 ) , opgemerkt, dat twee à driehonderd spinsters voor hem werkzaam 
waren 5 3 5 ) . Uit een opgave in 1812 van het totaal aantal arbeidskrachten 
in commissie blijkt, dat de garentwijnderij en de lintnijverheid resp. 4240 
en 1400 personen werk in commksie verschaften 5 3 6 ) . Deze hoge getallen 
geven zeer duidelijk aan, dat de belangrijkheid van een bepaalde industrie 
in die tijd zeker niet beoordeeld mag worden naar het aantal vaste werk
krachten. De cijfers in de gegeven lijst van beroepen, nl. 63 knechten voor 
de garentwijnderij en 15 bij de lintfabricage, zijn ontleend aan de patent
registers van 1806 en geven dus alleen maar de arbeiders in vaste dienst; 

531) Walkart, Zaakelijh Bericht over 's-Hertogenbosch, in Verhandelingen van de 
Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Sociëteit I, 2e stuk, blz. 283. 

632 ) Journaal, patent 3202. 
633) G.A., Verb, burgemeester 1808, 15 Maart E. 
634 ) Journaal, patent 266. 
Б З В) G.A., Verb, burgemeester 1808, 15 Maart F. 
8 3 e ) Statistisch Overzigt van het Fabryk-Weezen in het Departement der Monden 

van den Rhijn, 1812: Prov. Gen. hs. 87. 
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door deze beperking kunnen zij ons dus niet een juist beeld geven van de 
betekenis, die genoemde takken van nijverheid voor het sociaal-economisch 
leven hadden. Bij de opgave van het aantal mensen, die commissiewerk 
verrichtten, moet men echter goed voor ogen houden, dat een groot deel 
van deze personen buiten Den Bosch woonden en dat genoemde industrieën 
dus voor de werkverschaffing van meer dan alleen locaal belang waren. 
Door deze arbeid in commissie werd echter veel werk aan de Bossche be
volking onttrokken. Doordat men op het omringende platteland ook nog 
inkomsten trok uit het boerenbedrijf, dat er door iedereen in het groot 
of klein beoefend werd, kon men daar tegen lagere lonen werken dan 
in de stad, zodat de ondernemers hier steeds meer werk gingen uitbesteden 
om de concurrentie te kunnen volhouden. 

Uit het voorgaande zal wel gebleken zijn, dat de handel in Den Bosch 
een overheersende positie innam en dat de nijverheid in haar conjunctuur 
hiervan sterk afhankelijk was. Handel en nijverheid waren in deze tijd 
nog niet scherp gescheiden. Het komt dan ook vaak voor, dat een hande
laar eveneens industrieel is en omgekeerd. Een echte Bossche tak van 
handel was die in wijnen. Het doen in wijn was een deftig beroep en 
werd reeds vanouds in Den Bosch beoefend. De wijnhandel was hier zeer 
omvangrijk; het afzetgebied lag niet alleen in de stad zelf, maar veel van 
de aangevoerde wijn werd weer naar elders getransporteerd. Een echt 
wijnkopersgeslacht waren de Van Rijckevorsels, die in 1806 reeds gene
raties lang het beroep van wijnhandelaar uitoefenden. De firma van deze 
Van Rijckevorsek deed grote zaken, zoals o.a. blijkt uit het volgende be
richt in de Bossche schepcnprotocollen. In Juli 1793 verklaarde A. T. van 
Rijckevorsel voor de schepenen, dat reeds geruime tijd voor het ontstaan 
van de tegenwoordige oorlog tussen Frankrijk en de Republiek der Ver
enigde Nederlanden een Deens schip, waarin zich 75 oxhoofden muscaat-
wijn en 40 stukken rode wijn, toebehorend aan de firma Joh. van Rijcke
vorsel en Zonen, bevonden, door een Spaanse kaper was buitgemaakt en 
daarna opgelegd te Malaga. De firma verzocht nu de Staten-Generaal 
om de Nederlandse consul in Malaga opdracht te geven hiertegen te 
protesteren en te trachten de lading weer vrij of anders vergoed te krijgen. 
Hierbij kwam echter de moeilijkheid van het bewijs van eigendom, aan
gezien de cognossementen van deze partij wijn op een vake, niet Neder
landse, naam waren gesteld om daardoor beveiligd te zijn tegenover 
Franse molestaties 5 3 7 ). 

Men vindt in de patentregisters vaak opgegeven, vanwaar iemand zijn 
handekwaar betrok. Hierin werd onderscheid gemaakt, omdat de koopman 

Б 3 7) R.A., Bossche Schepenprotocollen, R. 1774, 2e stuk (1791-94), fol. 78-80. 
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of winkelier, die enkel buitenlandse of buiten- en binnenlandse goederen 
verkocht, hoger werd aangeslagen dan die alleen in inlandse waren han
delde 5 3 8 ) . Eveneens wordt in deze registers vermeld of iemand met zijn 
koopwaar de kermissen bezocht, omdat deze persoon dan meer moest 
betalen dan degene, die zijn handel tot de plaats van inwoning be
perkte 5 3 9 ) . Van verscheidene winkeliers wordt opgegeven, dat zij met 
hun koopwaar „de Kermissen frequenteren en de Markten bezoeken". De 
vreemde kramers, die patent ontvingen „om hun Waren langs de huizen 
te mogen venten", werden zwaarder belast dan de inlandse kramere. Hier
uit blijkt weer, dat men nog niet tot absoluut gelijke concurrentiemogelijk
heden was overgegaan en dat de eigen inwoners in hun bedrijf altijd nog 
boven vreemden bevoordeeld werden. 

De patentbelasting had niet alleen op beroepen en bedrijven betrekking 
maar ook op gelegenheden van vermaak en voorwerpen van weelde. Onder 
de eerste categorie vielen o.a. concerten, publieke bak, danspartijen, toneel
voorstellingen, vertoningen met wilde dieren, etc. 5 4 0 ) . In het jaar 1806 
werden in Den Bosch 8 bals gehouden5 4 1) , 9 danspartijen542) en 21 
concerten5 4 3). Gedurende de St. Nicolaasweek, nl. drie dagen voor en 
na 6 December, en tijdens de kermis in Augustus hadden verscheidene 
reizende gezelschappen, — meestal buitenlanders —, hun tenten in Den 
Bosch opgeslagen. Zo stonden er begin December twee tenten op de markt, 
waarin „Vertooningen van levendige dieren" plaats vonden 5 4 4 ) , twee 
tenten, waar comedies werden gegeven 5 4 5) en één tent, waarin „een groot 
Man en klein Vrouwtje" optraden 5 4 6) . Tijdens de kermis in Augustus 
werd er patent verleend om gedurende zes dagen, nl. 11-16 Augustus, „in 
een besloten Tent van 40 zitplaatsen te vertonen een Menagerie met 
Beesten" 5 4 7) ; verder kon men twee personen zien, die rauw vlees aten 6 4 8 ) , 
en een vertoning van wassen beelden 5 4 9 ). 

De belasting op voorwerpen van weelde was die op het dragen van ge

poederd haar en op het recht tot de jacht. De eerste werd aldus geheven: 

„alle degene, hetzij man of vrouw, welke na 1 Januari 1806 zullen ver-

De Meyïer, a.w., blz. 44. 
Vgl. noot 538. 
De Meyïer, ö.tt;., blz. 46. 
Journaal patent 3308 en 3366. 
t.a.p., patent nr. 3311, 3357 en 3369. 
t.a.p., patent 5, 2837, 3355 en 3368. 
t.a.p., patent 3360 en 3365. 
t.a.p., patent 3358 en 3363. 
t.a.p., patent 3359. 
t.a.p., patent 3300. 
t.a.p., patent 3301. 
t.a.p., patent 3307. 
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kiezen haarpoeder te dragen, hetzij met rond of gekapt haar, paruiken, 
toertjes of wat iets meer is, zonder eenige exceptie, zullen moeten vragen 
Acte van consent, welke Acte zal geschreven worden op een Zegel van 
vijf gulden, welke alleen voor het loopende jaar goed is" 5 5 0 ) . Volgens de 
patentregisters van 1806 waren er in Den Bosch 205 mensen, die deze 
belasting betaalden. Alleen de militairen, bij wier uniform het dragen van 
gepoederd haar was voorgeschreven, waren van deze heffing vrijge
s t e l d 5 5 1 ) . De belasting op het recht van de jacht werd in Den Bosch 
door 25 personen betaald. 

Uit het bovenstaande blijkt zeer duidelijk de stelregel van Gogels algemeen 
fiscaal systeem, dat de belasting vooral moest drukken op wat niet tot het 
noodzakelijke behoorde. Volgens Gogel moest juist datgene belast worden 
„wat de behoeften te boven gaat en tot de weelde behoort. Die veel geld 
verteert, moet gehouden worden veel te kunnen opbrengen" 5 5 2 ) . Gogel 
trachtte dan ook de verbruiksbelastingen zoveel mogelijk te beperken, om
dat deze meestal de eerste levensbehoeften tot object hadden en dus zo
doende vooral zwaar drukten op de gewone man. Hij was tevens een sterk 
voorstander van een personele belasting, geheven naar kenmerken van 
wektand. 

Uit het in deze paragraaf behandelde kunnen wij de conclusie trekken, 
dat Den Bosch een veelzijdige beroepsbevolking had. Het aantal personen, 
die voor het uitoefenen van hun beroep een patent nodig hadden, bedroeg 
± 3100. Doordat een aantal mensen van patentbelasting vrijgesteld of 
uitgesloten was, hebben wij echter niet een geheel volledig beeld van 
de beroepsbevolking kunnen geven. Desondanks hebben wij toch een vol
doende kijk kunnen krijgen op de belangrijke betekenis, welke handel, 
nijverheid en ambacht voor de bevolking hadden. Het blijkt, dat het 
merendeel van de inwoners een bestaan vond in industrie en ambacht. 
Voor een goed begrip van de sociaal-economische structuur van Den Bosch 
is het van belang te beseffen, dat een zeer groot deel van de bevolking 
werkzaam was in een ambachtelijk bedrijf. 
De cijfers, welke ons in de geformeerde lijst van beroepen ten dienste staan, 
geven duidelijk aan, dat Den Bosch een locaal verzorgende functie ten 
aanzien van zijn omgeving vervulde. Bovendien blijkt uit genoemde lijst, 
dat Den Bosch een grote verscheidenheid van beroepen kende. Kortom, 
Den Bosch was in deze tijd door de centrumpositie, die het ten aanzien van 
het omringende platteland innam, een stad met een zekere concentratie 

ББ0) De Meyïer, a-w., blz. 46. 
BB1) a.w., blz. 47. 
B62) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 47. 
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van ambachts- en vooral van winkelbedrijven; het had bovendien door 
de gerichtheid van een deel van de nijverheid op allerlei takken van handel, 
— zoals o.a. de garen-, lint- en speldenfabncage —, een tamelijk gediffe
rentieerde beroepsbevolking. 
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DERDE HOOFDSTUK 

's-HERTOGENBOSCH ONDER HET KONINKRIJK HOLLAND, 

5 JUNI 1806-16 MAART 1810 

§ 1. Een historisch-statistische beschrijving 
van 's-Hertogenbosch 

Het bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck heeft slechts een 
jaar geduurd. Door zijn zelfstandige houding, — hij weigerde o.m. de 
invoering van de conscriptie en de tiërcering van de rente der staatsschuld 
—, verloor Schimmelpenninck zijn crediet bij Napoleon. Door het uit
breken van de derde coalitie-oorlog in 1805 had de keizer zijn oorspronke
lijke aanvakplannen op Engeland moeten opgeven, terwijl de nederlaag 
van de Frans-Spaanse vloot bij Trafalgar in datzelfde jaar de Engelse 
suprematie op zee bevestigde en zo de mogelijkheid van een rechtstreekse 
aanval op Engeland in rook deed vergaan. Napoleon moest dus afzien van 
een overzeese expeditie. Daarom besloot hij Engeland met economische 
wapens te gaan bestrijden. Dit land putte zijn rijkdom uit handel en 
industrie: zijn débouché in Europa moest dus afgesneden worden. Om 
dit te bereiken vaardigde Napoleon in 1806 te Berlijn het decreet 
uit, bekend onder de naam van continentaal stelsel. Hierin verbood hij 
aan de Fransen en aan de van hem afhankelijke staten alle verkeer en 
economische betrekkingen met Engeland. Dit decreet heeft Napoleons 
staatkunde na 1806 beheerst. Wilde het doel bereikt worden, dan moest 
er langs de gehele kust van het Europese continent een ononderbroken 
barrière worden gevormd, welke de import van Engelse industrieproducten 
en koloniale waren zou beletten. 

Een gevolg van deze ontwikkeling in de buitenlandse politiek van 
Napoleon was een regeringsverandering in ons land. De keizer wenste hier 
een van zijn naaste bloedverwanten aan het hoofd te stellen met het doel 
de macht van de Napoleontische dynastie hechter te grondvesten en de 
Franse vastelandspositie tegenover de Engelse macht ter zee te verstevigen. 
Daarom maakte Napoleon gebruik van Schimmelpennincks toenemende 
gezichtsverzwakking, om deze tot aftreden te nopen. Schimmelpenninck 
moest voor de toenemende druk wijken en nam op 4 Juni 1806 ontslag. 
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Daags daarna vroeg de Bataafse deputatie, welke te Parijs over de nieuwe 
regeringsvorm onderhandelde, aan de keizer zijn broer Lodewijk tot koning. 
Op dezelfde dag stelde Napoleon zijn jongere broer Lodewijk aan om 
over het nieuwe koninkrijk Holland te regeren. Lodewijk Napoleon zou 
de „koninklijke douanier" aan de Nederlandse kust zijn. 15 Juni vertrok 
hij reeds uit Frankrijk en hield op 23 Juni zijn feestelijke intocht in 
's-Gravenhage 1 ). 

Al spoedig bleek, dat de koning veel belangstelling had voor economische 
vraagstukken en zich daarover gaame in den brede liet inlichten. Zo had 
hij reeds kort na zijn komst aan het departementaal bestuur van Holland 
op 25 Juni verlof verleend, om hem een rapport uit te brengen over de 
toestand van de koophandel, fabrieken en landbouw in dat gewest. Dit 
rapport werd de koning reeds op 11 December 1806 aangeboden 2 ) . Hierin 
werd breedvoerig uiteengezet, welke de oorzaken waren van de depressie, 
waarin de handel en een groot deel van de nijverheid verkeerden. Men wees 
bovendien op „het verbazend en dag aan dag toenemend getal van armen 
en behoeftigen". In Amsterdam was een derde deel van de inwoners 
armlastig 3 ). Een ander bewijs van de ongunstige sociaal-economische toe
stand is de sterke waardedaling en afbraak van een groot aantal huizen. 
Het Amsterdams stedelijk bestuur merkte hierover op: „Bijna alle huizen 
zijn in waarde gedaald, de meeste tot op een derde van de prijs waarop 
zij te voren konden geschat worden" 4 ). Nog erger is, wat de burgemeester 
van Leiden in 1808 aan Gogel schreef: „In onze stad mag men voor zeker 
stellen, dat de huizen, groóte zowel als kleine, regulier aan afbraak meer 
dan het dubbeld van den koopprijs waardig zijn" 5 ) . Ook in 's-Hertogen-
bosch 6) was de armoede groot — „een derde van de geheele bevolking 
wordt hier min of meer uit armenkassen bedeeld" 7) — en werden vele 
huizen afgebroken. In 1804 had het stadsbestuur hier zelfs een afbraak
verbod moeten uitvaardigen. In de publicatie dienaangaande werd opge
merkt, „dat zeedert eenige Jaaren hoe lange zoo meer is in gebruik geraakt 

1) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 87. 
2) a.tü.,blz. 107. 
3) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 

1795-1840, ViKoning Lodewijk 1806-1810, 2e stuk, n. 394 (Rapport over de toestand 
van Koophandel, Fabrieken en Landbouw in het Departement Holland, 11 Dec. 1806), 
blz. 610: in R.G.P.n. 12. 

4) a.w., blz. 628. 
*) Vgl. noot 4. 
e) Sinds het Koninkrijk werd de stad weer vaak bij haar oude naam genoemd. 

Het typeert, dat men steeds meer terugkwam van de révolutionnaire houding van 
1795, welke o.a. de feodale naam 's-Hertogenbosch had vervangen door Den Bosch. 

7) Van de Graaf f, Historisch-Statistische Beschrijving van het Departement Bra-
band, blz. 296. 
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het afbreeken en sloopen van aanzienlijke Huizen binnen deeze Stad om 
dezelve vervolgens tot ledige of open Erven te maaken, hetgeen tot mer
kelijk nadeel en ontciering van de Stad is strekkende, en ook daardoor 
de bevordering der inwooning grootelijks wordt tegengewerkt en ge
stremd" 8 ) . Voortaan moest men voor afbraak van gevels en huizen eerst 
vergunning vragen aan het stadsbestuur. Volgens een opgave over 1806 
waren er in 's-Hertogenbosch 3773 nummers van huizen. Hiervan waren 
er maar circa 3200 bewoond, aangezien sinds het nummeren van de huizen 
er vele, vooral kleine huizen waren afgebroken of met een ander tot één 
pand waren samengevoegd 9 ). 

Het is van belang na te gaan, hoe de verschillende takken van het 
sociaal-economisch leven er te 's-Hertogenbosch voorstonden bij de aan
vang van het koninkrijk. Veel steun bij het onderzoeken hiervan heeft 
men aan de Historisch-Statistische Beschrijving van het Departement 
Braband van Servaas van de Graaff. Deze auteur had in 1806 van de 
regering opdracht gekregen om een statistische beschrijving van het 
koninkrijk Holland te maken. In het voorwoord op het eerste deel zet hij 
uiteen, waarom het werk begint met de beschrijving van Brabant: „van 
alle onze Departementen is er geen, dat, vooral wat zijne binnendelen 
betreft, minder bekend is dan dit Departement en het welk echter wel 
verdient van naderbij gekend te worden. Statistische data zijn er van dit 
gedeelte van ons Rijk weinig voorhanden" 1 0 ) . De voornaamste reden zal 
echter wel geweest zijn, dat de schrijver dit departement reeds van nabij 
kende. Onder Schimmelpenninck was hij immers bij besluit van 28 Maart 
1806 benoemd om een onderzoek in te stellen naar de toestand, waarin 
zich de tucht-, werk- en gevangenhuizen in het departement Brabant 
bevonden. Daardoor was hij in de gelegenheid geweest om naast dit 
onderzoek gegevens te verzamelen zowel over het verleden als over de 
recente toestand van dit departement1 1). 

Reeds in 1807 kon van het deel over Brabant het eerste stuk, waarin 
S. van de Graaff de Meierij van 's-Hertogenbosch behandeld had, gedrukt 
worden 1 2 ) . Over de toestand van de nijverheid deelt de schrijver mee, 
dat vele ondernemingen, uitgezonderd de lakenweverijen, in verval waren 

я ) G.Α., Res. 1804, 18 April. 
β ) Van de Graaff, a.w.,blz. 281-82. 
1 0 ) a.w., voorrede blz. XXVI. 
l t ) Dit besluit is afgedrukt bij Van de Graaff, a.w., blz. 181-82. 
1 2 ) Bij het samenstellen van zijn werk ondervond S. van de Graaff veel steun 

van de bekende Brabander J. F. R. van Hooff, destijds staatsraad en commissaris-gene
raal in Oost-Friesland en Jeverland, en van de latere gouverneur van Brabant C. G. 
Hultman, staatsraad en directeur-generaal der fraaie Kunsten van het Koninkrijk: 
Van de Graaff, a.w., voorrede blz. XXX. 
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geraakt 1 3 ) ; de glasblazerij, die even mooi wit glas kon fabriceren als 
in Engeland gedaan werd, stond stil; de messen- en scharenmakerijen 
waren van niet veel betekenis meer; ook was de productie van spelden 
afgenomen en werd er minder bier gebrouwen dan vroeger. De Bossche 
koek was nog even goed en beroemd als voorheen; deze werd niet alleen 
over het gehele land verzonden, maar zelfs in Parijs was er een winkel, 
die zijn koeken uit 's-Hertogenbosch betrok 1 4 ) . 

Over de handel merkt S. van de Graaff op, dat de voornaamste tak 
hiervan was die in granen, voornamelijk rogge, boekweit, haver en wat 
gerst; dikwijls zag men op een dag 2 à 3 honderd karren, met 4 à 6 zakken 
rogge of boekweit beladen, naar de markt gaan 1 5 ) . De graanmarkt was 
eigenlijk op de Grote Markt, maar het meeste graan werd in de Hint-
hamer- en Vughterstraat opgekocht door de graanhandelaren16) en 
daama verzonden naar Holland of elders. 
Voorts bestond er een belangrijke handel in boter; verder in klompen, 
hoenders, ganzen en allerlei klein wild, welke in grote hoeveelheden uit 
de Meierij naar de stad gebracht en daama veelal naar Holland verstuurd 
werden 1 7 ) . 
Men vond hier een groot aantal kooplieden, die, zowel in het groot als 
in het klein, handelden in wijn, brandewijn, jenever, tabak, snuif, koffie, 
thee en kruidenierswaren, hout- en ijzerwaren, lakens, katoenen en linnen 
stoffen; bovendien trof men in deze stad zeer veel kleine winkeliers in 
allerlei waren aan. Het toegenomen getal grossicrderijen op het platteland 
had veel nadeel toegebracht aan de negotie in de stad, welke echter nog 
niet gering was 1 8 ) . De Bossche wijnkopers 1 9) verzonden hun wijnen door 
het gehele land en ook nog veel naar het buitenland2 0) . In hout zou 
een zeer aanzienlijke handel gedreven kunnen worden, wanneer in de 
Meierij kanalen werden gegraven. Later werd bij verschillende be
schouwingen over de aanleg van de Zuidwillemsvaart eveneens herhaal
delijk gewezen op het gunstig effect, dat zulk een kanaal op de houthandel 
en zodoende ook op het ontginnen en bebossen van woeste gronden zou 
hebben. Immers het vervoer zou dan veel goedkoper worden 2 1 ) . Thans 

1S) a.w.,blz. 319-20. 
14) a.w., blz. 320. 
1 Б) a.w., blz. 316-17. 
1 0 ) Er waren in 's-Hertogenbosch 8 voorname graankopers: Van de Graaff, a.w., 

blz. 314. 
" ) a.w.,b\z.3\T. 
1 8 ) a.iti.,blz. 316. 
1 B) Er waren in 's-Hertogenbosch 13 wijnkopers of grossiers en 21 slijters in 

wijnen: Van de Graaff, a.w., blz. 314. 
ï 0) Van de Graaff, a.w. blz. 316. 
2 1 ) Wiskerke, De aanleg van de Zuidwillemsvaart, blz. 4 vlg. 
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moest alles per kar naar 's-Hertogenbosch komen, wat het transport aan
zienlijk belemmerde. De Dieze was bij droge zomers zo moeilijk te bevaren, 
dat de schepen met paarden van Crevecoeur tot Engelen tegen de stroom 
moesten worden opgetrokken en dikwijls van Engelen tot Crevecoeur 
afgesleept 22 ). 
De meeste goederen uit Holland, die voor Luik en Brabant bestemd waren, 
werden per schip naar 's-Hertogenbosch verzonden en vandaar per as 
verder getransporteerd. Veel van dit vervoer ging over de weg naar Luik; 
van deze straatweg werd opgemerkt, dat ze de langste en mooiste van 
het gehele land was 2 3 ) . Er waren in de stad 10 factoors op Luik, 
Brabant, Holland en vice versa, 10 voerlieden, 15 vaste beurt- en markt
schippers, 2 Luikse schippers 2 4 ) en verscheidene andere. Verder waren 
er 16 grote logementen25). 

Uit bovenstaande gegevens blijkt wel, dat 's-Hertogenbosch verre van 
een dode stad was. De handel, — welke na de vrede van Amiens in 1802 
even was opgeleefd, „schoon hij", aldus dominee Hanewinkel, „nimmer 
meer tot die hoogte, zo lang de Schelde geopend blijft, zal opklimmen, 
welke hij van tevoren bereikte" 2 6) —, was echter in deze tijd verre van 
bloeiend. Toen koning Lodewijk in September 1806 op doorreis de stad 
passeerde27) en bij deze gelegenheid het gemeentebestuur in audiëntie 
ontving, werd hij door dit college ingelicht over de achteruitgang van de 
handel in 's-Hertogenbosch. Na de klachten hierover vernomen te hebben, 
gaf de koning als zijn verlangen te kennen, „dat van wegens deze Re-
geering28) eene Memorie wierd vervaardigd en aan Z.M. overgemaakt, 
opzigtens alle bezwaren, welke men vermeent tot stremming der Negotie 
te hebben, alsmede alles, wat tot bevordering van dezelve zoude kunnen 
dienen, en welke voordelen men uit een goed Commercie Tractaat met 
Frankrijk zoude kunnen trekken" 2 9 ). Inderdaad, een gunstig handels-

22 ) Van de Graaf f, a.w.,bh. 317. 
2 3 ) Vgl. noot 22. 
2 4 ) Er werd op Venlo, Maastricht en Luik gevaren. Deze en andere gegevens 

over het verkeer kan men vinden in de Tabelle van alle postwagens, Іоиткаттеп en 
schepen, welke van 's-Hertogenbosch vertrekken en aankomen; genoemde staat be
vindt zich in Tabellen behoorende tot het Eerste Stuk der Statistiek van Braband 
door Van de Graaff. 

2 Б ) Van de Graaff, a.w., blz. 315. 
2 e ) Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meyerye 

van 's-Hertogenbosch, blz. 142. 
2 7 ) De koning was in September 1806 op terugreis van een badkuur, welke hij 

gedurende twee maanden te Wiesbaden en Aken gevolgd had: Evers, Utrecht als 
koninklijke residentie, blz. 111. 

2 8 ) Het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch. 
2 9 ) G.A., Res. 1806, 24 September. 
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verdrag met Frankrijk zou de belemmering van de handel voor een aan

zienlijk deel opheffen. De in- en uitvoerrechten waren in Frankrijk en de 

daarbij behorende gebieden op veel artikelen zo hoog, dat dit in de 

praktijk veelal met een direct verbod voor in- en uitvoer gelijk stond. 

Vooral 's-Hertogenbosch had hiervan te lijden, aangezien de handel van 

deze stad gericht was op Luik en andere zuidelijke gebieden, welke 

streken nu echter bij Frankrijk ingelijfd waren. Hoewel het verdrag van 

5 Juni 1806, te Parijs tussen de keizer en het Bataafse Gemenebest gesloten, 

in artikel 10 bepaalde, dat er spoedig een handelsovereenkomst tussen 

Frankrijk en het koninkrijk Holland 3 0 ) gesloten moest worden, was hier

van tot nu toe nog niets terecht gekomen. Ook S. van de Graaff wijst er 

in zijn boek op, dat de handel van s'-Hertogenbosch op Luik door een 

voordelig handelstractaat met Frankrijk weer aanmerkelijk zou toe

nemen 3 1 ) . 

§ 2. De aanleg van wegen 

Een van de middelen, om de nijverheid en in het bijzonder de handel 

te bevorderen, was het aanleggen van een behoorlijk verkeersnet. Vooral 

bij de aanvang van de negentiende eeuw werden hiertoe vele plannen 

opgesteld. In Juni 1807 richtte de landdrost van Brabant zich in een 

missive tot de directeur-generaal van de Waterstaat, waarin hij subsidie 

vroeg voor het aanleggen van wegen binnen het departement Brabant 3 2 ). 

Een maand later werd het besluit genomen de communicatiemogelijkheden 

van het Maaskwartier met de overige gedeelten van het departement te 

verbeteren 3 3 ). In December 1807 werd aan de gemeentebesturen van 

St. Oedenrode en Oss verzocht de wegen in de kom van hun dorp te doen 

bestraten 3 4 ). Vooral in Peel- en Kempenland werden in deze jaren vele 

verbindingswegen, zandwegen en verharde aardbanen, tussen de verschil

lende dorpen aangelegd. Verder werden enkele gemeenten meerdere malen 

aangeschreven om riviertjes als de Aa en de Dommel uit te diepen. Er 

werd dus wel het een en ander gedaan om het departement een goed 

wegenstelsel te geven. Door gebrek aan geldmiddelen kon echter van uit

gebreide verbeteringen niet veel komen. De aanleg van de straatweg van 

's-Hertogenbosch naar Luik, welke na een voortvarend begin, — in 1742 

was het stuk van 's-Hertogenbosch tot Best reeds bestraat — , in de jaren 

daarna met vele moeilijkheden had te kampen gehad, was in 1806 eindelijk 

3 0 ) Colenbrander, Gedenkstukken, Υ,ί.α.ρ., blz. 610. 
3 1 ) Van de Graaff, a.w., blz. 317. 
3 2 ) R.Α., Verb, landdrost 1807, 11 Juni A (Gew.Best. portef. 932). 
3 3 ) R.Α., Verb. landdrost 1807, 7 Juli В (Gew.Best. portef. 933). 
3 4 ) R.A., Verb, landdrost 1807, 4 December R en S (Gew.Best. portef. 935). 
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tot aan de Luikse grens voltooid met uitzondering van het vak tussen 
Borkel en Stratum, dat pas in de periode 1815-18 door het Rijk bestraat 
werd 3 5 ) . 's-Hertogenbosch gaf zich veel moeite om door betere en snellere 
verbindingswegen handel, nijverheid en landbouw te bevorderen. In dit 
licht moet men dan ook een schrijven zien betreffende de aanleg van een 
steenweg van Vught naar Helvoirt, welk schrijven het stadsbestuur op 
2 Januari 1805 naar de departementale overheid had verzonden3 6). De 
bestrating van de weg Vught-Helvoirt werd voor 's-Hertogenbosch 
van groot belang geacht. Door de slechte toestand, waarin de wegen 
in het departement zich bevonden, werd het interlocaal verkeer belemmerd. 
Het gemis van goede wegen was een rem voor de uitgroei van het 
economisch leven. Immers met de ontwikkeling van het verkeerswezen 
hangt die van handel en nijverheid nauw samen. Goede en snelle aan- en 
afvoerwegen waren zowel voor het transport en de prijs van grondstoffen 
en eindproducten van belang als voor een vlot handelsverkeer. 
Dat de wegen in een slechte staat verkeerden, blijkt o.a. uit een bericht 
in 1736 van de commies-generaal Van Kinschot aan de Staten-Generaal, 
waarin deze functionaris opmerkte, dat de wegen niet alleen voor grote 
karren onbruikbaar waren, maar dat hij met „sijne ligte voiture moeyten 
heeft gehad om die te passeeren" 3 7 ) . Bijna een eeuw later was de toestand 
van de wegen nog weinig beter. De commissie, ingesteld bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 12 Maart 1816, rappor
teerde, dat 's zomers per boerenkar niet meer dan 600 pond gewicht 
langzaam kon worden getransporteerd, terwijl in de winter de wegen 
vooral rondom 's-Hertogenbosch meestal volkomen onbruikbaar waren 3 8 ) . 
In de zomer waren de zandwegen erg mul en gedurende de winter vaak 
modderpoelen. Een stelsel van goede en verharde wegen was dus van 
groot belang. 

De bestrating van de weg Vught-Helvoirt zou de verbinding van 
's-Hertogenbosch met een groot deel van de Meierij aanzienlijk verbeteren. 
Het Bossche gemeentebestuur schreef in zijn missive van 2 Januari 1805, 
dat het onder de middelen, om de welvaart en bloei van de stad te be
vorderen, vooral het oog gevestigd hield op de handel „ten einde dezelve 
zoveel mooglijk door en in deeze stad te leyden, als waardoor den Koop
man, Werkman en Arbeider alle een eerlijk bestaan vinden, waardoor dus 
het geheel een waarachtig voordeel geniet" 3 9 ) . Hieruit blijkt weer, dat 

35 ) Van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch I, blz. 246. 
3e) G.A., Res. 1805, 2 Januari, fol. 6-9; en R.A., Res. departementaal bestuur 1805, 

3 Januari n. 8. (Gew.Best. portef. 458). 
37 ) Aangehaald bij Van Velthoven, a.w., blz. 240. 
38 ) Van Ravestijn, De Firma F. van Lanschot sinds 1737, blz. 88. 
39) G.A., Res. 1805, 2 Januari, fol. 7. 

147 



het economisch leven van deze stad op de handel steunde; immers ook de 
nijverheid was op de handel gebaseerd en daarvan afhankelijk. Het Bossche 
stadsbestuur merkte verder op, „dat zeeker in het generaal de Commercie 
op Braband en deeze stad mede eene groóte stagnatie ondervindt door de 
slegtheid en bijna onbevaarbaarheid met belaade karren van de zwaare 
zandwegen"4 0) . Het stadsbestuur betoogde verder, dat door de aanleg 
van een weg naar Helvoirt niet alleen de handel bevorderd zou worden, 
„maar ook onze Departementale fabrieken hierdoor in de gelegenheid 
zullen worden gebragt hunne goederen op eene spoedigere en minder 
kostbaare wijze naar en uit de Beurtschepen in deeze stad te transpor
teeren" 4 1 ). Bij dit laatste werd vooral gedacht aan Tilburg met zijn 
belangrijke nijverheid, welke plaats door deze straatweg een aanzienlijk 
betere verbinding met de haven van 's-Hertogenbosch zou krijgen, waar 
voor Tilburg veel grondstoffen en eindproducten aan- en afgevoerd 
werden. In bovengenoemd schrijven werd eveneens gewezen op de ge
schiktheid van de stad voor industrievestiging, omdat de ligging hiervoor 
uitstekend was: „onzen natuurlijken toestand is geschikt om fabrieken 
aan te doen leggen en met vrugt aan te houden, waaraan zeker de grootste 
bloeij wel eertijds van ons nabuurig departement Holland te attribueeren 
w a s " 4 2 ) . 
's-Hertogenbosch ontleende zijn handel en de daarmee verbonden nijver
heid grotendeels aan zijn gunstige ligging. Men ziet deze stad dan ook 
steeds waken voor de handhaving van haar positie als poort van Holland 
naar de Meierij en de verder zuid- en oostwaarts gelegen gebieden. Het 
belang van de aan te leggen weg werd door het Bossche gemeentebestuur 
breed uitgemeten. Naast de betekenis voor „de generaale Commercie van 
Braband op deeze Stadt" en voor „de steeds toeneemende departementale 
Fabrieken" 4 3 ) werd nog opgenoemd het belang, dat de weg voor de 
landbouw en de ontginning van woeste gronden kon hebben 4 4 ) . 

Daar het stadsbestuur de nieuwe straatweg zag als een departementaal 
belang, meende het, dat de aanleg hiervan voor rekening van het departe
ment moest geschieden. De weg zou lopen vanaf het café „Het Bijltje", 
gelegen te Vught aan de steenweg naar Eindhoven, tot „in de straat over 
den olymolen te Helvoir t"4 5) . De plaatselijke besturen van Helvoirt en 

40) t.a.p., fol. 7 verso. 
4 1 ) t.a.p., fol. 7-8. 
42) t.a.p., lol 8. 
4 3 ) t.a.p., fol. 9. 
44) t.a.p., lol 8. 
4 Б ) R.A., Stukken betreffende de aanleg voor een straatweg vanaf Vught naar 

Helvoirt 1805 (Gew.Best. portef. 851). 
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Haaren steunden het verzoek van 's-Hertogenbosch, waarbij deze uitge
sproken agrarische gemeenten als voordeel van een verbeterde wegver
binding zagen, dat zij haar landbouwproducten dan beter konden 
afzetten4 6). 
Het departementaal bestuur was echter niet van plan de aanleg van de 
genoemde weg zelf ter hand te nemen. Immers het had op 22 Januari 1805 
besloten, dat er „ten kosten van het Departement gene werken zouden 
ondernomen worden", maar dat het „zich alleen zoude bepalen bij het 
geven van genoegzame Subsidien tot aanmoediging van entreprises, welke 
ten algemeene nutte hetzij door particulieren hetzij door corpora zouden 
ondernomen worden" 4 7 ) . Het departementaal bestuur was van mening, 
dat 's-Hertogenbosch als voornaamste belanghebbende deze weg zelf moest 
aanleggen. Wel wilde het de stad door een subsidie in de kosten tegemoet 
komen, daarmee gevolg gevend aan het advies van de departementale 
commissie van politie en economie om steun te verlenen aan „een onder
neming, welke zoo rechtstreeks geschikt is om de toegang tot deze Residentie 
Stad te verbeteren". 
Met dit voorstel ging het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch accoord 
en het verklaarde zich bereid, „zoo tot voordeel van de Commercie als tot 
bevordering van Landbouw en Fabrieken en veraangenaaming der Reizi
gers, de aanlegging van bovengemelde Straatweg voor haare Reekenmg 
te onderneemen", mits een behoorlijke subsidie verleend werd. Aan de 
bekende landmeter Verhees uit Boxtel werd door het gemeentebestuur 
opgedragen de weg te carteren en een begroting van de kosten te maken. 
Volgens de opgestelde begroting zouden voor het bestraten van den weg 
van Vught naar Helvoirt meer dan een millioen „brusselse Punt Kijen" 
nodig zijn. De totale kosten van de aanleg werden berekend op f 78.386. 
Van dit bedrag zou f32.000 door het departement betaald worden 4 8 ) . 
Zowel het departement als de stad zouden kunnen profiteren van de betere 
verkeersverbinding, welke het gevolg zou zijn van een bestrate weg naar 
Helvoirt. Immers volgens de departementale commissie van politie en 
economie was „de weg op Helvoirt een der zandachtigste, welke in het 
Departement gevonden worden". Daarom was deze weg voor zware 
transporten ongeschikt. Boven Helvoirt waren de wegen goed, zodat de 
steenweg Vught-Helvoirt de stad 's-Hertogenbosch beter bereikbaar zou 
maken voor een groot deel van de Meierij. Juist door de slechte toestand, 

4e) R.A., Res. departementaal bestuur 1805, 15 Januari n. 7 en 22 Januari n. 8 
(Gew.Best. portef.458). 

47) R.A., Stukken betreffende de aanleg van een straatweg Vught-Helvoirt 1805, 
9 Mei blz. 2 (Gew.Best. portef. 851). 

«) t.a.p.,blz.7. 
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waarin het oude stuk weg zich bevond, werd veroorzaakt, „dat vele 
plaatsen weinige of geene communicatie met de stad Den Bosch houden; 
dat de buitenlieden, in plaats van hunne granen binnen deze Stad te 
markten, dezelve naar elders verzenden, waardoor wordt veroorzaakt, dat 
onderscheidene van 's Lands imposten binnen die Stad minder renderen ; 
dat de Akkerman afgeschrikt wordt om eenige mestspeciën op zijne karre 
te laden en liever verkiest ledig uit te rijden dan zijn Paard te dwingen 
door eene zoo slechte weg eene karre met mist voort te slepen". De aanleg 
van de geprojecteerde straatweg zou genoemde nadelen kunnen wegnemen, 
een hinderpaal voor de binnenlandse handel opheffen, de inkomsten van 
de staat vermeerderen en de verbinding tussen het westelijk gedeelte van 
het departement en 's-Hertogenbosch aanzienlijk verbeteren 4 9 ). 

Ondanks alle plannen en genoemde voordelen, welke de aanleg van 
deze weg zou meebrengen, duurde het nog lang eer de straatweg tot stand 
kwam. Gebrek aan geld en de ongunstige tijdsomstandigheden zullen hier
van wel de oorzaak geweest zijn. Zoals vele andere plannen in het departe
ment Brabant kwam ook dit niet tot uitvoering. De Bataafse Republiek 
en daama het koninkrijk Holland verkeerden in een permanente geldnood, 
waardoor vaak de voorgestelde verbeteringen niet verwezenlijkt konden 
worden. Toch hadden al deze plannen wel het voordeel, dat de algemene 
belangstelling werd opgewekt om een meer actieve welvaartspolitiek te 
gaan voeren. 

Nu men een straatweg niet kon betalen, beperkte men zich echter tot 
het maken van een betere wegverbinding. Uit een schrijven van het ge
meentebestuur van Vught, d.d. 5 Augustus 1807, blijkt, dat men in dat 
jaar begonnen was „met het aanleggen van een nieuwe Reyweg door onze 
gemeente naar Helvoirt" 5 0 ). Het bestuur van deze plaats protesteerde 
hierin met kracht, dat in deze kwestie geen rekening gehouden was met 
de belangen der gemeente. Op het einde van het jaar 1807 was de weg 
gereed5 1) . Echter in de missives, die in 1807 over de aanleg van deze 
weg werden gewisseld, wordt niet zoals in die van 1805 gesproken van 
steen- of straatweg maar van rijweg. Men zal dus waarschijnlijk een 
verharde aardbaan gemaakt hebben, want pas in de jaren 1822-24 is 
er een bestrate weg van Vught naar Helvoirt, ab onderdeel van de 
steenweg van Tholen naar Grave, aangelegd 52 ) . 

40) t.a.p., blz. 5. 
Б 0) R.A., Ing. st. bij de landdrost 1807, gevoegd bij 17 November G. (Gew.Best. 

portef.960). 
5 1 ) R.Α., Verb. landdrost 1807, 17 November G. (Gew.Best. portef. 935). 
5 2 ) Hermans, Geschiedkundig overzigt der straatwegen in de provincie Noord-

brabant, blz. 34. 
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§ 3. De economische toestand 

Ondanks al de pogingen tot opbeuring bleef de economische toestand 
van de stad verre van rooskleurig. Daar er het economisch leven op de 
handel dreef en deze door de oorlogsomstandigheden in een ongunstige 
positie verkeerde, was ook de welvaart hiermee evenredig. In 1806 werd 
in een rapport aan het gemeentebestuur opgemerkt, dat „de Stads Inge
zetenen boven de aanmerkelijke 's Lands belastingen nog meerder gedrukt 
zijn door de zedert eenige Jaren steeds toenemende vermindering van alle 
bestaansmiddelen en bijna gansche vernietiging van den Koophandel, 
welke het voornaamste, zoo niet het eenigst, bestaan van meest alle In
gezetenen is" 5 3 ) . 

Enkele jaren later, nl. in October 1808, zond de burgemeester van 
's-Hertogenbosch, P. J. van Berckel, een request naar de koning, waarin 
hij een somber beeld tekent van de algemene situatie : „Buiten en behalven 
het stilstaan van alle Neringen en Handteringen en het kwijnen der Com
mercie, welke onheilen deze Stad met andere Steden binnen dit Rijk 
gemeen heeft, zijn voor dezelve door het volslagen verlies van den handel 
op Luik en het voormalig Braband, welke weleer den eenigen bloei dezer 
Stad daarstelde, volstrektelijk alle Bronnen van welvaart en bestaan ge
sloten; door de exsterende verordeningen omtrent den in- en uitvoer en 
het veelal stilstaan der Branderijen over het geheele Rijk heeft de aan
zienlijke Graanhandel, welke voortijds hier pleegde gevoerd te worden, 
nu geheel opgehouden, althans is van geene de minste beduidenis 
meer" 5 4 ) . De Oostenrijkse Nederlanden en het prins-bisdom Luik waren 
reeds sinds de komst der Franse legers bij de Franse Republiek ingelijfd. 
Om de grens tussen het koninkrijk Holland en het Franse rijk te kunnen 
passeren, moesten voor de goederen hoge in- en uitvoerrechten betaald 
worden, terwijl voor verscheidene artikelen zelfs een verbod bestond. Daar
door was een lonende handel op dit aloud en belangrijk afzetgebied niet 
meer mogelijk. 

Uit de voorafgaande passage treedt wel sterk naar voren, hoezeer de 
Bossche graanhandel in zijn bloei afhankelijk was van de gang van zaken 
bij de branderijen. Veel rogge werd immers voor de Schiedamse brande
rijen opgekocht. De achteruitgang hiervan had dan ook direct een terug
slag op deze zo belangrijke tak van handel. 

Over de betekenis van een garnizoen voor het sociaal-economisch leven 
van 's-Hertogenbosch schreef de burgemeester het volgende: „Ook door 

5 3 ) G.A., Br. en Rapp. 1806, 22 Mei. 
**) GA., Not. В. en W. 1808, 28 October η. 9. 
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het aanhoudend ontbloot zijn van alle militaire bezetting, welke een der 
voornaamste vereistens is voor den welvaart dezer Stad, is aan veele 
Ingezetenen hun geheel bestaan en kostwinning ontnomen, waardoor het 
getal Armen en Behoeftigen boven alle berekening is vermeerderd, zoodat 
men het hetzelve tegenswoordig veilig op een derde gedeelte der geheele 
bevolking mag stellen" 5 5 ) . Deze aanhaling brengt naar voren, dat een van 
de belangrijke bestaansbronnen van de stad bestond in de verzorging van 
een garnizoen. De welvaart was vooral bij de middenstand voor een groot 
deel afhankelijk van de levering van waren aan de gamizoenstroepen. 
Vele bakkers — er waren 10 banket- en 42 broodbakkers in de stad б 6 ) — , 
winkeliers e.a. dankten hieraan hun bestaan. De militaire barakken, die 
in de achttiende eeuw door de stad waren gebouwd, konden ruim drie 
duizend manschappen bevat ten 5 7 ) , waardoor het consumptieve deel van 
de bevolking aanzienlijk vermeerderd werd. Vooral nu handel en nijver
heid een laag-conjunctuur beleefden, was het belangrijk, dat daar iets 
voor in de plaats kwam om zo het economisch leven in de stad op gang 
te houden. Enkele jaren tevoren had Servaas van de Graaff reeds op de 
betekenis van een goed bezet garnizoen voor de stad gewezen. 's-Hertogen-
bosch, dat een der voornaamste vestingen was van het rijk, had gewoonlijk 
een bezetting van 8 à 12 honderd man infanterie, 3 à 4 honderd man
schappen cavalerie en 1 à 2 compagniën artillerie. Deze stad kon „met 
voordeel wel 3000 man in bezetting houden" 5 8 ) . 

Ook het gamizoenstadje Grave was in zijn economisch bestaan sterk af
hankelijk van de aanwezigheid van militairen. Zeer duidelijk blijkt dit uit 
een brief van de landdrost van het departement Brabant aan de koning, 
waarin hij verzocht om verlichting der schulden van de stad Grave door 
het leggen van een garnizoen. Genoemde steden e.a. waren ingesteld op 
een garnizoen en ondervonden dan ook bij afwezigheid hiervan een sterke 
terugslag op het plaatselijk economisch leven 5 9 ). 

De burgemeester merkte verder in zijn request aan de koning op, dat 
de opbrengst van de stedelijke belastingen steeds minder werd. Behalve 
uit het grote aantal behoeftigen bleek de algemene armoede ook uit het 
tamelijk gering percentage contribuabelen, waarvan bovendien een groot 
deel slechts weinig belasting kon opbrengen. Daarenboven waren de in
komsten van de stad sterk gereduceerd door de invoering van het algemeen 
belastingstelsel van Gogel. Bij ordonnantie van 20 December 1805 waren 

85 ) G A , Not. В. en W. 1808, 28 October η. 9. 
Β β ) Van de Graaff, a.w.,blz. 315. 
5 T ) a.w., blz. 304-305. 
Б 8 ) а.ш.,Ыг.322. 
Β β ) R.A., coll. de la Court n. 78T. 
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de volgende stedelijke belastingen afgeschaft: zoutpacht, rondemaat, steen-
pacht, vatgeld, passagegeld en de accijnzen op wijn, gemaal, hout en 
turf, brandewijn, bier, beestiaal en tabak 60 ). Een staatsbesluit van 6 Ja
nuari 1806 had bepaald, dat deze stedelijke belastingen per 1 Juli zouden 
ophouden te bestaan. Om nieuwe middelen te vinden tot dekking van 
het tekort, dat door het algemeen fiscaal stelsel zou ontstaan op de stedelijke 
begroting, was reeds in het begin van 1806 uit het midden van de Bossche 
burgerij en het gemeentebestuur een „Gecombineerde Commissie van Ge-
commiteerden tot regeling van Stads Financiën" benoemd 6 1 ). Uit de 
Staat en Berekening der Behoeftens en Inkomsten der Stad 's-Hertogen
bosch over den Jare 1807, door genoemde commissie opgesteld, blijkt, dat 
men voor dat jaar een tekort van f 44.428 verwachtte. Om dit deficit te 
dekken stelde de commissie aan het gemeentebestuur voor een extra heffing 
te doen op een aantal van de van landswege belaste middelen 62 ). Terwijl 
in de achttiende eeuw de stadsrekeningen meestal met een batig saldo 
sloten 6 3 ) , werd nu voor 1807 een groot tekort verwacht . De tendenz van 
de staat, om de accijnzen aan zich te trekken, zou zich in latere jaren 
voortzetten. De wet van 21 Jul i 1821 brach t de heffing van accijnzen 
nagenoeg geheel a an de staat en halveerde daarmee vrijwel de stedelijke in
komsten van 's-Hertogenbosch. 

D a a r Gogel bij zijn algemeen belastingstelsel van het principe was uit
gegaan, da t in plaats van de gewone verbruiksgoederen vooral de luxe 
moest belast worden, moesten nu de rijke burgers bijzonder veel opbrengen. 
V a n de aanzienlijke ingezetenen van 's-Hertogenbosch, die in verhouding 
tot de gehele bevolking niet erg talrijk waren, moest dus een belangrijk deel 
van de belastingopbrengst komen. He t aanta l welgestelde burgers n a m 
daarenboven nog af, doordat verscheidene van hen n a a r hun buiten
goederen op het plat teland trokken, a lwaar het leven goedkoper was en 
de belasting lager. Kenmerkend voor de moeilijke tijden, die vele wel
gestelde lieden doormaakten, is de volgende opmerking van burgemeester 
van Berckel: „verscheide Capitalisten en Renteniers, welke de goedkope 
prijs der Levensmiddelen en het minder bezwarende der Belastingen weleer 
n a deze Stad hadden uitgelokt, verlaten dezelve, n a d a t deze voordelen 
hebben o p g e h o u d e n " 6 4 ) . Een tastbaar bewijs van de verarming bij 
sommige aanzienlijke ingezetenen is wel het feit, „da t verscheide der 
grootste en deftigste huizen zedert weinige jaren of geheel zijn afgebroken 

«>) G.A., Res. 1806, 4 Juni. 
61 ) G.A., Br. en Rapp. 1806, 28 Mei. 
Μ ) G.A., Br. en Rapp. 1806, 24 November. 
e 3 ) Van Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch I II , blz. 2114-2150. 
e*) G.A., Not. В. en W. 1808, 28 October η. 9. 
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en in moestuinen veranderd of tot geringere woningen of andere eindens 
zijn ingerigt" 6 5 ) . 

Ook had de stad veel last van de jaarlijks terugkerende overstromingen, 
welke niet alleen de landerijen rondom 's-Hertogenbosch maar ook de stad 
zelf vaak onder water zetten en zo aan de eigenaars en ingezetenen veel 
last berokkenden 6 6 ). 

Deze schildering van de economische toestand te 's-Hertogenbosch zal 
door de burgemeester wel niet op geheel objectieve wijze gegeven zijn. 
De vrij sombere toon, die door dit request heenklinkt, moet voor een 
belangrijk deel verklaard worden uit het feit, dat de stad van landswege 
voor een grote som gelds was aangeslagen in een extra belastingheffing. 
Daar 's-Hertogenbosch dit bedrag bezwaarlijk kon opbrengen en de aanslag 
bovendien te hoog vond, was dit voor de burgemeester aanleiding om 
zich tot de koning te wenden. Ook al mogen sommige feiten wat over
dreven zijn, de tendentie van het stuk is juist, wat o.a. bevestigd wordt 
door een request van de Bossche beurtschippers aan de burgemeester, 
waarin deze klaagden over „het verval der Negotie, de daaruit voort
vloeiende vermindering der Vragten, de vermeerdering der Belastingen 
en Prijzen" 6 7 ) . 

Dat men ook naar middelen zocht om uit de impasse, waarin het 
economisch leven zich bevond, te geraken, komt duidelijk naar voren in 
een Plan van Verbeteringen voor het Departement Braband, dat door 
A. J. Verheyen, lid en assessor van het departementaal bestuur, was op
gesteld68). Hierin werden als objecten van verbetering gezien: bevaar-
baarmaking van rivieren, het aanleggen van steen- en aardwegen, het 
beplanten van de wegen, het brengen van de karresporen op gelijke breedte, 
meer vrijdom van tienden voor ontgonnen gronden, vrijstelling van ver
ponding voor dit pas verworven land, oprichting van een sociëteit van 
agricultuur in dit departement, aanmoediging van het fabriek- en trafiek-
wezen, afschaffing van de binnenlandse paspoorten, een generaal magazijn 
van vervaardigde goederen, betere inrichting van de medische verzorging 
en nieuwe instellingen van onderwijs en opvoeding. 
Over de laatstgenoemde punten werd in dit plan van verbeteringen nog 
opgemerkt, dat, wat de nijverheid betreft, de invoer van een aantal buiten
landse producten, die ook goed in het eigen land konden worden gemaakt, 
met hoge invoerrechten moesten bezwaard worden. Als producten, die 

e5) G.A., Not. В. en W. 1808, 28 October η. 9. 
β β) Vgl. noot 65. 
β τ ) Ο.Α,,ΒΓ. en Rapp. 1808, 26 Augustus η. 3. 
6 8) R.A., coll. Verheyen n.47d. 
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hiervoor in aanmerking kwamen, werden genoemd: aardewerk, bontjes, 
garen, klompen, laken, lijnwaden, damast en servetgoed, lint, meekrap, 
papier en spelden. De invoer van Spaanse wol moest van alle inkomende 
rechten worden vrijgesteld en de uitvoer van wol zeer zwaar belast. Verder 
zou het voor de nijverheid van grote betekenis zijn, wanneer in het belang 
hiervan een generaal magazijn van vervaardigde goederen werd opgericht. 
Deze instelling zou dan producten, die op een bepaald ogenblik geen be
hoorlijke prijs konden maken, van de fabrikanten kunnen overnemen. Het 
grote bezwaar, aan een dergelijke instelling verbonden, was echter het ge
vaar, dat de fabrikant, in de wetenschap zijn producten altijd kwijt te 
kunnen, zich minder op het perfectionneren van zijn bedrijf zou gaan 
toeleggen en de industrie daardoor achterop zou geraken. 
De medische verzorging in het departement was nog voor vele verbeteringen 
vatbaar. Het peil hiervan was niet erg hoog: „de Genees- en Heel- gelijk 
mede de Vroedkunde worden uitgeoefend met te weinig oplettendheid en 
ijver, ook al gepaard met onkunde". 
Wat het onderwijs betreft, werd in het plan voorgesteld om in dit departe
ment op te richten „Instituten van Opvoeding en Onderwijs in de Fransche, 
Hoogduitsche en Engelsche Talen, zoo voor de eene als de andere sexe". 
Aan de mannelijke jeugd zou bovendien onderricht gegeven worden in de 
Latijnse taal. In alle plaatsen, waar zulke instellingen van onderwijs zouden 
worden gevestigd, moesten de bestaande Latijnse scholen vervallen. Deze 
nieuwe scholen zouden tevens onderricht behoren te geven „in al hetgene, 
dat tot een goede opvoeding behoort, als in de dans-, scherm-, muziek-, 
teeken-, rij- en zwemkunst" 6 9 ) . 

Dit plan met verbeteringen is kenmerkend voor deze tijd. Het physio-
cratisme had in reactie op de vroegere eenzijdige belangstelling voor de 
handel nu ook de aandacht gericht op de betekenis van landbouw en 
nijverheid. Daarenboven is het opvallend, dat het plan Verheyen zich 
niet alleen beperkt tot het voorstellen van verbeteringen in het economisch 
leven, maar ook belangstelling vroeg voor onderwerpen als de medische 
zorg en het onderwijs. Deze ruime opvatting van de maatschappelijke 
taak der overheid was mogelijk geworden door de invloed der ideeën 
van de Verlichting en de Franse revolutie, welke wel reeds sinds geruime 
tijd in ons land bekend waren, maar pas met de komst der Fransen in 
1795 daadwerkelijk effect konden sorteren. Duidelijk bepaalde de staats
regeling van 1798, dat de overheid zich moest toeleggen op een doelbe
wuste welvaartspolitiek. Bovendien droeg de oorlogstoestand, waarin ons 
land sedert 1795 verkeerde en waardoor de handel kwijnde, er toe bij, dat 

e9) Vgl. noot 68. 
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men vanzelf meer aandacht ging wijden aan de andere takken van ons 
volksbestaan. De overheid was zich sinds 1798 steeds meer met het sociaal-
economisch leven gaan bemoeien en stelde vele pogingen in het werk 
om een algemene welvaart op te bouwen. Hoewel vele van de in deze 
periode gemaakte plannen niet verwezenlijkt zijn, is het toch deze tijd 
van vooruitstrevende ideeën op alle terreinen van het maatschappelijk 
leven geweest, die de grondslag heeft gelegd voor het werk, dat in latere 
jaren verricht is kunnen worden. 

§ 4. De corporatiewet van 30 Januari 1808 

Een kwestie, die in deze jaren het land in beroering bracht, was de 
corporatiewet van 30 Januari 1808. Nog voordat koning Lodewijk de 
reis naar zijn nieuwe koninkrijk aanvaard had, was Gogel door hem tot 
minister van Financiën benoemd. Deze kreeg zo de gelegenheid om de 
afschaffing van de gilden en de nationale bedrijfsvrijheid definitief te 
regelen. Op 20 Augustus 1806 legde Gogel de koning een wetsontwerp 
voor „tot de oprigting van corporatien door het geheele koninkrijk, in 
plaats der gilden" 7 0 ) . Dit ontwerp hield de afschaffing van de gebonden 
bedrijfshuishouding in, omdat dit immers de werking van het algemeen 
belastingstekel en van de nationale bedrijfs- en verkeersvrijheid be
lemmerde; wel zouden de gemeentebesturen hun ingezetenen, tot hetzelfde 
beroep gepatenteerd, in een corporatie mogen verenigen met het uitsluitend 
doel van de leden jaarlijks een contributie te heffen tot ondersteuning in 
geval van ziekte en verarming en tot bijstand aan de weduwen en wezen 
van gestorven leden 7 1 ) . 
De koning vroeg over het ontwerp advies aan de financiële sectie van 
de Staatsraad. Deze commissie onder voorzitterschap van Goldberg bracht 
op 2 October 1806 een gunstig rapport uit over Gogel's wetsontwerp. 
Daarenboven stelde zij voor, de nijverheid aan te moedigen door middel 
van premies en octrooien op uitvindingen 72 ). Het viel immers op, „dat 
onze natie bij hare naburen, speciaal de Engelschen, zeer ten achteren 
is geraakt ten aanzien van de verbeteringen, welke vooral in het werk-
tuigelijke van het fabriekwezen zijn ingevoerd. Een zekere gehechtheid 
aan het oude en gebrek aan aanmoediging hebben het introduceren der-
zelve tot nu toe veelal in den weg gestaan en de concurrentie met vreemden 
onmogelijk gemaakt door de duurte, welke het gebruik van te veel handen 

T0) Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, blz. 169-170. 
T1) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 103. 
72) Wiskerke, u.K>.,blz. 172. 
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veroorzaakt" 7 3 ) . Tegen de toenemende machinale productie in het buiten
land, mogelijk gemaakt door de uitvinding van de snelspoel en de stoom
machine, kon de industrie van ons land, die nog steeds met handkracht 
werkte, onmogelijk concurreren. 
Wegens het sterke verzet echter, dat overal in het land tegen de opheffing 
van de gilden ontstond, aarzelde de koning tot definitieve afschaffing over 
te gaan. Hij vroeg een nieuw rapport aan een commissie, waarin zowel 
de voor- als tegenstanders der afschaffing van de gilden vertegenwoor
digd waren. Deze commissie kon blijkens haar verslag van 10 Januari 1807 
zich niet met het wetsvoorstel van Gogel verenigen 74 ). Dit rapport 
is eerst op 14 October 1807 door de Staatsraad in behandeling genomen 
en daar, na een hevige bestrijding door Gogel, verworpen. In de verdedi
ging van zijn ontwerp hekelde Gogel de egoistische gildepolitiek, die tot 
stedelijke zelfgenoegzaamheid voerde: „Ieder rekent naar zich toe en denkt 
zich nog te mogen beklagen als de anderen het eveneens doen". Zo meende 
Amsterdam wel het schoenwerk uit de Langstraat en het bier uit Den Bosch 
en Breda te kunnen buitensluiten, maar gaf deze plaatsen niet het recht 
de invoer van te Amsterdam geraffineerde suiker en aldaar bewerkte tabak 
te verbieden 7 5 ). Een groot bezwaar tegen het gildesysteem was volgens 
Gogel, dat hierdoor de armoede bevorderd werd: „De Gildewetten zijn 
de grootste oorzaak van het aantal lediggangers en armen, ja zelfs van 
dieven en struikrovers, doordien zij het aanvangen van eenig Ambacht 
of Kunst moeyelijk en bezwarend maken" 7 6 ) . Deze opvatting van Gogel 
raakt echter niet de kern van het probleem. Immers, de sinds het einde 
van de achttiende eeuw overal in ons land toenemende armoede moet in 
haar diepste grond vooral worden toegeschreven aan de fundamentele 
veranderingen in het economische leven. De kapitalistische grootindustrie, 
die de oude productie naar locale behoefte verving door een productie 
voor een uitgestrekt afzetgebied en louter gebaseerd op winst, was reeds 
sinds enige tijd in het buitenland opgekomen en deed door haar goedkope 
productiewijze de veelal achterlijke nijverheid in ons land steeds meer 
concurrentie aan. Vele plaatselijke industrieën gingen hierdoor achteruit, 
hetgeen het pauperisme deed toenemen. De stremming van de handel in 
de Bataafse en de Franse tijd heeft de armoede wel sterk vermeerderd, 
echter niet veroorzaakt. Ook na 1815, toen de handel weer geheel vrij 
was, bleef het pauperisme toenemen. De algemeen verbreide en steeds 

73) Colenbrander, a.w., blz. 104. 
T4) a.w., blz. 106. 
75) a.w., blz. 107. 
76 ) Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Gogel, 

blz. 298. 
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toenemende armoede was dus geen conjunctureel maar een structureel 
verschijnsel. 
In November 1807 kon de Staatsraad als eindresultaat van de besprekingen 
het definitieve wetsontwerp bij de koning inleveren 7 7 ) . Op 8 Januari 1808 
begon het Wetgevend Lichaam met de behandeling hiervan. Het ontwerp 
werd ingeleid door staatsraad Hultman, die opmerkte, dat het plotseling 
opheffen van de gilden door de staatsregeling van 1798 een van de over
dreven begeleidingsverschijnselen was geweest van het doorbreken van 
„opgeklaardere denkbeelden". De voorgestelde corporatieve organisatie zou 
onder wegneming van „al het nadelige, drukkende en naar monopolie 
overhellende", dat de vroegere gilden gekenmerkt had, alleen datgene 
behouden, wat „als waarlijk voordelig voor het algemeen" beschouwd kon 
worden 7 8 ). Nadat het Wetgevend Lichaam het ontwerp had aangenomen, 
werd de corporatiewet op 30 Januari 1808 afgekondigd 7 9). 

In 's-Hertogenbosch voerde het stadsbestuur de corporatiewet streng 
door. Op 3 Mei 1808 overhandigde de commissie tot de gilden aan de 
burgemeester een concept-publicatie, waarin ter nadere uitvoering van 
de wet van 30 Januari 1808 de inrichting van de corporaties geregeld 
werd 8 0 ) . Op 24 Mei 1808 vaardigde de burgemeester deze publicatie uit 
om „de Ingezetenen der Stad zonder verwijl het genot van de weldadige 
maatregelen, welke bij de wet van 30 Januari 1808 zijn genomen, te doen 
hebben" en om tegen te gaan „dat dezelve in hunne Neringen en Hand-
teringen door onbevoegde persoenen worden benadeeld" 8 1 ) . Art. 1 van 
deze publicatie bepaalde: „Niemand zal binnen deze Stad ab Meester 
of Baas voor eigene rekening eenige der Neringen, Ambachten of Bedrijven, 
welke alhier tot Corporatien zijn vereenigd, mogen uitoefenen, noch, — 
uitgezonderd op de vrije markten — , cenigen handel in goederen, waar
van het maken en verkopen tot gemelde neringen, ambachten of bedrijven 
behoort, mogen drijven of dezelve verkopen zonder in die Corporatie, 
waartoe zijne nering, ambacht of bedrijf behoort, te zijn ingeschreven". 
Art. 2 hield in, dat degenen, die lid van een corporatie wilden worden, 
voorzien moesten zijn van een patent, welk volgens de reeds besproken 
ordonnantie van 2 December 1805 verlof gaf tot het uitoefenen van hun 
beroep. Art. 3 deed de vroegere vestigingscis van het stedelijk burgerschap 
en de verplichting tot het afleggen van de meesterproef teniet door te 
gelasten, dat iedereen, die voldeed aan het bepaalde in art. 2, kon worden 

7 7 ) Wiskerke, a.w., blz. 188. 
7 8 ) a.w., bh. 188-89. 
7 B ) a.w.,U7. 189. 
8 0 ) G.A., Not. В. en W. 1808, 3 Mei η. 7. 
8 1 ) Ο.Α.,Νοΐ. Β. en W. 1808, 24 Mei η . 10. 

158 



opgenomen in een corporatie „zonder dat deze vereniging gerechtigd was 
van dezelve te mogen vorderen eenig bewijs van stedelijke Poirterschap, 
noch als voorwaarde van admissie eenige attestatie van gestane Leerjaren 
of het doen van Proeven of iets met de algemeene wet strijdig te mogen 
eischen". In dit laatste artikel ziet men duidelijk de invloed van Gogel, 
die de eis van plaatselijk burgerschap voor de toelating tot de corporatie 
in strijd vond met de gelijkheid van de mens en die het principe van de 
meesterproef verwierp, omdat volgens hem de onbekwame ambachtsman 
door de concurrentie van de meer bedrevene toch vanzelf uitgeschakeld 
zou worden. De artikek 4-10 handelden over de geldelijke bijdragen, welke 
de leden van een corporatie aan het bestuur hiervan moesten betalen; 
over het van kracht blijven van de oude bepalingen, totdat er nieuwe 
reglementen voor de corporaties zouden gemaakt zijn ; en over de vrijheid, 
welke vreemde marskramers hadden, om in de stad met hun waren te 
mogen venten. Art. 11 gelastte, dat niemand werklieden, gezellen of knechts 
in dienst mocht hebben, wanneer deze niet van een patent voorzien waren. 
Art. 12, tevens het laatste, beval, dat de commissarissen van de respectieve 
corporaties een register zouden aanleggen, waarin zowel de meestere en 
bazen als de knechten, gezellen en leerlingen moesten opgetekend 
worden 8 2 ). 

In September 1809 werd er op verzoek van de landdrost van Brabant 
een Lijst der binnen de Stad 's-Hertogenbosch exsterende Corporatien van 
Neringen, Ambachten en Bedrijven opgemaakt. Hierin kwamen de vol
gende corporaties voor: de rademakers, draaiers, kuipers en schrijnwerkers; 
de timmerlieden, metselaars en leidekkers; de smeden, koperslagers, mes
senmakers en zwaardvegers; de speldenmakers; de ververs en glazenmakers; 
de broodbakkers; de molenaars en olieslagers; de looiers en schoenmakers; 
de kleermakers en droogscheerders; de graankopers; de vleeshouwers; de 
visverkopers; de tin- en loodgieters; de chirurgijns; de zeembereiders en 
handschoenmakers; de knoopmakers; de lint- en passementwerkers; de 
oude kleerkopers; de kramers 8 3 ) . Onder de naam van corporaties leefde 
het oude gildewezen gedeeltelijk voort. Hoewel de corporaties evenals de 
gilden stedelijke kleinambachts- en kleinhandekorganisaties waren, hadden 
zij echter op economisch terrein een veel beperkter betekenis en waren zij 
in tegenstelling tot de oude gilden in hun inrichting onderworpen aan een 
aantal voor het gehele land geldende bepalingen. 

Met de corporatiewet was de gildekwestie echter nog niet van de baan. 
De inlijving bij Frankrijk in 1810 bracht veel verwarring in dezen. Aan-

ю ) GA, Not. В. en W. 1808, 24 Mei η. 10, art. 1-12. 
8 3) G.A., Not. В. en W. 1809, 26 Herfstmaand n.3. 
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gezien over de ordening van het bedrijfsleven geen enkele wettelijke be
slissing werd genomen, vatte de mening post, dat de inlijving bij Frankrijk 
ook de toepassing meebracht van het aldaar geldend systeem van bedrijfs-
vrijheid8 4). Vooral door de invoering van de Franse patentwet8 5) kon 
men in deze mening versterkt worden, van de andere kant was de cor-
poratiewet van 1808 niet ingetrokken. Door deze onduidelijke situatie 
wist men in 's-Hertogenbosch niet meer, waaraan men zich nu precies 
te houden had. In een missive van 11 Juli 1811 deelde de maire aan de 
prefect van het departement mee: „Plusieurs contestations se sont élevées 
de temps en temps et ne cessent d'être agitées sur la question à savoir, 
si les anciennes corporations ou corps de métier et leurs règlements peuvent 
et doivent être maintenues sous la régime des loix françaises" 8 6 ) . Hij 
vroeg richtlijnen, of de corporatieve bepahngen gehandhaafd konden 
blijven of nu officieel opgeheven moesten worden. Het Franse bestuur 
liet echter ondanks de ingevoerde Franse wetgeving de corporatiewet van 
kracht. 
Na het herstel der onafhankelijkheid kwam het gildevraagstuk weer aan 
de orde. Ondanks de vele betogen ten gunste van de gebonden bedrijfs-
huishouding maakte koning Willem I bij besluit van 23 October 1818 
definitief een einde aan het bestaan der gi lden8 7) . 

§ 5. Armoede en Armenzorg 

De armoede was in deze jaren tot grote hoogte gestegen. In 1806 werd 
te 's-Hertogenbosch 1/з deel van de bevolking bedeeld 8 8 ) , terwijl in Til
burg 1/б van de inwoners moest ondersteund w o r d e n 8 9 ) . Te Helmond 
behoorde meer dan 1/з van het totaal aantal ingezetenen tot de gealimen-
teerden 9 0 ) ; het merkwaardige was hier, dat de oorzaak van de armoede 
gezocht werd in een verkeerd gebruikte vrijheid, terwijl men in andere 
plaatsen de schuld hiervan juist aan de gebondenheid en starheid van de 
gilden gaf. De verschrikkelijke armoede, die in Helmond geleden werd, 
lag volgens S. van de Graaff hoofdzakelijk in de vermindering van werk 
door de oorlogsomstandigheden; in het misbruik, dat sommige fabrikanten 
maakten van de verlegenheid der wevers om werk, door hen te noodzaken 
langere stukken voor hetzelfde loon te weven of hen slecht garen te be-

8 4 ) Wiskerke, a.w., blz. 191. 
8 5 ) G.A., Besl. maire 1811, 10 Mei. 
β β ) G.A.,Corr. 1811, 11 Juli (n. 162). 
8 7 ) Wiskerke, a.w.,bh.. 221. 
8 8 ) Van de Graaff, a.w., blz. 296. 
8 9 ) a.w., blz. 633. 
8 0 ) e.»., blz. 430. 
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zorgen, dat telkens brak en zo de wever belemmerde snel te werken; in de 

hoge levensmiddelenprijzen en verder in de omstandigheid dat de wevers 

gewoon waren te trouwen, zodra zij een stuk zelfstandig konden weven 

en afwerken, wat meestal reeds op 18-20 jarige leeftijd mogelijk w a s 9 1 ) . 

Hierdoor was de minste tegenspoed, werkloosheid of ziekte voldoende om 

hen tot de armenkas of de bedelzak te brengen. De armoede werd hier 

des te scherper gevoeld, omdat Helmond niet in die mate als 's-Hertogen-

bosch kon profiteren van een groot aantal liefdadige instellingen. In 

Eindhoven was slechts гб deel van de bevolking armlastig. Van de 

Graaff merkte hierover op: „Is de welvaart van een stad, vlek of dorp 

het best op te maken uit het getal der gealimenteerden, dan kan men 

zeggen dat Eindhoven welvarend i s 9 2 ) . 

In de plattelandsgemeenten kwam de armoede ook voor, hoewel in veel 

mindere mate dan in de steden. De voornaamste oorzaak was hier, 

dat het aantal mensen in verhouding tot het werk te groot werd. Doordat 

men uit gebrek aan meststoffen slechts in beperkte mate kon ontginnen, 

was er op de over het algemeen kleine boerderijen te weinig werk voor 

het toenemend aantal arbeidskrachten; dezen moesten zich dan wel gaan 

toeleggen op de huisindustrie, welke echter veelal weer in sterke mate 

afhankelijk was van de bestellingen der entrepreneurs 9 3 ). De Meierij van 

's-Hertogenbosch is echter ondanks de geringe oppervlakte cultuurgrond 

voor overbevolking gespaard gebleven, omdat vele jonge boeren ongehuwd 

bleven en inwoonden bij de getrouwde broer. Slechts de zoon, die de 

boerderij van vader of een ander kon overnemen, trouwde. Zodoende 

heeft deze streek niet de vrees voor overbevolking gekend, die op het eind 

van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw overal in 

West-Europa de gemoederen in beroering bracht en die haar voornaamste 

uiting vond in het boek van de Engelse schrijver Th. Malthus, An Essay 

β 1 ) a.w., blz. 428-29. 
9 2 ) a.w., blz. 497. 
9 3 ) De entrepreneurs lieten voor zich mensen in commissie werken; dezen waren 

niet in vaste loondienst, maar werden betaald per stuk werk, dat zij afleverden. 
Niet alleen de afname van het product werd door de entrepreneur verzorgd, maar 
ook meestal de levering van het ruwe materiaal en vaak zelfs die van de benodigde 
werktuigen. Over het algemeen was hij zelf weer afhankelijk van een principaal, 
die de door hem opgekochte producten weer afnam. Zo werkte de industrie in 
Helmond en Tilburg voor een belangrijk deel op bestelling van handelaren uit 
Haarlem en Leiden. De entrepreneur was de schakel tussen de Hollandse handelaar 
en de Brabantse huisnijvere. Hij was echter meer handelaar dan industrieel. Deze 
groep van entrepreneurs heeft zich sinds het einde van de achttiende en het begin 
van de negentiende eeuw steeds meer tot een klasse van zelfstandige ondernemers 
ontwikkeld. Zo werden zij van tussenpersoon zelf fabrikant: Sneller, De opkomst 
van de plattelandsnijverheid in Nederland in de 17e en ¡8e eeuw, in De Economist, 
jrg.77 (1928) blz. 691-702. 
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on the Principle of Population, versehenen in 1798. De auteur verklaarde 
de toenemende armoede en het opkomend pauperisme uit overbevolking. 
Volgens hem nam de bevolking van een land sneller toe dan zijn bestaans
middelen; zodoende moest hiertussen een wanverhouding komen te ont
staan ,waarvan het pauperisme het gevolg was. 
In 's-Hertogenbosch was de armoede groter dan op het omringende platte
land. Deze stad, die op de handel en een daarmee verbonden nijverheid 
steunde, was meer kwetsbaar voor de economische en sociale gevolgen 
van de oorlogsperiode sinds 1795 dan de agrarisch gestructureerde om
geving. Wat ten tijde van het koninkrijk te 's-Hertogenbosch voor de be-
hoeftigen gedaan werd, kan men vernemen uit een missive van het ge
meentebestuur aan de landdrost van Brabant, Mr P. E. de la Court, d.d. 
8 Juli 1807 9 4 ) . Hierin werd meegedeeld, dat op een bevolking van 
ongeveer 13200 zielen er circa 4000 personen waren, die geheel of gedeelte
lijk ondersteund werden. Uitgezonderd de kinderen in de weeshuizen en 
de ouden van dagen in de gasthuizen waren alle behoeftigen publieke of 
zogenaamde H. Geest-armen. De officiële armenzorg ging dus niet uit van 
de verschillende kerkgenootschappen, maar van het godshuis de H. Geest, 
ook wel Geefhuis genoemd, en van de armenfondsen in de blokken of 
wijken van de stad. De ondersteuning werd verleend zonder onderscheid 
te maken tot welke godsdienst de bedeelden behoorden. De onderstand 
bestond in brood en geld. De uitdeling hiervan had voor sommige armen 
iedere week plaats en voor de meeste bij tijd en wijle 9 5 ) . Deze bedeling 
werd voornamelijk verzorgd door de Tafel van de Heilige Geest, gesticht 
in 1268. Dit Arm- of Geefhuis was een algemene instelling, welke alle 
arme ingezetenen zonder onderscheid bedeelde. Van de Graaff deelde 
hierover in 1806 mee, dat circa 250 personen, bestaande uit bejaarden 
en kinderen, door dit instituut „besteld" werden, en ongeveer 850 gezins
hoofden en alleenstaande personen gealimenteerd ; elke Woensdag werd 
in het Geefhuis brood uitgedeeld, waarvoor jaarlijks 500 mud rogge nodig 
was, en bovendien een aanzienlijke som gelds9 6) . Een andere vraag, die 
door de landdrost gesteld was, betrof de werkverschaffing aan de armen. 
Het bleek, dat er binnen 's-Hertogenbosch geen publiek werkhuis noch een 
andere instelling tot verschaffing van arbeid aan de armen bestond. Het 
belang van een werkhuis werd door het stadsbestuur wel ingezien. Er 
waren reeds verscheidene pogingen gedaan om tot oprichting hiervan te 
komen. Dat dit niet was gelukt, werd geweten aan de geringe medewerkmg 
van de armenfondsen in de verschillende stadswijken, waarover de stede-

94 ) G.Α., Res. 1807, 8 Juli η. 9. 
9 5 ) Vgl. noot 94. 
β β ) Van de Graaff, a.w., biz. 293. 
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lijke overheid geen zeggenschap had. Het stadsbestuur was van mening, 

dat talrijke bedeelden met werken in hun onderhoud zouden kunnen voor

zien; het ging echter niet verder in op de oorzaken van de a r m o e d e 9 7 ) . 

Nadat deze opgave en die van de andere gemeenten bij de landdrost 

waren binnengekomen, werd hieruit een Generale Staat der Armen binnen 

het Departement Braband geformeerd en deze in Juni 1808 naar de 

minister van Binnenlandse Zaken gezonden 9 8 ) . Uit deze statistiek blijkt 

naast de reeds genoemde gegevens over het aantal armen te 's-Hertogen-

bosch, dat o.a. Breda op een bevolking van 8000 zielen 966 behoeftigen 

telde en Tilburg op 8511 inwoners een aantal van 1247. De staten, door de 

andere departementale besturen aan de minister ingezonden, geven aan, 

dat van de 200000 inwoners van Amsterdam er 80675 armlastig waren, 

in Hoorn van de 8500 zielen 2544 behoeftig, Leiden met een bevolking 

van 28000 telde 6325 armen, Utrecht had op zijn 33494 inwoners 5412 

bedeelden, Zwolle 15308 ingezetenen waarvan 1882 arm, Kampen 6206 

inwoners waaronder 1056 gealimenteerden, Leeuwarden met een 15000 

zielen telde 2087 bedeelden 9 9 ) . Uit deze opgaven treedt duidelijk naar 

voren, dat het aantal armen te 's-Hertogenbosch relatief zeer groot was. 

Alleen Amsterdamhad een nog ongunstiger verhouding. 

De minister had bij zijn schrijven van 4 Juni 1807 niet alleen inlich

tingen over het aantal armen gevraagd maar ook een nauwkeurige opgave 

van de aanwezige godshuizen en de inkomsten van deze instellingen. Bij 

het antwoord van de landdrost was dan ook ter voldoening aan dit ver

zoek een Staat der Godshuizen in het Departement Braband gevoegd 1 0 0 ). 

Over de te 's-Hertogenbosch bestaande gods- en gasthuizen werd hierin 

o.a. het volgende opgegeven: 

Het Geefhuis, „genaamd den H. Geest of algemeene Armen", had uit 

eigen fondsen en andere bronnen jaarlijks aan inkomsten ± f 16733 en 

daarenboven nog circa 400 mud rogge. De instelling was verantwoording 

verschuldigd aan het stadsbestuur, dat tevens de regenten over deze 

stichting aanstelde. 

Het Groot-Ziekengasthuis had jaarlijks aan renten ± f 10400 en ongeveer 

36 mud rogge. Het stond onder het beheer van de stedelijke overheid, 

welke ook het bestuur hiervan benoemde. 

In het Gereformeerd Burger-Weeshuis waren in deze tijd 21 jongens en 

9 7 ) G.A, Res. 1807, 8 Juli n. 9. 
9 8 ) Ingekomen brieven van de landdrosten in antwoord op de aanschrijving van 

de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4 Juni 1807 betreffende het armenwezen 
en staten der godshuizen in de verschillende departementen: A.R.A., Binnenl. Z. 1808, 
portef. 812b. 

8 9 ) Vgl. noot 98. 
1 0 0 ) Deze staat is aanwezig in A.R.A., Bini. Ζ. 1808, portef. 812b. 
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23 meisjes. Het inkomen bedroeg ± f 7500 met daarbij de jaarlijkse be
hoefte aan rogge en gerst. Deze en de volgende instellingen werden be
heerd door particuliere instanties en stonden los van de gemeentelijke 
overheid. 
Het Rooms-Katholiek Weeshuis verzorgde 31 jongens en 44 meisjes. Het 
jaarlijkse inkomen bestond uit ± f 7137 en 59 mud rogge. 
In het Zinnelooshuis „Reinier van Arkel" werden 12 arme krankzinnigen 
verpleegd, naast de zinnelozen, die hier „besteld" werden. De financiële 
basis van dit gesticht was een inkomen van ± f 2630 en 24 mud rogge 
per jaar. 
Het Illustere Lieve Vrouwe Broederschap stelde jaarlijks 23 mud rogge 
beschikbaar ten behoeve van de armen der stad. 
Verder werden er in deze Staat nog een twintigtal gasthuizen opgesomd, 
waarin tezamen 38 oude mannen en 55 oude vrouwen verzorgd werden. 
Deze gasthuizen waren opgericht door vrome ingezetenen van 's-Hertogen-
bosch en hadden ten doel arme oude lieden te huisvesten en te onder
houden. Om de verzorging van deze bejaarde en behoeftige mensen moge
lijk te maken, hadden de stichters hun fundaties rijkelijk met goederen be
giftigd. De jaarlijkse inkomsten, welke de gasthuizen hieruit trokken, be
droegen volgens de opgave van 1808 bij elkaar genomen ± f 5660 en circa 
150 mud rogge, 8 mud boekweit en de opbrengst van 2 morgens hooiland. 
In genoemde tabel werd ook een opgave gedaan van de inkomsten en 
uitgaven van het blok van de Vismarkt. Waarom dit is geschied, blijkt 
niet. Misschien heeft men een voorbeeld willen geven, van wat door het 
armenfonds van een blok ontvangen en besteed werd. Het jaarlijks in
komen van dit armenblok bedroeg ± f 1100 en 12 mud rogge; dit werd 
weer allemaal uitgedeeld aan de behoeftigen in het blok. Rijke ingezetenen 
hadden vaak schenkingen gedaan ten behoeve van de armen van het 
blok, waarin zij woonden. De blokmeesters beheerden het fonds, dat hier
door gevormd was en verdeelden de jaarlijkse opbrengst daarvan onder 
de armen van het blok. 

Uit het voorgaande moet men wel tot de slotsom gekomen zijn, dat in 
de loop der eeuwen door ingezetenen van 's-Hertogenbosch een groot 
kapitaal ten bate van liefdadige doeleinden is geschonken. Uit de op
brengst hiervan werd het charitatief werk bijna geheel gefinancierd. Het 
werd echter voor de armenfondsen „door de vermeerdering der armoede 
en de de duurte der levensmiddelen" 1 0 1) steeds moeilijker om te voorzien 
in de behoeften van hun gealimenteerden. 

1 0 1 ) Staat der Godshuizen in het Departement Braband: A.R.A., Bini. Ζ. 1808, 
portef. 812b. 
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In 1808 was, naar het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch constateerde, 
de armoede nog groter dan in het voorafgaande j a a r 1 0 2 ) . Om de ge
volgen hiervan zoveel mogelijk te beperken besloot de stedelijke overheid 
zich nu actief met de armenzorg te gaan bezig houden. Door het toenemen 
van de armoede en het verminderen van de inkomsten konden de bestaande 
instellingen, die allen op eigen gelegenheid werkten, haar taak van armen
zorg niet meer naar behoren vervullen. Er werd een commissie benoemd, die 
met het ontwerpen van een Plan tot een verbeterd en algemeen Armbestuur 
belast werd. Deze commissie deed op 21 October 1808 aan de burgemeester 
een voordacht, waarin zij verklaarde, „dat hetgeen voor de wezenlijke be-
hoeftigen bestemd is niet door zulken, welke het niet nodig hebben of 
het niet waardig zijn, moet worden genoten" 1 0 3 ) . De commissie maakte 
hier dus wel degelijk onderscheid tussen arm en lui. Daarom gaf zij ook 
als haar advies „dat men van tijd tot tijd reeds eenige Bedelaars en andere 
ledig lopende Personen ziet van de straat af te krijgen en aan het werk 
te helpen" 1 0 4 ) . Dit onderscheid maken tussen armoede door gebrek aan 
werk en die door luiheid, is kenmerkend voor de ideeën van de nieuwe 
tijd. Vergeleken met vroeger is deze houding een grote winst. De domme 
politiek van de regenten in de achttiende eeuw, welke aan ieder gaven, 
die er om vroeg, had de zedelijke eerbied voor de arbeid ondergraven en 
deed bij het volk de mening post vatten, dat bedelarij een gemakkelijker 
wijze was om aan de kost te komen dan arbeid. In reactie hierop had de 
staatsregeling van 1798 bepaald, dat „moedwillige lediggangers" geen aan
spraak op ondersteuning konden maken en dat de bedelarij overal geweerd 
moest worden 1 0 5 ) . Ook Gogel had in een rede, welke hij op 8 December 
1806 voor de Staatsraad hield aangaande de gildekwestie, als zijn mening 
te kennen gegeven, dat alle gezonde bedelaars opgesloten en gestraft 
moesten worden 1 0 6 ) . J. Ie Jeune legt in zijn werk Geschiedkundige na-
sporingen omtrent den toestand der Armen en de Bedelarij er de nadruk 
op, dat de overheid krachtens het bestaande maatschappelijk verdrag het 
recht heeft om bedelaars, nietsnutters, enz. aan het werk te zetten en hen 
bij weigering hiertoe te dwingen1 0 7) . 
Verder stelde de commissie, belast met het maken van een ontwerp voor 
een verbeterd en algemeen armbestuur, voor „dat men de behoeftige 

1(>2) G.A., Not . В. en W. 1809, 13 Januar i , fol. 30. 
1 0 3) G.A.,Br. en Rapp. 1808, 21 October η. 4. 
1 0 4 ) Vgl. noot 103. 
105) Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, 1798, artikel X L V I I . 
loe) Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Gogel, 

blz. 299. 
1 0 7 ) L e J e u n e , Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der Armen 

en de Bedelarij, blz. 111. 

165 



Lieden aan een gezond en goedkoop voedsel zoekt te gewennen en de 
bedeelingen alzoo niet meer alleen in geld en brood laat geschieden"108). 
Met dit gezond en goedkoop voedsel bedoelde zij vooral de Rumfordse 
soep. Reeds in 1801 had het Bossche gemeentebestuur een missive ont
vangen van Goldberg, agent van Nationale Economie, „om bij de tegens-
woordige duurte van Levensmiddelen voor het onderhoud der behoeftigen 
publicque keukens ter bereiding en uitdeeling van Rumforter soupe op 
te rigten" 1 0 9 ) . G. K. van Hogendorp beschouwt in zijn Missive over 
het Armenwezen, geschreven op het eind van de achttiende eeuw, de 
Rumfordse economie als een doeltreffend middel om talloze mensen voor 
gebrek te behoeden1 1 0) . De promotor van dit systeem was graaf von 
Rumford, die de armen wilde leren om uit de beschikbare middelen het 
meeste profijt te halen. Dit streven richtte zich op de volgende drie primaire 
levensbehoeften, nl. voedsel, brandstof en kleding. Een van de experimenten 
van Rumford, die te München een gesticht had opgericht, waarin meer 
dan 1500 armen waren opgenomen 1 1 1 ) , was een stevige soep, welke goed
koop was en waarin op wetenschappelijke wijze vele hoofdbestanddelen 
van het menselijk voedsel waren bijeen gebracht1 1 2) . Graaf von Rumford 
had zich reeds vele jaren toegelegd op het weren van de bedelarij113), 
op een goedkoop onderhouden van de armen, op het herstellen van de 
lust in arbeid bij de werkschuwen en op een gezonde en zuinige levenswijze 
van de werkman, ten einde hen voor gebrek te bewaren. Hij wilde de 
geringe mens dus leren zijn huishouding efficiënt te voeren en zoveel 
mogelijk rendement te trekken uit de beschikbare middelen. Wanneer men 
met overleg te werk ging, dan zou de armoede minder gauw voor de 
deur staan. 
Uit het bovenstaande moet wel gebleken zijn, dat genoemde commissie 
een positief gerichte armenzorg voorstond, welke door werkverschaffing, 
voorlichting en een verstandige bedeling het toenemend pauperisme zou 
bestrijden. Nadat het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch over het ontwerp 
van een verbeterd stelsel van armenzorg het advies had ingewonnen van de 

108 ) G.A., Br. en Rapp. 1808, 21 October η. 4. 
1 0 9 ) G.A., Res. 1801, 7 Januari, fol. 2. 
1 1 0 ) Dit wordt uiteengezet in een noot, welke G.K. van Hogendorp in 1800 toe

gevoegd heeft aan zijn reeds in 1794 geschreven Missive over het Armenwezen, 
blz. 30-31. 

1 1 1 ) Proeven door Benjamin, grave van Rumford, ter oprichting van Armeninrich
tingen en beschrijving van die, welke te München door hem zijn opgericht, blz. 7. 

112 ) a. w., blz. 244 vlg.; daar kan men vinden van welke ingrediënten deze Rum
fordse soep werd gemaakt. 

113 ) Hij gebruikte in Beieren zelfs patrouilles ruiterij om de landlopers te laten 
opvangen: Le Jeune, a.w.,bL·. 112. 
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regenten van het godshuis de H. Geest, besloot het de commissie van het 
Geefhuis te autoriseren om, in samenwerking met de commissie tot het 
ontwerpen van een plan voor een verbeterd en algemeen armbestuur, die 
maatregelen te treffen en veranderingen aan te brengen in de onder
steuning der behoeftigen, welke zouden kunnen strekken om de invoering 
van een algemeen armbestuur voor te bereiden; de fondsen van het Geef
huis zouden echter los blijven staan van het algemeen armbestuur, totdat 
gebleken was, dat deze nieuwe organisatievorm zou voldoen; het stads
bestuur zou voor de werkzaamheden van de gecombineerde commissie, 
welke uit beide voornoemde commissies geformeerd was, een subsidie van 
f1500 geven 1 1 4 ) . 

Het blijkt dus, dat de stedelijke overheid zich meer met de armenzorg 
wilde gaan bemoeien en nu subsidiair ging optreden in een zaak, welke 
vroeger geheel aan particuliere zorg was toevertrouwd. Dat het stadsbe
stuur zich mengde in de organisatie van de armenzorg, was dringend ge
boden. Dit zou in de Franse tijd definitief vorm krijgen. Nu de inkomsten 
van de charitatieve instellingen in feite en in waarde verminderden en de 
uitgaven daarentegen door de toenemende armoede stegen, kon alleen bij 
een goed georganiseerde armenbedeling het maximum aan profijt ver
kregen worden van de beschikbare middelen. Ook om een andere reden 
was ingrijpen van de overheid nodig, want de liefdadigheidszin van onze 
voorouders en hun stelsel van bedeling, — giften uitreiken zonder enig 
vooronderzoek —, hadden een klasse van bedelaars gekweekt, die gene
raties lang gewend was ondersteund te worden. Dit systeem werkte demo
raliserend in plaats van op te voeden tot arbeidzaamheid. 

Men zocht dus in steeds grotere mate naar nieuwe vormen van armen
zorg, omdat de oude niet meer voldeden. Een van de pogingen tot ver
andering is het rapport, dat op 19 December 1807 werd uitgebracht op 
de vergadering van de blokmeesters der Kerk- en Verwerstraat1 1 5). Hierin 
werd door enkele leden het voorstel gedaan om de buitengewone uit
delingen, die jaarlijks op Pasen en Kerstmis plaats vonden, af te schaffen. 
Deze uitdelingen, „speeningen" of „speyndingen" genaamd, werden moge
lijk gemaakt door de opbrengst van de collecten, welke kort voor beide feest
dagen in de blokken gehouden werden. In plaats van dit geld te gebruiken 
voor deze twee jaarlijkse uitdelingen, wilde men het besteden tot het 

114) Archief Godshuizen, Ing. besluiten en missiven 1808, 4 November. 
115 ) Rapport uit gebragt ter Vergadering der Blokmeesteren van den Blok van de 

Kerk- en Verwerstraat op 19 December 1807, door de Heeren f. C. Marggraff, 
} . Bolñus, P. H. van Fenema en H. J. Ackersdijck, raakende het afschaffen der Paasch 
en Kerstmis Speeningen. 
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aankopen van rogge. Van dit koren zou dan gedurende de winter brood 
kunnen worden gebakken en in vaste wekelijkse porties uitgedeeld aan 
de behoeftigen van dit blok 1 1 6 ) . De opstellers van het rapport waren de 
mening toegedaan, dat deze buitengewone „speeningen" weinig nut op
leverden, aangezien aan ieder, die er om vroeg, gegeven werd, wat aan
leiding af tot misbruik. Bovendien vond men, dat de twee jaarlijkse be
delingen door de meesten slechts als een extraatje beschouwd werden en 
veelal werden gebruikt „om zich een vrolijk avondje te verschaffen" 117). 
Wanneer men het voor deze uitdelingen beschikbare geld nu eens besteedde 
aan een wekelijkse ondersteuning van de armen, dan zou men degenen, 
die het niet of niet zo zeer nodig hadden, kunnen voorbij gaan en „de 
waare behoeftigen het volle genot van hetgeene, wat voor hun bestemd is, 
doen hebben" 1 1 8 ) . Op die wijze zouden de bedeelden ook een meer 
wezenlijke ondersteuning genieten. Het stijgend aantal armen en het toe
nemend onvermogen van de armenfondsen om in de nood afdoende te 
voorzien, noopten de armbesturen hun ondersteuning meer verantwoord 
te doen geschieden, wilden zij met weinig middelen nog een behoorlijk 
effect bereiken. Juist het gebrek aan geld heeft er toe geleid, dat men 
moest terugkomen op een methode van bedeling, waarbij geen schifting 
gemaakt werd noch contrôle uitgeoefend, zodat de armoede hierdoor eerder 
bevorderd dan bestreden werd. 

§ 6. Openbare gezondheidszorg 

Terwijl vroeger de openbare gezondheidszorg plaatselijk was geregeld, 
bracht de Bataafse tijd ook in dit opzicht staatsbemoeiing. Dat de over
heid haar belangstelling daadwerkelijk op dit terrein van maatschappelijke 
zorg wilde gaan richten, treedt duidelijk naar voren in artikel LXII van 
de staatsregeling van 1798 : „De Maatschappij strekt door heilzame wetten 
haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen 
kan bevorderen, met wegruiming, zoveel mogelijk, van alle belemme
ringen". De uitwerking van dit beginsel in de practijk werd opgedragen 
aan de agent van Nationale Opvoeding en sinds 1801 aan de raad van 
Binnenlandse Zaken 1 1 9 ) . Bij resolutie van het Uitvoerend Bewind van 
3 Januari 1801 werden een aantal commissies van geneeskundig bestuur 
ingesteld 1 2 0 ). Deze werden op 20 Maart 1804 bij publicatie van het 

l l e) Rapport , a.w., blz. 1 en 13. 
117 ) a.w., blz. 6 en 7. 
118 ) a.w., blz. 9. 
119 ) Colenbrander, De Bataaf sehe Republiek, blz. 272-73. 
120) Van de Graaff, a.w., blz. 218. 
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Staatsbewind vervangen door departementale commissies van geneeskundig 
onderzoek en toezicht1 2 1). Een publicatie van 7 Maart 1806 voegde aan 
die van 1804 een aantal additionele artikelen toe 1 2 2 ) . 
Onder en naast de departementale commissie stonden de plaatselijke com
missies van geneeskundig toezicht. Welke functie zulk een instituut in 
's-Hertogenbosch te vervullen had, blijkt uit het Reglement voor de Plaat
selijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht123). Dit reglement was 
opgesteld volgens de richtlijnen van de publicaties van het Staatsbewind 
van 20 Maart 1804, van Hun Hoog Mogende van 7 Maart 1806 en van 
de Koning van 3 April 1807. De commissie zou samengesteld worden 
uit vijf leden: te weten twee medicinae doctores, een vroedmeester, een 
heelmeester en een apotheker; de commissie zou de bestaande misbruiken 
in de geneeskundige zorg opsporen en haar bijzondere aandacht vestigen 
op de medische verzorging van de armen; bij het voorkomen van besmet
telijke ziekten moest zij de nodige maatregelen nemen; bovendien had zij 
het recht om de apothekers en chirurgijns-winkels te controleren en had 
zij het toezicht op het onderwijs in de genees-, vroed-, en heelkunde; de 
apothekers en drogisten waren verplicht vergiftige stoffen als arsenicum, 
opium enz. in een goed afgesloten ruimte te bewaren en mochten deze 
slechts bij een schriftelijke en behoorlijk ondertekende order van een dokter, 
heel- of vroedmeester verstrekken ; niemand was gerechtigd geneesmiddelen 
te verkopen zonder daartoe verlof te hebben; de commissie had de be
voegdheid om bij overtreding van de officiële bepalingen betreffende de 
geneeskundige zorg de daarop vastgestelde straffen op te leggen; eenmaal 
in het jaar zou de commissie aan de burgemeester verslag moeten uit
brengen van haar handelingen1 2 4). 

De jaarverslagen van de plaatselijke commissies moesten opgestuurd worden 
naar de departementale commissie van geneeskundig onderzoek en toezicht. 
Bij ministerieel besluit van 13 December 1806 werd deze laatste gelast een 
algemeen rapport in te zenden. In het verslag over het jaar 1806, dat de 
departementale commissie van geneeskundig toezicht in Brabant op 30 Ja
nuari 1807 uitbracht aan de minister van Binnenlandse Zaken, deelde zij 
mee, dat er nergens in dit departement enig openbaar onderwijs werd 
gegeven in de genees-, heel-, verlos- en artsenijkunde. Hieraan was 

121) a.w.,bh- 217-26. 
1!!2) a.a;.,blz.217. 
12S) G.A., Not. В. en W. 1808, 12 Juli η. 10; G.A., Br. en Rapp. 1809, 2 Zomer

maand n. 3. 
И 4 ) Vgl. noot 123. 
1 2 Б) Stukken betreffende de Medische Politie gedurende de Bataafse tijd, 

1800-1810: A.R.A., Bini. Ζ., portef. 827. 
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volgens haar de achterlijke medische verzorging op het platteland toe 

te schrijven 1 2 5 ) . 

Aan dit algemeen verslag was toegevoegd een Lijst van allen die de 

Praktijk der Genees- of Heelkunde in eenig Vak uitoefenen in het departe

ment Braband126). De hierin voorkomende gegevens over 's-Hertogen-

bosch stemmen geheel overeen met een latere opgave uit 1809. Aangezien 

de laatste iets uitvoeriger is, vermelden wij deze. De medische verzorging 

in 's-Hertogenbosch werd in 1809 uitgeoefend door negen medicinae 

doctores, zes chirurgijns, vier apothekers en een apotheek in het Groot-

Burgergasthuis, drie vroedmeesters en vijf vroedvrouwen. Hieronder waren 

drie stadsdoctoren, die de zieken in het Groot-Burgergasthuis hielpen; een 

stadschirurgijn, die eveneens aan het ziekenhuis verbonden was; en twee 

stadsvroedvrouwen, die aangesteld waren om arme vrouwen bij verlos

singen te helpen 1 2 7 ) . 

Over de medische armenzorg richtte de plaatselijke commissie van ge

neeskundig toezicht in 1809 een schrijven aan de burgemeester, waarin 

zij uiteenzette, dat een gedeelte van de behoeftige ingezetenen was uit

gesloten van de algemene medische hulp. Het waren arme burgere, die 

niet in 's-Hertogenbosch geboren waren en hier nog geen tien jaar woon

den; zij hadden oudergewoonte daardoor geen aanspraak op de genees

kundige zorg, welke van het Groot-Burgergasthuis uitging, en waren 

financieel niet in staat een dokter te consulteren en medicamenten aan te 

schaffen. Omdat deze arme lieden niet konden betalen, stelde de commissie 

met aandrang voor, dat van stadswege een dokter aangesteld zou worden 

om ook de inwoners, die niet van Bossche origine waren, in de openbare 

geneeskundige zorg te betrekken. De gemeenschap behoorde volgens haar 

de zorg voor de gezondheid van alle arme burgers op zich te nemen: „De 

vermogende en niet behoeftige classe van de Burgerij is verpligt de kosten 

der verzorging der behoeftige kranken of gewonden gezamentlijk te 

d r a g e n " 1 2 8 ) . De regenten van het godshuis de H. Geest, aan wie de 

burgemeester de missive om advies had toegestuurd, stemden met het 

geponeerde volledig in en bevestigden de waarheid hiervan. Zij stelden 

de burgemeester voor, doctoren en chirurgijns aan te stellen „met last om 

ieder in hunne wijk of wijken de zieken, die nog door geboorte nog door 

tienjarige inwooning recht tot het Grote Burger-Gasthuis verkregen hadden, 

met hulp en geneesmiddelen volvaardig en phchtmatig bij te staan" 1 2 9 ) . 

1 2 e ) Stukken betreffende de Medische Politie : A.R.A. Bini. Ζ., portef. 827. 
m ) G.A., Not. В. en W. 1809, 25 Oogstmaand, fol. 565-68. 
1 2 8 ) Archief Godshuizen, Ing. besluiten en missiven 1809, 3 Slachtmaand. 
^ ) Vgl. noot 128. 
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Het zou echter nog tot in de Franse tijd duren, voordat de medische 
armenzorg definitief geregeld werd. 

Ook door preventieve zorg trachtte de overheid de volksgezondheid 
te beschermen. In 1808 deed de burgemeester van 's-Hertogenbosch in 
een publicatie aan de ingezetenen der stad kennisgeving van een missive, 
welke door de minister van Binnenlandse Zaken aan de landdrost gestuurd 
was, om de inenting tegen de pokken algemeen aan te bevelen. De pokken 
maakten, zoals wij reeds eerder gezien hebben, in de achttiende eeuw zeer 
veel slachtoffers. Het in deze tijd gebruikelijke verweermiddel tegen deze 
ziekte was de inenting van de lijders met mensenpokken. Deze methode 
was wel doeltreffend maar soms dodelijk, zodat men er over het algemeen 
nogal huiverig voor was. Op het eind van de achttiende eeuw werd door 
de Engeke geneeskundige Jenner ontdekt, dat de inenting met koepokken 
de mens immuun maakte voor de gevreesde pokziekte en vrijwel onge
vaarlijk was. Deze methode werd na enige tijd, hoewel na veel strijd, 
algemeen aanvaard. Er verschenen verscheidene pamfletten, waarin de 
mensen aangespoord werden zich met koepokken te laten inenten 1 3 0 ). 
De minister verzocht nu de landdrost en via hem de plaatselijke besturen 
het inenten tegen de pokken te stimuleren. Naar aanleiding van deze mis
sive bepaalde de burgemeester van 's-Hertogenbosch, dat iedere Dinsdag
morgen van 8-9 uur een van de stadsartsen in het Groot-Burgergasthuis 
klaar zou staan „ten einde de Inenting met de Koepokstof aan een ieder, 
welke zulks verkiezen zal, gratis en zonder enige betaling te appli-
ceren" 1 3 1 ) . 
Om te onderzoeken of de vaccinatie tegen de pokken algemeen werd toe
gepast, bepaalde de koning bij decreet van 25 November 1808, dat opgave 
gedaan moest worden van het aantal gevaccmeerden. Daarom richtten 
de landdrosten een schrijven aan de burgemeesters van hun departement, 
waarin zij opdracht gaven de gevraagde gegevens te verschaffen. De burge
meester van 's-Hertogenbosch deelde hierop mee, dat in het eerste kwar
taal van 1809 door stadsdokter J. Goyaarts in het Groot-Burgergasthuis 
322 personen kosteloos ingeënt waren, terwijl andere geneesheren tegen 

130) Enkele van deze pamfletten zijn: C. Vrolik, Redevoering over het veilige, 
dat in de koepokinenting gelegen is, 1807: Knuttel, n. 23371; Rapport van het Ko
ninklijk geneeskundig Genootschap te Londen over de Koepok-inenting; vertaald en 
uitgegeven door het Genootschap ter bevordering van de Koepok-inenting te Rotter
dam, 1807: Knuttel, n. 23372; Assuerus Doyer, Leerrede ter aanprijzing der Koepok
inenting, 1808: Knuttel, n. 23407; H. I. Matthes, Leerrede ter aanprijzing van de 
Koepokinenting, 1808: Knuttel, n. 23408; H. Haakman, Aan mijne stadgenoten, bij 
de vijfde verjaring van het Amsterdamsch genootschap ter bevordering der Koepok
inenting voor minvermogenden, 1809: Knuttel, n. 23456. 

1S1) G.A., Not. B.en W. 1808, 19 Juli n. 7. 
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betaling 156 mensen hadden gevaccineerd 1 3 2 ) . De personen, die door een 
van de liefdadige instellingen in de stad ondersteund werden en die nog 
niet waren ingeënt of de kinderziekte nog niet hadden gehad, moesten 
overeenkomstig het verlangen van de koning zich tegen de pokken laten 
inenten. In het tweede kwartaal van 1809 bedroeg het getal gevaccineer-
den 129, waarvan er 106 een kosteloze inenting hadden gekregen1 3 3). 
Wanneer men de cijfers van de twee kwartalen optelt, dan blijkt, dat er 
in het eerste halfjaar van 1809 ruim 600 personen ingeënt zijn, waarvan 
het merendeel kinderen. Dit is geen slecht resultaat voor een tijd, waarin 
men tegenover iedere nieuwigheid meestal een zeer gereserveerde houding 
aannam. 

Ook op ander gebied was de openbare gezondheidszorg actief. Zo deelde 
de minister van Binnenlandse Zaken bij schrijven van 24 Januari 1808 
aan de landdrosten mee, dat hij van de koning opdracht had gekregen 
een begrafenisreglement te ontwerpen. Dit reglement zou een verbod 
moeten inhouden zowel van het begraven binnen de kerken als in de 
plaats zelf; de kerkhoven moesten voortaan op een afstand van 300 roeden 
buiten de kom van de gemeente l iggen1 3 4) . Koning Lodewijk meende, 
dat zowel het begraven in als rondom het kerkgebouw gevaar opleverde 
voor de algemene volksgezondheid. Vooral in de kerkgebouwen kon een 
sterke lijklucht hangen. Dit kon nu volgens de nieuwe en vooruitstrevende 
ideeën over openbare gezondheidszorg niet meer getolereerd worden. In 
het gewest Holland was reeds bij besluit van 5 Juni 1795 door de provisio
nele representanten het begraven van lijken in kerken en op kerkhoven 
binnen de stad of dorp verboden. Dit besluit was echter niet tot uitvoering 
gekomen 1 3 5 ) . 
De minister verzocht nu in zijn schrijven van 24 Januari 1808 de land
drosten hun mening te geven over deze materie en een begrafenisreglement 
te ontwerpen, dat naar hun opvatting het meest geschikt zou zijn voor 
hun departement. De landdrost van Brabant zond op 26 September 1808 
zijn antwoord naar de minister. Hierin maakte hij betreffende de begraaf
plaatsen een drieledig onderscheid: plaatsen waar het kerkhof reeds 
300 roeden buiten de bebouwde kom lag; die waar de vereiste afstand 
weliswaar minder was, maar waar de ligging geen gevaar opleverde voor 

132) Opgaven van de vorderingen der vaccinatie tegen de pokken in het departe
ment Brabant, antwoord van 's-Hertogenbosch, 23 Bloeimaand 1809: A.R.A., Bini. Ζ., 
portef. 749. 

1 3 S ) t.a.p., 21 Oogstmaand 1809: A.R.A., Bini. Ζ., portef. 749. 
1 3 4 ) Stukken betreffende de Medische Politie gedurende de Bataafse tijd, 24 Ja

nuari 1808 n. 14: A.R.A., Bini. Ζ., portef. 827. 
1 3 5 ) Aangehaald in een request van de Amsterdamse begrafenisondernemer Paulus 

Aman aan de koning, 12 November 1807 n. 19: A.R.A., Bini. Ζ., portef. 827. 
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de gezondheid der inwoners; en die waar het kerkhof verplaatst moest 
worden. Van elk van deze drie groepen had de landdrost een tabel op
gemaakt. In Tabel C, houdende de Gemeenten, welke nieuwe Kerkhoven 
zullen moeten aanleggen op den afstand van 300 Roeden, kwam o.a. 
's-Hertogenbosch voor. Betreffende deze stad werd het voorstel gedaan 
om de nieuwe begraafplaats aan te leggen op het fort Isabel. Tot de andere 
plaatsen, die in deze tabel genoemd werden, behoorden o.a. Bergen op 
Zoom, Breda, Geertruidenberg, Grave, Heusden, Tilburg, Eindhoven, 
Helmond, enz . 1 3 6 ) . Bij zijn missive van 26 September 1808 had de land
drost van Brabant ook een ontwerp van een begrafenisreglement gevoegd. 
Hiervan bepaalde artikel 1, dat voortaan niemand van welke rang ook 
begraven mocht worden in een kerkgebouw. Na het jaar 1809 zouden er 
volgens art. 2 geen begrafenissen meer mogen plaats vinden op de kerk
hoven in tabel G genoemd, maar moeten geschieden op een nieuwe be
graafplaats buiten de kom van de gemeente1 3 7). 

Van deze ingrijpende plannen kwam echter voorlopig niet veel terecht. 
In alle antwoorden van de landdrosten werden talrijke bezwaren hier
tegen naar voren gebracht, waarvan wel de voornaamste waren de hoge 
onkosten en bovenal de traditie. De landdrost van Friesland zag als de 
meest eenvoudig oplossing de lijken dieper te begraven1 3 8) . Het duurde 
tot in de Franse tijd, voordat er nadere maatregelen aangaande deze 
kwestie genomen werden. Wel werd te 's-Hertogenbosch in November 
1809 door het stadsbestuur bepaald, dat, om de gezondheid van de 
inwoners te beschermen, alle knekelhuizen, welke bij de St. Jans-, Kruis
broeders- en Geertruikerk stonden, moesten worden afgebroken en de 
daarin aanwezige beenderen van afgestorvenen in behoorlijk diepe graf-
kuilen begraven 1 3 9 ) . 

§ 7. Het officieel bezoek van koning Lodewijk 

Kort nadat koning Lodewijk het bestuur over het koninkrijk Holland 
op zich genomen had, liet hij bekend maken, dat hij zijn land en volk 
met eigen ogen wenste te aanschouwen. Het zou echter nog enkele jaren 
duren, voordat de koning 's-Hertogenbosch met een officieel bezoek 
vereerde. 
Op 16 Juni 1808 ontving landdrost P. de la Court een koninklijke depêche, 

138 ) Missive van de landdrost van Brabant aan de minister van Binnenlandse 
Zaken d.d. 26 September 1808 n. 8: A.R.A., Bini. Ζ., portef. 827. 

1 3 7 ) Vgl. noot 136. 
1 3 8 ) Missive van de landdrost van Friesland d.d. 18 Februari 1808 n. 6: A.R.A., 

Bini. Ζ., portef. 827. 
1 3 β ) G.A., Not. В. en W. 1809, 14 Slachtmaand п. 11. 
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inhoudend „dat Z.M. het voornemen heeft het Departement Braband te 
doorreizen en dientengevolge wenst te hebben een allemauwkeurigste sta
tistiek van dat gedeelte van zijn Rijk" 1 4 0 ) . Om een nauwkeurig en up to 
date beeld van de nijverheid te kunnen geven schreef de landdrost daarop 
een aantal gemeentebesturen aan, om de opgaven, welke voor de statistiek 
van Goldberg in 1801 verzameld waren, te herzien en de plaats gehad 
hebbende veranderingen op te geven onder mededeling van de redenen, 
welke daartoe de aanleiding waren geweest. Daarenboven werd gelast 
de opgaven zo spoedig mogelijk naar de kwartierdrosten te zenden, die 
daaruit een geheel hadden te formeren voor hun kwartier en deze 
districtsstatistiek dan samen met de opgaven van de gemeenten naar de 
landdrost moesten opsturen 1 4 1 ) . 
In 's-Hertogenbosch bracht de commissie tot de stedelijke financiën reeds 
op 1 Juli rapport uit aan het gemeentebestuur, dat daarop besloot de 
verkregen gegevens met een nevengaande missive naar de drost van het 
kwartier 's-Hertogenbosch te zenden 1 4 2 ). In dit begeleidend schrijven 
merkte de burgemeester van de stad op, dat uit het verzameld materiaal 
een lijst van fabrieken en trafieken was opgesteld met opgave van de 
staat, waarin deze zich bevonden. Over de toestand in de Bossche nijver
heid deelde de burgemeester mee „dat geen der alhier aanwezig zijnde 
Fabryken en Trafyken zich in eenen zoo voordeeligen Staat bevinden, dat 
men redenen heeft zich daarover te verheugen" 1 4 3 ). 
Bovengenoemde Lijst der in Juli 1808 binnen de Stad 's-Hertogenbosch 
aanwezige Fabryken en Trafyken 1 4 4 ) , welke vooral belangrijk is door de 
hierin gemaakte opmerkingen, geven wij hier volledig en alphabetisch 
gerangschikt weer: 

Aantal en soort 
bedrijven 

6 Bierbrouwerijen 

1 Bier-azijnbrouwerij 
3 Branderijen 
8 Bockdnikkcrijen 

140) R.A., Net-Verbaal landdrost 1808, 16 Juni A. (Gew.Best. portef.938). 
1 4 г ) R.A., Minuut-Verbaal landdrost 1808, 19 Juni B. (Gew.Best. portef. 909); 

G.A., Br. en Rapp. 1808, 21 Juni n. 6. 
1 4 2 ) Ο.Α.,Νοΐ. В. en W. 1808, 1 Juli η. 5. 
1 4 3 ) G.Α., Br. en Rapp. 1808, 1 Juli η. 5. 
1 4 4 ) R.A., Ing.st. 1808, 6 Juli G 2 (Gew.Best. portef. 972). 

Opmerkingen 

Door den vrijen en onbelasten invoer van buiten deze 
stad gebrouwd wordende Bieren, wordt aan deze Brou
werijen, welke om redenen der hogere arbeidslonen en 
meerdere belastingen, waaraan Stads ingezetenen on
derworpen zijn, niet tegen buiten-Brouwers kunnen 
brouwen, veel nadeel toegebragt. 
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Aantal en soort 
bedrijven 

Opmerkingen 

3 Catoendrukkerijen 

3 Chocolademakerijen 
3 Garen- en Lintfabryken 

5 Graanmolens 
5 Hoedenfabrykcn 
1 Kammenmakerij 
6 Knoopmakerijen 
2 Lakenbereiders 

1 Lakmoesmakerij 
7 Looierijen 
3 Messenmakerijen 

-2 Molenmakers 
1 Mouterij 

3 Oliemolens 
4 Passementwerkers 
1 Scheepstimmerman 
1 Speelkaartenfabryk 
1 Spiegelfabryk 
0 Speldenfabryken 

2 Touwslagers 
2 Trasmolens 
1 Volmolen 

1 Wolspinnerij 

4 Zeembereiders 
1 Zeepmakerij 

Door de duurte en gebrek aan Catoenen staan deze 
drukkerijen bijna geheel stil. 

De Lintfabryken raken zedert eenige jaren in verval, 
door den invoer van Duitsch Lint, hetwelk om deszelfs 
geringen kwaliteit ook tot minder prijsen verkogt wordt; 
terwijl uit hoofde der moeyelijkhcid om Vlaamsche 
vlassen te bekomen, welkers uitvoer uit Frankrijk ver
boden is, veel nadeel aan het Garen-Fabryk wordt toe-
gebragt. 
Waarvan er een tevens als Pelmolen wordt gebruikt. 

Deze Fabryken zijn geheel in verval. 

Derzelver Fabryken zijn op het platte land, alwaar tot 
minder dagloon gesponnen en geweven kan worden. 

Voormaals plegen deze Fabryken van zeer veel gewigt 
te zijn, doch zijn thans in verval, om redenen dat veelal 
Messen van geringere kwaliteit, om de minderen prijs 
wille, worden gebruikt. 

Behalven deze Mouterij, waarin alleen mout ter ver
koop wordt gemaakt, heeft elke Brouwerij en Branderij 
deszelfs eigen mouterij. 
zijnde 1 Wind- en 2 Paardemolens. 

Voormaals plegen deze Fabryken zeer menigvuldig te 
zijn; derzelver verval moet aan drie oorzaken worden 
toegeschreven, als Ie doordien op eenige plaatsen der
gelijke Fabryken zijn aangelegd, 2e door de gestremde 
invoer in Frankrijk en uitvoer over zee, en ten 3e aan 
de duurte en hooge prijzen van koperdraad. 

zijnde Paardemolens. 
zijnde een Windmolen, doch welke nog niet geheel in 
orde is gebragt. 
zijnde dezelve in het Tucht- of Werkhuis; terwijl ook 
vele Ingezetenen zich met wol spinnen generen. 

Zedert de laatste gedane opgaaf in den jare 1801 is 
de Houtzaagmolen naar het dorp St. Michielsgestel ver
plaatst, de Lijmkokcrij vernietigd en heeft de Glas
blazerij opgehouden. 
Het kantwerken, waarmede voormaals vele Ingezetenen 
de kost wonnen en waarmede zich nog eenige personen 
generen, vermindert van jaar tot jaar. 
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Uit deze gegevens en die van andere gemeentebesturen in zijn district 
heeft de kwartierdrost van 's-Hertogenbosch een algemene Staat der Fa-
bryken en Trajyken in het Kwartier 's-Hertogenbosch samengesteld, welke 
hij reeds op 5 Juli 1808 samen met de afzonderlijke opgaven der resp. 
gemeenten naar de landdrost van Brabant verzond 1 4 5 ) . 
Uit de tabellen van de kwartierdrosten formeerde de landdrost op zijn 
beurt een algemene statistiek voor geheel het departement. Het zou echter 
nog tot 12 September duren, voordat de landdrost de Précis Statistique 
du Département de Brabant naar de koning stuurde 1 4 6 ) . Koning Lodewijk 
had in zijn depêche van 12 Juni 1808 meegedeeld, wat hij in de statistiek 
verwerkt wilde zien nl. een geographische en topographische beschrijving 
van het departement, de toestand waarin landbouw, nijverheid en handel 
zich bevonden, en verder gegevens over allerlei andere onderwerpen. 

In September 1808 was de door de koning verlangde statistiek gereed. 
's-Hertogenbosch wordt hierin genoemd „une ville très forte et commer
çan te" 1 4 7 ) . De landbouw, welke in deze oorlogstijd floreerde door de 
hoge prijzen voor haar producten, was in het departement het hoofdmiddel 
van bestaan 1 4 8 ) . Na de landbouw kwam de industrie ab tweede bestaans
middel 1 4 9 ). De handel was in deze jaren hoofdzakelijk op het binnen
land gericht1 5 0) . 

De gegevens over de nijverheid, welke door de kwartierdrosten aan de 
landdrost waren ingezonden, zijn verwerkt in een Tableau général des 
Manufactures, een van de tabellen die gevoegd zijn bij de Précis Statis
tique151). In het Tableau général wordt over de Bossche nijverheid op
gemerkt, dat deze ondanks de achteruitgang in de laatste jaren nog steeds 
belangrijk was; dat, als de invoerrechten op een aantal buitenlandse fabri-
caten verhoogd zouden worden, de nijverheid van deze stad zou opleven, 
temeer omdat 's-Hertogenbosch beschouwd werd als het centrum van de 
handel in het departement Brabant; dat de spiegelnijverheid, de lakmoes-
makerij en enkele andere bedrijven een grote reputatie genoten1 5 2) . De 
bedoeling van deze Précis Statistique was dus koning Lodewijk voor zijn 

145) R.A., Ing. st. 1808, 6 Juli С 2 (Gew.Best. portef. 972). 
1 4 β ) Deze statistiek bestaat uit 174 genummerde bladzijden geschreven tekst en 

een aantal „tableaux", welke tabellen ongeveer 270 ongenummerde pagina's beslaan. 
Dit lijvige stuk verschaft vele gegevens over de toestand van het departement Brabant 
tijdens het koninkrijk Holland: R.A., Verb, landdrost 1808, 12 September N. (Gew. 
Best. portef. 940). 

1 4 T ) Précis Statistique: R.A., Verb, landdrost 1808, 12 Sept. Ν, biz. 10 (Gew.Best. 
portef. 940). 

1 4 8 ) t.a.p., biz. 54. 
1 4 β ) t.a.p., biz. 70. 
1 S 0 ) t.a.p., biz. 74-80. 
1 5 1 ) Précis Statistique, tableau F: R.Α., Verb. Landdrost 1808, 12 September N. 
1 5 2 ) Vgl. noot 151. 
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bezoek aan het departement Brabant een algemeen overzicht te ver
schaffen van de structuur van dit gebied en hem een beeld te geven van 
de toestand. Het koninklijk bezoek had echter pas in April van het 
volgende jaar plaats. 

In April 1809 kwam koning Lodewijk in het departement Brabant 
voor het afleggen van zijn officieel bezoek 1 5 3 ) . Na eerst het oostelijk stuk 
van het departement voor een belangrijk gedeelte bezocht te hebben, 
kwam de koning in de late middag van 18 April te 's-Hertogenbosch aan, 
alwaar hij tot 22 April zou vertoeven 1 5 4 ) . In zijn talrijk gevolg bevond 
zich o.a. de minister van Binnenlandse Zaken Mollerus. Direct na zijn 
aankomst verleende de koning audiëntie aan het stadsbestuur, dat hem 
een petitie overhandigde, waarin de verlangens van de stad aan de vorst 
kenbaar gemaakt werden 1 5 5 ) . In dit verzoekschrift wordt voornamelijk 
gesproken over de handel en de algemeen economische toestand, waarin 
de stad zich bevond 1 5 6 ) . De nijverheid wordt met geen woord genoemd; 
waarschijnlijk heeft men dit overbodig geacht, aangezien in de Précis 
Statistique de situatie in de nijverheid reeds uitvoerig was behandeld. 
De handel op het buitenland stond er niet best voor, zoals uit de volgende 
passage van de petitie blijkt: „Voor de incorporatie van het voormalig 
Land van Luik en Braband in Frankrijk werd van deze stad eenen sterken, 
zoo transitoiren als eigen Handel, op die Provintien gedreven. Het verbod 
van invoer in Frankrijk van veele Koopmansgoederen, — bijzonderlijk 
het keizerlijk Decreet van 16 September 1808, waarbij de meeste 
Coloniale Producten zijn verboden —, is van merkelijk nadeel voor deze 
stad, dewelke Z.M. onderdanig smeekt, opdat zoo mogelijk deze strem
mingen worden opgeheven en dat zij bij eene Commercie-Tractaat met 
Frankrijk alle voordelen van een grens- en koopstad worde toegekend" 1 5 7 ) . 
Wat de inlandse handel betreft, klaagde men over de nog bestaande 
binnenlandse paspoorten, welke een vlot verloop van de handel ernstig 
belemmerden. Zowel voor de handel ab voor de communicatiemogelijk
heden met het land van Breda en Zuid-Brabant zou de aanleg van een 
weg vanaf 's-Hertogenbosch naar Helvoirt van zeer veel belang zijn. De 
plannen, die hiertoe in 1805 waren gemaakt, waren nog steeds niet uit-

1B3) Van Sasse van Ysselt, Reis van koning Lodewijk Napoleon door Noord-
Brabant in April en Mei 1809, in Taxandria IV (1897), blz. 209-214 en blz. 249-261. 

154 ) Verslag betrekkelijk de komst en het verblijf van koning Lodewijk: G.A., 
Not. В. en W. 1809, 25 Grasmaand η. 12, fol. 233-38. 

1 K 5) t.a.p., fol. 236. 
1 5 β ) Petitie aan Z.M. den Koning van Holland, houdende eenige Pointen, welke 

tot welzijn der Stad 's-Hertogenbosch kunnen strekken en waarop de goedgunstige 
attentie van Z.M. verzocht wordt: G.A., Not. В. en W. 1809, 25 Grasmaand η. 12, 
fol. 239-43. 

1 Β 7 ) í.a./>.,fol.241. 
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gevoerd 1 5 8 ) . Aan deze wens kwam tegemoet het K.B. van 3 Mei 1809, 
waarin bepaald werd, dat er van 's-Hertogenbosch naar Breda en vandaar 
tot de grens een weg zou aangelegd worden 1 5 9 ) . De uitvoering van dit 
werk liet echter door de verwarde tijdsomstandigheden hierna nog ge
ruime tijd op zich wachten. 
Verder werd in het verzoekschrift opgemerkt, dat de stad in deze jaren 
nog steeds geen behoorlijk garnizoen had; hiervan werd het gemis sterk 
gevoeld, aangezien vele ingezetenen een bestaan vonden in de leveranties 
aan het garnizoen 1 6 0 ). Na de aanbieding van de petitie beloofde de vorst 
deze in gunstige overweging te zullen nemen 1 6 1 ) . 

Gedurende zijn verblijf te 's-Hertogenbosch bezocht de koning de kerken 
in de stad, bezichtigde het stadhuis, de wallen en fortificatiën, woonde 
een wapenschouw bij van de gewapende burgerwacht, bezocht het semi
narie te Halder, het Bossche tuchthuis en de fabrieken van garentwijnder 
Loutermans en speldenmaker Van Santen 1 6 2 ) . Over deze twee bedrijven 
sprak de koning zijn bijzondere waardering uit en deed aan de hierin 
werkzame knechts een groot drinkgeld uitreiken 1 6 3 ) . Zoals ook in andere 
gemeenten was de koning hier royaal met het geven van geschenken. 
Enkele kunstige werktuigen in de fabriek van Loutermans werden door de 
vorst zeer geprezen 1 6 4 ) . De laatste dag van zijn bezoek aan de stad be
steedde koning Lodewijk aan het confereren met zijn ambtenaren en de 
landdrost en assessoren van Brabant over de staat, waarin het departement 
verkeerde, en over verbeteringen, welke hierin aangebracht zouden kunnen 
worden 1 6 5 ) . Op de avond van die dag verleende hij een afscheidsaudiëntie. 
Aan het stedelijk bestuur, dat hierop verscheen, gaf de koning de ver
zekering, „dat Hoogstdezelve zeer veel verbeteringen en goede instellingen 
met dit Departement voorhad, waarbij deze Stad in de eerste plaats haar 
aandeel zoude genieten" 1 6 6) ; verder beloofde de koning moeite te zullen 
doen, dat aan de verzoeken, welke door het stadsbestuur tot hem gericht 
waren, zo spoedig mogelijk, indien de omstandigheden het tenminste toe
lieten, tegemoet gekomen zou worden 1 6 7 ) . 

1 Б Я) Petitie aan Z.M. den Koning : G.A., Not. В. en W. 1809, fol. 242. 
1 Б 0 ) Besluit van koning Lodewijk Napoleon van 3 Mei 1809 om verbeteringen 

aan te brengen in de toestand van het departement Brabant: Prov. Gen., hs. 142. 
1 6 0 ) G.A,Not.B. en W. 1809, 25 Grasmaand n. 12, fol. 240. 
1 0 1 ) t.a.p., fol. 236. 
1 β 2 ) t.a.p., fol. 236-37. 
1 β 3 ) t.a.p.,io\. 237 verso. 
1 0 4 ) Van Sasse van Ysselt, Reis van koning Lodewijk, in Taxandria IV (1897), 

biz. 213. 
1 0 5 ) t.a.p.,h\z. 212. 
1 0 8 ) G.A., Not. B. en W. 1809, 25 Grasmaand η. 12, fol. 238. 
1 ( i 7) Vgl. noot 166. 
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In de morgen van 22 April 1809 vertrok koning Lodewijk onder alge
mene toejuichingen van de bevolking : l 6 8 ) . De reis ging nu vooral door het 
midden en westelijk deel van het departement. De laatste plaats, welke de 
vorst bezocht was Bergen op Zoom 1 6 9 ) . Hier vaardigde koning Lode
wijk, voordat hij het departement verliet, nog enkele besluiten uit. 
Bij K.B. van 2 Mei 1809 werden om de inlandse nijverheid aan te 
moedigen de invoerrechten op de volgende fabrikaten verhoogd: aarde
werk, bontjes, garen, klompen, laken, lijnwaad, damast en servetgoed, 
lint, papier en spelden 1 7 0 ) . Het zijn merendeels producten, die vooral in 
Brabant gemaakt werden, zodat het bezoek aan dit departement de koning 
vermoedelijk tot dit besluit zal geïnspireerd hebben. Een ander besluit 
d.d. 3 Mei zocht verbetering te brengen in de toestand van het departe
ment. Het gelastte de oprichting van een maatschappij van landbouw; 
aan de landdrost werd opgedragen een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid van ontginning van woeste gronden door middel van irrigatie ; 
de uitvoering van een aantal rivier- en waterwerken werd bevolen, terwijl 
gelden beschikbaar gesteld werden voor het aanleggen en verbeteren van 
wegen, dijken, bruggen en sluizen; om het tekort aan onderwijzend per
soneel aan te vullen werden Bergen op Zoom, Heusden en Grave aan
gewezen als plaatsen, waar een kweekschool moest opgericht worden; 
kortom het koninklijk besluit voorzag zoveel mogelijk in alles, waaraan 
het departement Brabant behoefte had 1 7 1 ) . 

§ 8. De deelname van enige Bossche bedrijven aan de 
tentoonstellingen van volksvlijt in 1808 en 1809 

Toen Lodewijk Napoleon in Juni 1806 de regering over het koninkrijk 
Holland aanvaardde, trof hij zijn nieuw rijk in zorgelijke omstandigheden 
aan. Vanaf het begin van zijn regering stelde hij vele pogingen in het 
werk om er de welvaart te bevorderen. Zo vaardigde hij op 22 Januari 
1807 ter stimulering van het bedrijfsleven een decreet uit, waarin bepaald 
werd, dat nog in de eerstkomende Augustusmaand „een openbare ten
toonstelling van alle objecten van manufacturen en fabryken" zou plaats 
hebben 1 7 2 ) . Aan degenen, die hierop met de beste inzendingen uitkwamen, 
zouden prijzen uitgereikt worden. Het ging echter met het houden van 
deze expositie niet zo vlug, als de koning zich voorgesteld had. Mollerus, 
minister van Binnenlandse Zaken, aan wie het organberen van de ten-

1 β 8) G.A., Not. В. en W. 1809, 25 Grasmaand η. 12, fol. 238 verso. 
1 β β) Van Sasse van Ysselt, t.a.p., biz. 260. 
1 7 0 ) G.A., Br. en Rapp. 1809, 30 Bloeimaand n. 1. 
1 7 1 ) Vgl. noot 159. 
1 7 2) Evers, Utrecht als koninklijke residentie, biz. 142. 
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toonstelling was opgedragen, bracht in de eerste opzet een aanzienlijke 
verandering, waardoor de expositie een meer nationaal karakter kreeg. 
Het voornaamste doel van de tentoonstelling werd nu de Nederlanders 
meer bekend te maken met de voortbrengselen van de eigen industrie. 
Koning Lodewijk kon zich met de nieuwe opzet van de tentoonstelling 
geheel verenigen en vaardigde op 8 October 1807 een decreet uit, waarin 
de zaak opnieuw en nu ook meer in bijzonderheden geregeld werd. Dit 
besluit bepaalde, dat voortaan om de twee jaar in de Paasweek een 
algemene openbare tentoonstelling van nijverheidsproducten gehouden zou 
worden, welke voor het eerst in 1808 zou plaats vinden. De hieraan ver
bonden onkosten zouden door de regering worden betaald. Alle ingezonden 
voorwerpen moesten voorzien zijn van een certificaat van echtheid, door 
het plaatselijk bestuur afgegeven, ten bewijze dat het ingestuurd*; stuk 
in ons land en door de inzender vervaardigd was 1 7 3 ) . 
Het duurde intussen geruime tijd, voordat nadere maatregelen ter uit
voering van het decreet genomen werden. Pas op 2 Januari 1808 verscheen 
het koninklijk besluit, waarin aangekondigd werd, dat „de eerste open
bare tentoonstelling van de voortbrengselen der volksvlijt" en een daarop 
volgende markt van binnenlands gefabriceerde goederen in April 1808 
te Utrecht gehouden zou worden 1 7 4 ) . 
Op 17 Januari 1808 richtte de minister van Binnenlandse Zaken een 
schrijven tot de landdrosten, waarin hij aan hen het besluit van de koning 
meedeelde en verzocht, om de belanghebbenden in hun departement op 
de betekenis van de expositie te wijzen en deze aan te sporen „om door 
het inzenden van de voortbrengselen van hunnen arbeid tot het herstel 
en de verbetering van het in veelen opzichten vervallen Fabriekswezen 
mede te werken". De minister noemde de aanstaande tentoonstelling „de 
meest geschikte instelling ter aanmoediging der kwijnende Fabryken" 1 7 5 ) . 
Het oogmerk van de tentoonstelling was niet een bijeenbrengen van de 
meest uitgelezen producten, welke het land leveren kon, maar het geven 
van een beeld van alle voortbrengselen, zowel grove als fijne, der Neder
landse nijverheid. Kwaliteit, prijs en gebruikswaarde zouden de maatstaf 
zijn bij het beoordelen van de inzendingen. 

De landdrost van Brabant zond een afschrift van de ministeriële aan
schrijving aan de gemeentebesturen van zijn departement. Het plaatselijk 
bestuur van 's-Hertogenbosch ontving dit schrijven op 5 Februari 
1808 1 7 6 ) . Nadat een aantal exemplaren van deze missive over de stad 

173) Evers, a.w.,bh. 142-143. 
1T4) a.a;.,blz. 144. 
173) R.A., Verb. landdrost 1808, 23 Januari I (Gew.Best. portef. 936). 
1Te) G.A.,Br.en Rapp. 1808, 5 Februari n. 1. 

180 



was verspreid, kwamen er twee inschrijvingen voor de komende tentoon
stelling binnen, nl. van F. W. Loutermans, fabrikant en koopman in garens, 
en van J. F. van der Vaart, fabrikant van linten 1 7 7 ) . 
De inzending van Loutermans bestond uit een honderdtal verschillende 
soorten brei-, naai- en stopgarens. Nadat de burgemeester een certificaat 
had afgegeven, dat deze garens door Loutermans gemaakt waren, deed 
hij opgave van de aard en recente toestand van diens bedrijf. De burge
meester verklaarde, „dat, ingevolge de opgave van F. W. Loutermans onder 
presentatie van eede gedaan, gemelde deszelfs Fabriek van dien aart is, 
dat meer ak 2000 Menschen zoo binnen deze Stad ak in deszelfs omtrek 
daardoor zedert een reeks van Jaren derzelver bestaan hebben gevonden 
en nog actueel zijn vindende, mitsgaders dat dezelve nog werkelijk in een 
goede en florissante Staat is, welke aanmerkelijk zoude kunnen worden 
uitgebreid, wanneer het Z.M. behagen mögt den invoer van vreemde 
garens te beletten en den invoer van Brabandsche vlassen te faciliteren 
en te begunstigen" 1 7 8 ) . Dit is een ander geluid dan dat in de Lijst der 
in Juli 1808 binnen de Stad 's-Hertogenbosch aanwezige Fabryken en 
Trafyken. De verklaring hiervoor is mogelijk, dat Loutermans van de 
garentwijnders verreweg het grootste bedrijf had en dus de concurrentie 
van het buitenland niet zo sterk voelde ak de kleinere ondernemers. Verder 
is de strekking van hetgene, dat in deze Lijst over de garennijverheid 
voorkomt, er duidelijk op gericht een invoerverbod van vreemde garens 
te bewerkstelligen en de zware invoerbepalingen op vlas opgeheven te 
krijgen. Door deze strekking is de toestand natuurlijk niet bepaald roos
kleurig afgeschilderd. 

De verklaring van de burgemeester ging vergezeld van een begeleidend 
schrijven van garentwijnder Loutermans zelf. Hierin merkte deze over 
zijn bedrijf op, dat hij daar jaarlijks veertig à vijftig duizend pond garens 
verwerkte en ook zoveel verkocht; het merendeel hiervan vond zijn debiet 
op de binnenlandse markt, terwijl een gering percentage van de omzet 
naar Duitsland en Zwitserland ging. Loutermans deelde verder in zijn 
schrijven mee, dat de groei van zijn bedrijf aanzienlijk zou toenemen, 
wanneer de invoer van vlas uit zuidelijk Brabant en uit Vlaanderen niet 
door hoge toltarieven bemoeilijkt werd en de import van buitenlands 
getwijnde garens, vooral die uit Duitsland, werd verboden 1 7 9 ) . 
Ook J. F. van der Vaart, die twaalf soorten lint naar de tentoonstelling 

'l'^',) Lijst van inzenders op de algemene openbare Tentoonstelling der Voort
brengselen van de Volksvlijt, April 1808: A.R.A., Bini. Ζ.: Ing. st. 1808, 19 April 
η. 9, portef. 604; en G.A., Verb, burgemeester 1808, 15 Maart E en F. 

1 7 8 ) A.R.A., Bini. Ζ.: Ing. st. 1808, 19 April η. 9 certificaat 77, portef. 604; en 
G.A., Verb, burgemeester 1808, 15 Maart E. 

1 7 β ) A.R.A., Bini. Ζ.: Ing. st. 1808, 19 April η. 9 ad certificaat 77, portef. 604. 
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wilde sturen, kreeg voor zijn inzending een certificaat van echtheid. Over 
„den aard en actuëlen toestand van deszelfs Fabriek" merkte de burge
meester in het certificaat op, dat „volgens opgaaf van voorn. J. F. van der 
Vaart dezelve werkt met 5 Lintmolens en tussen de 2 à 3 honderd Spinsters 
in 't werk heeft". Uit de gegevens blijkt verder, dat er nog maar vier 
werkende bazen of lintfabrikanten waren, terwijl twintig à dertig jaar 
geleden hun aantal circa veertig bedroeg. De bedrijfstak van de lint-
fabricage verkeerde inderdaad in een kwijnende staat, hetgeen vooral 
veroorzaakt werd door de Duitse linten, welke zonder betaling van invoer
rechten vrij geïmporteerd konden worden, en door de moeilijkheid om 
aan Brabants vlas te komen, dat door de Bossche lintnijverheid veel als 
grondstof gebruikt werd. Het verbieden van de invoer van Duits lint en 
het vergemakkelijken van de import van Brabants vlas zouden de moge
lijkheid scheppen voor een grote bloei van de inlandse lintnijverheid 1 8 0 ) . 

Het aantal inzendingen uit 's-Hertogenbosch voor de tentoonstelling 
te Utrecht, welke op 19 April 1808 begon en veertien dagen duurde 1 8 1 ) , 
bedroeg dus slechts twee. Van de deelnemers is een lijst bewaard gebleven, 
welke 139 namen vermeldt1 8 2) . Hiervan waren er uit het departement 
Brabant 38, waaruit duidelijk de activiteit van de nijverheid in dit gewest 
blijkt. De Brabantse nijverheid was dus zeer goed op de tentoonstelling 
vertegenwoordigd. De inzenders kwamen uit de volgende plaatsen, in welke 
opgave eveneens de ingestuurde producten genoemd worden: 

Bergen op Zoom (2 inzenders) pottebakkerswerk; Boxtel (1) papier; 
Breda (4) tapijten, tapijtwerk, cachetten, ouwek; Deume (1) teke
ningen van damast en ander servetgoed; Geertruidenberg (1) hoe
den; Geldrop (1) lakens; Grave (3) turfstoffen, vingerhoeden, leer 
en leerwerk; Helmond (9) zijden en fluwelen linten, damasten, 
servetten, handdoekengoed, mousseline, linnen, Saksisch pellengoed, 
beddetijk, gedrukt katoen en linnen, halfzijden doeken, vingerhoeden 
en een werktuig voor het maken van vingerhoeden ; 's-Hertogenbosch 
(2) naai-, brei- en stopgarens, lint; St. Oedenrode (1) messen; 
Oirschot (1) hoeden; Tilburg (11) lakens in allerlei kleuren en 
soorten, karsaai, saai, casimir, bever, baai ; Waalwijk ( 1 ) naai-, 
brei- en stopgarens 1 8 3 ) . 

180) A.R.A., Bini. Ζ.: Ing.st. 1808, 19 April n. 9 certificaat 76, portef. 604; en 
G.A., Verb, burgemeester 1808, 15 Maart F. 

1 8 1 ) Evers, Utrecht als koninklijke residentie, blz. 146. 
1 8 2 ) Vgl. noot 177. Genoemde lijst is in verkorte vorm overgenomen door Evers, 

a.w.,blz. 146-48. 
1 8 3) Lijst van inzenders op de tentoonstelling van 1808: A.R.A., Bini. Ζ., 

Ing. st. 1808, 19 April η. 9, portef. 604. 
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Vooral Helmond en Tilburg vallen op door hun groot aantal inzenders 
en veelsoortigheid van producten. Deze twee plaatsen, welke veel meer 
dan 's-Hertogenbosch in hun economische structuur gericht waren op de 
industrie, waren natuurlijk zeer actief in het benutten van de goede kans, 
welke hun de tentoonstelling bood, om propaganda te maken voor de 
producten van de plaatselijke nijverheid. Landelijk werd Tilburg in het 
aantal inzenders slechts door Amsterdam, welke stad er twaalf telde, over
troffen; op de derde plaats kwam Helmond, dat een even groot getal 
inzenders had als Hengelo en veelal gelijksoortige producten. 's-Hertogen
bosch voelde zich nog steeds primair handelsstad, was niet bijzonder in
dustry-minded en telde weinig grote bedrijven, zodat hieruit wel de geringe 
deelname van de stad aan de tentoonstelling verklaard mag worden. 

De tentoonstelling is een succes geworden. De toeloop van belangstellen
den was zo groot, dat de veertien dagen, waarop de duur van de expositie 
was vastgesteld, nauwelijk voldoende waren om de stroom van bezoekers 
te verwerken. De tentoonstelling bood aan de fabrikanten en handelaren 
een gunstige kans tot het leggen van nadere contacten, zodat verscheidene 
industriëlen belangrijke relaties hadden kunnen aanknopen, welke aan
leiding konden worden tot aanzienlijke orders. De markt echter, welke 
na de tentoonstelling gehouden werd en tien dagen duurde, mislukte vol
komen, aangezien er geen handelaren als kopers verschenen, maar alleen 
op koopjes beluste particulieren 1 8 4 ) . 

Deze eerste algemene nijverheidstentoonstelling had alle verwachtingen 
overtroffen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken in een missive 
d.d. 21 April 1809 meedeelde aan de landdrosten 1 8 5 ) . In dit schrijven 
werd reeds een volgende tentoonstelling aangekondigd, welke te Amsterdam 
zou plaats hebben en op 2 September 1809, de verjaardag van de koning, 
geopend zou worden. Het is wel tekenend voor het onvermoeibare streven 
van koning Lodcwijk om de nijverheid te bevorderen, dat deze manifestatie 
van de binnenlandse industrie zou samenvallen met de geboortedag van 
de vorst, die „bestendig bedacht is op alles, wat tot het welzijn en de 
verbetering van het Fabriekswezen kan dienstig zijn" 1 8 6 ) . 
De landdrost van Brabant gaf van dit ministerieel schrijven bericht aan 
de gemeentebesturen in zijn departement, welke hij met de volgende 
woorden tot diligentie in dezen aanspoorde: „De Gemeentebesturen moeten 
niet nalatig blijven om door alle middelen de Kunstenaars en Fabrykanten, 
in hunne Gemeentes wonende, aan te moedigen de voorwerpen van hunne 

184) Evers, a.w., blz. 153. 
1 8 Б) R.Α., Ing. st. 1808, 22 Grasmaand D (Gew.Best.portef. 988). 
1 8 e ) Vgl. noot 185. 
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Kunst en Fabryk naar de algemeene tentoonstelling in te zenden en alzoo 
te zorgen, dat het Departement Braband, welk meer als eenig ander voor 
Fabryken geschikt is, niet minder dan de anderen aan de goede inzigten 
van Zijne Majesteit beantwoorde" 1 8 7 ) . 
Het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch besloot op 9 Mei 1809 een 
exemplaar van deze missive aan ieder van de in de stad wonende kun
stenaars en fabrikanten te doen toekomen en in de stedelijke krant een 
aankondiging van deze tentoonstelling te plaatsen 1 8 8 ) . 

In 's-Hertogenbosch gaven zich voor de tentoonstelling te Amsterdam 
twee deelnemers op, nl. J. G. Bendewald, „fabrykant in Zadelmakerswerk", 
en garenfabrikant F. W. Loutermans, werkend onder de firmanaam Mi-
chiel Loutermans1 8 9) . 
Eerstgenoemde zond „ten proeve zijner vlijt en nijverheid" allerlei soorten 
zadek en paardetuig in. Bendewald maakte zijn leerwerk zowel voor 
plaatselijk gebruik ab voor het leger 1 9 0 ). 
Garentwijnder Loutermans stuurde dit jaar nog meer verschillende soorten 
garens in dan op de expositie van 1808 1 9 1 ) . In het rapport, dat de 
minister van Binnenlandse Zaken, Van der Capellen, na het beëindigen 
van de tentoonstelling in 1809 aan de koning ui tbracht1 9 2) , verklaarde 
deze over laatstgenoemde inzending: „De uitmuntende Garens van de 
firma M. Loutermans te 's-Hertogenbosch, die reeds voorleden jaar door 
eenen daarvoor toegewezen Zilveren Eerprijs naar waarde zijn aangeprezen, 
waren ook nu wederom een voornaam sieraad dezer Tentoonstelling" 1 9 3 ) . 
Dit officiële oordeel van de regering over de inzending van Loutermans 
pleit wel zeer duidelijk voor de goede kwaliteit van de garens van dit 
typisch Bossche bedrijf. De bekroningen van de beste inzendingen op de 
tentoonstelling werden toegekend door een Commissie van beoordeling; 
ze bestonden uit gouden en zilveren medailles en uit eervolle onder
scheidingen 1 9 4 ) . 

Het aantal inzendingen uit het departement Brabant bedroeg in 1809 

18T) R.A., Verb, landdrost 1808, Grasmaand D. ( Gew.Best. portef. 943 ). 
1 β 8 ) G.A., Not. В. en W. 1809, 9 Bloeimaand n. 3. 
1 8 9 ) G. Α., Verb, burgemeester 1809, 25 en 28 Hooimaand. 
1 β 0 ) G.A., Verb, burgemeester, 1809 25 Hooimaand В. 
1 β 1 ) G.A., Verb, burgemeester 1809, 28 Hooimaand Α. 
1 9 2 ) Rapport aan Z.M. den Koning van Holland, door den Minister van Eere-

dienst en Binnenlandsche Zaken gedaan op 27 Herfstmaand 1809, betreffende de in 
dat jaar plaats gehad hebbende openbare Tentoonstelling van de voortbrengselen 
der Volksvlijt en toewijzing der Eereprijzen. 1809: Knuttel n. 23433. 

l e ï ) a.w.,b\z. 17. 
1 β 4 ) Evers, a-w., blz. 143. 
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slechts achtt ien1 9 5) . Dit is de helft van 1808, terwijl ook het totaal 
aantal inzendingen uit het gehele land geringer was dan in het vooraf
gaande j a a r 1 9 0 ) . Helmond en Tilburg, die in 1808 met resp. negen en 
elf inzendingen op de tentoonstelling vertegenwoordigd waren, telden 
nu slechts vijf en twee inzenders. Ook de deelname uit andere 
plaatsen was veelal gedaald, terwijl echter Eindhoven, in tegenstelling 
tot 1808, nu wel present was met twee inzendingen, n.l. van hoeden en 
gedrukt lijnwaad. Het plotseling vervroegen van de tweede tentoonstelling, 
welke overeenkomstig het decreet van 8 October 1807 eerst in 1810 werd 
verwacht1 9 7) , was o.a. oorzaak, dat vele fabrikanten niet voldoende ge
legenheid hadden gehad om een inzending gereed te maken. Bovendien 
hadden de ongunstige tijdsomstandigheden, welke de aanvoer van grond
stoffen en de afzet van producten belemmerden, vele bedrijven achteruit 
doen gaan. Ook de gebrekkige voorbereiding schijnt te hebben bijgedragen 
tot de gedeeltelijke mislukking van deze tweede tentoonstelling 1 9 8 ) . 

Deze twee tentoonstellingen zijn door koning Lodewijk georganiseerd 
om in een tijd, waarin ons land bijna geheel op zelfvoorziening in de 
eigen behoeften was aangewezen, de producten van de inlandse nijverheid 
meer algemeen bekend te maken, terwijl de aan de expositie verbonden 
markt de beurs moest zijn, waar de koopman zaken zou kunnen doen 
met de fabrikant. Deze tentoonstellingen wilden het inlands fabrikaat 
propageren door de bezoekers met de producten van de eigen nijverheid 
vertrouwd te maken en te laten zien, dat deze in kwaliteit en prijs niet 
voor buitenlandse producten behoefden onder te doen 1 9 9 ) . Het plan 
van koning Lodewijk tot het houden van deze tentoonstellingen ten be
hoeve van de binnenlandse nijverheid is een navolging geweest van een 
Frans voorbeeld: in 1802 namelijk was op bevel van Napoleon in de 
Tuilerieën te Parijs een soortgelijke expositie gehouden 2 0 0 ). 
Ondanks het ijveren van de koning hebben de tentoonstellingen van 1808 
en 1809 niet geleid tot een blijvende verbetering in de toestand van de 
vaderlandse nijverheid. Tijdens de inlijving van ons land bij Frankrijk 
schijnen er plannen te hebben bestaan om deze exposities van producten 

l e 5) Evers, Een Jaarbeurs te Amsterdam voor ruim honderd jaar, in De Jaarbeurs, 
jrg. 1 (1918), blz.5. 

19e) t.a.p., blz. 5-7. 
197 ) Evers, Utrecht als koninklijke residentie, blz. 159. 
108) Evers, Een jaarbeurs te Amsterdam, blz. 9. 
1 9 9 ) In het Rapport aan Z.M. den Koning . . . . betretende de Tentoonstelling 

inl809, blz. 5, wordt sterk de nadruk gelegd op de gelijkwaardigheid van het inlands 
fabrikaat met dat uit het buitenland. 

2 0 0 ) Evers, Utrecht als koninklijke rendentie, blz. 152. 
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van de vaderlandse nijverheid te herhalen. Op 29 November 1810 ver

zocht gouverneur-generaal Lebrun een Franse vertaling van de rapporten 

over de tentoonstellingen van 1808 en 1809. De plannen zijn echter niet 

verder tot uitvoering gekomen 2 0 1 ) . Pas onder koning Willem I werd door 

de nijverheidstentoonstellingen van 1820, '25 en '30 verder gebouwd op 

het loffelijk initiatief van koning Lodewijk. 

§ 9. Een overzicht van de nijverheid in 1809 

Niet alleen door het organiseren van tentoonstellingen, maar ook op 

andere manieren gaf de koning blijk, „dat Hoogstdezelve niets onbeproefd 

wilde laten, wat van de zijde des Gouvernements zou kunnen dienstbaar 

zijn ter bevordering van het welzijn der Hollandsche Fabryken, en om 

dit nuttig en belangrijk gedeelte der Nationale Industrie uit deszelfs kwij

nenden staat zoo veel mogelijk verder op te b e u r e n " 2 0 2 ) . Op 30 Juli 

richtte de minister van Binnenlandse Zaken namens de koning een schrijven 

aan de landdrosten, waarin hij het verlangen van de vorst kenbaar maakte 

„om meer van nabij in alle bijzonderheden bekend te worden met den 

tegenwoordigen staat der binnen dit Koninkrijk gevestigde Fabryken en 

Trafyken" 2 0 3 ) . Om aan deze wens te voldoen had de minister bij zijn 

schrijven een aantal gedrukte exemplaren van een tabel gevoegd, die 

door de landdrosten gedistribueerd moesten worden over de respectieve 

gemeentebesturen in hun departement, opdat deze ze aan de aanwezige 

fabrikanten en trafikanten ter beantwoording voor konden leggen. Deze 

tabel bevatte een reeks vragen over het aantal en de soort der bedrijven, 

over de toestand hiervan in het verleden en heden, en over de middelen 

tot herstel en aanmoediging. Uit de binnengekomen antwoorden van de 

verschillende ondernemers moest door elk gemeentebestuur een algemene 

tabel samengesteld en naar de landdrost opgestuurd worden 2 0 4 ) . 

Toen het Bossche gemeentebestuur door de departementale overheid 

in kennis was gesteld van genoemd ministerieel schrijven, liet het de ge

stelde vragen voorleggen aan de fabrikanten en trafikanten in de stad 2 0 5 ) . 

Omdat het stedelijk bestuur slecht enkele tabellen had toegezonden ge-

2 0 1 ) Evers, Een Jaarbeurs te Amsterdam, blz. 10. 
2 0 2 ) R.A., Ing.st. 1808, 5 September O (Gew.Best. portef. 975). 
2 0 3 ) Vgl. noot 202. 
2 0 4 ) De gegevens over de nijverheid in het departement Brabant zijn later ver

werkt in de Generale Staat der Fabryken en Trafyken in het Koninkrijk Holland, 
opgemaakt uit de Tabellen ingezonden door de Landdrosten der Departementen ten 
gevolge van de aanschrijving van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 
30 H ooimaand 1808 n. 1: A.R.A., coll. Goldberg η. 192. 

2 0 B) G.A., Not. В. en W. 1808, 14 September η. 2. 
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kregen om aan de plaatselijke nijveren uit te delen, vroeg de burgemeester 

op 30 September 1808 aan de landdrost om meer exemplaren „vermits 

er alleen meer dan 40 onderscheiden soorten van Fabryken en Trafyken 

alhier voorhanden z i j n " 2 0 6 ) . O p deze aanvrage werd echter afwijzend 

beschikt, zodat de stad zelf een aantal tabellen bij moest laten drukken 2 0 7 ). 

Het zou nog geruime tijd duren, voordat het antwoord van 's-Hertogen-

bosch bij de landdrost binnen was. Deze schreef op 20 Mei 1809 de 

burgemeester aan om de opgaven voor 1 Juni op te sturen 2 0 8 ) . Op 30 Mei 

werd de gevraagde nijverheidsstatistiek met een begeleidend schrijven naar 

de landdrost gezonden. Hierin deelde de burgemeester mee, dat de mede

werking van de fabrikanten en trafikanten niet bijzonder groot was ge

weest, zodat de algemene tabel van de Bossche nijverheid deels uit de 

ingekomen opgaven deels uit andere gegevens was opgemaakt 2 0 9 ). Deze 

Staat der Fabryken en Trafyken binnen 's-Hertogenbosch, Mei 1809 ver

schaft ons vele waardevolle gegevens 2 1 0 ) . Niet zozeer de cijfers, — welke 

bijna geheel dezelfde zijn als die in de op blz. 174-75 voorkomende nijver

heidsstatistiek van 1808 — , zijn hier van belang als wel de opmerkingen 

over de vroegere en recente toestand van het bedrijfsleven, en die over de 

middelen tot herstel en aanmoediging van de nijverheid. 

Volgens genoemde Staat211) bloeiden de bierbrouwerijen hier niet. 

Ongeveer veertig jaar geleden bedroeg hun aantal zeventien, terwijl er 

nu nog maar zes waren, welke alle min of meer achteruitgingen. De 

reden daarvan was minder afzet in de omgeving, het gemis van een 

groot garnizoen en de invoer van vreemde bieren. Deze laatste konden 

door lagere arbeidslonen in het land van herkomst en door lagere be

lastingen goedkoper zijn dan de plaatselijk gebrouwen bieren. Middelen 

tot herstel zouden zijn een groot garnizoen en de invoer van vreemde 

bieren minder gemakkelijk te maken door het heffen van een stedelijke 

belasting hierop. Opgemerkt werd, dat de brouwers op het platteland 

behalve hun bedrijf ook nog de landbouw beoefenden, zodat zij twee 

middelen van bestaan hadden, terwijl de brouwerijen binnen 's-Hertogen

bosch door de invoer van buiten bijna geen bestaan meer opleverden. 

2 0 8 ) G.A., Verb, burgemeester 1808, 30 September, fol. 94. 
2 0 7 ) R.A., Verb, landdrost 1808, 4 October В (Gew. Best, portef. 940); en G.A., 

Verb, burgemeester 1808, 8 October, Ы . 96. 
2 0 8 ) G.Α., Br. en Rapp. 1809, 26 Bloeimaand η. 1. 
^ 9 ) G.A., Not. В. en W. 1809, 30 Bloeimaand η. 16. 
2 1 0 ) G.A., Вг. en Rapp. 1809, 30 Bloeimaand n. 16. 
2 1 1 ) Vgl. noot 210. 
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De bier-azijnbrouwerij was van weinig betekenis. Er bestonden drie 
branderijen, welke tamelijk goed gingen, en acht boekdrukkerijen. 

De vier chocoladefabrieken hadden elk 5 à 8 knechts in dienst. Door de 
hoge prijzen van de grondstoffen cacao, suiker, enz., en door het geringe 
debiet konden zij slechts nu en dan werken. 

De producten van de Bossche garentwijnderijen waren voorheen wijd 
en zijd bekend. Het garen werd gemaakt van Brabants v las 2 1 2 ) , dat in 
de omliggende dorpen werd gesponnen. Deze tak van nijverheid ver
schafte aan zeer velen werk. De Bossche garens begonnen echter hun oude 
reputatie te verliezen, omdat bijna al de acht garentwijnders213) hun 
spinnerijen hadden afgeschaft en de gesponnen garens nu uit het buiten
land betrokken. Immers door de lage lonen kon het spinnen veel goed
koper daar geschieden. Alleen het twijnen gebeurde nog hier. Zo stonden 
de Bossche garens, welke vroeger hun roem juist aan de kwaliteit ont
leenden, nu in hoedanigheid grotendeels gelijk met de buitenlandse; 
daarenboven waren zij duurder, zodat het debiet sterk verminderde. 
Tot het gebruiken van buitenlands halffabrikaat werd men wel gedwongen, 
aangezien het door de hoge lonen, de zware invoerrechten op vlas en 
het dure transport onmogelijk was tegen de lage prijzen van het buiten
landse garen, — voornamelijk uit Brunswijk, Elberfeld214) en het 
Rijnland —, te concurreren. Om deze tak van nijverheid weer op te 
beuren, zou men de tien procent invoerrechten op het Brabants en Vlaams 
vlas moeten opheffen, de vrije uitvoer van dit vlas uit het Franse rijk 
mogelijk maken en de invoer van buitenlands getwijnd garen verbieden 
of minstens belasten. De binnenlandse garennijverheid was immers volledig 
in staat te voldoen aan de vraag in eigen land. 
Dit was niet de eerste keer, dat er om vrije invoer van buitenlands vlas 
gevraagd werd. In Augustus 1807 had garentwijnder Loutermans een 
request bij de landdrost van Brabant ingediend om dit te verkrijgen215). 
De landdrost had daarop besloten hierover een missive naar de minister 
van Binnenlandse Zaken te zenden 2 1 6) , waarin hij o.a. schreef: „De 
alomme bekende en in fijnte en deugdzaamheid alle andere overtreffende 

2t2) Dit zogenaamd Brabants vlas werd vanuit het voormalig Oostenrijks Brabant 
en Vlaanderen in ons land geïmporteerd. 

2 1 3 ) J. Smit geeft in zijn artikel De aanleiding tot de 'Wet wegens het namaken 
der merken en teekenen van de binnen het Koninkrijk Holland bestaande Garen
twijnderijen' van 26 Lentemaand 1809, in het Economisch Historisch Jaarboek, 
dl. XV, blz. 218, een aantal van negen garenfabrikanten op. 

2 1 4 ) In 1783 was hier de machinale spinnerij ingevoerd met de toepassing van 
de waterframe. 

2 1 5 ) R.Α., Verb, landdrost 1807, 26 Augustus G (Gew.Best. portef. 933). 
2 1 6 ) R.Α., Verb, landdrost 1807, 17 November Η (Gew. Best. portef. 935). 
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Bossche garens, is de eenige F a b r y k 2 1 7 ) , welke zich hier in deze stad, 

bijzonder door de medewerking van den Adressant en wijlen deszelfs 

vader Michiel Loutermans, heeft staande gehouden, waartoe inzonderheid 

heeft gecontribueerd, dat de Adressant altoos, ofschoon de prijzen van zijne 

garens ook daarom hoger zijn, gezorgd heeft, dat dezelve zoo verre de 

uitheemsche overtroffen, dat deze met de zijne in dat opzigt in geene 

concurrentie hebben kunnen komen. Het voorbeeld van de in dat Stuk 

zoo naijverige Engelschcn volgende, heeft wijlen zijne vader eerst en nu 

de Adressant op deszelfs voetspoor opgemelde reputatie in het zoo aan

gelegen Fabryk weten staande te houden. Jammer zou het derhalven zijn, 

dat dezelve, uit hoofde er van de Fransche zijde zoo strict gewaakt wordt 

tegen den uitvoer van het Vlaamsch v l a s 2 1 8 ) , te niet zoude g a a n " 2 1 9 ) . 

Verder deelde de landdrost mee in zijn schrijven aan de minister, dat de 

heffing van tien procent bij de invoer van Zuid-Nederlands vlas de prijs 

van het eindproduct onnodig duurder maakte en daardoor de concurrentie 

tegen het buitenlandse garen bemoeilijkte. Zodoende ging het voor Lou

termans onmogelijk worden om „deszelfs zoo importante fabryk gaande 

te houden, waardoor in dit Departement een zoo groot aantal menschen, 

welke daarin hun bestaan vinden, waarlijk tot den bedelzak zullen ge

vallen" 2 2 0 ) . 

De goede reputatie en grote afzet van de garens van Loutermans leidden 

er toe, dat diens fabrieksmerk werd nagebootst. Over deze kwestie wendde 

hij zich in een missive d.d. 18 November 1807 tot de landdrost van het 

departement 2 2 1 ) , die op zijn beurt hiervan op 17 December d.a.v. rapport 

uitbracht aan de minister van Binnenlandse Z a k e n 2 2 2 ) . Ook aan de 

burgemeester van 's-Hertogenbosch richtte Loutermans op 23 Februari 

1808 een request over het namaken van zijn m e r k 2 2 3 ) . Burgemeester 

van Berckel stuurde koning Lodewijk naar aanleiding hiervan een missive, 

waarin hij het request van Loutermans volledig weergaf en de juistheid 

er van bevestigde 2 2 4 ) . Dit geval van oneerlijke concurrentie te 's-Hertogen-

2 1 7 ) Fabryk betekent hier bedrijfstak. 
2 1 8 ) Vlaanderen behoorde evenals Oostenrijks Brabant sinds 1794 bij het Franse 

Rijk. 
2 ι β ) R.A., Verb, landdrost 1807, 17 November H. (Gew. Best. portef. 935). 
2 2 0 ) Vgl. noot 219. 
2 2 1 ) R.Α., Ing. st. 1807, 18 November E, is gevoegd bij 17 December R. (Gew. 

Best. portef. 962). 
2 2 2 ) R.A., Verb, landdrost 1807, 17 December R (Gew.Best. portef. 935). 
2 2 3 ) G.A., Br. en Rapp. 1808, 23 Februari n. 7. Het merk bestond uit een laurier

boom in een tobbe met de letters M.L., — van zijn vader Michiel Loutermans, die 
omstreeks 1760 het bedrijf had opgericht —, in een rococo-randomlijsting: J.Smit, 
t.a.p., blz. 218. 

^ 4 ) G.A., Not. В. en W. 1808, 1 Maart η. 9. 
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bosch is voor het landsbestuur de aanleiding geworden tot het uitvaardigen 
van de Wet wegens het namaken der merken en teekenen van de binnen 
het Koninkrijk Holland bestaande Garentwijnderijen, van 26 Maart 
1809 2 2 5 ) . Deze wet schreef voor, dat in iedere gemeente alle garen
fabrikanten een afbeelding van hun merk aan de burgemeester moesten 
doen toekomen, opdat deze ze dan zou kunnen vergelijken. In 's-Hertogen-
bosch hadden buiten Loutermans alleen de garenfabrikanten F. van Gulick 
en J. D. Fret een merk, dat echter verdacht veel op dat van Loutermans 
leek 2 2 6 ) . De burgemeester beval deze twee hun merk te veranderen, 
omdat de opzet tot oneerlijke concurrentie duidelijk aanwezig was. Garen-
twijnder Fret zag hierop van het gebruik van een merk af, terwijl F. van 
Gulick het zijne na enig tegenstribbelen veranderde2 2 7) . 
Loutermans werd algemeen beschouwd als een groot fabrikant. Toen de 
landdrost van Brabant vijf exemplaren van de eerste jaargang van het 
Schei- en Huishoudkundig Magazijn ontving om die uit te delen aan 
„zoodanigen Fabrykeur te 's-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Tilburg 
en Helmond als geacht kon worden het meest belang te hebben bij de 
kennis van de vorderingen en ontdekkingen der toegepaste Scheikunde, 
en tevens door deszelfs kunde, nijverheid en zucht voor den voorspoed 
en bloei der Fabryken het meest geschikt was om de verspreiding dezer 
kundigheden en de kennis aan dit Tijdschrift te bevorderen"2 2 8) , koos 
hij voor 's-Hertogenbosch Loutermans u i t 2 2 9 ). 

Over de hoedenmakerijen deelt de nijverheidsstatistiek van 1809 mee, 
dat deze voorheen voorspoedig gingen, doch thans in verval geraakt waren. 
Door de invoer van elders gefabriceerde hoeden, welke goedkoper waren, 
verminderde het debiet. De vijf hoedenmakers werkten ieder slechts met 
2 à 3 knechts. Vrede, betere tijdsomstandigheden en verbod van invoer 
van buitenlandse hoeden zouden aan deze bedrijfstak zijn oude bloei 
kunnen hergeven. 

Er was sinds kort een kaartenfabriek opgericht. J. du Bois uit Luik 
had in 1806 dit bedrijf te 's-Hertogenbosch gevestigd. Met de be
nodigdheden voor zijn onderneming was hij uit Luik naar deze stad 
gekomen, na eerst verlof te hebben gevraagd zijn bedrijf hier te mogen 
uitoefenen 2 3 0 ) . Het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch, dat naar aan
leiding van het verzoek van du Bois een missive had gericht tot de Raad 

^ 5 ) J. Smit, De aanleiding tot de Wet.... van 26 Lentemaand 1809, t.a.p., 
blz. 218-220. 

s20) i.e./?., blz. 219. 
227 ) G.Α., Not. В. en W. 1809, 20 Zomermaand η. 7. 
2 2 β ) R.A., Ing. st. 1809, 4 April В (Gew.Best. portef. 988). 
2 2 Я ) R.A., Verb. landdrost 1809, 4 Grasmaand В (Gew.Best. portef. 943). 
2 3 0 ) G.A., Br. en Ra pp. 1806, 23 Juli en 10 September. 
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van Financiën in het departement Brabant, verklaarde hierin: „dat wij 
het oprichten van Fabryken binnen deze Stad, — vooral van zoodanige 
waartoe een groot aantal Werklieden kunnen worden geëmployeerd —, 
als zulk een wenschelijke zaak aanzien, dat wij meenen diergelijke onder
nemingen op alle mogelijke wijzen te moeten ondersteunen" 2 3 1 ). Het 
blijkt dus, dat de Bossche overheid het belang inzag van een onderneming, 
welke aan velen werk zou kunnen verschaffen om zo een bijdrage te 
leveren tot de vermindering van de werkloosheid. 

De afzet van de vervaardigde speelkaarten werd aanzienlijk belemmerd 
door de belasting, welke daarop geheven werd. De export naar het buiten
land lag sinds enige tijd bijna geheel stil. Naar aanleiding van een verzoek 
van J. du Bois om vrijstelling van een bepaalde belasting zond de land
drost een missive naar de minister van Financiën, waarin hij opmerkte, 
„dat des Suppliants Fabriek in Speelkaarten grotendeek in werking wordt 
gehouden met het vervaardigen van Speelkaarten, geschikt om buitenlands 
verzonden te worden en in dat geval meestal overzeesche destinatie 
krijgen" 2 3 2 ) . Het steeds moeilijker worden van de handel met het buiten
land was dus voor deze tak van Bossche nijverheid een grote handicap. 

De kammenfabriek en de zes knoopmakerijen waren vroeger van enige 

betekenis, maar „verdienden thans den naam van Fabryken niet 
meer" 233), 

Kort geleden bestonden er drie katoendrukkerijen. In 1809 werkte er 
nog slechts een katoen- en linnendrukkerij en ververij, welke echter door 
gebrek aan katoen nauwelijks aan de gang kon blijven. Volgens de Lijst 
der in Juli 1808 binnen de Stad 's-Hertogenbosch aanwezige Fabryken 
en Trafyken waren er in dat jaar nog drie katoendrukkerijen, waarover 
echter opgemerkt werd, dat ze „door de duurte en gebrek aan Catoenen" 
bijna geheel stil stonden 2 3 4 ). 
De katoennijverheid was in ons land nog maar van recente datum. Terwijl 
de katoendrukkerijen, welke buitenlands geweven katoenen bedrukten, hier 
vanaf de zeventiende eeuw bekend waren, begon men pas in het begin 
van de achttiende eeuw zelf met het spinnen van katoenen garens en het 
weven daarvan 2 3 5 ) . Er werden toen nog geen zuiver katoenen stoffen 
gemaakt maar gemengde, omdat het katoenen garen nog te duur was 2 3 6 ) . 

231 ) G.A, Res. 1806, 23 Juli. 
a32) R.A., Verb, landdrost en assessoren 1807, 1 September n. 32 (Gew.Best. 

portcf. 1085). 
233) Staat der Fabryken en Trafyken: G.A., Br. en Rapp. 1809, 30 Bloeimaand 

n. 16. 
^4) R.Α., Ing. st. 1808, 6 Juli Cs (Gew.Best. portef. 972). 
2 3 5 ) Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, blz. 279. 
2 3 e ) Verhagen, De linnen- en katoenindustrie in de Bataafse en Franse tijd, in 

Land van mijn hart, blz. 124. 
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Dit katoenen garen werd bij het weven gebruikt als inslag, terwijl linnen 
garen als schering dienst deed. Het benodigde katoen kwam uit Brits-Indië 
en Egypte. Het product van deze gemengde weverij noemde men bom
bazi jn 2 3 7) . Toen op het eind van de achttiende eeuw katoen goedkoper 
werd, breidde deze tak van nijverheid zich aanzienlijk uit, vooral ook 
omdat in deze tijd en in de negentiende eeuw door de duurte van fluweel, 
laken, zijde, enz. meer vraag kwam naar goedkopere stoffen238). De 
katoenindustrie verwerkte in haar gemengde stoffen zowel katoen als linnen 
en wol. Het toenemend debiet van deze soort stof ging echter ten koste 
van de linnennijverheid. Vooral de uitvinding van de spinning jenny in 
1767 door de Engelsman Hargreave had de katoenverwerkende industrie 
een grote technische voorsprong gegeven en een fabriekmatige ontwikke
ling hiervan sterk bevorderd2 3 9) . Hierdoor kon de prijs van het eind
product belangrijk goedkoper worden. In Eindhoven verving reeds in 
1801 een „mechanique catoenspinnery", waarin 8 mannen en 32 jongens 
en meisjes werkten, de handenarbeid van 400 mensen 2 4 0 ). Vooral in 
deze plaats vonden zeer veel mensen een bestaan in de katoenverwerkende 
industrie. Hiermee waren nauw verbonden de katoendrukkerijen, waarvan 
er in 1808 verscheidene te Eindhoven, Helmond, Tilburg en 's-Hertogen-
bosch bestonden2 4 1) . Het is niet onmogelijk, dat in 's-Hertogenbosch, 
alwaar geen katoenspinnerijen en weverijen waren, katoen bedrukt werd, 
dat in de Meierij of elders gefabriceerd was. De katoendrukkerij was 
immers een tak van bedrijf, welke organisch geheel paste in het handels
verkeer van een marktstad en haar ontstaan had te danken aan de goede
renstroom, welke langs die marktplaats zijn weg vond. Vandaar dat in 
ons land verreweg de meeste katoendrukkerijen voorkwamen in handels
steden als Amsterdam en Rotterdam 2 4 2 ). 

Ondanks het continentaal stekel kwam er nog veel katoen ons land binnen. 
Het vermaarde decreet van keizer Napoleon, dat deze op 21 November 
1806 te Berlijn had uitgevaardigd, om het Britse rijk van alle gemeenschap 
met het vasteland van Europa uit te sluiten, kon aan Amerikaanse schepen 
niet verhinderen in groten getale met overzeese producten naar het Euro
pese continent te varen. De Amerikaanse vlag was in deze jaren neutraal, 

237 ) Everwijn, a.w., blz. 279-80. 
238 ) W. Smit, De katoendrukkerij in Nederland tot 1813, bh. 30. 
230) Littlefield, New outline-history of Europe, p. 3-4. 
240 ) Algemeene inhoud der ingevulde tabellen door een aantal Gemeentebestuuren 

in het Departement van de Dommel, opzichtens de Fabrieken en Trafieken, aan het 
Bestuur van het Departement ingezonden: R.A., Ing. st. 1801, 24 December n. 6. 

^ 1 ) Précis statistique du département de Brabant: R.A., Verb, landdrost 1808, 
12 September N (Gew.Best. portef. 940). 

242) W.Smit, a.w., blz. 52-60. 
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zodat met schepen onder deze vlag koloniale producten, welke meestal van 
Engeke herkomst en zodoende verboden waren, West-Europa konden bin
nenkomen 2 4 3 ). Ook toen keizer Napoleon hiertegen maatregelen had ge
nomen, werden door de smokkelhandel, welke in deze jaren zeer bloeide, 
veel verboden goederen in ons land binnengebracht. Alleen al te Amster
dam werd in anderhalve maand tijds (15 October-30 November 1809) 
uit het noordoostelijk gedeelte van het rijk, — overgeladen van Engelse 
schepen op de Waddenzee en voor de kust van de eilanden —, op 
bmnenlands paspoort aangevoerd: 6 millioen pond koffie, 4 millioen pond 
suiker, 150.000 pond indigo, 160.000 pond katoen, 850.000 pond verfhout, 
110.000 pond cacao, 210.000 pond peper, benevens kleinere hoeveelheden 
notemuskaat, tabak, kina, gember, enz . 2 4 4 ) . Ook via Zeeland kwamen 
veel smokkelwaren het land binnen, welke van daaruit hun weg vonden 
naar Rot terdam 2 4 5 ) . Engelse schepen lagen onophoudelijk voor de kust 
en werden vanuit het land aangedaan door kleine vaartuigen, welke dan 
de verboden waar aan boord namen. Hoewel de maatregelen hiertegen 
steeds scherper werden, kon men de smokkelhandel nooit geheel onder
drukken. Dat de katoendrukkerijen in 's-Hertogenbosch door het steeds 
moeilijker worden van de aanvoer van katoen niet aan de gang konden 
blijven, is gezien de gehele situatie dan ook zeer verklaarbaar. 

Enkele personen hielden zich bezig met het vervaardigen van kant, 
doch deze oude tak van nijverheid verminderde van jaar op jaar. 

Er bestonden vijf korenmolens, welke steeds constant waren in hun 
bedrijvigheid. Bij een hiervan werd tevens een pelmolen geëxploiteerd. 

Vervolgens was er enkele jaren geleden een kousenfabriek opgericht, 
welke echter weinig betekenis had. Zeer waarschijnlijk wordt hier de 
kousenfabriek bedoeld, welke van 1801 tot 1808 bestond en die door enige 
„mensenvrienden" was opgericht om aan de armen door het breien van 
kousen werk te verschaffen246 ). Omdat het verzamelen van gegevens 
voor deze statistiek reeds in 1808 is begonnen, is het te verklaren, dat deze 
„armenfabriek" hier nog vermeld wordt. In statistieken van latere jaren 
wordt deze niet meer opgegeven. 

De lakenfabrieken floreerden vroeger, maar thans waren de nog twee 
bestaande in verval. In het tucht- en werkhuis liet de directeur drie weef
getouwen werken, waarop behalve fijne en grove lakens ook kalmonk, 

243 ) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 163. 
244 ) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland V: 

Koning Lodewijk 1806-1810, Ie stuk blz. XXXIX, in R.G.P. n. 11. 
245 ) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 165-66. 
24e) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis enz. der provincie Noord-Braband I, 

blz. 126. 
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karsaai, baai en vriesjes gemaakt werden. Als middelen tot bevordering 
van deze nijverheid noemde men het aanmoedigen van de inlandse schapen-
teelt, vrije invoer van buitenlandse wol, het verbieden van de woluit-
voer, invoerverbod op vreemde lakens, voornamelijk die uit Duitsland, 
Frankrijk en Verviers, en herstel van de lakenhandel op Smyrna en de 
Levant. Verder werd opgemerkt, dat de verschillende takken van nijver
heid, welke in tucht- en werkhuizen werden uitgeoefend, bij voorkeur 
dienden begunstigd te worden met de levering van kleding voor militairen 
en armengestichten, „vermits de aanhouder van een Fabriek in een Tucht-
of Werkhuis zijn werk niet kan laten stilstaan en dus vooral vertier nodig 
heef t" 2 4 7 ) . Immers art. 7 van het Reglement voor de Directie van het 
Tucht- en Werkhuis van het District der Stad en Meyery van 's-Hertogen
bosch bepaalde: „Zij zorgen bijzonder, dat door het etablisseren van het 
een of ander Fabryk aan de Geconfineerden werk wordt verschaft, om 
daardoor hunnen Kost gedeeltelijk of geheel te verdienen"2 4 8) . De ge
confineerden mochten de overheid dus zo weinig mogelijk kosten. 
De industriële werkgever in het tucht- en werkhuis te 's-Hertogenbosch 
was J. Diepen. In 1812 werd hij als „fabriquant de drap et entrepreneur 
de travaux de la Maison de Correction à Bois-le-duc" aangeduid, toen hij 
bij het departementaal bestuur een rekening indiende voor de levering 
van kleding en uitrustingstukken aan de „Compagnie de Réserve du 
département des Bouches du Rhin" 2 4 9 ) . Johannes Diepen, lakenkoopman 
te 's-Hertogenbosch, was een van de firmanten van de onderneming 
Diepen, Jellinghaus en Co., welke in 1808 te Tilburg was opgericht en 
welke zich specialiseerde in het vervaardigen van militaire lakens2 5 0) . De 
firmant J. Diepen had in deze onderneming niet alleen het aanzienlijkste 
deel van het bedrijfskapitaal ingebracht, maar ook zijn handelsrelaties. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij, eigenaar van een zaak in militaire 
equipementstukken 2 5 1 ) , dit bedrijf te Tilburg hierom mede heeft opge
richt, omdat volgens een publicatie van de Staten-Generaal van 20 No
vember 1795 en een van de Nationale Vergadering van 1797 alle stoffen 
en goederen, welke voor de kleding van de militairen nodig waren, voortaan 
van inlands fabrikaat moesten zijn. 

In 1800 was er te 's-Hertogenbosch een lakmoesmakerij opgericht. Sinds
dien was deze trafiek voorspoedig gegroeid en zij verschafte nu aan zestien 

247 ) Staat der Fabryken en Traf y ken: G. Α., Br. en Rapp. 1809, 30 Bloeimaand 
η. 16. 

2 4 8 ) R.Α., Verb, landdrost 1809, 2 Januari D (Gew. Best. portef. 942). 
2 4 e ) R.A., Pièces entrées et sorties 1812, Ν. 2336 16 Maart (Préfecture Bouches 

du Rhin, portef. 61). 
250) B.Dijksterhuis, Een industrieel geslacht 1808-1908, Tilburg 1908, blz. 9-10. 
2 5 1 ) a.w., blz. 11. 
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arbeiders werk. Toch stond dit bedrijf er niet goed voor, aangezien er 
gebrek was aan grondstoffen, welke uit het buitenland moesten komen. 
Het bedrijf zou dus spoedig stilgelegd moeten worden. De verfstoffen 
moesten uit Denemarken, Noorwegen en Zweden over zee aangevoerd 
worden. Door de talrijke belemmeringen, waaraan de handel met het 
buitenland was onderworpen, was de invoer hiervan zeer moeilijk. De 
lakmoes (blauwe verfstof) werd ook naar het buitenland verzonden, 
zoals blijkt uit een verzoek van de eigenaar W. D. Bosch aan de burge
meester om een certificat d'origine, welk papier bij uitvoer van goede
ren vereist we rd 2 5 2 ) . De ondernemer van deze lakmoesmakerij was af
komstig uit de provincie Utrecht 2 5 3 ) . 

Linnen werd er in 's-Hertogenbosch zelf niet veel gefabriceerd. In het 
tucht- en werkhuis had de directeur zes linnen- en pellengetouwen in 
bedrijf. Op het platteland van de Meierij werd echter wel veel linnen 
geweven, dat meestal in 's-Hertogenbosch verhandeld werd. In de loop 
van de zomer werd in de stad gedurende de St. Jansmarkt de beroemde 
linnenmarkt gehouden. 

Er waren in 1808 nog maar vier lintfabrieken. Vroeger was dit een 
bloeiende nijverheid. De Bossche linten hadden toen een uitgestrekt afzet
gebied. Vijftig jaar eerder waren er in 's-Hertogenbosch 45 lintfabrikanten, 
die tezamen met meer dan 350 lintmolens of getouwen werkten. In deze 
tak van bedrijf „verdienden in die tijd ontelbare menschen zoo binnen 
deeze Stad als in de Meycrye den kost" 2 5 4 ) . Hier werd het zogenaamde 
„Bossche band" gemaakt, dat een zeer goede naam in den lande had. 
Thans waren er niet meer dan tien bazen of meesters, van wie er vier 
werkten met slechts samen zeventien getouwen. 

De voornaamste oorzaak van het verval van deze vermaarde nijverheid 
was de invoer van Elberfeldse en andere vreemde linten, welke met 
geringe invoerrechten werden belast en lager in prijs waren. Weliswaar 
waren de geïmporteerde linten vaak van mindere kwaliteit, maar van de 
andere kant veel goedkoper dan de inlandse, doordat de bleek- en arbeids
lonen in het buitenland veel lager waren dan hier. Een andere oorzaak 
van verval zag men in het feit, dat de Bossche linten bij uitvoer naar het 
buitenland hoge invoerrechten moesten betalen en dat daardoor de toch 
al geringe winsten nog werden verminderd. Daarenboven klaagde men, 
dat de buitenlandse vlassen en de ruwe enkele garens, welke voor de 
lintfabricage nodig waren, slechts met zeer veel moeite en kosten ingevoerd 
konden worden. Deze hinderpalen uit de weg te ruimen zou het enige 

262 ) G.Α., Verb, burgemeester 1809, 24 Lentemaand D. 
2 5 3 ) Van Sasse van Ysselt, Voorname huizen en gebouwen II, blz. 277-89. 
2В4) Vgl. noot 247. 

195 



middel zijn tot herstel van deze vervallen tak van bedrijf. Thans kwam 
het zelfs voor, dat er lintmolens voor brandhout verkocht werden. 

De looierijen hadden het vroeger druk; zij hadden gemiddeld 4 à 6 
knechts aan het werk. Nu bestonden er nog zes, welke echter niet veel te 
doen hadden. De looierijen zouden weer opleven, wanneer de invoer van 
vreemd gelooid leer werd verboden. Dit zou een verantwoorde maatregel 
zijn, aangezien immers van de kant van het buitenland de uitvoer van 
het hier gelooide leer naar hun gebied onmogelijk werd gemaakt. Veel 
nadeel ondervonden deze bedrijven van de uitvoer van ongelooide huiden, 
terwijl het buitenland daarentegen verbood om huiden naar hier te 
exporteren. 

Voorheen waren de messenmakerijen te 's-Hertogenbosch van zeer veel 
gewicht. De producten, welke zij vervaardigden, hadden een goede repu
tatie. De drie ondernemingen, welke zich met deze nijverheid nog bezig 
hielden, gingen achteruit, aangezien in deze tijd door de kopers veelal 
messen van mindere kwaliteit en lagere prijs genomen werden. Zoals de 
meeste takken van de Bossche nijverheid was ook deze gericht op het 
vervaardigen van kwaliteitswerk; zij had daarmee in de loop der jaren 
een goede naam verworven. Het gevolg hiervan was echter, dat de prijzen 
hoger lagen dan die bij massafabricage. Terwijl in het verleden de pro
ductie uitging van de bestaande behoeften, ging men nu, — met name 
in het buitenland —, het winstmotief steeds meer als hoofddoel van de 
industrie beschouwen. Dit had tot gevolg, dat men thans een zo groot 
mogelijke afzetmarkt wilde verwerven. Door massaproductie kon men 
tegen lagere prijzen talrijke artikelen maken, welke voorheen slechts door 
gegoede burgers gekocht werden, maar nu voor iedereen bereikbaar waren. 
Terwijl in het verleden door de goede kwaliteit ook de prijs hoog moest 
zijn en de omzet meer beperkt was, streefde de producent nu naar een 
grote omzet, waarbij hij met geringe winst op ieder stuk werk genoegen 
kon nemen 2 5 5 ) . In ons land verkeerde de nijverheid, — in tegenstelling 
met Engeland en ook enigszins met Duitsland —, nog in het oude stadium 
en kon derhalve steeds moeilijker concurreren tegen de zich snel ont
wikkelende buitenlandse industrie, welke voor haar stijgende productie 
ook een grotere afzetmarkt nodig had en daardoor weer de concurrentie 
verscherpte. 

De speldenmakerijen hadden vroeger in 's-Hertogenbosch een grote 
bloeiperiode doorgemaakt. Er waren toen 56 bazen, die aan meer dan 
500 mensen werk verschaften. Thans bevonden er zich 22 speldenmakers 
of bazen in de stad. Deze tak van nijverheid verkeerde nu in een vervallen 

2 Б З ) M. Knight, Economic history of Europe in modem times, chap. I l l : The 
industrial revolution, p. 344-79 en chap. IV: The factory system, p. 380-435. 

196 



Staat. Een middel tot herstel zou zijn de verhoging van de invoerrechten 
of een verbod op de invoer van buitenlandse spelden, welke weliswaar 
meestal van mindere kwaliteit maar dan ook goedkoper waren. Ook hier 
blijkt weer, dat onze vaderlandse industrie verstard was in haar oude 
productiemethoden en zich daarom zeer moeilijk kon aanpassen aan de 
veranderingen op economisch terrein door een goedkoop product te 
fabriceren. 

Enkele jaren geleden waren er twee trasmolens in 's-Hcrtogenbosch op
gericht. Voorheen kwamen deze cementmolens alleen te Dordrecht voor, 
— vandaar de naam Dordtse Keur Tras —, doch sinds enige tijd bestonden 
deze ook in andere plaatsen. Deze trafiek ging thans minder goed, aange
zien de uit- en invoerrechten van de uitheemse cementsteen zeer hoog 
waren en men daardoor niet in staat was te concurreren tegen de buiten
lands gemalen tras, waarop slechts weinig rechten werden geheven. 

De twee blauw-ververijen van linnen en wol floreerden niet erg. De 
naam Verwerstraat te 's-Hertogenbosch is aan deze tak van bedrijf ont
leend, aangezien hier in het verleden veel lakenververs woonden 2 5 6) . 
Vroeger was dit een bloeiende nijverheid. Elke verver werkte met 5 à 6 
knechts, terwijl thans ieder slechts 1 à 2 arbeiders in dienst had. Het verval 
zou afnemen, wanneer de indigo gemakkelijker te verkrijgen was en goed
koper werd. 

Er bestond in 's-Hertogenbosch een volmolen, welke sinds kort draaide 
en niet slecht ging. Vrijstelling van belasting op zeep zou, naar men 
meende, tot aanmoediging van deze onderneming strekken. 

De bestaande wol- en vlasspinnerij was enkele jaren geleden in het tucht-
en werkhuis opgericht. Hierbij waren 130 mensen ingeschakeld, die zich 
zowel met wol en vlas spinnen als met het weven van wollen, linnen en 
pellengoed bezig hielden. 

De zeepziederij, welke niet lang geleden in deze stad was gevestigd, 
ging tamelijk goed. De zware belastingen op zeep belemmerden echter 
een groot vertier. 

Verder waren er tenslotte nog drie oliemolens, twee molenmakers, een 
scheepstimmerman, twee steenhouwerijen, een touwslagerij en vier zeem-
bereiders. 

In de bovengenoemde schildering van de toestand in de Bossche nijver
heid valt direct op, dat vele van de klachten gaan over de buitenlandse 

2 Б в) Van Sasse van Ysselt, a.w., blz. 175 en 250. Straatoamen kunnen vaak een 
waardevolle aanwijzing geven over de beroepen, welke vroeger in een stad uitge
oefend werden. Andere namen in 's-Hertogenbosch, welke betrekking hebben op de 
lakennijverheid, zijn o.a. het Voldersgat, het Voldersstraatje en de Weversplaats. 
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concurrentie, vooral over die uit Duitsland. Het bedrijfsleven in 's-Her-
togenbosch kon zich nog maar moeilijk losmaken van de oude gildemaat-
schappij 2 5 7 ) , welke vrije mededinging weerde, de prijzen vaststelde en 
degelijk kwaliteitswerk eiste. De Bossche nijverheid was niet opgewassen 
tegen de moderne kapitalistische industrie, welke op het einde van de 
achttiende en in het begin van de negentiende eeuw in het buitenland, 
— vooral in Engeland en ook wel in Frankrijk en Duitsland —, opkwam 
en gebaseerd was op economische en sociale vrijheid. Door goedkope 
arbeidskrachten, aanwezigheid van grondstoffen, belangrijke kapitaak-
investeringen, mechanisatie, specialisatie, grote bedrijven en een consument, 
die veel voor weinig geld wilde hebben, kon deze moderne industrie veel 
goedkoper werken dan de veelal achterlijke nijverheid in ons land en door 
haar massaproductie met een geringe winst genoegen nemen. Reeds in 
1793 was in de brochure Pro Memoria op enkele van de genoemde feiten 
de aandacht gevestigd: „Engeland werkt goedkoper door het menigvuldig 
gebruik van Werktuigen, door welke verscheidene bewerkingen verbazend 
bekort en dus veele kostbare handen bespaard worden. Ook de arbeids
lonen zijn daar lager" 2 5 8 ) . In de Précis statistique du département de 
Brabant van September 1808 had de landdrost van dit gewest er op ge
wezen, dat de mechanisatie hier nog niet ver gevorderd was en dat men 
veel concurrentie ondervond van het buitenland, met name van Elberfeld 
en Silezic259). De textielnijverheid in deze en nog andere gebieden kon 
zowel door de goedkope arbeidskrachten als door mechanisatie en centra
lisatie tegen lagere prijzen werken dan de inheemse industrie. 
Er waren veel ongunstige omstandigheden, waarmee de inlandse nijver
heid te kampen had: de opkomende industrie in de omringende landen; 
de economische politiek van self-supporting van het buitenland, waardoor 
de nijverheid, welke voor een belangrijk deel op de export was gericht, 
zwaar getroffen werd; het onvermogen van de inlandse nijverheid om zich 
aan de nieuwe economische verhoudingen aan te passen; het meestal 
krampachtig vasthouden in industriële kringen aan de oude en vertrouwde 
productiemethoden ; de hoge lonen, welke de concurrentie tegen het buiten
land met zijn lagere loonstandaard zeer moeilijk maakte. Naast genoemde 
gevolgen van de veranderingen, welke zich sedert het midden van de acht
tiende eeuw niet alleen in het industriële leven voltrokken maar ook in alle 

2157) Men beschouwde hier een geordend bedrijfsleven als een absolute voorwaarde 
tot het behoud van de oude welvaart. 

2sa) Pro Метопа, om te dienen tot elucidatie op alles, wat ter zake eener 
gratificatie ten behoeve der Laken-Fabricq behoort in aanmerking genomen te worden. 
September 1793, blz. 8. Deze brochure kan men o.a. vinden in A.R.A., coll. Goldberg, 
nos. 31, 37 en 43. 

2 5 B) R.A., Verb, landdrost 1808, 12 September N. (Gew.Best. portef. 940). 
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andere takken van het maatschappelijk bestel, hebben ook buitengewone 

omstandigheden, als de Franse overheersing sinds 1795 en de oorlogstoe

stand, welke daarvan het gevolg was, een grote invloed uitgeoefend op de 

algemene situatie in de nijverheid. 

Door al deze factoren kwam de Bossche nijverheid, ondanks de welvaarts-

politiek van de overheid, er steeds moeilijker voor te staan. De nijverheid, 

welke te 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de achttiende eeuw nog 

zo belangrijk was, ging in de eerste periode van de negentiende eeuw steeds 

verder a c h t e r u i t 2 6 0 ) . 

§ 10. 16 Maart 1810: 's-Hertogenbosch afgestaan aan Frankrijk 

De vooruitstrevende welvaartspolitiek van koning Lodewijk werd door 

zijn onderdanen over het algemeen zeer gewaardeerd. Was zijn regering 

niet een voortzetting van het Bataafse Gemenebest van 1801 en zou koning 

Willem I later niet in vele punten kunnen voortbouwen op zijn werk? 

Blijkbaar heeft er toch enig verzet plaats gehad, want in de nacht van 

3 op 4 September 1808 werd te 's-Hertogenbosch door onbekenden de 

vrijheidsboom op de Markt neergehaald 2 6 1 ) . Vervolgens maakte in 

Mei 1809 de burgemeester bekend, dat een pamflet, waarin tot oproer 

tegen de koning en de regering werd aangezet, over het land verspreid 

werd en dat ook in 's-Hertogenbosch „pamfletten onder de deur van ver

scheide huizen waren gestoken". De burgemeester loofde een beloning 

uit voor het aangeven van de daders 2 6 2 ). 

Keizer Napoleon beschouwde het Hollandse koningschap ab een mis

lukking voor zijn anti-Engelse politiek. Hij verweet koning Lodewijk, dat 

„la Hollande est une colonie anglaise", omdat het land vol zat met 

smokkelwaren uit Engeland 2 6 3 ) . Napoleon bood zijn broer Lodewijk reeds 

in 1808 de kroon van Spanje aan, onder voorwendsel dat hij daar minder 

last zou hebben van zijn ernstige rheumatiek. De werkelijke reden was 

echter, dat Napoleon ons land wilde inlijven bij Frankrijk. Koning Lode

wijk weigerde echter op dit aanbod in te gaan, zodat het voorlopig bij 

de oude toestand bleef. De landing van de Engelsen op Walcheren in 1809 

en hun aanvankelijk succes in het bezetten van een groot deel van Zeeland 

gaf de keizer eindelijk een goed voorwendsel om tegen de koning van 

Holland op te treden. Wegens het falen van de verdediging door de 

2 e o ) Rapport inzake de Sociaal-Economische toestand en hare ontwikkelings
tendenties in de gemeente 's-Hertogenbosch II, hoofdstuk industrie blz. 150-200. 

2 β 1) G.A., Verb, burgemeester 1808, 4 September, fol. 86. 
2 0 2 ) G.A., Not. В. en W. 1809, 4 Bloeimaand n. 1. 
^ 3 ) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 187. 
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Hollandse troepen moest Wacheren aan Frankrijk afgestaan worden en 
werd koning Lodewijk in November 1809 naar Parijs ontboden. Hier 
werd hij verre van vriendelijk door zijn keizerlijke broer ontvangen. Ge
durende geheel zijn verblijf te Parijs, — de koning was 27 November 1809 
daarheen vertrokken en keerde pas op 8 April 1810 naar zijn rijk terug 2 6 4) 
—, werd hij op allerlei manieren onder druk gezet om afstand te doen 
van al het land bezuiden de grote rivieren. Napoleon beschouwde de Maas 
en de Rijn als Franse rivieren en ontleende daaraan zijn aanspraken op 
de mondingen hiervan; kortom, hij zag de Rijn als de natuurlijke 
grens van Frankrijk2 6 5) . Hij liet, om zijn aanspraken op het zuidelijk 
deel van het koninkrijk Holland kracht bij te zetten, het Franse Noor
derleger de opgeëiste gebieden binnentrekken. In Januari 1810 ver
schenen Franse troepen voor de muren van Bergen op Zoom en Breda 2 6 6 ) . 
De overgave werd echter ingevolge de bevelen van koning Lodewijk door 
de stedelijke commandanten geweigerd. Evenmin als de Nederlandse be
velhebbers van de garnizoenen orders hadden zich daadwerkelijk te ver
dedigen, was maarschalk Oudinot, die aan het hoofd stond van het Franse 
Noorderleger, gemachtigd om zonder bevel vanuit Parijs tot een geweld
dadige inbezitneming over te gaan. Na een hevig conflict met de keizer 
over deze aantasting van de souvereiniteit van zijn rijk berustte koning 
Lodewijk hierin en schreef zijn ministers de bezetting alleen toe te laten 
op voet van militaire occupatie, zonder dat hierdoor sprake zou zijn van 
gebiedsafstand267). Toen deze nieuwe bevelen in ons land waren ont
vangen, werden op 24 Januari 1810 de poorten van de vestingen Bergen 
op Zoom en Breda voor de Franse troepen geopend2 6 8) , terwijl 's-Herto-
genbosch in begin Februari een Franse bezetting kreeg 2 6 9 ) . 

Nu een gedeelte van het departement Brabant door de Fransen was 
bezet, kwamen verscheidene autoriteiten voor de moeilijke vraag te staan, 
aan wie zij nu moesten gehoorzamen. Formeel werd het algemeen bestuur 
nog steeds uitgeoefend door koning Lodewijk, terwijl echter in feite de 
macht berustte bij het Franse leger. In een schrijven van 27 Januari over 
deze kwestie gaf de landdrost van Brabant last „aan alle Collégien en 
Ambtenaren binnen dit departement om in hunne functien te continueren 
en zich te blijven beschouwen als Ambtenaren van Z.M. den Koning van 

! ! β 4 ) Colenbrander, a.w., blz. 185 en 197. 
2 0 6 ) Wichers, De regering van koning Lodewijk Napoleon, bijlage 23: brief van 

kei/er Napoleon aan koning Lodewijk d.d. 21 Dec. 1809, blz. 292-94. 
2 β β ) Wichers, a.w., blz. 155. 
2 β τ ) Colenbrander, a.w., blz. 192. 
2 β 8 ) Wichers, a.w., blz. 161. 
ϊ β β ) G.A., Not. В. en W. 1810, 3 Sprokkelmaand η. 1, fol. 58 en 66. 

200 



H o l l a n d " 2 7 0 ) . O p 3 Februar i berichtte de landdrost aan de burgemeester 

van 's-Hertogenbosch, da t op die dag een aanta l Franse militairen de 

stad zou binnentrekken en d a a r gekantonneerd worden. D e landdrost 

deelde verder mee, dat dit geschiedde met voorkennis van koning 

Lodewijk en dat de Franse troepen moesten worden ontvangen en be

schouwd als „Troepen van een geallieerde M o g e n d h e i d " 2 7 1 ) . Reeds daags 

h i e m a , op 4 Februar i 1810, hield generaal Valetaux, vergezeld van zijn 

generale staf en een groot aanta l Franse officieren, in zijn functie van 

generaal-gouvemeur van de stad 's-Hertogenbosch en arrondissement een 

aanspraak tot de Bossche m a g i s t r a t e n 2 7 2 ) . Hierin deelde hij mee, dat, 

ingevolge de orders van keizer Napoleon, maarschalk O u d i n o t de stad 

in staat van beleg h a d verklaard. N a de aanspraak antwoordde de burge

meester te verwachten, „ d a t er niets zoude gevorderd worden, hetgeen 

strijdig met zijnen eed en gezworen getrouwheid a a n Z . M . den Koning 

van Hol land zoude wezen; dat hij dan ook geen d a a r tegen strijdige 

bevelen konde respecteren en niets konde uitvoeren dan in n a a m van 

Z . M . den Koning van H o l l a n d " 2 7 3 ) . H e t stadsbestuur bleef dus ondanks 

de Franse militaire bezetting trouw aan de koning. Generaal-gouvemeur 

Valetaux merkte n a dit antwoord van de burgemeester op, dat, aangezien 

de stad in staat van beleg was, alle civiel gezag ophield en dat er niets 

mocht worden uitgevaardigd of uitgevoerd dan in n a a m van keizer N a 

p o l e o n 2 7 4 ) . Hierop repliceerde weer de burgemeester niet te kunnen 

accepteren, „ d a t er eenige inbreuk op het Civiel gezag der geconstitueerde 

autoriteiten wierde gemaakt, vermits in een koninklijk schrijven alleen een 

militaire occupatie was voorgeschreven, doch geenszins een formele bezit

neming wierd aangekondigd, zodat geen politieke aanmatigingen en ver

ordeningen door h e m Gouverneur konden worden g e d a a n " 2 7 5 ) . D e ge

neraal-gouvemeur t rad hierover niet in discussie, doch vroeg de burge

meester slechts, welke middelen hij h a d om zich daartegen te verzetten, 

en waarschuwde hem, dat verzet onaangename gevolgen voor hem zou 

kunnen h e b b e n 2 7 6 ) . Dit argument was duidelijk gebaseerd op het recht 

van de sterkste. Deze houding van de Franse militaire bevelhebbers zou 

de stedelijke overheid nog voor menige moeilijkheid plaatsen. 

E r brak n u een zware tijd voor 's-Hertogenbosch aan. Talrijk waren 

2 7 0 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 30 Louwmaand η. 5, fol. 53. 
2 T 1 ) G.A., Not. Β. en W. 1810, 3 Sprokkelmaand η. 1, fol. 66-67. 
2 7 2 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 4 Sprokkelmaand η. 1, fol. 68-69. 
2 7 3 ) t.a.p., fol. 70 verso. 
2 M ) t.a.p., iol 71. 
2 7 8 ) t.a.p.,bl.7l verso. 
2 7 e ) t.a.p., fol. 72. 
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de conflicten tussen het burgerlijk bestuur en de Franse militaire com
mandant, die zich vaak bemoeide met civiele aangelegenheden. Ten be
hoeve van het Franse leger werd er veelvuldig gevorderd. Reeds na korte 
tijd was er te 's-Hertogenbosch in de „Magazijnen ten dienste der Fransche 
Troepen" het volgende bijeengebracht: 130 runderen, 434 zakken tarwe-
meel, 216 zakken roggemeel, 208.000 pond steenkolen, 2336 kannen 
jenever, 6208 kannen azijn, 3200 pond zout, 3200 pond rijst, 250.000 
pond hooi, 250.000 pond stro en 1450 zakken h a v e r 2 7 7 ) . Van de Franse 
commissaris van Oorlog kreeg de burgemeester bevel zo spoedig mogelijk 
een militair hospitaal voor duizend zieken in gereedheid te b r e n g e n 2 7 8 ) , 
terwijl ook de nodige medicamenten door de stad geleverd moesten 
worden 2 7 9 ) . 

Op 11 Februari kwam maarschalk Oudinot voor een bezoek in 's-Her
togenbosch 2 8 0 ) . Toen het stedelijk bestuur bij hem zijn opwachting kwam 
maken, deelde de maarschalk mee, dat er nog meer troepen in de stad 
gelegerd zouden worden 2 8 1 ) . Dat 's-Hertogenbosch spoedig hierna geheel 
vol militairen zat, blijkt uit een missive van de burgemeester, d.d. 7 Maart, 
aan de gouverneur-generaal van de stad, waarin hij schreef, dat alle 
huizen overbelast waren met ingekwartierde Franse soldaten en dat de 
burgers zich vaak gedwongen zagen hun bed aan de militairen af te staan 
en zelf op de grond te s l a p e n 2 8 2 ) . Maarschalk Oudinot verzekerde in 
zijn toespraak het Bossche stadsbestuur verder, „dat Z.M. de Keizer niets 
dan alle goeds zoude willen doen aan de ingezetenen, die hij tot zijn onder
danen wilde maken" 2 8 3 ) . Deze woorden gaven, reeds geruime tijd voor
dat koning Lodewijk het gebied ten zuiden van de Waal op 16 Maart 
afstond, zonder enig verhullen aan, welke bedoelingen Napoleon met 
's-Hertogenbosch had. 

De gebeurtenissen van de laatste tijd en de ongunstige berichten uit 
Parijs maakten het Bossche stadsbestuur steeds duidelijker, dat de stad 
spoedig van het koninkrijk Holland afgescheiden zou worden. Een gevolg 
hiervan zou zijn, dat 's-Hertogenbosch dan in een onbetekenend grens
gewest van het Franse rijk kwam te liggen, terwijl het handelsverkeer 
met Holland, waarmee de stad een sterke economische binding had, aan
zienlijk belemmerd zou worden door het verschuiven van de Franse grens 
naar de grote rivieren. Aangezien 's-Hertogenbosch in zijn economisch 

2 7 7 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 12 Sprokkelmaand η. 5, fol. 94-95. 
2 7 8 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 12 Sprokkelmaand η. 4, fol. 92-94. 
2 7 β ) G.A., Not. Β. en W. 1810, 10 Sprokkelmaand η. 4, fol. 86 vereo. 
2 8 0 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 13 Sprokkelmaand η. l,fol. 100. 
2 8 1 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 13 Sprokkelmaand η. 3, fol. 102. 
! ! 8 2 ) G.A., Verb, burgemeester 1810, 7 Lentemaand A, fol. 297-99. 
2 8 3 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 13 Sprokkelmaand η. 3, fol. 103. 
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leven voor een belangrijk deel georiënteerd was op het noordwesten van 
ons land, moest het een inlijving bij Frankrijk als een bedreiging van zijn 
welvaart beschouwen, omdat de hoge douanetarieven de handel met 
Holland ten zeerste zou bemoeilijken. Om te pogen deze ramp af te 
wenden, stuurde de burgemeester van de stad in Maart 1810 een missive 
naar koning Lodewijk te Parijs. In dit schrijven betuigde hij de trouw 
van 's-Hertogenbosch aan de koning en sprak de hoop uit, „dat Holland 
in deszelfs integriteit zal blijven bestaan en dat geene gedeelte van het 
Rijk, vooral niet dit Departement noch deze Stad, zo geheel en al aan 
Uwe Majesteit verknocht, van het geheel zal worden afgescheurd en 
aan het weldadig bestuur van hunnen geliefden Souverein zal worden 
ont rukt" 2 8 4 ) . 

Het mocht echter niet baten, want op 16 Maart 1810 ondertekende 
koning Lodewijk, na langdurige pressie van de zijde van Napoleon, het 
tractaat van Pari js2 8 5) . Hierin deed de koning afstand van Zeeland en 
al het gebied ten zuiden van de Waal, dus van geheel het departement 
Brabant en een deel van Gelderland 2 8 6 ) . Hij moest bovendien toestemmen 
in de vorming van een troepenkorps van 18000 man, waarvan 6000 
Fransen, welke legermacht samen met Franse douaniers alle havens en 
geheel de kust zou bezetten om zo de smokkelhandel met Engeland defini
tief te kunnen beletten2 8 7) . Opgenomen in het grote Franse Keizerrijk 
ging 's-Hertogenbosch een nieuwe periode van zijn geschiedenis in. Ook 
van het overig gedeelte van het koninkrijk Holland waren de dagen geteld. 
Na de terugkeer in zijn land op 11 Apri l2 8 8) werd koning Lodewijk het 
regeren zo moeilijk gemaakt door keizer Napoleon, dat hij op 1 Juli 
afstand deed ten behoeve van zijn oudste zoon, voor wie een regentschap 
voorlopig het bestuur zou waarnemen2 8 9) . Napoleon had echter andere 
plannen en lijfde bij decreet van Rambouillet van 9 Juli 1810 het ko
ninkrijk Holland bij het Franse rijk in 2 9 0 ) . 

Wanneer men een oordeel wil geven over het vierjarig bestuur van 
koning Lodewijk, dan moet men allereerst in aanmerking nemen, dat het 
koningschap voor hem door de bijzondere omstandigheden niet gemakke
lijk was. De permanente oorlogstoestand, waarin ons land sinds 1795 door 

284) G A , Not. B. en W. 1810, 17 Lentemaand n. 4, fol. 236-39. 
285) Dit tractaat is als bijlage 31 afgedrukt in Wichers, De regering van koning 

Lodewijk Napoleon, blz. 311-13. 
28e) Art. 6 van het tractaat van Parijs: Wichers, a.w., blz. 311-12. 
^ 7 ) Art. 2 van het tractaat van Parijs: Wichers, a.w., blz. 311. 
288) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 197. 
28e) a.w.,b\z. 212. 
2 β 0 ) a.w.,b]z. 214. 
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zijn gebondenheid aan Frankrijk gebracht was, veroorzaakte, dat vooral 
de scheepvaart, de handel en de hierop gebaseerde nijverheid een zeer 
moeilijke periode doormaakten. Nederland was immers vanouds een 
handeldrijvende en zeevarende natie. Hierdoor bestond er een grote tegen
stelling in belangen tussen ons land en Frankrijk, dat lang niet zozeer 
op handel en scheepvaart was ingesteld. Daarom kwam dan ook de poli
tiek, welke Napoleon door het continentaal stelsel wilde opleggen, geheel 
in strijd met de belangen van ons land. Koning Lodewijk was hier van 
een kant de vazal van keizer Napoleon en de uitvoerder van diens bevelen, 
maar van de andere kant voelde hij zich meer de vader van het Neder
landse volk en de behartiger van het welzijn van ons land. Door beide 
partijen werd de koning als de vertegenwoordiger van haar belangen be
schouwd, zodat hij tussen twee vuren zat en noch de een noch de ander 
geheel kon bevredigen. 

De verbondenheid met Frankrijk bracht voor het land zware geldelijke 
lasten mee, welke de toch al weinig rooskleurige financiële toestand nog 
veel zorgelijker maakten. De staatsschuld was zo enorm gestegen, dat de 
rente hiervan het merendeel van 's-lands middelen opeiste en zo een bijna 
niet te dragen last was. Om uit deze impasse te komen ried keizer Napoleon 
herhaalde malen een tiërcering van de rente aan. Dit heeft koning Lode
wijk echter steeds met klem afgewezen, evenak de in ons land verfoeide 
conscriptie van dienstplichtigen. 

Koning Lodewijk is ongetwijfeld vol beste bedoelingen geweest en heeft 
voor ons land alle goeds willen doen, waartoe hij in staat was. Hij had 
een zeer ruime belangstelling voor wat er onder de mensen leefde, in het 
bijzonder voor economische vraagstukken. In 's-Hertogenbosch werd over 
het bestuur en de persoon van de koning gunstig geoordeeld. Dit blijkt 
duidelijk uit de volgende passage van een schrijven van de burgemeester 
in Maart 1810, waarin deze de vorst dringend verzocht niet toe te staan, 
dat 's-Hertogenbosch bij Frankrijk ingelijfd zou worden: „Dat de Inge
zetenen even zozeer als de Regering dier Stad het tijdstip van Uwer 
Majesteits komst tot den troon van Holland als het eindperk van alle 
worstelingen en verdeeldheden en als de zekerste waarborg van Hollands 
duurzaam en gelukkig bestaan beschouwende, en Uwer Majesteits uit
stekende Hoedanigheden op hare regte waarde schattende, niet alleen van 
dat ogenblik af aan Hoogstderzelver Regering met geheel hun hart en ziel 
hebben aangekleefd, maar ook aan Uwer Majesteits Persoon alle hunne 
liefde, hoogachting en vertrouwen hebben toegewijd"291). 

291 ) G.Α., Not. В. en W. 1810, 17 Lentemaand η. 4, fol. 236. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

's-HERTOGENBOSCH ONDER HET FRANSE KEIZERRIJK 
16 MAART 1810—26 JANUARI 1814 

§ 1. Het bezoek van keizer Napoleon 

Het officiële bericht van de inlijving bij het Franse rijk bereikte 's-Her
togenbosch pas op 12 April 1810, doordat de landdrost op last van de 
minister van Binnenlandse Zaken op 7 April aan de burgemeester ambtelijk 
kennis gaf van de bij het tractaat van Parijs vastgestelde territoriale wij
zigingen 1 ). Het duurde echter nog geruime tijd, voordat het administratief 
bestuur hier geheel op Franse voet was ingericht. Er kwam een andere 
indeling in departementen, naar Frans voorbeeld genoemd naar rivieren 
en bestuurd door prefecten. Het vroegere departement Brabant kwam nu 
bij keizerlijk decreet van 26 April 1810, voor wat het gebied betreft ten 
oosten van het riviertje de Donge, te behoren tot het département des 
Bouches du Rhin, terwijl het westelijk deel voortaan ressorteerde onder 
het département des Deux Nethes 2 ). 's-Hertogenbosch werd de hoofdplaats 
van het eerstgenoemde departement. In hetzelfde decreet was bepaald, 
dat het département des Bouches du Rhin verdeeld werd in drie arrondisse
menten : Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Nijmegen3 ). De arrondisse
menten, waar de leiding in handen was van een onderprefect, werden 
onderverdeeld in kantons en deze weer in gemeenten. De bestuurders van 
de gemeenten waren de maires, terwijl aan het hoofd van een kanton de 
maire stond van de hierin gelegen voornaamste plaats 4 ). 
Het ingelijfde gebied werd van Parijs uit bestuurd. Tot prefect van het 
département des Bouches du Rhin had Napoleon bij decreet van 23 April 
de Fransman Fremin de Beaumont benoemd 5 ). Onderprefect van het 
arrondissement 's-Hertogenbosch werd de heer Vermeulen 6 ). Dit arron-

4 G.Α., Not. В. en W. 1810, 12 Grasmaand η. 1. 
2) Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815), blz. 78. 
3) Vgl. noot 2. 
4) Ramaer, d.w., blz. 88 en 94. 
Б) G.A., Not. В. en W. 1810, 30 Grasmaand η. 2. 
β) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 

1795-1840 VI: Inlijving en opstand 1810-13, le stuk, blz. XXIII: in R.G.P.n. 13. 
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dissement bestond uit de kantons 's-Hertogenbosch, Oss, Boxtel, Oisterwijk, 
Tilburg, Heusden en Waalwijk. In de stad 's-Hertogenbosch werd burge
meester Van Berckel tot maire benoemd, en Heeren en Van Thye Hannes 
tot adjoints maires. De vroedschap heette voortaan conseil municipal 7 ). De 
nieuwe maire van 's-Hertogenbosch vroeg echter aan de keizer ontheffing 
uit zijn ambt wegens zijn ziekelijke gesteldheid en hoge ouderdom. Nadat 
hierin was toegestemd, werd hij in zijn functie opgevolgd door mr A. G. 
Verheyen8) . Met P. J. van Berckel ging een ijverig burgemeester van 
's-Hertogenbosch heen. Prefect Fremin de Beaumont gaf in een missive d.d. 
27 Juli het volgende oordeel over de scheidende burgervader: „Vous avez 
donnez l'exemple du zèle et du dévouement à vos concitoyens, quittant 
des fonctions, que vous avez si dignement exercées comme Bourgue-
mestre" 9 ) . 

Reeds kort na de inlijving bezocht keizer Napoleon zijn nieuw verworven 
gebied. De ontvangst was echter over het algemeen koel, ook al liepen 
duizenden uit om de keizer te zien. Jérôme Bonaparte, keizers jongste 
broer, die in het gevolg van Napoleon vertoefde, tekende hierover aan: 
„il n'y a point eu d'enthousiasme en voyant passer l'Empereur: le peuple 
regrette son ancien souverain, le roi Louis, et avec raison" 1 0 ) . In de na
middag van Zondag 6 Mei 1810 kwam Napoleon samen met zijn vrouw 
Marie Louise en vergezeld van een schitterend gevolg in 's-Hertogenbosch 
a a n 1 1 ) . Daags na zijn aankomst verleende de keizer audiëntie, waarop 
de burgemeester hem een petitie overhandigde 12 ). In dit verzoekschrift 
werd de toestand geschetst, waarin 's-Hertogenbosch zich bevond 1 3 ) . Er 
werd hierin o.a. meegedeeld, dat de stad een schuld had van f915.972 
en daarvoor jaarlijks f 29.726 aan rente moest betalen 1 4 ) . Verder waren 
er klachten over de vele requisities ten behoeve van het Franse leger en 
over de talrijke inkwartieringen 1 5 ) . 
Bijzonder veel aandacht werd vervolgens gewijd aan de Bossche handel 
en nijverheid. Ter stimulering van de commercie verzocht men de keizer 
zijn medewerking te willen verlenen tot het sluiten van een handelsverdrag 
tussen Frankrijk en Holland: „Comme les habitans de cette ville trouvent 
la plus grande partie de leur subsistance dans le Commerce, qui est pour 

7) G.A., Verb, maire 1810, 16 Juli п. 1, fol. 1-5. 
8 ) G.A., Verb, maire 1810, 30 Juli η. 5, fol. 30. 
9 ) t.a.p., fol. 32. 
10) Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk, blz. 200. 
1 1 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 6 Bloeimaand n. 1, fol. 374. 
1 ! 2) G.A,Not.B. en W. 1810, 7 Bloeimaand n. 1, fol. 376-78. 
1 3 ) G.A., Not. B. en W. 1810, 6 Bloeimaand n. 1, fol. 364-73. 
1 4 ) t.a.p., n. la, fol. 366. 
1 6 ) t.a.p.,n. li-k, fol. 371. 
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eux de plus grand intérêt, nous supplions Votre Majesté de vouloir favoriser 
cette artère vivifiante, aussi pour les fabriques et manufactures même objet 
d'une grande importance, par la conclusion d'un Traité de Commerce 
avec S.M. le Roi de Hollande, qui relève les marchandises fabriquées et les 
espèces nécessaires pour la fabrication des droits exorbitants d'entrée et 
de sortie établis par les douanes hollandaises" 16). Dit verzoek is zeer be
grijpelijk. Immers, 's-Hertogenbosch behoorde nu administratief tot het 
Franse rijk, maar was in zijn economisch leven echter nog steeds voor een 
belangrijk deel op Holland georiënteerd. Hierdoor was de moeilijkheid 
ontstaan, dat nu ook voor deze stad de hoge in- en uitvoerrechten golden, 
welke het koninkrijk Holland hief op artikelen komende uit en gaande 
naar het Franse rijk. Een nadere regeling van deze kwestie door keizer 
Napoleon met koning Lodewijk zou, aldus werd in de petitie opgemerkt, 
de Bossche handel mogelijk van deze zware last kunnen bevrijden. Een 
ander punt, waardoor de keizer de handel van de stad zou kunnen be
vorderen, was het graven van een verbindingskanaal van 's-Hertogenbosch 
naar het Canal du Nord, dat op zijn bevel aangelegd werd als een 
rechtstreekse verbinding van Antwerpen met de Rijn in Duitsland1 7) . 
Het gevraagde kanaal werd niet alleen beschouwd als belangrijk voor de 
handel maar ook voor de landbouw, aangezien het een gemakkelijke en 
goedkope aanvoer van meststoffen zou mogelijk maken, hetgeen de ont
ginning van woeste gronden ten zeerste zou bevorderen. Verder werd in 
de petitie het verlangen geuit om tot voltooiing te komen van de door 
koning Lodewijk hier geprojecteerde wegen, zoals die van Antwerpen 
over Breda en 's-Hertogenbosch naar Nijmegen; om de straatweg 's-Her-
togenbosch-Luik af te maken; en de weg, welke van de stad naar Bommel 
liep en van groot belang was voor de verbinding met Holland, te ver
beteren 1 8 ) . 

Voor de bevordering van de landbouw achtte men het van veel betekenis, 
wanneer het departement met vaarten doorsneden werd 1 9 ) , aangezien dan 
meststoffen in grote hoeveelheden en op goedkope wijze uit de Hollandse 
steden zouden kunnen worden aangevoerd en zo de ontginning van de 
uitgestrekte woeste gebieden op grote schaal mogelijk zou worden. Daaren
boven zouden deze vaarten niet alleen het transport van mest zeer ver
gemakkelijken maar ook dat van de geoogste landbouwproducten naar de 
stad. Hier had 's-Hertogenbosch als marktcentrum van agrarische pro
ducten uit de wijde omgeving natuurlijk alle belang bij. Dat voor een 

1 β) t.a.p.,n. lm, fol. 371. 
1 7 ) Vgl. noot 16. 
1 8) G.A., Not. В. en W. 1810, 6 Bloeimaand η. lm, fol. 372 verso. 
1 β) Vgl. noot 18. 
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handelsstad als 's-Hertogenbosch goede water- en wegverbindingen van 
veel betekenis waren, werd door het stedelijk bestuur duidelijk ingezien 
en dan ook sterk in het aangeboden verzoekschrift geaccentueerd. 
Over de nijverheid werd in de petitie meegedeeld, dat de garen- en lint-
industrie, welke vroeger zeer bloeiend en ook nu nog van veel betekenis 
voor 's-Hertogenbosch was, de gesponnen garens in Dordrecht en Haarlem 
liet bleken. Bij het verzenden van het garen naar de blekerijen in deze 
twee Hollandse steden, moesten heen en terug, zowel op Frans als op 
Hollands gebied, hoge uit- en invoerrechten betaald worden. Het Bossche 
gemeentebestuur verzocht de keizer om, wat het Frans grondgebied betrof, 
deze zware in- en uitvoerrechten op te heffen en er bij de koning van 
Holland op aan te dringen hetzelfde voor zijn rijk te doen. Verder werd 
aan Napoleon nog gevraagd bij koning Lodewijk te bewerkstelligen, dat 
ook de invoerrechten op afgewerkt garen opgeheven of verminderd zouden 
worden, aangezien Holland voor dit typisch Bossche product het voor
naamste afzetgebied was en de export daarheen bij deze hoge lasten on
mogelijk werd 2 0 ). 

Wat te 's-Hertogenbosch over de inlijving bij Frankrijk werd gedacht, 
kan men horen in de aanhef van genoemde petitie : „Le changement arrivé 
dans notre existence politique ne peut donc qu'augmenter notre confiance 
et nous inspirer l'espoir de l'avenir le plus heureux. Sous vos auspices, Sire !, 
nous vivrons paisibles et contents" 2 1 ) . Deze uiting is niet zo vreemd, want 
Napoleon was nog steeds onbetwist meester van het grootste deel van 
Europa, zodat men te 's-Hertogenbosch nu een periode van bestendige 
rust dacht tegemoet te gaan. 

De keizer heeft deze belangrijke petitie punt voor punt doorgenomen, 
het gemeentebestuur hierover ondervraagd en beloofd, dat hij op dit stuk 
acht zou slaan en het in handen van Montalivet, de Franse minister van 
Binnenlandse Zaken, zou stellen om over dit verzoekschrift rapport uit 
te brengen 2 2 ). Toen de burgemeester hoorde, dat minister Montalivet, 
die in het gevolg van Napoleon vertoefde, enige dagen langer in de stad 
zou blijven dan zijn meester, —• zeer waarschijnlijk om de administratieve 
inrichting van het nieuwe département des Bouches du Rhin nader te 
regelen —, gaf hij wethouder Heeren, de secretaris en de thesaurier op
dracht een bezoek af te leggen bij de minister. Zij moesten de belangen 
van de stad bij hem behartigen en onder overhandiging van een afschrift 
van de petitie de daarin aangeroerde kwesties nader uiteenzetten23). 

20) G.A., Not. В. en W. 1810, 6 Bloeimaand η. In, fol. 373. 
2 1 ) ί.α.ρ.,η.ϊ, fol. 365. 
M ) G.A., Not. В. en W. 1810, 7 Bloeimaand η. 1, fol. 376-78. 
2 3 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 8 Bloeimaand η. 1, fol. 378 verso. 
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Napoleon vertrok in de vroege morgen van 8 Mei 1810 uit 's-Hertogen
bosch, de weg nemend over Waalwijk naar Geertruidenberg en vandaar 
naar Bergen op Zoom. De garde d'honneur te paard deed de keizer uit
geleide tot Waalwijk. Bij het afscheid kreeg de commandant van de garde, 
J. F. van Rijckevorsel, van de keizer een gouden snuifdoos ten ge
schenke 2 4 ) . 

Het Franse bestuur heeft vele ingrijpende maatregelen getroffen. 
Er werd o.a. een doeltreffende administratie ingevoerd, welke tot dan 
toe nauwelijks bestaan had. Kenschetsend hiervoor is het voorschrijven 
van gemeentelijke begrotingen. Wat 's-Hertogenbosch aangaat, waren deze 
vanaf het begin zeer omvangrijk. De eerste was de begroting voor 1811, 
welke in Augustus 1810 in de conseil municipal behandeld werd 2 5 ) . 
De burgerlijke stand, in 1811 ingevoerd, maakte een beter inzicht in de 
structuur van de bevolking mogelijk. Natuurlijk werd ook voor die tijd 
het aantal geboorten (dopen), huwelijken en sterf ten opgetekend. Deze 
aantekeningen, die ieder geestelijke in zijn parochie of gemeente voor zijn 
eigen gezindte bijhield, misten echter zowel het authentieke karakter als 
de volledigheid en de uniformiteit, welke door de burgerlijke stand in de 
bevolkingsadministratie gebracht werden. 
De rente van de staatsschuld, die in 1808 en 1809 niet meer was uitbe
taald, werd in 1810 tot een derde teruggebracht. Tot nu toe hadden de 
Hollandse staatslieden liever de ongeregelde betaling van de rente aan
vaard dan de tiërcering, die zij als een te groot onrecht beschouwden om 
er in toe te stemmen. Terecht meenden zij, dat de Hollandse rentenier, 
de voornaamste bezitter van deze fondsen, de tiërcering als kwade trouw 
van de regering zou beschouwen. Keizer Napoleon vond dit echter geen 
doorslaggevend motief en zag in de tiërcering het enige middel om voor 
de staat de drukkende last van de hoge uitgaven te verlichten. Het eerste, 
wat hij dan ook na de inlijving van geheel ons land op 9 Juli 1810 deed, 
was het invoeren van dit stekel om zo de Hollandse staatsfinanciën weer 
enigszins op peil te brengen. De invoering van de tiërcering bracht ook 
in 's-Hertogenbosch grote ontsteltenis teweeg. De maire klaagde in een 
missive aan de prefect van het departement, dat deze maatregel de stede
lijke financiën veel nadeel toebracht, aangezien een deel van het kapitaal 
van de stad was belegd in staatsschuldpapier. Door de tiërcering van de 
rente zouden de inkomsten dus aanzienlijk verminderen. De maire be
rekende, dat de stad hierdoor jaarlijks twaalf duizend gulden minder 

24) Van Lanschot, Keizer Napoleon te 's-Hertogenbosch, in Taxandria jrg. 37 
(1932), blz. 106-120; en G.A., Not. В. en W. 1810, 8 Bloeimaand, fol. 381. 

2 5) G.A., Not. burg. weth. en vroedschap 1810, 18 Augustus n. 1 en 2. 
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ontving 2 6 ) . In theorie was dit inderdaad juist, maar in feite had de stad 
ook in de voorafgaande jaren geen rente ontvangen. Hoewel men beter 
iets dan niets kan hebben, wilde het stadsbestuur toch vasthouden aan de 
aanspraken op de volledige rente en hoopte, dat de staat zich in de 
komende jaren financieel nog zou herstellen. 
Andere ingrijpende maatregelen waren de conscriptie, de strenge censuur, 
een nieuwe wetgeving en de straffe doorvoering van het continentaal stelsel. 
Het toenemend verval van handel en scheepvaart, en het stil liggen 
van de met de zeehandel verbonden takken van nijverheid deden de wel
stand van velen verminderen. Doordat het economisch leven voor een 
groot deel was ontwricht nam de armoede schrikbarend toe. Een groot 
aantal mensen was zodoende voor bijstand aangewezen op de kerkelijke 
en stedelijke armenzorg. 

§ 2. Bedelarij, financiële toestand der charitatieve instellingen 
en reorganisatie van de armenzorg 

De armoede was in 's-Hertogenbosch zeer groot 2 7 ) . Naar aanleiding 
van een gift van 10.000 francs, door keizer Napoleon bij zijn bezoek aan 
de stad ten behoeve van de armen geschonken, deed de maire op 20 Juli 
1810 aan de prefect van het departement opgave over de wijze, waarop 
dit bedrag was verdeeld. Deze Etat de la distribution de la somme de dix 

1 
Sections ou quartiers de la ville 
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1 . 1 « 
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D: Hinthamereinde 
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I: Vughterdijk 
d'Orthen sous la 

de Bois-le-Duc 
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222 
90 
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116 
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14 
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307 
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797 
347 
382 
382 
286 
367 

40 

4166 
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758 12 
308 
602 9 
897 2 
423 10 
465 15 
432 15 
351 11 
453 6 

40 

4733 

28 ) G.Α., Ing. st. 1810, 18 Augustus. 
2 7 ) G.Α., Not. burg., weth. en vroedschap 1810, 13 Augustus η. 4. 
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mille francs, accordée par S.M. l'Empereur aux pauvres de la ville de 
Bou-le-Duc, laquelle somme, échangée en argent courant de Hollande, 
a rendu une somme de 4733 florins geeft ons een beeld van de grote 
armoede in de stad 2 8 ) . 
Deze tabel is zeer instructief. Zij toont aan, dat op een bevolking van 
± 13.500 zielen het aantal bedeelden een derde van het geheel bedroeg. 
Eveneens komt duidelijk naar voren, in welke wijken van de stad de 
meeste armen voorkwamen. Vooral in het blok Hinthamereinde, waar 
veel bedrijven gevestigd waren en een groot aantal arbeiders woonden, 
had de armoede door het gedeeltelijk stilliggen van het economisch leven 
grote afmetingen aangenomen. In de winter 1812-13 steeg het aantal 
behoeftigen zozeer, dat het centraal bureau van weldadigheid besloot om, 
na de traditionele Kerstcollecte ten bate van de armen, op 8 Januari 1813 
wegens de grote nood nog een buitengewone collecte te houden 2 9 ) . 

Naast de zeer verbreide armoede kwam te 's-Hertogenbosch ook bedelarij 
veelvuldig voor. Dit sociaal euvel was hier blijkbaar zeer opvallend. Want 
geeft het niet te denken, dat de algemene directeur der politie te Parijs, 
graaf Real, de aandacht van de prefect van het departement er op vestigde, 
„dat binnen deze stad de Bedelarij ten toppunt gestegen is" 3 0 ). Naar 
aanleiding hiervan verzocht de prefect de maire om inlichtingen. Ook 
vroeg hij, of er binnen de stad een geschikte ruimte was voor het vestigen 
van een „dépôt de mendicité" 3 1 ) . Graaf Real was de mening toegedaan, 
dat zulk een inrichting, waar de bedelaars aan het werk gezet zouden 
worden, een einde zou kunnen maken aan het veelvuldig bedelen. In 
Frankrijk was bij keizerlijk decreet van 5 Juli 1808 de bedelarij door 
geheel het land verboden en de oprichting van dépôts de mendicité 
bevolen 3 2 ). 
De maire erkende in zijn antwoord, dat de armoede in 's-Hertogenbosch 
hoog gestegen was. In enkele rake zinnen schetste hij de oorzaken: „Je 
ne tacherai pas, Monsieur le Préfet, de vous en faire un tableau. Au 
milieu de nous 3 3 ) vous aurez pu vous convaincre, que la prospérité ne 
règne pas dans cette cité. Les sources de l'existence de la plus grande 

se) G.A., Verb, maire 1810, 20 Juli η. 2. 
2 β) Archief Godshuizen, Circulaires van het Bureau central de Bienfaisance de 

Bois-le-Duc 1812, 14 en 31 December (n. 17 en 22). 
3 0 ) G.A., Ing. st. 1810, 2 November n. 1. 
3 1) Vgl. noot 30. 
3 2) Le Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der Armen en 

de Bedelarij, blz. 117. 
3 8) Prefect Fremin de Beaumont woonde immers in 's-Hertogenbosch, de hoofd

plaats van het departement der Monden van de Rijn. 
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partie des habitans sont taris; le commerce, cette artère vifiante du bien 
public, est entièrement anéanti; les fabriques et manufactures sont 
languissantes; les métiers sont dans l'inaction; la ville est dépourvue de 
toute guarnison depuis plusieurs mois; les fortunes des grands sont détruites 
par la réduction des Rentes sur la Hollande; l'artisan et l'ouvrier manquent 
le travail et ne trouvent point des moyens de subsistance, auquels ils 
puissent recourir" 3 4 ) . 

Door al deze factoren werd de bedelarij vanzelf in de hand gewerkt. Dit 
maatschappelijk euvel was algemeen verbreid en was in ons land nooit 
ernstig bestreden dan alleen politioneel. Zo zag de Ordonnantie tegens 
de bedelarijen binnen de stadt van 's-Hertogenbosch, 1708 de bedelarij 
alleen als iets strijdigs met de openbare orde en als een gevaar voor de 
algemene rust en veiligheid 3;i ). Men dacht er toen nog niet aan naar 
de oorzaken van dit euvel te zoeken en om langs paedagogische weg de 
mensen hiervan af te brengen en af te houden. Het Franse bestuur trad 
echter met kracht tegen de bedelarij op. Dit was hard nodig, want dit 
maatschappelijk kwaad, — voor een groot deel het gevolg van onprac-
tische liefdadigheid, welke geen onderscheid maakte tussen de werkwillige 
en de werkschuwe armen —, was sterk toegenomen. Amsterdam had in 
de Franse tijd 796 beroepsbedelaars36), 's-Hertogenbosch telde er circa 
200 3 7) en in Helmond had het gemeentebestuur enkele jaren tevoren 
aan ruim 80 van de meest behoeftigen verlof gegeven in deze plaats langs 
de huizen te gaan voor het vragen van een aalmoes 3 8 ) . Ofschoon ge
durende de laatste tijd de bedelarij in 's-Hertogenbosch was toegenomen, 
ontkende de maire toch, „dat deze stad met bedelaars overladen is". 
Volgens hem was de voorstelling, welke in de brief van graaf Real over 
de bedelarij te 's-Hertogenbosch gegeven werd, overdreven. Men zag 
in verhouding tot de nijpende armoede niet veel bedelaars in de straten. 
Iedereen kon zo maar niet bedelen, aangezien hiervoor bepaalde voor
schriften golden, waaraan men zich niet kon onttrekken. Zij, die bedelden, 
moesten ingeschreven zijn in een officieel register en hadden voor het 
uitoefenen van hun „beroep" permissie nodig van de maire. Wanneer 
zij de mensen om een aalmoes vroegen, behoorden zij op hun jas een 
koperen penning3 9) te dragen 4 0 ) . Degenen, aan wie zulk een penning 

34) G.A., Verb, maire 1810, 8 November η. 3. 
3 5 ) G.Α., Verzameling gedrukte reglementen. 
з я ) Colenbrander, Inlijving en Opstand, blz. 76. 
3 7 ) G.A.,Corr. 1811, 15 November (n.291). 
3 8 ) Van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving van het Departement Bra-

band, blz. 430. 
3 9 ) Afbeeldingen van deze penningen kan men zien bij Snoeck, De 's-Hertogen-

bossche Blok- of Bedelpenningen, plaat I en II. 
4 0 ) G.A., Verb, maire 1810, 8 November η. 3. 
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was uitgereikt, werden „geadmitteerde bedelaars" genoemd. Door dit teken, 
dat op een zichtbare plaats gedragen moest worden, was men gerechtigd 
tot het vragen van aalmoezen binnen de stad 4 1 ) . Iets dergelijks had men 
ook in Helmond, waar de bedelaars een koperen schildje, waarop het 
stadswapen stond afgebeeld, op hun borst moesten dragen ten bewijze, 
dat zij van het gemeentebestuur verlof hadden om te bedelen 4 2 ) . 

Uit voorgaand schrijven van de maire blijkt duidelijk, dat de armoede 
in 's-Hertogenbosch groot was met alle gevolgen van dien. De bedelarij 
was de laatste jaren belangrijk toegenomen43). Hoewel de instellingen, 
welke zich toelegden op liefdadig werk, zeer talrijk waren in deze stad 4 4 ), 
waren zij echter door de ongunstige tijdsomstandigheden niet meer in 
staat de toenemende armoede naar behoren op te vangen, vooral nu zij 
een belangrijk deel van de jaarlijkse inkomsten verloren hadden. Deze 
vermindering werd veroorzaakt door het uitblijven van de rentebetaling 
op de staatsschuldpapieren in de jaren 1808 en 1809. Door gebrek aan 
geld was de staat niet bij machte aan zijn financiële verplichtingen te 
voldoen. Doordat dit overmacht was, moesten de rentetrekkers zich wel 
neerleggen bij het tijdelijk gemis van hun inkomsten. 
De tiërcering, welke sedert 1810 door Napoleon ingevoerd werd en welke 
in tegenstelling tot de voorafgaande jaren tenminste nog een derde van 
de rente garandeerde, was echter een aanslag op een verkregen recht en 

41 ) In 1704 had de stadsregering van 's-Hertogenbosch besloten tot het afgeven 
van blok- of bedelpenningen aan behoeftige ingezetenen, die door ouderdom, lichaams
gebreken of ten gevolge van andere beletselen niet in staat waren de kost te verdienen 
en die door de armenfondsen niet in voldoende mate ondersteund konden worden: 
Snoeck, De 's-Hertogenbossche Blok- of Bedelpenningen, blz. 9. Ingevolge resolutie 
van het stadsbestuur d.d. 22 Mei 1776 werd er in dat jaar een aantal koperen bedel
penningen gemaakt, welke door de blokmeesters moesten worden uitgereikt: Van 
Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch III, blz. 1824. 

42 ) Van de Graaf f, a.w., blz. 430. 
43) In 1805 werden er circa 80 officiële bedelaars opgegeven; in 1811 waren het 

er reeds 200: G.A., Br. en Rapp. 1805, 23 April; en Corr. 1811, 15 November. 
44 ) Zie hiertoe o.a. de Mémoire sur l'organisation du système des secours des 

Hospices et autres Etablissements de bienfaisance, qui existent dans la ville de 
Boi-le-Duc. Hierin worden de volgende instellingen, welke zich met charitatief werk 
bezig hielden, opgegeven: 

La Maison du Saint Esprit, fondée en 1268. 
L'Hôpital civil, fondé en 1277. 
La Maison des Insensés, fondée en 1442. 
La Maison des Orphelins protestants, fondée en 1566. 
La Maison des Orphelins catholiques, fondée en 1783. 
Diaconies Protestantes. 
Administrations des Pauvres dans les neuf quartiers de la ville. 
Un nombre de vingt et un Hospices de Vieillards: 

G.A., Verb, maire 1810, 4 September η. 1. 
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verwekte daardoor veel ontstemming. Deze maatregel verhief immers wan
betaling tot regel en werd dan ook door het publiek beschouwd als een 
grove onrechtvaardigheid tegenover de goede trouw van vele burgers, die 
hun geld aan de staat geleend hadden op een door diezelfde staat ge
garandeerde rentevoet. Daarenboven vreesden met name de charitatieve 
instellingen, dat zij bij deze blijvende vermindering van inkomsten niet 
in staat zouden zijn om hun taak naar behoren te vervullen. Omdat 
immers haar bezit voor een belangrijk deel uit staatsobligaties bestond, 
— deze maakten tezamen een vermogen uit van circa 134 millioen 
francs45) —, bracht de rentcderving ernstige gevolgen met zich mee. 
Zo klaagde het Groot-Ziekengasthuis, dat het door de ticrcering in grote 
geldnood was gekomen4 6) . Deze inrichting had een bezit aan staats
obligaties van ongeveer 400.000 francs47) en derfde door de tiërcering 
per jaar 12.320 francs aan renteopbrengst. De regenten van het H. Geest-
huis schreven aan de maire van 's-Hertogenbosch: „Door de ophouding 
der betaling van intressen op het Rijk en de Stad, en door de toenemende 
armoede raakt de fundatie, aan onze zorgen toevertrouwd, in zoodanige 
verlegenheid, dat het voor onzen rentmeester ondoenlijk wordt de meest 
dringende schulden te betalen en in de dagelijksche te doene bedeelingen 
en verdere behoeften te voorzien". Daarom vroegen de regenten aan het 
gemeentebestuur subsidie om de ondersteuning op de oude voet te kunnen 
voortzetten 4 8 ) . In een missive van de commissie der godshuizen te 's-Her
togenbosch aan de minister van Binnenlandse Zaken werd het verlies, 
dat de instellingen van weldadigheid gezamenlijk door de tiërcering leden, 
geschat op 46.000 francs per jaar 4 9 ). 
Bij dit alles kwam nog, dat, sinds de invoering van het algemeen belasting
stelsel door Gogel, de fondsen ten behoeve van het charitatief werk geen 
vrijstelling meer genoten van 's lands imposities 5 0 ). Om de opgelegde 
taak behoorlijk te kunnen vervullen hadden sommige stichtingen schulden 

45) Tableau général et détaillé des Biens, Rentes, Collectes etc. formant Ie Revenu 
de tous les Hospices et Etablissements de charité de la ville de Bois-le-Duc, dressé par 
messieurs les membres de la Commission des Hospices, créé en vertu de l'arrêté de 
mons. le Préfet du Département des Bouches du Rhin le 21 Février 1811 et confirmé 
par S.E. le Ministre de l'Intérieur: R.A., Préfecture du département des Bouches du 
Rhin, portef. 170. 

4e) Archief Godshuizen, Coir. Commission des Hospices de Bois-le-Duc 1811, 10 
Augustus (η. 55). 

•") Een franc had toen de waarde van ongeveer een halve gulden, zodat deze 
som ± 200.000 gulden bedroeg. Dit was voor die tijd een groot bedrag. 

4 8 ) G.A.,Ing.st. 1811, 27 Maart. 
4 9 ) Archief Godshuizen, Corr.de la Commission des Hospices 1811, 24 Augustus 

(n. 65). 
Б 0) G.A., Res. 1806, 15 October; Staat der Godshuizen in het Departement Bra-

band: A.R.A., Bini. Ζ. 1808, portef. 812b. 
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moeten maken, waarvan de aflossing weer een gedeelte van de ontvangsten 

opeiste. Door al deze factoren, met name de tiërcering, waren de jaarlijkse 

inkomsten gedurende de Franse tijd veel geringer dan in de voorafgaande 

jaren. Welk een groot verschil dit opleverde, kan men zien in de volgende 

statistiek, die samengesteld werd uit gegevens, ontleend aan het Tableau 

général et détaillé des Biens, Rentes, Collectes etc. formant Ie Revenu de tous 

les Hospices et Etablissements de charité de la ville de Bois-le-Duc, 1811 5 1 ) . 

Namen der instellingen 
Jaarlijkse 
inkomsten 

Belasting 
etc. 

Verlies 
door 

tiërcering 

Netto 
inkomen 

1. Groot Ziekengasthuis . . 
2. Krankzinnigengesticht 

R. v. Arkel 
3. Katholiek Weeshuis . . 
4. Protestant Weeshuis . . 
5. Tafel van de H. Geest . 
6. Gasthuis A. van Mierden 
7. Gasthuis H. Proening van 

Deventer 
8. Gasthuis St. Elois . . 
9. Gasthuis C. Ulemans . 

10. Gasthuis Smits en Borre-
wouts 

11. Gasthuis A. van Avenne 
12. Gasthuis C. Caters 
13. Gasthuis A. Keyts . . 
14. Gasthuis M. Spijkers . 
15. Gasthuis Jenneke Hamers 
16. Gasthuis Hester v. Grins-

ven . . 
17. Gasthuis 
18. Gasthuis 
19. Gasthuis 
20. Gasthuis 
21. Gasthuis 

Heeren 
22. Gasthuis 
23. Gasthuis 

Sambeek 
24. Gasthuis 
25. Gasthuis 
26. Gasthuis 

W. Looiers и ) 
Α. van den Broek 
Η. van Nijnsel 
St. Antonius . 
Brands en 

Baatje Ooms 
v. d. Broek en v. 

Chr. Meelmans 
St. Martens . 
J. Schilders . 

Francs 

26177,29 

17102,71 
11323,32 
16828,98 
32136,87 

3031,42 

677,49 
651,22 
581,44 

964,— 
820,39 
416,97 
136,34 
241,04 
249,83 

4914,96 

1398,57 
209,04 

71,43 

273,12 
28,28 

1533,85 
492,75 

1495,55 

Francs j Francs | Francs 

260,78 ι 12320,43 13596,08 

149,54 

192,32 
240,— 

1085,52 
4,87 

24,89 
54,52 

55,51 

21,43 

34,96 

9,58 
3,44 

108,34 

74,14 
55,80 

19,74 
18,01 

82,11 
33,95 

48,88 

2498,96 
665,79 

5704,30 
5951,22 
1205,46 

179,16 
208,34 
100,86 

293,78 
322,62 
144,42 

115,79 
113,68 

2861,17 

439,83 

81,88 
4,06 

99,17 

680,13 

200,47 

14463,21 
10465,21 
10884,68 
25100,13 
1821,09 

498,33 
417,99 
426,06 

614,51 
476,34 
237,59 
126,76 
121,81 
136,15 

1945,45 

884,60 
71,36 
67,37 

154,21 
10,27 

771,61 
258,33 

419,27 ι 1027,40 

B 1) R.Α., Préfecture du département des Bouches du Rhin, portef. 170. 
52 ) De nummers 17, 25 en 37 hebben ondanks herhaald verzoek geen opgave 

gedaan van hun inkomsten. 
S3) Naast de inkomsten in graan ontving dit gasthuis jaarlijks ook nog 95 pond 

boter en 200 eieren. 
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Namen der instellingen 

27. Blok A: Grote Markt . . 
28. Blok В: Orthenstraat . . 
29. Blok С: Hinthamerstraat. 
30. Blok D: Hinthamereinde. 
31. Blok E: Kerk- en 

Verwerstraat 
32. Blok F: Weversplaats . 
33. Blok G: Vismarkt . . . 
34. Blok H: Vughterstraat . 
35. Blok I: Vughterdijk . . 
36. Ned. Herv. Gemeente . 
37. Waalse Gemeente . . . 

Jaarlijkse 
inkomsten 

Francs 

2570,80 
1292,08 
1874,94 
2095,30 

1397,74 
898,38 

1496,74 
1474,63 
2300,58 

14528,92 

151696,97 

Belasting 
etc. 

Francs 

89,12 

62,44 
5,68 

108,86 
4397,30 

7241,73 

Verlies 
door 

tiërccring 

Francs 

1176,53 
278,91 
868,70 
959,14 

744,20 
326,15 
661,16 
606,07 
479,08 

5126,55 

45837,28 

Netto 
inkomen 

Francs 

1305,15 
1013,17 
1006,24 
1136,16 

653,54 
572,23 
773,14 
862,88 

1712,64 
5005,07 

98617,96 

Ontvangst 
in graan 

Mudden 

15/4 
93/4 
4/4 

16/4 

10 
8/4 

7/S 
5 

809^4 

De jaarlijkse inkomsten uit eigen fondsen voor de charitatieve instellingen 
te 's-Hertogenbosch maakten tezamen een bedrag uit van fr. 151.696,96 
en een hoeveelheid van 809 mud graan. Zoals uit de voorgaande statistiek 
blijkt, werd het liefdadig werk door belasting en tiërccring beroofd van 
fr. 7.241,73 en fr. 45.837,28 aan jaarlijkse ontvangsten, zodat het ge
zamenlijk netto-inkomen nu nog maar fr 98.617,96 per jaar bedroeg. De 
obligaties leverden gemiddeld genomen een rente op van 3 % % 5 4 ) . 
Wanneer men nu het bedrag aan jaarlijkse inkomsten, zijnde fr 151.696,92, 
kapitaliseert tegen een rentevoet van 3^4%, dan krijgt men een som van 
4.045.252 francs. Omgerekend in guldens bedraagt dit f 1.992.735 5 5 ) . 
De ontvangst van graan bedroeg in het totaal ruim achthonderd mud. 
Deze graanopbrengst bestond vrijwel geheel uit rogge. Berekend tegen 
een globale prijs van f 15 per mud rogge5 6) was de geldswaarde van 
deze jaarlijkse inkomsten ± f 12.000. Omgerekend tegen 3^4% vertegen
woordigt dit een kapitaal van f 320.000. Men kan dus stellen, dat de 
mstellingen van charitatieve zorg gezamenlijk een vermogen hadden van 
meer dan twee en een kwart millioen gulden, hetgeen voor die tijd een 
zeer groot bedrag was. 

54) Wanneer men de rente optelt, welke de obligaties in het totaal opleverden, 
dan krijgt men een som van fr. 68 755,92. Het obligatiebezit van alle charitatieve 
instellingen tezamen bedroeg fr. 1.816.722,29. Deel nu een procent hiervan op het 
eerstgenoemde bedrag, dan krijgt men 3%%. 

56 ) In een stuk van 12 Juni 1810 en een van 23 April 1811 wordt opgegeven, 
dat een gulden toen de waarde had van 2 francs en 3 centimes; 1 franc was dus 
f 0,49,2: G.A., Not. В. en W. 1810, 12 Juni η. 1; en Besl. maire 1811, 23 April η. 1. 

0 0 ) Zie biz. 253. 
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Al deze stichtingen stonden los van elkaar. Ieder had zijn eigen bestuur en 
administratie, en handelde als zelfstandig rechtspersoon. Alleen op het be
stuur van het Groot-Ziekengasthuis en dat van de Tafel van de H. Geest had 
de stedelijke overheid rechtstreekse invloed, doordat zij de regenten be
noemde en toezicht hield. De Franse tijd bracht hierin echter grote verande
ringen. Bij keizerlijk decreet van 8 November 1810 werden een zeven
tiental Franse wetten, besluiten etc. „relatives à l'administration des biens 
des hospices civils" van toepassing verklaard in het departement van de 
Rijnmonden 5 7 ) . De voornaamste hiervan waren de wetten van 16 vendé
miaire an V (7 October 1796) en 16 messidor an VII (4 Juli 1799). 
Hoofdzakelijk door deze twee wetten werd het Franse systeem van armen
zorg, dat een sterke centralisatie inhield, hier ingevoerd5 8). De wet van 
16 vendémiaire an V droeg aan het gemeentebestuur het toezicht op 
over alle gast- en godshuizen. De plaatselijke overheid zou een „Com
mission des Hospices" moeten benoemen, welke onder contrôle van het 
municipaal bestuur het beheer over al de charitatieve stichtingen zou 
voeren. In de wet van 16 messidor an VII werd de administratie van 
deze liefdadige instellingen nader geregeld. 

Prefect Fremin de Beaumont vaardigde ter uitvoering van de executoir 
verklaarde wetten op 21 Februari 1811 een besluit uit. Hierin werd be
paald, dat o.a. te 's-Hertogenbosch een voorlopige commissie gevormd 
zou worden, welke al het charitatief werk zou bundelen 59 ). Deze com
missie zou in functie blijven tot aan de instelling van een definitief be
stuurslichaam. Zij moest een staat opmaken van alle activa en passiva 
der gast- en godshuizen per 1 Januari 1811, alsmede een nauwkeurige in
ventaris van het meubilair. Verder moest de commissie zo spoedig mogelijk 
aan de prefect doen toekomen een gedetailleerde statistiek van alle be
zittingen, renten etc. 6 0 ) . Aan deze opdracht werd door de commissie vol
daan door op 10 Augustus 1811 het reeds eerder genoemde Tableau 
général et détaillé des Biens, Rentes, Collectes etc. formant Ie Revenu 
de tous les Hospices et Etablissements de charité de Bois-le-Duc naar de 
prefect van het departement te zenden, die deze statistiek weer door
stuurde naar de minister van Binnenlandse Zaken te Parijs 6 1 ) . Tot leden 
van de voorlopige commissie over de gestichten te 's-Hertogenbosch werden 
aangewezen de heren T. C. van Rijckevorsel, J. G. Marggraff, M. van den 

57) Van Rooy, Het gesticht Reinier van Arkel, blz. 65-66. 
Б 8) a.w., blz. 63-65. 
Б 0) Dit besluit is afgedrukt bij Van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van 

het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch, 
blz. 20-22, art. 1. 

^0) a.w., art. 2. 
0 1 ) Archief Godshuizen, Corr. Commission des Hospices 1811, 10 Augustus (n. 54). 
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Heuvel, H. de Wijs en P. J. Vogelvanger; als secretaris S. Latour en als 
ontvanger J. H. van der Does 62 ). Dit benoemen van de leden voor de 
commission des hospices was eigenlijk in strijd met de wet van 16 vendé
miaire an V, volgens welke dit door het gemeentebestuur had moeten 
geschieden. De gereserveerde houding, welke men op veel plaatsen tegen
over de reorganisatie van de armenzorg aannam, heeft de prefect waar
schijnlijk beducht doen zijn voor vertraging, zodat hij zelf de zaak in 
handen nam. 
Het in het voorafgaande besproken besluit van de prefect werd op 5 Maart 
1811 door de minister van Binnenlandse Zaken bekrachtigd6 3). Op 
30 Maart maakte de prefect bekend, dat de provisionele commissie op 
1 April 1811 door de maire als een definitief college zou worden ge
ïnstalleerd 6 4 ). De commission des hospices wilde niet overhaast te werk 
gaan bij het uitvoeren van de nieuwe maatregelen tot centralisatie van de 
armenzorg. Dit blijkt duidelijk uit het verslag van haar vergadering op 
1 April 1811. Daarin werd aangetekend, dat een haastig overschakelen 
naar de nieuwe organisatievorm grote schokken met zich zou meebrengen. 
Immers het aantal instellingen van weldadigheid was groot; sinds enkele 
jaren had het merendeel hiervan schulden aangegaan, terwijl hun crediet-
waardigheid voor een belangrijk deel berustte op het prestige van de oude 
administrateurs. Het zou dus voor het welzijn van de armen veel beter 
zijn, wanneer de reorganisatie geleidelijk verliep6 5) . 
Bij besluit van 10 Juli 1811 werden door de prefect de oude bestuurders 
van de liefdadige instellingen ontheven van hun functies en van elk beheer 
uitgesloten66). In de loop van het jaar 1811 kwam de reorganisatie van 
de armenzorg grotendeels tot stand. De bezittingen van de gast- en gods
huizen en van de blokken werden door de commission des hospices over
genomen en samengevoegd: voortaan zouden zij door een centrale ad
ministratie beheerd worden. Alle stichtingen voor de ouden van dagen 
werden opgeheven. Met de fondsen hiervan werd een algemeen oude 
mannen- en vrouwenhuis opgericht, waarvoor het gebouw van het 
H. Geesthuis bestemd werd 6 7 ). Dit gesticht voor oude lieden kwam te 
staan onder het beheer van de commission des hospices, waaronder ook 

82 ) Zie noot 59, art. 6. De maire van de stad, A. G. Verheyen, was krachtens 
zijn ambt voorzitter van deze commissie. 

03 ) Van Rooy, a.w., bh. 22. 
64) a.w.,b\z.23. 
0 5 ) Archief Godshuizen, Registre des délibérations de Ia Commission des Hos

pices 1811, 1 April, fol. 4. 
88) Een afschrift van dit besluit is door Van Rooy opgenomen, a.w., blz. 24-27 
β 7 ) Van Rooy, α.»., blz. 29. 
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vielen de Tafel van de H. Geest, het Groot-Ziekengasthuis, het krankzin
nigengesticht Reinier van Arkel, het Katholiek en Protestant Weeshuis, 
en voorlopig tot 1 Januari 1812 de fondsen van de negen Blokken68). 

Bij besluit van 28 December 1811 werd door de prefect van het de
partement met ingang van 1 Januari 1812 een „Bureau central de Bien
faisance" ingesteld voor het kanton 's-Hertogenbosch 6 9 ). Dit bureau had 
tot taak zich bezig te houden met de rechtstreekse armenzorg, met name 
de bedeling. Het zou de beschikking krijgen over de fondsen van de 
voormalige armbesturen in de negen blokken en bovendien over de bij
dragen van de „collecten in de kerken en tempels, alsmede over de in
komsten der goederen, tot heden door de diaconiën of andere godsdienstige 
corporatiën bestuurd en welke ten doel hebben den armen in het algemeen 
te ondersteunen" 7 0 ) . De commission administrative des hospices zou ieder 
jaar een som van 12.000 francs moeten storten in de kas van het bureau 
de bienfaisance, welk bedrag moest worden getrokken uit de opbrengst 
van de bezittingen van het H. Geesthuis 7 1 ). Daarenboven werd van stads-
wege subsidie verleend, omdat de genoemde inkomsten lang niet toereikend 
waren voor het bureau om de grote armoede te lenigen. In de begrotingen 
voor de jaren 1812 en 1813 trok het stadsbestuur telkens 16.000 francs 
uit om het charitatief werk te subsidiëren 72 ) . 

Op 1 Januari 1812 trad het Bureau van weldadigheid in werking. Het 
was samengesteld uit de volgende leden: de door Napoleon tot bisschop 
aangewezen M. van Camp, plebaan Hoogaerts, W. J. Heeren, P. de la 
Court, Van Remy van Langendonck, J. Vermeulen ; secretaris was het 
medelid P. van Fenema en voorzitter, evenals bij de commission des hos
pices, qualitate qua maire A. G. Verheyen 7 3 ). In de vergadering van het 
bureau de bienfaisance, op 14 Februari 1812, werd het lid Heeren 
unaniem tot vice-voorzitter gekozen 7 4 ). 

Onder dit centraal orgaan van directe armenzorg ressorteerden tien zgn. 
„Bureaux Auxiliaires", — negen in de oude stadsblokken en een te Orthen 
—, die ter vervanging van de voormalige blokmeesters voor de bedeling 

ω) Van Rooy, a.w., blz. 27-28. 
ββ) Besluit van prefect Fremin de Beaumont van 28 December 1811, art. 1: aan

gehaald door Van Rooy, a.w., blz. 34-35. 
7 0) a.w., art. 2. 
T1) a.w., art. 3. 
та) Zie de gemeentebegroting voor 1812, art. 62, en die voor 1813, art. 58: G.A., 

Not. burg., weth. en vroedschap 1811, 22 Juli n. 1, en 1812, 4 Mei n. 1. 
7 3 ) Archief Godshuizen, Delib. Bureau centraal van Bienfaisance 1812, vergade

ring van 2 December 1811, fol. 1. 
T4) t.a.p., 14 Februari 1812, fol. 4. 
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in hun respectieve wijken moesten zorgen7 5) . Bij resolutie van 23 April 
1812 bepaalde het algemeen bureau van weldadigheid, dat alle bedelingen 
aan behoeftigen, zowel die door het Geefhuis als door de Blokken, per 
1 Mei d.a.v. zouden ophouden en dat de bureaux auxiliaires op die datum 
in werking zouden treden 7 6 ) . Hoewel het bureau central de bienfaisance 
zijn werkzaamheden op 1 Januari 1812 had aangevangen, werd de ad
ministratie nog tot 1 Mei door de regenten van het Geefhuis waarge
nomen 7 7 ) . Op die datum konden de leden van het bureau behoorlijk zijn 
ingewerkt en de organisatie voldoende zijn geregeld, om de armenzorg 
geheel over te nemen. Het bureau central was het overkoepelend lichaam, 
terwijl de bureaux auxiliaires de uitvoerders waren van de gegeven richt
lijnen en zich met de directe armenzorg bezig hielden. Op 23 April en 
30 Juli 1812 besloot het centraal bureau aan de tien onderafdelingen 
voor de maanden Mei en Juni, en de maanden Juli tot en met November 
resp. 3670 en 9175 francs beschikbaar te stellen ten behoeve van hun werk 
voor de armen 7 8 ) . Terwijl vroeger de blokmeesters de behoeftige personen 
in hun wijk konden bedelen uit de inkomsten van de eigen fondsen, hadden 
de bureaux auxiliaires daarentegen niet de beschikking over eigen middelen. 
Het centraal bureau beheerde nu de armenfondsen van de oude blokken en 
verdeelde de inkomsten hiervan over de hulpbureaux. 
Al de activiteiten, welke voorheen door de Tafel van de H. Geest en de 

7B) Deze auxiliaire bureaux van weldadigheid waren in de verschillende wijken als 
volgt samengesteld: 
Sectie Groóte Markt: M. Kippinx, M. de Wijs, G. Sterk, F. van Lanschot, F. Halewijn. 
Sectie Orthenstraat: A. den Doop, W. Hopmans, B. Hagelaars. 
Sectie Hinthamerstraat: H. Sassen, J. F. van Rijckevorsel, W. H. van Thije Hannes, 
P. van der Horst, D. Lightcnvelt. 
Sortie Hinthamereind: F. Sopcrs, C. Coppens, G. van Ε φ , Α. Cronenburg, W. Mi-
noretti. 
Sectie Kerk- en Verwcrstraat: A. Loutermans, P. van Bommel, A. van Galen, J. 
Wolfsbergen, J. F. van der Vaart. 
Sectie Weversplaats: M. Frederiks, J. van der Meulen, F. Arend, W. D. Bosch, R. 
van Zuylen. 
Sectie Vismarkt: G. Deckers, J. Alterna, V. van Rijckevorsel. 
Sectie Vughterstraat: P. den Doop, L. Gast, D. Noman sr., P. van Son en H. van 
Geffcn. 
Sectie Vughterdijk: A. F. Mulders, J. de Wijs, J. van de Goor. 
Sectie Orthen: van de Ven (pasteur), G. van de Grint, L. van Rooy. 
De verzoeken om onderstand moesten „in gewoonc gevallen primitivelijks aan voors. 
Bureaux geschieden": Archief Godshuizen, Delib. Bureau centraal van Bienfaisance 
1812, vergadering van 2 Dec. 1811, fol. 1-2. 

7 0 ) Archief Godshuizen, Circ. Bureau centraal van Bienfaisance 1812, 30 April 
(n.6). 

7 T) t.a.p., 3 Januari (n. 3). 
7 8 ) Archief Godshuizen, Delib. Bureau centraal van Bienfaisance 1812, 23 April 

en 30 Juli, fol. 5 en 9 verso. 
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Blokken ten behoeve van de armen werden ontplooid, moesten nu door 
het bureau de bienfaisance overgenomen worden. In November 1811 
richtte de prefect van het departement aan de commission des hospices 
een schrijven, waarin hij de vraag opwierp of men voort moest gaan met 
de uitdeling van Rumfordse soep. De commissie antwoordde de prefect 
een sterk voorstander te zijn van „la distribution aux pauvres de ces soupes 
économiques, qui réussissent encore l'avantage de leur donner une nourri
ture saine et abondante" 7 9) . Het slot van de correspondentie over dit 
onderwerp was, dat in 1812 aan het bureau de bienfaisance werd opge
dragen om voortaan voor de bereiding van de Rumfordse soep te zorgen. 
Daartoe kreeg het de beschikking over de keuken van het Geefhuis, waar 
„pour préparer les soupes économiques à la Rumford" een grote ijzeren 
ketel en andere benodigde gereedschappen aanwezig waren 8 0 ). Het bureau 
de bienfaisance nam aldus een tak van armenzorg over van het Geefhuis. 
Van deze laatst genoemde instelling werd in September 1810 opgegeven, 
dat zij in de wintertijd een half jaar lang aan de armen per week 2200 
porties Rumfordse soep uitdeelde 8 1 ) . 

Al de veranderingen in de organisatie van de armenzorg, welke in de 
loop van de Franse tijd hier werden aangebracht, vonden niet plaats in 
het deel van het koninkrijk Holland, dat pas op 9 Juli 1810 bij Frankrijk 
was ingelijfd 82 ). De armenzorg bleef hier op de oude voet voortbestaan. 
Dit is te verklaren uit het feit, dat dit gebied als een apart en eigen geheel 
in het Franse rijk was opgenomen en niet zoals de departementen van 
de Rijnmonden en van de Schelde als zuiver Frans territorium werd be
schouwd, waarop alle Franse wetten, decreten, enz. automatisch van toe
passing waren. 

Na de verdrijving van de Fransen heeft de Souvereine Vorst, Willem I, 
bij besluit van 31 December 1814 de door het Franse bestuur ingevoerde 
veranderingen buiten werking gesteld. Het idee van centralisatie bleef 
echter gehandhaafd. Immers in hetzelfde besluit werd bepaald, dat er 
in iedere gemeente een algemeen armbestuur zou ingesteld worden, 
waarvan de plaatselijke overheid de leden zou benoemen8 3) . Conform 
dit besluit werd op 31 Januari 1815 door de burgemeester van 's-Her-
togenbosch het eerste College van Regenten over de Armen en Godshuizen 

7 β ) Archief Godshuizen, Reg. délibérations de la Commission des Hospices 1811, 
29 November. 

β 0 ) t.a.p., 1812, 16 Juni. 
8 1 ) Mémoire sur l'organisation du système des secours des Hospices et autres 

Etablissements de bienfaisance, qui existent dans la ville de Bois-le-Duc: G.A., 
Verb, maire 1810, 4 September η. 1. 

8 2 ) Van Rooy, Het krankzinnigengesticht Reinier van Arkel, blz. 67. 
8 3 ) Dit besluit van 31 December 1814, dat 29 artikels omvat, kan men vinden 

als bijlage V bij Van Rooy, a.w., blz. 261-69. 
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geïnstalleerd 84 ). Alle instellingen van liefdadigheid kwamen onder het 
beheer van dit bestuur, behalve het Katholiek en het Protestant Weeshuis, 
welke aan de vroegere beheerdere werden teruggegeven 8 5 ) . De artikelen 7 
en 16 van het regeringsbesluit van 31 December 1814 bepaalden immers, 
dat alleen „de Armenfondsen, welke aan geene bijzondere Godsdienstige 
Gezindheid hebben toebehoord" in een algemeen fonds verenigd zouden 
blijven 8 6 ) . In de vergadering van het college, op 26 April 1817, besloten 
de regenten de fondsen, welke een gelijke bestemming hadden, bijeen te 
voegen tot afzonderlijke afdelingen: A. het Oude Mannen- en Vrouwen
huis, in welke afdeling de fondsen vielen van de vroegere gasthuizen voor 
oude en behoeftige lieden; B. het Groot-Ziekengasthuis; C. het Zinneloos-
huis; D. het Bedelingsfonds, waartoe voortaan de fondsen van het H. Geest-
huis en van de blokken behoorden 8 ' 7 ) . 

§ 3. De medische zorg voor de minvermogende klasse 

Velen, die in behoeftige omstandigheden verkeerden, hadden dit te 
wijten aan de slechte medische verzorging, welke zij in de loop van hun 
leven genoten hadden. Zorg voor arme kraamvrouwen, een goede ver
zorging van pasgeboren kinderen, het laten inenten tegen besmettelijke 
ziekten, het geven van technisch onderricht, etc. zouden latere ongeschikt
heid voor handenarbeid kunnen voorkomen. Doordat, zoals reeds eerder 
werd uiteengezet, men de armenzorg zeer lang louter als bedeling had 
beoefend en men zich buiten het geven van aalmoezen niets van de armen 
had aangetrokken, waren vele behoeftigen tot een zekere staat van indo
lentie en gebrekkigheid vervallen. Het niet kennen van een behoorlijke 
zorg voor de gezondheid, het gemis van een school- en vakopleiding, de 
ruime uitdelingen van de armenfondsen zonder enig critisch vooronderzoek, 
waardoor het gemakkelijk was te leven van de publieke milddadigheid en 
daardoor de luiheid en nietsnutterij zeer bevorderd werden, etc. hadden 
op de duur een aantal minvermogenden tot lusteloze en physiek onvol
waardige mensen gemaakt. Hoe deze lieden leefden, kan men vernemen 
uit een artikel, dat de Bossche arts Abraham Walkart omstreeks 1780 
over het leven van de Bosschenaren schreef: „Onder den gemeenen Man 
vindt men veele slempers, die hun tijd en geld, met bier en vooral jenever 
in de kroeg te zuipen, jammerlijk verkwisten en thuis in armoede en on-
reinigheid leeven; niet weinigen worden er door tot den bedelzak gebragt, 

" ) Van Rooy, a-w., blz. 79. 
85) a.a;.,blz.81. 
80 ) a.w., blz. 263 en 266. 
87) a.a;.,blz.82. 
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welk ambacht, hen zeer makkelijk vallende, binnen deeze Stad vrij talrijk 
i s " 8 8 ) . 
Uit physiek onvermogen en door de ingewortelde gemakzucht bij vele 
lieden is het te verklaren, dat ondanks de heersende werkloosheid toch 
nog grote aantallen vreemde werkkrachten in ons land, vooral in de steden, 
aan de slag konden komen. Er was niet alleen een trek van arbeidskrachten 
van het platteland naar de stad, maar ook veel buitenlanders, vooral uit 
Duitsland, wisten hier door hun aanpakken en flinkheid een bestaan op 
te bouwen. Er bestond in ons land vooral een gebrek aan goede vak
arbeiders. Dit tekort moest door buitenlanders aangevuld worden, terwijl 
het aan inlandse vakarbeiders op strenge straffen verboden was te 
emigreren. Laatst genoemde bepaling was niet iets nieuws. Door de Staten-
Generaal der Verenigde Nederlanden was reeds bij placaat van 24 Decem
ber 1751 geordonneerd, dat het ongeoorloofd was „zig direct of indirect 
te laten gebruyken tot het aanwerven van handwerkslieden, hier te Lande 
de kost winnende met eenige soorten van Fabricquen, Traficquen of Hand
werken, op poene van daarvoor rigoureuselijk, en zelfs naar exigentie van 
zaken met de dood, te zullen worden gestraft". Hierbij werd een premie 
van honderd ducaten beloofd voor ieder, die zulk een ronselaar zou aan
brengen 8 9 ). 3 Februari 1752 volgde het verbod om werktuigen, nodig 
voor maal- en draaibewegingen in de nijverheid, naar het buitenland te 
exporteren op straffe van een openbare geseling en een gevangenisstraf van 
tenminste 25 jaar. Iemand, die buitenslands deze werktuigen zou gaan 
vervaardigen, werd van zijn nationaal burgerschap vervallen verklaard 9 0 ) . 
Het placaat van 17 October 1753 verklaarde dit voorschrift in het bij
zonder van toepassing op de uitvoer van lint- en passementmolens; hierop 
werd een boete gesteld van 1000 gulden 9 1 ) . Door publicatie van het 
Staatsbewind van 17 December 1801 werden voorgaande bepalingen be
vestigd. Betreffende het verbod van aanwerven van handwerkslieden voor 
het buitenland werden met name genoemd: houtzagers, touwslagers, 
wevers, twijnders en dergelijken 9 2 ). Bij decreet van 9 April 1809 legde 
koning Lodewijk nogmaals vast, wat in 1751-52 en 1801 betreffende het 
ronselen van vaklui en de export van werktuigen voorgeschreven was 9 3 ) . 

e8) Walkart, Zaakelijk bericht over de natuurlijke gesteldheid der hoofdstad 
's-Hertogenbosch en de ziekten, die er in 1779 zijn voorgevallen, in Verhandelingen 
van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit in de Vcreenigde Neder
landen I, 2e stuk (1783), blz. 280. 

8e) G.A., Vervolg van de Collectanea van A. van Heum, 1747-68, I, fol. 158 η. 3 
(A 566). 

»o) t.a.p., fol. 158-59 η. 4. 
9 1 ) t.a.p.,lo\. 159 η. 5. 
9 8 ) G.A., Br. en Rapp. 1801, 23 December. 
β 3 ) R.A., Ing. st. 1809, 18 April A (Gew.Best. portef. 288); G.A., Br. en Rapp. 1809, 

2 Bloeimaand n. 9. 
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Gedurende de Bataafse maar vooral in de Franse tijd ging men er 
steeds meer toe over om maatregelen te nemen ter verbetering van de 
volksgezondheid. Hierdoor zou men een grote oorzaak van het toenemend 
pauperisme kunnen wegnemen. Ten behoeve van de medische verzorging 
der armen werden door het Bureau central de bienfaisance te 's-Hertogen-
bosch aan de prefect van het departement de artsen Fret en Van der Loo 
voorgedragen ak „médicins des pauvres"; daarenboven werden voor hulp 
aan zieke armen aangewezen de chirurgijn Bodenstaff en de vroedvrouwen 
Kersteyn, Abt en Scheurkogel 94 ). Genoemde personen zouden voor hun 
diensten een salaris ontvangen van het bureau central. Op 30 September 
1812 arresteerde de prefect van het departement een besluit, waarin hij 
deze voordracht bevestigde. In dit besluit bepaalde de prefect, dat elk 
kwartaal door het bureau de bienfaisance aan de armendokters, de chirur
gijn en de vroedvrouwen een lijst van minvermogende lieden gegeven zou 
worden om deze in geval van ziekte hulp te verlenen. Het bureau van 
weldadigheid moest met een apotheker schikkingen maken over de leveran
tie van medicijnen aan armen; deze geneesmiddelen mochten niet ver
strekt worden dan op recepten, door de artsen afgegeven. De verschafte 
medicamenten zouden door het bureau betaald worden 9 5 ) . 
Op 22 December 1812 verzond het bureau central de bienfaisance een 
circulaire aan de bureaux auxiliaires, waarin meegedeeld werd, dat per 
1 Januari 1813 de geneeskundige verzorging van zieke armen door twee 
doctoren, een chirurgijn en drie vroedvrouwen zou geschieden op vertoon 
van een certificaat. Dit papier kon door de bureaux auxiliaires afgegeven 
worden aan onvermogende zieken in hun wijk, die niet in het Groot-
Ziekengasthuk waren opgenomen en die naar het oordeel van het bureau 
voor medische bijstand in aanmerking kwamen. Er werden een aantal 
gedrukte formulieren verstrekt, welke door de bureaux auxiliaires konden 
worden ingevuld, zodat de armen op vertoon daarvan de nodige medkche 
hulp zouden krijgen van de daartoe aangewezen personen 9 6 ) . Voor medi
cijnen kon men terecht bij apotheker Rarickx 9 7 ) . Deze verstrekte in het 
jaar 1813, ten behoeve van zieke armen, geneesmiddelen ter waarde van 
4147 francs 9 8 ) . 

Ook door preventieve zorg wilde men de volksgezondheid, vooral die 

94) Archief Godshuizen, Gire. Bureau centr. Bienfaisance 1812, 5 Februari (n. 4). 
95) G.A., Ing. st. 1812, 30 September. 
9 β ) Archief Godshuizen, Gire. Bureau centr. Bienfaisance 1812, 22 December 

(n.20). 
9 7 ) Archief Godshuizen, Delib. Bureau centr. Bienfaisance 1812, 3 Januari fol. 3. 
β 8 ) Archief Godshuizen, Reg. délibérations Bureau centr. Bienfaisance 1813, 25 No

vember fol. 12; Archief Godshuizen, Reg. corr. Bureau centr. Bienfaisance 1813, 5 No
vember fol. 13 veno; 1814, 14 Januari fol. 18 verso. 
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van de in dit opzicht toch al kwetsbare armen, beschermen. Op 12 Maart 
en 18 Mei 1813 schreef de prefect van het departement van de Rijn
monden, op bevel van keizer Napoleon, verscheidene maatregelen voor 
ter stimulering van de inenting met koepokstof. De maire van 's-Hertogen
bosch drong, in een missive aan de leerkrachten van de plaatselijke scholen, 
er met klem op aan te bevorderen, dat alle leerlingen zich lieten vaccineren 
tegen de pokken. Op de stedelijke armenschool, waar de kinderen van 
bedeelden verplicht waren heen te gaan " ), moest ieder zich aan de inenting 
onderwerpen1 0 0). De armen, die afhankelijk waren van de bedelingen, 
werden tot vaccinatie gedwongen. Dank zij de gemaakte propaganda waren 
er in 's-Hertogenbosch „fort peu d' antagonistes de la Vaccine" 1 0 1 ) . 

Door allerlei voorzorgsmaatregelen wilde de stedelijke overheid de be
volking beschermen tegen besmettelijke ziekten. Aangezien openbare hy
giëne een belangrijke voorwaarde hiertoe was, werd er in Januari 1813 
een reglement uitgevaardigd tegen straatverontreiniging, vervuiling van 
de grachten en huizen, etc. 1 0 2 ). Reeds omstreeks 1780 had de arts 
Walkart de volgende opmerking gemaakt: „Aan de openbaare zindelijk
heid valt veel te verbeteren: op de straaten ziet het er vrij morsig uit en 
in de huizen, vooral van den gemeenen burger, heeft de onreinheid maar 
al teveel p laa ts" 1 0 3 ) . 

Na de inlijving bij Frankrijk werd het decreet van 23 prairial an XI I 
(12 Juni 1804), waarbij het begraven in kerkgebouwen verboden werd, 
hier te lande van toepassing verklaard 1 0 4 ) . Op 20 Maart 1811 vaardigde 
de maire van 's-Hertogenbosch een besluit uit, dat een afschaffing inhield 
van het begraven in de kerk 1 0 5 ) . Ook werkte men in deze tijd verder 
aan de vroegere plannen van koning Lodewijk om de kerkhoven te ver
leggen naar een punt buiten de bebouwde kom der gemeente. In 's-Her
togenbosch had men daartoe het oog op een terrein in het nabijgelegen 
dorp Vugh t 1 0 6 ) . Dat men de nieuwe begraafplaats in Vught wilde aan
leggen vond zijn oorzaak in het feit, dat de grond hier hoog en droog was, 
terwijl de naaste omgeving van 's-Hertogenbosch buiten de wallen moerassig 

99) Van de Graaff, a.w., blz. 298. 
100) Van de 261 leerlingen hadden er 81 vroeger natuurlijke pokken gehad en 

waren dus immuun. Het overige deel was ingeënt: G.A., Ing. st. 1813, 18 October. 
101) G.A., Corr. 1813, 14 Augustus (n.372). 
102) G.A., Besl. maire 1813, 26 Januari. 
103 ) Walkart, a.w., blz. 276. 
10*) C. F. X. Smits, De grafzerken in de Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch, 

's-Hertogenbosch 1912, blz. IV. 
10B) G.A.,Besl. maire 1811, 20 Maart. 
108 ) Dit terrein was gelegen aan de oude weg van Vught naar Boxtel en grensde 

aan de grond van de heer Van Berensteyn en aan die van de weduwe Liempd. De 
kosten voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats werden begroot op 20.456 francs: 
GA-.Ing-st. 1812, 24 Juli. 
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was en jaarlijks gedurende de winter onder water stond 107 ). De maire 
berichtte aan de prefect, dat het hoogstnoodzakelijk was de gestorvenen 
buiten de stad te begraven om daardoor het gevaar van besmettelijke 
ziekten te verminderen108). De plannen tot de aanleg van een nieuwe 
begraafplaats zijn echter niet tot uitvoering gekomen. Men beperkte zich 
tot het niet meer begraven in kerkgebouwen; de kerkhoven rondom de 
kerken bleven echter in gebruik. Na de verdrijving van de Fransen keerde 
men tot de oude toestand terug, doordat bij besluit van 22 December 1813 
door de Souvereine Vorst, Willem I, het begraven in de kerken weer werd 
toegestaan109). Aan dit gebruik werd vijftien jaar later voorgoed een 
einde gemaakt door het regenngsbesluit, dat met ingang van 1 Januari 
1829 de afgestorvenen niet meer in kerkgebouwen mochten worden be
graven 1 1 0 ) . 

§ 4. De bevolkingsstructuur gedurende de Franse tijd 

In het begin van de negentiende eeuw was de bevolkingscurve van 
's-Hertogenbosch, evenals gedurende de tweede helft van de achttiende 
eeuw, vrijwel stationnair, zoals duidelijk blijkt uit het volgende staatje: 

's-Hertogenbosch | 

jaar 

1805 " i ) 
1811" a) 
1815 " 3 ) 
1820"4) 

aantal inwonen 

13156 
13716 
13071 
13237 

De grote armoede in aanmerking genomen was dit nog niet zo slecht, 
want terwijl in andere steden het aantal inwoners terugliep, zoals in 

107) G.A. ,COIT. 1811, 30 November (n.316). 
108) G.A.,Corr. 1813, 1 April (n. 154). 
109) Smits, a.w., blz. IV. 
" 0 ) Vgl. noot 109. 

111 ) Van de Graaf f, Tabellen behoorende tot de Statistiek van Braband, tabel 
La.D. 

112) Statistisch Tafereel van het Departement der Rhijnmonden, 1811: R.A., 
coll. Hultman n. 4. 

113) Statistisch Tafereel der Provincie Braband, 1815, gedrukt 's-Hertogenbosch 
1815. 

114) Almanak voor de provincie Noord-Braband, jrg. 6 (1820), blz. 78. 
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Amsterdam van 217.024 zielen in 1795 1 1 5 ) tot 180.179 in 1815 1 1 β ) , 
was het aantal ingezetenen van 's-Hertogenbosch toch nog gestegen van 
12.627 in 1795 1 1 7 ) tot 13.071 in 1815 1 1 8 ) . 

Met de cijfers, die men in rapporten en statistieken aantreft, moet men 
zeer voorzichtig zijn. Vaak lopen de opgaven van de bevolking van 
's-Hertogenbosch dooreen met die van de stad en vrijdom samen. Soms 
worden getallen van vorige jaren gebruikt. Een sterk voorbeeld hiervan 
treft men aan in de Précis Statistique du département de Brabant van 
1808. Deze statistiek geeft voor het inwoneraantal van 's-Hertogenbosch 
twee cijfers, nl. op blz. 8 van de verklarende tekst 13.156 en in het Tableau 
général (F) des manufactures een getal van 13.468 1 1 9 ) . Deze beide 
cijfers, welke men hier zowel voor de stad alleen als voor 1808 wil laten 
gelden, blijken ontleend te zijn aan de Tabellen behoorende bij de Statistiek 
van Braband van Servaas van de Graaff. Hierin wordt als resultaat van 
de telling in 1805 opgegeven: 's-Hertogenbosch 13.156 en stad -f- vrijdom 
Orthen 13.468 ingezetenen 1 2 0 ) . Dit laatste cijfer werd echter niet alleen 
in 1808 als inwoneraantal overgenomen, maar zelfs nog in 1811 gaf de 
maire dit getal aan de prefect van het departement op ab zijnde de grootte 
der bevolking 1 2 1 ) . Pas het aantal van 13.575, dat in November 1811 werd 
opgegeven na een verzoek hiertoe door de prefect, is een meer betrouwbaar 
cijfer, terwijl stad en omgeving 13.900 inwoners telden 1 2 2 ) . In het Statis
tisch Tafereel van het departement der Rhijnmonden, 1811 wordt echter 
een zielenaantal van 13.716 voor de stad genoemd 1 2 3) . Daar dit laatste 
cijfer ook op andere plaatsen wordt vermeld1 2 4) , hebben wij dit aan
genomen voor de bevolkingsgrootte in 1811. 

De toename van de bevolking was niet groot; in de Franse tijd en de 
eerste jaren daarna nam het inwoneraantal zelfs sterk af. Het geboorte
overschot bedroeg in 1811 toch nog 66 zielen, zoals men uit de volgende 
tabel kan opmaken: 

115) Volkstellinge in de Nederlandsche Republiek van 1795, uitgegeven op last 
der Commissie tot het ontwerpen van een Plan van Constitutie voor het Volk van 
Nederland, blz. 50. 

1 1 β ) Ramaer, Het koninkrijk der Nederlanden, blz. 253. 
1 1 T ) G.A., Res. 1795, 10 October (A 168, fol. 427). 
" 8 ) Vgl. noot 113. 
1 1 β ) Précis Statistique du département de Brabant: R.A., Verb, landdrost 1808, 

12 September N (Gew.Best. portef. 940). 
^ 0 ) Vgl. noot 71. 
w t ) G.A.,Corr. 1811, 5 Augustus (n. 183). 
1!ra) G.A.,Con·. 1811, 6 November (n.274). 
123 ) R.A., coll. Hultman n. 4. 
124) Staat van Bevolking der tegenwoordige provincie Braband in 1811, in Sta

tistisch Tafereel der provincie Braband; en Volksmenigte van Braband, opgemaakt 
na de telling van 1811, tabel in coll. Hultman n. 2. 
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Etat du nombre approximatif des Naissances, Mariages et Décès, qui auront lieu dans 

la commune de Bois-le-Duc pendant l'année 1811 12B) 

Nombre effectif, 
jusqu'au 

15 novembre 1811 

Naissances . . 415 
Mariages . . . 112 
Décès . . . . 356 

Nombre présumé, 
jusqu'au Total 

31 décembre 1811 ! 

Naissances . . . 52 Naissances . . 467 
Mariages . . . 14 Mariages . . . 126 
Décès . . . . 45 Décès . . . . 401 

Toen na de Franse tijd een onderzoek werd ingesteld naar de grootte 
der bevolking, bleek deze te zijn teruggelopen van 13.716 zielen in 1811 
tot 13.071 op 1 Januari 1815 1 2 6 ) . Mogelijk kan deze teruggang ten dele 
verklaard worden uit de oorlogsjaren 1812-13, die een groot aantal mannen 
opeisten. Dit blijkt o.a. uit de Vergelijking tusschen de Volksmenigte in 
Braband in 1811 en 1815 1 2 7 ) . Het arrondissement 's-Hertogenbosch telde 
40.557 ongetrouwde mannen in 1811 en 38.278 in 1815 1 2 8 ) . Andere 
groepen zoab de ongetrouwde vrouwen of getrouwde mannen namen in 
aantal iets toe of bleven hetzelfde. In dit verschil van meer dan twee 
duizend mannen heeft 's-Hertogenbosch natuurlijk ook zijn aandeel gehad. 
Een aantal van de jongelieden, die Napoleon tot de Franse krijgsdienst 
had opgeroepen, was op het slagveld gesneuveld 1 2 9 ) . Bovendien waren al 
de Franse functionarissen uit de stad verdwenen, terwijl ook emigratie 
van invloed geweest kan zijn. Daarnaast zullen ook waarschijnlijk ver
scheidene mannen na 1813 bij de nationale militie dienst genomen hebben. 

In hoeverre de migratie een rol heeft gespeeld in de loop van de be
volkingscurve, is moeilijk te achterhalen. Door de hervormingen in het 
registreren van de bevolking, die in deze jaren ingevoerd maar pas na 
1813 volledig verwezenlijkt werden, zijn de gegevens van deze overgangs
tijd hierover schaars. Bij keizerlijk decreet van 19 April 1811 werd in 
ons land de Burgerlijke Stand ingevoerd 1 3 0 ) . Pas in Juli 1813 maakte de 

12S) G.A., Corr. 1811, 15 November (n. 289-90). 
1M) Vgl. noot 73. 
1 I 7) Vergelijking tusschen de Volksmenigte in Braband in 1811 en 1815, opge

nomen in het Statistisch Tafereel der Provincie Braband, 1815. 
123 ) Vgl. noot 127. 
12B) Register van de enrouements volontaires voor het Fransche leger 1811-13: 

G.A., C. 101 en Register der in 1814 uit Fransche dienst teruggekeerde militairen tot 
deze stad behoorende: GA., C. 102. 
Uit deze registers blijkt, dat vele van de opgeroepen militairen niet van de oorlog 
zijn teruggekeerd. 

ia°) Bulletin des lois η. 6872, aangehaald bij Van Nierop, De aanvang der Neder-
landsche démographie, in Econ. Hist. Jaarboek V, blz. 207. 
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maire van 's-Hertogenbosch op last van de prefect bekend, dat er een 
nieuw bevolkingsregister zou aangelegd worden. Voor elke wijk van de 
stad werden enige dagen vastgesteld, waarop de gezinshoofden zich op 
het stadhuis moesten vervoegen „teneinde de namen, voornamen, ouder
dom en beroep, de personen het huisgezin uitmakende, als ook de dienst
boden en inwoners, behoorlijk op te geven" 1 3 1 ) . 
Van de Franse inlijvingstijd zijn dus niet veel gegevens over de migratie 
beschikbaar. Voor het aantal van hen, die uit de stad vertrokken, tasten 
wij geheel in het duister. De gegevens over hen, die zich in 's-Hertogen
bosch vestigden, zijn minder uitgebreid dan vroeger, doordat er sinds de 
Bataafse omwenteling niet meer zo streng de hand aan gehouden werd, 
dat men zich eerst dan blijvend in de stad mocht vestigen, wanneer men 
als poorter was ingeschreven. Hieraan moet, naast de toenemende daling 
van het welvaartspeil in 's-Hertogenbosch, het geringe aantal nieuwe 
poorters toegeschreven worden. Van 1801-1808 werden er in het poorters-
boek slechts 86 nieuwe vestigingen ingeschreven 1 3 2 ) . Van de jaren 1809, 
1810 en de eerste helft van 1811 ontbreekt ieder gegeven over de immi
gratie. Het register van vestiging, dat in Augustus 1811 begint, neemt 
hierna de plaats in van de oude poortersboeken 1 3 3 ) . Alleen zij, die er 
prijs op stelden om burgerrecht en zodoende stemrecht te hebben, werden 
in de jaren 1811-14 ingeschreven, waarbij dan telkens in het register 
vermeld wordt: „lequel a déclaré être venu en cette ville pour y exercer 
ses droits politiques". Toch was het aantal vestigingen in de jaren 1811-14 
hoger dan in de voorafgaande periode nl. 119, waarvan er 58 in 1812 en 
38 in 1813 ingeschreven zijn. Sinds 1811 worden van de meeste inge
schrevenen de beroepen opgegeven. Een belangrijk deel, ruim veertig, 
van hen, die in de stad kwamen wonen, waren ex-militairen of gepen
sioneerden, waaronder veel officieren. In deze tijd vestigden zich ook 
verscheidene hoge Franse functionarissen te 's-Hertogenbosch. Deze Franse 
ambtenaren waren meestal rechtstreeks vanuit Frankrijk naar hier gezon
den en waren veelal verbonden aan de verschillende departementale bu
reaux, zo was J. Law de Clapemoux uit St. Germain directeur des droits 
réunis in het departement1 3 4) , P. Boiteux uit Parijs directeur de l'enre
gistrement et des domaines du département des Bouches du R h i n 1 3 5 ) , 
F. Ie Bourlier uit Versailles was entreposeur des tabacs 1 3 6 ) , A. Anguille uit 

l a l ) G.A., Besl. maire 1813, 24 Juli n. 1. 
132 ) G.A., Poirtersboek van de stad, 1742-1808. 
133) G.A., Register van vestiging binnen de stad, 1811-1823. 
134 ) t.a.p., 1812, fol. 8. 
138 ) i.e./»., 1812, fol. 12. 
1 3 β ) t.a.p., 1812, fol. 14. 
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Parijs employé dans les octrois 1 3 7 ) , enz. Verder waren onder de nieuwe 
ingezetenen enkele bakkers, kleermakers, onderwijzers, renteniers, enz. 

De trek vanuit de Meierij naar 's-Hertogenbosch was in deze jaren niet 
groot, nl. van 1801-1808: 17 1 3 8) en hetzelfde aantal voor de periode 
1811-141 3 9) . 
De emigratie uit HoUand naar 's-Hertogenbosch was na een stiktand in 
de eerste jaren van de negentiende eeuw weer gestegen tot 34 personen 
in de jaren 1811-14, waarvan er 9 uit Amsterdam kwamen. 

De vestiging van buitenlandere in 's-Hertogenbosch was in deze jaren 
niet meer zo belangrijk als vroeger. Uit Duitsland waren in de periode 
1801-1814 nog slechts een tiental lieden naar hier gekomen. Zwitserland 
had geheel afgedaan. De Zuidelijke Nederlanden hadden, hoewel men 
anders zou verwachten, niet veel contact met 's-Hertogenbosch. In de 
jaren 1801-1809 waren er circa 10 personen hiervandaan, waaronder 
5 uit Luik, naar deze stad gekomen. In de periode 1811-14 was het aantal 
vestigingen uit dit gebied even groot. 
Het aantal personen, dat in deze jaren uit Frankrijk kwam, was vergeleken 
met vroeger niet veel groter geworden. Men kan dus niet zeggen, dat de 
Franse mvloed gedurende de Bataafse tijd en de inlijving bij het Keizerrijk 
hier gebracht is door een leger vreemde ambtenaren. De meeste functies 
bleven in handen van Nederlanders, terwijl de Franse ambtenaren alleen 
maar in topfuncties zaten. Zelfs gedurende deze jaren heeft de vestiging 
van Fransen die vanuit Duitsland niet kunnen overtreffen. Ook later in 
de negentiende eeuw trokken nog vele Duitsers naar 's-Hertogenbosch. 
Wat de immigratie vanuit het buitenland betreft, heeft voor 's-Hertogen
bosch dus Duitsland altijd de grootste plaats ingenomen. 

Hoe de structuur van de Bossche bevolking was, kan men enigszins zien 
in de statistiek Volksmenigte van Braband, opgemaakt na de telling van 
1811 1 4 0 ) . Hierin wordt voor 's-Hertogenbosch opgegeven: 

Jongens 3846 
Meisjes 4579 
Getrouwde Mans 2147 
Getrouwde Vrouwen 2088 
Weduwnaars 235 
Weduwen 821 

Totaal . .13716 

137) G.A., Register van vestiging binnen de stad, 1812, fol. 16. 
138 ) G.A., Poirtersboek van de stad, 1742-1808. 
13e) G.A., Register van vestiging binnen de stad, 1811-1823. 
140 ) R.A., coll. Hultman n. 4. 
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In bovenstaande statistiek worden onder de categorieën jongens en 
meisjes verstaan alle mannelijke en vrouwelijke personen, die niet ge
huwd waren. Dat er meer getrouwde mannen dan vrouwen waren, 
kan hieruit verklaard worden, dat verschillende mannen, bijv. Franse 
ambtenaren of officieren, in 's-Hertogenbosch verbleven, terwijl hun vrouw 
elders woonde. Het grote aantal weduwen is ten dele een gevolg van het 
oude gildesysteem. Tot aan de staatsregeling van 1798 was het aan ge
zellen verboden om te trouwen. Doordat sedert de Middeleeuwen het 
aantal leerjaren steeds groter was geworden, daar de exclusieve gilden het 
meesterschap slechts aan een bepaald getal lieden wilden verlenen, was 
dit verbod steeds zwaarder gaan drukken. Omdat het verwerven van een 
kostwinning steeds moeilijker werd, werd de leeftijd, waarop vele mannen 
in het huwelijk konden treden, steeds hoger en verschilde meestal aan
zienlijk met die van hun vrouw. Aan dit verbod kon men zich vrijwel 
niet onttrekken, aangezien het voor een knecht, zolang hij nog geen meester 
was, financieel niet goed mogelijk was om vrouw en kinderen te onder
houden. De gilden werkten dus de uitbreiding van de bevolking tegen. 
Dit wordt door Gogel in zijn strijd tegen de gilden dan ook als argument 
gebruikt. In een redevoering op 8 December 1806 over de kwestie van 
de gilden poneert hij met klem, dat de moeilijkheden, aan de toelating 
tot een gilde verbonden, het aantal huwelijken in belangrijke mate hebben 
beperkt141). Een niet gesigneerd handschrift uit het einde van de acht
tiende eeuw Bedenkingen over het onderkouden der Armen merkt op, 
dat het grote aantal weduwen en wezen over het algemeen verklaard wordt 
uit de hoge leeftijd, waarop vele mannen pas kunnen trouwen 1 4 2 ) . Zo
doende was bij vele huwelijken de man een stuk ouder dan de vrouw en 
stierf normaliter dan ook eerder. 

Enkele jaren later heeft het beeld, in voorgaande tabel gegeven, zich 
enigszins gewijzigd: 

Jongens 3365 
Meisjes 4482 
Getrouwde Mans 2100 
Getrouwde Vrouwen 2162 
Weduwnaars 132 
Weduwen 830 

Totaal . . . 13071 

Wanneer men de samensteUing van de Bossche bevolking in 1815, zoals 
die door het Statistisch Tafereel der provincie Braband 143 ) opgegeven 

141 ) Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van I. J. A. Gogel, 
blz. 287-89. 

142 ) Bedenkingen over het onderhouden der Armen: R.A., coll. Van Brakel n. 183. 
143) Zie bevolkingsstatistiek in Statistisch Tafereel der provincie Braband, 's-Her

togenbosch 1815. 
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wordt, nader bestudeert, dan blijkt, dat de bevolkingsafname in deze 
periode, waarvan op een van de voorafgaande bladzijden reeds melding 
is gemaakt, voornamelijk bij het mannelijk deel van de inwoners heeft 
plaats gehad. De oorlogsjaren 1812-1814 zullen hiervan wel de voor
naamste oorzaak zijn, terwijl ook de dienstneming bij de landmilitie, 
die in 1814 werd ingesteld, wel de nodige mannen zal opgeëist hebben. 
De gehele mannelijke bevolking bedroeg dus 5597 zielen, van welke het 
Statistisch Tafereel nog de volgende onderverdeling geeft144 ) : 

Beneden de 18 jaar 2390 
van 18-50 jaar 2160 
boven de 50 jaar 1047 
mannelijke bevolking 5597 

Wat de godsdienst betreft, was de bevolking van 's-Hertogenbosch in 
het begin van de negentiende eeuw als volgt samengesteld: 

Katholieken . . . 
Hervormden . . . 
Lutheranen . . . 
Waalse Gemeente 
Joden 

Totale bevolking . . 

1795 " B ) 

9.80014e) 
2.412 

35014T) 

65 

12.627 

1805 148) 

10.491 
2.302 

259 
43 
71 

13.16614β) 

18111 6 0) 

11.309 
2.014 

277 

116 

13.716 

1815 1 5 1 ) 

10.815 
1.891 

248 

117 

13.071 

18291 Б 2) 

14.843 
2.667 

274 
150 
170 

18.104 

1 4 4 ) Vgl. noot 143. 
14s) Van de Graaff, Hist.-Stat. Beschrijving van het Departement Braband, 

blz. 279. 
1 4 e ) Van de Graaff doet geen opgave van het aantal katholieken, wel van de 

andere godsdienstige richtingen. Dit cijfer hebben wij gekregen door de opgegeven 
getallen van het totale aantal inwoners af te trekken. 

1 4 7 ) Van de Graaff geeft 300 à 400 Lutheranen en 60 à 70 Joden op. Wij hebben 
hiervan de cijfers 350 en 65 gemaakt, om zo het aantal katholieken te kunnen be
palen en om deze twee geloofsrichtingen in de komende statistiek te kunnen uit
drukken in procenten. 

148) Van de Graaff, д.ш.,Ыг.282. 
1 4 β ) Van de Graaff vermeldt op blz. 282 van zijn boek een totale bevolking van 

13.347 zielen. Bij controle blijkt deze opgave echter fout te zijn, doordat hij 
verkeerd heeft opgeteld. Optelling geeft een getal van 13.166. Dit is 10 meer dan de 
officiële opgave van de telling in November 1805, welke de gehele bevolking op 
13.156 zielen stelt. Daar het verschil echter zo miniem is, ondergaat het beeld van 
de religiestructuur der bevolking hierdoor geen verandering. 

150) Volksmenigte van Braband, opgemaakt na de telling van 1811: R.A., coll. 
Hultman n. 2. 

151 ) Staat der bevolking van Braband, 1815: opgenomen in Statistisch Tafereel 
van Braband, 's-Hertogenbosch 1815. 

152) Noord- en Zuid-Brabandsche Faam, blz. 53. 
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De verhouding tussen Katholieken, Protestanten en Joden in de negen

tiende eeuw te 's-Hertogcnbosch wordt in onderstaande statistiek aan

gegeven in procenten van het geheel153) : 

Katholieken . . . 
Protestanten . . . 
Joden 
Andere gezindten154) 

1795 1805 

77.61 
21.87 
0.52 

79.68 
19.78 
0.54 

1811 

82.45 
16.70 
0.85 

1815 

82.74 
16.36 
0.90 

1829 

81.99 
17.07 
0.94 

1839 

78.99 
18.95 

1.96 
0.10 

1899 

89.07 
9.11 
1.57 
0.25 

Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat de katholieken te 's-Hertogenbosch 
niet alleen in aantal maar ook procentsgewijze in de loop van de negen
tiende eeuw zijn toegenomen. 

Hoe de verhouding in 1811 op het aangrenzende platteland lag, toont 

het volgend staatje duidelijk a a n 1 5 5 ) : 

Gemeente 

Helvoirt 
Cromvoirt 
Vught 
St. Michielsgestel . . . . 
Den Düngen 
Berlicum 
Rosmalen 
Empcl 
Vlijmen en Engelen 

Omgevend platteland van 
's-Hertogenbosch . . . . 

Totale 
bevolking 

1.195 
398 

1.687 
2.161 
1.285 
1.880 
1.416 

463 
2.345 

12.830 

Katholieken 
in % v.h. totaal 

96.40% 
100 % 
92.47% 
97.32% 
97.51% 
97.71% 
97.74% 
95.25% 
93.51% 

96.03% 

Terwijl in 1811 de katholieken te 's-Hertogenbosch 82.45% van de be

volking uitmaakten, blijkt dat percentage in het omringende platteland 

96.03 geweest te zijn. 

153 ) Deze opgave in procenten hebben wij berekend uit de cijfers, die ons over 
het aantal aanhangers der verschillende godsdienstige richtingen ten dienste stonden. 
Waar deze gevonden zijn, is in de noten bij de voorafgaande statistiek opgegeven. 
De gegevens over de jaren 1839 en 1899 zijn ontleend aan Ramaer, Religie in verband 
met politiek in Nederland, tabel I, blz. 51-55. 

154 ) Hierbij zijn o.a. ondergebracht de Oud-Katholieken en zij, die geen gods
dienst beleden. 

lsb) De gegevens, waarop deze berekening steunt, zijn te vinden in de statistiek 
Volksmenigte van het Arrondissement 's-Hertogenbosch, opgemaakt na de telling 
van 1811: R.A. N.-Br., coll. Hultman n. 2. 
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Het percentage katholieken was dus in deze stad veel lager dan in de 
omgeving. In 1811 telde 's-Hertogenbosch 13.716 inwoners, waarvan er 
11.309 katholiek en 2291 protestant waren; de genoemde aangrenzende 
gemeenten hadden in hetzelfde jaar samen een totale bevolking van 12.830 
zielen, waarvan 12.321 katholieken en 493 protestanten1 5 6). De ver
houding katholiek-protestant was dus, ruw genomen, in de stad 5 : 1 en 
op het omgevende platteland 24 : 1. 

§ 5. Handel 

De inlijving bij Frankrijk op 16 Maart 1810 opende, althans in theorie, 
voor de Bossche handel nieuwe mogelijkheden. Terwijl immers de over
zeese afzet door het continentaal stelsel was afgesneden en de hoge tol-
tarieven en verbodsbepalingen de invoer in de omliggende landen ver
hinderden, verwierf hij nu een marktgebied, dat een groot deel van het 
continent omvatte. De voor 's-Hertogenbosch zo belangrijke afzetgebieden 
ab Luik, Gulik en Kleef waren nu weer vrij bereikbaar. Van de andere 
kant was de stad echter tengevolge van haar ligging in het departement 
van de Rijnmonden door een strenge douanelinie afgesneden van haar 
voornaamste afzetmarkt, Holland. 's-Hertogenbosch was in zijn economisch 
leven, zoals reeds is opgemerkt, voornamelijk op het noorden van ons land 
georiënteerd. De relatie met de ten zuiden van de stad gelegen gebieden 
als Luik, etc. bestond hoofdzakelijk in de doorvoerhandel van de uit 
Holland komende waren. Van de stapelmarkt Holland was 's-Hertogen
bosch nu echter door een hoge tariefmuur gescheiden. Deze belemmering 
was oorzaak, dat de stad weinig profijt kon trekken van het vrije contact 
met haar achterland. De handel van 's-Hertogenbosch op Holland bestond 
voor een belangrijk deel uit producten van de eigen nijverheid. Het ver
lies van de handelsbetrekkingen met Holland was dus dubbel zwaar, aan
gezien zowel de in- als de uitvoer hierbij betrokken waren en daarenboven 
de Bossche nijverheid hierdoor getroffen was tengevolge van haar gericht
heid op de export naar het noorden van ons land. 

Dit thema is belangrijk, omdat handel en nijverheid in de stad nauw 
met elkaar verbonden waren, in dier voege dat de nijverheid in haar 
bestaan en bloei grotendeeb afhankelijk was van de handel. De industriëlen 
waren hier ook vaak tegelijk handelaar. Een belangrijk deel van de Bossche 
nijverheid werkte voor de export en steunde zowel in de aanvoer van 
grondstoffen als in de afzet van vervaardigde producten, o.a. spelden, messen, 
lint en garen, op de handel. De ondernemer voelde zich allereerst koopman 

16e) Vgl. noot 155. 
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en zijn industrieel bedrijf stond in dienst van de handel. Hij werd dan 
ook in de Franse tijd negotiant genoemd, welk woord deze tweezijdigheid 
in het bedrijf van vele Bossche ondernemers voortreffelijk weergeeft. 
In 1811 kwam aan de belemmering van de handelsbetrekkingen met 
Holland een einde, doordat de tollinie tussen de gebieden ten noorden 
en ten zuiden van de Waal werd opgeheven. Vergeleken met de jaren 
onder het koninkrijk had het economisch leven te 's-Hertogenbosch nu 
meer mogelijkheden om tot ontplooiing te komen, aangezien de kopers
markt veel groter was geworden. Daartegenover stond echter, dat de 
concurrentie van andere landen ook scherper gevoeld werd. Nu het in
lands fabrikaat niet meer door invoerrechten beschermd werd, kon het 
buitenlands product hier vrij op de markt gebracht worden. Vooral van 
de Duitse nijverheid ondervond men veel mededinging, doordat de 
arbeidslonen daar lager waren dan hier. Met name had de voor 's-Her
togenbosch zo belangrijke garen-, lint- en speldenindustrie veel last van 
de Duitse concurrentie. De twee eerst genoemde bedrijfstakken onder
vingen dit door steeds meer werk in commissie uit te geven aan bewoners 
van het omringende platteland. Dezen konden tegen een lager loon werken 
dan de arbeidskrachten in de stad. Hierdoor werd voor genoemde indus
trieën de kostenfactor gedrukt en bleef de concurrentie met de Duitse 
nijverheid mogelijk. De garen- en lintfabrikanten waren allen tevens han
delaar. Voor deze twee takken van nijverheid, waarin duizenden mensen 
werk vonden, was het van algemeen belang, dat de handel zijn producten 
vlot kon afzetten. Het welvaren van de handel had dus grote invloed 
op de bloei van de Bossche nijverheid. 

De handel bestond in 's-Hertogenbosch voor een groot deel uit pro
ducten van de eigen nijverheid en uit voortbrengselen van het omliggend 
gebied als graan, boter, vee, etc , terwijl ook veelal fabrikaten van de 
textielnijverheid in de Meierij via deze stad verhandeld werden. Hierdoor 
was de Bossche handel er gunstiger aan toe dan bijv. die van Amsterdam, 
welke op buitenlandse producten gebaseerd was. Amsterdam had tot 1795 
op vele terreinen van de handel een leidende rol gespeeld, al had de 
handelsbeweging in de latere decennia van de achttiende eeuw reeds zeer 
geleden. Maar door de langdurige oorlogstoestand en het continentaal stel
sel was hier de handel tot ondergang gedoemd. In de kleine platte-
landssteden echter, welke meestal een markt- en verzorgingsfunctie ten 
aanzien van hun omgeving vervulden, bloeide het marktwezen, doordat 
de voortbrengselen van landbouw en veeteelt vlot en meestal voor een 
goede prijs verkocht konden worden. De handel in agrarische producten 
o.a. graan, waarvoor 's-Hertogenbosch een zeer belangrijk marktcentrum 
was, moet in deze tijd gebloeid hebben. De drukte, welke hiervan het 
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gevolg was, vergoedde enigszins het verlies, dat men ondervond door de 
stremming van de overzeese handel en door de belemmering van het vrije 
contact met Holland in het begin van de Franse tijd. 

Hoe belangrijk de graanhandel in 's-Hertogenbosch was, vernemen wij 
in een missive van de burgemeester aan Geoffrois, receveur principal der 
keizerlijke douane binnen deze stad, van 12 Juni 1810: „Cette ville est 
sans doute la plus commerçante en grains de toutes les villes nouvellement 
réunis à la France. C'est ici, où est établi depuis les temps les plus reculés 
le Marché général de tous les grains, qui croissent dans l'aiTondissement de 
Bois-le-Duc et d'Eindhoven. Les places plus éloignées, même celles situées 
au delà de l'ancien territoire de la France, font l'exportation de leurs grains 
par le Canal de cette ville" 15'r). De burgemeester betoogde in zijn schrij
ven, dat vrije uitvoer van graan naar Holland voor het algemeen welzijn 
absoluut noodzakelijk was. Wanneer dit niet zou gebeuren, was het te 
vrezen, dat deze belangrijke tak van het economisch leven sterk achteruit 
zou gaan. De graanproductie van de Meierij van 's-Hertogenbosch was 
immers veel groter dan voor eigen gebruik nodig was, zodat, bij een 
belemmering van de uitvoer naar het afzetgebied Holland, zeer veel 
landbouwers hun koren niet zouden kunnen verkopen en daardoor ernstig 
gedupeerd zouden zijn. 

Twee jaar later was in 's-Hertogenbosch de graanhandel nog steeds van 
groot gewicht, zoab blijkt uit een missive van de maire aan de prefect van 
het departement: „Le commerce des grains, qui se fait en cette Commune, 
est très étendu; il ne m'est guère possible de connaître le nombre des 
hectolitres vendus de chaque espèce, lorsque les moyens me manquent 
de le constater"1 5 8) . Sinds het midden van 1812 werd echter van ge
meentewege een register bijgehouden, waarin men o.a. optekende, hoeveel 
koren er gedurende iedere halve maand op de Bossche markt verkocht 
we rd 1 5 9 ) . Over 1812 zijn de opgaven nog zeer onvolledig, maar vanaf 
1813 zijn de gegevens compleet, zodat het mogelijk is geweest de neven-
staande tabel op te stellen van de omvang van de graanhandel in dat jaar. 
De grote quantiteiten koren, — in het totaal 74430 hectoliters —, welke 
in 1813 te 's-Hertogenbosch verhandeld werden, geven duidelijk aan, dat 
deze stad een zeer belangrijke markt hiervoor was. Het merendeel van het 
aangebrachte graan werd naar Holland doorgevoerd. Vooral nu de 
oorlogsomstandigheden en het continentaal stelsel de overzeese aanvoer van 

157 ) G A , Not. ß. en W. 1810, 12 Juni η. 5. 
1 5 8 ) G.A, Corr. 1812, 25 November (n. 398). 
1 5 9 ) Register, houdende de hoeveelheid en middelprijzen der Granen, welke op 

de markt te 's-Hertogenbosch zijn verkocht, 15 Mei 1812-31 Maart 1824: G.A., С 69. 
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Hoeveelheden hectoliters graan in 1813 te 's-Hertogenbosch verhandeld 

1813 

Januari, Ie helft . . . . 
2e helft . . . . 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Juli . . . . 

Augustus 

September . . . . . 

October 

November . . . 

December1 6 0) 

Totaal aantal hectoliters . 

tarwe 

234 
900 
597 
348 
549 
287 
651 
411 
843 
381 
518 
291 
660 
354 
150 
241 
336 
438 
123 
609 

24 
1149 
336 

11430 

rogge 

1146 
2682 
1407 
1509 
867 

1454 
855 
738 
591 
927 
909 
750 

1053 
798 
864 

1353 
969 

1293 
1293 
742 
915 

1149 
1503 

25767 

gerst 

! 24 
129 
90 

210 
210 
600 
270 
132 
216 

12 
102 

21 
2 

129 
606 
300 
402 
441 
204 

1281 
492 

1270 
702 

7845 

j boekweit 

; 192 
504 
390 
822 
963 
648 
447 
194 
483 
756 
669 
504 
624 
432 

72 
567 

3183 
4839 
2973 
2523 
1761 
735 
273 

24554 

haver 
1 

20 
498 

44 
360 
171 
126 
165 
138 
351 
117 
291 
114 
105 
66 

129 
72 

234 
441 
204 
234 
192 
564 
198 

4834 

koren naar de Hollandse steden onmogelijk maakten, was de Bossche 

graanmarkt van grote betekenis. Ook andere landbouwproducten werden 

in 's-Hertogenbosch veel verhandeld. Zo bedroeg in 1813 de aanvoer van 

aardappelen op de Bossche markt 55130 hectoliters 1 6 1 ). 

De handel in koloniale waren werd vooral door het continentaal stelsel 

zeer belemmerd. Door een uitgebreid net van illegale toevoerwegen stond 

de aanvoer van overzee echter niet geheel stil. De smokkelhandel had 

inderdaad grote afmetingen aangenomen. Hiertegen trad koning Lodewijk 

lang niet zo streng op, als wel de bedoeling was van Napoleon. Deze 

verweet zijn broer, dat van zijn eigen paleis tot de kleinste hut alles vol 

smokkelwaar zat. Toen de keizer na de inlijving hier alle macht kreeg, 

vreesde men dan ook, dat hij alle aanwezige koloniale waren zou confis

queren. Nagenoeg alles, wat hier aan koloniale producten voorhanden was, 

was immers via smokkelwegen ons land binnengekomen. In plaats van een 

l e o ) De opgaven over de tweede helft van December 1813 ontbreken. Tengevolge 
van de belegering der stad door de geallieerde troepen was de aanvoer van buiten 
afgesneden. 

1 β 1 ) Vgl. noot 159. 
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verbeurdverklaring kwam echter een recht van 50%, voor 1 September 
1810 te voldoen, op alle koloniale waren, welke op het tijdstip van de 
inlijving in Nederland werden aangetroffen162). Deze buitengewone be
lastingheffing werd door Napoleon bij decreet van 31 Juli 1810 terug
gebracht van 50 op 40 procent van de waarde 1 6 3 ) . De keizer spekte door 
deze extra heffing zijn schatkist met meer dan 35 millioen francs1 6 4) . 
Rekent men hierbij de partijen koloniale waren, welke men had laten 
onderduiken, dan moet de totale waarde van de aanwezige voorraad circa 
100 millioen francs hebben bedragen. Na deze belastingheffing zouden de 
koloniale waren vrij verhandeld mogen worden in het gehele Franse rijk. 
Dat de vrijmaking van het handelsverkeer pas na de heffing plaats vond, 
was nodig ter bescherming van de Franse handelaar. De prijzen voor 
overzeese producten waren in Frankrijk zeer hoog, aangezien de smokkel
handel daar geen kans had en de koloniale waren door de blokkade van 
de kust alleen via het vasteland aangevoerd konden worden. Ook na de 
opgelegde belasting kon men dus nog met winst naar Frankrijk exporteren. 
Dat in ons land nog grote hoeveelheden koloniale waren aanwezig waren, 
kan men verklaren uit het feit, dat voor de inlijving bij Frankrijk het 
handekverkeer in deze branche met de omliggende landen door Napoleon 
onmogelijk was gemaakt. De vroegere Hollandse wereldmarkt voor kolo
niale waren had daardoor slechts het binnenland tot afzetgebied en zo 
lagen de pakhuizen van verscheidene Hollandse zeesteden vaak vol met 
deze artikelen. Nu werden echter de afzetmogelijkheden ruimer en raakte 
men de aanwezige voorraad vlot en tegen een goede prijs kwijt. De Bossche 
handelaar F. van Lanschot kocht in 1812 voor f 126.000 koffie in, welke 
voornamelijk uit Amsterdam kwam 1 6 5 ) . Waarschijnlijk is hiervan wel 
een gedeelte naar het voor 's-Hertogenbosch zo belangrijke afzetgebied 
Luik verkocht. 

Keizer Napoleon regelde bij decreet van 15 April 1811 de wijze, waarop 
koloniale waren, die in de entrepots van Amsterdam, Rotterdam en 
Embden waren opgeslagen, vanuit Holland naar Frankrijk geëxporteerd 
konden worden. Naar aanleiding hiervan richtte de maire van 's-Hertogen
bosch op 3 Mei d.a.v. een missive tot de directeur-generaal der douanen 
met het verzoek zijn stad op te nemen onder de plaatsen, waarlangs de 
invoer naar Frankrijk zou plaats hebben 1 6 6 ) . De argumenten, waarmee 

1U2) Naber, Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, 
bh. 27-28. 

le3) Colenbrander, Inlijving en Opstand, bh. 67. 
101 ) a.w., bh. 67-68. 
105) Van Ravestijn, De Firma F. van Lanschot sinds 1737, blz. 95. 
leü) G.A.,Corr. 1811, 3 Mei (n. 109). 
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dit verzoek was omkleed, zijn zeer interessant en geven duidelijk aan, hoe 
men in 's-Hertogenbosch de functie van de stad als transitoplaats voor de 
handel zag: „Bois-le-Duc fut depuis un temps immémorial la ville inter
médiaire, par laquelle s'exerçaient les relations commerciales entre la Hol
lande et le nord de la France; elle fut le centre des communications entre 
les départemens de la Hollande et les départemens de la Meuse inférieure, 
de lOurthe, de la Roer et autres; elle eut un commerce de transit très 
considérable: la localité, la situation aux bords des grands fleuves, qui 
séparent la Hollande de la France, lui offrent naturellement cet avantage, 
qu'elle a constamment su maintenir par l'activité, l'industrie et la bonne foi 
de ses habitans, parmi lesquels se trouve un grand mombre de commission
naires, de facteurs, d'expéditeurs et d'agens de Commerce; au moyen de 
la navigation active et fréquente pour la Hollande le transport est facile 
et peu longtemps, le roulage y est établi et fut précédemment très fré
quen t " 1 6 7 ) . Al deze gunstige voorwaarden ten aanzien van de handel, 
aldus betoogde de maire, bestonden nog. Daarom vleide hij zich met de 
gedachte, dat 's-Hertogenbosch de aandacht van de keizer zou trekken 
bij het aanwijzen van de bureaux d'entrée voor de koloniale waren uit de 
entrepots in Holland. Volgens zijn schrijven zou een gunstige beschikking 
dienaangaande het welzijn van zijn medeburgers zeer bevorderen. Dezen 
vonden immers hun bestaan voornamelijk in de handel en hadden reeds 
lang de nadelen ondervonden van het stagneren der handelsbetrekkingen 
met Holland, waarmee „Ie département des Bouches du Rhin est lié par 
ses anciennes relations, ses moeurs, ses habitudes et la langue de ses 
habi tans" 1 6 8 ) . Het blijkt wel, dat in 's-Hertogenbosch veel belang ge
hecht werd aan het terugwinnen van de vroeger zo belangrijke doorvoer-
handel in koloniale waren. Door allerlei argumenten, zowel wat de gunstige 
ligging, etc. betreft als door het wijzen op de geleden verliezen ten 
gevolge van de belemmering van de handel, trachtte de maire zijn schrijven 
klemmender te maken. Of hij zijn doel bereikt heeft, blijkt niet. Toch 
heeft dit verzoekschrift voor ons waarde, omdat het een bijdrage levert 
tot een juist inzicht in de economische structuur van de handelsstad 's-Her
togenbosch. 

Zoab in het voorgaande reeds werd aangegeven, voelde het departement 
van de Rijnmonden ondanks de periode van onderdrukking, welke een 
groot deel hiervan in het verleden ab generaliteitsgebied had ondergaan, 
zich met het noordelijk deel van ons land nauw verbonden. Dat dit echter 

10T) G.A.,Corr. 1811, 3 Mei (n. 109). 
1№) Vgl. noot 167. 

239 



hoofdzakelijk zijn grond vond in economische overwegingen, blijkt uit een 
schrijven d.d. 28 September 1810 van prefect Fremin de Beaumont aan 
Lebrun, die als gouverneur-generaal aan het hoofd van de Hollandse 
departementen169) stond. Hierin klaagde de prefect over de moeilijk
heden, welke zijn departement ondervond ten gevolge van de tollinie 
tussen Frankrijk en Nederland benoorden de Waal. Welke grote nadelen 
hieruit voortvloeiden voor de handel van het departement der Rijnmonden 
en vooral voor die van 's-Hertogenbosch, komt sterk naar voren in de 
volgende aanhaling: „Faites tomber cette terrible barrière, qui nous sépare 
de la Hollande, que nous n'aimons pas, mais dont nous ne pouvons nous 
passer. C'est elle, qui achète notre blé, notre foin, nos oeufs, notre beurre 
etc.; et tout cela ne peut traverser le Waal, sans qu'on en puisse deviner 
la raison. Cependant, Monseigneur, nous sommes département français 
ou province de Hollande. Si nous sommes département français, pourquoi 
n'avons nous pas comme quatre départements la permission de vous porter 
nos blés? Si nous sommes province de Hollande, pourquoi ne pouvons 
nous communiquer avec les autres provinces bataves? En attendant, que 
mon dilemme soit pris en considération, la prohibition devient chaque jour 
plus sévère"1 7 0) . Deze belangwekkende passage uit de missive van de 
prefect aan Lebrun tekent met enkele rake trekken de moeilijke situatie, 
waarin zich het departement bevond. De op 16 Maart 1810 ingelijfde 
gebieden ten zuiden van de Waal waren Frans territoir geworden, zodat 
deze rivier nu de grens vormde tussen Nederland en Frankrijk. Vooral 
de handel in het geannexeerde gebied ondervond hiervan nadelige gevolgen, 
doordat deze nu was afgesneden van Holland, vanwaar zowel vele produc
ten betrokken werden als daarheen uitgevoerd. Ook nadat het overige deel 
van ons land in het Franse rijk was opgegaan, bleef de douanegrens voor
lopig nog bestaan. Het gedeelte boven de grote rivieren behield nog een 
zekere zelfstandigheid, maar dat ten zuiden van de Waal werd als vol
komen Frans gebied beschouwd. Vooral nu in September de graanoogst 
binnen was, werd het gemis van het van oudsher belangrijke afzetgebied 
Holland scherp gevoeld en vreesde men, dat vele boeren hun producten 
niet kwijt zouden kunnen raken. 

Na enige tijd kwam er echter verbetering in deze situatie. De prefect deel
de in zijn rapport over het eerste trimeste van 1811 mee, dat in de handek-
sector de activiteit weer toenam. Dit was het gevolg van een keizerlijk be-

leB) nl. de departementen benoorden de Waal. 
170 ) Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland 

Vhlnlijving en Opstand 1810-13, 2e stuk, n. 1126 (blz. 845): in R.G.P.n. 16. 
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sluit van 21 Maart, waarbij vanaf 1 Mei 1811 de handekbetrekkingen 
tussen dit departement en Holland weer hersteld werden 1 7 1 ) . Dit 
decreet, dat aan de graanhandel en die in andere landbouwproducten een 
zeer belangrijk afzetgebied teruggaf, was voor de inwoners van het de
partement een grote weldaad. Landbouw en veeteelt waren hier immers de 
hoofdmiddelen van bestaan, zodat een onbelemmerde afzet van agrarische 
producten van groot belang was. 

Gegevens over het Bossche marktwezen in de Franse tijd worden ons 
meegedeeld in een Tableau des Foires qui se tiennent dans la commune 
de Bois-le-Duc 1 7 2 ) . Op verzoek van de prefect van het departement had 
de maire een tabel samengesteld van de jaarmarkten, welke te 's-Hertogen-
bosch gehouden werden. Naast de gewone wekelijkse markt hadden in de 
loop van het jaar nog enkele bijzondere markten plaats. Allereerst die 
van half-Vasten, welke acht dagen duurde nl. van Zaterdag voor de derde 
Zondag van de Vasten tot Zondag Laetare. Deze markt was in de Franse 
tijd nog slechts van weinig belang. 
De Beestenmarkt werd gehouden van Zaterdag voor Palmzondag tot en 
met Paaszaterdag. Deze jaarmarkt was in onbruik geraakt. 
De St. Jansmarkt viel op 24 Juni. Hierop werd vanuit de verre omtrek 
veel linnen aangevoerd, landbouwwerktuigen gekocht, enz. Deze markt 
was vrij belangrijk en werd druk bezocht. 
De grote Jaarmarkt vond plaats van de derde tot de vierde Zondag van 
Augustus. De waren, welke hierop verhandeld werden, bestonden uit mode-
en luxe artikelen, onderscheidene soorten textiel, huishoudelijke waren, etc. 
Deze markt was vroeger van zeer veel betekenis; uit alle steden van Hol
land kwam men hiernaar toe. Nu was de belangrijkheid sterk afgenomen 
als gevolg van de vele belemmeringen, welke het handelsverkeer met 
Holland de laatste tijd in de weg waren gelegd. Vrije handekbetrekkingen 
met Holland zou de oude bloei spoedig doen terugkeren. 
Naast de reeds genoemde Beestenmarkt bestond er nog een andere, welke 
plaats vond op de Woensdagen van de maanden October en November. 
Voornamelijk koeien en paarden werden hierop verhandeld. 
De St. Nicolaasmarkt ving op 2 December aan en duurde zes dagen. 
Hierop werden soortgelijke waren verkocht ak op de grote jaarmarkt 1 7 3 ) . 

171) a.w., Ie stuk, n. 517 (Bouches du Rhin — Comptes administratifs 1811-12), 
biz. 330: in R.G.P.n. 13. 

172) G.A.,Corr. 1811, 28 Augustus (n.208). 
173) Vgl. noot 172. 
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§ 6. Verkeer 

De weetgierigheid van de Franse autoriteiten strekte zich ook uit tot 
het transportwezen. Dit bleek, toen in Juni 1812 de minister van Binnen
landse Zaken aan de maire inlichtingen vroeg over het verkeer te land 
en te water, dat van de stad naar elders uitging 1 7 4 ) . De maire richtte op 
zijn beurt zich in een schrijven tot de commissionnairs Cochaux en Massard 
om inlichtingen aangaande het landverkeer 1 7 5 ) en tot de commissarissen 
van de corporatie der schippers om die over de scheepvaart 1 7 6 ) . Nadat 
de maire de antwoorden hierop had ontvangen 1 7 7 ) , deelde hij' de resul
taten van zijn onderzoek op 24 Juni 1812 aan de minister mee 1 7 8 ) . 
Dit belangrijke schrijven begint met een opgave van de commissionnairs 
of expediteurs, die in 's-Hertogenbosch gevestigd waren, nl. Massard en 
Cochaux, V. J. Goyarts, A. van de Ven, C. J. en С van Someren, J. 
Pompe en Zn, Erven G. Kuypers, J. Smits, J. Delbondio, J. Gerds. De 
meesten van genoemde expediteurs waren reeds lang in 's-Hertogenbosch 
gevestigd en verscheidene bedrijven waren van vader op zoon overgegaan. 
De plaatsen, waarmee deze „négotiant-expéditeurs" hun belangrijkste 
relaties hadden, waren van de verbindingen over land de volgende: Luik, 
Maastricht, Aken, Verviers, Eupen, Hasselt, Tongeren, Diest, Turnhout, 
Antwerpen, Breda, Tilburg, Eindhoven, Nijmegen, Stavelot, Malmedy, 
St. Vith, Helmond, Geldrop, Herve, Stolberg, Venlo, Roermond, Weert 
en Maaseyk. De verbindingen te water betroffen de plaatsen Amsterdam, 
Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, 
Middelburg, Gorinchem, Utrecht, Nijmegen, e.a. Het valt op, dat het 
landverkeer zich geheel op het gebied ten zuiden van de grote rivieren 
richtte, terwijl het vervoer te water geheel noordwaarts ging. Hier treedt 
duidelijk de transitofunctie van 's-Hertogenbosch naar voren. Door haar 
gunstige ligging was de stad de schakel tussen het water- en landverkeer, 
dat van noord naar zuid en vice versa ging. 
Van de goederen, die vervoerd werden, waren de belangrijkste: steenkool, 
kalk, leistenen, bakstenen, timmerhout, ijzerwerk, lood, koper, allerlei 
textiel zoals laken en linnen, wijnen en andere dranken, boter, koren, 
meekrap, hop, olie, gedroogde vis, kaas en verder allerlei producten van 
de inlandse nijverheid. 

1T4) G.A., Ing.st. 1812, 3 Juni. 
175 ) G A , Corr. 1812, 17 Juni (n. 175). 
170) G.A.,Corr. 1812, 16 Juni (n. 173). 
1TT) G.A., Ing. st. 1812, 20 en 22 Juni. 
178) G.A., Corr. 1812, 24 Juni (n. 187). 
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De transportkosten en de duur van het vervoer kan men aflezen uit de 
volgende tabel: 

Kosten van transport 
over land 

Luik p. 50 kilo fr.3,60 
Aken 
Maastricht , 
Verviers , 
Eupen , 
Hasselt , 
Tongeren , 
Diest 
Turnhout , 
Antwerpen , 
Breda 
Tilburg 
Eindhoven , 
Nijmegen , 
Stavelot , 
Malmedy , 
Helmond , 
Geldrop , 
Venlo 
Roermond , 

„ 5,80 
, 3,60 
,5 ,80 
,5,80 
, 3,00 
,3,60 
,5,00 
,4,00 
,3,20 
, 2,00 
, 1,00 
, 0,80 
,3 ,00 
, 5,80 
, 6,00 
, 2,00 
, 2,00 
, 4,00 
,4,50 

Tijdsduur 
in dagen 

4 
5 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
3 
4 

Kosten van transport 
over water 

1 

Amsterdam p. 50 kilo fr. 0,40 
Haarlem „ „ 0,40 
Delft „ „ 0,40 

1 Leiden „ „ 0,40 
j Gouda „ „ 0,40 

's-Gravenhage „ „ 0,40 
1 Rotterdam „ „ 0,30 
! Dordrecht „ „ 0,25 

Middelburg „ „ 0,40 
Gorinchem „ „ 0,20 
Utrecht „ „ 0,40 
Nijmegen „ „ 0,30 

Tijdsduur 
in dagen 

6 
5 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
3 

Bij goederen met een grote omvang maar met een gering gewicht werd 
ook de grootte in de transportkosten verdisconteerd. Ook wanneer de 
schipper een grote lading ineens kon vervoeren, was het vrachtloon anders 
dan bij het transport van een enkel stuk goed. De prijzen en de duur van 
het vervoer bleven gedurende alle seizoenen van het jaar gelijk. Wel was 
het mogelijk, dat door hoog water of tegenwind de reis iets langer duurde. 
In bovenstaande tabel is echter het normale tijdschema gegeven. 
De voerlieden, die geregeld op 's-Hertogenbosch reden, kwamen hoofd
zakelijk uit de departementen Bouches du Rhin, Meuse Inférieure, Ourthe 
en Roer. Het aantal vrachtrijders, dat gedurende het jaar de stad aandeed, 
werd op 100 geschat. 
Volgens genoemd schrijven bedroeg het getal schepen, dat voor het vervoer 
van koopgoederen gebruikt werd, 28; deze boten voeren voornamelijk op 
de Maas en de Waal. Daarenboven waren er nog 12 à 13 vaartuigen, welke 
de verbinding met het land van Luik en de daarbij gelegen gebieden onder
hielden. De inhoud van deze schepen bedroeg 30 à 60 ton. Zij waren alleen 
geschikt voor de vaart op rivieren en werden doorgaans Damlopers ge
noemd; het merendeel had van achteren een rond paviljoen en voerde een 
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spriettuig. De bouw van zulk een schip kostte in verhouding tot zijn grootte 
12 à 24 duizend francs; ze werden meestal getimmerd in Gorcum, Dor
drecht, Rotterdam of Ysselmonde. De bemanning bestond gewoonlijk uit 
drie personen, nl. een schipper en twee knechts; vaak waren er ook nog 
noodhulpen en sjouwers in dienst. Het loon van de knechts, — kost en drank 
inbegrepen —, bedroeg per jaar 6 à 7 honderd francs. De jaarlijkse kosten 
van onderhoud van schip en tuigage beliepen 8 à 12 honderd francs, 
in welk bedrag eventuele averij niet berekend was, evenmin de kosten 
van sjouwers, paarden, brug- en sluisgelden, octrooien en andere be
lastingen op de scheepvaart. De levensduur van een schip was gemiddeld 
20 à 30 j a ren 1 7 9 ) . 

Een groot aantal boden of voerlieden verzorgde het interlocaal goede
renverkeer met de verschillende plaatsen in de Meierij van 's-Hertogen-
bosch 1 8 0 ) . Een uitgebreide postwagendienst verbond de stad met de 
andere departementen1 8 1). 
De vaste goederendienst over water werd verzorgd door de beurtschippers, 
welke een geregelde dienst onderhielden op 's-Gravenhage, Delft, Amster
dam, Haarlem, Gouda, Leiden, Schiedam, Rotterdam, Dordrecht, Go-
rinchem, Middelburg, Utrecht, Tiel en Nijmegen1 8 2). Nadere gegevens 
over het aantal en de tonnage van de schepen uit 's-Hertogenbosch ver
schaft ons de Etat des batimens attachés au port de la commune de 
Bois-le-Duc 1 8 3 ) . Deze staat geeft een en dertig schepen op, waarvan er 
een van 5-15 ton, tien van 15-25, dertien van 25-45 en zeven van 
45-75 ton 1 9 4 ) . Toen de plannen tot de aanleg van een kanaal naar Luik 
onder koning Willem I eenmaal tot uitvoering gekomen waren, zou het 
scheepvaartverkeer voor 's-Hertogenbosch nog belangrijker worden. 

De overgang van het vroeg- naar het modem-kapitalisme, welke in deze 
jaren veelal in de grote landen van West-Europa plaats vond, veroorzaakte 
een quantitatieve vermeerdering van de goederenomzet, waarop het 
transportwezen aanvankelijk niet berekend was. Vooral in Engeland en 
Frankrijk werden op het einde van de achttiende en het begin van de 

" e ) G.A.,Corr. 1812, 24 Juni (n. 187). 
180) 's-Hertogenbossche Kantoor- en Schrijf almanak 1809, blz. 13-15. 
181) a.w.,blz. 4-11; en G.A., Not. В. en W. 1810, 15 Lentemaand η. 6. 
182) 's-Hertogenbossche Kantoor- en Schrijf almanak 1809, blz. 11-12. Later was er 

ook een vaste bootdienst op Maastricht, zoals blijkt uit het Reglement voor het 
Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's-Hertogenbosch op 
Maastricht en vice versa, 1829: G.A., coll. gedrukte reglementen: Vervoer. 

1 β 3 ) G.A., Ing. st. 1811, 10 Juni (n. 219). De namen van de schepen en van de 
eigenaars, het tonnage van ieder schip afzonderlijk en het aantal schippersknechten 
worden vermeld in Not. В. en W. 1810, 8 Juni η. 8. 

1 8 4 ) GA-.Ing. st. 1811, 10 Juni (η. 219). 
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negentiende eeuw talrijke wegen aangelegd en kanalen gegraven1 8 5) . 
Hoewel ons land nog niet tot het stadium van het modern kapitalisme 
toe was, brachten de invloed van Frankrijk en vooral de inlijving bij dit 
imperium reeds vele maatregelen, welke in dit rijk genomen werden in 
verband met de nieuwe ontwikkeling van het economisch leven. Gedurende 
de Napoleontische tijd werden verscheidene plannen gemaakt tot de aan
leg van een goed en uitgebreid wegenstekel, waarvan in korte tijd reeds 
een gedeelte kon verwezenlijkt worden. Wanneer de regering van Na
poleon langer geduurd zou hebben, dan had het huidige Noord-Brabant 
binnen een gering aantal jaren een uitgebreid wegennet gekregen; dit 
zou o.a. aan de industrie een gemakkelijk en goedkoop transport verschaft 
hebben en zo de opkomst van de moderne grootindustrie verhaast. 
Bij keizerlijk decreet van 16 December 1811 waren voorschriften gegeven 
betreffende het maken, herstellen en onderhouden van de wegen 1 8 6 ) . 
Aan dit decreet was een lijst toegevoegd van de keizerlijke wegen en van 
hun verdeling in drie klassen. Verscheidene van de op deze lijst voor
komende wegen liepen door het departement Bouches du Rhin: onder de 
wegen behorend tot de eerste klasse komt op de tweede plaats voor die 
van Parijs-Antwerpen-Breda-Gorinchem-Amsterdam; tot de tweede klasse 
behoorde een weg van Parijs naar Groningen, die via Breda, Loon op Zand, 
Distelberg (een gehucht bij Cromvoirt), 's-Hertogenbosch, Grave en Nij
megen door dit gewest heen liep; van de derde klasse-wegen nam die van 
Brussel over Eindhoven en Boxtel naar 's-Hertogenbosch zijn route door 
de Meierij 1 8 7 ) . De wegen van de eente en tweede klasse zouden geheel 
op kosten van het rijk aangelegd en onderhouden worden, die van de 
derde klasse daarentegen door het rijk en de departementen, waardoor 
zij liepen, samen 1 8 8 ) . Met grote voortvarendheid werd door het keizerlijk 
bestuur met de aanleg van deze wegen begonnen. In de jaren 1812 en 1813 
werden door prefect Fremin de Beaumont allerlei aanbestedingen gehouden 
voor het gedeelte van de grote weg Parijs-Amsterdam, dat door het de
partement van de Rijnmonden liep 1 8 9 ) . Voor de werkzaamheden aan het 
stuk Breda-Gorinchem werden o.a. Spaanse krijgsgevangenen gebruikt. 
Dezen vormden het 25e bataillon krijgsgevangenen, die vanuit Spanje 
naar hier gezonden waren om deze weg te helpen voltooien. Nadat zij 
eerst enige tijd ingekwartierd geweest waren te 's-Hertogenbosch en daar 

186) Knight, Economie history of Europe in modern times, biz. 344-80. 
188 ) Dit decreet komt voor in het Journal du département des Bouches du Rhin 

1812, η. 2 en 4. 
1 8 7 ) Hermans, Geschiedkundig overzigt der straatwegen in de provincie Noord-

brabant, blz. 7. 
1 8 e ) Vgl. noot 187. 
1 8 9 ) Hermans, a.w., blz. 20-23. 
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van kleding en werkgereedschap waren voorzien, had men deze Spaanse 
krijgsgevangenen naar Raamsdonk en Geertruidenberg gedirigeerd om 
van daaruit aan de weg te gaan werken 1 9 0 ) . 

Hoever de wegenaanleg op het einde van de Franse tijd gevorderd was 
in ons land, blijkt uit een opgave van de minister van Binnenlandse Zaken 
in de Staatscourant van 21 Februari 1843. Voor 1814 had men aan 
kei- of klinkerwegen in de provincies Utrecht en Gelderland slechts een 
lengte van 15 uren gaans, in Noord-Holland 285/2, in Zuid-Holland 16, 
in Zeeland 10 en in Noord-Brabant 19, terwijl zij geheel ontbraken in 
Friesland, Groningen, Drente en Overijsel191). 
De bestrate wegen in Noord-Brabant waren toen de volgende: van Breda 
tot de Belgische grens 8 uur gaans, van 's-Hertogenbosch over Eindhoven 
naar de Belgische grens 7^4 uur, van Willemstad naar Steenbergen 5/2 uur, 
van Breda op Turnhout 1 uur en de weg door de Langstraat met een 
lengte van 2 uur gaans 1 9 2 ). 

De val van Napoleon dreigde aan deze voortvarende verkeerspolitiek 
een einde te maken. Koning Willem I besloot echter de door het Franse 
bestuur begonnen wegenaanleg verder voort te zetten. De wet van 
24 Februari 1815 machtigde de koning een lening te sluiten, welke hem 
in staat moest stellen de afgebroken werkzaamheden te voltooien. In de 
considerans van deze wet werd opgemerkt, dat een goed wegenstelsel 
voor handel en verkeer van groot belang is 1 9 3 ) . Wij zien dus de koning 
voortbouwen op de resultaten van de Franse tijd: ook in dezen vormde 
1813 geen breuk, maar een voortzetting van wat reeds begonnen was. 

Ook tot de verbetering van het verkeer te water werden in deze jaren 
pogingen ondernomen. Het vraagstuk van een waterverbinding van 
's-Hcrtogenbosch met het zuiden had al gedurende enkele eeuwen veel 
belangstelling gehad. Reeds koning Philips II van Spanje had in 1573 
aan 's-Hertogenbosch en Helmond octrooi verleend tot het graven van 
een vaart naar de Pee l 1 9 4 ) . Uit het jaar 1612 dateert een kanaalproject 
van een zekere Paulo Francisque om 's-Hertogenbosch over Eindhoven 
met Hasselt te verbinden 1 9 5 ) . Na 1620 ontwierp kwartierschout Van 

leo) Hermans, a.w., blz. 21; en Journal du département des Bouches du Rhin 1812, 
η. 34 en 40. 

1 9 1 ) Hermans, a.w., blz. 6. 
1 9 2 ) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis van Noord-Braband I, blz. 578-79. 
1 9 3 ) De Roy van Zuidewijn, Het provinciaal wegenbeheer in Noord-Brabant, 

blz. 40. 
1 9 4 ) Wiskerke, De aanleg van de Zuidwillemsvaart, in Tijdschrift van het Kon. 

Ned. Aardr. Genootschap, dl 61 (1944), blz. 9. 
, 9 5 ) Van Sasse van Ysselt, Scheepvaartverbinding tussen Luik en 's-Hertogen

bosch, in Taxandria, jrg. 43 (1936), blz. 144. 
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Gerwen een plan tot kanalisatie van de Aa vanaf 's-Hertogenbosch tot 
Asten, terwijl dan deze laatste plaats door een kanaal met de Maas bij 
Maaseyk verbonden zou worden 1 9 6 ) . Op het eind van de achttiende eeuw 
kwam de kwestie van een waterverbinding weer ter sprake, doordat het 
Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam 
een prijsvraag had uitgeschreven over de mogelijkheid van de aanleg van 
een kanaal 's-Hertogenbosch-Luik. Het antwoord, dat de Boxtelse land-
meter H. Verhees in 1787 hierop inzond, werd bekroond 1 9 7 ) . De staats
regeling van 1798 bepaalde in haar additionele artikelen, dat de Aa, de 
Dommel en de Run of Ley bevaarbaar moesten gemaakt worden 1 9 8 ) . 
In 1801 klaagde Eindhoven over het gemis van een behoorlijke water
verbinding met het noorden; een kanaal naar 's-Hertogenbosch zou de 
kosten van vervoer aanmerkelijk doen da len 1 9 9 ) . 
Van al deze plannen kwam echter niet veel terecht. Meer succes had het 
Franse ontwerp uit het begin van de negentiende eeuw om Antwerpen 
met de Maas en verder met de Rijn te verbinden. Dit Grand Canal du 
Nord zou lopen van Grimlinghausen bij Neuss aan de Rijn naar Venlo 
en vanaf deze Maasstad langs Weert en Lier rechtstreeks naar de Schelde 
bij Antwerpen. Een toevoerkanaal vanaf Smeermaas bij Maastricht tot 
bewesten Weert moest zorgen voor het nodige wa te r 2 0 0 ) . Aan dit Canal 
du Nord werd met kracht gewerkt, maar door Napoleons val is het niet 
voltooid. 

Na de inlijving bij Frankrijk werden er plannen ontworpen om de 
Meierij met het Canal du Nord te verbinden. Het zou immers van grote 
betekenis zijn, wanneer vanuit dit kanaal een noordelijke tak naar 's-Her
togenbosch zou worden gegraven. In de petitie, welke Napoleon werd 
aangeboden tijdens zijn bezoek aan de stad, vroeg het gemeentebestuur, 
zoals reeds werd opgemerkt, dat de keizer zou bevelen: „qu'il soit creusé 
un canal de cette ville correspondant avec le grand Canal du Nord, non 
seulement utile mais nécessaire tant au commerce qu'à l'agriculture" 2 0 1 ) . 
Men zag in deze tijd de aanleg van kanalen niet alleen als een middel 
om het handelsverkeer te vergemakkelijken, maar tevens om de ontginning 

19e) J. Heeren, Uit de geschiedenis van de rivier de Aa, in Taxandria, jrg 43 
(1936), blz. 237. 

1 β τ ) Verhees, Verhandeling over een kanaal van 's-Hertogenbosch naar Luik, 
in Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijs
begeerte te Rotterdam, VIII (1787). 

1 9 8 ) Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 17 Maart 1798, 
additioneel artikel VIII, blz. 117. 

19S) Tabel van de Buitenlandsche en Binnenlandsche Handel in het Departement 
de Dommel: A.R.A., coll. Goldberg η. 50. 

2 0 0 ) Wiskerke, t.a.p., blz. 11-12. 
2 0 1 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 6 Bloeimaand, fol. 372. 
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van woeste gronden te stimuleren. Dit tweede motief wordt dan ook 
steeds bij ieder plan genoemd. Welke voordelen een waterverbinding van 
's-Hertogenbosch met het Canal du Nord zou opleveren voor de land
bouw in de Meierij, wordt in de volgende passage omschreven: „Wanneer 
voorgemeld canaal tot stand wordt gebracht en de landbouwers de kalk 
van Luik, de mergel van Maastricht, de assche, beer, roet, straatslijk uit 
de groóte steden van Holland met schepen op een voordelige manier 
kunnen bekomen, dan zal het bestaande bouw- en weiland beter worden 
bemest ¿n veel ontginning tot stand komen" 2 0 2 ) . De aanleg van kanalen 
zou de ontginning sterk bevorderen, waardoor weer de welstand van de 
bewoners, die de van nature onvruchtbare Meierij bevolkten, zou toe
nemen. Hierbij had ook 's-Hertogenbosch belang, aangezien deze stad 
het centrum was van een wijde omgeving en hier bij een grotere productie 
en welvaart in de Meierij dus meer verhandeld en gekocht zou worden. 
Doordat het Napoleontisch bewind voor ons land slechts enkele jaren 
duurde, kwam het plan tot een verbinding van 's-Hertogenbosch met het 
Canal du Nord niet in uitvoering. Maar koning Willem I, die de betekenis 
van een kanaal 's-Hertogenbosch-Luik inzag, ging op de ingeslagen weg 
voort: van 1822-1826 werd de Zuidwillemsvaart gegraven. Dus ook bij 
de aanleg van kanalen bouwde koning Willem I voor een deel verder 
op het werk van Napoleon. In de jaren, die aan het Verenigd Koninkrijk 
voorafgingen, zijn de grondslagen gelegd voor een uitgebreid verkeers-
stelsel, dat in de loop van de negentiende eeuw verwezenlijkt is. 

§ 7. Invoering van het metriek stelsel 

In nauwe relatie tot de handel staat het stelsel van maten en gewichten, 
dat men in het koopverkeer gebruikt. Voor de Franse tijd waren hierin 
alleen al in het departement van de Rijnmonden vele plaatselijke ver
schillen. Dit gaf vaak aanleiding tot verwarring en maakte een vlot koop
verkeer moeilijk. Tot nu toe was aan deze tak van openbaar bestuur, welke 
toch van groot belang is om de eerlijkheid en goede trouw in de koop
handel te waarborgen, nooit veel aandacht besteed. De inlijving bij Frank
rijk bracht daarin verandering, omdat toen het Franse tiendelig metriek 
stekel ook hier van kracht werd verklaard 2 0 3 ). Ten einde de invoering daar-

202) Van Velthoven, Stad en Meierij I, blz. 324. 
203 ) De gegevens over dit onderwerp hebben wij hoofdzakelijk ontleend aan een 

gedrukt rapport met de volgende lange titel: Onderrigting aangaande de nieuwe 
maten en gewigten, opgesteld op last van Z.E. den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, ter voldoening aan het besluit der Consuls van 13 brumaire an IX. Met de 
vergelijkende Tafelen tusschen de oude Maten en Gewigten in de onderscheidene 
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van in het departement van de Rijnmonden voor te bereiden, benoemde 
prefect Fremin de Beaumont in Januari 1811 een commissie204). Deze 
commissie begon met het verzamelen van gegevens over de verschillende 
soorten maten en gewichten, welke in dit departement gebruikt werden 2 0 5 ) . 
Om hiervan een volledige opgave te verkrijgen riep zij de hulp in van 
de prefect. Deze beval daarop in een schrijven van 30 Mei 1811 de aan 
hem onderhorige maires, om inlichtingen over deze aangelegenheid te ver
schaffen 2 0 6 ). De maire van 's-Hertogenbosch verzocht na ontvangst van 
deze missive aan stadsijkmeester H. A. Deckers om een lijst op te maken 
van de maten en gewichten, welke in deze stad gebruikt werden. Op 
10 Juli 1811 ontving de maire hierover uitvoerige inlichtingen207). De 
maire gaf de verkregen gegevens weer door aan de commissie, welke ze 
in haar eindrapport verwerkte. 
De departementale commissie had een berg werk te verzetten door de 
talrijke soorten maten, welke daarenboven ondanks eenzelfde naam plaat
selijk nog dikwijls verschillend waren. Om deze nu nauwkeurig in de 
terminologie van het metrieke stelsel uit te drukken, had ze precíese 
standaardmaten nodig, welke echter bijna nergens aanwezig waren ofwel 
door slijtage niet meer aan het oorspronkelijk vastgestelde beantwoordden. 
Een uitzondering maakte hierop 's-Hertogenbosch. Daar had een com
missie, in opdracht van het stadsbestuur, zich in het jaar 1794 bezig ge
houden met de vervaardiging van nieuwe standaards; hierbij had men 
gebruik gemaakt van de oude maten en gewichten, welke op het stadhuis 
berustten 2 0 8 ) . Deze vernieuwde standaardmaten waren met grote precisie 
gemaakt en werden als prototypen bewaard. Hoe in het departement de 
verschillende maten zich onderling en ten opzichte van het tiendelig metriek 
stelsel verhielden, deelde de commissie mee in haar Onderrigting aan
gaande de nieuwe maten en gewigten in het departement des Bouches du 

gemeenten, uitmakende het departement des Bouches du Rhin, in gebruik en die van 
het nieuwe metrieke stelsel, welke dezelve moeten vervangen; met de nodige in-
ligtingen aangaande derzelver gebruik. Uitgegeven door de commissie tot de maten 
en gewigten in het departement des Bouches du Rhin, 's-Hertogenbosch 1812. 
De bepalingen, welke het metrieke stelsel in Frankrijk invoerden, kan men vinden in 
bovenstaand rapport blz. 3. 

204) a.w., blz. III. De leden van deze commissie waren de heren Moreau, J. Marg-
graff, H. de Wijs en J. Verhellouw, blz. VIII. 

206 ) Zo had men in het departement der Rijnmonden voor het uitdrukken van 
de lengte Bossche, Nijmeegse, Graafse, Bommelse en Heusdense maten, welke, on
danks gelijke namen voor bepaalde eenheden, allen met elkaar verschilden. Ook bij 
de inhoudsbepaling bestonden er vele plaatselijke, onderling verschillende, maten. 

20e) Onderrigting aangaande de nieuwe maten ...., a.w., blz. III . 
20T) G.A., Ing. st. 1811, 10 Juli. 
208 ) Onderrigting , a.w., blz. IV. 
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Rhin, op last van de minister van Binnenlandse he Zaken samengesteld 209 ). 
De gegevens, welke hierin op 's-Hertogenbosch betrekking hebben, zijn 
in de volgende opgave verwerkt. 

Herleiding van oude Bossche maten in het tiendelig metriek stelsel 

Lengtemaat: 

A. Ellemaat 
1 Bossche el 

B. Voetmaat 
1 Bossche duim 
1 „ voet 
1 „ roede 

Vierkante maat: 

A. Ellemaat 
1 vierkante el 

B. Voetmaat 
1 vierkante duim = 
1 „ voet = 

C. Akkermaat 
1 vierkante roede = 

= 0,685 m 

0,0287 m 
0,2876 m 
5,7534 m 

(1 voet = 10 duimen) 
(1 roede = 20 voeten) 

0,4692 m2 

= 0,0008 m2 

0,0827 m2 

1 lopense 
1 morgen 

Kubiekemaat: 

1 teerling duim = 
1 „ voet 

Inhoudsmaat: 

A. Droge maten 

33,1023 m2 (1 vierkante roede = 400 vierkante 
voeten) 

= 1655,11 m2 (1 lopense = 50 vierkante roeden) 
= 9930,69 m2 ( 1 morgen = 6 lopensen) 

0,000023 teerling meter of kubieke meter 
0,023806 „ 

(1 teerling voet = 1000 teerling duimen). 

I Graanmaat 

Herleiding van Bossche graanmaten in liters. 

1 maatje 
1 kop 
1 vat 
1 schepel 
1 zak 
1 mud 
1 last 

1,173390 liter 
4,693562 „ 

18,7742 
37,5485 

150,194 
300,388 

3003,88 „ 

1 kop 
1 vat 
1 schepel 
1 zak 
1 mud 
1 last 

II Turfmaat 
Herleiding van Bossche grove-tonnen in liters. 

1 grove-ton = 237,16 liter 
1 kar = 2845,92 „ ( 1 kar 

4 maatjes) 
4 kop) 
2 vat) 
4 schepels) 
2 zakken) 

10 mud) 

12 grove-tonnen) 

a()e) Bij de Onderrigting aangaande de nieuwe maten was een groot aantal 
tabellen toegevoegd, waarin de verschillende oude maten en gewichten uitgedrukt 
werden in de nieuwe van het tiendelig metriek stelsel. 
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Herleiding van Bossche smal-tonnen in liters. 
1 smal-ton = 158,11 liter 
1 kar = 2845,92 „ (1 kar = 18 smal-tonnen) 

B. Natte maten 
Herleiding van Bossche kannen in liters. 

1 kan = 1,4639 liter 

Zwaartemaat: 

Herleiding van Bosch gewicht in kilogrammen. 
1 lood = 0,0146918 kilogram 
1 pond = 0,47014 „ (1 pond = 32 lood) 

In het voorgaande wordt bij de inhoudsopgave van de natte maten slechts 
de kan genoemd. Het rapport van stadsijkmeester Deckers aan de maire 
verschaft ons echter nadere gegevens210). Hoewel hierin alleen maar 
de namen en de verhouding van de maten ten opzichte van elkaar worden 
opgegeven, hebben wij, uitgaande van de literinhoud van een kan, tevens 
die van de andere maten berekend. 

Natte inhoudsmaten 

1 maatje 
1 pint 
1 mengel 
1 kan 
1 anker 
1 aam 
1 okshoofd 

= 0,182993 liter 
= 0,365987 
= 0,73197 
= 1,4639 
= 36,598 
= 146,394 
= 219,59 

„ (1 pint = 2 
„ (1 mengel = 2 
„ (1 kan = 2 
„ (1 anker = 25 
„ (1 aam = 4 
„ (1 okshoofd = V/t 

maatjes) 
pinten) 
mengelen) 
kannen) 
ankers) 
aam) 

Verder blijkt nog uit Deckers inlichtingen, dat 1 bierton een inhoud had 
van 108 kannen of potten, en dat de aardappelen verkocht werden per 
opgehoopt vat, makende 6 zulke vaten een harington uit. 

De invoering van het metriek stekel vond plaats in de loop van 1812. 
Het nieuwe systeem was veel eenvoudiger dan het oude. Voor maten van 
lengte, oppervlakte en lichamen werd de meter het standaardtype, voor 
de inhoudsmaten de liter en voor zwaartemaat of gewicht het kilogram. 

§ 8. Schets van het prijsniveau 

Voor de economische en sociale geschiedenis is een onderzoek naar het 
prijsniveau der verschillende levensbehoeften van groot belang. In het 
algemeen wordt het prijsverloop beïnvloed door economische en maat
schappelijke gebeurtenissen van uiteenlopende aard. Niet alleen de econo-

21,>) G.A.,Ing.st. 1811, 10 Juli. 
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mische verhoudingen van vraag en aanbod vinden in de prijzen haar 
uitdrukking, maar ook sociale factoren als oorlog, overstromingen, ver
bodsbepalingen, etc. hebben invloed op de hoogte ervan. Bij het nagaan 
en verklaren van de prijzen, welke op verschillende data voor hetzelfde 
product betaald zijn, heeft men dus met tal van factoren rekening te 
houden. Voor een systematisch onderzoek naar de prijsgeschiedenis van 
allerlei artikelen ontbreekt ons te 's-Hertogenbosch het nodige mate
r i a a l 2 1 1 ) . Alleen de prijzen van enkele graansoorten nl. rogge, boek
weit en haver, welke op de Bossche markt verkocht werden, zijn sinds 
de achttiende eeuw in registers opgetekend. Om er een beeld van te 
geven, hoe de prijs van de rogge zich in de loop van een aantal jaren 
ontwikkelde, hebben wij een staatje samengesteld, waarin opgave gedaan 
wordt van het prijsverloop over de periode 1730-1790. In dit staatje wordt 
de prijs vermeld, welke om de vijf jaar op of omstreeks 1 Januari voor 
een mud rogge betaald werd. 

Prijs van een mud rogge in de periode 1730-1790312) 

gl. st. penn. 2 1 э ) 
1 Januari 1730 9 - 4 - 8 

1735 8 - 7 - 1 5 
1740 14-13-12 
1745 8 - 1 - 7 
1750 1 0 - 1 9 - 8 
1755 8 - 1 9 - 6 
1760 9 - 2 - 8 
1765 9 - 1 4 - 1 
1770 1 2 - 1 
1775 1 6 - 9 - 1 
1780 1 0 - 4 - 6 
1785 13-13 
1790 19-13-15 

Meer uitgebreid is de opgave van de roggeprijzen gedurende de Bataafse 
en Franse tijd. In de volgende tabel geven de prijsnoteringen, welke op 

2 1 1 ) Er is wel een algemene bron voor de prijsgeschiedenis in ons land, nl. N. W. 
Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis I, Leiden 1943. Hierin ontbreken echter 
veelal de cijfers voor de Bataafse en Franse tijd, terwijl dit werk bovendien gebaseerd 
is op de goederenprijzen op de beurs van Amsterdam. Wij hebben dus niets aan 
deze bron, zowel door het gemis van de nodige cijfers als door de vele plaatselijke 
prijsverschillen. Door de trage verkeersverbindingen in deze tijd was het mogelijk, 
dat op twee niet ver van elkaar gelegen markten nogal verschillende prijzen voor 
eenzelfde product werden betaald. 

2 1 2 ) Register van de prijzen der Granen, zoo als zij op de markt te 's-Hertogen
bosch zijn verkocht, Kerstmis 1725—uit. Januari 1760; Idem, 7 Februari 1760—29 
Januari 1784; Idem, 3 April 1784—30 October 1806: G.A., С 64-66. 

2 1 3 ) 1 gulden = 20 stuivers; 1 stuiver = 1 6 penningen. 
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of omstreeks de eerste datum van ieder kwartaal van het jaar opgemaakt 
werden, het prijsverloop aan. 

Prijs van een mud rogge in de jaren 1796-1817ai4) 

Prijs op 1 Januari 
» » 1 April 

1 » . . 1 Juli 
„ „ 1 October 

Gemiddelde prijs 

1796 J 1797 

gl. st. penn. 

31-12 
25-15 
28- 8- 5 
17-10- 4 

16- 0- 5 
13-10-10 
13-19- 4 
14- 1-13 

1798 

12-15 
11- 7- 4 
13-10-13 
14-19- 7 

1799 

15- 4 
17-11-11 
2 8 - 1 9 - 4 
24 -12- 8 

1800 

26-17-13 
27- 5 
28-15-15 
26- 3-13 

25-16- 6 ' 1 4 - 8 ¡13- 3 - 2 ' 2 1 - 1 1 - 1 4 ' 2 7 - 5-10 

Prijs op 1 Januari 
» » 1 April 
» . . 1 Juli 
„ „ 1 October 

Gemiddelde prijs 

1801 

gl. st. penn. 

34- 8-14 
28- 6-10 
32-11-14 
30-12-10 

1802 

29-13 
25 -13 -15 
37- 3-12 
32-14- 5 

1803 

32-15 
31 -18 - 3 
32-15 
22- 1 

1804 

2 1 - 2 
19- 4 -11 
18- 2- 8 
23 -15 - 2 

1805 

26- 1-11 
24- 6- 1 
3 0 - 1 5 - 5 
24 -19- 9 

31-10 3 1 - 6- 4 І29-17- з ' г О - П - Г 2 6 - 1 0 - 1 0 

Prijs op 1 Januari 
„ „ 1 April 
» „ 1 Juli 
„ „ 1 October 

Gemiddelde prijs 

1806 

gl. st. penn. 

24- 2- 8 
22-17- 5 
25- 2- 3 
30-13 

1807 

26-13-10 
27 - 15 - 3 
29- 6- 8 
21- 2-13 

1808 J 1809 I 1810 

18- 4- 2,16- 9- 6 
18-17-121 17-12- 8 
21- 7- 8 1 17- 8- 5 
18- 5- 7 16- 4- 9 

15-13 
15-11-12 
15- 3-13 
13- 3- 2 

г з - і з - і г ^ б - 4- e ^ g - i s - i i j i e - i g - 3(14-17-15 

Prijs op 1 Januari 
„ „ 1 April 
„ „ 1 Juli 
„ „ 1 October 

Gemiddelde prijs 

1811 

gl. st. penn. 

12- 16 
12- 3-13 
14-15 
19-16-14 

1812 J 1813 ι 1814 

22-13- 5 
25-17- 3 
23-10- 7 
19- 3 - 2 

23- 5-12 
19- 1- 1 
18- 7 
15- 2- 1 

14-17-15 ¡22-16 | 18-18-15 

17 
18- 7- 6 
16-16-12 
18- 3 

17-11-12 

1815 

18- 1-12 
17-10- 8 
21-10 
19- 8 

19- 2 - 9 

214) Register van de prijzen der Granen, zoo als zij op de markt te 's-Hertogen-
bosch zijn verkocht, 3 April 1784-30 October 1806; Idem, 6 November 1806-15 Mei 
1817: С.А.,С66-67. 



Prijs op 1 Januari 
„ „ 1 April 
» » 1 Juü 
„ „ 1 October 

Gemiddelde prijs 

1816 

gl. st. perm. 
2 1 - 3 - 4 
21-14- 3 
28- 7- 8 
28-12- 5 

24 -19- 5 

1817 

36- 3-10 
38- 2-10 

Uit bovenstaande statistiek blijkt, dat de graanprijzen aan grote schomme
lingen onderhevig waren. De wisselvallige uitslag van de oogsten hebben 
hierop grote invloed gehad, terwijl ook de verhouding van vraag en aan
bod een belangrijke rol speelde in het tot stand komen van de prijs. Zo 
kunnen de lage roggeprijzen in de tweede helft van 1810 en in de eerste 
van 1811 verklaard worden door de moeilijkheden, welke aan de uitvoer 
in de weg stonden. Het aanbod was daardoor veel groter dan de vraag, 
zodat de prijzen daalden. De goede oogst in 1813 en de belemmering 
van de export naar Holland, waar de Franse legertroepen reeds sinds 
November van dat jaar weggetrokken waren, drukten de roggeprijzen, 
ondanks het beleg van 's-Hertogenbosch door de geallieerde troepen vanaf 
half December tot 26 Januari 1814. Dit komt duidelijk naar voren in de 
volgende opgave: 

Roggeprijs op het einde van de Franse tijd 215) 

Op 2 December 
o 

tl ^ η „ 13 Januari 
„ 27 
„ 3 Februari 
η io 

1813 
УУ 

1814 
» 

yy 

kostte 
» 

» 

yy 

de 
1) 

» 

УУ 

rogge 
j» 

ІУ 

f l 

f 14- 6-7 
f 15- 4 - 3 
f 17 
f 16-15 
f 19- 6-2 
f 18- 6-1 

per mud 

Direct na de bevrijding op 26 Januari 1814 stegen de prijzen weer ten 
gevolge van de groter wordende vraag. 

Een zeer voornaam artikel voor menselijke consumptie was toentertijd 
in 's-Hertogenbosch wel het roggebrood. Dit werd gewoonlijk verkocht 
bij gewicht van zes Bossche ponden. Hoewel de prijs hiervan natuurlijk 
in verband staat met die van de rogge, is het toch van belang een prijs
opgave van dit voorname levensmiddel samen te stellen. In de door de 

Register...., 6 November 1806-15 Mei 1817: G.A., С 67. 

254 



stads groenroeden216) bijgehouden registers der graanprijzen wordt bij 
tussenpozen ook de prijs van het roggebrood opgegeven. Van deze mede
delingen hebben wij de volgende lijst geformeerd: 

Prijs van een 6 ponds roggebrood in de jaren 1796-1817 217) 

7 Januari 
12 M a 

7 Maart 
2 Januari 

20 November 
8 Januan 
8 October 
4 Maart 
1 Juli 
4 November 
4 Augustus 

15 December 
19 Januari 
2 Augustus 

27 September 
3 Januan 

19 September 
9 Januari 

22 Mei 
23 October 
8 Januan 
1 October 

24 December 
21 Januan 
14 Juh 
5 Januari 

21 September 

1796 
I ) 

1799 
1800 

5» 

1801 
t> 

1802 
J ï 

» 
1803 

»» 
1804 

» 
» 

1805 
JJ 

1806 
» 
)) 

1807 
j ) 

J ) 

1808 
J» 

1809 
1) 

st. penn. 
. 9 

7- 8 
5 - 4 
7-12 

10- 4 
9-12 
8- 4 
7-12 

10 
. . . 9-12 

. 6-12 
6- 4 
5-12 
6 
7 
7- 8 
6-12 
7- 8 
8- 8 
9-12 
8 
6- 4 
5-12 
5 
6- 4 
5- 4 
5 - 4 

11 Januari 
16 Augustus 
6 September 
7 Februari 

19 September 
7 November 
2 Januari 
6 Februari 

20 Augustus 
12 November 
21 Januan 
3 Juni 

21 October 
6 Januari 

20 October 
9 Februari 

14 September 
25 Januan 
16 Mei 
4 Juli 

18 „ 
3 October 

24 „ 
2 December 

16 Januan 
27 Maart 
15 Mei 

1810 . 
9У 

9У 

1811 . 
» 
» 

1812 . 
>J 

Í ) 

»1 

1813 . 
» 
» 

1814 . 
» 

1815 . 
)» 

1816 . 
»» 
>» 
)> 
» 
» 
Я 

1817 . 
J Ï 

j ï 

st. penn. 
4 -12 
5 - В 

. 4-12 
4 

. . 5- 4 

. . 6- 8 
6 
7- 4 
4- 8 
6- 8 

. . 6 
5- 4 
4-12 
5- 4 

. 6 
5- 8 
6- 4 
6- 8 
7- 4 
8 
9 

. 8- 4 

. 10 
9 

10 
9-12 

11- 8 

De prijzen van twee belangrijke koloniale waren, n.l. koffie en thee, 
gingen in de laatste jaren sterk omhoog. Dit was een gevolg van de 
oorlogsomstandigheden en vooral van het continentaal stelsel. Hoe groot 
de prijsstijging was, kan men aflezen uit het volgend staatje. Hierin wordt 
opgegeven, hoeveel het Bossche handekkantoor Van Lanschot bij de in
koop van koffie en thee betaalde. 

2 1 6 ) De groenroeden waren gerechtsdienaren van schout en schepenen in 's-Her-
togenbosch Zij droegen bij de uitoefening van hun functie een groene roede De 
Instructie en Ordonnantie op de drye Knapen deser Stadt, die men noemt dienaeren 
van de Groenroede, van 1679 bepaalt in art. 10, dat een van hun taken was „het 
selten van den prijs van den Coren ende register daer aff te houden". 

2 1 7 ) Vgl. noot 214 
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Verloop van de prijzen voor koffie en thee 

in de Bataafse en Franse ¿¿/d218) 

Koffie 

Eind 18e eeuw: 19 stuivers per pond 
1803: 20 „ „ „ 
1808: 20 à 30 „ „ „ 
1810: 34 „ „ „ 
1811: 40 „ „ „ 

Thee boey219) 

Eind 18e eeuw: 20 stuivers per pond 
1810: 37 „ „ „ 
1812: 46 à 52 „ „ „ 

Hoe het algemeen prijsniveau in de Franse tijd was, kunnen wij voor 
het jaar 1813, — zij het slechts van een beperkt getal artikelen —, op
geven. Sinds Mei 1812 werd te 's-Hertogenbosch een register bijgehouden, 
waarin iedere halve maand de prijzen van een aantal levensbehoeften 
opgetekend werden 2 2 0 ). Deze prijsnoteringen werden ontleend aan de ver
koopprijzen op de Bossche markt. De prijzen, welke gedurende de eerste 
helft van Januari, de tweede van Augustus en de eerste van December 1813 
voor een aantal producten betaald werden, zijn door ons in de volgende 
lijst samengebracht. Wij hebben drie verschillende tijdstippen genomen 
om zo een algemeen beeld te krijgen, aangezien anders het accidentele 
als maatstaf zou gelden. 

1813 

Gemiddelde prijs van 1 hectoliter tarwe 
» j» 

» » 
) Il 

9 ï ï 

J ï ï 

1 » 

» »> 
> >» 
У » > 

» » 
» »» 

rogge 
gerst 

, „ boekweit 
„ haver 

, „ bonen 
, „ erwten 
, „ tarwemcel 

aardappelen 
, 1 kilogram wittebrood 

roggebrood 
, „ rundvlees 

Ie helft 
Januari 

Fr. Cent. 
25,03 
15,64 
12,01 
13,87 
5,67 

32,48 
25,98 
47,05 

4,26 
0,57 
0,22 
0,67 

2e helft 
Augustus 

Fr. Cent. 
19,96 
10,50 
8,45 
9,77 
5,75 

32,05 
29,46 
42,62 

4,44 
0,45 
0,15 
0,93 

Ie helft 
December 

Fr. Cent. 
17,53 
9,99 
8,12 
8,88 
4,38 

26,86 
29,26 
30,30 

5,30 
0,38 
0,16 
0,93 

2 1 8 ) Van Ravestijn, De Firma F. van Lanschot sinds 1737, blz. 94. 
2 1 9 ) Een zeer ordinaire kwaliteit thee. 
2 2 0 ) Register, houdende de middelprijzen der Granen, Levensmiddelen en Foura-

gien, welke op de markt te 's-Hertogenbosch zijn verkocht, 15 Mei 1812-31 Maart 
1824: G.A., С 69. 
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1813 

Gemiddelde prijs van 1 kilogram kalfsvlees 
Ì9 і> У 

) ï Jï > 

ï ) » » 

» 91 t 

J» ÎÏ ) 

3» Jï 9 

, „ schapenvlees 
, „ varkensvlees 
, 100 kilogram hooi 

stro 
, 1 kub. meter eiken-brandhout 
, „ „ beuken-brandhout 
, 1 hectoliter steenkool 

Ie helft 
Januari 

Fr. Gent. 
0,67 
0,68 
1,10 
3,02 
2,38 

15,00 
14,00 
3,00 

2e helft 
Augustus 

Fr. Cent. 
0,94 
0,93 
1,04 
3,00 
2,37 

12,00 
15,00 
3,60 

Ie helft 
December 

Fr. Cent. 
0,96 
0,93 
1,04 
4,09 
3,02 

12,00 
15,00 
3,40 

Het is van groot belang te weten hoe hoog de huishuren waren, welke 
in 's-Hertogenbosch betaald moesten worden. Langs indirecte weg hebben 
wij dit voor een deel van de stad kunnen achterhalen, nl. uit de Lijst van 
't Trap geld in den Blok van de Wever s plaats, gelijk het in den jare 1809 
is opgehaald221). Het behoorde o.a. tot de taak van de blokmeesters om 
te zorgen voor de afsluiting van de watertrappen, waarlangs men bij de 
rivier de Dieze kon komen 2 2 2 ) . Hiertoe inden zij het zgn. trappengeld, 
dat van alle huizen in de wijk geheven werd, berekend naar de huurwaarde 
van ieder pand. Dit geschiedde op de volgende wijze 2 2 3 ) : 

Huurwaarde beneden f 30 per jaar 
f 30— 50 
f 50—100 
f 100—150 
f 150—200 
f 200—250 
f 250—300 
f 300—350 
f 350—400 
f400—450 
f 450 en meer 

gld. st. 
6 
8 

12 
16 

1- 4 
1-12 
2 
2- 8 
2-16 
3- 4 
4 

Met dit schema kan men uit de opgaven van het trappengeld, dat voor 
ieder pand werd opgebracht, de huur of huurwaarde berekenen. Zo be
droeg deze van de huizen in het blok van de Weversplaats in 1809 als 
volgt: 

2 2 1 ) Archief Godshuizen, los stuk. 
222 ) Snoeck, De 's-Hertogenbossehe Blok- of Bedelpenningen, blz. 6. 
223 ) Deze tabel, waarnaar het trappengeld werd berekend, wordt vooraan in de 

Lijst van 't Trapgeld in den Blok van de Weversplaats opgegeven. 
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Huur of huurwaarde beneden f 30 104 hu: 
van f 30— 50 63 

f 50—100 65 
f 100—150 27 
£150—200 9 
1200—250 6 
£250—300 5 
£300—350 4 
£350-400 4 
£400—450 1 
£450 en meer 2 

De huurscala, welke hier gegeven wordt, verschaft ons een kijk op de 
sociaal-economische structuur van de wijk de Weversplaats. De panden, 
welke minder dan 30 gulden huur per jaar deden of huurwaarde hadden, 
bestonden uit huisjes, opslagplaatsen en stallen. Degenen, die per jaar 
30 gulden ofwel in de week 11/2 stuiver huur betaalden, zullen voor
namelijk wel arbeiders geweest zijn. Een weekhuur van circa 11 stuivers 
stond in deze tijd gelijk met het gemiddeld dagloon van een arbeider, 
zodat zelfs voor de huur van de kleinste huizen nog een zesde van het 
inkomen vereist werd. Wanneer men de huuropbrengsten kapitaliseert 
tegen 4% 2 2 5 ) dan blijkt de waarde van de meeste huizen, nl. die minder 
dan 100 gulden huur opbrachten, te variëren van 750-2500 gulden. 
Ofschoon voorgaande cijfers over het aantal panden, dat in een bepaalde 
huurklasse viel, alleen maar betrekking hebben op de Weversplaats, kun
nen zij ons desondanks toch een indruk geven van het huurniveau der 
huizen in 's-Hertogenbosch. Immers onder de inwoners van deze wijk 
kwamen circa honderd verschillende beroepen voor, waarvan er geen 
enkel domineerde2 2 6). Zowel renteniers, officieren, middenstanders, am
bachtslieden als arbeiders hadden in het blok de Weversplaats hun woning. 
Juist deze grote variatie van maatschappelijke functies maakt het verant
woord het beeld van de huurscala in deze wijk met het nodige voorbehoud 
op de gehele stad toe te passen. 

Nu wij de prijzen van velerlei levensbehoeften hebben kunnen achter
halen, komt als volgend punt naar voren, welke verhouding er bestond 
tussen prijzen en lonen. Daar echter gegevens over de lonen zeer schaars 

m4) Deze twee panden waren het Gouvemementsgebouw en het Tuchthuis. 
225) Volgens de Bossche Politierekening over 1810 gaven nationale schuldbrieven 

een rente van 3,9%, terwijl de opbrengst van andere beleggingen ook meestal 
± 4% bedroeg: G.A., В 314 fol. 13-29. 

2 2 0 ) Opgave van de bewoners der wijk van den Blok der Weversplaats, waarop 
gebragt zijn alle individus, die eene kostwinning hebben: G.A., Ing. st. 1811, 22 Oc
tober. 
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zijn en de samenstelling van het huishoudbudget ons niet bekend is, wordt 
het uiterst moeilijk op deze vraag een behoorlijk antwoord te geven. 
Wanneer de arbeider regelmatig en vast werk had, verdiende hij ongeveer 
3 gulden in de week en dus 150 gulden in het jaar. Het jaarsalaris van 
lagere ambtenaren, onderwijzers, enz. bedroeg 150-300 gulden. Van de 
hogere ambtenaren op het stadhuis verdiende in 1812 een commies f 450, 
een bureauchef f750 en de gemeentesecretaris f 1250 per j a a r 2 2 7 ) . De 
salarissen van de docenten aan de Latijnse school bedroegen voor de 
rector f 1000, voor de leraren f 450-f 750 per jaar 2 2 8 ) . De inkomsten van 
de in 's-Hertogenbosch zo talrijke kleine middenstanders zullen zeker niet 
bijzonder hoog gelegen hebben. Ieder moest zelf voor zijn oude dag zorgen. 
Zij, die arm waren, konden opgenomen worden in het Oude Mannen-
en Vrouwenhuis. Alleen gemeenteambtenaren hadden een klein pensioen, 
dat jaarlijks meestal 50-125 gulden bedroeg2 2 9) . 

Na deze globale schatting van het jaarlijks inkomen van het merendeel 
der bevolking blijft nog de kwestie over van de kosten van levensonderhoud. 
Exacte cijfers over de besteding van het verdiende loon ontbreken geheel. 
De aankoop van voedingsmiddelen vormde natuurlijk verreweg de grootste 
post op het huishoudbudget. Toch was het voedsel van de gewone man 
in deze tijd verre van overdadig. De aardappel was het meest gebruikte 
voedingsmiddel. Te Amsterdam wordt in 1816 hierover meegedeeld: „Het 
dagelijksche voedsel, niet alleen der schamele gemeente maar ook van 
de betere volksklassen, heeft in de laatste jaren schier geheel in Aardappe
len bestaan" 2 3 0 ). Ook in 's-Hertogenbosch was de consumptie van aard
appelen groot. In 1813 werden hier op de markt 55130 hectoliter aardappels 
aangevoerd, hoofdzakelijk bestemd voor plaatselijk verbruik2 3 1) . Tarwe
brood werd weinig gegeten, omdat het te duur was. De gewone man at 
daarom roggebrood. Het vleesverbruik was onder de lagere klassen gering. 
Naast de aardappel werd er vaak een soort meelpap gegeten. De hoofd
bestanddelen van het voedsel van het volk bestonden dus uit aardappelen, 
roggebrood en boekweitmeelspijzen 2 3 2 ) . In verband hiermee is het nuttig 

227) G.A., Corr. 1812, 8 Juli (n. 207). 
^ 8 ) G.A., Ing. st. 1812, 27 October. 
^29) Etat des Personnes ou anciens Employés pensionnés par la commune de 

Bois-le-Duc: G.A., Not. burg., weth. en vroedschap 1810, 3 December η. 1. 
2 3 0 ) G.A. Amsterdam, Algemene Zaken 1816, n. 1440: aangehaald door Brugmans, 

De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, blz. 151. 
2 3 1 ) Vgl. noot 220. 
2 3 2 ) De Bosch Kcmper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Vader

land, blz. 20; Walkart, Zaakelijk bericht over de gesteldheid van 's-Hertogenbosch, 
in Verhandelingen v. d. Nat. en Gen. Correspondentie Sociëteit, dll , 2e stuk (1783) 
blz. 281-82. 
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de aandacht te vestigen op de omstandigheid, dat er te 's-Hertogenbosch 
een groot aantal handelaren in oude kleren bestond. Een belangrijk deel 
van de bevolking was blijkbaar niet in staat geld uit te trekken voor de 
aankoop van nieuwe kleren en kocht derhalve tweedehands goed. Welke 
de kosten van huisvesting waren, is, wat de huren betreft, reeds uiteen
gezet. Het meubilair en de aankleding van de huizen waren bij de lagere 
volksklasse zeer eenvoudig2 3 3). 

Juist door het gebrek aan exacte cijfers is het moeilijk na te gaan of 
er een disproportie bestond tussen loon en behoefte. Slechts wanneer er 
meer concrete gegevens beschikbaar komen, zal een behoorlijk onderzoek 
mogelijk zijn, of de prijzen van allerlei levensbehoeften in verhouding tot 
de inkomsten hoog of laag waren. Onze opvatting is, dat in de Franse 
tijd de levensmiddelen — afgezien van overzeese producten, welke niet 
of moeilijk ingevoerd konden worden — niet duurder en soms wel goed
koper waren dan in de voorafgaande en volgende jaren. Een van de 
oorzaken daarvan was de invoering van het Franse belastingstelsel, dat 
o.a. verlaging van verscheidene accijnzen op de levensmiddelen met zich 
meebracht. Vooral de gewone man profiteerde hiervan. Zo kon Gogel 
in 1820 tot een van de ministers van koning Willem I de volgende op
merking maken: „Ik hoor niet gaarne, dat vooral gemeene lieden de voor
keur geven aan de tijden van Napoleon, omdat de belastingen toen minder 
zwaar drukten" 2 3 4 ). De armoede, welke in de Franse tijd bijna overal 
heerste, was niet zozeer het gevolg van de duurte als wel van het stag
neren van vele takken van het bedrijfsleven, waardoor een groot aantal 
mensen hun inkomsten zagen verminderen. De afnemende koopkracht van 
de stedelijke bevolking is hiervan een duidelijke weerspiegeling. Voor de 
kleinhandel in 's-Hertogenbosch werd dit weer enigszins vergoed door de 
enigermate gestegen welvaart van het omringende platteland, welke een 
toeneming van behoeften met zich bracht en zodoende ook grotere 
inkopen van de plattelandsbevolking in het markt- en verzorgingscentrum 
's-Hertogenbosch. 

§ 9. De gegoede burgerij 

Ab gevolg van de inlijving bij Frankrijk werd hier de daar geldende 
administratie ingevoerd. Een van de consequenties daarvan was, dat de 
Franse wetgeving op de samenstelling der gemeentebesturen in het de
partement van de Rijnmonden van toepassing werd verklaard. Dit hield 
o.a. in, dat de leden van de conseil municipal voor de duur van tien jaar 

233) Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, blz. 154-55. 
!!34) Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van I. J. A. Gogel, 

blz. 141. 
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werden benoemd. Voor de plaatsen boven de 5000 zielen geschiedde dit 
door de keizer, in de kleinere door de prefect van het departement. Om 
de vijf jaar moest de helft van de raad aftreden.Hoewel deze regeling 
hier pas in 1810 was ingegaan, werd reeds in 1813 de helft van het aantal 
leden vervangen 2 3 5 ) . Dat dit al na drie jaar gebeurde, is te verklaren uit 
het feit, dat in Frankrijk de vijfjaarlijkse termijn verstreken was en men 
de ingelijfde departementen wilde gelijkschakelen met het overige deel 
van het rijk. De nieuwe leden werden door de keizer benoemd uit een 
nominatie van het dubbele aantal personen. Deze candidaatssteffing was 
opgemaakt door de kantonnale raad uit de lijst van de honderd hoogst 
aangeslagenen der stad in 's rijks directe belastingen236). Er was dus 
volgens de Franse wet verband tussen de belastingaanslag en de verkies
baarheid tot gemeenteraadslid. Ook bij andere bestuurs- en kiescolleges, 
zowel in arrondissement als departement, was het lidmaatschap afhankelijk 
van het voorkomen op de lijst van notabele burgers. 

Op last van de prefect, die hiertoe order had van de Franse minister 
van Binnenlandse Zaken Montalivet, heeft de maire van 's-Hertogen-
bosch in het begin van 1813 een Liste des cent plus forts contribuables 
de la commune de Bois-le-Duc opgesteld237). Dit geschiedde dus met de 
bedoeling, dat hieruit de nieuwe leden van de conseil municipal zouden 
worden gekozen en benoemd. Een beknopte opgave van de verschillende 
beroepen, welke in deze lijst voorkomen, kan hier niet achterwege blijven. 
Direct valt het grote aantal renteniers op. Hiervan zijn er vijftien, terwijl 
nog bij drie andere personen van hun beroep wordt opgegeven, dat zij 
het op dit ogenblik niet uitoefenen. Deze laatsten zullen zeer waarschijnlijk 
door de ongunstige tijdsomstandigheden tot niets doen gedwongen zijn. De 
renteniers leefden van de opbrengst van hun bezit aan effecten, huizen 
en landerijen. Onder hen kwamen zeer rijke grond- en huiseigenaren voor. 
De belangrijkste groepering wordt uitgemaakt door de kooplieden en 
handelaren, die zevenentwintig maal op de lijst voorkomen. Hieruit blijkt 
wel, dat de handelsstand onder de Bossche notabelen een voorname plaats 
innam. Van velen wordt in de lijst helaas niet opgegeven waaruit hun 
koopwaar bestond. Dit zal waarschijnlijk bij een groot aantal wel zo 
variabel en veelzijdig geweest zijn, dat een eenvoudige benaming daarvan 
niet mogelijk was. Wel wordt onderscheid gemaakt in marchands, mar
chands en gros, en negotiants. De marchands komen overeen met de tegen-

235 ) Mulder, De honderd hoogst aangeslagenen te Middelburg in 1812, in Econo-
misch-Historisch Jaarboek, dl XVII (1931), biz. 84. 

236 ) Van Nierop, De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam in 1813, in 
Economisch-Historisch Jaarboek, dlXI (1925), blz.4. 

23T) G.A., Ing. st 1813, 17 April. 
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woordige detailhandel, de marchands en gros met de groothandel, terwijl 
de negotiants meestal grote kooplieden zijn, die in hun handel internatio
naal gericht zijn. 
De industriële sector is present met vier garen-lintfabrikanten, een laken-
fabrikeur, een volmolenaar, vijf bierbrouwers en een geneverstoker. De 
kleine nijverheid met twee olieslagers, drie molenaars en drie looiers. 
In de overige beroepen heerst grote verscheidenheid. De vrije beroepen 
zijn vertegenwoordigd door twee artsen, drie chirurgijns, twee apothekers, 
een advocaat, een notaris en een architect. Onder de winkeliers en kleine 
bazen bevinden zich vier kruideniers, een bakker, een suiker- en banket
bakker, een slager, vier metselaars, een leidekker, een timmerman, een 
loodgieter, een uitdrager en een boekhandelaar. Tenslotte komen op de 
lijst nog vier herbergiers en zeven hogere ambtenaren voor 2 3 8 ) . 

Vergeleken met de lijst van honderd hoogst aangeslagenen te Middel
burg, welke hoofdzakelijk personen opgeeft uit de oude conservatieve re
gentenmilieus 2 3 9 ), is die van 's-Hertogenbosch heel wat breder van opzet. 
De Bossche lijst vertegenwoordigt evenals die van Amsterdam2 4 0) een 
groot aantal groeperingen van de bevolking. 

Ook via andere weg is het mogelijk een kijk te krijgen op de samen
stelling en hoedanigheid van de Bossche notabelen. Wij hebben hierbij 
het oog op de Liste définitive des six cents Contribuables les plus imposés 
du Département des Bouches du Rhin. Deze lijst is op verzoek van de 
Franse minister van Financiën, de Gaëte, door de directeur van de directe 
belastingen in het departement der Rijnmonden opgemaakt 2 4 1 ), door 
de minister op 24 April 1812 vastgesteld en kort daarna te Parijs ge
d ruk t 2 4 2 ) . In dit stuk worden de namen alphabetisch opgegeven met 
vermelding van de woonplaats maar zonder opgave van beroep. Alleen 
de dertig hoogst aangeslagenen van geheel het departement zijn boven aan 
de lijst geplaatst in de volgorde van het bedrag, dat zij in de belastingen 
opbrachten. Van deze dertig woonden de nrs 2. F. C. van Rijckevorsel, 
9. J. C. van Onsenoort, 11. J. van Bommel, 18. G. H. van Thije Hannes, 
21. H. W. Kippings, 22. H. B. Martini en 28. W. Heeren in 's-Hertogen
bosch. Van deze zeven namen komen de nrs 9, 11 en 22 niet op de lijst 

338) G.A., Ing. st. 1813, 17 April. 
239) Mulder, a.w.,bk- 86. 
««>) Van Nierop, a.ii;.,blz. 16-17. 
241) R.A., Alphabetische index op de ing. en uitg. stukken, Ie helft 1811, Nos. 2231 

en 2245; 2e helft 1811 N. 3845. (Préfecture des Bouches du Rhin, portef. 15 en 16). 
242) R.A., coli. Martinin. 119. 

Dat deze lijst zich in genoemde verzameling bevindt, is te verklaren uit het feit, 
dat H. B. Martini na de Franse tijd door Willem I is benoemd tot directeur der 
directe en indirecte belastingen in de provincie Brabant: Mommers, Brabant van 
generaliteitsland tot gewest II, blz. 462. 
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van de honderd hoogst aangeslagenen van 's-Hertogenbosch voor, ofschoon 
de normen voor de departementale lijst zeker niet lager waren dan bij de 
plaatselijke. Immers van de 570 overigen op de lijst der zeshonderd komen 
er 63 uit 's-Hertogenbosch, zodat het aantal Bosschenaren in het totaal 
slechts 70 bedraagt 2 4 3 ) , terwijl Nijmegen daarentegen met 101 namen 
vertegenwoordigd is. Een belangrijk deel van de personen, die in de lijst 
der zeshonderd hoogst aangeslagenen van het departement opgegeven wor
den als wonend te 's-Hertogenbosch, staat niet op de Bossche lijst der 
honderd hoogst aangeslagenen. Een oorzaak hiervan kan zijn, dat deze 
personen niet voor de gemeenteraad maar wel voor een departemen
tale functie in aanmerking wilden of konden komen. In deze zaak is nog 
weinig licht gebracht en er zal dan ook een aparte en algemene studie 
nodig zijn, eer men een juist inzicht in de kwestie der verschillende lijsten 
van de hoogst aangeslagenen heeft verkregen. 

Bij het opstellen van genoemde lijsten is men uitgegaan van het ver
mogen en de inkomsten, welke hieruit getrokken werden. De hierdoor 
verkregen gegevens verschaffen ons derhalve een beeld van de gegoede 
burgerij in 's-Hertogenbosch. De beroepen van de personen, die voor
komen in de Liste des cent plus forts contribuables de Bois-le-Duc, zijn 
reeds opgegeven. Verder hebben wij nagegaan tot welke religie deze lieden 
behoorden. Het bleek, dat meer dan ^4 katholiek was, terwijl de rest 
bestond uit protestanten en een enkele jood. De meesten waren geboren 
Bosschenaren. Genoemde lijst van honderd hoogst aangeslagenen moet 
men niet zozeer zien als een opgave van de rijkste burgers maar meer als 
een groep notabelen, die geschikt geacht werden voor municipaliteitslid. 
Dat er zo weinig niet-katholieken op voorkomen, kan verklaard worden 
uit het vertrek van vele protestanten, die vóór de komst van de Fransen 
in 1794 alle voorname openbare functies bezetten, en uit reactie van de 
politiek mondig geworden katholieken op het vroegere protestante bestuurs
apparaat. Van de honderd opgegeven personen waren er vierennegentig, 
wier inkomen uit bezit onder de 5000 francs per jaar lag; de overigen 
kwamen niet boven de 7000 behalve J. Vermeulen, die met 15000 francs 
aan de top stond. In de Etat des 500 plus Imposés du Département des 
Bouches du Rhin, welke staat in 1810 werd opgesteld om hieruit leden 
te benoemen voor bestuurscolleges in departement en arrondissementen, 
komen circa tachtig Bosschenaren voor, van wie tien met een inkomen 
van 5000 francs en meer. Hierbij vallen vooral H. Martini, J. van Bommel 

243 ) In 1810 lag de verhouding gunstiger. Toen was 's-Hertogenbosch in de 
Etat des 500 plus Imposés du Département des Bouches du Rhin met 80 inwoners 
vertegenwoordigd. Hieruit blijkt wel, dat de gegoede burgerij hier in de Franse tijd 
een periode van verarming doormaakte: G.A., Ing. st. 1810, 15 Bloeimaand n. 3. 
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en J. van Onsenoort op met 15000-18000 francs aan inkomsten uit bezit. 
Achter de cijfers, die in genoemde lijsten gegeven worden, komen tussen 
haakjes andere cijfers voor, welke meestal hoger zijn dan de eerste. Vooral 
bij de grote inkomens is het verschil zeer aanzienlijk; de top bedraagt 
daarbij namelijk 50000 francs. Dat de eerste cijfers aanzienlijk lager zijn, 
is waarschijnlijk te verklaren uit de tiërcering van de rente der staatsschuld 
en het wegvallen van andere inkomsten, terwijl de tweede vermoedelijk 
het nominale inkomen aangeven. 

Vele gezeten burgers hadden hun geld belegd in huizen en landerijen. 
Het bezit van vast goed was in 's-Hertogenbosch van oudsher een van de 
meest geliefde vormen van vermogensbelegging. Dit sproot voort uit een 
traditie van voorzichtigheid, welke ook thans nog haar invloed doet gelden. 
Vele kooplieden investeerden slechts een gedeelte van het vermogen in 
hun bedrijf en kochten daarnaast landerijen en huizen aan. Zo komt het 
toenemen van de wektand van een persoon vaak tot uiting in de uit
breiding van zijn huizen- en grondbezit. Ook het bezit aan effecten was 
in 's-Hertogenbosch niet gering. Zoals wij reeds opgegeven hebben, ver
loren de stad en de verschillende godshuizen door de tiërcering van de 
rente der staatsschuld een belangrijk deel van hun inkomsten. Staatsobliga
ties, schuldbrieven van gemeenten en buitenlandse effecten maakten een 
aanzienlijk deel uit van vele vermogens. Uit het gedenkboek der Bossche 
firma F. van Lanschot blijkt, hoe druk er toentertijd in buitenlandse 
papieren gehandeld w e r d 2 4 4 ) . Tengevolge van de oorlogsomstandigheden 
was in de laatste jaren door verscheidene buitenlandse mogendheden de 
uitbetaling van de rente op de door hen geplaatste leningen gestaakt. 
Samen met de tiërcering van de rente der staatsschuld veroorzaakte dit 
vooral bij de grote vermogens een sterke daling van de inkomsten. Door 
deze en nog andere factoren heeft de Franse tijd de gegoede burgerij 
verarmd. Men leefde echter in de hoop, dat eens een einde zou komen 
aan de langdurige oorlogstoestand en dat daarna alle belemmeringen en 
nadelige bepalingen zouden verdwijnen. Hierin is men gedeeltelijk teleur
gesteld geworden, want koning Willem I handhaafde in de financiële wet 
van Mei 1814 de tiërcering, zij het dan in een gewijzigde vorm. 

§ 10. 's-Hertogenbosch: garnizoens- en vestingstad 

's-Hertogenbosch was ondanks de moeilijke omstandigheden in deze 
jaren verre van een dode stad. Hoewel de handel door het continentaal 
stekel lang niet meer zo omvangrijk was ak vroeger, werd er met de oude 

***) Van Ravestijn, De Firma F. van Lanschot sinds 1737, blz. 101-104. 
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relaties, voor zover mogelijk, toch nog contact gehouden. Doordat de grote 
handel belemmerd werd, moest het zwaartepunt meer op het regionaal 
en plaatselijk koopverkeer gelegd worden. Hiertoe was de consumptie van 
een groot en vast garnizoen van veel belang. Wat een garnizoen in deze 
zware jaren voor de stad betekende, werd uiteengezet door de maire van 
's-Hertogenbosch in een missive, d.d. 10 October 1810, aan de prefect van 
het departement: „C'est même un besoin pour la ville de Bois-le-Duc, 
dont les nombreux habitans sont presque tous adonnés au Commerce et 
dans ce moment, où ils n'ont plus la ressource du Transit, qui leur donnait 
un bénéfice d'entrepôt considérable, — Bois-le-Duc ayant toujours été la 
place intermédiaire pour les expéditions de la France, de la Hollande et 
de l'Allemagne —, ses marchands, qui ont perdu cette branche de Com
merce, n'ont guère plus d'autres ressources, que la consommation du Détail. 
Une guarnison contribuerait efficacieusement à faire revivre la classe in
férieure des marchands de cette espèce" 2 4 5 ) . Nu de buitenlandse handel 
vrijwel stil lag, was de plaatselijke van des te groter belang voor het 
economisch leven. Hierdoor konden toch immers de nadelige gevolgen 
van de stilstand van deze tak van handel enigszins worden opgevangen. 
In dit verband moet men dan ook het belang zien, dat aan de aanwezig
heid van een garnizoen gehecht werd. Vele Bosschenaren vonden immers 
een bestaan door de verzorgende functie, welke de stad ten opzichte van 
het garnizoen uitoefende. Het onderhoud van de vestingwerken en de 
verzorging van de gamizoenstroepen gaf velen werk. Het gemis van een 
garnizoen was dan ook van groot nadeel voor vele kleinhandelsbedrijven 
en café's. De burgemeester berichtte in zijn missive aan de prefect, dat 
de stad sedert enkele maanden geen bezetting meer had en daardoor veel 
nadeel ondervond. 's-Hertogenbosch, dat altijd een talrijk garnizoen had 
gehad, kon deze bron van bestaan, nu de tijden zo moeilijk waren, be
zwaarlijk missen. Ook de vestingstad Grave klaagde in deze jaren, dat zij 
„door 't gebrek van genoegzaam gamisoen, waardoor vele takken van 
handel verlevendigt wierden", veel vertier miste en zodoende een sterke 
terugslag ondervond in haar sociaal-economisch leven 2 4 6 ) . 
De argumentatie, welke de maire in de reeds aangehaalde passage ont
wikkeld had, maakte hij nog klemmender door verder uiteen te zetten, 
welke offers het van 's-Hertogenbosch vroeg om vestingstad te zijn en dat 
daar wel iets tegenover mocht staan : „La ville, étant une place de guerre, 
en éprouve toutes les charges par la gêne, où l'on est de batir à une 

245 ) G.Α., Verb, maire 1810, 10 October η. 1. 
^ 6 ) Statistische Tafereel van het Departement der Rhijnmonden, 1811: RA., coll. 

Hultman η. 4. 
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certame distance des remparts 2 4 7 ) , de creuser des fossés dans les environs 
de la vi l le2 4 8) , d'enlever le terrain, de rentrer de très bonne heure2 4 9) 
et sous bien d'autres rapports, tandisque, si cette faculté250) lui était 
accordée on pourrait élever des Etablissemens, des Fabriques ou Manu
factures sur un terrain, qui maintenant est inutile à la ville, améliorer 
l'Agriculture, embellir les Promenades et s'ouvrir d'autres sources d'excis-
tence" 2 5 1 ) . De maire stelde zodoende een alternatief: ofwel vestingstad 
maar dan ook een garnizoen2 5 2), ofwel open stad met alle voordelen 
van dien. 

Uit het voorgaande treedt duidelijk naar voren, dat de functie van 
vestingstad een sterke stempel op 's-Hertogenbosch had gedrukt. Gemis 
aan gelegenheid tot uitbreiding, periodieke overstromingen en de vrees 
voor oorlogstoestanden, waarbij de stad als vesting een rol had te ver
vullen, hadden reeds zeer lang een volledige uitbloei van vele welvaarts-
mogelijkheden in de weg gestaan. Uit de besproken missive blijkt echter, 
dat het stedelijk bestuur zich hiervan ter dege bewust was. Vooral onder 
Franse invloed ging de gemeentelijke overheid zich steeds meer op een 
actieve welvaartspolitiek instellen en allerlei takken van het sociaal-econo
misch leven in haar belangstellingssfeer betrekken. Nu de handel zulke 
moeilijke tijden doormaakte, kwam de betekenis, die de nijverheid voor 
de stad had en kon hebben, vanzelf meer op de voorgrond te staan. In 
deze jaren had dus de nijverheid niet te klagen over belangstelling van 
officiële zijde. De vraag dringt zich aan ons op, waarom 's-Hertogenbosch 
geen industrieplaats is geworden. De stad bood hiertoe vele mogelijkheden 
o.a. door het bestaan van een gevarieerde nijverheid, een gunstige ligging, 
voor de afzet van producten kon men profiteren van de wijd vertakte 
handelsrelaties, een groot arbeidsreservaat, enz. Door de insluiting binnen 
de wallen, welke pas door de vestingwet van 1874 werd opgeheven, was 
er echter weinig ruimte binnen de stad en had de nijverheid derhalve 
slechts geringe kans tot expansie. Ook het agrarisch bedrijf op de lande
rijen rondom de stad ondervond de gevolgen van de vestingfunctie van 
's-Hertogenbosch. Juist doordat deze vesting haar sterkte ontleende aan 
de inundaties, kon er weinig gedaan worden om de afvoer van het rivier-

347 ) Doordat men pas op een bepaalde afstand van de wallen mocht bouwen, 
werd de ruimte in de stad, welke toch al niet zo groot was, nog meer beperkt. 

248) Als hindernissen voor de vijand en om de inundatie te vergemakkelijken. 
2 4 β) De stadspoorten werden vroeg gesloten. 
2 5 0 ) nl. open stad te zijn. Het zou echter nog tot de vestingwet van 1874 duren, 

voordat 's-Hertogenbosch van zijn knellende banden bevrijd werd. 
2 5 1 ) G.A., Verb, maire 1810, 10 October η. 1. 
2 8 2 ) „Si elle doit subsister en place de Guerre, elle doit avoir une Guamison, 

puisque celui, qui éprouve les désavantages, doit aussi jouir des faveurs": G.A., Verb, 
maire 1810, 10 October η. 1. 
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water beter te regelen en zo de periodieke overstromingen te doen op
houden. De positie van vesting bracht ook al mee, dat de toegangswegen 
naar 's-Hertogenbosch niet met bomen beplant mochten worden. De ver
fraaiing van de stad lag echter het gemeentebestuur na aan het hart. 
Jacob van Oudenhoven deelt mee, dat na de overgave van de stad in 
1629 de wallen met bomen beplant w a r e n 2 5 3 ) . A. Walkart vermeldt in 
1781, dat op de wallen hoge iepebomen s t o n d e n 2 5 4 ) . In 1811 werd door 
de maire В. J. Colen tot inspecteur des promenades publiques benoemd 2 5 5 ). 
De taak van deze was vooral de verzorging van de beplanting op de 
wallen, waarover de Bosschenaren meestal hun Zondagswandeling plachten 
te maken. Inspecteur Colen kon echter niet verhinderen, dat de Franse 
bevelhebber van de stad in 1813 de bomen op de wallen liet omhakken, 
om daarvan palissaden te maken tegen de in aantocht zijnde legers van 
de geallieerden 2 5 6 ) . Ook op andere wijzen bleek, dat het gemeentebestuur 
het belang van het stadsschoon inzag. Op 26 Januari 1813 werd er een 
reglement uitgevaardigd, waarin bepalingen werden gegeven over het in 
goede staat houden van de huizen, tegen de verontreiniging van de straten, 
de vervuiling van de grachten, enz. 2 5 7 ) . 

Het gesloten karakter van de vesting beroofde 's-Hertogenbosch dus 
van vele voordelen. Volgens de maire moest hier iets tegenover gesteld 
worden. Een vast garnizoen zou niet alleen een opleving van de kleine 
handelsstand brengen, maar zou tevens de kennis van de Franse taal kunnen 
bevorderen en de gewoonten en zeden van de inwoners kunnen beïn
vloeden met de Franse geest; vooral zou de aanwezigheid van een garni
zoen er toe kunnen bijdragen, dat er meer vaart gezet zou worden achter 
de plannen tot bouw van een schouwburg2 5 8). Deze laatste argumenten 
hebben klaarblijkelijk gediend om het algemeen bestuur te overtuigen 
van de betekenis, welke een garnizoen voor 's-Hertogenbosch zou hebben. 

Ongetwijfeld moet het vast garnizoen, dat 's-Hertogenbosch sinds 1603 
had bezeten2 5 9) , van invloed zijn geweest op de leefwijze van de be
volking dezer stad, hoewel het door gebrek aan voldoende gegevens niet 
goed mogelijk is die invloed concreet aan te geven. 

2BS) J· van Oudenhoven, Beschrijving der Stadt en meyery van 's-Hertogenbosch, 
2e druk 1670, blz. 23. 

254 ) Walkart, Zaakelijk bericht over de natuurlijke gesteldheid van 's-Hertogen
bosch, in Verhandelingen van de Nat. en Gen. Corr. Sociëteit I, blz. 275. 

2 Β ε) G.A., Besl. maire 1811, 18 April. 
2 5 e ) G.A., Corr. 1813, 15 April (n. 171) en 17 September (n.429). 
2 5 7 ) G.A., Besl. maire 1813, 26 Januari. 
2 6 8) G.A., Verb, maire 1810, 10 October η. 1. 
2БВ) Van Heum, Historie der Stad en Meyery van 's-Hertogenbosch II, blz. 276. 
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Het ligt echter voor de hand dat het voortdurend contact met vreemde 

militairen niet zonder gevolgen gebleven zal zijn voor de aard van de 

stedelijke bevolking. Tot агш het begin van de negentiende eeuw bestonden 

de legers uit gehuurde soldaten, die veelal uit het buitenland kwamen. 

De notulenboeken van de schepen-commissarissen tot huwelijkszaken 

geven aan, dat veel buitenlandse militairen, — die dienden in het garni

zoen van de stad, o.a. een regiment Zwitsers, ofwel reeds waren gepen-

sionneerd — , met Bossche meisjes getrouwd waren, terwijl ook een groot 

aantal soldaten uit eigen land door hun huwelijk garnizoen en stad met 

elkaar verbonden h a d 2 6 0 ) . In de karakteristiek, die dokter Walkart 

in 1781 van de Bosschenaren gaf, vermeldt deze over de militairen in 

's-Hertogenbosch: „men treft hier een vruchtbaare Kweekschool van 

Vrijerije en Huwelijken voor de Militairen aan, die bij de sexe een witten 

voet hebben en in deeze Stad in groot aanzien zijn" 2 6 1 ) . 

De aanwezigheid van een garnizoen heeft eveneens op moreel terrein 

invloed gehad. Zoals in de meeste gamizoenssteden was ook hier de 

prostitutie een veel voorkomend verschijnsel. Reeds het Egt Reglement, 

dat op 18 Maart 1656 door de Staten-Generaal voor het generaliteits-

gebied was gearresteerd, wijdde zes artikelen aan dit maatschanpelijk 

euvel. Art. 73 bepaalde: „Officiers en Magistraten in de Steeden en 

Commandeurs op de Forten en Schansen moeten alle Bordeelen, Hoer-

huysen, Mot- en Ravothuysen verstoren en uvtroeven" 2 β 2 1 . In 1698 vaar

digde de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch een publicatie uit tegen 

de „Hoerhuvsen" 2 β 3 ). De reeds genoemde Bossche geneesheer Walkart 

merkte over het morele peil van de bevolking op het einde van de acht

tiende eeuw het volgende op: „Veele ziin er van beider kunne, die zich 

in en buiten den Echt in ontucht verloopen, hunne levensdagen verkorten 

en met Venus Ziekten besmet r a a k e n " 2 6 4 ) . Ook in het begin van de 

negentiende eeuw blijkt de prostitutie in 's-Hertogenbosch niet gering 

geweest te zijn, want in November 1810 berichtte de prefect van het 

departement aan de maire, dat hij een schrijven ontvangen had van de 

algemene directeur der politie te Parijs, waarin deze meedeelde ,.geïnfor

meerd te zijn, dat binnen deze stad eene menigte siegte Vrouwen des 

^ 0 ) Notulenboeken van schepen-commissarissen tot huwelijkszaken: R.A., Voor
lopige inventaris op het oud archief van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Her
togenbosch 1759-1810, S. 100-113. 

2 β 1 ) Walkart, t.a.p., blz. 279. 
2 8 2 ) G.A., Collectanea of verzameling van aantekeningen door A. van Heum bij

eengebracht I, fol. 278-79. 
2 e 3 ) G.A., Res. 1698, 8 Januari (A 90, fol. 202). 
***) Walkart, t.a.p., blz. 280. 
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avonds de straten rondlopen om haar vernederende Kostwinning uit te 

o e f e n e n " 2 6 5 ) . 

Nog gedurende de gehele negentiende eeuw moesten door het gemeente

bestuur bepalingen gemaakt worden aangaande de prost i tut ie 2 6 6 ) . In 

tegenstelling tot vorige eeuwen werd de uitoefening van dit bedrijf nu 

officieel geduld en beperkte zich de overheid tot het geven van voor

schriften. De nog bestaande naam Stoofstraat wijst er op, dat hier vroeger 

het prostitutiebedrijf werd uitgeoefend. In de Middeleeuwen was immere 

ieder beroep hoofdzakelijk in een bepaalde straat gevestigd. Stoof had 

vroeger niet zozeer de betekenis van test met vuur als wel van een gezellig 

kroegje, badgelegenheid, b o r d e e l 2 6 7 ) . Bekend is, dat o.a. in de Lange 

Tolbrugstraat verscheidene verdachte danshuizen en bordelen gevestigd 

waren; deze laatsten werden omstreeks 1800 „kabinetten van liefde" ge

n o e m d 2 6 8 ) . Het stadsbestuur had circa het midden van de achttiende 

eeuw een aantal barakken in de stad laten bouwen, waarin enige duizen

den soldaten gekazerneerd konden worden. De aanwezigheid van een 

groot garnizoen heeft het bestaan van publieke huizen natuurlijk in de 

hand gewerkt. 

Vat men al deze gegevens samen, dan komt men tot de slotsom, dat 

de functie van gamizoens- en vestingstad het karakter van 's-Hertogen-

bosch in velerlei opzichten mede bepaald heeft en haar stempel op het 

stedelijk leven heeft gedrukt. 

§ 11. Nijverheid 

Naast de handel speelde ook de nijverheid een grote rol in 's-Hertogen-

bosch. Hoewel de stad primair een handelsplaats was, kwam door de 

stremming van de handel in het laatste tiental jaren de nijverheid steeds 

meer op de voorgrond, aangezien men door middel hiervan het hoofd 

wilde bieden aan de toenemende werkloosheid. Doordat de Franse auto

riteiten zeer veel belangstelling hadden voor de economische en sociale 

toestanden, zijn er over de nijverheid in deze jaren vele gegevens beschik-

2 β 5 ) G.A., Ing. st. 1810, 2 November n. 1; en Verbaal maire 1810, 2 November. 
2 β β ) Reglement op de publieke huizen en publieke vrouwen binnen 's-Hertogen-

bosch. 5 Juli 1844; — Reglement, houdende bepalingen nopens de geldelijke retri-
butien, welke zoo tot instandhouding van het te dezer stede op te richten Syphilitisch 
Ziekenhuis als anderzints zullen moeten strekken; — Verordening op de publieke 
huizen en publieke vrouwen te 's-Hertogenbosch. 21 Febraari 1857. Genoemde ver
ordening werd herhaald op 29 April 1882: G.A., coll. gedrukte reglementen: Publieke 
huizen. 

2 6 7 ) Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch, blz. 83. 
2 6 8 ) Van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch 

III, blz. 373. 
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baar. Vooral aan cijfers en feiten hechtten zij groóte waarde. De Franse 
overheersing was een periode van tabellen en statistieken. Om de drie 
maanden moest prefect Fremin de Beaumont een vertrouwelijk rapport 
over de algemene gang van zaken in zijn departement opsturen naar 
Pari js2 6 9) . Deze driemaandelijkse rapporten, de zgn. comptes administra
tifs, hebben voor een groot deel betrekking op de sfeer — l'esprit public —, 
die in het departement heerste2 7 0) . 

Daarnaast kwamen ook verschillende keren vanuit Parijs aanvragen bij 
de departementale overheid binnen om statistische gegevens te verschaffen. 
Montalivet, minister van Binnenlandse Zaken te Parijs, vroeg bij schrijven 
van 5 September 1810 prefect Fremin de Beaumont om mlichtmgen over 
handel, nijverheid en landbouw 2 7 1) . Nadat de prefect de maire van 
's-Hertogenbosch had aangeschreven om gegevens over de voornaamste 
fabrieken in het arrondissement 's-Hertogenbosch272), zond de Bossche 
burgervader een Tableau in, waarvan hij zeide deze uit gebrek aan tijd 
niet volledig te hebben kunnen uitwerken2 7 3) . In deze dagen had de 
maire ook een missive van de redacteur van de Almanak van Koophandel 
van Parijs en de Departementen ontvangen, waarin verzocht werd ge
gevens over handel en nijverheid te verschaffen274). Reeds kort na de 
inlijving in Maart 1810 had Geoff rois, receveur principal des douanes 
impériales te 's-Hertogenbosch, een reeks vragen betreffende de industrie 
ter beantwoording voorgelegd275). Allerwegen bestond er dus grote be
langstelling voor het economisch leven. Want nu de oude bronnen van 
welvaart opgedroogd waren, moesten er nieuwe geopend of bestaande 
geactiveerd worden. 

a e 9) Deze verplichting betrof alleen de departementen Monden van de Rijn 
en Monden van de Schelde, op welke alle regels en aanschrijvingen, die voor de 
Franse departementen golden, aanstonds in Maart 1810 van toepassing zijn verklaard. 
Aan de prefecten van de departementen boven de rivieren is de verplichting tot het 
insturen van driemaandelijkse rapporten nooit opgelegd. Dit heeft men waarschijnlijk 
nagelaten, omdat intendant d'Alphonse belast was met de redactie van een groot 
administratief rapport over de Hollandse departementen nl. het Aperçu sur la Hol
lande. 

2 7 0 ) Colenbrander, Gedenkstukken, VI: Inlijving en Opstand, 1810-13, Ie stuk, 
n. 517 (Bouches du Rhin-Comptes administratifs 1811-12), blz. 330-34: in R.G.P. 
n. 13. 

271) RA., Indicateur général des pièces entrées et sorties 1810, N. 976 en 1449 
(Préfecture Bouches du Rhin, portef. 2). 
De ingekomen en uitgegane stukken van de tweede helft van 1810 zijn verloren 
geraakt, zodat wij voor deze periode de gegevens aan de algemene indicateur hebben 
moeten ontlenen. 

272) G.A., Verb, maire 1810, 21 September η. 2; en Ing. st. 1810, 21 September. 
2 7 3 ) G.A., Verb, maire 1810, 28 September η. 1. 
2 7 4 ) G.A., Verb, maire 1810, 28 September η. 3. 
2 7 5 ) G.A., Not. В. en W. 1810, 15 Juni η. 4 
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In 1812 richtte de prefect een schrijven tot de maire, waarin hij vroeg 
na te gaan, of er in 's-Hertogenbosch personen waren, die lid zouden 
willen worden van de „Société d'encouragement pour l'industrie natio
nale" 2 7 6 ) . Of hiervoor in 's-Hertogenbosch belangstelling was, blijkt niet. 
Dit genootschap was ter aanmoeding van de industrie in het Keizerrijk 
te Parijs opgericht2 7 7) ; vooral voor de mechanisering van de industrie 
had deze vereniging veel aandacht 2 7 8 ) . Ook keizer Napoleon had oog 
voor de bevordering van de techniek, want bij decreet van 7 Mei 1810, 
— tijdens zijn bezoek aan 's-Hertogenbosch —, loofde hij een prijs van 
een millioen franc uit voor de uitvinder van de beste vlasspinmachine 2 7 9 ) . 
Is mogelijk het bezoek van de keizer aan de ingelijfde gebieden in Mei 1810 
op dit besluit van invloed geweest? Een feit is, dat in het nieuwe departe
ment van de Rijnmonden zeer veel linnen geweven werd. 's-Hertogenbosch 
had een grote linnenmarkt, waar de plattelanders vanuit de verste om
streken het thuis geweven linnen kwamen verkopen. Vergeleken bij de 
laken- en katoenindustrie had de linnennijverheid een technische achter
stand. De uitvinding van een goede vlasspinmachine zou dus zeer belang
rijk zijn. Dit moet niet lang daarna, al was het niet in Brabant, gebeurd 
zijn, want G. K. van Hogendorp verhaalt het volgende over een ontmoeting 
met een Gentse koopman in 1817: „Van hem vemam ik de gewigtige 
tijding van de uitvinding der spinmachine voor vlas. Buonaparte heeft in 
sijn tijd een premie van een millioen franken op deze uitvinding gesteld. 
Reeds anderhalf jaar geleden heb ik gehoord, dat een Engelsman die uit
vinding naar Parijs overgebragt had" 2 8 0 ) . Ondanks deze uitvinding heeft 
het nog lang geduurd, voordat de Brabantse huisnijverheid van linnens 
evolueerde naar een fabrieksindustrie. 

Uit de enorme prijzen, die Napoleon en de Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale uitloofden, blijkt wel, dat de nijverheid niet 
over belangstelling te klagen had. De vraag doet zich nu voor, welke de 
invloed is geweest, die de inlijving bij Frankrijk op de nijverheid in de 
Meierij en in het bijzonder op die van 's-Hertogenbosch gehad heeft. 
In Geldrop deelt lakenfabrikant J. Vogelpoel in 1811 mee, „dat hij zijn 

ÏT0) G.A., Ing. st. 1812, 4 Juni. 
277 ) De contributie bedroeg 36 francs per jaar; ieder ontving dan maandelijks 

een bulletin, dat handelde over de werkzaamheden van het genootschap en over 
andere onderwerpen, en waarin ook afbeeldingen gereproduceerd werden van uit
vindingen, die in Frankrijk of elders gedaan waren: G.A., Ing. st. 1812, 4 Juni. 

278) Dit blijkt o.a. uit de vele prijzen, die werden uitgeloofd voor het uitvinden 
van nieuwe machines. Een opgave van de beschikbaar gestelde prijzen kan men 
o.a. vinden in: G.A. Ing. st. 1810, 18 December n. 2. 

2 7 β ) G.A., Verb, maire 1810, 27 December η. 1. 
2 8 0 ) G. К. van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het koning-

rijk der Nederlanden, 2e uitgave, Zaltbommel 1854, dl. I, blz. 235-36. 

271 



fabriek van tijd tot tijd staat te vergroten door de voordelige Privilegien, 
welke door Z.M. den Keizer worden verleend"2 8 1) . 
De Helmondse linnenfabrikanten, de Gebr. Bots, schrijven in een request 
aan de prefect, dat zij van de stimulering van de nijverheid „des te meer 
doordrongen zijn, daar zij thans onderdaanen van dien Monarch zijn, 
wiens eerste zorgen en daaden zoo zigtbaar ingericht zijn, om den Bloey 
en aanwas der Inlandsche Fabrieken en Trafieken door alle mogelijke 
middelen te bevorderen"2 8 2) . Dat dit ook werkelijk voor hun bedrijf 
opging, blijkt uit wat Wesselman, maire van Helmond, hierover opmerkt: 
„la fabrique des frères Bots s'est considérablement étendue depuis la 
réunion de ce Département à l'Empire" 2 8 3 ) . Prefect Fremin de Beaumont 
schrijft in zijn rapport over het eerste trimester van 1811: „Les fabriques 
de toiles, qui tirent presque tous leurs lins des anciens départemens du Nord 
de l'Empire, gagneront à la réunion de celui-ci à la France" 2 8 4 ) . Deze 
linnenfabrieken, die vooral in Helmond talrijk waren, profiteerden zowel 
van de vrije aanvoer van vlas als van een groot afzetgebied. 
Tilburg, waar de lakenindustrie sterk overheersend was, kreeg in deze jaren 
veel bestellingen voor het leger. Hieraan ontleende het zijn welvaart. Hoe 
afhankelijk deze plaats voor haar bloei was van de legerorders, geeft de 
volgende passage duidelijk weer: „Het getal der werklieden vermeerdert 
of vermindert, naar mate dat de fabrikanten bestellingen vooral voor het 
Militaire Wezen bekomen" 2 8 5 ) . Door het samengaan van nijverheid en 
landbouw2 8 6) werden hier echter de nadelen van zulk een fluctuerende 
welvaart grotendeels ondervangen. Wanneer er gebrek aan werk is „ge
neren de werklieden zich met den landbouw en boerenbedrijf" 2 8 7 ) . Het-

281) Request van J. Vogelpoel aan de prefect van het departement: R.A., Pièces 
entrées 1811, Ν. 3071 (Préf. Bouches du Rhin portef. 31). 

282) Request van de gebr. Bots aan de prefect: R.A., Pièces entrées 1811, N. 5460 
(Préf. Bouches du Rhin portef. 40). 

283) Pétition du maire de Helmond au préfet relative aux frères Bots: R.A., 
Pièces entrées 1811, N. 5460 ( Préf. Bouches du Rhin portef. 40). 

284 ) Colenbrander, Gedenkstukken VI, t.a.p., biz. 330. 
285) Statistisch Overzigt van het Fabryk-Weezen in het Departement der Monden 

van den Rhijn, 1812: Prov. Gen. in N.-Brab., hs. 87. 
28e) Dit samengaan van nijverheid en landbouw komt duidelijk tot uitdrukking 

in het volgend oud boerenliedje: 
„Wij boeren en boerinnen 
Wij werken dag en nacht. 
Wij ploegen en wij spinnen 
En zingen uit alle macht: 
Lieve Heer, kost en kleer, 
't Hemelrijk en dan niet meer": 

A. J. van Delft, Spin- en weversliedjes blz. 38, Utrecht 1952. 
28T) Vgl. noot 285. 
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zelfde wordt in 1813 van Eindhoven gezegd: „De arbeiders, die ophouden 

in de fabrieken te werken, generen zich vervolgens weder met den akker

b o u w " 2 8 8 ) . Gaf de nijverheid niet genoeg werk, dan werd er meer aan 

landbouw gedaan en was men toch van een behoorlijk inkomen verzekerd. 

Dit bracht mee, dat men met een geringer loon genoegen kon nemen dan 

de werkman in de stad. De arbeidslonen in Tilburg waren dan ook een 

stuk lager dan die in 's-Hertogenbosch. Het gemiddelde dagloon van een 

werkman in de Tilburgse lakenfabrieken was zeven stuivers 2 8 9 ), terwijl 

te 's-Hertogenbosch in dezelfde bedrijfstak het loon dertien stuivers be

droeg 2 9 0 ). Het is dus geen wonder, dat Tilburg ondanks zijn ongunstige 

ligging de binnenlandse markt voor wollen stoffen wist te veroveren« aan

gezien door de gunstige loonfactor de productiekosten aanmerkelijk lager 

waren dan bijv. in de oude lakenstad Leiden. Wat er in 's-Hertogenbosch 

aan lakennijverheid was, kon door de hoge onkosten onmogelijk tot een 

gezonde industrie uitgroeien. Ook bij vele andere takken van de Bossche 

nijverheid waren de lonen te hoog om een brede ontplooiing en uitbreiding 

mogelijk te maken. Naarmate op economisch gebied de vrijheid toenam 

en de oude beperkende bepalingen, die de stedelijke nijverheid tegen het 

platteland beschermden, verdwenen, nam de Bossche nijverheid in be

tekenis af. In 's-Hertogenbosch, waar de handel altijd de hoofdpijler was 

geweest van het economisch-structureel geheel, was de nijverheid hoofd

zakelijk gebaseerd op de handel. Omdat deze nu gedurende de Bataafse 

en Franse tijd grotendeels stil lag, maakte er ook de nijverheid een moei

lijke tijd door. Bovendien kon 's-Hertogenbosch vaak moeilijk concurreren 

tegen de elders vervaardigde goedkopere producten, doordat in de stad 

de levensmiddelen duurder, de lasten zwaarder en de arbeidslonen hoger 

waren dan op het platteland en in het b u i t e n l a n d 2 9 1 ) . Ook het meer 

zelfstandig worden van het platteland was een factor, die de oude positie 

van 's-Hertogenbosch als verzorgingscentrum voor de omgeving aantastte. 

Hoewel een deel van de Bossche nijverheid in verval was geraakt, waren 

er nog enkele bedrijfstakken, die bloeiden. De garentwijnderijen en de 

garen-lintfabrieken te 's-Hertogenbosch vertoonden in deze jaren een 

sterke opleving. Het Statistisch Tafereel van het Departement der Rhijn-

monden in 1811 deelt over deze garentwijnderijen mee: „Zij zijn van zeer 

! ! 8 8 ) Staat van de Fabrieken en Manufacturen in het Departement der Rhijnmon-
den, en van het getal werklieden zich in en met dezelve bezig houdende, opgemaakt 
15 Juni 1813: R.A., coll. Hultman n. 3. 

2 β β ) Statistisch Overzigt 1812: Prov. Gen. hs. 87. 
2 9 0 ) Vgl. noot 289. 
2 6 1 ) Memorie over de Fabrieken en Trafieken in het Voormalig Koningrijk Hol

land, Oogstmaand 1810, blz. 4: A.R.A., coll. Goldberg η. 192. 
2 9 2 ) R.A., coll. Hultman С. 4. 
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groot gewigt en derzelver producten bekomen een hogen graad van vol
maaktheid" 2 9 2 ) . Prefect Fremin de Beaumont schrijft in zijn verslag over 
het eerste kwartaal van 1811: „Les fabriques de fils retors sont un objet 
important de l'industrie de ce pays, elles sont dans la plus grande activité: 
celles de Bois-le-Duc seules en expédient pour plus d'un million par 
année" 2 9 3 ) . Deze twee takken van bedrijf waren gedurende de Franse 
tijd niet alleen de meest bloeiende maar ook de meest omvangrijke. 
Wat het aantal werklieden in deze Bossche nijverheid aangaat, moet men 
onderscheid maken tussen hen, die in het bedrijf zelf, „in een bijzonder 
gebouw"294), werkten, en degenen, die hun arbeid thuis in commissie 
verrichten. De eersten kregen een dagloon, de anderen werden per stuk werk 
betaald. Een andere factor, waarmee men rekening moet houden, is, dat 
een groot aantal van degenen, die in commissie werkten, buiten de stad 
woonden. Zo wordt te 's-Hertogenbosch bij het aantal arbeidskrachten, 
dat in 1813 geschat wordt op 5873, aangetekend: „Vele dezer werklieden 
zijn ingezetenen van omliggende gemeentens" 2 9 5 ) . Verder doet zich de 
moeilijkheid voor, dat wij niet weten of bij de opgaven ook degenen ge
rekend zijn, die slechts nu en dan voor een bepaald bedrijf werkten. 
Bovendien zijn de statistische opgaven uit deze periode vaak zeer ver
schillend, zodat het moeilijk is vast te stellen, wat nu de juiste cijfers zijn. 

De meest uitgebreide statistiek van deze jaren is het Statistisch Overzigt 
van het Fabriek- en Manufactuur-Weezen in het Departement der Rhijn-
monden, 1812296). Toch is deze tabel niet volledig, naar de prefect 
in een schrijven aan de minister van Nijverheid meedeelt297 ). Niet alle 
takken van de Bossche nijverheid komen hierop voor. De aanleiding tot 
het opstellen van dit stuk was een missive van de minister van Nijverheid 
te Pari js2 9 8) , van 6 Mei 1812, waarin deze aan de prefect van het de
partement schreef, dat de keizer elk jaar een algemene statistiek van de 
toestand der nijverheid in zijn rijk wilde hebben; gevraagd werd een 
opgave, hoe de nijverheid er op 1 Januari 1812 voorstond2 9 9). Hierop 
bracht de prefect de maires van zijn departement op de hoogte van dit 
ministerieel schrijven „relativement à la statistique industrielle" en spoorde 

2 9 Э ) Colenbrander, Gedenkstukken VI, t.a.p., biz. 330. 
2 M ) Statistisch Overzigt van het Fabriek- en Manufactuur-Weezen in het Departe

ment der Rhijnmonden, opgemaakt uit de Tabellen door de respectieve Gemeente
besturen in den jare 1812 geformeerd en ingezonden: Prov. Gen., hs. 87. 

2 9 5 ) Staat van de Fabrieken en Manufacturen . . . . 1813: R.A., coll. Hultman n. 3. 
2 9 0 ) Vgl. noot 294. 
2 9 7 ) R.A., Pièces entrées 1812, Ν. 11027 (Préfecture Bouches du Rhin, portef.94). 
2 9 8 ) Collin de Sussy. 
2 9 0 ) R.Α., Pièces entrées 1812, N. 4211 (Préf. Bouches du Rhin, portef.69). 
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hen aan, de gevraagde inlichtingen uitvoerig en nauwkeurig te ver
strekken 3 0 0 ). Het duurde enkele maanden, voordat de maire van 's-Her
togenbosch zijn antwoord inzond. Enkele malen had hij reeds uitstel van 
de inzendtermijn gevraagd, omdat „ce travail réclame le recueil d'une 
infinité de renseignemens, qu'il est difficile de se procurer, et pour lesquels 
j 'ai besoin le concoure des principaux manufacturiers de ma com
mune" 3 0 1 ) . Deze medewerking was echter niet groot: „les fabricans n'ont 
pas été très prompts à me faire tenir ces renseignemens" 3 0 2 ). Maar in 
Augustus 1812 kon de maire „la statistique industrielle et manufacturière" 
naar de onderprefect van het arrondissement 's-Hertogenbosch, de heer 
Vermeulen, opsturen 3 0 3 ). 

Op 10 December 1812 zond tenslotte de prefect de generale tabel over 
de toestand, waarin de nijverheid zich op 1 Januari van dat jaar bevond, 
naar Parijs 3 0 4 ). Deze statistiek is vooral vanwege haar opmerkingen van 
belang. Tegenover de hierin genoemde cijfers is grote voorzichtigheid ge
boden: bijv. het aantal speldenmakerijen in 's-Hertogenbosch, dat hier zes 
bedraagt, wordt in de statistieken van 1811 3 0 5 ) en 1813 3 0 6 ) op twintig 
geschat; voor Tilburg worden er dertien lakenfabrieken opgegeven, terwijl 
in beide andere tabellen een getal van veertig genoemd wordt. Welke 
maatstaven zijn aangelegd, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft men bij 
de statistiek van 1812 meer de nadruk gelegd op de grotere bedrijven, 
die min of meer het karakter van fabriek hadden, terwijl men in de andere 
tabellen alleen maar het aantal ondernemers heeft willen opgeven. Deze 
statistiek van 1812 noemt bij de opgave van het aantal arbeidskrachten 
alle personen, die voor een bedrijf werkten, dus ook degenen, die buiten 
's-Hertogenbosch woonden. Uit de gegevens van het Statistisch Overzigt 
van het Fabriek- en Manufactuur-Weezen in het departement der Rhijn-
monden 3 0 7 ) , werd door ons van de Bossche nijverheid de volgende tabel 
samengesteld, waarin voorkomen de verschillende bedrijven, het aantal 
werklieden, zowel die in vaste dienst als die in commissie arbeidden, en de 
lonen. Tevens publiceren wij hierbij de in het Statistisch Overzigt gemaakte 
„algemene aanmerkingen". 

s00) R.A., Pièces entrées 1812, Ν. 5017 (Préf. Bouches du Rhin, portef. 72). 
î·01) G.A.,Corr. 1812, 13 Juli (η. 214). 
3 0 2 ) G.A., Coir. 1812, 10 Juli (η. 210). 
3 0 3 ) G.A.,Corr. 1812, 6 Augustus (η. 248). 
3 0 4 ) R.A., Pièces entrées et sorties, N. 11027 (Préf. Bouches du Rhin, portef. 94). 
30B) Statistisch Tafereel van het Departement der Rhijnmonden, 1811: R.A., coll. 

Hultman n. 4. 
30e) Vgl. noot 295. 
307) Vgl. noot 294. 
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Fabrieken 

3 Lakenfabrieken . . . . 

4 Leerloyerijen 

4 Hoedenmakerijen . . . 

2 Fabrieken van Geschil
derd Linnen . . . . 

8 Boekdrukkerijen . . . . 

1 Blauwselfabriek . . . . 

2 Passementfabrieken . . . 

5 Gaaren-Lintfabrieken . . 

Getal der werk
lieden, in een 
bijzonder ge

bouw arbeidend 

50 

14 

12 

6 

26 

20 

50 

16 

Getal der werk
lieden, buiten het
zelve308) en niet in 
daghuur arbeidend 

150 

3 

2 

4 

1400 spinsters 

Middelprijs 
der betaalde 

daglonen 

13 stuivers 

13 stuivers 

18 stuivers 

11 stuivers 

10 à 11 st 

11 à 12 st 

11 à 12 st. 

10 stuiveis 

308 ) Buiten het fabrieksgebouw. 
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Algemene Aanmerkingen 

Onder de 150 op zich zelven werkende arbeiders zijn gerekend diegene, 
welke in het Tuchthuis zijn opgesloten om met hunne handenarbeid de 
kost te winnen. Deze fabrieken gaat niet voorwaards, omdat zij niet kunnen 
wedijveren met de fabrieken, waarin men met werktuigen arbeidt. De 
wolle, welke zij verbruiken, is of Inlandsch of komt uit Saxen. Zij gebruiken 
zeer weinig Spaansche wolle. 

Veel leerloyers arbeiden op hun zelven zonder gezellen; zij bereyden 
alleen inlandsch leder. Zij gaan meer agterwaards dan voorwaards en zijn 
zederd onherdenkelijke tijden in 's-Hertogenbosch gevestigd. 

De hoedenmakerijen zijn hier niet meer bloeyende. De Hazewol, die 
zij gebruiken, is of Inlandsche of Moscovische. 

Deze fabrieken van geschilderd linnen zijn niet altijd aan het werk en 
bevinden zich in geen voordeligen staat. Hoogstens fabriceren deze jaarlijks 
2500 Ellen. Het ongeverwde linnen kost 6 à 7 stuivers per Elle. 

Behalve hunne gewone knegts hebben zij nog 24 leerjongens van onder
scheidene jaeren. Het papier, hetgeen zij in hunne drukkerijen gebruiken, 
is van inlandsche fabriek. 

Zederd omstreeks vijftien jaeren te 's-Hertogenbosch gevestigd zijnde, 
vermeerdert deze fabriek sederd de laatste twee jaren aanmerkelijk in 
vertier. 

De 20 werklieden en de 30 jongens arbeiden in de Fabriek zelve. De 
passementwerkers bestaan sedert lange ter dezer stede; de fabriek is 
in een bloeyende toestand, hetgeen alleen aan de nijverheid der fabrikanten 
moet worden toegeschreven ; alle hunne grondstoffen halen zij binnenslands, 
en bestaan uit zijde, katoen, wolle, kemelshaar, sayet, goud en zilveren 
draad. 

Die zich met het spinnen bezig houden, zijn op de dorpen en ten platten 
lande verspreid. Ook werken zij maar een gedeelte des jaars, maer het 
getal der dagen op te geven is niet doenlijk. De fabrikanten hebben omtrent 
20 jongens in hunne fabrieken, welke niet onder de werklieden geteld zijn. 
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Fabrieken 

Gaaren-Lintfabrieken 
(vervolg) 

1 Touwslagerij 

6 Speldenmakerijen . . . 

1 Zoutkeet 

10 Gaarentwijnderijens10) . 

Getal der werk
lieden, in een 
bijzonder ge

bouw arbeidend 

2 

36 

5 

91 

Getal der werk
lieden, buiten het

zelve en niet in 
daghuur arbeidend 

4240 

Middelprijs 
der betaalde 

daglonen 

11 à 12 st. 

5 stuivers ! ,οβ) 

11 à 12 st. 

9 à 10 st. 

309 ) Dat het gemiddelde loon hier zo laag is, vindt zijn oorzaak in het grote 
aantal jongens en meisjes, die hier slechts voor een gering loon werkten. 

310 ) „Fr. Loutermans is blind. Zijne beide zoons dirigeren de fabrieken. De beeren 
Loutermans gemeten de beste reputatie en hun credit is zeer gevestigd. De oude 
Loutermans heeft een voordeligen handel gedreven; thans blijven deze fabrieken in 
hun ouden doen, zonder egter buitengewoon te bloeyen". Er arbeiden voor zijn 
rekening 3.000 werklieden. Van M. F. Sopers, die aan 1.000 mensen werk verschaft, 
wordt medegedeeld: „De fabriek van den heer Sopers is mede zeer belangrijk": 
Statistisch Overzigt 1812, Prov. Gen., hs. 87. 
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Algemene Aanmerkingen 

De oprigting dezer Fabrieken is zeer oud. Over het algemeen hebben de 
gaaren-lintfabrieken veel van hunnen ouden luister en voorspoed verlooren ; 
de laatste tien jaren hebben zij afgenomen. Gedeeltelijk trekken zij hunne 
gaarens uit Brunswijk en gedeeltelijk uit het Departement zelve, en wel 
van vlas aldaar geteeld. 

De werklieden zijn in de touwslagerij bezig; er zijn ook nog een paar 
jongens in het werk. Deze Fabriek is reeds lang in 's-Hertogenbosch ge
vestigd, thans is zij egter kwijnende door het stagneren van allen handel 
en Vaart. De hennip is binnenlandsch product. 

De speldenmakerijen zijn in geen bloeyenden toestand, het getal werk
lieden vermindert en zij zijn arm. De Meesters Speldenmakers arbeiden 
voor rekening van de fabrikanten; zij ontvangen de grondstof — het geel 
of gekalamijnd koper — van de fabrikanten, zij werken in huis en leveren 
het gefabriceerde aan de fabrikeurs. De werklieden zijn veelal jongens 
en ook meisjes van 14 à 15 jaaren. Deze fabrieken nemen dagelijks af 
uit hoofde van de mededinging van andere fabrieken elders gevestigd. 
Het geel koperdraad komt van Stolberg in het Roer departement; men 
verbruikt hiervan jaarlijks ruim 20.000 Ponden. 

Deze trafiek is bloeyende. Men arbeidt het gehele jaar door. Deze zout-
keet is in 1810 opgerigt. Het ruwe zout komt uit de Magazijnen van Parijs. 
Men gebruikt jaarlijks ruim 800.000 Ponden. 

De werklieden arbeiden meestal op zich zelven en zijn op de omliggende 
dorpen en het platteland verspreid. Gemeenlijk arbeiden zij alleen des 
winters. De fabrikanten laten bovendien op hunne werkplaatsen zelven 
een honderdtal jonge kinderen arbeiden, die een Stuiver daags verdienen. 
De gaarens worden meestal te Dordrecht en te Turnhout gebleekt. De 
grondstoffen als het ruwe gaaren wordt van Brunswijk gehaald; het vlas 
komt uit Vlaanderen en Belgien, en voor een klein gedeelte uit den 
omtrek van 's-Hertogenbosch. De hoeveelheid ruwe Brunswijksche gaarens 
in deze fabrieken gebruikt wordende kan op 56 à 58.000 Ponden worden 
begroot. Men gebruikt 40.000 Ponden vlas. 
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Fabrieken 

4 Olyslagerijen . . . . 

1 Aardewerkfabriek . . . 

6 Bierbrouwerijen . . . . 

3 Geneventokerijen . . . 

1 Zeepziederij 

1 Volmolen 

Getal der werk
lieden, in een 
bijzonder ge

bouw arbeidend 

10 

34 

19 

20 

6 

6 

Getal der werk
lieden, buiten het

zelve en niet in 
daghuur arbeidend 

52 

12 

Middelprijs 
der betaalde 

daglonen 

13 à 14 st. 

13 à 14 st. 

11 stuivers 

19 à 20 st. 

12 stuivers 

11 stuivers 
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Algemene Aanmerkingen 

Er heerst in de winter de meeste werkzaamheid in de fabrieken. Het 
koolzaad als voortbrengsel van de ommestreken kost 230 à 235 Guldens 
per Last. Men heeft tot het olyslaan jaarlijks 140 Lasten nodig. Deze tak 
van handel bestaat zederd lange in 's-Hertogenbosch; zij blijven al op 
denzelfden voet. 

Naast 14 volwassenen zijn er 20 jongens en meisjes in de fabriek. Men 
werkt het gehele jaar door. Zij is in 1810 te 's-Hertogenbosch opgerigt en 
blijft in denzelfden Stand. De aarde, welke tot deze Pottefabriek wordt 
gebruikt, wordt uit de ommestreek van Andes en het Sambre- en Maas
departement gehaald, ook uit den bodem der Maas bij 's-Hertogenbosch. 
Men maakt gemene en verglaasde potten. 

Het jaarlijks vertier kan op 12.000 Hectolitres geschat worden. De 
Hoppe, Garste en de Weyte wordt uit de ommestreken van 's-Hertogen
bosch getrokken. Zederd de laatste tien jaeren is de bloey der brouwerijen 
afgenomen en het groot getal brouwerijen voorheen in deze stad aanwezig 
is tot op zes verminderd 3 1 1 ) . 

Thans lijden deze trafieken veel door het verbod van geneverstoken. 
De werklieden buiten de Fabriek geëmployeerd hebben geen vast werk. 
Men stookt gemeenlijk 4500 Hectoliters. Thans staan zij stil. Derzelver 
opregting in deze stad is niet zeer oud. Hoogstens is dat vijftien of zestien 
jaeren geleden. Zederd dien tijd was hun welvaard aanhoudend toege
nomen. 

De buiten de Fabriek werkende arbeiders hebben geen vast werk. Men 
gebruikt jaarlijks tot het zeepzieden 950 Hectolitres oly en 90.000 Ponden 
potassche, welke men van den Rhijn, van Dantzig en uit Rusland trekt. 
Zederd hare opregting, die niet oud is, heeft zij in bloey toegenomen. 

Deze Trafiek is zeer bloeyende en neemt toe. Men volt er jaarlijks 
2000 stukken Lakens van 50 Ellen per stuk. Deze trafiek is voor ongeveer 
tien jaeren opgerigt. 

311) Het aantal bierbrouwerijen in de steden was overal sterk verminderd. Dit 
verval werd voornamelijk toegeschreven aan „het steeds toegenomen hebbend ge
bruiken van Koffy, Thee, Sterke Dranken en Wijn, welke in genoegzaam alle standen 
der Maatschappij dat van het Bier grotendeels verdrongen hebben": Memorie over 
de Fabrieken en Trafieken in het voormalig Koningrijk Holland, Oogstmaand 1810, 
blz. 29: A.R.A., coll. Goldberg η. 192. 
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Bovendien waren er, zoals uit statistieken over 1811 3 1 2 ) en 18133 1 3) 
blijkt, in 's-Hertogenbosch nog 1 azijnbrouwerij, 1 mouterij, 2 cement-
molens, 2 chocoladefabrieken, 1 kammenfabriek, 1 knopenfabriek, 2 molen-
steenfabrieken, 1 scheepstimmerwerf en 1 spiegelfabriek. 

Zoals men uit het Statistisch Overzigt heeft kunnen opmaken, was 
kinderarbeid te 's-Hertogenbosch, in deze tijd van huisindustrie en van 
een zich ontwikkelende fabriekmatige productiemethode, een niet onbe
kend verschijnsel. Zeker 200 jongens en meisjes, die gedurende een groot 
aantal arbeidsuren en tegen een laag loon moesten werken, waren bij de 
nijverheid in 's-Hertogenbosch betrokken3 1 4) . Jeugdige arbeidskrachten 
werden in de volgende bedrijven aangetroffen: in de boekdrukkerijen 
24 leerjongens; in de passementfabrieken 30 jongens; bij de speldenmake-
rijen wordt opgemerkt: „De werklieden zijn veelal jongens en ook meisjes 
van 14 à 15 jaaren"; over de garentwijnderijen geeft men op: „De fa
brikanten laten op hunne werkplaatsen zelven een honderdtal jonge kin
deren arbeiden, die een Stuiver daags verdienen"; in de aardewerkfabriek 
werkten 20 jongens en meisjes315). Dit euvel zou nog vele jaren blijven 
bestaan. Uit de Staat der Fabryken, Trafyken en Bedrijven te 's-Hertogen
bosch op 1 Januari 1848 blijkt, dat de kinderarbeid toen nog veel voor
kwam 1 3 6 ) . Naast een getal van 1274 volwassen arbeiders worden hierin 
210 kinderen opgegeven, die in een bedrijf werkzaam waren. 

Het totaal aantal arbeiders, dat volgens het Statistisch Overzigt in de 
fabrieken zelf te werk was gesteld, overtrof de 400 niet. Vroeger was het 
aantal vaste werkkrachten groter. De Etat du nombre des individus occupés 
dans les fabriques et manufactures de la commune de Bois-le-Duc gaf op 
het einde van 1811 een getal van 400 werklieden op en voor de vooraf
gaande jaren een aantal van 1600 3 1 7 ) . Hieruit blijkt, dat het werken 
in commissie vooral in deze periode te 's-Hertogenbosch is toegepast. Door 
deze bedrijfsmethode kon nu een groot deel van de arbeid door het om
ringende platteland, waar de lonen lager waren, verricht worden. Dit ging 
natuurlijk ten koste van de Bossche werklieden 3 1 8 ) . De twee grote plaatse-

3 1 2 ) Statistisch Tafereel van het Departement der Rhijnmonden, 1811: R.A., coll. 
Hultman С 4. 

3 1 3 ) Staat van de Fabrieken en Manufacturen . . . . 1813: R.A., coll. Hultman C. 3. 
3 1 4 ) Statistisch Overzigt 1812: Prov. Gen., hs. 87. 
3 1 5 ) Vgl. noot 314. 
3 l e ) G.A., coll. Aanwinsten (voorlopige inventaris n. 8130). 
3 1 7 ) G.A., Coir. 1811, 15 November (n. 291). 
3 1 8 ) De inwoners van 's-Hertogenbosch waren bovendien niet gewend om in een 

andere streek te gaan werken. Toen de prefect aan de maire een circulaire toe
zond, waarin hij vroeg hoeveel werklieden uit de stad ergens anders werkten, ant
woordde de maire hierop: „Quelques maçons, charpentiers et joumalien vont 
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lijke industrieën, de garentwijnderijen en de lintfabrieken, werden hiertoe 
echter wel gedwongen, om zo de concurrentiestrijd tegen het goedkope 
buitenlandse fabrikaat te kunnen volhouden. Het is hieruit dan ook te ver
klaren, dat deze beide bedrijfstakken de laagste lonen te zien geven. 

De cijfers in het Statistisch Overzigt geven duidelijk te zien, dat de 
meeste ondernemingen maar kleine bedrijven waren, die slechts aan een 
zeer beperkt aantal mensen werk gaven. De enige uitzonderingen hierop 
waren de lintfabrieken en de garentwijnderijen, die zeer veel werklieden 
in dienst hadden, waarvan echter het merendeel thuis werkte. 
Een nauwkeurig beeld van de ontwikkeling van de nijverheid in deze 
jaren verschaffen de opgaven, die op verzoek van de minister van Nijver
heid elk trimester naar Parijs moesten gezonden worden 3 1 9 ) . Naar aan
leiding van dit ministerieel bevel had de maire van 's-Hertogenbosch een 
circulaire gestuurd aan de fabrikanten van garens, lint en lakens en andere 
wollen stoffen in zijn stad, waarin hij o.a. schreef: „Het Gouvernement 
steeds bezorgd voor alles, wat tot welvaren en den bloei der Fabrieken 
en Trafieken kan strekken, en zich bestendig willende verzekeren van den 
staat derzelve en den voortgang, stilstand of teruggang der Volksvlijt, ten 
einde in alle gevallen de noodige middelen tot opwakkering van denzelven 
aan te wenden, verlangt bij het uiteinde van elke drie maanden de gesteld
heid der fabrieken en trafieken te kennen" 3 2 0 ). 

In de opgaven over de garentwijnderijen321) werd voor het eerste 
kwartaal van 1812 een aantal van 2500 spinners en spinsters genoemd; 
verder werkten er nog 220 werklieden aan de twïjnmolens, terwijl er 50 
zich met het wassen of andere arbeid bezig hielden 3 2 2 ). Wanneer men 
deze cijfers optelt, dan is men nog ver af van het getal van 4200, dat in 
het Statistuch Overzigt wordt opgegeven 3 2 3 ). Bij deze laatste statistiek 
heeft men alle werklieden genomen, die zich in dat jaar ooit met garen-
twijnen hadden bezig gehouden, terwijl in de driemaandelijkse opgave 
alleen degenen genoemd zijn, die regelmatig in deze nijverheid arbeid 
vonden. Dit wordt nader uiteen gezet in de aanmerkingen bij de Staat 

quelquefois travailler aux travaux publics dans l'intérieur de l'Empire. Il y en a en 
ce moment à Anvers et à Flissingue; leur nombre peut être évalué à cent": G.A., 
Ing. st. 1811, 1 December (η. 410). 

3 1 9 ) R.Α., Pièces entrées 1812, N. 3902. (Préf. Bouches du Rhin portef.67). 
з«0) G.A., Corr. 1812, 30 Juli (η. 236). 
^ 1 ) Het garentwijnen werd in ons land vooral gedaan in Brabant ('s-Hertogen

bosch en Waalwijk) en Groningen: Memorie over de Fabrieken en Trafieken in het 
voormalig Koningrijk Holland, 1810: A.R.A., coll. Goldberg η. 192. 

3 2 2 ) G.A., Ing. st. 1812, 30 Januari. 
з а 8 ) Statistisch Overzigt.... 1812: Prov. Gen., hs. 87. 
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der gesteldheid van de Gaarentwijnderijen te 's-Hertogenbosch32i), waarin 
het geringer aantal werklieden als volgt verklaard wordt: „On ne porte 
au tableau que le nombre des ouvriers, qu'ils emploient habituellement; 
ils faudrait le doubler, si on y comprenait tous ceux, qu'ils font travailler 
par intervalle"3 2 5). In de „Staat en gesteldheid der Gaarentwijnderijen 
in het Departement der Rhijnmonden, 1810—13" 326) wordt er eveneens 
op gewezen, dat de cijfers veel hoger zouden zijn, wanneer men de lieden 
er bij zou rekenen, die „zich terzelver tijd met den landbouw emerende, 
alleen maar gedurende een gedeelte van het jaar voor de fabrieken 
werken" 3 2 7 ) . 
Doordat de garens voor het merendeel in Holland werden gebleekt, was 
deze nijverheid ernstig gedupeerd, toen bij de inlijving de Waal als grens 
tussen Holland en Frankrijk kwam te liggen. De garens, die reeds voor 
de inlijving naar de blekerijen in Dordrecht en Haarlem waren gezonden, 
werden nu bij hun terugkeer zwaar belast. Naar aanleiding hiervan zonden 
Mosmans en Loutermans reeds op 16 Juli 1810 een request naar de 
prefect van het departement, waarin zij vroegen om onbelaste terugkeer 
van de gebleekte garens en vrije uitvoer van garens naar de blekerijen in 
Hol land 3 2 8 ) . De prefect vroeg de maire van 's-Hertogenbosch advies in 
deze zaak 3 2 9 ). In zijn antwoord schreef de maire o.a. : „Les Fabriques de 
fil de lin établies dans cette ville sont d'une très grande conséquence et 
dignes de la protection spéciale du Gouvernement. Elles ont une très grande 
renommé et occupent un nombre considérable d'ouvriers tant dans leur 
intérieur330) que dans la ville et ses environs" 3 3 1 ) . De garentwijnderijen 
vormden veruit de belangrijkste tak van nijverheid te 's-Hertogenbosch. 
Wanneer deze nu stil kwamen te liggen, zouden velen van degenen, die 
hierbij werkzaam waren, van hun inkomsten beroofd worden. 
Waarom het bleken van het garen nu juist in Holland moest geschieden, 
werd als volgt verklaard: „La blancheur, qualité essentielle, par laquelle 
se recommande le fil, ne s'acquiert nulle part mieux qu'aux blanchisseries 
de Dordrecht et de Haarlem en Hollande, où les eaux sont particu
lièrement propres à cet effet. Les épreuves, qui ont été prises pour 

324) G.Α., Ing. st. 1812, 30 Januari; en Ing. st. 1813, 12 April, 12 Juni en 3 October. 
3 ! ! Б) G.A., Ing. st. 1812, 30 Januari. 
3 2 6 ) R.A., coll. Hultman n.3. 
3 2 7 ) Staat en gesteldheid der Gaarentwijnderijen, 1810-13: R.A., coll. Hultman, 

n.3. 
3 2 8 ) R.A., Indicateur général 1810, N. 294 en 319. (Préf. Bouches du Rhin 

portef. 2) en G.Α., Ing. st. 1810, 16 Juli. 
3 2 9 ) G.Α.,Verb, maire 1810, 21 Juli η. 2. 
3 3 0 ) In de fabrieksgebouwen. 
3 3 1 ) Arbeid in commissie: G.A., Verb, maire 1810, 25 Juli η. 3. 
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le faire blanchir ailleurs, n'ont jamais réussi. Et comme le plus grand 
intérêt des fabriques et le seul moyen de leur prospérité est de pouvoir 
vendre les marchandises fabriquées à bon marché, les fabriques de 
fil de lin établies dans cette ville ne peuvent se soutenir, s'il ne leur 
est point permis d'envoyer leur fil aux blanchisseries de la Hollande et de 
l'en faire retourner sans payer les droits de sortie et d'entrée" 3 3 2 ). In 
Helmond wilde men een soortgelijke moeilijkheid bij het bleken van linnen 
echter op een andere wijze oplossen. Daar constateerde maire Wesselman, 
dat het bleken in Elberfeld door de hoge rechten, die geheven werden, 
zeer bezwaarlijk was en dat derhalve „il est d'une haute importance, que 
nous ayons des établissements de ce genre dans notre Departement" 3 3 3 ) . 

Een andere belangrijke tak van bedrijf was de lint- of bandfabricage. 
Het was een specifiek Bossche nijverheid. Het product van deze industrie, 
welke ook in Haarlem van veel betekenis was, genoot een zo ruime be
kendheid, dat men nog lang ter aanduiding van bepaalde bandsoorten 
sprak van Bosch en Haarlems band 3 3 4 ). De algemene opmerkingen 
bij de Staat der gesteldheid der Gaaren-lintfabrieken in het Departement 
der Rhijnmonden over de jaaren 1810-1813 delen over dit bedrijf mee: 
„'s-Hertogenbosch is de eenige gemeente waar men gaaren-lint of band fa
briceert. De handel, welke men daarmede, zoo in het Departement zelve ab 
in Holland, drijft, heeft zich zederd dit tijdvak nog al staande gehouden. 
In het midden der vorige eeuwe waren deze Fabrieken in een zeer bloeyen-
de staat, en men telde toen in deze stad veertig fabrieken, thans zijn er 
maar v i j f" 3 3 5 ) . In de aan deze Staat toegevoegde bijzonderheden wordt 
nog vermeld, dat de fabrikanten een gedeelte van het benodigde garen 
uit Brunswijk betrekken. Het overige wordt in het departement zelf ge
sponnen. De garens en het band laat men in Turnhout en Dordrecht 
bleken. Deze fabrieken gaan nu tamelijk goed, maar, „men oordeelt, dat 
de Linten noch in prijs noch in qualiteit met de Vlaamsche en Norman-
dysche Manufacturen kunnen wedijveren" 3 3 6 ). Het afzetgebied voor de 
lintnijverheid was voornamelijk Holland 3 3 7 ) . Ook hier blijkt weer, evenals 
bij de garentwijnderijen, de nauwe economische verbondenheid van 's-Her
togenbosch met het noorden van ons land. 
Het aantal werklieden bestond in het eerste trimester van 1812 uit 330 
spinners en 40 wevers3 3 8) . Hiermee zijn de arbeidskrachten bedoeld, die 

m) G.A, Verb, maire 1810, 25 Juli n .3. 
333) R.A., Pièces entrées 1811, Ν. 5460 ( Préf. Bouches du Rhin η. 40). 
3 3 4 ) Everwijn, beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, biz. 368. 
^ 5 ) Staat der gesteldheid der Gaaren-lintfabrieken, 1810-13: R.A., coll. Hultman 

n.3 . 
M0) Vgl. noot 335. 
3 3 T ) G.A.,Ing.st. 1812, 30 Januari. 
3 3 8 ) Vgl. noot 337. 
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in vaste dienst waren. Veruit het grootste deel van de spinners en spinstere 
werkte in commissie en bij gelegenheid. In het Statistisch Overzigt van 
1812 wordt echter een aantal van 1400 mensen opgegeven, die zich met 
spinnen bezig hielden 3 3 9 ). Het grote verschil in deze opgaven wordt be
grijpelijker, wanneer men hierbij de algemene opmerkingen leest: „Die 
zich met het spinnen bezig houden, zijn op de dorpen en ten platten lande 
verspreid. Ook werken zij maar een gedeelte des jaars, maar het getal 
der dagen op te geven is niet doenlijk" 3 4 0 ) . Door deze seizoenarbeiders 
er bij te rekenen is het getal spinners in de statistiek van 1812 zo hoog 
geworden. 

Nog aan een andere tak van nijverheid had de maire een drie
maandelijkse tabel gevraagd, nl. die van lakens en wollenstoffen 3 4 1 ) . Dit 
bedrijf werd vooral in het tuchthuis uitgeoefend, zoals in de aanmerkingen 
bij de Staat der gesteldheid van de Fabrieken en Manufacturen van Lakens 
en andere wolle Stoffen te 's-Hertogenbosch wordt opgemerkt: „La seule 
fabrique un peu importante est celle, qui est établie dans la maison de 
détention. Les autres fabricans font manufacturer leurs étoffes à Tilbourg 
et à Oisterwijk" 3 4 2 ) . Waarom deze fabrikanten, o.a. J. Diepen, hun werk 
buiten 's-Hertogenbosch lieten verrichten, werd reeds in 1808 verklaard: 
„Derzelver Fabryken zijn op het platte land, alwaar tot minder dagloon 
gesponnen en geweven kan worden" 3 4 3 ) . Dat J. Diepen, voor wiens reke
ning tevens de gedetineerden in het tuchthuis werkten 3 4 4 ), buiten 's-Her
togenbosch arbeid liet verrichten345), is, aangezien hij firmant was van 
de Tilburgse onderneming Diepen, Jellinghaus en C o . 3 4 6 ) , niet ver
wonderlijk. 

Dan stond er in 's-Hertogenbosch nog een volmolen, waarvan de eigenaar, 
blijkens een bericht van de maire aan de prefect, eveneens fabrikant van 
wollen stoffen was. In zijn schrijven zette de maire uiteen: „Il est dans 
l'intérêt public de favoriser des établissements aussi utiles, que celui du sieur 
Martin Coolen, fabricant d'étoffes de laine en cette ville, qui fournit 
l'existence à environ deux cent personnes"3 4 7). Daar deze fabrikant in 
de statistieken alleen maar als eigenaar van een volmolen vermeld wordt, 

33e) Statistisch Overzigt 1812: Prov. Gen., hs. 87. 
340 ) Vgl. noot 339. 
341 ) G.A., Coir. 1812, 30 Juli (n. 236). 
342) G.A., Ing. st. 1812, 30 Januari. 
343 ) Lijst der in Juli 1808 binnen de stad 's-Hertogenbosch aanwezige Fabryken 

en Trafyken: R.A., Ing.st. 1808, 6 Juli С 2 (Gew.Best. portef. 972). 
3 4 4 ) R.Α., Pièces entrées 1812, N2336 (Préf. Bouches du Rhin portef. 61). 
345 ) Staat en gesteldheid van de Lakenfabrieken: R.A., coll. Hultman n. 3. 
^ 0 ) E.Dijksterhuis, Een industrieel geslacht, 1808-1908, Tilburg 1909, blz. 9-10. 
347) G.A.,Corr. 1811, 6 Mei (n. 112) en R.A., Pièces entrées 1811, Ν 2567 (Préf. 

Bouches du Rhin portef. 29). 
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moet men wel aannemen, dat ook hij het maken van wollen stoffen buiten 
de stad liet verrichten. Door dit commissiewerk op het platteland ging voor 
's-Hertogenbosch veel arbeid, die de werkloosheid had kunnen vermin
deren, verloren. Zoals reeds eerder in Leiden was geschied, werd ook hier 
de nijverheid door de hoge arbeidslonen in haar groei gefnuikt en naar 
het goedkopere platteland gezogen. 

Ook andere soorten nijverheid te 's-Hertogenbosch deden in deze jaren 
van zich spreken. Over de toestand, waarin de jeneverstokerijen zich be
vonden, licht ons een brief van de maire aan de minister van Nijverheid, 
Collin de Sussy, i n 3 4 8 ) . De aanleiding tot dit schrijven van 23 Septem
ber 1812 was het verbod van de keizer graan te gebruiken voor het stoken 
van jenever. Dit besluit was uitgevaardigd om te verhinderen, dat de 
voedselpositie in gevaar zou gebracht worden. Nu echter het jaar 1812 
een overvloedige oogst had gegeven, meende de maire namens de jenever
stokers een verzoek tot opheffing van dit verbod te kunnen indienen. Hij 
gaf daarom een uiteenzetting van het belang, dat deze nijverheid hierbij 
had: „Les effets de la suspension de cette branche d'industrie, que la solli
citude prévoyante de sa Majesté pour le bien public a été sagement 
ordonnée dans un moment de pénurie de subsistances, se fait vivement 
ressentir tant par l'exagération du prix de cette boisson sanitaire dans une 
contrée où le climat humide le rend indispensable 3 4 9 ), que par l'étendue 
des pertes, qu'éprouvent les fabricans, et la privation du travail pour un 
grand nombre de familles, lesquek trouvent dans les détails des distelleries 
leurs uniques moyens d'existence" 3 5 0 ) . De landbouw zou eveneens bij de 
opheffing van het verbod gebaat zijn, aangezien de jeneverstokerijen be
langrijke afnemers van de graanopbrengst waren. 

Naast de jeneverstokerijen bestonden er nog andere bedrijven, die zowel 
voor de aanvoer van grondstoffen als voor de afzet van producten van 
het omliggende platteland afhankelijk waren. Hiertoe behoorden o.a. de 
olieslagerijen en een zeepziederij : „Ie commerce d'huile et de savon s'exerce 
particulièrement au dehors. Il existe en cette commune plusieurs fabricans 
d'huile, où les cultivateurs des environs 3 5 1 ) apportent leurs graines oléagi
neuses pour en extraire l'huile; une fabrique de savon se soutient par les 
envois au dehors. En général le commerce des huiles et savons est très 
conséquent; c'est Bois-le-Duc, qui fournit ces denrées aux communes en
vironnantes" 3 5 2 ) . 

з*8) G.A.,Corr. 1812, 23 September (η. 308). 
3 4 β) De maire was er blijkbaar van overtuigd, dat voor het behoud van de ge

zondheid in ons vochtig klimaat een goede borrel noodzakelijk was. 
^ 0 ) G.A.,COIT. 1812, 23 September (n.308). 
351) Statistisch Overzigt 1812: Prov. Gen., hs. 87. 
3 5 2 ) G.A., Coir. 1813, 22 Januari (n.44). 

287 



De eigenaar van de zeepziederij was J. M. de Garde. Deze vroeg ver
scheidene malen om vrijstelling van belasting op de olie, die voor de 
zeepbereiding nodig was. Hij beriep zich op het besluit van de prefect van 
3 Januari 1811, waarbij deze faciliteit aan de Nijmeegse353) zeep
fabrikanten Mackay en Graden verleend was 3 5 4 ) . Voor dit argument, dat 
gebaseerd was op het beginsel van economische gelijkheid, moest de prefect 
wel zwichten en zijn toestemming geven 3 5 5 ) . De maire van 's-Hertogen-
bosch, aan wie de prefect advies gevraagd had, merkte aangaande dit 
verzoek om gelijkberechtiging op: „Pour soutenir la concurrence entre les 
fabriquans du même département, il convient de ne pas plus imposer l'un 
que l'autre" 3 5 6 ) . 

In deze jaren werd 's-Hertogenbosch door het Franse bestuur, dat zich 
zeer beijverde de cultuur van suikerbieten te verbreiden, vanwege zijn 
centrale ligging aangewezen als plaats, waar een bietsuikerfabriek opge
richt zou kunnen worden. Toen door de Franse overheersing de rietsuiker-
raffinaderijen ten onder gingen, omdat het continentale stelsel de aanvoer 
van grondstof geheel afsneed, trachtte men de rietsuiker te vervangen 
door bietsuiker357). De verwerking van suikerbieten was niet zoals bij 
de raffinaderijen een trafiekbedrijf, maar had een uitgesproken fabriek
matig karakter, zodat de overgang van riet naar biet er tevens een was 
van trafiek naar fabriek. 
Reeds van ouds kende 's-Hertogenbosch de „suyckerbackerije". In 1671 
werd aan Dirk van Bree c.s. verlof gegeven, om voor de tijd van zestien 
jaren met uitsluiting van alle anderen suiker te raffineren 3 5 8 ) . In de 
eerste helft van de achttiende eeuw ging deze onderneming echter 
teniet. In 1773 begonnen L. v. d. Ven, W. Bakker en A. Voet in hetzelfde 
p a n d 3 5 9 ) , waarin de Van Bree's hun bedrijf hadden uitgeoefend, weer 

353) Ook op andere plaatsen komen wij vergelijkingen tussen 's-Hertogenbosch 
en Nijmegen tegen. Wanneer de burgemeester van eerstgenoemde stad op 12 Juni 1810 
een verzoek richt tot de algemene ontvanger van de keizerlijke douane te 's-Hertogen
bosch, om het uitvoerverbod van graan op te heffen, haalt hij o.a. als argument aan: 
„Vous rendrez à cette ville le plus grand service par obtenir pour elle les mêmes 
faveurs, qui ont été accordées à la ville de Nimèguc, où la commerce des graines 
n'est pas à peu près si considérable que dans cette ville": G.A., Not. В. en W. 1810, 
12 Juni η. 5. 

з и ) G.A.,Corr. 1811, 21 Februari (η. 59). 
3 5 5 ) G.A.,Ing.st. 1811, 5 Juni (η.210). 
a 3 0 ) G.A.,Corr. 1811, 21 Februari (η. 59). 
3 3 7 ) E. Μ. Α. Timmer, Beetwortelcultuur en bietsuikerfabricage in ons land tijdens 

de inlijving bij Frankrijk, in De Economist, jrg. 64 (1915), blz. 108-147 en 203-239. 
3'r,s) G.A., Res. 1671, 3 Juni: in Collectanea II, blz. 584, n. XIV (A.565). 
3 3 0 ) De van Bree's hadden hun suikerraffinaderij gevestigd in het huis „de Groóte 

Engel" op de Markt en later bovendien „de Kleine Engel", dat naast voornoemd 
pand lag, erbij getrokken. Deze beide panden onder één dak werden naar het bedrijf. 
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met het raffineren van suiker3 6 0) . Deze „wel beklante suikerrafinaderije" 
werd bij acten van 1 Maart 1790, April en 6 Augustus 1793 gekocht 
door de Bossche Koopman G. van Lanschot, wiens weduwe A. Potters 
ze op 6 Maart 1799 weer verkocht aan H. J. Heeren, die er een bier
brouwerij van maakte 3 6 1 ) . 
Toen 's-Hertogenbosch in 1811 werd aangewezen als vestigingsplaats van 
een bietsuikerfabriek voor het arrondissement, bleken hiertegen talrijke 
bezwaren te bestaan. In een schrijven van 26 Augustus 1811 berichtte 
de maire hierover aan de prefect: „J'ai redoublé d'efforts pour surmonter 
les obstacles, qui paraissent s'opposer à l'établissement d'un atelier pour 
la fabrication du sucre de betterave en cette ville. Nous 3 6 2 ) avons 
délibéré sur les moyens, qui pourraient être les plus propres à commencer 
avec succès une paraille entreprise. Malheureusement nous avons du 
convenir, que les circonstances locales offrent des difficultés, qui parraissent 
insurmontables"363). Deze moeilijkheden kwamen in het kort gezegd 
hierop neer: gebrek aan een groot gebouw dat gelegen was aan stromend 
water, de hoge waterstand gedurende het winterseizoen en de duurte van 
de middelen van bestaan en van de arbeidskrachten. Deze drie punten 
kunnen als volgt nader verklaard worden. Een bietsuikerfabriek had veel 
ruimte nodig en moest vanwege het bieten wassen aan stromend water 
liggen. Men slaagde er echter niet in de hand te leggen op een geschikt 
pand. Een eventuele mogelijkheid was geweest het vestigen van dit bedrijf 
in een van de hospitiën. Dat hieraan gedacht werd, blijkt uit een schrijven 
van de prefect in de tweede helft van December 1811, waarin hij beval, 
dat „les sous-préfets présenteront dans le délai d'un mois le projet d'éta
blissement d'une manufacture de sucre de betteraves dans une ou plusieurs 
de hospices ou maisons de secours de leur arrondissement, dont les bâtîmes, 
les revenus et le nombre d'individus entretenus pour la maison puissent 
suffire aux nécessives dépenses et aux besoins annuels d'une fabrique de ce 
genre" 3 6 4 ) . Hiertoe is men te 's-Hertogenbosch echter niet gekomen, maar 
is men overgegaan tot het bouwen van een fabriek 3 6 5 ). 
Het tweede punt betrof de topografische situatie, waardoor de stad ge-

dat er in werd uitgeoefend, „het Suikerhuis" genoemd: Van Sasse van IJsselt, De 
voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III, blz. 352. 

3eo) Van Sasse van IJsselt, a.w., III, blz. 353. 
3 e l) Vgl. noot 360 en Van Ravestijn, De firma F. van Lanschot sinds 1737, blz. 73. 
362 ) Nous = le maire et les membres de Ia Société de Commerciants et Fabricants: 

G.Α., Coir. 1811, 26 Aug. (η. 205). 
3 6 3 ) G.A.,Corr. 1811, 26 Augustus (η. 205). 
3 0 4 ) R.A., Pièces entrées, Ν. 7808 (Préf. Bouches du Rhin portef. 50). 
365) Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden 1814, 28 Januari (η. 1). 
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durende de winter vaak onder water kwam te staan. Daar echter de oogst 
van beetwortelen pas in de herfst viel, moest de verwerking in de winter 
geschieden en belemmerde de hoge waterstand, waardoor de kelders en 
de begane grond van de huizen in de stad onder water liepen, een rustige 
arbeid. Over het laatste punt merkte de maire op: „Je ne vous observerai 
pas, que les moyens d'existence étant plus cher ici que dans les villes de 
l'intérieur et que conséquemment la main d'oeuvre se payant à un prix 
plus élevé qu'ailleurs, ceci empêche aux entrepreneurs de ce Département 
de tenir la concurrence du prix avec les autres" 3 6 6 ) . 
Ondanks de gemaakte bezwaren werd er te 's-Hertogenbosch in 1812 
toch een bietsuikerfabriek opgericht. Deze heeft echter niet lang bestaan, 
want eind 1813, toen de Franse overheersing ten einde liep, „wierd de 
met zoo veelen arbeid en kosten opgerigte fransche suikerfabriek uit biet
en mangelwortelen, aan de leveranciers der bouwstoffen en materialen 
voor de schulden overgegeven en den afbraak van dezelve verkogt" 3 6 7 ) . 
Hoe men over deze onderneming oordeelde, lezen wij in het Staatkundig 
Dagblad van de Rhijnmonden van 15 Februari 1814: „Hoe zal men 
het regtvaardigen, dat de prefekt zelve door allerlei beloften, complimenten 
en bedreigingen, in den franschen smaak, van verschillende partikulieren 
en van alle de gemeentens van het departement aanzienlijke sommen, tot 
aanlegging en in werking-brenging van een bieten-kroot-fabriek, heeft af
geperst, terwijl hij daarna, bij de mislukking van die bespottelijke onder
neming, al den voorraad, de materialen en gereedschappen tot zijn parti-
kulier voordeel heeft verkogt of in betaling heeft gegeven?" 3 6 8 ) . Bepaald 
enthousiast over dit experiment is men dus niet geweest. 

Een andere tak van nijverheid, welke gebaseerd was op de positie van 
's-Hertogenbosch als marktcentrum, was de fabricage van aardewerk. Op 
8 Juni 1810 dienden de Bossche handelaren J. N. Coolen en L. Eras bij 
de prefect van het departement een request in, waarin zij permissie vroegen 
tot het oprichten van een pijpen- en aardewerkfabriek369). Dit verzoek 
werd als volgt gemotiveerd: „L'établissement de cette fabrique en cette 
ville370) est d'autant plus nécessaire, que les pipes et potteries sont pro
hibées à l'entrée en France, et qu'il n'y a à Bois-le-Duc n'y dans ce départe
ment aucune fabrique de pipes et potteries" 3 7 1 ) . Coolen en Eras waren 

3 β β) Ο.Α.,αοιτ. 1811, 26 Augustus (η. 205). 
s e T ) Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden 1814, 28 Januari (n. 13). 
3 6 S ) t.a.p., 1814, 15 Februari (n. 6). 
3 β Β ) R.A., Indicateur général 1810, Ν. 72 (Préf. Bouches du Rhin portef. 2) en 

G.A., Not. В. en W. 1810, 10 Juli п. 9. 
3 7 0 ) Dit bedrijf werd gevestigd in het „Aert Aben Gasthuis" op het Ortheneinde 

en bestond daar ± 1825 nog: G.A.,Not. B. en W. 1810, 10 Juli n. 9; Mosmans, Oude 
namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch, blz. 27. 

3 7 1 ) G.A., Ing. st. 1810, 10 Juli n. 9. 
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waarschijnlijk kooplieden in aardewerk en wilden nu bij de stremming 
van de handel door de tollinie tussen Nederland benoorden de Waal en 
het Franse Keizerrijk dit artikel zelf gaan fabriceren. Een soortgelijk geval 
ziet men na de afscheiding van België in 1830, welke voor de handelaar 
P. Regout in Maastricht, toen de import van Belgisch aardewerk ernstige 
belemmering ondervond, aanleiding werd in 1834 een eigen aardewerk
fabriek te beginnen. 

Toen de prefect aan de maire van 's-Hertogenbosch advies over deze zaak 
vroeg antwoordde deze: „Considérant le grand intérêt de faciliter l'éta
blissement des fabriques et manufactures dans cette ville, surtout d'une 
fabrique aussi nécessaire que celle de Pipes et Potteries, le soussigné est 
d'avis que la demande des exposants pourrait leur être accordée"3 7 2) . 
In zijn antwoord merkte de maire verder op, dat „une fabrique de pipes 
et potteries n'a jamais existée dans cette ville" 3 7 3 ) . Dit is niet juist, want 
in de achttiende eeuw bestond er te 's-Hertogenbosch een gilde van Patteyl-
bakkers 3 7 4 ). Ook porselein werd vroeger hier reeds gefabriceerd, zoals 
o.a. blijkt uit een permissie aan N. Wijtmans „tot het opregten van een 
Porcelijn Makerije", welke op 16 Maart 1630 verleend werd 3 7 5 ) . 
Nadat de prefect reeds op 8 Augustus octrooi had verleend, ontwikkelde 
de fabriek zich voorspoedig. Dit hoort men in een request van de beide 
ondernemers van 24 November 1810: „sedert eenigen tijd hebben zij een 
Potten en Pijpenfabriek opgerigt, welkers uitval zeer successivelijk is, en 
waarin zich reeds, de jonge leerlingen inclusive, 48 werklieden bevin
den" 3 7 6 ) . Toen echter bij keizerlijk decreet van 1811 de invoer van aarde
werk in het Franse Keizerrijk weer werd toegestaan, waren de beide fabri
kanten bevreesd voor de concurrentie van de Hollandse pottenbakkers en 
verzochten zij daarom aan de maire een stedelijke belasting te heffen op 
de import van vreemd aardewerk3 7 7) . Als motieven gaven zij op: „Of
schoon zij Supplianten wel in staat zijn dezelfde kwaliteit van goederen 
voor den evenredigen prijs zoo als andere in Holland zijnde Fabrikeurs te 
verkoopen, zij toch beducht zijn, dat ofwel door den overgroten voorraad 
dezer goederen in Holland of door afgunst, dat gemelde Fabriek met 
succes is ten uitvoer gebragt, die Fabrikeurs mogelijk zouden trachten dit 
Fabriek ten gronde te doen deinsen" 3 7 8 ) . 

з т а ) Ο.Α.,ΥεΛ. maire 1810, 31 Juli η. 2. 
S 7 3) Vgl. noot 372. 
3 7 4 ) G.A., Collectanea van А. .Неитп II, biz. 700 (A 565). 
3 7 B) G.A., Res. 1630, 16 Maart; G.A., Collectanea II, biz. 584, n. XIII (A565). 
3 T e) G.A., Ing. st. 1810, 24 November η. 5. 
3 7 T) G.A.,Ing.st. 1811, 6 Mei. 
3 T 8) Vgl. noot 377. 

291 



In 1811 werden Eras en Gooien vrijgesteld van de belasting op de turf, 
die in hun fabriek gebruikt werd, opdat zij hierdoor de concurrentie met 
Holland zouden kunnen volhouden 3 7 9 ). Het Bossche gemeentebestuur 
merkte naar aanleiding hiervan op: „concurrence d'autant plus essentielle 
pour le soutien de sa 3 8 0 ) fabrique, qu'il s'agit d'une Marchandise de peu 
de valeur, dont le débit se recommande principalement par la modicité 
du p r ix" 3 8 1 ) . Door het fabriceren van goedkope producten wilde men 
zich van een grote afzetmarkt verzekeren. Dat het Bossche gemeentebestuur 
de betekenis daarvan inzag, bewijst, dat ook hier zich de eerste symptomen 
voordeden van de aanbrekende tijd van modem-kapitalistische bedrijfs
voering, gebaseerd op grote omzetten met kleine winsten. 

Een belangrijke bedrijfsklasse vormden vanouds 3 8 2 ) te 's-Hertogenbosch 
de boekdrukkerijen en binderijen. Toen de prefect op 19 Mei 1810 aan 
de maire een opgave verzocht van alle drukkers in de stad, werden hem 
de volgende namen opgegeven : P. Arkenstein en Zn., J. Coppens en Zn., 
H. van Gulpen, J. Hoffers, E. Lion, D. Noman en Zn., H. Palier en Zn., 
de weduwe C. A. Vieweg en Zn., — die tevens krantendrukker 3 8 3) waren 
—, en Ch. L. Vieweg 3 8 4 ) . Van deze drukkerijen was die van H. van Gul
pen het oudst, naar de maire later aan de prefect meedeelde: „L'imprime
rie de H. J. van Gulpen est la plus ancienne de cette ville et même de 
tout le Département" 3 8 5 ) . Zij bestond reeds gedurende honderdvijftig 
j a a r 3 8 6 ) . Die van H. Palier was in het begin van de achttiende eeuw 
opgericht, terwijl die van Vieweg sinds vijftig jaar in bedrijf w a s 3 8 7 ) . 
De andere boekdrukkerijen waren van meer recente d a t u m 3 8 8 ) . Alle 
drukkers waren tevens boekhandelaar 3 8 9 ). Doordat de Bataafse en Franse 

3T9) R A , Pièces entrees 1811, N5043 (Préf Bouches du Rhm portef 39). 
:,80) Hiermee is bedoeld L Eras, aangezien deze de voornaamste firmant was. 

In het Statistisch Overzigt van het Fabnek-Weezen in. het departement der Rhijn-
monden, 1812 wordt als ondernemer van de Bossche pottenbakkerij hij alleen opge
geven Prov Gen , hs 87. 

381 ) G A , Not burg , weth en vroedschap 1811, 20 September η 1. 
3 8 2 ) De eerste boekdrukker, die m 's-Hertogenbosch genoemd wordt, is Gerardus 

Leempt 1484-90 Dit is dus met lang na de uitvinding van de boekdrukkunst in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw Geschiedkundig overzigt der Boekdrukkers in 
Noord-Braband van 1484-1846, in Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis . . . . van 
Noord-Braband II, bh. 329-77. 

3 8 3 ) Door de boekverkoopers С A Vieweg en L J Bressers werd de eerste Bossche 
krant, die op 2 Juli 1771 verscheen, uitgegeven onder de naam van 's-Hertogenbossche 
Dinsdagse en Vrijdagse courant, welke naam zij in deze tijd nog had Hermans, 
Geschiedkundig Mengelwerk I, blz 13. 

3 8 4 ) G A, Not В en W 1810, 22 Mei η. 8 
3 8 Б ) G A, Verb maire 1810, 10 October η 3. 
3 8 β ) G A , Ing st 1810, 22 Mei η. 8. 
3 8 7

) Vgl noot 386 
3 8 8

) G A , Ing. st 1810, 22 Mei n. 8 
3 8 e

) G.A,Corr. 1812, 15 Juni (n. 167). 
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tijd een periode van organisatie en regeling was, bracht dit door de talloze 
publicaties en besluiten, die gedrukt moesten worden, veel werk voor de 
drukkers mee. Te 's-Hertogenbosch werden veel kerkboeken gedrukt 3 9 0 ) . 
Hierop wijst o.a. de naam van een huis in de Kerkstraat nl. „'t vergulde 
Missael" 3 9 1 ) . In dit pand is driehonderd jaar lang onafgebroken een 
drukkerij gevestigd geweest 3 9 2 ). 

Meer nog dan om zijn drukkers was 's-Hertogenbosch, vooral sinds de 
zestiende eeuw, bekend vanwege de edekmeden. Dezen waren meestal rijke 
lieden en vormden „une classe superieure"3 9 3). Sommige families zijn 
eeuwenlang in dit vak gebleven, zoals bijv. de Van Beugens. Uit de Liste 
des orfèvres ou fabricans d'ouvrages d'or et d'argent dans les ressorts de 
Bois-le-Duc et d'Eindhoven, welke op verzoek van de prefect in December 
1810 werd opgemaakt, blijkt, dat er in deze tijd te 's-Hertogenbosch 
dertien edekmeden en acht handelaren in gouden en zilveren sieraden 
woonden 3 9 4 ) . 

Uit de voorafgaande bladzijden blijkt duidelijk, dat de nijverheid in 
deze jaren niet over gemk aan belangstelling te klagen had. Het algemeen 
bestuur gaf zich veel moeite om zich tot in bijzonderheden op de hoogte 
te stellen van de economische en sociale toestanden in ons land. De 
industrietak, welke het meest van de inlijving bij Frankrijk profiteerde, 
was die van textiel. In de rapporten, die prefect Fremin de Beaumont om 
de drie maanden aan de Franse minister van Nijverheid toezond, werd 
aan deze tak van bedrijf dan ook de meeste aandacht gewijd. Betreffende 
het verslag over het tweede trimester van 1812 schreef de minkter van 
Nijverheid aan de prefect: „Il paraît que l'amélioration de la manufacture 
de drap est due à des demandes extraordinaires de draps pour la service 
des armées" 3 9 5 ) . Na het rapport over het derde trimester van 1812 merkte 
de minkter op: „Il en résulte, qu'en général l'industrie manufacturière du 
Département a fait des progrès toujours croissants depuk le commencement 
de cette année" 3 9 6 ) . 

V a n de Bossche nijverheid werden in de verslagen hoofdzakelijk de garen-
twijnderijen genoemd. Nada t het vierde kwartaal van 1812 a k een periode 

390) G.A, Not. B. en W. 1810, 22 Mei n. 8. 
391 ) Mosmans, a.w., blz. 64. 
392) Hermans, Geschiedkundig Overzigt II, blz. 343. 
з в з ) F. Crooy, Les orfèvres de Bois-le-Duc et leurs poinçoins, in Annales de la 

Société Royale d'archéologie de Bruxelles, tome XLI (1937), p. 1-58. 
394) G.A., Verb, maire 1810, 24 December η. 1. 
3 β 5 ) R.A., Pièces entrées 1812, N. 7458 (Préf. Bouches du Rhin portef. 80). 
3 β 0 ) R.A., Pièces entrées 1812, N. 10418 (Préf. Bouches du Rhin portef. 91). 
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van voorspoed voor dit bedrijf was opgegeven 3 9 7 ), werd over het tweede 
kwartaal van 1813 opgemerkt: „Les fabriques de f ils retors ont éprouvé 
une diminution marquée dans les produits de leur travail; les fileurs dans 
cette saison s'occupent pour la plupart de la culture de terres" 3 9 8 ). 

§ 12. Einde van de Franse overheersing 

Reeds in het midden van 1813 werden maatregelen genomen om 's-Her-
togenbosch in een betere staat van verdediging te brengen. De bomen op 
de stadswallen werden omgehakt om te dienen voor de aanleg van ver
sterkingen 3 9 9 ). De omgeving van de stad werd reeds in de zomer van 
dat jaar onder water gezet 4 0 0 ), waardoor verscheidene boeren grote schade 
leden. Deze inundatie midden in de zomer bracht door haar begeleidende 
verschijnselen als verrotting, verontreiniging, etc. het gevaar van een epide
mie met zich mee 4 0 1 ) . Daarom trof men inderhaast allerlei schikkingen om 
de mensen in te enten tegen de pokken 4 0 2 ). Inundaties werden reeds sinds 
lang ak schadelijk voor de volksgezondheid beschouwd. Dokter A. Ypey 
schreef omstreeks 1780 hierover: „Inundatien maaken dikwik Rotziekten, 
o.a. door de lucht te vervullen met arsenicaale dampen" 4 0 3 ). Het gevaar 
school niet in de inundatie op zich maar in het ogenblik, waarop men 
het water weer liet zakken, vooral wanneer dit zomers geschiedde. Dit 
had men te 's-Hertogenbosch aan den lijve ondervonden in de zomer 
van 1748, „toen men in aanmerking des nabij zijnden Vreedes de moe
rassen aftapte, dezelve gruwelijk begonnen te stinken en er een aanmerke
lijk aantal van allerhande rottige ziekten op volgde; de zaaden van veele 
verderfelijke ziekten verspreidden zich alomme, zo ras de boven komende 
moerassige grond, door de zonnestraalen warm gemaakt, den dampkring 
met zijne stinkende uitwaasemingen kon vergiftigen"404). Dit was een 
harde les geweest, zodat men in 1813 de nodige voorzorgsmaatregelen 
nam o.a. door inenten. Desondanks brak er in 1813 een epidemie uit en 
vielen er verscheidene slachtoffers. Ook in latere jaren werden inundaties 

3 β 7 ) R.A., Pièces entrées 1813, Ν. 1959 (Préf. Bouches du Rhin portef. 104). 
3 β β ) R.A., Pièces entrées 1813, N. 4306 (Préf. Bouches du Rhin portef. 111). 
3 β 0 ) G.A. Corr. 1813, 15 April (η. 171) en 17 September (η. 429). 
i00) G.A., Corr. 1813, 26 Juni (η. 280), 17 Juli (η. 311) en 28 September (η. 445). 
4 0 1 ) Een lijst van slachtoffers van de epidemie, welke in de zomer van 1813 uit

brak en de maatregelen, die hiertegen genomen werden, kan men vinden in: G.A., 
Corr. 1813, 14 Augustus (n. 372) en 30 Augustus (n. 400). 

4 0 2 ) G.A.,Ing.st. 1813, 18 October. 
4 0 3 ) Ypey, Antwoord aan ¡.Micheli, strekkende tot verdeediging der denkbeelden 

des Schrijvers aangaande de schadelijkheid der dampen van Rottend Water, in 
Mengelwerk der Alg. Vad. Letteroefeningen V, 2e stuk (1783), blz. 67. 

404) t.a.p., blz. 68-69. 
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als schadelijk voor de volksgezondheid gezien. In 1833 sprak de Bossche 
gemeenteraad bij het opnoemen van de nadelige gevolgen der Belgische 
afscheiding de vrees uit, dat, — nu de stad weer bloot stond aan een 
mogelijke vijandelijke aanval en zodoende haar oude functie van grens
vesting weer moest vervullen —, „de inundatien, die daarvan het gevolg 
zijn, van merkelijken invloed op de gezondheidstoestand der bevolking 
zullen wezen" 4 0 5 ). 

Nu 's-Hertogenbosch in staat van verweer werd gebracht, brak voor 
de burgerij een moeilijke tijd aan. De Fransen eisten o.m. werklieden op 
om voor hen te arbeiden aan de verdedigingswerken 4 0 6 . Koren, paarden, 
voertuigen, enz. werden ten behoeve van het leger gevorderd 4 0 7 ). Aller
lei verbodsbepalingen werden op bevel van de vestingcommandant uit
gevaardigd. Zo werd het verboden om zich met meer dan vier personen 
op straat te bevinden en om militaire bewegingen te bespieden 4 0 8 ) . Vanaf 
begin Januari 1814 mocht men zich niet meer op de stadswallen bevinden 
op straffe van terechtstelling 4 0 9 ) . De kinderen, die voortaan op straat 
be t rapt zouden worden op het spelen met buskruit of vuurwerk, zouden 
in het tuchthuis opgesloten w o r d e n 4 1 0 ) . Ieder verzet tegen het Franse 
bestuur werd streng gestraft. He t ging zelfs zover, dat de algemeen geachte 
advocaat m r J. H . Sassen in de vroege morgen van 9 December 1813 door 
gendarmes van zijn bed werd gelicht en als gevangene n a a r Frankrijk 
getransporteerd. Zijn misdaad bestond hierin, da t hij voor een van zijn 
medeburgers bij de rechtbank van koophandel een vordering tot betaling 
van schulden aanhangig had gemaakt tegen een Fransman, die de stad 
t racht te te ontvluchten zonder de rekeningen van zijn leveranciers te vol
doen. Een ander burger, een zekere A. Vergeel, werd gevangen gezet en 
vervolgens n a a r Frankrijk opgezonden, omdat hij zich verheugd h a d ge
toond over de overwinningen der geallieerde legers 4 1 1 ) . 
Deze strenge manier van optreden toont aan , da t de Fransen de toestand 
als critiek beschouwden. Hiertoe was ook wel reden, aangezien op het 
eind van 1813 ons land reeds voor het grootste deel bevrijd was. Ook 
de burgerbevolking van 's-Hertogenbosch had niet veel vertrouwen meer 
in het voortbestaan van het Franse wereldrijk. Dit blijkt o.a. uit het 
feit, da t in December 1813 de franc als volwaardig betaalmiddel geweigerd 

405) G.A., Not. van de raad 1833, 22 Juni, fol. 72. 
40e) G.A.,Corr. 1813, 9 Juli (n. 298) en Ing. st. 1813, 18 December. 
407) G.A., Ing. st. 1813, 11 en 15 Februari, 8 April en 16 December. 
408) G.A., Besl. maire 1813, 17 December en 1814, 4 Januari n. 1. 
409 ) G.A., Besl. maire 1814, 4 Januari n. 2. 
410) Vgl. noot 409. 
411 ) Van Sasse van IJsselt, 's-Hertogenbosch in 1813, artikel in Historisch ge

denkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 IV, blz. 427. 
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werd. In een bekendmaking van 30 December 1813 bracht maire Verheyen 
aan de inwoners der stad ter kennis, „dat verscheidene kooplieden en 
particulieren, door misdadige baatzugt gedreven, de fransche munt weige
ren te ontvangen, tenzij met groot verlies en onder de waarde bij de 
tarieven bepaa ld" 4 1 2 ) . Op deze handelwijze werden door de comman
dant van de vesting strenge straffen gesteld. 

In het midden van December werd door de geallieerden een aanvang 
gemaakt met het beleg van 's-Hertogenbosch. De bevelhebber van de 
belegeraars was de Pruisische kolonel Von Höbe. Al spoedig wist deze in 
contact te komen met enkele burgers uit de stad, met name met Willem 
Hubert, president van de Bossche schipperscorporatie413). Langs deze 
weg werd hij op de hoogte gehouden, van wat er in de stad gebeurde en 
wat de Franse bezetting van zins was. 

Intussen was er in 's-Hertogenbosch door de strenge maatregelen van de 
Fransen grote ontevredenheid ontstaan onder de burgerij. Deze nam nog 
toe, toen in het begin van 1814 door de Franse bevelhebber een buiten
gewone belasting van 54.476 francs werd geheven om aan het garnizoen 
de achterstallige soldij te kunnen betalen en voor de soldaten schoenen en 
kledingstukken te kopen 4 1 4 ) . Door deze extra belastingheffing ontstond 
een oproerige stemming onder de bevolking, vooral doordat handel en 
nijverheid tengevolge van het beleg der stad stil lagen, zodat een zeer 
groot deel van de mensen zonder verdiensten zat. Secretaris-generaal 
J. Linsen, die prefect Fremin de Beaumont sinds diens vertrek uit de stad 
op 11 December naar het veiliger geachte Grave verving4 1 5) , schreef 
hierover in zijn Journal 4 1 6 ) , dat de werklieden en ambachtslui, die moes
ten leven van hun dagelijkse arbeid, evenals de kleine handelaren niet bij 
machte waren nog belasting op te brengen, omdat zij beroofd waren van 
hun middelen tot onderhoud4 1 7) . Door deze ongunstige situatie was de 
armoede sterk toegenomen. Het bureau central de bienfaisance van het 
kanton 's-Hertogenbosch richtte hierover op 10 Januari 1814 een missive 
tot het departementaal bestuur en merkte daarin op, dat de staat van 
beleg velen in grote ellende had gebracht 4 1 8) . Om de grote armoede, 

412) G.A., Besl. maire 1813, 30 December. 
413) Van Sasse van IJsselt, t.a.p., blz. 443-444. 
414) Meyer, Historisch berigt van de belegering en bevrijding van 's-Hertogen

bosch, blz. 25-26. 
'115) Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden, 28 Januari 1814. 
4 l e ) Linsen, Journal contenant les principaux événements survenus dans le dépar

tement des Bouches du Rhin, 11 décembre 1813-27 janvier 1814, opgenomen in Her
mans, Bijdragen tot de geschiedenis . . . . der provincie Noord-Braband I, blz. 141-82. 

41T) Linsen, Journal...., 7 janvier 1814: Hermans I, blz. 164. 
418) Archief Godshuizen, Reg. согт. du Bureau centr. de Bienfaisance 1814, 10 Ja

nuari, fol. 17. 
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welke hiervan het gevolg was, enigszins te lenigen, had het bureau reeds 
op 3 Januari 1814 een buitengewone collecte voor dit doel gehouden 4 1 9 ) . 
Met allerlei middelen werden de armen in hun nood ondersteund. Zo 
werden eind December 1813 aan de behoeftigen in de stad aardappelen 
uitgereikt420) en in Januari 1814 door verscheidene bakkers voor deze 
mensen een aantal van 1789 broden van drie pond gebakken 4 2 1 ) . 

Door al deze misère heerste er veel ontevredenheid onder de bevolking 
en was een groot deel van de inwoners zeer vatbaar voor agitatie tegen 
het Franse bewind. De reeds genoemde J. Linsen tekende in zijn Journaal 
over de groeiende onrust in de stad het volgende aan: „Vendredi le 7 jan
vier: quelques personnes avaient depuis plusieurs jours tâché de soulever 
le peuple, lequel, fatigué par les circonstances inséparables d'un siège et 
blocus d'une ville, semblait pencher vers l'exécution d'un projet, qu'on 
avait formé d'ouvrir les portes à Геппеті" 4 2 2 ). In de druk bezochte 
café's en herbergen werden vele opruiende gesprekken gevoerd. Zelfs het 
vrijwillige burgercorps, dat omstreeks half December 1813 door de maire 
was ingesteld om de algemene rust in de stad te helpen handhaven 4 2 3 ) , 
bleek hierin betrokken te zijn, zodat het op 7 Januari 1814 door de maire 
opgeheven moest worden 4 2 4 ) . Het giste vooral onder de kleine en be
hoeftige burgerij. Het waren niet de gegoede ingezetenen, die oproer tegen 
het Franse gezag wilden maken. Deze hielden zich rustig, aangezien zij 
niet wisten, wat de toekomst zou brengen. Zij waren bevreesd, dat, wanneer 
de stad weer onder Oranje kwam, hier de vroegere staat van onmondigheid 
hersteld zou worden. De overgrote meerderheid van de aanzienlijke bur
gerij wenste in geen geval de toestand van de generaliteitsperiode terug. 
Juist in de Bataafse en Franse tijd waren vele personen uit belangrijke 
families, die tot dan toe om wille van hun geloof gediscrimineerd waren, 
in allerlei functies van gemeentelijk en gewestelijk bestuur opgenomen. 
Dat zij deze positie niet meer wilden opgeven en baas in eigen huis ver
langden te blijven, is duidelijk. Pas toen bleek, dat de nieuwe Oranjevorst 
geen terugkeer wenste naar het oude maar integendeel voort wilde bouwen 
op het bestaande, werd het nieuwe bewind door deze bevolkingsgroep 
ten volle geaccepteerd. 

In de nacht van 10 op 11 Januari werd op verscheidene punten van 
de stad een pamflet aangeplakt, waarin de burgers opgewekt werden zich 

4 l e ) Archief Godshuizen, Reg. corr. du Bureau centr. de Bienfaisance 1813, 
28 December, fol. 16. 

4 ï 0) Archief Godshuizen, Reg. des délib. du Bureau centr. de Bienfaisance 1813, 
23 December, fol. 14. 

421 ) t.a.p., 1814, 13 Januari, fol. 17. 
422) Linsen, Journal...., 7 janvier 1814: Hermans I, blz. 165. 
^ 3 ) G.Α., COÏT. 1813, 13 December (η. 615). 
«"J Vgl. noot 422. 
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tegen de Franse onderdrukking te verzetten en mee te werken aan de 
bevrijding van de stad 4 2 5 ) . In dit stuk werd o.m. opgemerkt: „Laten wij 
zorgen, dat den Vorst, welke ons zal regeren, zal kunnen zeggen: ook 
dezen stroomt nog Hollandsch bloed door de aderen" 4 2 6 ) . Deze publicatie 
was „geteekend door 240 personen uit 's-Hertogenbosch door eed en vader
landsliefde aan elkander verbonden", die als doel hadden, „het fransche 
juk te verbrijselen" 4 2 7 ) . Deze personen hielden echter hun naam zorg
vuldig geheim. 

Een tweede publicatie richtte zich in scherpe bewoordingen tot de Franse 
vestingcommandant en de overige militaire functionarissen, en uitte boven
dien bedreigingen tegen de maire en andere burgerlijke autoriteiten428). 
De politie kon de namen van de schrijvers en verspreiders van deze pu
blicaties niet achterhalen. Wel werd het haar bekend, dat het Bossche 
gepeupel onder invloed van deze bekendmakingen bezield was met kwade 
gevoelens tegenover de gezeten burgers. De gegoede burgerij, welke be
vreesd was, dat het gepeupel bij een opstand tegen het Franse régime van 
de gelegenheid gebruik zou maken om de huizen van de aanzienlijke 
burgers te plunderen, verzocht de maire maatregelen hiertegen te nemen. 
Als gevolg van dit verzoek werd op 13 Januari door de conseil municipal 
„pour le rétablissement de la tranquillité publique" het volgend ontwerp
besluit van de maire goedgekeurd: le Oprichting van een bezoldigde 
burgerwacht van 60 à 80 man oudgedienden. 2e Toestemming aan alle 
weldenkende lieden om zich van wapens te voorzien, ten einde zich met 
vereende krachten te verzetten tegen de kwaadwilligen, die zich zouden 
willen vergrijpen aan andermans goed 4 2 9 ). 

Dit besluit werd direct uitgevoerd, zodat reeds op 15 Januari de bezol
digde burgerwacht georganiseerd was 4 3 0 ) . Zij diende alleen ter handhaving 
van de openbare orde en had niets te maken met de verdediging van de 
stad tegen een buitenlandse vijand. Deze burgerwacht is er inderdaad in 
geslaagd om het gepeupel van plundering af te houden 4 3 1 ) . Zij had 
slechts een kort bestaan, want direct na de verovering van de stad op 
26 Januari 1814 volgde haar opheffing432). 

Eindelijk was de dag van de bevrijding aangebroken. Op 26 Januari 

4a5) Linsen, Journal..,., 11 janvier 1814: Hermans I, blz. 169. 
^ 8 ) Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden, 28 Januari 1814. 
427 ) Vgl. noot 426. 
428) Van Sasse van IJsselt, t.a.p., blz. 441. 
4m) Linsen, Journal , 13 janvier 1814: Hermans I, blz. 171-72. 
430) Linsen, t.a.p., 15 janvier 1814: Hermans I, blz. 173. 
4ai) Staatkundig Dablad van de Rhijnmonden, 28 Januari 1814. 
482 ) Meyer, Historisch berigt van de belegering en bevrijding van 's-Hertogenbosch, 

blz. 45. 

298 



1814 deden Pruisische troepen beschermd door de duisternis om vier uur 

in de morgen een grote aanval op 's-Hertogenbosch 4 а з ) . Met de hulp 

van vele Bossche burgers 4 3 4 ) alsook van een groot aantal Vughtenaren 4 3 5 ) 

werden de wachten aan de Hinthamer- en Vughterpoort overmeesterd, 

de poorten geopend en de stad reeds na korte tijd ingenomen. Het Franse 

garnizoen, dat zich in de „Citadel" had teruggetrokken, zag zich nog op 

diezelfde dag tot capitulatie gedwongen. Aan officieren en veteranen werd 

vrije uittocht verleend, doch het overige gedeelte van de bezettingstroepen 

werd krijgsgevangene g e m a a k t 4 3 6 ) . 

De vreugde over de bevrijding van de stad uit de Franse heerschappij 

was algemeen. Ook de aanzienlijke burgers deelden in deze blijdschap. 

Zij waren tot de overtuiging gekomen, dat er geen sprake meer van kon 

zijn, dat de landsregering tot de vroegere orde van zaken, waartegen zij 

terecht ernstige bedenkingen koesterden, zou terugkeren. Immers reeds op 

1 Februari 1814 hadden M. Во wier en J. Verheven, die door Willem I 

als commissarissen-generaal over het oude departement van de Rijnmonden 

benevens over het arrondissement Breda waren aangesteld en die voor

lopig het algemeen bestuur zouden uitoefenen 4 3 7 ), in een rondschrijven 

verzekerd, dat het gewest op voet van gelijkheid met de andere gewesten 

behandeld zou w o r d e n 4 3 8 ) . De vraag, die vele aanzienlijke Bosschenaren 

zich eerder gesteld hadden: „Zal men ons als generaliteits, dat is als ver-

4 3 S ) Van Sasse van IJsselt, Rapport van Pruisische zijde over hetgeen op 26 Ja
nuari 1814 is voorgevallen bij de verovering van 's-Hertogenbosch door de Pruiseken 
op de Franschen, 'm Taxandria XL VI (1939), blz. 257-67; Linsen, Journal...., 
26 janvier 1814: Hermans I, blz. 180-81; en Meyer, Historisch beugt, blz. 42-48. 

4 3 4 ) Die „zich vereenigden, om de wagten aan de poorten te ontwapenen en 
om het open hakken der poorten en beklimmen der wallen te bevorderen". Dit was 
volgens het Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden van 1 Februari 1814 het 
aandeel van de Bosschenaren in de bevrijding van hun stad. 

4 3 5 ) Een aantal van 70 à 80 inwoners uit het naburige dorp Vught trok mee met 
de voorhoede van het aanvallende leger om dit langs veilige wegen over het pas 
bevroren water, dat de moerasgronden rondom de stad bedekte, te leiden. Op de 
plaatsen bij de stadsmuur, waar het ijs het stevigst bevonden werd, stelde een deel van 
hen stormladders tegen de wallen op, terwijl de anderen op de steenweg van Vught 
naar 's-Hcrtogenbosch de afgebroken houten brug herstelden. Door deze hulp konden 
de Pruisische troepen snel oprukken en behoefden pas in actie te komen, toen zij de 
stad waren binnengedrongen: De Jong van Rodenburgh, Dagboek van hetgeen te 
Vught en omstreken is voorgevallen van 10 December 1813-30 Januari 1814. 

43e) Meyer, Historisch berigt...., blz. 46-48. 
437) Hun bewind duurde niet lang, want de grondwet, die op 29 Maart 1814 

door de notabelen was aangenomen, verdeelde het land in provincies met aan het 
hoofd een gouverneur. Op 20 April werd door Willem I de protestant mr C. G. Hult-
man tot gouverneur van de provincie Brabant benoemd. 

438 ) H. Smeets en V. Cleerdin, Bestuur en administratie der Provincie Noord-
Brabant I, blz. 26 en vlg., 's-Hertogenbosch 1915. 
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wonne landen bestieren en wat dies meer zij?" 4 3 9 ) , was door dit officiële 
schrijven naar iedere tevredenheid opgelost. 

's-Hertogenbosch waardeerde de herwonnen vrijheid vooral met het oog 
op de herleving van de handel, zijn voornaamste middel van bestaan. 
Nu de beperkingen van het continentaal stelsel waren vervallen en de 
oude handekbetrekkingen weer volledig hersteld konden worden, ver
wachtte men een grote opbloei van de handel. Welke hoopvolle verwach
tingen men van de toekomst had, blijkt duidelijk uit de eerste passage, 
waarmee het eerste nummer van het Staatkundig Dagblad van de Rhijn-
monden na de bevrijding aanving: „Onze stad is uit haren lang geleden 
druk en benauwdheid verlost; onze poorten staan geopend; de Bond
genoten zijn binnen onze muren getrokken en onze innerlijke hoop op 
uitkomst, gepaard met het vierig verlangen om in de gezegende omwente
ling der hollandsche steden te deelen, uit overtuiging dat de algemene 
welvaart van ons Vaderland alleen van eenen onbelemmerden koophandel 
en van deszelfs aloude vrijheid afhangt, is vervuld" 4 4 0 ) . 
's-Hertogenbosch was vast besloten zijn oude positie van belangrijk han-
dekcentrum weer te veroveren. Met de leuze: „het Vaderland zal verrijzen; 
onze stad en handel zullen herleven" 4 4 1 ) ging het vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet. 

Bij het bestuderen van de voor 's-Hertogenbosch bijna vierjarige periode 
van Frans bewind wordt men o.a. getroffen door de krachtige centralkatie 
van bestuur. Hierdoor kon Napoleon zich tot in de meest afgelegen delen 
van het Franse rijk snel en stipt doen gehoorzamen en was hij in staat 
overal orde en wet te doen eerbiedigen. In de opbouw van een straffe 
adminktratieve organkatie, welke zich kenmerkte door accuraatheid, regel
maat en vastheid, werd de keizer geholpen door het onder de bevolking 
levende verlangen naar een krachtig bewind. Over het algemeen had men 
genoeg van de steeds wisselende besturen, welke na 1795 ons land ge
regeerd hadden. Deze hadden zich gekenmerkt door talloze woorden en 
besluiten, maar waren niet tot veel doeltreffende en blijvende hervormingen 
gekomen. Onder het Frans adminktratief beheer werd bijna niets op de 
lange baan geschoven en werden alle decreten en besluiten snel uitgevoerd. 
De Franse tijd heeft o.m. de verdienste gehad ons land een zeer goed 
werkend bestuursapparaat geschonken te hebben, zoak de oude Republiek 
nooit gekend had en waarvan, na het herstel der onafhankelijkheid van ons 

439) Staatkundig Dagblad van de Rhijnmonden, 1 Maart 1814. 
^ 0 ) t.a.p., 28 Januari 1814. 
441 ) Vgl. noot 439. 
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land, koning Willem I bij de opbouw en het bestuur van zijn rijk een 
dankbaar gebruik heeft gemaakt. 
Het Franse bestuur had veel belangstelling voor de economische en sociale 
verhoudingen, zoals die in de verschillende delen van het imperium lagen, 
en stelde zich daarvan tot in bijzonderheden op de hoogte. De uitstekende 
minister van Binnenlandse Zaken, Montalivet, zond uit Parijs onophou
delijk missives naar de prefecten, waarin hij inlichtingen en tabellen vroeg 
betreffende bevolking, beroepen en bedrijven, handel en fabriekswezen, 
gemeente-inkomsten en uitgaven, armenwezen en liefdadigheid, etc. De 
prefect van het departement van de Rijnmonden zond al deze vragen door 
naar de maire van 's-Hertogenbosch, die hem, wat zijn gemeente betrof, 
hierover moest inlichten. Uit allerlei officiële brieven en rapporten blijkt, 
hoe groot de belangstelling van de Franse autoriteiten was voor statistisch 
materiaal om zich daardoor van de heersende toestanden op de hoogte 
te stellen. Op vele terreinen van het maatschappelijk leven werden in 
's-Hertogenbosch verbeteringen aangebracht, zoals het invoeren van een 
jaarlijkse gemeentebegroting, de poging om door plaatselijke centralisatie 
een efficiënte armenzorg op te bouwen, het verplicht stellen van openbare 
aanbestedingen van leveranties aan rijk, departement of gemeente, de ver
beterde rekenplichtigheid van overheidsorganen, de verlichting van de 
belastingen, het instellen van de burgerlijke stand, de invoering van een 
goed kadasterstelsel, het verbod van begraven in de kerken, de vervanging 
van het oude stekel van maten en gewichten door een eenvoudig tiendelig 
metriek stekel, het hier van kracht verklaren van de goede Napoleon
tische wetgeving, de vorming van een rechterlijke organisatie aansluitend 
bij de staatkundige indeling, etc. 

Als gevolg van al deze maatregelen zagen zeer velen, die van de ad-
minktratie, de rechtspractijk, de krijgsdienst, etc. als beroep hielden, vol 
ontzag op naar het genie van Napoleon en ervoeren, dat het nergens beter 
dienen was dan onder Frans bestuur. Wie verder zag dan het grote 
publiek, kon zijn ogen niet sluiten voor de vele verbeteringen, welke 
onder het Franse bewind ingevoerd werden. Het gewone volk zag echter 
al deze voordelen niet of was niet in staat ze naar waarde te schatten. 
Het morde over wat het aan den lijve ondervond: over de belemmering 
van handel en gedeeltelijk ook van de nijverheid door het continentaal 
stekel, ten gevolge waarvan veel mensen zonder werk waren geraakt, over 
de tiërcering en vooral over de conscriptie. Doordat in het verleden het 
leger altijd uit huursoldaten had bestaan, was de persoonlijke dienstplicht 
tot nu toe onbekend geweest; zij wekte derhalve veel aversie. Ondanks 
alle goede maatregelen was en bleef Napoleon voor het volk de vreemde 
overheerser, die geheel aansprakelijk werd gesteld voor de economkche 
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ontwrichting. Toch hadden ook de kleine burgers wel kunnen constateren, 
dat de keizer dit land niet louter zag als een soort wingewest, als een object 
om financieel geplukt te worden. De vermindering van de belastingdruk 
bewijst dit. Terwijl in de Hollandse departementen de belastingen slechts 
langzaam aangepast werden aan het minder zware belastingstelsel in 
Frankrijk, kwam deze gelijkstelling reeds vlug voor de al eerder ingelijfde 
departementen van de Rijnmonden en van de Schelde. Welk een groot 
verschil deze nivellering meebracht, blijkt uit een opgave van prefect 
Fremin de Beaumont. Hierin wordt meegedeeld, dat het departement van 
de Rijnmonden in 1810, toen de heffingen op Hollandse voet er nog van 
kracht waren, 6.249.109 francs had opgebracht; in 1811, toen de Franse 
belastingwetten hier van toepassing waren, bedroeg de opbrengst ongeveer 
de helft, nl. 3.483.003 francs4 4 2) . Deze aanzienlijke belastingverlichting 
heeft er toe bijgedragen de gevolgen van het gedeeltelijk stagneren van 
het economisch leven enigszins op te vangen. De verlaging van belasting 
betrof vooral die op de eerste levensbehoeften, zodat dit voorkomen heeft, 
dat de armoede nog groter geweest zou zijn. Immers door de verminde
ring van inkomsten waren vele mensen in kommervolle omstandigheden 
geraakt. 

Wanneer men het voorgaande overweegt, kan men niet anders zeggen, 
dan dat het Franse bewind veel zorg heeft besteed aan het welzijn van de 
bevolking. Doordat de inlijving slechts van korte duur is geweest, hebben 
vele maatregelen tot verbetering niet hun volledig effect kunnen bereiken. 
Desondanks zijn de grondslagen, welke in de Bataafse en in de Franse 
tijd gelegd waren, blijven bestaan en is het nieuwe koninkrijk der Neder
landen voor een belangrijk deel op dit fundament opgebouwd. 

442) Paris, Archives Nationales, Serie Administration générale, Fl с III Bouches 
du Rhin: Aangehaald door Naber in Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving 
bij Franknjk. blz. 36. 
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SLOTBESCHOUWING 

In de voorgaande bladzijden is getracht een beeld te geven van de 
sociaal-economische structuur van 's-Hertogenbosch in de overgang van 
de achttiende naar de negentiende eeuw. Duidelijk is naar voren gekomen, 
dat de stad primair georiënteerd was op de handel en dat het grootste 
deel van de andere bestaansbronnen daarmee in verband stond. De gunstige 
ligging aan de samenvloeiing van Dommel en Aa, die, tezamen de Dieze 
vormend, uitstromen in de Maas, het hier raken van het noordelijk water
en het zuidelijk landverkeer, en het gelegen zijn in een uitgestrekt platte
landsgebied maakten de stad tot een belangrijk handekcentrum en tot een 
schakel in het transitoverkeer tussen noord en zuid. Door de oorlogstoestand 
sedert 1795 werd de functioneel-economische constellatie van de handels
stad 's-Hertogenbosch zwaar geschokt. De voor de stad zo belangrijke 
functie van transitoplaats werd nu aangetast door de belemmering van 
de overzeese handel en door de moeilijkheden bij het transport naar het 
oude zuidelijke afzetgebied, aangezien de Franse grens door de inlijving 
van de Zuidelijke Nederlanden nu tussen 's-Hertogenbosch en Luik e.a. 
was komen te liggen. 

Naast de transitohandel en de handel in Bossche nijverheidsproducten als 
garen, lint en spelden, die bijna geheel op Holland waren georiënteerd, was 
er ook nog een belangrijke regionale handel. Het platteland bracht ook 
van verre afstand zijn agrarische producten naar de stad, waar zij ver
handeld en voor een aanzienlijk deel verder getransporteerd werden naar 
Holland. Bovendien vervulde de stad voor de verre omgeving een zeer 
belangrijke functie ak verzorgingscentrum. Het grote aantal winkelbe
drijven in de stad wijst hier overduidelijk op. In nauw verband met de 
handel stond het transport- en verkeerswezen. Van 's-Hertogenbosch uit 
vertrokken veel beurtschepen in allerlei richtingen; postkoetsen onder
hielden verscheidene diensten over land ; plannen tot de aanleg van nieuwe 
wegen werden gemaakt, waarvan ook sommige verwezenlijkt; het uitdiepen 
van de riviertjes de Aa en Dommel werd overwogen, etc. 

De aanwezige nijverheid stond voor een belangrijk deel in dienst van 
de handel of was daarvan in sterke mate afhankelijk. Van de industrie 
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had die van garen en lint veruit de meeste betekenis. Hoewel de andere 
takken van nijverheid nogal talrijk waren, hadden zij echter meestal maar 
een zeer beperkte omvang, zodat hierbij slechts enkele honderden werk
lieden betrokken waren. Bij de garen- en lintindustrie bedroeg het aantal 
werkkrachten enkele duizenden. Deze verrichtten hun arbeid bijna allen 
thuis en in commissie. Het merendeel van dit commissiewerk werd gedaan 
door bewoners van het omliggende platteland. Juist omdat hier de lonen 
lager waren — aangezien deze arbeid in combinatie met het agrarisch 
bedrijf werd beoefend en men hier niet te maken had met de werkschuw
heid, welke onder een grote groep van generatieslang-bedeelde onmaat-
schappelijken heerste — werd er steeds meer arbeid op het platteland 
uitbesteed. Ook in de laken- en katoenindustrie van Tilburg en Helmond 
werd veel commissiewerk thuis verricht. In deze twee plaatsen zijn ge
noemde bedrijfstakken in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
tot zeer belangrijke industrieën uitgegroeid. Dat dit in 's-Hertogenbosch 
niet geschied is, moet gedeeltelijk toegeschreven worden aan het kramp
achtig vasthouden van de stedelijke overheid aan de traditionele handels
functie en het niet begrijpen, dat de positie van de stad in het landelijk 
economisch bestel door de snelle ontwikkeling van het verkeers- en 
transportwezen ingrijpend veranderd was. De grote werkeloosheid, welke 
's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd kende, moet niet alleen 
worden verklaard uit de tijdelijke achteruitgang van het economisch leven, 
maar ook uit de werkschuwheid bij een belangrijk deel van de potentiële 
beroepsbevolking. 

Naast de zuiver industriële sector namen de ambachtelijke bedrijven een 
zeer grote plaats in. Hierin bestond een aanzienlijke differentiatie. De 
verzorgende functie van het ambachtsbedrijf was hier niet alleen locaal 
gericht maar ook regionaal. Dit deel van het economisch leven in 's-Her
togenbosch had door een stabiele vraag naar zijn producten en diensten 
een tamelijk statisch karakter. Tegenover de toenemende verarming in de 
stad stond een groeiende welvaart van het omringende platteland, waar
door de nadelige gevolgen van de vermindering in koopkracht van de 
stedelijke bevolking ten dele opgeheven werden. Een ander belangrijke 
afnemer van de Bossche ambachtslieden en winkelstand was het in de stad 
gelegerde garnizoen. 

In een uitvoerige lijst met een aantal daaraan verbonden beschouwingen 
hebben wij getracht een beeld te geven van de sociografische opbouw der 
beroepsbevolking. Ook hieruit blijkt zeer duidelijk, dat 's-Hertogenbosch 
een centrale positie innam ten aanzien van zijn omgeving. 
Bij het bestuderen van de bevolkingsstructuur vallen direct de hoge ge-
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boorte- en sterftecijfers op. Terwijl de cijfers van de geboorten tamelijk 
constant waren, varieerden die van de sterften nogal sterk als gevolg van 
de soms plotseling uitbrekende epidemieën. Aangezien de bestrijding hier
van nog in een primitief stadium verkeerde, konden deze ziekten direct 
een ernstig karakter aannemen. Het geboorteoverschot was over het alge
meen gering, vaak zelfs negatief. De bevolkingsgrootte bleef echter vrijwel 
constant. Men moet dus aannemen, dat geboorteoverschotten van andere 
jaren en mogelijk een migratieaccres een compenserende werking hebben 
uitgeoefend. 

Wat de religie betreft, was ruim % van de bevolking katholiek en het 
overige deel over het algemeen protestant. In de loop van de negentiende 
eeuw ziet men een toenemende groei van de katholieken en een constant 
blijven van het aantal protestanten, zodat in 1899 de katholieken 89% 
van de bevolking uitmaakten. De bevolkingsgrootte was in de tweede 
helft van de achttiende eeuw vrijwel stationnair; na 1795 nam ze met 
ongeveer 500 zielen toe en bleef daarna de eerste twintig jaar van de 
negentiende eeuw ruim 13000 bedragen. 

Men kende in 's-Hertogenbosch een zeer uitgebreide armenzorg. Deze 
bestond uit het verstrekken van geld en goederen, uit de verpleging van 
arme zieken en de verzorging van behoeftige ouden van dagen. De armen
zorg ging niet primair uit van de verschillende kerkgenootschappen, maar 
van een aantal door particulieren gestichte fondsen; op enkele daarvan 
oefende de stedelijke overheid toezicht uit. Op het einde van de achttiende 
eeuw begon men eindelijk onderscheid te maken tussen werkwillige en 
arbeidsschuwe armen, ofwel tussen behoeftigen buiten eigen schuld en 
die door luiheid. Juist in 's-Hertogenbosch, waar de bedelingsfondsen zeer 
rijk waren, was de leegloperij een plaag geworden. Pas met de aanvang 
van de Bataafse tijd begon men in te zien, hoe onjuist het was, dat vele 
gezonde werkkrachten misbruik maakten van de milddadigheid der rijke 
burgers. Om deze kwaal te bestrijden werden verscheidene pogingen ge
daan tot het oprichten van werkverschaffingsobjecten. Zowel het paeda-
gogisch motief als het tekort schieten van de financiële middelen speelden 
een rol bij deze nieuwe richting in de armenzorg. Het werd hoog tijd voor 
ingrijpende maatregelen, aangezien reeds 1/з van de bevolking door be
deling ondersteund moest worden. In de Napoleontische tijd vond er een 
administratieve reorganisatie plaats van het charitatief werk. Er kwam 
een Commission des Hospices, waaronder de inrichtingen voor de ouden 
van dagen en de zieken vielen, en een Bureau central de Bienfaisance, dat 
zich bezig hield met de meer rechtstreekse armenzorg, met name de be
deling. Onder dit algemeen bureau van weldadigheid ressorteerden tien 
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Bureaux Auxiliaires. Door het bureau central de bienfaisance werden voor 
de geneeskundige verzorging van zieke armen enkele artsen, vroed
vrouwen en een chirurgijn aangesteld, die deze patiënten niets in rekening 
brachten maar hun declaraties bij het bureau indienden. Medicijnen 
konden op kosten van het bureau central gratis verstrekt worden. Om voor 
deze kosteloze hulp in aanmerking te komen, moest de behoeftige een 
formulier hebben, dat door een van de bureaux auxiliaires was afgegeven. 
Ook door preventieve zorg trachtte men de volksgezondheid te beschermen. 
Inenting met koepokstof werd zeer gepropageerd; armen, die afhankelijk 
waren van de bedeling, werden zelfs tot vaccinatie gedwongen. Een andere 
maatregel ter bevordering van de volksgezondheid was het verbod om 
de gestorvenen in kerkgebouwen te begraven. 

Gedurende de Bataafse en Franse tijd zijn er vele maatregelen genomen, 
welke sterk hebben ingegrepen in de sociaal-economische structuur van 
's-Hcrtogenbosch. Een hiervan is de afschaffing van de gilden door de 
staatsregeling van 1798. De gedwongen overgang naar een nationale be-
drijfs- en verkeersvrijheid werd slechts met tegenzin uitgevoerd. Zodra 
dan ook de staatsregeling van 1801 de mogelijkheid bood om naar het 
oude stekel van economische gebondenheid terug te keren, werd deze 
kans hier direct aangegrepen ; bij stukjes en beetjes werd de vroegere stede
lijke ambachtsautarkie weer hersteld. De patentwet van 1805 bracht hoe
wel met enige restricties opnieuw bedrijfsvrijheid, terwijl de corporatiewet 
van 1808 deze weer beperkte. Deze op- en neergaande strijd tussen 
economische vrijheid en ordening kenmerkt de periode van overgang voor
treffelijk. 

Na de inlijving bij Frankrijk ten gevolge van het tractaat van Parijs van 
16 Maart 1810 werden in 's-Hertogenbosch vele nieuwe maatregelen in
gevoerd. Deze brachten op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven 
grote verbeteringen teweeg. Sommige maatregelen verwekten echter alge
mene ontstemming, met name de tiërcering en de conscriptie. De tiërcering 
van de rente der staatsschuld bracht niet alleen vele particulieren grote 
schade toe maar ook de gemeente en de hier bestaande charitatieve in
stellingen, die een belangrijk deel van de inkomsten trokken uit haar bezit 
aan staatspapier. Over de conscriptie voor het Franse leger morde vooral 
het gewone volk, terwijl de hogere standen hun zonen veelal moesten 
afstaan voor de keizerlijke garde d'honneur. Ondanks deze en andere 
schaduwzijden zal iedereen moeten erkennen, dat het Franse bewind veel 
zorg heeft besteed aan het welzijn van de bevolking. Vooral op sociaal 
en economisch terrein is er in deze jaren zeer veel gebeurd. In de Bataafse 
maar vooral in de Franse tijd is het fundament gelegd, waarop Willem I 
na 1813 het koninkrijk der Nederlanden heeft kunnen opbouwen. 
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SOMMAIRE 

De l'esquisse donnée de la structure économique et sociale de la ville 
de Bois-le-duc au temps batave et français, il résulte manifestement que 
la ville était en premier lieu orientée vers le commerce et que la plupart 
de ses autres ressources y étaient intimement liées. 

Bois-le-duc, — située au confluent du Dommel et de l'Aa qui, mêlant 
leurs eaux dans la Dieze, débouchent dans la Meuse, profitant de la 
jonction dans son sein du trafic septentrional par voie d'eau et du trafic 
routier méridional, et formant le point central d'une vaste région de 
campagne, — était un centre de commerce important et le chaînon entre 
le trafic du Nord et du Sud. 

La situation économique de cette ville de commerce fut cependant 
grandement bouleversée par l'état de guerre depuis 1795. Le commerce 
de transit, de si grande importance pour la ville de Bois-le-duc, était grave
ment atteint par les entraves apportées au commerce transatlantique et 
les difficultés de transport vers le débouché méridional, à cause de la 
nouvelle frontière française que l'annexation des Pays-Bas méridionaux 
avait fixée entre Bois-le-duc et Liège. 

A côté du trafic et du commerce de ses produits industriels, fil, ruban 
et épingles, presqu' entièrement orientés vers la Hollande du Nord, Bois-
le-duc profitait d'un commerce régional très développé. De loin la cam
pagne apportait ses produits agricoles vers la ville où ils étaient vendus 
et transportés en grande partie vers la Hollande. En outre, Bois-le-duc 
fonctionnait comme centre d'approvisionnement par excellence pour les 
régions environnantes, ce qu'atteste sans nul doute la grande quantité de 
maisons de commerce dans la ville. 

l'Industrie des transports était intimement liée au commerce. Quantité 
de coches d'eau partaient de Bois-le-duc pour toutes les directions; par terre 
des diligences desservaient beaucoup de localités; on projetait de nouvelles 
voies de communication dont quelques unes ont été réalisées; on avait 
l'intention de curer les rivières de l'Aa, du Dommel, etc. 

l'Industrie était principalement au service du commerce ou en dépendait 
en grande partie. La fabrication du fil et du ruban avait une importance 
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prépondérante. Quoique les autres branches de l'industrie fussent assez 
nombreuses, elles n'étaient pas de grande envergure et n'embauchaient que 
quelques centaines d'ouvriers. La fabrication du fil et du ruban procurait 
du travail à quelques milliers de travailleurs. Ceux-ci travaillaient presque 
tous à la maison ou en commission. Ce travail en commission se faisait en 
majeure partie par les habitants de la campagne environnante. Ils combi
naient ce travail avec la culture de produits agricoles, ce qui faisait baisser 
les salaires; comme en outre les campagnards ne reculaient pas devant le 
travail, — ce qui n'était pas le cas de ce grand groupe d'associaux qui depuis 
des générations étaient habitués à profiter de l'assistance publique —, on 
préférait de plus en plus faire travailler les gens de la campagne. De même 
dans rindustrie drapiere et cotonnière d'Helmond et de Tilbourg le travail 
de commission se faisait à la maison. Dans ces deux villes les industries 
drapiere et cotonnière sont devenues, au cours des 19me et 20me siècles, 
des branches industrielles de premier ordre. Le fait que ces deux industries 
n'ont pas pu prendre un aussi grand développement à Bois-le-duc est dû 
à l'esprit borné du conseil municipal qui ne voyait que la traditionnelle 
fonction commerciale de sa ville et qui n'a pas voulu comprendre que la 
position de leur ville dans la structure économique du pays avait foncière
ment changé par le développement rapide des communications commer
ciales et industrielles. Le grand nombre de chômeurs que comptait Bois-le-
duc au temps batave et français ne s'explique pas uniquement par la 
régression de la vie économique; c'est la paresse d'une très grande partie 
de la population qui en est grandement cause. 

A côté du secteur proprement industriel les entreprises artisanales occu
paient une place importante. Elles étaient très variées. La fonction de ces 
entreprises artisanales était ici autant locale que régionale. Cette partie 
de la vie économique à Bois-le-duc devait son caractère stable à la demande 
constante et assurée de ses produits. La ville s'appauvrissait de plus en 
plus, la campagne environnante au contraire jouissait d'un bien-être tou
jours grandissant, ce qui neutralisait les conséquences défavorables de la 
régression du pouvoir d'achat de la population urbaine. 
Un des plus importants clients des artisans et des maisons de commerce 
de Bois-le-duc était sa garnison. 

Nous nous sommes efforcés de donner une idée de la constellation 
sociographique des professions de la population à l'aide d'une liste détaillée, 
y joignant quelques remarques explicatives. De cette liste aussi il résulte 
que Bois-le-duc occupait une position centrale vis-à-vis de ses environs. 

Ce qui frappe d'abord, en étudiant la structure de la population, c'est 
le chiffre des décès et de la natalité. Tandis que la natalité presente un 
chiffre assez constant, celui des décès est assez variable, à cause des épidé-
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mies souvent imprévues. Comme la lutte contre ces maladies se faisait 
de façon nécessairement très primitive, celles-ci pouvaient assez facilement 
prendre un caractère grave. L'excédent des naissances était en général très 
petit, souvent même négatif. Cependant le total de la population restait 
constant, ce qui nous force à admettre que le surplus des naissances des 
autres années et peut-être aussi un accroissement par immigration ont eu 
une action compensatrice. 

Pour ce qui concerne la religion, plus des trois-quarts de la population 
étaient catholiques, les autres protestants. Au cours du 19me siècle on 
constate un accroissement du nombre des catholiques, tandis que le nombre 
des protestants restait invariable, en sorte qu'en 1899 les catholiques 
formaient les 89% de la population. 

Le nombre des habitants demeura à peu près stationnaire au cours de 
la deuxième moitié du 18me siècle; après 1795 il augmenta de 500 âmes 
et resta pour les vingt premières années du 19me siècle au total de 13000. 

l'Assistance publique à Bois-le-duc était très active. Elle distribuait de 
l'argent et des vivres, soignait les malades et les vieillards besogneux. Cette 
assistance publique n'était pas principalement l'affaire des associations 
ecclésiastiques, mais elle était possible grâce aux ressources données par 
des particuliers. Quelques unes de ces mutualités fonctionnaient sous la 
supervision de l'autorité municipale. 
A la fin du 18me siècle on fit enfin une différence entre les pauvres, lents 
au travail, et ceux qui y renâclaient, ou bien entre les besogneux par 
paresse et les pauvres involontaires; c'est justement à Bois-le-duc, où les 
ressources de l'assistance publique étaient abondantes, que le chômage 
devint un fléau. Ce n'est qu'au temps batave qu'on se rendit compte de 
l'injustice de beaucoup de gens valides qui abusaient de la générosité des 
bourgeois riches. Pour remédier à cette plaie plusieurs tentatives furent 
faites pour entreprendre des travaux d'utilité publique. Cette nouvelle 
manière d'assistance publique fut inspirée autant par des motifs pédago
giques que par le manque de ressources pécuniaires. Ces mesures étaient 
de toute urgence, quand on pense que le tiers de la population était 
secouru par l'assistance publique. Au temps de Napoléon l'administration 
de l'activité charitative fut réorganisée. Il y eut une Commission des Hos
pices dont ressortissaient les hospices des vieillards et des malades et un 
Bureau Central de Bienfaisance, que s'occupait plus directement du soin 
des pauvres, notamment de l'assistance publique. Ce Bureau Central 
comptait dix Bureaux-Auxiliaires. Le Bureau Central de Bienfaisance nom
mait quelques médecins, quelques sages-femmes et un chirurgien à qui 
incombait l'assistance médicale des pauvres-malades. Ces médecins dé
posaient leurs déclarations au Bureau, sans se faire payer par les clients. 
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Les médicaments pouvaient être distribués gratuitement aux frais du 
Bureau. Afin de pouvoir profiter de cette assistance gratuite, le besogneux 
devait être en possession d'un formulaire distribué par un des bureaux 
auxiliaires. En outre, on s'efforçait de protéger la salubrité publique par 
des mesures préventives. La vaccination était chaudement recommandée; 
les pauvres qui dépendaient de l'assistance publique étaient même forcés 
de se faire vacciner. Une autre mesure d'hygiène publique était la défense 
d'enterrer dans les églises. 

Au temps batave et français furent prises plusieurs mesures qui ont 
profondément influé la structure sociale et économique de Bois-le-duc, 
entre autres la suppression des corps de métier par la constitution de l'an 
1798. Ce n'est qu'à contre-coeur qu'on a réalisé la transition forcée à la 
liberté d'entreprise et de commerce national. Aussi, dès que la constitution 
de 1801 offrit la possibilité de retourner à l'ancien système de réglementa
tion économique, cette occasion fut aussitôt saisie; peu à peu l'ancienne 
autarchie des métiers fut rétablie. La loi sur les patentes de 1805 rendit 
la liberté d'entreprise, quoiqu'elle contînt quelques restrictions, tandis que 
la loi sur les corporations de 1808 vint de nouveau limiter cette liberté. 
Cette lutte continue entre liberté économique et réglementation caractérise 
exactement la période de transition. Après l'annexation à la France par 
suite du traité de Paris, le 16 mars 1810, quantité de nouvelles mesures 
furent prises à Bois-le-duc. Celles-ci réalisèrent d' heureuses améliorations 
dans tous les domaines de la vie sociale. Quelques unes cependant sus
citaient un mécontentement général, notamment celle de la réduction au 
tiers des titres et la conscription. La mesure sur la réduction de la rente 
de la dette publique ne comportait pas seulement de grands dommages 
pour les particuliers, mais aussi pour la commune et ses institutions 
sociales, qui tiraient une partie importante de leurs revenues de ces titres. 
Le peuple surtout pestait contre la conscription pour l'armée française, 
tandis que la haute société devait donner ses fils à la garde d'honneur 
impériale. Cependant les torts du gouvernement français, on devra bien 
reconnaître qu'il a eu grand soin de la prospérité de la population. 
Dans le domaine social et économique surtout, ce gouvernement a réalisé 
de grandes améliorations. C'est au temps batave et surtout au temps 
français qu'a été posée la base sur laquelle Guillaume I a pu édifier, 
après 1813, le Royaume des Pays-Bas. 
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145, 242, 243, 244, 247, 248, 291. 
Malaga 137. 
Malmedy 242, 243. 
Megen 87. 
— (graafschap) 78. 
Meierij van 's-Hertogenbosch 1, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 11, 18, 24, 40, 41, 42, 
53, 65, 72, 77, 78, 80, 86, 102, 135, 
136, 143, 144, 147, 148, 149, 161, 
192, 194, 195, 230, 235, 236, 244, 
245, 247, 248, 271. 

Meuse (département de la — infé
rieure) 239, 243, 281. 

Michielsgestel (St.) 77, 103, 175, 233. 
Middelburg 49, 69, 71, 78, 84, 85, 05, 

242, 243, 244, 262. 
München 166. 

Namen 79. 
Nassau 79. 
Nederlanden (Republiek der Verenig

de —) 3, 5, 11, 16, 25, 60, 76, 78, 
79, 80, 81, 82, 107, 137, 300. 

— (Oostenrijkse) 2, 8, 11, 151. 
— (Zuidelijke) 6, 11, 18, 42, 79, 80, 

83, 102, 189, 230. 
Nederveen-Kapelle 87. 
Nethes (département des deux —) 205. 
Neuss 247. 
Niervaart 87. 
Nieuw Vosmeer 87. 
Noorwegen 195. 
Normandie 285. 
Nijmegen 49, 57, 78, 81, 82, 84, 85, 

105, 207, 242, 243, 244, 245, 249, 
263, 288, 288. 

— (arrondissement) 205. 

Oedenrode (St.) 77, 146, 182. 
Oeffelt 87. 
Oirschot 77, 182. 
Oisterwijk 77, 286. 
— (kanton) 206. 
— (kwartier) 9, 77. 
Onzenoord 87. 
Ooien 87. 
Oostenrijk 3. 
Oosterhout 65, 86. 
Orthen 83, 85, 89, 211, 219, 220, 227. 
Oss 77, 146. 
— (kanton) 206. 
Ourthe (département de 1') 239, 243. 
Overmaze (land van) 2. 
Overijsel 78, 79, 246. 

Parijs 113, 142, 144, 146, 185, 200, 202, 
203, 205, 211, 217, 229, 230, 245, 
262, 270, 271, 274, 275, 279, 283, 
301. 

Peel (de) 246. 
Peelland (kwartier) 77, 146. 
Pennsylvanie 82. 
Polen 80. 
Pruisen 3, 79, 299, 299. 
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Raamsdonk 87, 246. 
Ravenstein 58. 
— (stad en land van) 78, 87. 
Roer (département de la) 239, 243, 

279. 
Roermond 78, 242, 243. 
Roosendaal 86. 
Rosmalen 77, 233. 
Rotterdam 3, 9, 49, 60, 72, 78, 81, 82, 

83, 84, 85, 105, 119, 192, 193, 238, 
242, 243, 244. 

Run (rivier de) 40, 49, 247. 
Rusland 277, 281. 
Rijn (rivier de) 1, 82, 200, 207, 247, 

281. 
Rijnland 188. 
Rijnmonden (departement der) 211, 

217, 221, 227, 229, 234, 239, 240, 
241, 248, 249, 249, 260, 262, 263, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 
284, 285, 290, 292, 293, 299, 302. 

Saksen 277. 
Sambre (departement) 281. 
Sas van Gent 84. 
Schelde (rivier de) 1, 2, 11, 145. 
— (departement van de) 221, 302. 
— (departement der Monden van de) 

270. 
Schelde en Maas (departement) 57. 
Schiedam 3, 9, 37, 40, 87, 135, 151, 

244. 
Schotland 80. 
Schijndel 77. 
Silezië 198. 
Sluis 84. 
Smyrna 194. 
Spanje 80, 82, 137, 141, 155, 199, 245, 

277. 
Stavelot 242, 243. 
Steenbergen 246. 
Stolberg 242, 279. 
Stratum 147. 

Tholen 150. 
Tiel 244. 
Tilburg 12, 15, 17, 18, 19, 42, 48, 62, 

77, 86, 87, 119, 148, 160, 161, 163, 
173, 182, 183, 185, 190, 192, 194, 
242, 243, 272, 273, 275, 286. 

— (kanton) 206. 
Tirol 80. 
Tongeren 242, 243. 
Trafalgar 141. 
Turnhout 242, 243, 246, 279, 285. 

Utrecht 3, 49, 78, 81, 84, 85, 163, 180, 
182, 195, 242, 243, 244, 246. 

Venlo 78, 145, 242, 243, 247. 
Verdun 107. 
Vere 84. 
Versailles 229. 
Verviers 3, 194, 242, 243. 
Vith (St.) 242. 
Vlaanderen 1, 42, 50, 104, 175, 181, 

188, 188, 189, /89, 279, 285. 
— (Staats) 78. 
Vlissingen 59, 283. 
Vlijmen 77, 78, 87, 233. 
Vrijhoeven-Kapelle 87. 
Vught 77, 147, 148, 149, 150, 225, 225, 

233, 299, 299. 

Waal (rivier de) 49, 203, 235, 240, 
243, 284. 

Waalwijk 77, 182, 209, 283. 
— (kanton) 206. 
Waddenzee 193. 
Walcheren 199, 200. 
Waldeck 79. 
Wallonië 109. 
Waspik 87. 
Weert 78, 242, 247. 
Wiesbaden 145. 
Willemstad 11, 87, 246. 

IJsselmonde 244. 

Zaltbommel 207, 249. 
Zeeland 41, 60, 78, 87, 193, 199, 203, 

246. 
Zevenbergen 87. 
Zuidewijn-Kapelle 87. 
Zuidwillemsvaart 144, 248. 
Zutphen 59, 69, 78. 
Zwaluwe (Hoge) 87. 
— (Lage) 87. 
Zweden 195. 
Zwitserland 79, 80, 181, 230. 
Zwolle 84, 85, 163. 
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REGISTER VAN BEHANDELDE ONDERWERPEN*) 

Aalmoezen 50, 52. 
Aardappelen 68, 237. 
Aardewerk 155, 179. 
Aardewerkfabriek 280-81, 282, 290, 

290-92, 292. 
Accijnzen 4, 114, 153. 
Administratieve organisatie van het de

partement der Rijnmonden 205. 
Advocaten 121, 262. 
Afstand van het gebied ten zuiden van 

de Waal aan Frankrijk 200, 202, 
203. 

Agent van Nationale Opvoeding 47, 
168. 

Almanak van Koophandel van Parijs 
en de Departementen 270. 

Ambachtsbedrijf 158, 212, 258. 
De stedelijke ambachten in conflict 
met de plattelandsnijverheid 99-101. 

Ambtenaren 120, 259, 262. 
Amoraliteit 76. 
Apothekers 52, 121, 169, 170, 224, 262. 
Arbeiders 120, 121, 258. 
— aantal, 274, 275, 282. 
Arbeidsloon 41, 42, 43, 44, 48-49, 55, 

57, 58, 59, 63, 68, 81, 174, 175, 187, 
188, 195, 198, 235, 244, 258, 259, 
273, 275, 278, 279, 282, 286, 287. 

Arbeidsschuwheid 53, 59, 60, 66. 
Architect 262. 
Armenfondsen 50, 62, 67, 162, 168, 213, 

222. 
Armenkas 161. 
Armenschool 65, 126. 
Armenwet 54, 56. 
Armenzorg 39, 50-67, 68, 162, 165, 166, 

167, 214-22. 
— nieuwe ideeën over de wijze van 

armenzorg 59-61. 

*) De cursief gedrukte cijfers 
onderwerpen. 

— toenemende bemoeiing van de over
heid, 53-54, 165-67, 217, 218, 219, 
221. 

— centralisatie 217-19, 221, 301. 
— reorganisatie 217-22. 

bureau central de bienfaisance 
211, 219, 220, 221, 224, 296. 
bureaux auxiliaires 219-20, 220. 
commission des hospices 217-18, 
219, 221. 

— kerstcollecte 211. 
— uitdeling van levensmiddelen 67-68, 

102, 297. 
— medische zorg voor de armen, 169, 

170, 224-25. 
— kosteloze inenting tegen de pokken 

171, 172. 
Armoede 5, 10, 43, 45, 62, 67, 68, 76, 

81, 113, 135, 136, 142, 152, 157-
58, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 
168, 210, 211, 213, 260, 296. 

Assignaten 13-14. 
Azijnmakerij 33, 35, 48, 122, 282. 

ordonnantie op de azijn 33. 

Bakers 121. 
Bakkers 22, 23, 24, 31, 32, 94-95, 121, 

121, 262. 
Banket- en kockbakkers 121, 144. 

Barbiers 121. 
Bataafsch Genootschap van Proefonder

vindelijke Wijsbegeerte te Rotter
dam 247. 

Bedelarij 53, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 
82, 165, 166, /66, 167, 211, 212-13, 
222-23. 

— bedelpenningen 212, 213. 
— dépôt de mendicité 211. 
Bedelingen 162, 166, 167-68, 219, 220. 
— aantal bedeelden in verscheidene 

plaatsen, 163. 

betrekking op de in de noten behandelde 
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Bedelingsfonds 222. 
Bedevaarten 72. 
Begraafplaatsen 225-26. 
— begrafenisreglement 172, 173. 
— verbod tot begraven in kerkge

bouwen 225, 226, 301. 
Begroting (gemeentelijke) 209, 219, 

219, 301. 
Belastingen 5, 34, 35, 36, 37-38, 41, 47, 

52, 91, 93, 95, 101, 102, 106, 110, 
114, 150, 151, 152, 153, 154, 197, 
214, 215, 216, 238, 260. 

— belastingdruk 4. 
— herziening van de belastingdruk 9. 
— belastingfaciliteiten, 10, 34, 35, 37, 

108, 110, 191, 197, 288, 292. 
— opheffing van enkele belastingen 15. 
— Gogels algemeen belastingstelsel 114, 

115, 116, 117, 152, 153, 156, 214. 
— belastingverlichting onder het Fran

se bewind 301, 302. 
— de honderd hoogst aangeslagenen 

der stad in de belastingen 261-64. 
— buitengewone belasting ten behoeve 

van het Franse garnizoen 296. 
— directeur der directe belastingen 

262, 262. 
Beleg van de stad door de Fransen, 12, 

201. 
— door de Pruisen 237, 296, 297. 
Beleiden (stedelijke commissie tot den) 

40, 49. 
Beroepsbevolking 119-140. 
— dubbele beroepen 133-34. 
— vrouwelijke beroepsbevolking 134. 
Beroepsziekten 73, 109. 
Besmettelijke ziekten 71, 72, 73-74, 169, 

225, 226, 294, 294. 
Beurtschepen 49, 148. 
Beurtschippers 23, 154, 244. 
Bevolkingsgrootte 83-85, 87, 226-27, 

228. 
— leefwijze der bevolking 222, 259-60, 

264. 
— opbouw der bevolking naar ge

slacht 230-31. 
naar leeftijd 232. 

— religiestructuur der bevolking 232-
34. 

— bevolking grotendeels werkzaam in 
een ambachtelijk bedrijf 121-131, 
139. 

Bevrijding uit de Franse overheersing 
299. 

Bezemmaker 121. 
Bier 68, 157. 
Bierbrouwers 33, 122, 262. 
Bierbrouwerijen 41, 48, 144, 174, 175, 

187, 280-81, 281, 289. 
Bier-Azijnbrouwerij 48, 174, 188. 

Bierstekers 122, 122. 
Bierverkoper 122. 
Bietsuikerfabriek 288-90. 
Binnenlandse Zaken (raad van) 47, 

168. 
— (minister van), 163, 163, 169, 171, 

172, 177, 179, 180, 183, 184, 186, 
188, 189, 205, 246. 

— (Frans minister van) 208, 214, 217, 
218, 242, 261, 270, 301. 

Blauwververs 122, 122. 
Blikslager 122. 
Blokken 167, 210, 211, 213, 216, 219, 

220, 220, 221, 257, 258. 
— inkomsten der blokken 50, 52, 162, 

216. 
Blokmeesters 52, 67, 68, 164, 167, 213, 

219, 220, 257. 
Boekdrukkers 122, 292-93. 
Boekdrukkerijcn 174, 188, 276-77, 282, 

292, 292-93. 
Boekhandelaars, 262, 292, 292. 
Boekweitmeel 68, 259. 
Bonen 68. 
Bontwerkers 26. 
Borgstelling 81-82. 
Borstelmaker 122. 
Boterhandel 9, 144. 
Brabant (representanten van Bataafs 

Brab.) 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
— (intermediair administratief bestuur 

van Bataafs Brab.) 51, 54, 55. 
— (departementaal bestuur) 65, 99, 

104, 106, 116, 117, 147, 149. 
— (gedeputeerde staten der provincie) 

147. 
— (gouverneur der provincie) 299. 
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— incorporatie van enkele gebieden in 
het departement Brabant, 87. 

— plan van verbeteringen in het depar
tement Brabant 154-55. 

Brandblusmiddelen 52. 
Branderijen 34-37, 41, 48, 106, 106. 

135, 151, 174, 175, 188, 280-81, 287. 
Brandewijn 3, 33, 34. 
Brandewijnstokers 9, 36, 37, 122, 122, 

262. 
— concurrentie tussen Bossche en 

Schiedamse brandeis 37. 
Breisters 122. 
Brillenslijpster 122. 
Brood 68, 94, 121. 
Brooduitdelingen 50, 52, 55. 
Brouwersknechten 41. 
Brutusbosch (naamsverandering) 16. 
Burgerlijke Stand 69, 209, 228-29, 301. 
Burgemeester 112, 151, 154, 158, 169, 

170, 171, 174, 181, 187, 189, 190, 
199, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 
221, 236. 

Burgerij (de gegoede) 153, 260-64, 
297, 298, 299. 

— hoogte der inkomens 263-64. 
— wijze van geldbeleggen 264. 
Burgercorps (vrijwillig) 297. 
Burgerwacht (bezoldigde) 298. 

Cacao 193. 
Café's 265. 
Certificaat van echtheid voor nijver-

heidsproducten 180, 181, 182, 195. 
Charitatieve instellingen (inkomsten) 

163-64, 215-16. 
Chirurgijns 22, 52, 122, 169, 170, 224, 

262. 
Chocolademakerijen 46, 48, 104, 175, 

188, 282. 
Citadel 299. 
Commandement 63. 
Commissiearbeid 25, 136-37, 161, 235, 

274, 275, 282, 284, 286, 287. 
Commissionnairs 239, 242. 
Conscriptie 141, 204, 210, 228, 301. 
Conseil municipal 206, 209, 260, 261, 

295. 
Constitutie van 1806 56. 

Continentaal stelsel 113, 141, 192, 204, 
210, 234, 235, 237, 264, 288, 300, 
301. 

Convooien 5, 15, 114. 
Corporaties 156, 159-60. 
Corporatiewet van 30 Januari 1808 

156-59, 160. 
Courant ('s-Hertogenbossche Dinsdagse 

en Vrijdagse —) 292. 
— ('s-Hertogenbossche Vaderlandsche 

- ) 12. 

Dagblad (Staatkundig — van de Rhijn-
monden) 290, 300. 

Dagloners 120. 
Decreet van Rambouillet 203. 
Demografie in de 18e eeuw 68-70. 
Diaconiën (Protestante), 213, 216. 
Doctores medicinae 52, 122, 169, 170, 

224, 262. 
Domeinen (directeur de l'enregistre

ment et des domaines) 229. 
Domestieken 120. 
Dommel (departementaal bestuur van 

de —) 38, 40, 43, 45, 46, 47, 57, 
102, 103. 

Douane (hoofdontvanger der keizerlijke 
douane), 236, 270. 

Draaiers 22, 24, 25. 
Drogisten 169. 
Droits réunis (directeur des) 229. 
Droogscheerders 22, 24, 124. 

Emigratie 72, 77, 81-82, 84. 
— verbod voor vakarbeiders om te 

emigreren 223. 
Entrepreneurs 26, 161, 161. 
Exuegeld 79, 84. 

Factoors 3, 122, 239. 
Financiën (agent van) 44, 45, 114, 115, 

116, 117, 118, 139, 142, 152, 153, 
156, 157, 165, 214, 231, 260. 

— (minister van) 191. 
— (Frans minister van) 262. 
— (gewestelijk comité van) 32, 33, 

35, 36. 
— (departementale commissie van) 

105, 106, U I , 190. 
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— (stedelijke commissie tot) 28, 29, 
35, 67, 93, 174. 

Franc als betaalmiddel geweigerd 295-
96. 

Franse gouverneur van de stad 201, 
202, 267, 295, 298. 

— troepen 12, 13-14, 151, 200, 201, 
203. 

— wetgeving 217, 260-61, 301. 
Fruitverkopers en -verkoopsters 122. 

Garde d'honneur 209. 
Garen 1, 3, 155, 179. 
Garenblekerijen 208, 284-85. 
Garentwijnders 26, 122. 
Garentwijndersknechten 122. 
Garentwijnderijen 25, 41, 42, 48, 81, 

136, 140, 175, 178, 181, 184, 188-
90, 208, 235, 273-74, 278-79, 282, 
283, 283, 284, 285, 293-94. 

— nabootsing van fabrieksmerk 189-90. 
Garnizoen 7, 71, 72, 75, 77, 79, 151-52, 

178, 187, 212, 296, 299. 
— betekenis voor de stad 265, 266, 267. 
— invloed op de leefwijze der bevol

king 267-69. 
— regiment Zwitsers 79, 268. 
Garst 68. 
Gasthuizen voor ouden van dagen 50, 

53, 162, 164, 213, 215-16, 289. 
— Oude Mannen- en Vrouwenhuis 218, 

222, 259. 
Geboortecijfers 69, 70, 71, 72, 83, 209, 

228. 
— verhouding tussen geboorte- en 

sterftecijfers 70-72. 
Gedistilleerd (groot verbruik van) 135. 
Geestelijken 11, 120. 
Gemaal 36. 
Geneeskundige zorg: in het departe

ment Brabant 154, 155. 
— depart, commissie van geneeskundig 

onderzoek en toezicht 169. 
— stedelijke commissie van geneeskun

dig toezicht 169. 
— misbruiken in de geneesk. zorg 169. 
— onderwijs in de genees-, vroed- en 

heelkunde 169. 

— Groot-Ziekengasthuis ofwel Groot-
Burger-gasthuis 50, 52, 74, 75, 163, 
170, 171, 213, 214, 215, 217, 218, 
220. 

— militair hospitaal 202. 
— medische zorg voor de armen 169, 

170, 224-25. 
Generaliteitsperiode 4, 5, 6, 15, 35, 41. 
Genootschap (Zeeuwsch G. van Weten

schappen te Vlissingen) 59. 
Gevangenen 65. 
Gevangenissen 143. 
Gevangenpoort 65. 
Geweermaker 122. 
Gezondheidszorg (openbare) 168-73, 

225-26. 
— (preventieve) 171-73. 
Gildestelsel 18, 20-31, 115, 116, 156, 

160, 231. 
— eisen om tot een gilde te worden 

toegelaten 24. 
— eis van stedelijk poorterschap 98, 

159. 
— leerjaren 159. 
— proefstuk 24, 88, 94, 96, 98, 159. 
— toelatingsgeld 88, 94, 95, 96, 98, 

159. 
— gildekassen 53. 
— keurmeesters 94. 
— motiveringen van de bestaansgrond 

der gilden 23-24, 101. 
— economische functie van de gilden 

23-27. 
— sociale functie 22, 24, 25. 
— tegengaan van misbruiken in het 

ambachtsbedrijf 23, 91, 94, 95, 96, 
101. 

— verzet tegen de beperking van het 
aantal leerjongens 27-30. 

— opheffing der gilden 20-26, 31, 157, 
160. 

— provisionele commissarissen der ge
wezen gilden 21. 

— herleving van het gildestelsel 88, 
90-102. 

— stedelijke commissie tot het werk 
der gilden 92, 93, 94, 96, 97, 100, 
158. 
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Glasblazerij 36, 48, 107-112, 144, 175. 
— belastingfaciliteiten 108, 110. 
— concurrentie van Duits glaswerk 110, 

111. 
— personeel 109, 110, 111, 112. 
— producten 107. 
Glazenmakers 22. 
Goldbergs „huishoudelijke reize" 38-40. 
— bezoek 40-43. 
— enquête 43-49. 
Goud- en Zilversmeden 127, 293. 
Gouvemementsgebouw 258. 
Graanhandel 9, 37, 49, 132, 144, 150, 

151, 236-37, 241, 288. 
Groenroeden 255, 255. 
Groenteverkopers en -verkoopsters 122. 
Grondbelasting 114. 
Grondwet van 1814 299. 
Grutmolen 31, 32, 102. 
Grutters 32, 125. 
Grutterijen 33, 725. 

Handel 1, 4, 10, 13-14, 16, 17, 18, 26, 
34, 35, 38, 39, 43, 45, 49, 50, 53, 
66, 81, 102, 113, 116, 136, 142, 145, 
146, 147, 148, 149, 151, 154, 176, 
177, 203, 204, 206, 207, 212, 235, 
239, 247, 265, 270, 300. 

Handelstractaat tussen het koninkrijk 
Holland en Frankrijk 145-46, 177, 
206-207. 

Handschoenmakers 23, 123. 
Haven 2, 148. 
Heelmeesters 169. 
Herbergiers 262. 
Hoedenmakers 123. 
Hoedenmakerijen 41, 43, 48, 175, 190, 

276-77. 
Holland (departementaal bestuur van) 

142. 
Hollandse stapclhandel 4, 17. 
Honden 75. 
Horlogemakers 123. 
Hout 36, 42, 108. 
Houthakkers 123. 
Houthandel 144. 
Houtschat 15. 
Houtzaagmolen 41, 42-43, 46, 48, 103, 

175. 

Houtzaagmolenaar 125. 
Huiden 3. 
Huizen (afbraak van) 142, 143, 153-54. 
— afbraakverbod 142. 
— huren 257-58. 
— plunderingen 7, 8. 
Huwelijken 76-77, 79, 209, 228, 231, 

268. 

Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
164. 

Immigratie vanuit het binnenland naar 
de stad 77-79, 80, 81, 84, 229-30. 

— vanuit het buitenland 79-80, 81, 84, 
229, 230. 

Indigo 193. 
Inenting tegen de pokken 171, 172, 172, 

225. 
— kosteloze inenting der armen 171, 

172. 
Inkwartieringen van militairen 13, 14-

15, 108, 202, 206. 
Inlijving bij Frankrijk 56, 185, 203, 205, 

208, 209, 234, 237, 238, 240, 245, 
247, 248, 260, 284, 293. 

Inspecteur des promenades publiques 
267. 

Instrumentmaker 123. 
Inundaties 294, 295. 
Invoerrechten 146, 151, 176, 179, 181, 

182, 187, 188, 189, 195, 197, 235. 
Issuegeld 79. 

Jaarmarkten 23, 92, 99, 108, 158, 241. 
Jeneverstokerijen: zie branderijen. 
Joden 232, 233, 263. 
Justitie (depart, commissie van J. en 

Instructie) 100. 

Kaarsenmakers 123. 
Kadasterstelsel 301. 
Kammenmaker 123. 
Kammcnmakerij 48, 175, 191, 282. 
Kanalen (plannen tot het graven van) 

40, 49, 144, 207, 244, 246-48. 
Kantmakerijen 41, 48. 
Kantwerkers 123, 175, 193. 
Kantoorklerken 120, 123, 123. 
Karreladers 123. 
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Katholieken 6, 12, 232, 233, 234, 263. 
— verhouding katholieken-protestanten 

12, 263. 
Katoen 193. 
Katoendrukkerijen 122, 175, 191-92, 

193. 
Keizer Napoleon (zie personenregister). 
— bezoek aan 's-Hertogenbosch 206-

209. 
— gift voor de armen bij zijn bezoek 

210-11. 
Kerkbesturen 11. 
Kerkgebouwen 109, 173. 
Kerkhoven 172, 173. 
Ketellappers 123. 
Keurslijfmaker 123. 
Kinderarbeid 112, 120, 277, 279, 281, 

282. 
Klanderere 123, 123. 
Kleren (handel in oude) 23, 24, 25, 73, 

135-36, 260, 262. 
Kleermakers 22, 24, 123. 
Klompen 144, 155, 179. 
Klompenmaker 123. 
Knekelhuizen 173. 
Knoopmakers 23, 24, 123. 
Knoopmakerijen 48, 175, 191, 282. 
Koekbakkers 121, 144. 
Koekverkoopsters 123. 
Koers van het Franse t.o.v. het Hol

landse geld 14, 216. 
Koffie 3, 41, 193, 238, 255-56. 
Kolen 3. 
Kolfbaanhouders 123. 
Koloniale waren (handel in) 3, 177, 

193, 237-39. 
Koning Lodewijk (zie personenregister). 
— besluit om in het departement Bra

bant enige verbeteringen aan te 
brengen 178-79. 

— oordeel van de Bosschenaren over 
de koning 204. 

— reis en bezoek aan de stad 173-78. 
— trouwbetuiging van het stadsbestuur 

aan de koning 203. 
Kooplieden 123, 144, 261. 
Koperslagers 22, 124. 
Korenkopers 22, 24, 32. 
Korenmeters 124, 124. 

Korenmolenaars 22, 24, 32, 103, 125, 
262. 

Korenmolens 102, 103, 175, 193. 
Kousenbrciers 122. 
Kousenfabriek 64, 66, 193. 
Kousenweverij 63. 
Kraan tot het lossen van schepen 3, 103. 
Kramers 23, 91-92, 124, 159. 
Krankzinnigengesticht „Reinier van Ar-

kel" 50, 52-53, 164, 213, 215, 218, 
222. 

Krantendrukker 292. 
Kuipers 22, 24, 25, 124. 
Kunstschilder 124. 
Kwartierdrost van 's-Hertogenbosch 

174, 176. 

Laken, 3, 155, 179, 197. 
Lakenfabrieken 48, 84, 143, 175, 193-

94, 272, 273, 275, 276-77, 283, 286, 
287, 293. 

Lakenfabrikanten 124, 262. 
Lakenververs 197. 
Lakmoesfabrikant 124. 
Lakmoesmakerij 175, 176, 194-95, 276-

77. 
Landbouw 9, 10, 11, 16, 17, 18, 38, 39, 

44, 50, 148, 149, 150, 176, 207, 241, 
248, 266, 270. 

Landdrost (van het departement Bra
bant) 103, 146, 152, 159, 162, 163, 
171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 
180, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 
198, 200, 201, 205. 

Lassalle (ijzeren loonwet van) 10. 
Latijnse school, ¡26, 259. 
Lcidekkers 22, 24, 25, 124, 262. 
Levensmiddelen (prijzen der) 67-68, 

161, 164, 166, 252-57, 273. 
— verlaging van accijnzen op de le

vensmiddelen 260. 
Levensonderhoud (kosten van) 259-60. 
Leveranties aan het leger 57, 178, 194. 
Licenten 5, 15, 114. 
Liefdadigheidszin 50, 53, 167. 
Ligging van de stad 1, 148, 239. 
Linnenmarkt 195, 271. 
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Linnennijverheid 84, 122, 124, 192, 195, 
271, 272, 276-77. 

Lint 1, 3, 29, 30, 155, 179. 
Lintfabrikanten 23, 24, 27, 28, 124. 
Lintnijverheid 25, 27, 41, 42, 48, 81, 

136, 140, 175, 181-82, 195-96, 208, 
223, 235, 273-74, 276-79, 283, 285-
86. 

Logementen 124, 132. 
Lombardhouder 124. 
Longtering 73. 
Loodgieters 96, 124, 262. 
Looiers 22, 24, 124, 196, 262. 
Looierijen 46, 48, 49, 175, 276-77. 
Lijmkokerij 46, 48, 175. 

Maatschappij (Hollandsche M. van 
Wetenschappen te Haarlem) 29, 69. 

— (Nationale Nederlandsche Huishou
delijke M.) 29, 30. 

— tot Nut van 't Algemeen 58, 58. 
Magazijn (Schei- en Huishoudkundig 

M.) 190. 
Maire 160, 209, 212, 214, 218, 218, 

225, 226, 227, 229, 236, 238, 239, 
241, 242, 247, 249, 265, 266, 267, 
268, 270, 271, 274, 275, 282, 283, 
284, 286, 287, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 296, 297, 298, 301. 

— adjoints-maires 206. 
Mandenmakers 124. 
Markt- en verzorgingscentrum van de 

omgeving 85-87, 132, 207, 290. 
Maten (stelsel van m. en gewichten) 

248-51. 
Mattenmaker 125. 
Mechanisatie 30, 33, 42, 156, 788, 192, 

198, 271. 
Melkverkopers en -verkoopsters 125. 
Messen 1. 
Messenmakers 22, 125. 
Messenmakerijen 48, 144, 175, 196. 
Metselaars 22, 24, 25, 96, 125, 125, 262, 

282. 
Middenstand 152, 258, 259. 
Militairen (muitende) 7-8. 
Militaire barakken 152. 
Molenmakers 48, 125, 175, 197, 282. 
Mouterij 48, 175, 282. 

Mimicipaliteit 12, 13, 14, 16, 20, 21, 
22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 46, 49, 54, 55, 
62, 65, 67, 81, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 100, 101, 116, 117, 
119, 147, 148, 149, 153, 162, 163, 
166, 167, 173. 

Mutsenmaaksters 126. 
Muzikanten 126. 

Naaisters 126, 134. 
Nachtlantaams 52. 
Nationale Vergadering 16, 29, 30, 194. 
Natuursteen 3. 
Notarissen 126, 262. 
Nijverheid 1, 9, 10, 16, 17, 18, 33-37, 

38, 39, 43, 44, 45, 46-49, 53, 66, 
67, 81, 98, 102, 105, 113, 116, 136, 
142, 143, 148, 149, 154, 155, 156, 
174-75, 176, 177, 179, 180, 183, 185, 
186, 187, 196, 198-99, 204, 212, 234-
35, 266, 269-93. 

— concurrentie van de buitenlandse 
nijverheid, 28, 29, 30, 39, 42, 44, 45, 
60, 136, 156-57, 176, 181, 182, 188, 
189, 190, 195, 196, 197, 198, 235, 
283. 

•— concurrentie van de plattelandsnij-
verheid 91, 92, 93, 187, 273. 

— Franse minister van Nijverheid 274, 
283, 287, 293, 301. 

— invloed van de inlijving bij Frank
rijk op de nijverheid 271-72. 

— samengaan van nijverheid en land
bouw 272-73, 284, 287, 294. 

Octrooi 31, 32, 34, 36, 104, 106, 156. 
Oeconomie (Agent van Nationale —) 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 46, 46, 
47, 47, 49, 57, 61, 156, 166, 174. 

Occonomische Tak van de Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen 
29, 58. 

Olieslagers 22, 24, 125, 262. 
Olieslagerijen 41, 48, 103, 175, 197, 

280-81, 287. 
Onderprefect van het arrondissement 

's-Hertogenbosch 205, 275. 
Onderwijs 65, 154, 155, 179, 259. 
Onderwijspersoneel 126-27, 259. 
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Ontginning van woeste gronden 10, 38, 
40, 44, 144, 148, 179, 207, 248. 

— aanvoer van de hiertoe benodigde 
meststoffen 150, 161, 207. 

Oorlog (commissaris van) 13, 202. 
Oproerige stemming onder de burgerij 

tegen het Frans bestuur 295, 296, 
297, 298. 

Opvoeding (agent van Nationale —) 
47, 168. 

Overstromingen 51, 66, 73, 154, 266, 
267, 289, 290. 

Pamflet, waarin tot oproer wordt aan
gezet tegen koning Lodewijk 199. 

Paspoorten (binnenlandse) 5, 154, 177, 
193. 

Passementfabrieken 48, 223, 276-77, 
282. 

Passementwerkers 126, 175. 
Patentbelasting 114, 119, 120, 137-39. 
Patentwet van 2 December 1805 116, 

116, 117, 118, 158, 160. 
Patriotten 4, 6, 7, 8, 11. 
Pelmolen 102, 125, 175, 193. 
Pelmolenaar 125. 
Pensionhoudsters 126. 
Physiocratisme 9, 16, 115, 116, 155. 
Plunderingen 7-8. 
Pokken 72, 73, 171, 172. 
Politie 298. 
— Algemeen Directeur der P. te Parijs 

211, 268. 
— departementale commissie van P. 

en Economie 100, 149. 
— stedelijke commissie van P. 97. 
Pompen 52. 
Porselijnmakerij 291. 
Prefect van het departement der Rijn

monden 160, 194, 205, 206, 209, 
211, 211, 217, 218, 219, 221, 224, 
225, 226, 227, 229, 236, 240, 241, 
245, 249, 261, 265, 268, 270, 271, 
272, 274, 275, 282, 284, 286, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 301, 302. 

Prinsgezinden 6. 
Procureurs 126. 
Prostitutie 268-69. 
— publieke huizen 269, 269. 

Protestanten 232, 233, 234, 263. 
— verhouding tussen protestanten en 

katholieken 12. 
Pruikmakers 126. 
Prijsniveau 68, 154. 

Raad van State 5, 5, 9, 104, 110. 
Radenmakers 22, 24, 25, 128. 
Rechtbank van Koophandel 295. 
Reglement voor de gemeente 12, 90, 98. 
Reglement voor het dep. Brabant 90, 

98. 
Renteniers 120, 258, 261. 
Requisities voor het Franse leger 13-14, 

202, 206, 295. 
Rietdekker 126. 
Rivieren (bevaarbaar maken van) 40, 

50, 146, 154. 
Rogge 68, 252-54. 
Roggebrood 254-55. 
Rumfordse soep 166, 221. 
Runmolen 125. 
Rijst 3, 68. 

Scharenmakerijen 144. 
Scharenslijper 126. 
Scheepstimmerman 128, 175, 197. 
Scheepstimmerwerf 282. 
Scheepvaart 38, 43, 46, 49, 204, 239, 

243-44. 
Schelde (opening van de) 11. 
— (sluiting van de) 1. 
Schilders 22. 
Schippers 120, 126, 126, 242, 244. 
Schippersknechten 126, 244, 244. 
Schoenen 157. 
Schoenmakers 22, 24, 93-94, 99-100, 

126. 
Scholen 126-27, 126. 
Schoonmaaksters 127, 134. 
Schoorsteenveger 127. 
Schouwburg 267. 
Schrijnwerkers 22, 24, 25, 128. 
Schuld (financiële — van de stad) 206. 
Schutterijen 11. 
Secretaris der stad 208. 
Secretaris-generaal van het dep. der 

Rijnmonden 296. 
Sjouwers 3, 127. 
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Slag bij Fleurus 11. 
— bij Jemappes 11. 
— bij Neerwinden 11. 
Slagen 22, 23, 27, 262. 
Slijters van loten 127. 
Smeden 22, 127. 
Smokkelhandel 42, 113, 193, 203, 237, 

238. 
Snuif 3, 104. 
Société d'encouragement pour l'indus

trie nationale 271, 271. 
Sociëteit van Agricultuur 154. 
— Natuur- en Geneeskundige Corres

pondentie S. 69. 
— Vaderlandsche S. 16. 
Spaanse krijgsgevangenen 245-46. 
— depot van S. recruten 82-83. 
Specerijen 3. 
Speelkaartenfabriek 175, 190-91. 
Spelden 1, 3, 23, 25, 155, 179. 
Speldenmakcrijen 25, 41, 42, 46, 48, 

81, 140, 144, 175, 178, 196-97, 235, 
275, 278-79, 282. 

Speldenmakers 22, 23, 24, 25, 127, 279. 
Speldensteeksters 127. 
Spiegelfabriek 127, 127, 175, 176, 282. 
Staatsbewind 35, 89, 92, 99, 113, 118, 

169. 
Staatsregeling van 1798 15, 18-20, 31, 

32, 37, 38, 40, 49, 53, 54, 88, 99, 
102, 155, 158, 165, 168, 231, 247. 

— van 1801 56, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 
98, 99, 100. 

— van 1805 56, 113. 
Staatsraad 156, 157, 158, 165. 
Staatsschuld 113, 114, 204. 
Stadsbestuur passim. 
Stadspoorten 266, 299. 
Stadsrekeningen 108, 153. 
Stadsschoen (bevordering van het) 225, 

267. 
Staten-Generaal 4, 6, 11, 33, 82, 83, 

137, 147, 194, 223, 268. 
— eed van trouw aan de St. Gen. 11. 
Steenhouwers 127. 
Steenhouwerij 197. 
Sterftecijfers 69, 70, 71, 72, 74, 75, 83, 

209, 228. 

— sterfteoorzaken 72-74, 76. 
— doodgeborenen 71, 74. 
— zuigelingensterfte 74. 
— kindersterfte 71, 74. 
— verhouding tussen sterftecijfer en 

bevolkingsgrootte 75. 
— verhouding tussen sterfte- en ge

boortecijfers 70-72. 
Stoel- en Meubelmakers 48, 127. 
Straatnamen (betekenis van) 797. 
Straten (onderhoud van) 52. 
Strijksters 127. 
Stucadoors 127. 
Stuipen 73. 
Subsidie van overheidswege 149, 167, 

214, 219. 
Suiker 3, 157, 193. 
Suikerraffinaderij 288, 288-89. 

Tabak 3, 105, 157. 
— entreposeur des tabacs 229. 
Tabakshandel 104, 105. 
Tabakskerverij 104-105. 
Tabakssnijder 127. 
Tafel van de H. Geest, ook wel gods

huis van de H. Geest of Geefhuis 
genaamd 50-52, 55, 162, 163, 167, 
170, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 
220, 221, 222. 

Tappers 128, 128. 
Tapijtweverij 63. 
Tarwe 68. 
Tentoonstelling van volksvlijt te 

Utrecht 179-83. 
— deelnemers 181-83. 
— bekroningen 184. 
Tentoonstelling van volksvlijt te Am

sterdam 183-85. 
— deelnemers 184-85. 
Thee 3, 41, 255-56. 
Thesaurier van de stad 208. 
Tienden 15. 
Tiërcering v.d. rente der staatsschuld 

141, 204, 209, 212, 213-14, 215, 216, 
264, 301. 

— invloed op de inkomsten van de 
charitatieve instellingen 214-16. 

— invloed op de inkomsten van de 
stad 209-10. 
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Timmerlieden 22, 24, 25, 96, 128, 262, 
282. 

Tin- en Loodgieters 22, 23, 24, 128. 
Tollen 15. 
Tollinie tussen Frankrijk en Nederland 

benoorden de Waal 234, 235, 240. 
Tol tarieven 18. 
Touwslagerij 175, 197, 278-79. 
Tractaat van Parijs 203, 203, 205. 
Transitohandel 1, 2, 3, 18, 43, 66, 177, 

234, 239, 242, 265. 
Trappengeld 257. 
Trasmolenaar 125. 
Trasmolens 125, 175, 197, 282. 
Tucht- en Werkhuis 65, 175, 193, 194, 

195, 197, 253, 277, 286, 295. 
— industriële werkgever 194, 195. 
Turf 36, 43, 108. 
Turf dragers 128. 

Uitvoerrechten 146, 151, 197, 207, 208. 
Uitvoerend Bewind 19, 20, 38, 39, 88, 

89, 92, 168. 

Veeteelt 241. 
Ventverbod 91-92, 93. 
Verkeer 242-48. 
— te land 242-44. 
— te water 242-44. 
— transportkosten en tijdsduur van het 

vervoer over land en dat over water 
243. 

Verponding 154. 
Vertegenwoordigend Lichaam 19, 20, 

21, 22, 54, 55, 56, 89. 
Ververs en Glazenmakers 22, 128. 
Verzorgingsfunctie t.o.v. de omgeving 

1, 139-40, 273. 
Vestiging van nieuwe bedrijven 31-38, 

102-112. 
— door vreemdelingen 103-104, 105, 

107, 112, 190, 195. 
Vestingfunctie van de stad 66, 265-67, 

295. 
Vestingwallen 66, 266, 266, 267, 294, 

295, 299. 
Vishandel 24. 
Vissers 120. 
Visverkopers- en verkoopsters 22, 24, 

128. 

Vlas 42. 
Voedselgebruik 259. 
Voerlieden 3, 120, 243, 244. 
Volkstelling in 1795 85, 85-86. 
— in 1805 87. 
Volksstemming in 1798 19. 
— in 1801 89. 
— in 1805 113. 
Volmolen 175, 197, 280-81, 286. 
Volmolenaar 262. 
Vrede van Amiens 113, 145. 
— van Munster 1. 
Vroedmeesters 169, 170. 
Vroedvrouwen 128, 170, 224. 
Vrijheidsboom 12, 199. 

Wagenmakers 128. 
Waterkarren 1. 
Wasvrouwen 128. 
Water-en Vuurverkopers 128. 
Waterstaat (directeur-generaal van de) 

146. 
Watertrappen 52, 257. 
Weeshuizen 50, 52, 55, 162, 163-64, 

213, 215, 218, 222. 
Wegenaanleg 2, 40, 146-50, 154, 179, 

207, 245-46. 
— slechte staat der wegen 147, 148, 

150. 
Wegvervoer 239. 
Welvaartspeil 67. 
Welvaartspolitiek van overheidswege 

16-18, 20, 39, 53-54, 150, 155-56, 
266. 

Welzijn (gewestelijk comité van alge
meen W.) 31. 

Werkinrichtingen 56-59, 61, 143, 162. 
— plan tot het oprichten van een 

werkhuis in 's-Hertogenbosch 62-64. 
Werkloosheid 10, 45, 161, 191, 223, 

287. 
Werkschuwheid 157, 165, 166, 223. 
Werktuigen (verbod deze naar het bui

tenland te verkopen) 223. 
Werkverschaffing 31, 34, 45, 57, 59, 

60-61, 63, 66, 162, 166, 191, 193. 
Wetgevend Lichaam 37, 89, 114, 117, 

158. 
Wevers 124, 160-61. 
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Winkeliers 26, 92, 129-31, 132-33, 144, 
262. 

Wolspinners 124. 
Wolspinnerij 175, 197. 
Wol- en linnenververs 22. 
Wol- en linnenververijen 197. 
Wolweverijen 48. 
Wijn 3, 41. 
— grossiers in wijn 106, 128, 144. 
— slijters van wijn 106, 128-29, 144. 
Wijnhandel 137, 144. 

Ijkmeester 249, 251. 

IJzer 3. 

Zaagmolen 103. 
Zadelmakers 131, 184. 
Zeembereidcrs 22, 48, 175, 197. 
Zeepzieder 131. 
Zeepziederij 106-107, 175, 197, 280-81, 

287-88. 
Zilversmeden 23, 127, 293. 
Zout 3. 
Zoutkeet 278-79. 
Zuidvruchten 3. 
Zuidwillemsvaart 244, 248. 
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STELLINGEN 

I 

De gilden hebben de natuurlijke bevolkingstoename belemmerd. 

I I 

Het is een leemte in de studie van G. Wiskerke over de opheffing der 
gilden in Nederland, dat aan het zuiden van ons land vrijwel geen aan
dacht wordt geschonken. 

G. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, diss. Rotterdam, 1938. 

I II 

Voor een verbeterde kennis van de Bataafse tijd, met name van het 
economisch leven in die periode, is een monografie over J. Goldberg 
dringend gewenst. 

IV 

In het verleden was de welvaartstoestand te 's-Hertogenbosch sterk af
hankelijk van de situatie, waarin de handel verkeerde. 

V 

Het is te betreuren, dat V. Beermann zijn proefschrift niet mede ge
baseerd heeft op aan gemeentearchieven ontleende gegevens. 

V. A. M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 
1648, diss. Nijmegen, 1940. 





VI 

Het is de taak van de provinciale en in het bijzonder van de gemeente
lijke besturen bepaalde leemten in onze vaderlandse geschiedenis aan te 
vullen door het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde ge
westelijke en stedelijke geschiedschrijving. 

VII 

Zonder een goede kennis van het verleden is het voor een sociograaf 
niet mogelijk het heden volledig te verklaren. 

VII I 

Door de geografische en klimatologische gesteldheid wordt iedere cul
tuurvorm sterk beïnvloed. 

IX 

Een gedifferentieerde industrie zal de sociale stabiliteit bevorderen. 

X 

Bij industrievestiging in een plattelandsgemeente moet de voorkeur ge
geven worden aan kleine en middelgrote bedrijven. 

XI 

Oswald Spengler houdt te weinig rekening met de regeneratieve kracht 
van het Christendom. 

O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 2 din, München 1922-23. 

XII 

De katholieke leek heeft naast een persoonlijke volmaaktheidsplicht ook 
een apostolaatsplicht. 








