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Inleiding
Loop je op je laatste paar schoenen en heb je echt geen geld voor een nieuw paar? Dan kun je
natuurlijk langer wachten dan je eigenlijk zou willen, maar je kunt ook risico nemen en op de
pof kopen. We kennen het in Nederland onder de noemer postorderkrediet. Alhoewel mensen
hun nieuwe schoenen al lang niet meer via de Wehkampgids, maar via het internet bestellen,
is dit de naam waaronder deze leningen in de laatste decennia groot zijn geworden. Deze
manier van kredietverstrekking wordt al jaren in verband gebracht met schuldenproblematiek
en de rentes zijn steevast hoog; bedrijven als Wehkamp en Otto hanteren standaard de
maximale rente van veertien procent. Ook is het bij deze bedrijven mogelijk om, zonder
verdere controle van kredietwaardigheid, direct geld te lenen. Ondanks het advies om het niet
te doen en maatregelen van de overheid om mensen bewust te doen worden van de risico’s
(‘Pas op, geld lenen kost geld’), floreert het postorderkrediet.1
Postorderkrediet is uniek omdat de instanties het leveren van niet financiële producten
en diensten centraal hebben staan en het verstrekken van leningen en krediet pas in tweede
instantie toevoegen aan hun dienstverlening. Kopen op krediet is niet iets nieuws, het bestaat
al veel langer dan de postorderbedrijven die het fenomeen tegenwoordig een naam geven.
Boodschappen doen of schoenen kopen op krediet kan voor mensen een noodzakelijke
overlevingsstrategie zijn. Dit kan ondanks niet altijd even gunstige, maar door het risico dat
de verstrekker neemt wel begrijpelijke, voorwaarden. Historisch onderzoek naar vergelijkbare
systemen in het verleden past binnen de groeiende aandacht voor onderzoek naar de gewone
man, die doorgaans gebruik maakt van dit soort kredietverstrekking. Wie waren tweehonderd
jaar geleden de Wehkamps en de Otto’s en hoe bedienden zij de markt? Kunnen we op
winkelkrediet gebaseerde systemen vinden, verklaren en in beeld brengen in pre-industriële
periode in Nederland?
Onderzoek naar financiële markten op dit niveau van de samenleving, dat van de
individuele arbeider, kunnen gedaan worden aan de hand van de financiële gegevens die op
papier gezet zijn. Deze gegevens kunnen op veel verschillende manieren vastgelegd zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan transacties die vastgelegd zijn, boekhoudingen van
debiteuren of crediteuren, maar ook jurisprudentie over financiële conflicten. De
middenklasse en de arbeiders waren met velen en daardoor ook een belangrijk onderdeel van
de negentiende-eeuwse economie. Zij waren belangrijk in het economische proces en zetten
hun inkomens gezamenlijk omzetten in welvaart, wat weer resulteerde in economische groei.
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Van deze massale economische activiteit zijn veel sporen overgebleven. Losse gegevens
kunnen ons voorzien in een impressie van de situatie die bestaan heeft, maar om een goed
beeld te krijgen van het verleden is een grotere, geordende hoeveelheid informatie nodig; daar
waar één lening niet zoveel zegt over een economisch systeem, kan een verzameling kleine
leningen juist heel veel zeggen over dat systeem. Die informatie moet echter wel voorhanden
zijn en dat is wellicht de reden dat onderzoek naar grote aantallen mensen op dit niveau nog
minder gedaan is dan onderzoek naar kredietmarkten met grotere spelers zoals overheden en
grote bedrijven.
Een bijzonder geschikte casus waarin in ruime en overzichtelijke hoeveelheid
gegevens beschikbaar is, vinden we in negentiende-eeuws Amsterdam, in de haven om
precies te zijn. In het midden van deze eeuw had de hoofdstad van Nederland zo’n 200.000
inwoners.2 Daarnaast hoorde Amsterdam ook nog eens bij de 3 grootste havens van
Noordwest Europa.3 De zeevaart was de pijler onder de Amsterdamse economie, tenminste
een derde deel van de Amsterdamse beroepsbevolking deed direct havengerelateerd werk. Het
personeel op de schepen had te maken met onregelmatige inkomsten. Zo zaten ze wanneer ze
niet op reis waren zonder inkomsten en hun loon voor een lange reis kregen ze, op een klein
voorschot na, pas achteraf uitbetaald. Het is een voor de hand liggende overlevingsstrategie
dat een zeeman bijvoorbeeld voor zijn overnachting, of dat broodnodige paar nieuwe
schoenen voor een lange reis, zou kunnen lenen.
Dat de VOC zich mengde in dit betalingsverkeer en dus overzicht had over de markt is
bekend. De VOC fungeerde voor de zeelieden die er in dienst waren en de crediteuren die
geld leenden aan deze mensen als tussenpersoon bij het uitbetalen van de lonen. Over de
organisatie van de markt voor alle zeelieden die niet voor de VOC voeren, is minder bekend.4
Ook de situatie na 1800, als de VOC ophoudt te bestaan en deze dus automatisch haar rol als
tussenpersoon verliest, is nog niet uitgebreid onderzocht. We weten dat er vanuit het
stadsbestuur een tussenpersoon was aangewezen voor zowel het uitbetalen van de lonen als
het registreren en afbetalen van de schulden die de zeelieden bij de burgers van Amsterdam
hadden. Deze persoon werd de waterschout genoemd. Ondanks dat we in deze periode
spreken van een ‘nachtwakersstaat’ was hier in de stad Amsterdam, in opdracht van het
stadsbestuur, veel op papier gezet en gereguleerd. In het archief van de waterschout kunnen
we zien dat deze een rol speelde bij een groot deel van het bedrijfsproces rond de zeevaart, zo
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had hij kennis van de zeelieden op ieder schip, hun lonen en ook hun schulden. Wanneer een
lening gemeld werd bij de waterschout, dan werd deze opgeschreven en hield de waterschout
bij het uitbetalen van het salaris (een deel van) het loon in ter afbetaling van de leningen.
In 1856 stopte dit systeem omdat de Tuchtwet werd ingevoerd. In deze wet stond dat
derde partijen geen beslag konden laten leggen op het gage van zeevarenden. 5 Hiermee
verloor de waterschout zijn bevoegdheden om het systeem te handhaven. In juli van dat jaar
liet de stad een opname maken van alle schulden die op dat moment nog openstonden. Met dit
document hebben we dus een compleet overzicht van de kredietmarkt rondom één van de
grootste beroepsgroepen in de Amsterdamse economie. Aan de hand van dit overzicht kan er
een antwoord komen op de eerste vraag en dat leidt verder toegespitst tot de volgende
onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we aan de hand van het gesloten register uit 1856 de
kredietverstrekking aan zeelieden in Amsterdam in beeld brengen en verklaren?”
Eerst moet de historische context van Amsterdam met haar haven en winkels
onderzocht worden om de achtergrond waarin dit systeem gezien moet worden te leren
kennen. Ook moet er een theoretisch kader geschept worden waarmee dit systeem verklaard
kan worden. Na deze historische en theoretische plaatsing kan verder onderzoek plaatsvinden.
Wat was bijvoorbeeld de achtergrond van de crediteuren in dit systeem, waar kwamen ze
vandaan, welk beroep oefenden ze uit en waar in de stad bevonden zij zich? Hoe past de
herkomst van de crediteuren bij de cijfers over migratie die we hebben? Hoe groot was de
kapitaalmarkt en hoe was het aandeel erin verdeeld onder de crediteuren? Voor de
achtergrondinformatie over de crediteuren kan aan de hand van het bevolkingsregister van
Amsterdam uit 1851-1853 onderzocht worden of en hoeveel crediteuren geplaatst kunnen
worden. Ook deze bron is tamelijk uniek omdat alle bewoners van ieder gebouw genoteerd
stonden, met daarbij veel details zoals geboorteplaats en beroep. Dit alles kan dus veel meer
vertellen over de economische organisatie en het profiel van die markt in de stad in die tijd. Er
zou zichtbaar kunnen worden of er paralellen met ons huidige systeem waren en wat er uniek
was voor die tijd. Aan de hand van deze kennis groeit het inzicht in de ontwikkeling van
financiële markten en het winkellandschap door de eeuwen heen en komen de wortels van de
moderne economie en financiële dienstverlening meer in beeld.
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Status quaestionis
Op het meest globale, macro-economische en (inter)nationale niveau is er voornamelijk veel
wetenschappelijke literatuur over de Nederlandse economie en migratiestromen vóór de te
onderzoeken periode. Een bundel onder redactie van Paul van Royen, Jaap de Bruijn en Jan
Lucassen is een goed voorbeeld van de onderzochte informatie. Deze ‘maritieme
geschiedenis’ in “Those Emblems of Hell” laat over Nederland bijvoorbeeld veel zien van Jan
Lucassens onderzoek naar van de omvang van de maritieme arbeidsmarkt en migratie van
zeelieden.6 Het boek van Jelle van Lottum, Across the North Sea, is een recent werk waarbij
specifiek de migratie rondom de Noordzee, met Amsterdam als centraal punt, onderzocht is.
Van Lottum verzamelde cijfers uit veel andere onderzoeken. Voor migratie naar Nederland
was het onderzoek van Lucassen, wat we hiervoor bespraken een belangrijke bron van
informatie. De cijfers over migranten van en naar Nederland zijn echter op zijn jongst meer
dan 50 jaar ouder dan de te onderzoeken periode. Migratie in Europa in de vroegmoderne
periode is dus een onderwerp van onderzoek waar redelijk wat onderzoek heeft
plaatsgevonden alleen ligt het snijvlak van de wel en niet uitgebreid onderzochte periodes net
voor de periode van dit onderzoek.7
Instituties zijn een belangrijk onderdeel van de grote structuren die hierboven
besproken worden. Onderzoek hiernaar heeft een sterk verwante basis, maar richt zich op
onderwerpen met een kleinere schaal. In dit type onderzoek zijn in de afgelopen decennia
verschillende kaders opgebouwd. In dit geval gaat er gekeken worden naar een marktinstituut
in de brede zin van het woord en wordt uitgegaan van deze definitie: ‘Instituties zijn formele
en informele regels, gewoonten en praktijken die individueel en collectief handelen zowel
beperken als mogelijk maken.’ Of zoals de econoom Douglas North het kort samenvat: ‘The
rules of the game.’8 Het neo-institutioneel denken in structuren waarbinnen mensen handelen,
zoals voor het eerst op papier gezet door de filosoof Max Weber, is al jaren de leidende
filosofie om een historisch onderwerp als dit te onderzoeken. Sindsdien is er, onder anderen
door Douglas North, maar ook bijvoorbeeld de Nobelprijswinnende econoom Oliver E.
Williamson veel voortgebouwd op Webers filosofie. Zo kon Williamson, voortbouwend op
Norths ideeën over het definiëren van instituties zijn transactiekostentheorie ontwikkelen om
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marktinstituties beter te kunnen verklaren. Deze interpretatie van het neo-institutionalisme
wordt de neo-institutionele economische benadering genoemd.
De hierboven genoemde uitleg van econoom Douglas North is samen met zijn verdere
definities van instituties en organisaties een zeer veelgebruikte methode voor onderzoek. Een
belangrijke reden daarvoor is dat deze theorie veel ruimte biedt voor unieke situaties die in
strak afgebakende modellen niet passen. Voor een belangrijk deel stoelt de theorie op de
intrinsieke economische waarden efficiëntie, vertrouwen en zekerheid, geformuleerd door
Williamson. North stelt dat economische theorieën ook al toepasbaar zijn op de periodes voor
1900, in tegenstelling tot veel eerdere economen die de eeuwwisseling van 1900 zagen als
ontstaansmoment van de moderne markteconomie. Dit laatste wordt in de praktijk onderzocht
door bijvoorbeeld de Utrechtse economisch-historicus Bas van Bavel, die aan de hand van
praktijkvoorbeelden in middeleeuws Holland laat zien dat we al veel eerder dan 1900 kunnen
spreken van markten met een sterke institutionele basis.9 Er bestaat in dit wetenschapsgebied
nog wel een discussie over de mate waarmee de theorie toepasbaar is op het verleden, maar
dat kredietmarkten ook al op een zekere schaal bestonden voor de industriële revolutie is geen
punt van debat meer.10 Op welke niveaus van de samenleving die markten zich bevonden en
hoe die eruit zagen is echter nog wel een onderwerp van onderzoek en debat.
De economisch-historicus die in dit kader veel over de economische ontwikkeling van
Nederland in de periode 1800-1850 heeft geschreven is Joost Jonker. In deze periode
onderkent hij in Amsterdam verschillende alternatieve financiële instituties naast de staat en
banken, maar de waterschout of een vergelijkbaar systeem waarin gewerkt wordt met kleine
leningen op een grote schaal noemt hij niet.11
Als er binnen het onderzoek ingezoomd wordt op de historische achtergrond, dan is er
historiografisch één onderbelichte groep: zeelieden. Een voorbeeld van de schaarse literatuur
over zeelieden en hun levens is het boek Sailortown van Stan Hugill. Met een schrijfstijl die
moeilijk wetenschappelijk genoemd kan worden, beschrijft Hugill verschillende havensteden
in onder andere, hoe oud ze ongeveer waren en de beschrijving dat de kroegen en bordelen
van Amsterdam zo dicht bij de haven lagen dat je je boot aan de bar kon aanmeren, wordt het
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boek uit 1967 toch gebruikt als literatuur in onderzoek.12 Dit laat zien dat de hoeveelheid
literatuur die ons iets kan vertellen over het zeemansleven vrij beperkt is.
Een ander deel van de historische context, de stadsgeschiedenis van Amsterdam, staat
goed op papier, dit is natuurlijk niet verrassend aangezien het al tweehonderd jaar de
hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden is en ook daarvoor een belangrijke stad was.
Een vroeg voorbeeld van Amsterdamse geschiedenis waar de focus nadrukkelijk op
demografie, economie en ruimte ligt is Een stad in verval: Amsterdam omstreeks 1800 van
Herman Diederiks.13 Dat deze vorm van historisch onderzoek dan nog in de kinderschoenen
staat, valt op. Niet alleen Diederiks, maar ook door latere historici en mensen uit de
negentiende eeuw zelf zagen de neergang van Amsterdam.14 Diederiks beschrijft de
beroepsbevolking aan de hand van de ‘patentregisters’ uit het stadsarchief. In zijn opsomming
van de Amsterdamse beroepsbevolking noemt hij zo’n beetje alle aan de haven gerelateerde
beroepen, maar de zeelieden zelf zitten niet in zijn tabellen, omdat zij geen vaste inwoners
van de stad waren en dus niet in het register stonden.
De recentere stadsgeschiedenis van Amsterdam uit 2006, een uitgebreide geschiedenis
in vijf delen, laat zien dat de geschiedschrijving in de tussenliggende dertig jaar grote stappen
vooruit heeft gemaakt. Het derde deel, grotendeels geschreven door en onder redactie van
Remieg Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,
focust geheel op de periode die voor dit onderzoek belangrijk is en laat zien dat er een
compleet beeld is van de geschiedenis van de stad in die periode. Op het gebied van ruimtelijk
onderzoek naar de stad, meer specifiek de winkels die de markt vormen, is er één werk dat de
geschiedenis van Amsterdam verder uitdiept, namelijk Het winkellandschap van Amsterdam
van Clé Lesger. In de te onderzoeken periode heeft de sociaal-cultureel historicus van de
Universiteit van Amsterdam gekeken naar de ontwikkeling van het winkelbedrijf in
Amsterdam. Over de te onderzoeken periode tussen 1800 en 1850 is echter weinig concrete
informatie beschikbaar over de winkels van Amsterdam en het werk komt in de beschrijving
van die periode niet veel verder dan het beschouwen van de economische cijfers,
bevolkingsaantallen en grote ontwikkelingen in het stadsbeeld. De periode tot 1850 vat Lesger
samen als de periode van ‘economische malaise’.
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zakelijke organisatie van winkels in deze periode is te vinden in onderzoek naar Engeland,
door onder andere Martin Purvis, die als geograaf met als specialisme de detailhandel en
consumptie onderzoek deed naar de opkomst van coöperaties.16
Dat er systemen moeten hebben bestaan die vergelijkbaar waren met de gevonden
casus, waarbij instanties met een niet financiële inslag zich met kredietverstrekking
bezighielden, ligt voor de hand. Dit is te zien in het werk van de economisch-historici,
Hoffman, Postel-Vinay en Rosenthal, die een systeem in Parijs onderzochten waarbij
notarissen een vergelijkbare rol speelden zoals die gezien wordt in de waterschout.17
Als we gaan kijken naar het onderzoek naar de casus van de waterschout in
Amsterdam dan kunnen staat het onderzoek van economisch-historici Christiaan van Bochove
en Heleen Kole centraal. Eén van de pijlers onder het systeem zijn schuldbekentenissen, een
laagdrempelige en goedkope manier waarmee op grote schaal schulden van allerlei groottes
zonder tussenkomst van derde partijen op papier gezet konden worden.18 Het systeem van de
waterschout is gebaseerd op deze schuldbekentenissen en geeft dus een overzicht van een deel
van de schuldbekentenissen die geschreven werden. Van Bochove heeft op basis van de
administraties uit de complete jaren 1838 tot en met 1853 met steekproeven schattingen
gemaakt van de omvang van de schulden en de aantallen schulden die opgeschreven
werden.19 Verder onderzoek is met deze data nog niet verricht en in combinatie met dit
onderzoek biedt dit kansen. Zo kan er door gegevens te combineren de werking van het
systeem beter verklaard worden.
Samenvattend ligt er een brede basis van onderzoek op deelthema’s en theoretische
fundamenten die dit onderwerp relevant maken. Ook is er al verkennend onderzoek gedaan
naar vergelijkbare systemen en zelfs ook al een beetje naar dit systeem. Data op microniveau
uit een systeem als dit zijn nog schaars. Dit is een unieke kans om daar licht op te gaan
werpen. De grootschalige digitalisering heeft de efficiëntie en bruikbaarheid van archieven
enorm vergroot en draagt er voor een belangrijk deel aan bij dat de stap naar een grote analyse
nu kan worden gezet.
16
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1. Havenstad Amsterdam
1.1 De economische geschiedenis
De eerste helft van de negentiende eeuw was voor Amsterdam een periode van verval. Het
werd destijds al een ‘tijd van kwijnen en krimpen’ genoemd.20 De ontwikkeling van
Amsterdam laat zien dat het idee dat de industriële revolutie overal vanaf 1800 alleen maar
economische vooruitgang bracht, niet altijd correct is. Amsterdam was van oudsher een
belangrijke handelsstad en van levensbelang voor zowel het Nederlandse als het Duitse
achterland. De aan de Zuiderzee gelegen havenstad kreeg het vanaf 1800 echter moeite om in
de pas te blijven met de economische vernieuwing. Van oudsher richtte de Amsterdamse
economie zich meer op de handel met Azië dan de andere omliggende havens. Het was juist
deze langeafstandstransport die, om de efficiëntie over de lange afstand te vergroten,
geprikkeld werd om de maximale grootte van schepen te benutten.
De economische stagnatie kwam enerzijds voort uit de chaos na de Franse tijd, de
VOC was opgeheven en daar kwamen andere, soms al langer bestaande problemen bovenop.
Grotere schepen betekende ook een exponentiële daling in het aantal bemanningsleden, wat
samen met een afname in het totaal aantal schepen een extra harde economische klap moet
zijn geweest. Rond 1850 vertrokken er dertig procent minder schepen met ieder ongeveer de
helft van het personeel als een eeuw daarvoor.21 Al langer bestaande problemen, zoals
verzanding van de haven en het altijd al ondiepe water bij Pampus werden daardoor, samen
met ontwikkelingen zoals de aanleg van treinsporen, een des te groter probleem. Grote
schepen moesten op het IJ blijven liggen om overgeladen te worden op kleinere schepen. Dit
was een inefficiënt en duur proces. Concurrentie vanuit Den Helder en Rotterdam werd
daardoor een steeds groter probleem.22
Mede door de inzet van Koning Willem I kon de stad Amsterdam met een aantal grote
projecten de infrastructuur te verbeteren om zo weer aan te kunnen haken bij de economische
groei in de omliggende gebieden. In 1819 werd begonnen met het in 1824 voltooide Groot
Noordhollandsch Kanaal. Ook de aanleg van de Ooster- en Westerdoksdijk tussen 1829 en
1832 was een onderdeel van de reddingspoging. De Amsterdamse haven kon hierdoor beter
grote schepen herbergen en de natuur verloor grip op de haven. Het Groot Noordhollandsch
Kanaal bracht enige verbetering, maar bleek niet de redding waar Amsterdam op hoopte. Het
was lang, de capaciteit was laag en toen het af was al niet helemaal geschikt voor het formaat
20
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schepen dat inmiddels de zeeën bevoer. Daarnaast nam de concurrentie door Den Helder
enorm toe, aangezien het voor veel schepen en handelaren veel efficiënter was om de handel
al te verrichten in deze haven, waarna via het kanaal de rest van Nederland bereikt kon
worden. Daartegenover ging het aantal grote schepen dat door dit kanaal de stad wel kon
bereiken ten koste van het werk van de kleine slepers en verladers die daarvoor werk hadden
in de haven.23
De uiteindelijke redding van de Amsterdamse haven was de aanleg van het
Noordzeekanaal. Dit kanaal kwam pas in 1876 in gereedheid, wat in het jaar daarna meteen
leidde tot een verdubbeling in het totale vervoer.24 Als we kijken naar de koopkracht in
Amsterdam in indexcijfers dan zien we dat de economische voorspoed al iets eerder op gang
komt, vanaf ongeveer 1865 begint deze te groeien.25 Op economisch gebied was de periode
tussen 1815 en 1860 dus een zware tijd van krimp en langzaam herstel richting het einde
ervan, uiteindelijk uitmondend in de tweede Gouden Eeuw van Amsterdam.
Afbeelding 1 Aanleg van het Noordzeekanaal 1866

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken c.a. 1850-2002, inv.nr. 10003, Aanleg
van het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en de Noordzee (1866).
23

Aerts, Geschiedenis van Amsterdam, 61.
Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam : stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en
moderne tijd, 1550-2000 (Hilversum 2013) 193.
25
Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam, 194.
24
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1.2 Zeelieden, winkels en de waterschout
In deze historische context bevond zich de Amsterdamse markt van winkeliers en zeelieden.
Bij de zeelieden was er een vraag naar goederen en diensten, naar bijvoorbeeld een uitrusting
voor het werk op de schepen of overnachtingsplaatsen voor de periodes dat zeelieden niet op
een schip konden werken. Het probleem waar zij tegenaan liepen was dat zij de goederen en
diensten die zij nodig hadden soms pas maanden later, na hun reis, konden betalen.
Om het voor zeelieden lag het voor de hand om het mogelijk te maken achteraf, dus na
terugkomst van een reis, pas te betalen. De pijler van vertrouwen miste hier echter om
zeelieden effectief gebruik te kunnen laten maken van deze markt. Veel zeelieden kwamen
van buiten Amsterdam en ook van buiten Nederland. Zij hadden dus vaak geen vaste woonof verblijfplaats in Amsterdam afgezien van de slaapstede waar zij in hun tijd aan wal
verbleven. Ook was er geen enkele garantie dat een zeeman na een reis af zou monsteren in de
hoofdstad.
De waterschout en zijn centrale rol in dit marktinstituut was de reden dat er een
functionerende kredietmarkt kon bestaan tussen Amsterdamse winkeliers en zeelieden in de
haven van Amsterdam. Door zijn centrale rol in het bijhouden van de verdeling van personeel
over de schepen en de verantwoordelijkheid van de uitbetaling van het loon was het logisch
en efficiënt om het bijhouden van de leningen van de zeelieden en het toezichthouden op de
afbetaling daarvan bij hem neer te leggen. Ook had hij als schout de bevoegdheden om aan de
hand van de gelden de wetten en regels te gaan handhaven wanneer deze overtreden werden.
In een efficiënt marktinstituut is handhaving essentieel. Niet alleen zorgt dit voor extra
vertrouwen, het goed gebruik maken van deze handhaving samen met het efficiënt handelen
in het uitvoerende deel verlaagt de transactiekosten en dat is belangrijk om een succesvol
marktinstituut te hebben.26
De mogelijkheid om geld te lenen hing volledig af van het systeem, daardoor waren de
effecten van hoge transactiekosten niet zo problematisch als in de modellen van economen.27
In ruil voor een commissie van 5 procent konden crediteuren schulden melden bij de
waterschout.28 Deze transactiekosten waren kennelijk rendabel, je vergrootte de kans op
terugbetaling en er bleef voldoende marge. Deze kosten pasten binnen de marge van rente die
de crediteuren zelf op hun leningen hadden staan, waarschijnlijk tussen de 15 en 30 procent.29

26

North, Transaction costs, 9.
Hoffman, Priceless markets, 11-12.
28
Van Bochove, ‘Seafarers and Shopkeepers’, 69.
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Van Bochove, ‘Seafarers and Shopkeepers’, 78.
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2. Bronanalyse
2.1 Bron en bronkritiek
De centrale bron, het Archief van de Waterschout is een boekwerk van 443 pagina’s, ofwel
folio’s. Het boek werd volgeschreven in één maand, namelijk juli 1856. Op iedere pagina,
behalve de laatste (halve) pagina staan 31 leningen genoteerd. In totaal was dit boek goed
voor 13.708 unieke leningen. Op basis van de handschriften kunnen we stellen dat er tussen
de 10 en 15 klerken aan dit document gewerkt hebben. Deze monsterklus deden zij
afwisselend en zes dagen in de week, alleen op zondag ging men niet aan het werk. Opvallend
is dat dezelfde handschriften terugkomen in de andere bron, het bevolkingsregister van
Amsterdam. De klerken waren dus niet gebonden aan deze werklocatie en werden ook op
andere terreinen ingezet. In afbeelding 2 is te zien hoe en folio eruitziet, met boven in de hoek
het folionummer en verder onder alle categorieën. Op de naam van de debiteuren na is alle
informatie overgenomen in de dataset. Omdat dit onderzoek de focus legt op het systeem en
Afbeelding 2: een voorbeeld van een folio uit de bron

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende schuldbekentenissen, f. 2
(1747-1868).

de crediteuren was te arbeidsintensief en ondoelmatig om ook de debiteuren op te nemen in de
dataset. Wat opvalt is dat klerken vaak gekoppeld zijn aan crediteuren. De schulden van, met
name de grotere crediteuren, werden bijna iedere keer door één en dezelfde klerk op papier
gezet. Kleinere crediteuren werden en masse op folio’s gezet.

11

Ook zijn er in de bron verschillen tussen de manier waarop
klerken informatie overnamen. Zo gebruikte de ene klerk bij het

Afbeelding 3: Twee crediteuren in
één boekhouding

bedrag aanhalingstekens om aan te geven dat er niets achter de
komma stond en een andere klerk gebruikte aanhalingstekens om
bij de datum aan te geven dat het dezelfde was als daarboven,
waar de volgende klerk juist weer het woord ‘dito’ gebruikte om
dit aan te geven. Ook verschilde de schrijfwijze van bijvoorbeeld
maanden van ‘April’ tot ‘Aaperil’. Al met al zitten er in het
schijnbare consistente document toch veel verschillen en
moeilijkheden.
De informatie in het register verschilt in detail per
crediteur. Zo stonden bij de ene crediteur de debiteuren in
willekeurige volgorde, zo stonden ze bij een andere crediteur wel
in grote lijnen alfabetisch. Ook bij de datumnotatie en de
bedragen zien we verschillen. Zo zijn er crediteuren die dag,
maand en jaar genoteerd hadden bij iedere schuld. Variaties, zoals
crediteuren die structureel alleen de maand en het jaar genoteerd

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38:
Archief van de Waterschout, inv.nr.
178, Register houdende
schuldbekentenissen, f. 123 (17471868).

hadden, waren er ook. Deze verschillen zouden het gevolg kunnen zijn van het werken met
verschillende klerken, maar aangezien sommige folio’s door één en dezelfde klerk zijn
geschreven en toch grote verschillen bevatten, ligt dit niet voor de hand. Ook zijn er folio’s
waar de schulden van een crediteur, bijvoorbeeld J.H. Rolving, verwerkt zijn in de
alfabetische volgorde van een andere crediteur, C.H. Jansen, zoals te zien in afbeelding 3. Dit
alles doet vermoeden dat het register is gemaakt op basis van informatie die de crediteuren
zelf aangeleverd hadden op het moment dat het register opgemaakt moest worden. In dat
geval beheerde de ene crediteur waarschijnlijk dus de boedel van de kleinere crediteur, die op
die manier de administratie kon uitbesteden. Op deze manier bleef een groot deel van de
administratieve last bij de crediteuren liggen en zo waren zij zelf voor een groot deel
verantwoordelijk voor de inning van hun leningen.
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Afbeelding 4: Een crediteur die ook debiteur is

Een ander punt wat opvalt en waar verder onderzoek
wellicht extra licht op zou kunnen werpen was de
aanwezigheid van crediteuren als debiteur. Zo zien we in
afbeelding 4 dat J.C. Sablonskij, die ook genoteerd staat
als crediteur, ook schulden had bij andere crediteuren.
Eén soort crediteuren die ook als debiteur te boek stond

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van
de Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende
schuldbekentenissen, f. 34 (1747-1868).

waren zeelieden zelf, zij leenden dus geld uit aan andere zeelieden en lieten dat vastleggen.
De kapiteins van schepen vinden we ook in de database terug, in tegenstelling tot het
onderzoek van Van Bochove die ze niet vond tussen de debiteuren.30 Tussen de debiteuren
stonden ze dan ook niet. De plek waar de kapiteins, maar ook rederijen gevonden werden, was
tussen de crediteuren. Een ander soort crediteuren die als debiteur te boek stonden, waren
winkeliers zonder zeemansachtergrond die geld leenden van andere crediteuren. Dat dit voor
meer crediteuren het geval was, is duidelijk, maar cijfers zijn er nog niet omdat dit geen
onderdeel was van het onderzoek. Mogelijk is wat we hier zien een tipje van de sluier wat
betreft die financiering.
Het is denkbaar dat crediteuren geld bij elkaar leenden. Wanneer een crediteur geld
uitleende, moest hij hiervoor zelf de financiering verzorgen, de geleverde goederen of de
grondstoffen voor het maken ervan zouden immers door de crediteur zelf ook betaald moeten
worden. Dat er een vorm van kredietverstrekking plaatsgevonden moet hebben is duidelijk. In
het register zijn een groot aantal crediteuren te vinden die enorme vermogens aan leningen
open hadden staan. Het lijkt bijna onmogelijk dat een eenvoudige winkelier, die soms niet
eens uit Amsterdam kwam, zoveel geld beschikbaar kon hebben om leningen van te
financieren. Waarschijnlijk zat er dan ook een netwerk aan rijke geldschieters of een andere
vorm van kredietverstrekking achter dit systeem. Ook uitgebreide systemen van coöperatieve
kredietverstrekking zouden er aan ten grondslag kunnen hebben gelegen. Het principe van het
gezamenlijk financieren van inkoop en het samenwerken op administratief gebied past bij de
vroege opkomst van het coöperatieve bedrijf zoals Martin Purvis dit rond 1850 in Engeland
beschrijft.31 Dit kan aan de hand van de beschikbare informatie niet aangetoond worden, maar
dat dit de achterliggende gedachte was, is mogelijk.

30
31

Van Bochove, ‘Seafarers and Shopkeepers’, 80.
Purvis, ‘Stocking the Store’, 57-59.
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2.2 Analyse
De eerder genoemde 13.708 leningen telden uiteindelijk op tot een bedrag van 416.409,725
gulden aan leningen; ruim vier ton aan schuld. Zelfs vandaag de dag is dat een flink bedrag,
maar als we het in perspectief zetten, was het nog vele malen meer. In afbeelding 5 is een
zogenaamde monsterrol te zien. Hierop staan de namen van nieuw aanmonsterend personeel
op een schip. Daar waar in deze periode door onderzoekers wordt uitgegaan van een salaris
van 88 cent per werkdag, zien we hier dat dat misschien nog hoog ingeschat is.32 Twintig
gulden per maand, ofwel 66 cent per werkdag, want er werd zeven dagen per week gewerkt,
was beslist geen uniek loon voor een matroos. In het onderzoek van Peter Schuman is te zien
dat de maandgages in de tweede helft van de negentiende eeuw, dus in economische
voorspoed ook tussen de twintig en dertig gulden fluctueerden.33 Uitgaand van deze twintig
gulden stond er dus voor 630.924 dagen werk, of 2.629 jaarsalarissen aan schuld uit.
Afbeelding 5: een voorbeeld van een monsterrol

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 152, Monsterrollen of zeebrieven, scan 4 (18411852).

32
33

Van Bochove, ‘Seafarers and Shopkeepers’, 73.
Schuman, Tussen Vlag en Voorschip, 253.
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Verdeling van de markt
Na invoering van de data waren er 763 individuele

Afbeelding 6: verschillende schrijfwijzen

vermeldingen van crediteuren. Na het corrigeren
voor alle namen die identiek waren, bleven daar
nog 389 unieke namen over. In veel gevallen zijn er
dan nog namen waar het verschil zo minimaal is,
dat het waarschijnlijk om dezelfde persoon gaat.
Deze verschillen in de database zijn in veel
gevallen

ontstaan

verschillende
opschreven

klerken
of

een

door
die

bijvoorbeeld
een

handschrift

naam

twee
anders

waarbij

in

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de
Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende
schuldbekentenissen, f. 103, 104 (1747-1868).

verschillende gevallen een licht verschillende naam te lezen valt. Een voorbeeld hiervan is te
zien in afbeelding 6, waar de crediteur eerst L. Fopma heet, werd hij op het volgende folio L.
Fobma genoemd. Op basis van dit soort verschillen en in combinatie met het
bevolkingsregister is het totaal aantal crediteuren teruggebracht tot 249 unieke personen.
Wanneer er gekeken wordt naar het aandeel van verschillende crediteuren in de markt dan
zijn er heel erg grote verschillen waarneembaar.
Om een overzicht te krijgen van de soorten crediteuren waar over gesproken kan
worden, is er een categorische indeling gemaakt voor soorten crediteuren. Allereerst zijn er de
crediteuren die maar met één lening geregistreerd stonden. Dan was er een groot deel dat twee
tot en met tien leningen had verstrekt. De volgende groep, elf tot en met vijftig leningen was
precies even groot. Dan zijn er de categorieën 51 tot en met honderd en 101 tot en met
tweehonderd. Qua aantal personen waren deze groepen kleiner, maar zij hadden een
vergelijkbaar aandeel in de markt. Dan is er de groep met grote investeerders, met meer dan
201 leningen, maar minder dan vijfhonderd. De meesten uit deze groep hadden rond de
vierhonderd leningen. Dan waren er nog twee crediteuren over die ver boven de rest uitstaken,
zij hadden allebei ongeveer 1300 leningen verstrekt.
Er zou ook gekeken kunnen worden naar het absolute bedrag dat iedere crediteur
uitleende, maar daarmee is het lastig een goed overzicht te krijgen op de verdeling van de
markt. Daarom zijn er op basis van de eerstgenoemde categorieën berekeningen gemaakt
waarvan de resultaten te zien zijn in de diagrammen op de volgende pagina. Wat we dan zien
is dat meer dan driekwart van het totaal aan crediteuren maximaal vijftig leningen had
openstaan en de grootste groep, de 75 crediteuren die maar één lening open hadden staan,
bezetten dertig procent van het hele spelersveld.
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Figuur 1
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Als dezelfde indeling gemaakt wordt op basis van het aantal leningen, dan zien die aandelen
er heel anders uit. De 75 crediteuren, ofwel de dertig procent van het totaal had gezamenlijk
één procent van het totaal aantal leningen op naam staan. Daartegenover stonden twee
crediteuren die gezamenlijk negentien procent van de markt bezaten. De twee grootste
crediteuren hadden dus bijna 35 keer meer leningen verstrekt dan de 75 kleinsten bij elkaar.
De categorie daaronder bezat ook een groot aandeel. Met in totaal achttien personen waren zij
goed voor een marktaandeel van 42 procent, dat is dus ruim twee procent marktaandeel per
persoon. Eén persoon uit die categorie verstrekte dus meer dan twee keer zoveel leningen als
de kleinste kredietverstrekkers samen en zelfs nog steeds meer dan de volgende categorie. De
middelste drie categorieën zijn respectievelijk goed voor elf, elf en veertien procent. De
kleinste drie categorieën waren dus 75 procent van het geheel, maar zij hadden een
marktaandeel van gecombineerd veertien procent van het totaal aantal verstrekte leningen.
Daarboven zitten een spelersveld dat met 34 personen 75 procent van de leningenmarkt in
handen had. Op basis hiervan kan dus geconcludeerd worden dat het aanbod aan crediteuren
er heel breed uitziet, maar dat een relatief kleine groep mensen het speelveld beheerste.
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Looptijd
In de database staat bij iedere lening een datum. Deze datum is de laatste datum waarop er een
wijziging was aangebracht aan de lening. De aanpassing van een lening kon gebeuren op basis
van een gedeeltelijke afbetaling of een verhoging van de lening. Dat het hier de meest recente
datum

van

wijzigen

betrof

is

te

zien

op

enkele

folio’s,

waar

de

tekst

‘laastvoldaan’ bijgeschreven staat boven de datums. Dit kunnen we
Afbeelding 7: ‘Laastvoldaan’

controleren door leningen uit de administratie van
het oorspronkelijke jaar terug te zoeken in het
register uit 1856. Zo is in afbeelding 8 zichtbaar
dat J. van Leeuwen vijftien gulden schuld had bij

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de
Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende
schuldbekentenissen, f. 172 (1747-1868).

C. Spijker en 84,65 gulden schuld bij J. Feijs. De
datum waarop deze leningen bij de waterschout

Afbeelding 8: Leningen J. van Leeuwen op 17-10-1853

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr 177, Registers van schuldbekentenissen van
schepelingen, met vermelding van schuldeisers (crediteuren) en terugbetaling, f. 172 (1837-1854).
Afbeelding 9: Lening van J. van Leeuwen bij C. Spijker in 1856

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende schuldbekentenissen, f.
351 (1747-1868).
Afbeelding 10: Lening van J. van Leeuwen bij J. Feijs in 1856

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 178, Register houdende schuldbekentenissen, f.
11 (1747-1868).

gemeld waren, was 17 oktober 1853. Als we dan kijken naar het register, dan zien we op
afbeelding 9 en 10 dat de data staan op 25 oktober 1853 en 26 oktober 1853. In een periode
van respectievelijk acht en negen dagen was er dus al iets gewijzigd aan de lening. Terwijl de
lening bij C. Spijker verder was opgelopen met bijna veertig gulden en de lening bij J. Feijs
was gedeeltelijk betaald, met ongeveer 44 gulden.
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Wat er dus zichtbaar wordt in de bron is niet het aantal leningen dat per jaar afgesloten
werd, maar de staat van afbetaling in juli 1856. De gemiddelde looptijd van alle leningen is
ongeveer zes jaar en 26 dagen. Dit getal wordt echter sterk omlaag getrokken doordat we
kijken naar een momentopname met een groot aantal recent afgesloten leningen. Een andere
factor die de looptijd omlaag houdt, is dat we als datum de meest recente aanpassing van de
lening gebruiken. We kunnen dus stellen dat de daadwerkelijke looptijd van iedere lening
hoger is. Dit getal wordt door een aantal factoren vertekend. Allereerst zijn er de leningen
waarvan de datum telkens werd bijgesteld terwijl het over dezelfde lening blijft gaan,
waardoor het gemiddelde lager uit zal vallen. De leningen die al afbetaald waren, zijn in deze
berekening volledig absent en zijn nog hele oude leningen bij, die waarschijnlijk nooit meer
terugbetaald gaan worden, waardoor het gemiddelde weer hoger uit zal vallen. Het
gemiddelde wordt wel nog omlaag getrokken doordat we kijken naar een momentopname met
een groot aantal recent afgesloten of vernieuwde leningen. De meest recente vijftien procent
van de leningen en de oudste vijftien procent van de leningen uit de berekening halen, blijven
alle leningen die ouder zijn dan zes maanden en jonger dan dertien jaar over. Op die manier
gaat uiteindelijk het gemiddelde verder omlaag naar vijf jaar, vier maanden en twintig dagen.
Van de bekende gegevens hebben de hele oude leningen dus een groter effect op het
gemiddelde dan de recentere.
Mogelijke redenen voor het laten bestaan van hele oude leningen in de boekhouding
zijn er wel. Allereerst was het niet vreemd wanneer een zeeman na een aantal jaren
omzwervingen te maken weer voor het eerst in Amsterdam kwam. Zo betekende een reis naar
Batavia niet noodzakelijk een retour naar Amsterdam, maar ook terugkomst in een andere
haven was denkbaar. Voor hele oude leningen die in 1856 weer in het register gezet werden,
waarvan de oudste veertig jaar oud is, moet er een andere reden zijn. Het zou zo kunnen zijn
dat de oude leningen simpelweg in de boekhouding stonden en dat deze gewoon zijn
overgenomen door de klerk. Een andere mogelijkheid kan zijn dat de crediteuren hoopten de
bedragen vergoed te krijgen vanuit de staat vanwege de afschaffing van het systeem. Ook is
het goed mogelijk dat de leningen, die immers als passiva op een begroting gelden, het
makkelijker maakten om geld van derde partijen te krijgen voor de financiering van nieuwe
kredieten. Ook kan het zo zijn dat de specifieke leningen gefinancierd waren door externe
partijen en dat ze bleven staan omdat de crediteur de lening ook nog aan zijn eigen crediteur
terug moest betalen.
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In Seafarers and Shopkeepers heeft economisch historicus Van Bochove cijfers die bij
benadering het aantal leningen per jaar weergeven. Daarvoor is er een steekproef van de
twintigste pagina van iedere jaargang genomen en dat is keer het aantal beschikbare pagina’s
van dat jaar gedaan.

34

Op basis van de geïnventariseerde gegevens in combinatie met het

onderzoek van Van Bochove is dus zichtbaar hoe het verloop van de afbetaling was in 1856
en ook wordt zichtbaar of de schattingen van Van Bochove realistisch zijn bij de gegevens die
in 1856 bekend zijn. Van Bochove heeft in zijn onderzoek gegevens van de jaren 1838 tot en
met 1853 gebruikt. De meest recente drie jaren kunnen we dus niet vergelijken. De cijfers uit
1855 en 1856 zijn bij het kijken naar de looptijd ook niet de meest representatieve, omdat de
interval tussen de momentopname en het afsluiten van de leningen heel erg klein is en veel
leningen dus nog open zullen staan.
Figuur 2

3717
2461
1853

1852

1851

3142

4197
3408
1850

1849

4324

3887
1848

4177

1847

3465

1846

4041

JAAR

1845

3990

1844

3808

3211

2777

2218

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1817

AANTAL LENINGEN

625

AANTAL LENINGEN

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

106
159
272
376
418
460
495
524
461
564
674
572
791
827

1182

Openstaande leningen 1856 vs verstrekte leningen volgens Van Bochove

JAAR

Bron: Bijlage 2 Waterschoutwerkboek, tabblad 8 Crediteuren data en diagrammen

In figuur 2 zien we dat het aantal openstaande leningen eenzelfde patroon volgt als het
aantal leningen zoals berekend door Van Bochove. Zo zien we bijvoorbeeld de piek in 1852
en het dal in het aantal verstrekte leningen in 1853 duidelijk terug in beide reeksen. Dat het
aantal openstaande leningen aan het begin van de reeks verhoudingsgewijs lager is dan aan
het eind, is logisch, omdat er aan deze leningen over langere tijd al afbetalingen mogelijk zijn
geweest. Een verschil in beide reeksen zijn de wat oudere jaren waar een daling van het aantal
verstrekte leningen heeft plaatsgevonden. Daar waar bij Van Bochove 1845 en 1848 de jaren
met dips zijn, zijn deze het jaar erna pas terug te zien in het aantal openstaande leningen. De
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het grootste deel van alle oudere leningen een jaar
opschuift omdat er door de meerderheid binnen een jaar wordt begonnen met afbetalen.
34

Van Bochove, ‘Seafarers and Shopkeepers’, 74.
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Op basis van de figuur kunnen we het terugbetalingspercentage berekenen, dat ziet er
als volgt uit voor de reeks:
Tabel 1

Jaar
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838

Percentage
terugbetaald
75%
68%
74%
77%
86%
83%
87%
89%
85%
88%
89%
89%
88%
90%
93%
94%

Bron: Bijlage 2, tabblad 6 Looptijd.

Het percentage van afbetaling liep geleidelijk op naarmate de leningen langer
openstonden. Hier valt nog wel wat op aan te merken, wederom is er namelijk gerekend met
de datums waarop de lening het laatst was bijgewerkt, dus oude leningen waar aan
terugbetaald werd, belanden in het aantal meer recentere leningen en horen daar
oorspronkelijk niet bij, daarmee beïnvloeden ze het percentage van de recentere jaren negatief
en het jaar waar ze oorspronkelijk vandaan komen positief. Een andere kanttekening is de
afschrijving van schulden. Het is goed mogelijk dat een aantal leningen die al lang liepen zijn
afgeschreven door de crediteur, omdat de zeeman bijvoorbeeld overleden was en er geen geld
was om de schuld af te lossen. Daarnaast zou het ook kunnen dat de crediteur zelf geen
aanspraak meer maakte op de lening in 1856 omdat hij zelf bijvoorbeeld verhuisd of
overleden was, we hebben het immers over een lange tijdsperiode. Als er niemand was die de
belangen van de crediteur behartigde, is het dus waarschijnlijk dat deze leningen niet meer
meegenomen zijn bij het maken van het overzicht in 1856. De conclusie die we hieruit
kunnen trekken is dus: Meer dan 75% van de debiteuren betaalden binnen drie jaar hun schuld
af. Of dat percentage na deze periode nog veel steeg valt niet met zekerheid te zeggen, maar
afgaand op deze berekeningen was er nog wel sprake van enige stijging.
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3. De crediteuren
3.1 Afkomst
Van de 249 personen zijn er uiteindelijk 115 teruggevonden in het bevolkingsregister. De
overige 134 crediteuren konden niet worden gevonden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat ze
niet meer in Amsterdam woonden op het moment van de volkstelling, of er waren te veel
personen met dezelfde voorletters en achternaam of ze gebruikten niet dezelfde naam in beide
bronnen. Door de compleetheid van het bevolkingsregister kan er over die 115 personen heel
veel gezegd worden. Zoals in tabel 2 te zien is, kwamen slechts 42 van de 115 gevonden
crediteuren uit Amsterdam zelf. Dit getal is echter op basis van de geboorteplaats, omdat er
destijds geen definitie was van autochtoon of allochtoon. Er bestaat dus een grote kans dat de
ouders van deze ‘Amsterdammers’ wel uit een ander gebied of zelfs land kwamen
Tabel 2

Op basis van de gegevens uit de bron is voor zover
mogelijk de geboorteplaats overgenomen. Voor zover de klerken
dit niet gedaan hadden, is hier een gebied of land aan gekoppeld.
Wanneer er wordt gesproken over Duitsers of personen uit
Duitse gebieden is het belangrijk te vermelden dat het gaat om
een verzameling van personen uit gebieden die op dat moment
nog geen geografische eenheid waren, maar wat we enkele jaren
later respectievelijk kennen als het Pruisische Rijk en het Duitse
Rijk. Hier vallen de geografische eenheden Zwitserland en het
Keizerrijk Oostenrijk dus buiten. In een overzicht is gekozen
voor vijf categorieën, Amsterdammers, Nederlanders uit andere
gebieden, personen uit Duitse gebieden, Scandinaviërs (i.e.
Denemarken, Zweden en Noorwegen) en overig voor alle andere
nationaliteiten.

Plaats/gebied Aantal
crediteuren
Amsterdam
42
België
4
Denemarken 8
Drenthe
1
Duitsland
27
Frankrijk
1
Friesland
2
Gelderland
3
Groningen
7
Hongarije
1
Noord1
Brabant
Noord1
Holland
Noorwegen
4
Overijssel
2
Utrecht
1
Zeeland
4
Zuid-Holland 1
Zweden
4
Zwitserland
1
Grand Total
115
Bron: Bijlage 2, tabblad 8 Crediteuren
data en Diagrammen
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Die verdeling is te zien in figuur 3. De groep Amsterdammers is veruit het grootste,
maar het is opvallend dat zij slechts 37 procent van het totaal innemen. 63 procent van de 115
crediteuren was dus niet geboren in Amsterdam, maar wist er wel een positie te verwerven als
kredietverstrekker. De grootste groep na de Amsterdammers zijn de mensen afkomstig uit de
Duitse gebieden, gevolgd door de rest van Nederland en Scandinavië.
Figuur 3

Afkomst crediteuren (gebied)
3%

3%

Amsterdam
Rest van Nederland

14%

37%

Duitse gebieden
Scandinavië

23%

België
20%

Overig

Bron: Bijlage 2 Waterschoutwerkboek, tabblad 8 Crediteuren data en diagrammen

Alhoewel deze cijfers gaan over personen die omstreeks 1850 in Amsterdam woonden,
kunnen we het toch vergelijken met de migratiecijfers van rond 1800. De meesten van hen
waren mogelijk omstreeks 1800 of niet veel later in Amsterdam gekomen en zullen wat jaren
nodig gehad hebben voordat zij bijvoorbeeld een eigen winkel hadden en voordat zij ofwel
kapitaalkrachtig genoeg waren om krediet te gaan verstrekken of voordat ze een netwerk op
orde hadden om de leningen te financieren. Jelle van Lottum heeft in Across the North Sea op
bais van veel verschillende bronnen een overzicht gemaakt van de herkomst en de aantallen
migranten die naar Nederland kwamen.35 Op basis van deze gegevens kunnen we een diagram
maken en deze kunnen we naast de gegevens van de crediteuren zetten.

35

Van Lottum, Across the North Sea, 197-202.
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Figuur 4

Immigratie omstreeks 1800 volgens Van Lottum
vs crediteuren afkomstig buiten Nederland
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2%
Schotland

2%

6%
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Duitse
gebieden
Scandinavië

8%

België

Duitse gebieden

79%

32%

Scandinavië

54%

Frankrijk
Zwitserland

België

Hongarije

Bron: Bijlage 2 Waterschoutwerkboek, tabblad 8 Crediteuren data en diagrammen.

In figuur 4 Zien we de cijfers van Van Lottum en uit de database naast elkaar. Hoewel ze in
orde van grootheid enorm verschillen, 79000 migranten uit Van Lottums onderzoek tegenover
50 personen. Omdat het hier nog maar over een relatief kleine groep overgebleven individuen
gaat, kunnen hier niet te veel conclusies aan worden verbonden. Wat we hieruit wel vast
kunnen stellen is dat de orde van grootheid, namelijk dat vooral veel Duitsers, gevolgd door
Scandinaviërs zich vestigden in Amsterdam en dat dit in lijn was met de aantallen die zich
volgens onderzoek in dezelfde periode richting Nederland begaven.
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3.2 Geografische spreiding in de stad en aandeel in de markt
Figuur 5: Crediteuren en aantal verstrekte leningen per persoon

Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 1 Crediteuren en aantal verstrekte leningen per persoon.

Op basis van dezelfde indeling als de zeven categorieën uit figuur 1, kunnen de
geïdentificeerde crediteuren geplaatst worden op de kaart. De gegevens uit het
bevolkingsregister geven echter wel de woonplaats in de stad aan, maar niet waar de
crediteuren werkzaam zijn. De mogelijkheid dat zij dit op dezelfde locatie deden, bestaat
natuurlijk, maar dit zal niet in alle gevallen juist zijn. Deze geografische plaatsing levert in
ieder geval de spreiding op zoals we deze in figuur zien en zoals deze in bijlage 1 te
raadplegen is. Samen met de kleurindicaties voor de categorie waarin de crediteur viel, levert
dat een interessant beeld op. Zo zien we dat de kleine crediteuren met maar één lening zich
grotendeels verder van het stadscentrum bevinden. De crediteuren met 2 tot en met 10
leningen bevonden zich ook vaker buiten het centrum, maar doorgaans minder dan de kleinere
crediteuren. Ook in het hart van de stad zien we deze groep meer. De groep met 11 tot en met
50 leningen bevindt zich op wat uitzonderingen na al geheel rondom de oude grachten. In de
middelste categorie van 51 tot en met 100 leningen, concentreerde zich volledig in het
centrum met het zwaartepunt bij de centrale gracht, de Geldersekade en van daaruit meer naar
het Noordwesten van de stad. De laatste grotere groep, met meer dan 200 en minder dan 500
24

leningen bevonden zich bijna allemaal rondom de meer westelijk gelegen Nieuwendijk in het
oude centrum. Van de grootste crediteuren woonde er één midden in het centrum en een
andere wat verder erbuiten. Zelfs in het centrum, dat alles bij elkaar slechts afstanden van
enkele honderden meters bestrijkt, was dus een concentratie van bepaalde groepen winkeliers
te vinden op basis van het aandeel in de kredietmarkt.
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3.3 Geografische spreiding met beroep en afkomst
Op dezelfde manier als de kaart bij de geografische spreiding op basis van het aandeel in de
markt kan er ook gekeken worden naar de afkomst en beroep. In de andere lagen van de kaart
is dit uitgewerkt. Een voorbeeld van deze kaart en de legenda zijn te zien in figuur 6. Dat er
sprake was van ruimtelijke segregatie op basis van afkomst is meteen te zien. Dat is al een
interessante ontdekking. De groepen met verschillende afkomst hadden ieder een eigen deel
van de stad van waaruit ze voornamelijk hun zaken deden.
Figuur 5: Afkomst en beroep crediteuren

Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 2 t/m 5 Afkomst en beroep crediteuren.
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Amsterdammers
Verassend genoeg was de spreiding van Amsterdammers in hun eigen stad niet gelijkmatig. In
het centrum bevonden zij zich op twee plaatsen. Centraal aan de Geldersekade en
aangrenzende straten aan de oostkant woonden voornamelijk winkeliers en schoenmakers. Bij
de Nieuwstraat en Damrak bevond zich een andere concentratie van bijna enkel winkeliers.
Ook de tabakshandel lijkt ook een sector waar vrijwel alleen Amsterdammers in actief waren.
In het tussenliggende gebied bevonden zich geen Amsterdammers. In de nieuwere stadsdelen
woonden voornamelijk personen die in Amsterdam geboren waren.
Figuur 6: Locatie en beroep Amsterdammers

Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 2 t/m27
5 Afkomst en beroep crediteuren.

Andere delen van Nederland
De kaart van Nederlanders die niet geboren waren in Amsterdam laat ook iets opvallends
zien. Deze mensen concentreerden zich voornamelijk bij het Ooster- en Westerdok, dus zo
dicht mogelijk bij de haven. Dit hangt wellicht samen met het feit daar een heel aantal van
hen geregistreerd stond als zeeman of andere havengerelateerde arbeid. Zo waren er bij het
Westdok twee slaapgelegenheden van de groep, één daarvan staat tegelijkertijd ook
geregistreerd als zeeman en lijkt dus beide beroepen te hebben gecombineerd. De meesten
van hen waren ook geen grote crediteuren. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat
veel Nederlanders die in Amsterdam gingen werken zich niet permanent in de stad vestigden.
Figuur 7: Locatie en beroep niet-Amsterdamse Nederlanders
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Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 2 Amsterdam.

Duitsers
De groep die na de Amsterdammers het grootst was, die van de Duitse crediteuren,
concentreerde zich in het centrum van Amsterdam. Binnen een straal van nog geen
vijfhonderd meter woonden 26 van de 27 crediteuren bij elkaar. Niet alleen woonden ze dicht
bij elkaar, ook hun beroepen waren vaak hetzelfde. Zo zien we, met name rondom de
Nieuwendijk, vrijwel alleen maar kleermakers en schoenmakers. Eigenlijk zien we hier dus de
eveneens Duitse Otto’s van 150 jaar geleden, die eveneens kleding verkochten op krediet. Als
we op de kaart kijken naar het aandeel in de kredietmarkt, dan zitten de Duitsers behoorlijk
verspreid over alle categorieën, maar er zijn wel meer grote kredietverstrekkers dan kleine,
wat dus ten dele samenhangt met de plaats in de stad.
Figuur 8: Locatie en beroep Duitsers

Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 3 Rest van Nederland.
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Scandinaviërs
De uitspraak van Stan Hugill dat je in Amsterdam je boot aan de bar kon aanmeren lijkt te
kloppen als we kijken de Scandinaviërs in deze kaart. Midden in het centrum, slechts
tientallen meters van de dokken, bevond zich binnen een straal van 300 meter alles wat we
onder horeca verstaan, van kroeg tot slaapgelegenheden, de voornamelijk Scandinavische
eigenaren en waarschijnlijk ook hun zaken vonden we hier. Opvallend is dat niemand van hen
zich bezighield in één van de andere beroepsgroepen, zoals winkelier of kleer- of
schoenmaker.
Figuur 9: Locatie en beroep Scandinaviërs
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Bron: Bijlage 1 Geografisch overzicht crediteuren, laag 5 Duitsland.

3.4 Crediteurenprofielen
Dat er grote verschillen tussen de crediteuren waren, is inmiddels wel duidelijk. Zo
verschilden ze van woonplaats in de stad, beroep, afkomst, economische positie en motivatie
om deel te nemen in het systeem. Om toch een beeld te krijgen bij verschillende soorten
crediteuren zijn er in deze paragraaf zes profielen van verschillende crediteuren, met
onderling grote verschillen, maar ook overeenkomsten, uitgewerkt. De gegevens bij deze
profielen zijn terug te vinden in bijlage 2, tabblad 9, Crediteurenprofielen.
Willem Pieter Denie Jacobus van Dura
Geboortedatum en plaats: 13-10-1820, Veere (Zeeland)
Beroep: Koopman
Aantal leningen 1
Willem Pieter van Dura is één van de 75 geregistreerde crediteuren met slechts één lening in
het register. De koopman heeft voor 53 gulden al twee jaar een lening openstaan. 36 Het veld
van kleine crediteuren is veel groter dan dat met grote crediteuren en waarschijnlijk minstens
net zo divers. Dat er maar één lening in het register staat, betekent natuurlijk niet dat zij niet
meer schuldbrieven in de circulatie hadden, maar die hadden ze in ieder geval niet laten
registreren bij de waterschout. Redenen om een krediet te verstrekken of een schuld op papier
te zetten kunnen sterk uiteenlopen en hebben, wanneer het over een klein economisch belang
als dat van één lening gaat, mogelijk ook vaak andere grondslagen.

36

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, Willem Pieter D.J. van Dura.
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Christian Henrich Sonder
Geboortedatum en plaats: 13 april 1793, Denemarken
Beroep: Schuitenvoerder
Aantal leningen: 42
Praktisch in de Amsterdamse haven bevond zich Christian Henrich Sonder. Sonder was een
kleine crediteur die handgeschreven schuldbekentenissen gebruikte. Dit is een indicatie dat hij
hier waarschijnlijk niet veel gebruik van maakte. De schuldbekentenis verraadt nog iets
anders. In het bevolkingsregister heeft Sonder aangegeven schuitenvoerder te zijn.37 Hij was
kennelijk werkzaam op één van de talrijke kleine schepen die het vervoer in de haven en van
de grote schepen organiseerden. Op de schuldbekentenis staat echter dat een lening is
verstrekt in ruil voor een hoeveelheid tabak. Wellicht maakte de van oorsprong Deense
havenarbeider van een deel van zijn lading zelf handel als bijverdienste. Met 395 gulden aan
leningen met een gemiddelde hoogte van 9 gulden en 40 cent had hij in ieder geval een klein
kapitaaltje verstrekt. De gemiddelde openstaande lening op dat moment was 5 jaar en 6
maanden oud.
Afbeelding 11: Een schuldbekentenis aan Christian Henrich Sonder

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 164, Stukken betreffende nalatenschappen
overleden zeelieden, scan 52.

37

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, Christian Henrich Sonder.
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Claas Mildenstein
Geboortedatum en plaats: 12 april 1793, Themen (onbekend)
Beroep: Tapper
Aantal Leningen: 69
Een kroeghouder met ongeveer de helft van het aantal leningen van Snelten was Claas, of
zoals hij het zelf op liet schrijven, Claus Mildenstein. Alhoewel de plaats Themen niet bekend
is, zou dit Themar kunnen zijn in Duitsland, maar gezien het feit dat hij een kroeg had aan de
Geldersekade zou het logischer zijn als hij een Scandinavische achtergrond had.38 Mildenstein
was in ieder geval ook een immigrant van buiten Amsterdam. Als we Mildenstein in aantal
leningen vergelijken met Sonder, dan lijkt hij met zijn 69 leningen een maar een klein maatje
groter. Het cumulatieve bedrag van al zijn leningen was echter nog veel hoger dan dat van
Sonder. Het kwam neer op een totaalbedrag van 1.615 gulden, gemiddeld dus maarliefst 23
gulden. Met dit bedrag, het viervoudige van dat van Sonder, ligt het meer in de buurt van de
grotere crediteuren verderop in deze profielen. De looptijd van de openstaande leningen lag
op 8 jaar en 10 maanden. Het is een reële vraag of de zeelieden die deze schulden aangingen,
hun gekochte drank al consumeerden aan wal, of dat ze hier drank kochten voor gedurende
hun reis. Dat laatste is zeker ook een scenario.
Afbeelding 12

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 164, Stukken betreffende nalatenschappen
overleden zeelieden, scan 127.

38

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, Claas Mildenstein.
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Afbeelding 13: De gevel van Zeedijk 17
omstreeks 1920-1935

Herman Johan Snelten
Geboortedatum en plaats: 26 maart 1797, Groningen,
Beroep: Schoenmaker
Aantal Leningen: 115
Snelten had voor 1.376 gulden aan leningen
openstaan. Gemiddeld kwam dat met een totaal van
115 leningen dus neer op gemiddelde leningen van
12 gulden. Snelten mag in 1856 dan al wel 61 zijn
geweest39, toch was hij nog actief en waren veel van
zijn kredieten redelijk jong. Zijn oudste lening was

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie
Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken, inv.nr.
10003, Zeedijk 17, 1920-1935,
OSIM00008000885.

pas 13 jaar oud. Dit kan dus betekenen dat Herman Snelten pas op latere leeftijd begonnen is
met het verstrekken van kredieten. Het zou ook kunnen betekenen dat Snelten zijn schulden
na verloop van tijd afschreef. De gemiddelde looptijd van de openstaande leningen lag echter
wel op 8 jaar en 6 maanden en is daarmee vergelijkbaar met die van Mildenstein. Dat
betekent dus dat veel leningen al geruime tijd openstonden. De schuldbrieven van Snelten zijn
bijzonder omdat hij het logo van zijn winkel op het voorgedrukte formulier heeft laten zetten.
Bijzonder is dit omdat er op de locatie van de vroegere schoenmakerij van de heer Snelten
vanaf 1870 onafgebroken wederom ‘De Roode Laars’ op de gevel staat. In de tussenliggende
periode zien we dat het pand verbouwd is geweest tot bakkerij, maar schijnbaar had de
voormalige schoenmakerij zoveel indruk achtergelaten dat deze onder dezelfde naam
terugkwam.40
Afbeelding 14: Schuldbekentenis aan H. J. Snelten

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 164, Stukken
betreffende nalatenschappen overleden zeelieden, scan 107.
39

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, Herman Johan Snelten.
40
Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, Archief van de Rooimeesters, later Bouwopzichters 1862, afbeelding
005220900055.
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August Christiaan Krohn
Geboortedatum en plaats: 3 mei 1796, Amberg, (Beieren)
Beroep: Schoenmaker
Aantal Leningen: 236
De uit het Duitse Beieren afkomstige schoenmaker August Christiaan Krohn hoorde bij de 20
grootste crediteuren. Kennelijk was het feit dat hij geen geboren Amsterdammer of zelfs geen
Nederlander was geen belemmering voor zijn kansen als ondernemer. Door de klerk werd hij
bestempeld als afkomstig uit Pruisen, terwijl dit niet het geval was want Amberg ligt in
Beieren. In het register van 1856 had Krohn voor 1.913 gulden aan leningen openstaan. De
gemiddelde hoogte bedroeg 8 gulden en 11 cent. De gemiddelde looptijd van de nog
openstaande leningen lag echter hoog. De nog openstaande leningen waren gemiddeld 13 jaar
en 6 maanden oud. Als we dan gaan kijken hoe dit komt, dan zien we dat de jongste lening al
bijna 4 jaar oud was. Dit, in combinatie met zijn leeftijd, 60 jaar, doet vermoeden dat Krohn
niet langer actief was als schoenmaker, of in ieder geval niet meer als kredietverstrekker. Wat
opvalt is dat de familie Krohn, vader August met zijn Oost-Friese vrouw en 4 kinderen in de
periode van 4 jaar op evenveel adressen gewoond lijkt te hebben. 41 Binnen de stad was de
familie Krohn dus, om onbekende redenen, erg mobiel. Zij waren op geen enkel moment
woonachtig op de plaats waar Krohn zijn schoenmakerij had, de Nieuwebrugsteeg 6.
Afbeelding 15: Schuldbekentenis aan August C. Krohn

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38: Archief van de Waterschout, inv.nr. 164, Stukken betreffende nalatenschappen
overleden zeelieden, scan 20.
41

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, August Christiaan Krohn.
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Cas Spijker
Geboortedatum en plaats: 7 februari 1806, Amsterdam

Afbeelding 16: De vermoedelijke woning
van Cas Spijker, derde pand van links

Beroep: Winkelier
Aantal Leningen: 1.294
Cas spijker was de grootste kredietverstrekker uit de
bron. Bijna 10% van alle schulden in absolute aantallen
waren bij hem gemaakt. Zijn aandeel in de totale
schuldenberg was echter nog veel groter en daarmee
streefde hij de andere grote crediteur, Hendrik Lond,
ver voorbij. In totaal had hij voor 53.829 gulden aan
krediet openstaan. Cas Spijker stond als crediteur voor
nog geen 0,5% van het totaal aantal crediteuren, maar
had in zijn eentje bijna 25% van de totale kapitaalmarkt

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie
Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken,
inv.nr. 10003, Geldersekade 52, 50, 48 enz.
(links, v.l.n.r.) In Noord. richting naar
Schreierstoren gezien, OSIM00002003618.

in handen. Daarmee was hij als het om bedragen gaat veruit de grootste kredietverstrekker in
het hele systeem. Met zijn vrouw, negen kinderen en dienstbode woonde hij op Geldersche
Kade 48, in het hart van Amsterdam.42 Op schuldbekentenissen, zoals in afbeelding 17, van
meneer Spijker zien we echter dat zijn winkel gevestigd was aan de overzijde van dezelfde
gracht, op nummer 53. De oudste lening die nog openstond, was afgesloten in het jaar dat Cas
Spijker zelf slechts 22 jaar oud was. Met een gemiddelde looptijd van 11 jaar was Spijker dus
ook boven de gemiddelde looptijd die we eerder hebben gezien. Dit valt op twee manieren te
verklaren. Allereerst waren de bedragen hoger dan gemiddeld. Ondanks de langere looptijd
Afbeelding 17: Schuldbekentenis aan Cas Spijker

Bron: Stadsarchief Amsterdam, 38”: Archief van de Waterschout, inv.nr. 164, Stukken betreffende nalatenschappen
overleden zeelieden, scan 44.
42

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 5000, Archief van het bevolkingsregister 1851-1853, 258-994,
bevolkingsregister, Cas Spijker.
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die al aangeeft dat mensen al langer de kans hadden om terug te betalen, stond er gemiddeld
nog 41,29 gulden aan schuld open, tegenover het eerder genoemde gemiddelde van 30 gulden
en 37 cent. De andere reden is dat Spijker al lang actief was. In 1856 was hij al 50 jaar en
zoals we kunnen zien was hij het grootste deel van zijn volwassen leven al betrokken bij de
kredietverstrekking. Na een periode van die lengte bleven er zeer oude leningen openstaan
waar vermoedelijk niet meer aan betaald ging worden, maar die Spijker nog wel in zijn
administratie had staan.
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Conclusies
De ruim 440 pagina’s archiefmateriaal, aangevuld met andere bronnen en literatuur hebben
veel nieuwe informatie opgeleverd. De historische informatie van de stad, de haven en de
waterschout, stonden in nauw verband met de bron. De Amsterdamse stad en haven hadden
betere tijden gekend en daarbinnen functioneerde de kredietmarkt van de Amsterdamse
winkeliers en zeelieden. Ook theoretisch viel de markt goed in het neo-institutionele kader te
plaatsen. De kredietmarkt die onder de waterschout gefaciliteerd werd, kon verklaard worden
vanuit het neo-institutionalisme, waar vertrouwen bestond dankzij de waterschout. Ook de
handhavende rol en de transactiekosten vielen te koppelen aan de waterschout.
In de analyse spreken veel resultaten voor zich. Er is zichtbaar geworden dat het ging
over een omvangrijke markt met 249 crediteuren tegenover een veelvoud aan debiteuren.
Zowel cijfermatig als geografisch kon de markt in beeld gebracht worden. Ook de grote
diversiteit aan crediteuren kon aan de hand van gegevens uit de bronnen vastgesteld worden.
Zo konden werd zichtbaar hoe groot crediteuren waren op de markt, waar ze woonden en
welk beroep ze uitoefenden, van schoenmaker tot slaapsteehouder en van zeepzieder tot
kroegbaas. Bij 115 crediteuren was die informatie zo compleet dat zij letterlijk in kaart
gebracht konden worden. Samen met de omvang van de markt, de eerder beschreven vier ton
aan leningen, ontstond er een goed beeld van de verdeling van het spelersveld, een
omvangrijke markt met heel veel crediteuren met een klein aandeel, een stevig middenkader
met groot aandeel en een enkeling die een gigantisch deel van de markt bezat.
De gegevens over afkomst bleken tot op zekere hoogte ook overeen te komen met
cijfers over migratie die beschikbaar waren. Bijzonder daarbij was wel dat crediteuren vaker
niet dan wel in Amsterdam geboren waren en dat zij ondanks dat gegeven toch een grote rol
op deze markt in konden nemen. Aanvullend onderzoek naar de achtergrond van crediteuren
en debiteuren zou interessant zijn omdat hiermee de ruimtelijke segregatie binnen Amsterdam
verder in kaart gebracht kan worden en de relatie tussen crediteur en klandizie ons nog veel
kan leren over de markten en consumenten van die tijd.
Ook kan er geconcludeerd worden dat er in dit systeem hele grote spelers waren en
niet zoals misschien voor de hand zou liggen, heel vele kleintjes. Een interessante, maar
onbeantwoorde vraag blijft hoe de grote crediteuren hun leningen financierden. Daarvoor zou
aanvullend onderzoek naar de geldstromen binnen de administratie van individuele
crediteuren nodig zijn.
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Het blijft uniek dat de overheid een actieve en centrale rol had in het financiële
verkeer. Anders bekeken ligt het wel binnen wat verwacht mag worden van een overheid,
namelijk dat ze een faciliterende rol vervulden om het dagelijks leven van hun eigen
bevolking en economie te bevorderen.
Door het overnemen en analyseren van de bron is een goed beeld ontstaan van de
kredietmarkt 150 jaar geleden. Naast de cijfermatige analyse van de inhoud is er een
historische, theoretische en geografische analyse mogelijk gebleken. De werking en omvang
van het systeem is duidelijk geworden en in perspectief geplaatst van de tijd. Ook is duidelijk
dat de functie van kredietverstrekker niet alleen nu, maar ook toen al bij ondernemingen lag
die daar niet hun hoofdtaak hadden liggen. De schaal waarop dit gebeurde laat dan ook zien
dat het verstrekken van winkelkredieten iets is wat we niet als nieuw moeten zien, maar juist
een praktijk die al bestond voordat Nederland bestond en wellicht gaan deze praktijken nog
veel verder terug en hebben ze op die manier ook een rol in het ontstaan van andere grote
financiële instrumenten die vandaag de dag veel gebruikt worden.
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Bijlage 1: Geografisch overzicht crediteuren
Geografisch overzicht van de geïdentificeerde crediteuren uit het Archief van de Waterschout
(1856). In de eerste laag is op basis van kleur een categorisering gemaakt van het aandeel in
de leningverstrekking. De tweede laag laat op basis van kleur en een icoon zien welke
afkomst en welk beroep een crediteur had. Bij het aanklikken van een markering toont deze
achtereenvolgens: De naam zoals vermeld in het Archief van de Waterschout, adres, de naam
zoals vermeld in het bevolkingsregister 1851-1853, de geboortedatum, beroep en
geboorteplaats.
https://drive.google.com/open?id=1l71X9_0SlJ2iIIrNFxLJJ6gm5pp13N54&usp=sharing
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Bijlage 2: Waterschoutwerkboek
Tabblad 1: Bron- en bewerkingsinformatie
Tabblad 2: Originele overname
Tabblad 3: Bewerking
Tabblad 4: Data per jaar
Tabblad 5: Data per maand
Tabblad 6: Looptijd
Tabblad 7: Crediteuren informatie
Tabblad 8: Crediteuren data en diagrammen
Tabblad 9: Crediteurenprofielen
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