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Nijver heid in de Zuidelijke
Nederlanden 1650-1795
Woord vooraf
In 1953 stelde J.A. van Houtte tijdens een befaamd gebleven voor dr acht op de
Académie de vraag: Onze zeventiende eeuw 'Ongelukseeuw'? Hij heropende een
dossier dat sinds de eeuwwisseling als afgesloten werd beschouwd en waarin men
de gedachte ingang deed vinden, vooral door Godefroid Kurth, dat de i7de eeuw
voor de 'Belgische' gebieden een ongelukseeuw was. V an Houtte bestreed deze
zienswijze en trok daarentegen de conclusie dat deze période gekarakteriseerd
werd door een economische opleving, ja, zelfs door een wezenlijke vooruitgang op
bepaalde gebieden. Als men V an Houtte zou moeten geloven dan zou de econo
mische crisis pas ontstaan zijn in het laatste decennium van de lyde eeuw en zich
voortgezet hebben tôt in de eerste helft van de i8de eeuw. Kortom, de schrijver
ontkent de werking die de veelvuldige oorlogen, kenmerkend voor de regering van
Lodewijk XIV, zouden hebben uitgeoefend.
Het aantal studies dat de laatste vijfentwintig jaar verschenen is, heeft ertoe bijge
dragen de extrême stellingname van V an Houtte enigermate te nuanceren. Het
ziet er naar uit dat de toestand soms aanzienlijk verschilde, van gewest tôt gewest.
Bovendien wordt het hoe langer hoe meer duidelijk dat de periodisering zoals die
voorgesteld wordt door V an Houtte moet worden herzien. Ondanks régionale
verschillen getuigt het van een wat al te optimistische visie om de neergaande fase
van de séculaire trend eerst te laten beginnen in de jaren tachtig van de lyde eeuw;
wat het herstel betreft, dit begon al voor 1750, maar eindigde pas kort voor het
einde van het ancien régime.
De industriële statistiek
Naarmate de i8de eeuw vorderde, werd het cijfermateriaal dat voor de tweede
helft van de lyde eeuw nog grotendeels ontbrak steeds omvangrijker en nauwkeu
riger. Deze voorliefde voor statistieken vond haar oorsprong in Frankrijk waar de
leer van het mercantilisme steeds meer de statistiek op de voorgrond stelde als
voornaam hulpmiddel van het economisch beleid in het koninkrijk. Daarom zijn
de eerste gewesten van de Zuidelijke Nederlanden waarvoor men over een
beschrijvende statistiek beschikt vooral Henegouwen en een gedeelte van Namen.
Deze gebieden waren aan het einde van de lyde eeuw tijdelijk door Frankrijk
geannexeerd en ze vielen binnen het bestek van het onderzoek dat in het jaar 1697
werd gehouden in het kader van de 'Mémoires pour l'instruction du duc de Bour
gogne'.
Na de onvermijdelijke période van onzekerheid die volgde op de overdracht van de
in Spaanse handen zijnde Nederlanden aan Oostenrijk, werden er vanaf 1728
verschillende pogingen gedaan om intendanten te benoemen; er waren er al enkele
onder de Spaanse regering en onder het bewind van Anjou, maar deze keer was er
sprake van hun, net als in Frankrijk, de taak toe te bedelen om de regering in te
lichten over de toestand van de manufacturen en industrieën. V anaf de jaren
17341735 is men zowel in Brussel als in Wenen getuige van verwoede pogingen tôt
centralisatie van het bestuur. De resultaten op het gebied dat onze interesse heeft
lieten niet lang op zich wachten. In 1737 werd aan de Raad van de Financiën een
Bureau de régie des droits d'entrée et de sortie toegevoegd, dat in 1752 werd gere
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organiseerd en dat zich niet alleen bezighield met het toezicht op de douane maar
eveneens meewerkte aan het opbouwen van de commerciële en industriële politiek
van de regering. Ter gelegenheid van de commerciële onderhandelingen met de
Anglo-Bataven in 1738 werd de eerste industriële inventarisatie van de Oostenrijkse Nederlanden samengesteld.
N a 1750 werd - achtereenvolgens gestimuleerd door de uitstekende ambtenaren
Benoît-Marie Dupuy, Gaspard-François Baudier en Henri Delplancq - het statistische werk intensiever. De basisgegevens kwamen direct van leidinggevende
douanebeambten. Van deze période zijn als wezenlijk belangrijk bewaard gebleven: 1 de beschrijvende statistiek van de douaneafdelingen, opgesteld door Dupuy
in 1751; 2 de douanestatistiek van de ingevoerde, uitgevoerde en doorgevoerde
goederen in de Nederlanden; zij beslaat de période 1759 tôt 1794; ondanks haar
lacunes vormt deze statistiek een belangrijke bron voor de kennis van de handel in
nijverheidsprodukten; 3 de industriële inventarisatie van 1764; 4 het 'dictionnaire
du commerce' (1769-1773) van Delplancq; 5 de Mémoires sur les fabriques,
manufactures et autres établissements d'industrie (1776) van Delplancq; in
werkelijkheid werd alleen het hoofdstuk dat betrekking had op Luxemburg
voltooid. Men kan er echter eveneens de talrijke gewestelijke of sectoriële onderzoeken aan toevoegen (tabak in 1757, wol in 1761, enzovoorts). De lijst is echter niet
af: in 1784 richtte het bestuur van Brussel zich rechtstreeks tôt 39 steden met het
doel een volledig overzicht te krijgen van aile gilden. Deze opsomming van statistische bronnen is indrukwekkend, maar helaas heeft zij alleen waarde voor een
deel van het huidige België omdat het prinsbisdom Luik, waarvan het centrale
bestuur in niets te vergelijken was met dat van Brussel, er geheel buiten werd
gelaten. Derhalve is het moeilijk een nauwkeurige diagnose op te stellen van de
industrie in het prinsbisdom gedurende de période in kwestie.'
De industriële politiek van de regering
De Brusselse autoriteiten beschikten over verscheidene middelen om de industriële sector te bevorderen: het systeem van beschermende rechten, het wegnemen
van de belemmeringen voor de binnenlandse handel, hulp aan industriëlen, de
oprichting van overheidsondernemingen, het verzwakken van de invloed der
gilden en tenslotte de verbetering van de infrastructuur van de wegen en de vaarwegen. Zij konden feitelijk hun toevlucht nemen tôt deze verschillende methoden,
apart of in combinatie.
HET SYSTEEM VAN B E S C H E R M E N D E R E C H T E N

Sinds het einde van de i6de eeuw, toen de 'licenten' - de latere in- en uitvoerrechten - hun intrede deden, kwamen de regeringen van Madrid en Brussel in de
verleiding om de douanetarieven te gebruiken om de économie te beïnvloeden.
Terwijl het er in het begin vooral om ging de 'opstandelingen' tegen wie men
vergeldingsmaatregelen nam schade te berokkenen, werden de in- en uitvoerrechten, opgeheven in 1648, vervolgens weer ingesteld in 1654, weldra beschouwd als
een middel om de binnenlandse industrie te beschermen en te bevorderen.
Vanaf 1676 pleitte een ambtenaar genaamd Jan van der Meulen voor het herstel
van de lakenindustrie: hij adviseerde een verbod op de invoer van buitenlands
laken, de vrije invoer van grondstoffen en de vrije uitvoer van inheems laken.
Enkele jaren later publiceerde een Antwerpse handelaar, Pieter Cardon, in
Keulen in 1686 een werk waarin hij erop aandrong de in het buitenland vervaardigde produkten buiten te sluiten. Kan men in dit opduiken van een radicaal
protectionisme iets anders zien dan een duidelijk voorteken van een industriële
crisis al voor 1690? Dit deze tijd stamt trouwens de kern van de douanewetgeving
op de in- en uitvoer die van kracht bleef tôt aan het einde van het ancien régime.
Op 18 juli 1670 werd het tarief voor de Franse grenzen vastgesteld; wat betreft het
tarief van 21 december 1680, dit was van kracht voor de grenzen met het prinsbisdom Luik, maar vooral voor de Verenigde Provinciën.
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Maar mag men vooropstellen dat het tarief van 1680 werkeHjk een beschermende
of bevorderende roi heeft gespeeld voor de industrie? Op dit punt lopen de meningen uiteen. Feitelijk hangt ailes af van het standpunt dat men inneemt. Ten eerste
is het, in tegenstelling met de tôt vlak voor de tweede wereldoorlog gangbare
mening, niet waar dat het tarief van 1680, dat vooral opviel door de heffing van
geringe rechten op de invoer van eindprodukten en door de eveneens geringe rechten op de uitvoer van grondstoffen, ingevoerd werd op aandringen van de Engelse
en Nederlandse groothandelaren. Integendeel, men heeft kunnen aantonen dat de
lijst van belastingen dporgedrukt werd door de toonaangevende Antwerpse zakenlieden die er aile voordeel bij hadden dat de rechten op de in- en uitvoer werden
afgeschaft. Hoe stond het echter met de belangen van de verschillende industriële
sectoren van de Zuidelijke Nederlanden?
Het blijkt dat de waardering in de noordelijke Vlaamse provincies lijnrecht tegenover die in de zuidelijke Waalse provincies stond. Deze laatste hadden in die tijd
het monopolie van de steenkool-, de ijzer- en de steenindustrie in handen; bovendien waren ze rijk aan bossen. Welnu, mocht men zich in de kustgebieden en in het
achterland weliswaar verheugen over de in 1680 vrijgegeven invoer van ijzer, hout
(scheepsbouw) en steen, terwijl daarnaast de belasting op ijzer en steenkool belachelijk laag was, in het zuiden lag dit anders. Een gespannen verhouding was dan
ook onvermijdelijk en deze spitste zich toe tijdens het Oostenrijkse bewind: de
eigenaren van de hoogovens en van de steenkolenmijnen eisten een verhoging van
de invoerrechten op Engelse steenkool en Zweeds ijzer; de fabrikanten en de plaatselijke schepenen verzetten zich hier echter krachtig tegen, want zonder buitensporige heffingen kregen zij de uit het buitenland komende ijzer en steenkool
goedkoper.
Het probleem van de regering was derhalve de botsende belangen met elkaar in
overeenstemming te brengen. In het begin sloeg de balans door ten gunste van
Vlaanderen en Brabant; in de tweede helft van de i8de eeuw was er sprake van een
zeker evenwicht. Maar laten we de belangrijkste ontwikkelingen cens wat nader
bekijken.
De aanwezigheid van Bergeyck op het 'ministerie' van Financiën en de omvang
van de crisis leidden tôt een heropleving van het protectionisme. De Economische
conferenties van Brussel, waar de vertegenwoordigers van de regering en van de
hoofdsteden aan deelnamen, mondden uit in het 'Eeuwig Edict' van 1 april 1699. In
eerste instantie verbood men de invoer van laken en de uitvoer van inheemse wol
- men hoopte vooral de fabrikanten van Verviers en van Tilburg te treffen en hen
aan te sporen om zich in het Zuiden te vestigen. Vervolgens belastte men tegelijkertijd de uitvoer van linnen en de invoer van wit zout, van leer, en van goud- en
zilverbrokaat met zeer zware rechten; tenslotte verbood men de uitvoer van oud
koper. Ondanks dringende verzoeken van Bergen en van Namen werd er geen
enkele maatregel getroffen om de steenkool- en de ijzerverwerkende industrie te
beschermen, slechts de Naamse koperslagers kregen een tegemoetkoming. Het is
duidelijk dat in de ogen van de mensen uit die tijd de textiel tôt het eind van de lyde
en het begin van de i8de eeuw de belangrijkste industriële sector bleef. Maar de
geografische vertegenwoordiging van de stedelijke afvaardigingen was dan ook
niet vreemd aan deze stand van zaken: terwijl vier Vlaamse steden (Gent, Brugge,
Kortrijk, Oudenaarde), twee Brabantse steden (Brussel en Antwerpen) en tôt slot
Mechelen een vaste afvaardiging naar de conferenties stuurden, waren alleen
Bergen en Namen hier vertegenwoordigd voor het zuidelijke gedeelte. De dreigingen met vergeldingsmaatregelen van de buurlanden en de conflicten die veroorzaakt werden door het plaatselijk particularisme waren echter zodanig dat de
Brusselse autoriteiten besloten het plakaat van 24 juli 1700, dat het 'Eeuwig Edict'
afschafte, openbaar te maken.
Het bestijgen van de Spaanse troon door Filips V en het daaruit voortvloeiende
Frans-Spaanse verbond bleven niet zonder gevolgen voor de Zuidelijke Nederlanden. Het nauwer aanhalen van de banden tussen Frankrijk en de Spaanse Nederlanden kwam op 15 maart 1703 tôt uitdrukking in een handelsverdrag. Men wilde
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de handel die per traditie naar het noorden gericht was meer naar Frankrijk richten. De bedoelingen waren duidelijk, te meer daar bijna tegelijkertijd de invoer
van produkten uit de Verenigde Provinciën verboden dan wel zwaar belast werd,
wat op hetzelfde neerkwam (ordonnantiën van 22 september 1703 en 17 januari
1704). Deze situatie bevoordeelde vanzelfsprekend de Waalse provincies. Zelfs als
blijkt dat de textielindustrie van Vlaanderen minder te lijden had van deze
omwenteling in de handel dan men gevreesd had, dan nog woog het verbond met
Frankrijk niet op tegen de uitweg die de zeehandel bood. Maar de Franse nederlaag in Ramillies, in mei 1706, veroorzaakte een terugkeer naar de oude toestand:
de Anglo-Bataven, praktisch heer en meester in Brabant en Vlaanderen, besloten
simpelweg om het befaamde tarief van 21 december 1680 weer in te stellen.^
Enkele dagen voor het Barrièretraktaat werd gesloten (15 november 1715), profiteerden de bondgenoten zelfs van de laatste momenten van hun bestuur om de
invoerrechten op grof laken uit Engeland en brandewijn uit Nederland te verlagen
(6 november). Het artikel XXVI van het traktaat stipuleerde dat, in afwachting
van een handelsverdrag met Groot-Brittannië en de Verenigde Provinciën, aile
koopwaar en levensmiddelen afkomstig uit deze twee landen bij hun binnenkomst
in de Oostenrijkse Nederlanden onderworpen zouden zijn aan het tarief van 1680
dat verbeterd was volgens de beschikkingen van 6 november!^
Vanzelfsprekend vermeden de bondgenoten het handelsverdrag te ondertekenen.
Gedurende de eerste helft van de iSde eeuw kregen de Zuidelijke Nederlanden
hun autonomie ten aanzien van de in- en uitvoerrechten dan 00k niet meer terug.
De Zuidnederlandse industrieën werden nog meer gestraft omdat Engeland, van
zijn kant, niet aarzelde om beperkende maatregelen te treffen tegen Zuidnederlandse produkten. Dit bleef zo tôt aan de Oostenrijkse Successieoorlog, gedurende
welke men, dank zij de Franse bezetting, een situatie kende die te vergelijken was
met die onder het bewind van Anjou. Inderdaad namen de Fransen ten opzichte
van Engeland vergeldingsmaatregelen (arrest van de Raad van State van 7 maart
1747, tarief van 20 mei 1748) die korte tijd de aanvoer van Engelse produkten op
een harde manier tegengingen.
Het verdrag van Aken, waarin artikel XXVI van 1715 niet meer opgenomen werd,
bevorderde de ontvoogding van de Oostenrijkse Nederlanden. De regeerders
profiteerden hiervan om de 'regulative' van 27 januari 1749 te publiceren: protectionistischer dan het tarief van 1680, maar lager dan de Franse tarieven van 17471748, zorgde het nieuwe tarief voor een wezenlijke verhoging van de invoerrechten
op de textiel. Het tarief van 1749, al stelde het kortstondig de lakenfabrikanten van
de Vlaamse gewesten en van het hertogdom Limburg tevreden, had dus geen
enkele invloed op de gang van zaken in de Waalse industrie. Men rekende inderdaad op de uit Engeland via de Verenigde Provinciën ingevoerde grondstoffen,
steenkool, leisteen, slijpstenen, en op de produkten van de kleine metaalindustrie,
de messenmakerij, de loodgieterijen en van de flessenindustrie. Men moest nog
enkele jaren wachten voordat er werkelijke maatregelen werden getroffen ten
gunste van deze. De tweede verandering vond plaats tegen 1756-1757. Er was evenwel geen sprake meer van een algemeen tarief vast te stellen: dat van 1749 was het
laatste van dien aard geweest. De regering van Brussel, die het onnodig achtte
haar tegenstanders te tarten, ging over tôt een systeem van per industrie vrijstellende verordeningen; om terug te komen op de zegswijze van H. van Houtte, men
was bezig 'de zaken bij kleine beetjes af te doen' ('système des petits paquets').*
Het valt niet te loochenen dat de gevolmachtigde minister Cobenzl één van de
bewerkstelligers is geweest van deze protectionistische politiek. Zij was echter niet
altijd efficient en continu omdat dit protectionisme ten opzichte van het buitenland op tegenstand stuitte bij de Vlaamse en Brabantse handelaren die gespecialiseerd waren in de afzet van produkten uit Engeland en de Verenigde Provinciën.
Het voorbeeld van de wolfabrikanten is onthullend. Vanaf 1757, toen Cobenzl de
grondslag legde, sprak een beweging, op gang gebracht door de fabrikanten, zich
uit voor het verbod op de invoer. De eerste belangrijke douanemaatregelen dateren van 1761. Ze wekten de verbolgenheid op van de Antwerpse en Brugse handelaren die de roi van tussenpersoon vervulden tussen de Engelse fabrikanten en de
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verbruikers in de Nederlanden. Over het geheel genomen waren deze maatregelen, die aile de stoffen van mindere kwaliteit belastten, betrekkelijk gematigd:
zodoende slaagde het laken van Eupen er, vanwege de vervoerkosten, steeds maar
niet in om op de Zuidnederlandse markt doeltreffend te concurreren met het
Engelse laken. Deze maatregelen hielden het echter slechts tôt 1770 uit; daarna
negeerde de regering de eisen van de lakenkooplieden van Limburg.'
De douanewetgeving op de invoer van Engelse steenkool illustreert op voortreffelijke wijze de ontwikkeling die we beschreven hebben vanaf het einde van de i7de
eeuw. Het tarief van 1680 op invoer van Engelse steenkool was een gering recht:
een stuiver (sou) per rasier (rasière = 300 pond). De Staten van Henegouwen
protesteerden krachtig tegen de importen uit de noordelijke provincies van deze
steenkool. Men moest wachten tôt 12 februari 1686 voordat de invoerrechten
verhoogd werden tôt twee stuivers per rasier. De verhoging was gering en eerst
onder het bewind van Anjou, tussen 1703 en 1706, werd aan de Henegouwse eisen
voldaan: in die tijd steeg het tarief voor de Engelse steenkool tôt het prohibitief
niveau van 30 stuivers per rasier. Na Ramillies werd het tarief van 1680 opnieuw
van toepassing. De werkgevers in de steenkoolindustrie van de graafschappen
Henegouwen en Namen wonnen, na een eerste poging die in 1756-1757 bijna op
niets uitliep, het pleit dank zij de verordening van 17 december 1761: de vastgestelde prijs voor de Engelse steenkool werd opgetrokken tôt dertig stuivers per
rasier. In de maanden die volgden, bestookten de fabrikanten en handelaren van
Oostende, Nieuwpoort, Mechelen, Antwerpen en. Lier de Raad van Financiën: zij
gaven de voorkeur aan de Engelse steenkool die van betere kwaliteit werd
beschouwd, en die in elk geval minder duur was dan de kolen van de Borinage en
van het bekken van Charleroi. Zwichtend voor de heftige kritiek stond de regering,
vanaf augustus 1762, ontheffingen toe voor de hoeveelheden geïmporteerde Engelse kolen, aangeslagen op drie stuivers per rasier. In 1767-1768 ontstond een hevige
polemiek tussen de magistraat van Antwerpen en de kolenbazen van Charleroi.
Maar niets hielp. Erger nog, uit vrees dat de Antwerpenaren en de kolenbazen van
Charleroi bezwaar zouden maken voor wat betreft de Beden en Subsidies schortte
de regering op 13 september 1770 de verordening van 17 december 1761 op en stond
zij de invoer van Engelse steenkool toe van 1770 tôt december 1773 die ze matig
belastte: zes stuivers per rasier. De regering hoopte door deze maatregel een
compromis te bereiken: de Engelse steenkool bleef op de Nederlandse markt
concurreren, wat de steenkoolmaatschappijen verplichtte hun prijzen te matigen;
sommige van deze maatschappijen, vooral in de Borinage, hadden inderdaad de
neiging om misbruik te maken van de monopoliepositie die het tarief van 1761 aan
hun kolen verleende. De berekeningen van de Brusselse autoriteiten bleken onjuist
te zijn want de nieuwe maatregel bracht de kolenindustrie in een ware malaise,
vooral in Charleroi. Tenslotte werd de verordening van 1761 in 1774 weer in
werking gesteld; zij bleef dit tôt november 1787. Ten gevolge van klachten van
Brugse kooplieden die de Henegouwse steenkool te duur vonden, hanteerde men
tussen 15 november 1787 en 15 maart 1788 weer het tarief van 1680, vervolgens
opnieuw vanaf 13 juni 1789, waarbij men zich beriep op de moeilijkheden bij de
bevoorrading.'
Het overeenkomende karakter van de 'Belgische' met de Engelse industrie moest
wel uitmonden in verordeningen die erop gericht waren om de in Engeland
vervaardigde produkten van de 'Belgische' markt te verwijderen. Maar, technisch
beter uitgerust en beschikkend over indrukwekkende middelen, was Groot-Brittannië het beste gewapend om een tarievenoorlog het hoofd te bieden, te meer daar
men het in de Zuidelijke Nederlanden niet cens was. De vrees voor vergeldingsmaatregelen, het plaatselijk particularisme, en de belangen van een aantal handelaren uit het noordelijk gedeelte resulteerden per slot van rekening slechts in een
gematigd protectionisme.
Wat was de houding van Brussel ten opzichte van het prinsbisdom Luik dat zich
kon laten voorstaan op grondstoffen en produkten die op dezelfde manier vervaardigd waren als die van de Waalse provincies van de Nederlanden? Eerlijk gezegd,
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terwijl de verhoudingen van het prinsbisdom met Frankrijk en de Verenigde
Provinciën erg goed waren, waren die met de Zuidelijke Nederlanden daarentegen erg lang gespannen. Het is waar dat bij de onderlinge economische afhankelijkheid nog de industriële concurrentie kwam tussen gebieden die tôt verschillende soevereiniteiten beiioorden, bij voorbeeld het gebied Tussen Samber en Maas,
het hertogdom Limburg en Verviers.
Het onderwerp waar onenigheid over bestond, was de 'soixantième' van Luik, een
douanerecht ad valorem van 1,75% op de koopwaar bij de binnenkomst en het
verlaten van het prinsbisdom, dat vanaf 1640 regelmatig geïnd werd. Deze eenvoudige fiscale belasting die nooit, een uitzondering daargelaten, de vorm aannam
van een beschermend en werend recht, belemmerde echter de handel van de
Zuidelijke Nederlanden, want om van Limburg of van Luxemburg naar de andere
provincies van de Zuidelijke Nederlanden te gaan, moest men noodzakelijkerwijze over het grondgebied van het prinsbisdom.
Het initiatief tôt tarievenoorlogen ging nooit uit van het prinsbisdom, maar dit
antwoordde wel iedere keer weer krachtig op de economische aanvallen van de
Zuidelijke Nederlanden. In 1669, nadat Brussel het vervoer van Luikse koopwaar
op haar grondgebied had verboden, belastte de prins-bisschop aile produkten van
de Zuidelijke Nederlanden met 8%; in 1699 was het antwoord van het prinsbisdom
op het 'Eeuwig Edict' het verbod op de handel met de Zuidelijke Nederlanden; in
1712-1713, toen Luxemburg de rechten op de uitvoer van houtskool verviervoudigd
had, antwoordden de Luikenaren met een recht van 10% op vele artikelen. Iedere
keer dwong de krachtige Luikse reactie de regering van de Zuidelijke Nederlanden om tôt een overeenstemming te komen.'
Hetzelfde gebeurde in 1739-1740, toen de tarievenoorlog weer opleefde, met als
aanleiding de ijzerverwerkende industrie; het bleek al snel dat het een uitzichtloos
conflict was en op 24 juli 1741 besloten de twee regeringen om de buitensporige
tarieven die in de voorafgaande jaren vastgesteld waren af te schaffen. Daarentegen keerde het conflict dat in 1765 begon, zich tegen hen door onhandigheid van de
Luikse autoriteiten; in maart werd het ruwe ijzer van Luxemburg bestemd voor de
ijzerverwerkende industrie en voor de Luikse spijkerindustrie belast met een
aanslag van tien stuivers per honderd pond, een aanslag die bleef bestaan tôt aan
het einde van het ancien régime: door deze maatregel hoopte Brussel Luikse kapitaalverschaffers aan te moedigen om fabrieken in Luxemburg te vestigen.'
De spanningen waren minder in de textielsector vanwege het isolement van de
lakencentra van het hertogdom Limburg (Hodimont, Dison, Eupen) waardoor ze
minder kwetsbaar waren; de autoriteiten van Brussel moesten dus noodzakelijkerwijs hun politiek ten opzichte van de Vervierse lakenindustrie (prinsbisdom Luik)
matigen.
Hoe het 00k zij, uit desbetreffende studies blijkt dat de economische politiek van
de prins-bisschoppen van Luik in scherpe tegenstelling stond tôt die van hun
buren, in die zin dat ze gekarakteriseerd werd door de afwezigheid van ieder
protectionisme. Tôt op zekere hoogte had de politieke neutraliteit van het prinsbisdom op economisch gebied een zeker libéralisme tôt gevolg; het is trouwens de
vraag of het, van aile kanten omringd door de Zuidelijke Nederlanden, zijn werende en protectionistische politiek lang had kunnen handhaven. In elk geval werden
de regeringen van Brussel en van Luik er zich na verloop van tijd steeds meer van
bewust dat de vele gebieden een economische eenheid vormden, die siechts door de
geografie verstoord werd. Dit was vooral zo in de tweede helft van de i8de eeuw.
De gebeurtenissen van 1765 mogen niet de wederzijdse concessies doen vergeten
die de twee staten elkaar ten gunste van de inwoners en van de industrieën van
deze streken toestonden: hierdoor zag men over de politieke grenzen heen echte
economische achterlanden ontstaan rondom Verviers (prinsbisdom) en rondom
Charleroi, een Naamse gemeente die aan vele Luikse steden grenst. In deze gebieden waar de soevereiniteiten grillig door elkaar lopen, hadden de industriëlen
trouwens geleidelijk de gewoonte aangenomen over te gaan tôt het vestigen van
hun fabrieken aan beide zijden van de grens, wat het hun mogelijk maakte te
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ontsnappen aan de kwalijke gevolgen die het bestaan van twee heerschappijen,
gezien vanuit het standpunt van de douane, met zich meebracht.'
HET OPHEFFEN V A N DE B E L E M M E R I N G E N VOOR DE BINNENLANDSE
HANDEL

Terwijl een tariefmuur een efficiente verdediging kon opbouwen tegen de invoer
van nijverheidsprodukten, remden daarentegen de binnenlandse tollen - en dat
was spijtig - de expansie van de eigen nijverheid. Men kan drie categorieën
hindernissen onderscheiden: de gewestelijke, domaniale en stedelijke hoffingen.
De regering van de Zuidelijke Nederlanden deed wel enkele pogingen om deze
belemmeringen uit de weg te ruimen, vooral in de i8de eeuw, maar ze had er, een
uitzondering daargelaten, geen succès mee.
Aan het eind van de i6de eeuw waren er meer tolheffingen tussen de provincies
gekomen. Het kwaad had tenslotte een dergelijke omvang aangenomen dat in
1600 de afgevaardigden van de vorstendommen in de Staten-Generaal overeengekomen waren geen schade te berokkenen aan hun wederzijdse binnenlandse
handel door het heffen van rechten aan de provinciale grenzen. Dit was wat men
het 'douaneconcordaat' van 1600 noemde. Dit was nog maar nauwelijks gesloten
of er werd met de toestemming van de regeerders allerwegen een loopje mee genomen, want de Provinciale Staten hadden deze belastingen nodig voor de bijdrage
die men verschuldigd was aan de vorst. Het is nu 00k te begrijpen waarom de
regering voorzichtig moest zijn in haar politiek van opheffing van de provinciale
douanes. Feitelijk boekte zij één succès: de 'zestigste penning' van Namen, een ad
valorem recht op aile koopwaar die doorgevoerd werd door het graafschap, werd
in 1783 opgeheven. Maar afgezien van deze overwinning: wat een nederlagen! Zo
prevaleerden in Henegouwen de financiële beslommeringen voortdurend boven de
belangen van de kolenindustrie: de in respectievelijk 1620 en 1672 ingevoerde
'marlotagerechten' (een heffing zowel op de in het graafschap verbruikte als op de
naar buiten gebrachte steenkool), en de 'navigatierechten' (de per schuit uitgevoerde steenkool), die tôt aan het einde van het ancien régime werden geheven.'"
Vooral geconcentreerd in Vlaanderen en Brabant, vormden de domaniale tollen
die het karakter hadden van douanerechten eveneens een werkelijke belemmering
voor de handel. Er was vaak sprake van ze af te kopen - 1687, 1723, 1729, 1735,
1743,1751,1754,1784 - maar de plannen liepen steeds op niets uit omdat de regering de steden, die tegen een geldprijs vrijstelling verkregen hadden, schadeloos
moest stellen (met name Mechelen, Brussel, Antwerpen).
De ontwikkeling van het wegen- en vaarwegennet - wij zullen hierop terugkomen
- had een verhoging van de toi tôt gevolg; het onderhouden daarvan was op deze
wijze gewaarborgd voor degenen die het initiatief genomen hadden tôt de aanleg
(vorstendommen, steden). Terwijl men kon veronderstellen dat de heffing van
deze rechten gedeeltelijk vergoed zou worden door een grotere vervoerssnelheid,
waren de overladingen die door sommige Vlaamse (Gent, Brugge) binnenvaartschippersgilden werden opgelegd veel kostbaarder voor de handel. Maar hier,
zowel als bij de tollen, liepen de pogingen tôt hervormingen vast."
DE H U L P AAN O N D E R N E M E R S

Hulp aan ondernemers kwam op drie manieren voor: door het toekennen van
monopolies, door het verlenen van douanevoordelen die van geval tôt geval werden
vastgelegd en tenslotte door leningen.
In de tijd van de Spaanse Nederlanden kwam het niet zelden voor dat er voor
vastgestelde tijden 'exclusieve octrooien' werden toegekend aan ondernemers. Dit
systeem werd voortgezet onder het Oostenrijkse bewind. Het bleek evenwel steeds
meer onverenigbaar met de opvatting van de vrije concurrentie, die een steeds
grotere plaats in het denken ging innemen. Vanuit Wenen werd er in 1756 een
beslissend offensief gevoerd tegen de monopolies; vanaf dat moment stond het 00k
door de Raad van Financiën aangehangen principe voorop, dat stelde dat 'concurrentie uitermate wenselijk is in de handel in het algemeen en in de fabrieken in het
bijzonder'. Ongetwijfeld verleende men soms nog monopolies na 1756, maar dat
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waren uitzonderingen. De regering nam inderdaad in de tweede helft van de i8de
eeuw ten behoeve van de ondernemers haar toevlucht tôt uitzonderingen die ofwel
uit een prijsvermindering bestonden ofwel uit algehele vrijstelling van de toUen,
in- of uitvoerrechten, al naar gelang de omstandigheden. Anders dan veronderstellingen van bepaalde historici laten vermoeden, kunnen wij constateren dat
deze politiek onverminderd werd voortgezet tôt aan het einde van het ancien
régime.^'^
Tenslotte was er een derde manier om direct hulp te verlenen aan de ondernemers:
door middel van leningen. Het lijkt alsof de regering zelden haar toevlucht nam tôt
dit systeem. Alleen de ondernemingen die haar zeer na aan het hart lagen werden
erdoor begunstigd. In dit opzicht is het verhaal van de Maatschappij van Houtzaagmolens, nabij Oostende, intéressant, te meer omdat men hier getuige is van
een opeenhoping van maatregelen. Het ging erom windzaagmolens te vestigen
zodat men rechtstreeks bout uit het noorden kon betrekken zonder tussenkomst
van de HoUanders. De maatschappij die voor dit doel opgericht was, met aan het
hoofd P.H. Mannens, P.F. Pijke en M. de Brauwer, onderhandelde met de regering en kreeg voor elkaar dat er allereerst, op 31 december 1751, een verordening
kwam die de invoerrechten op gezaagd hout dat uit het buitenland kwam verhoogde. Wat betreft het octrooi van 10 januari 1752, dit verleende de Maatschappij
vrijstelling van invoerrechten op gezaagd hout dat uit het buitenland kwam. De
onderneming had de eerste jaren met wat moeilijkheden te kampen; toen ze in
1756 aan de rand van het faillissement stond, kreeg ze van de regering een lening
van / 5 0 000 tegen een rente van 5%. Onder de anderen die profijt trokken van
overheidsleningen waren Peterinck voor zijn porseleinfabriek in Doornik (10 000
gulden in 1755) en de Engelsman Thomas Murry voor zijn salpeterzuurfabriek die
gevestigd was in kasteel Crayenhoven bij Vilvoorde (2594 gulden en 15 stuivers
tussen december 1759 en juli 1761)."
DE OPRICHTING VAN O V E R H E I D S O N D E R N E M I N G E N

Cobenzl aarzelde niet om over te gaan tôt de oprichting van industrieën die door
de staat gecontroleerd werden op terreinen waarvan men veronderstelde dat ze
verwaarloosd werden door de particulière ondernemer. Men kende in de jaren
vijftig en zestig drie van dergelijke initiatieven die aile strandden en de inspiratoren van deze politiek in verlegenheid brachten. Geen van deze ondernemingen
overleefde het toen Cobenzl op 27 januari 1770 plotseling stierf.
Met de zoutraffinaderij van Oostende (1756) die geheel door de regering gefinancierd werd, was het hetzelfde gesteld. Deze fabriek was een financiële mislukking.
Het Project had aanzienlijke investeringen vereist; desondanks was na veertien
jaren de winst nog maar 2908 gulden-i9st-5p. In juli 1770 besloot men het voorstel
van de Raad van Financiën om de fabriek te sluiten op te volgen.
Een gelijksoortig lot was de salpeterfabriek beschoren die op kosten van de regering opgezet was in het park van Brussel door de Zwitser Abry (1759) en de salpeterzuurfabriek van Murry die officieel was begonnen te werken op kosten van de
staat vanaf januari 1762.'"
DE T A N E N D E I N V L O E D V A N DE G I L D E N

Als men de stadjes van de Zuidelijke Nederlanden zoals Limburg, Charleroi,
Waver, Zichem en een belangrijker centrum als Verviers in het prinsbisdom Luik
uitzondert, dan kan men aannemen dat het gildestelsel in de laatste twee eeuwen
van het ancien régime overal de scepter bleef zwaaien.
Het gildestelsel had vooral invloed op de beroepen in de sector voeding en op de
kleinhandel (slagers, bakkers, bierbrouwers, garenverkopers), het bouwvak (timmerlieden, metselaars, loodgieters, enzovoorts), het vervoer (binnenvaartschippers) en tôt slot de textiel. Gelukkig ontsnapten andere sectoren die spoedig de
grote industrie symboliseerden aan die invloed; dit was het geval bij de steenkoolwinning en de glasindustrie en in mindere mate bij de zware metaalindustrie, want
in Namen bestond, sinds 1345, een 'Cour des Ferons', samengesteld uit de eigenaren van ovens en smederijen in de provincie; oorspronkelijk een raad voor gemeen131
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Optocht van de gilden op de
Meir te Antwerpen.
In bijna aile steden bleef het
gildestelsel in de laatste twee
eeuwen van het ancien régime
de scepter zwaaien.
Schilderij van Nicolaas van
Eyck, ijde eeuw.
Muséum Vleeshuis, Antwerpen.

schappelijk overleg, had het Hof zich allengs ontwikkeld tôt een strafrechtbank
met vele bevoegdheden.'^
Na Cobenzl begon de regering van Brussel plotseling een algemene aanval tegen
de gilden, overblijfselen uit de middeleeuwen die met recht gezien werden als
belemmeringen voor de moderne methoden van de industrie en van de handel;
tegenstanders van de gilden waren bovendien van mening dat het afremmen van
de prijsverhoging bevorderd zou worden als men de vrije concurrentie toeliet in de
distributiesector.
Voordat de centrale regering zich er echter voor inzette om de toegang tôt de
gilden te vergemakkelijken en hun privilèges aan het wankelen te brengen, was
hun macht al van binnenuit uitgehold. Het voorbeeld van de textielindustrie is
kenmerkend. Zo waren er in Antwerpen, ondanks de beperking van het aantal
weefgetouwen en van de regiementering van de produktie, enkele ondernemende
kooplieden die erin slaagden hun arbeiders samen te brengen in werkplaatsen die
een voorloper waren van de manufactuur. Zij hadden zich meester gemaakt van
de werkelijke leiding van de zijde-industrie. Al in de i7de eeuw paste de produktie
in Gent en in Brugge zich snel bij de verandering van stijl aan, en wel in die mate
dat het steeds moeilijker werd de verschillen te onderkennen tussen produkten uit
verwante branches; sterker nog: bepaalde nieuwe industrieën waren zelfs helemaal verstoken van voorschriften. Om de woorden van J. Craeybeckx aan te
halen, men kan constateren dat in de i8de eeuw, 'het gildestelsel al sinds lange tijd
in de export, in werkelijkheid niets anders is dan het laatste bolwerk van de zwakken."*
We hebben gezien dat de steenkool-, de glas- en de ijzersector geheel of gedeeltelijk ontsnapten aan de druk van de gilden. Maar de regering had nog al wat moeite
om deze sectoren te verdedigen tegen de eisen van de corporaties. Zo werden in
1773, na een strijd van zeven jaar, de kolenbrandersbazen van Charleroi en van het
graafschap Namen vrijgesteld van het voogdijschap van het gilde van koperslagers dat voorgaf het alleenrecht te bezitten op het vervaardigen van koperen
waterketels, onmisbaar voor de 'vuurpompen' die de kwelwaters uit de steenkolenmijnen verwijderden."
DE I N F R A S T R U C T U U R V A N DE W E G E N EN V A N DE V A A R W E G E N

De steenwegen, onder het Spaanse bewind nog uiterst gering in aantal, werden
onder de Oostenrijkers aanzienlijk uitgebreid, vooral na 1750 en voornamelijk
tussen 1764 en 1779, jaren die in de période van de grootste welvaart vielen. De
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politiek van de Brusselse regering bestond echter hieruit dat zij zich zelf niet wilde
belasten met de aanleg van wegen en dat zij niet toestond dat het aantal wegen
veel groter werd dan het aantal vaarroutes. De uitbreiding van de verbindingswegen was dus vooral de taak van de Provinciale Staten en van de steden.
Men moet echter niet denken dat de regering zich niet voor de zaak interesseerde.
In werkelijkheid controleerde zij, vooral in financieel opzicht, de initiatieven van
de lagere organen: de technische kwaliteit van de ontwerpen, het economisch voordeel van de voorstellen, de financieringsmiddelen, onderhoudskosten, enzovoorts.
Klaarblijkelijk wilden de autoriteiten tôt elke prijs een te zware aanslag op de
staatskas vermijden.
De gereserveerde houding van Brussel had vanzelfsprekend tôt gevolg dat een
gezamenlijke visie ontbrak. Toch moet men bij het opmaken van een balans - in
1793 besloeg het aantal verharde wegen 2482 km - vaststellen dat zij een homogeen en voldoende volledig geheel vormde. In het prinsbisdom Luik, waar men in
de i8de eeuw getuige was van de aanleg van totaal 358 km weg, wat aangemoedigd
werd door de Staten, bestond evenmin als in de Nederlanden een gecoOrdineerd
plan voor de aanleg.
Terwijl vlak voor de samenvoeging met de Franse republiek drie regio's achtergesteld leken te zijn, namelijk de Kempen, Luxemburg en het gebied Tussen Samber
en Maas, was de balans toch niet ongunstig voor verscheidene sectoren van de
industrie: in feite waren, dank zij de aanleg van deugdelijke wegen, de kolenindustrie van de Borinage, van het 'Land van Charleroi' en van de streek van Luik, de
steenindustrie van Henegouwen en van Brabant, en de textiel van Vlaanderen en
van Verviers, vooruitgegaan.
Door de wegen werd dus voor een groot gedeelte aan de behoefte van de industrie
tegemoetgekomen. Dit lag anders waar het de scheepvaart betrof. Terwijl in de
lyde eeuw verbetering en uitbreiding van de waterwegen uitgevoerd werden met
het oog op agrarische en commerciële doeleinden - dat wil zeggen voornamelijk
ten gunste van Vlaanderen en Brabant - werd het kanaal in de volgende eeuw door
velen gezien als een hulpmiddel voor de industriële ontwikkeling. Helaas bleef de
kloof tussen plannen en de uitvoering ervan groot. Aan het einde van het ancien
régime waren de resultaten pover: geen enkele binnenlandse waterweg, zo onmisbaar voor de industrieën van de zuidelijke provincies en door hen geëist, was
aangelegd; geen enkel voor het vervoer van steenkool bestemd kanaal (CharieroiBrussel, Bergen-Ath bij voorbeeld), was gegraven."
Welke technische 'revolutie'?
DE' V U U R M A C H I N E '

Van aile grote technische uitvindingen die hun oorsprong in Engeland vonden, was
de 'vuurmachine' (1706) de enige die, voor de annexatie door Frankrijk, een
krach tige doorbraak heeft gevonden in de 'Belgische' provincies. Deze waren zelfs
een van de eerste die de pomp van Newcomen op het continent gebruikten.
Deze luchtdrukpomp, de voorloper van de stoommachine van Watt, vond snel een
bevoorrecht werkgebied in de mijnen, in het bijzonder in de steenkolenmijnen,
voor het wegpompen van het grondwater. De eerste werd in 1720 geïnstalleerd in
de steenkolenmijn van Groumet in Jemeppe-sur-Meuse. Tien jaar later bouwde
men een gelijksoortige machine voor de loodmijnen van Vedrin (graafschap
Namen); in 1735 installeerde Jean-Jacques Desandrouin, die vanaf 1732 een zelfde
pomp had laten bouwen in de steenkolenmijnen van Fresnes (Noord-Frankrijk),
er ook een in de groeve van Fayat in Lodelinsart (Charleroi). Hiermee was een
eerste aanzet gegeven en breidde het aantal 'vuurmachines' in het steenkolenbekken zich uit. Aan de vooravond van de Franse Revolutie kon men het aantal 'vuurmachines' dat in de steenkolenmijnen in werking was op 46 schatten, en wel een
twaalftal in het gebied rond Luik, tien in het 'Land van Charleroi' en in de BasseSambre (Beneden-Samber) - vier in de streek van het Centrum en twintig in de
Borinage."
133

HET SOCIAAL-ECONOMISCHE LEVEN 165O-180O

In de jaren dertig stond de produktie stil doordat de steenkolenmaatschappijen op
exploitatiemoeilijkheden stuitten. De nog niet geheel ontwikkelde technieken
waar ze over beschikten - windassen, afwateringsgangen - maakten het niet altijd
mogelijk om op een afdoende manier het water dat de mijn overspoelde te bestrijden. Maar door het uitgeput raken van de bovenste steenkolenlagen werd men
gedwongen dieper met de winning te gaan. De 'vuurmachine' was de oplossing
voor het probleem, want ze maakte het mogelijk dat de steenkolenmijnen dieper
werden en tegelijkertijd zorgde ze voor een wezenlijke vooruitgang van de kolenproduktie. Aan het einde van het ancien régime bereikten bepaalde steenkolenmijnen in Charleroi een diepte van ongeveer 200 meter en in Luik zelfs 300 tôt 350
meter.^°
DE TECHNIEKEN VAN DE IJZERINDUSTRIE

In een tijd waarin het hout steeds maar duurder werd, was het van essentieel
belang voor de ondernemers dat zij de houtskool door steenkool konden vervangen
bij de bewerkingen die nodig waren voor het maken van ijzer: het smelten van erts
en het bewerken van het ruwe ijzer. In elk geval mocht de steenkool niet in aanraking komen met het erts of met het ruwe ijzer voordat het veranderd was in smeedbaar ijzer, want de onzuivere onderdelen van de steenkool - zwavel - beïnvloedden
de kwaliteit van het metaal. Het was dus belangrijk cm de zwavel uit de steenkool
te halen. De Engelsen waren de eersten die vanaf 1709 deze techniek beheersten.
Het staat vast dat de vervaardiging van cokes aan de Engelse ijzerindustrie een
technische voorsprong verleende, die zij behield tôt aan het begin van de içde
eeuw.
Vanaf 1768 probeerden de Luikse metaalbewerkers - J. Ph. de Limbourg (de
smederijen van Theux), A.N. Posson (ovens van Vennes in Luik), M. le Rond
(oven van Grivegnée) - en die van het graafschap Namen - J.M. St. Desandrouin
(fabrieken in Charleroi, Walcourt en in Couvin, op Luiks grondgebied dus) - deze
Engelse technieken toe te passen, maar zonder succès. Niettemin blijken
omstreeks 1780 een aantal van de eigenaren van de smederijen begonnen te zijn
met het gebruiken van een mengsel van houtskool en van gezuiverde steenkool,
waarvan de fabricage een industrieel stadium bereikt had: zo dreef bij Charleroi,
om precies te zijn in Châtelet (prinsbisdom Luik), vanaf 1782 een Fransman,
Burat, handel in gezuiverde steenkool; in dezelfde tijd werd het tôt cokes verwerken toegepast in de steenkolenmijnen van de Borinage.^'
IJzersmederijen in de parken
van het koninklijk slot
Mariemont te Henegouwen
en het kasteel Samson bij
Namen.
Door het vestigen van
smederijen op hun grondgebied
trachtten adel en landvoogd
deel te hebben aan de opbloei
van het economische leven. Pas
omstreeks ij8o kwam de
ijzerfabricage in de Zuidelijke
Nederlanden in een industrieel
stadium door de toepassing
van cokes.
Pentekeningen van Ignaz
Vitzthumb uit ij88 en ijço.
Koninklijke Bibliotheek,
Brussel.
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Uit dit langzaam doordringen van het gebruik van cokes mag men echter niet
concluderen dat de ijzerindustrie van Luik en van de Nederlanden onderontwikkeld was. In de tweede helft van de i8de eeuw werden met name in Luik, in Couvin
en in St.-Hubert reverbeerovens (spiegelovens) gebruikt die het voordeel hadden
dat ze het metaal niet in aanraking brachten met de brandstof; ze konden dus met
steenkool gestookt worden en tôt het puddelen zijn intrede deed in België (1822)
werden ze gebruikt voor het smelten van oud ijzer en voor het opnieuw smelten van
gietijzer.^^ Zo waren er na 1760 verscheidene vestigingen in Luik, Wépion, Couvin,
enzovoorts, in staat ijzeren cilinders te fabriceren (3 meter hoog) die het belangrijkste onderdeel vormden van een 'vuurmachine', terwijl tôt dan toe alleen de
Engelse fabrieken ze maakten."
Het is dan 00k goed, eraan te herinneren dat tussen 1787 en 1793 de walsmachine
voor plaatijzer haar intrede deed in het Luikse, in de dalen van Hoegne (Chaudfontaine) en van de Vesder (Ster).^"
DE TEXTIEL

In Engeland had in de textielindustrie een ommekeer plaats door een reeks grote
ontdekkingen die geleid hebben tôt een sterke mechanisatie van deze sector. Laten
we ons in het kort de diverse stadia nog cens voor de geest halen: in 1733 vond J.
Kay de schietspoel (flying shuttle) uit, die verbetering betekende voor het oude
weefgetouw; vervolgens kwamen er plotseling verbeteringen in de spinnerij: in
1738 de spinmachine van Wyat en Paul, in 1765 de 'jenny' van Hargreaves, in 1768
de 'waterframe' van Arkwright en tenslotte in 1779 de 'mule jenny' van Crompton; in 1785 herstelde Cartwright het evenwicht tussen spinnen en weven door het
ontwerpen van een mechanisch weefgetouw.
Als men deze opsomming vergelijkt met wat er in de 'Belgische' provincies in
werkelijkheid tôt stand is gekomen, dan moet men wel tôt de conclusie komen dat
de uitslag magertjes is. In Verviers is de 'diable volant' - een kaardmachine - het
enige nieuwe werktuig dat men noemen kan (1747); verder kan men de weinig
geslaagde pogingen noemen om de katoenspinnerij in Doornik (1782) en in Charleroi (1790) te mechaniseren. Men moest kortom de pogingen van een Lieven
Bauwens in Cent (1798) en een William Cockerill in Verviers (1799) afwachten,
eer de 'industriële revolutie' haar intrede deed in de textiel.
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Een sectorsgewijze analyse
DE S T E E N K O O L

Terwijl de steenkool in de i6de eeuw in het steenkolenbekken al op grote schaal
werd gebruikt voor de verwarming van de huizen en voor het stoken van de kleine
industrieovens (smederijen van spijkermakers, baksteenovens, kalkovens), strekte
in de lyde eeuw het gebruik ervan zich onbeperkt uit over aile regio's en aile kleine
industrieën waar voor de bewerkingen vuur aan te pas kwam (bierbrouwerijen,
distilleerderijen, suiker- en zoutraffinaderijen, ververijen); zelfs de glasblazerijen
namen aan het einde van de lyde eeuw hun toevlucht tôt steenkool.
Er was dus in de lyde eeuw een grote vraag naar steenkool. De weinige statistieken
waarover men beschikt, tonen trouwens duidelijk een soms aanzienlijke toename
van het aantal ontgonnen aders vanaf de jaren veertig, met name in de streek van
Charleroi. De Borinage was ontegenzeglijk het gebied dat het rijkst was aan steenkool: de Franse intendant Daniel François Voysin verklaarde in 1697 dat men in de
omgeving van Bergen steenkool won uit 120 steenkolenmijnen waarin 5000
mensen werkzaam waren. De streek van Luik deed hier niet voor onder; in het feit
dat het Luikse werktuigkundigen waren die in de loop van de eeuw mijnpompen,
voornamelijk zuigpompen, uitvonden die in staat waren het water te doen stijgen
tôt aan de afwateringspijpen, kan men hiervan een bewijs zien. Deze eerste
'machines' werden ofwel door armkracht bewogen, door paarden, door een windmolen, of ook wel door schepraderen, die door een waterval in beweging werden
gezet.
Maar de oorlogen van Lodewijk XIV zouden aan deze industrie aanzienlijke schade gaan toebrengen. Omdat het steenkoolbekken gelegen was in een gebied waar
de Franse troepen en hun tegenstanders elkaar troffen, had het vooral te lijden van
de veroveringen, de verwoestingen en van de onderbrekingen van de handel. In het
land van Charleroi was vanaf de jaren zeventig de achteruitgang merkbaar. De
situatie was niet beter voor de mijnen van het graafschap Henegouwen, waarvan
het grootste gedeelte van de produktie werd uitgevoerd naar Vlaanderen, via de
rivier de Haine tôt aan Condé; van daar zakten de boten de Schelde af om Doornik
aan te doen en vervolgens Gent. Langs deze route stonden talrijke tolhuizen; maar
de annexatie door Frankrijk in 1678 van Condé en Doornik loste niets op, want de
Fransen hieven op hun beurt belastingen, die anderzijds de Spanjaarden ook
bleven eisen! Deze verdubbeling van de aanslagen had onvermijdelijk gevolgen
Steenkolenmijn.
De steenkolenbekkens van
Borinage, Centrum en
Charleroi kwamen in de loop
van de i8de eeuw door de
toenemende vraag naar
steenkool tôt een snelle
ontwikkeling.
Schilderij van Léonard
Defrance (ij^yiSo^j.
Musée de l'Art Wallon, Luik.
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voor de handel, vooral daar in 1680 een douanetarief ingevoerd werd dat gunstig
uitkwam voor de Engelse steenkool. Van toen af waren de Vlamingen gewoon zich
te bevoorraden met steenkool uit Newcastle. Het aantal rechten dat in Doornik
aan de 'Pont des Trous' op het waterverkeer werd geheven, laat zien dat de export
van Henegouwen naar het noorden daalde. Per période van tien jaar was het
gemiddeld aantal boten met kolen dat doorgevoerd werd via Doornik: 1669-1678:
85; 1679-1688: 71; 1689-1698: 21; 1699-1708: 72; 1709-1718: 20. De toename in de
période 1699-1708 kan men verklaren door de invloed van de douanemaatregel van
1703 (een gemiddelde van 144 boten per jaar tussen 1703 en 1705). Deze gemiddelden krijgen pas inhoud als men ze vergelijkt met het aantal boten dat voor de
oorlogen door de sluizen van Doornik voer: 216 (onvoUedig getal) in 1665 en 307 in
1666. Tôt omstreeks de jaren 1730-1740 ontkwam de steenkoolindustrie, die vooral
in de Borinage en in het Centrum te lijden had van een grote overproduktie veroorzaakt door de afwezigheid van goede verbindingswegen en door het ontbreken van
de Engelse concurrentie, niet aan de algemene economische malaise."
Een wegennet dat beter toegerust was, een douanepolitiek die na 1761 protectionistischer werd, gereedschap dat beter aangepast was om het grondwater uit de
onderste lagen te verwijderen, aangezien overal de bovenste lagen enigszins uitgeput raakten, en tôt slot een toenemende vraag die verband hield met de grote
bevolkingstoename en met de industriële uitbreiding, hadden een positief effect op
het gehele steenkolenbekken. Dé ontwikkeling schijnt het snelst gegaan te zijn in
de streek van Charleroi waarvoor men over verscheidene aanwijzingen beschikt:
zo was tussen 1740 en 1780 het aantal ontgonnen steenkolenaders in de heerlijkheden Charleroi, Gilly, Châtelineau drieënhalf keer zo groot geworden, en was de
hoeveelheid Luikse steenkool (Montignies-sur-Sambre, Châtelet, Marchienneau-Pont, Farciennes) - die ingevoerd werd in het douanegebied van Charleroi tussen 1760 en 1791 verzesvoudigd. Hoe het 00k zij, er is fundamenteel, zij het niet
in het gehele steenkolenbekken, sprake van een gelijkmatige vooruitgang, een
stijgende lijn. Voor het overige constateert men een aanzienlijke afname van de
invoer van Engelse steenkool in de Oostenrijkse Nederlanden, vooral na 1773, een
afname die zich voortzette tôt in de jaren 1785-1787. Maar ook de invloed van een
andere concurrent van de Henegouwse steenkool in de tweede helft van de i8de
eeuw mag niet worden onderschat: de magere steenkool van de Maatschappij van
Anzin die eerst in Fresnes (1724) in Frans Henegouwen en vervolgens in Anzin
(1734) ontdekt en geëxploiteerd werd, en die in het bijzonder de voorkeur genoot
van de eigenaren van de kalkovens van de streek van Doornik. De opkomst ervan in
enkele'Belgische' provincies (Doornikse [Tournaisis], Vlaanderen) verklaart dat
de toename in de Borinage minder opzienbarend was dan in de streek van Charleroi. Tôt slot moet worden vermeld dat in het zuiden van Luxemburg de Lotharingse steenkool in opkomst was, terwijl de steenkool die men won in het Saargebied in
gelijke mate gebruikt werd in het zuidwesten van Luxemburg en in het land van
Hervé.
Aan de hand van decijfers diebekend zijn over het jaar IV (1796) en in overweging
nemend dat de produktie in het département Jemappes (Borinage, Centrum,
Charleroi) al aan het einde van de i8de eeuw - zoals dat ook het geval was kort na
1800 - 70% van de 'nationale' produktie vertegenwoordigde, kan men tegen 1796
de kolenproduktie op ongeveer 770 000 ton schatten. Voorop stond de Borinage
met 310 000 ton (40%); haar steenkool werd ondanks de concurrentie van Anzin
uitgevoerd naar Vlaanderen en naar Noord-Frankrijk. De tweede plaats werd
ingenomen door het Luikse met 230 000 ton (30%); sinds het midden van de i7de
eeuw was er sprake van een aanzienlijke toeneming (ongeveer 50 000 ton); deze
kolen vonden aftrek in Haspengouw, Condroz, Brabant (Antwerpen), Limburg en
Oostenrijks Gelderland. Op de derde plaats stond de streek van Charleroi met
165 000 ton (21,5%); de export richtte zich op het zuiden (de steenkool werd per
boot de Maas en de Samber op gevaren naar Namen en Noord-Frankrijk) en
vooral op het noorden (Brussel en het noorden van Brabant); de steenkool van
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Charleroi slaagde erin door te breken op de markt van de Verenigde Provinciën,
vooral tijdens de Vierde Engelse Oorlog van 1779-1782. Tôt slot nog het bekken
van het Centrum - 65 000 ton (8,5%) - duidelijk minder dan de voorafgaande
gebieden; het bekken kwam veel later tôt ontwikkeUng. Denk bij voorbeeld aan het
feit dat de stelselmatige ontginning in Haine-St.-Pierre en La Hestre niet eerder is.
begonnen dan in 1755, terwijl de maatschappij van Mariemont pas in 1801 werd
opgericht. De verspreiding van de steenkolen van het Centrum bleef beperkt tôt
Henegouwen, het zuidwesten van Vlaanderen en het zuiden van Brabant.
De mechanisatie was nog niet ver gevorderd in de steenkolenmijnen van de i8de
eeuw, zelfs niet in die, welke op kapitalistische grondslag waren georganiseerd;
hiervan kan men een bewijs zien in de belangrijke plaats die arbeidskosten innamen. Zo beschikte men bij de Maatschappij van Redemont (Haine-St.-Pierre en
La Hestre) inderdaad niet over een 'vuurmachine'; de arbeidskosten bedroegen in
de tweede helft van de i8de eeuw twee derde van de totale kosten."
HET IJZER

De produktie van ijzer: ovens en smederijen
In de Nieuwe Tijd bleven het gebied Tussen Samber en Maas en Luxemburg de
grote producenten van gietijzer en van ijzer. Ze hadden het voordeel van de
natuurlijke omstandigheden die de ontwikkeling van hun fabrieken bevorderden:
bout in overvloed - men bedenke dat houtskool lang de enige brandstof was die
gebruikt werd bij vervaardiging van ijzer - en rijke ertsaders; tôt slot hadden deze
streken het voordeel van rivieren en vele beken - waterkracht was onmisbaar om
de schepraderen en de blaasbalgen van de smederijen in beweging te zetten. Maar
dit ailes ging niet zonder industriële vervuiling: in de streek van Couvin maakte
men zich al in 1653 zorgen over de rivierbeddingen die vol lagen met ijzerslakken
en steenresten, overgebleven van het pletten van het erts. Twee streken maakten
een omwenteling door. Eerst schakelden in het Luikse, vanaf de i7de eeuw, het
markiezaat Franchimont (bekken van Hoegne) en het naburige dal van de Ourthe, de industrieën geleidelijk over op het bewerken van ijzer (veertien ovens in
1566 in het dal van de Hoegne, vier in 1630, twee in 1770; acht ovens in het begin
van de i7de eeuw in het dal van de Ourthe, vijf aan het einde van de eeuw, twee
omstreeks 1800). Het einde van het conflict tussen Spanje en de Verenigde Provinciën beroofde de Luikenaren van één van hun belangrijkste bronnen van inkomsten: de produktie van kanonnen en ijzeren kanonskogels voor de Spaanse légers.
Anderzijds gingen de ovens van de streek Beaumont-Chimay (Henegouwen),
ingeklemd tussen Frankrijk en het prinsbisdom Luik, achteruit, in het voordeel
van het Luikse Tussen Samber en Maas.
Tôt in de eerste helft van de i8de eeuw werd het Luxemburgse ijzer vooral
gebruikt door de Luikse ijzerverwerkende industrie, die veel ruw ijzer moest
invoeren. Welnu, in 1765 verhoogde de regering in Brussel de douanerechten die
door de Luikenaren betaald werden op het ijzer dat ze van Luxemburg uit invoerden; ze verwachtte ervan dat daardoor in deze provincie ijzerverwerkende industrieën gevestigd zouden worden. De opzet mislukte, maar resulteerde in een wijziging van de handelsstromen: de Luikenaren verdwenen van de Luxemburgse
markt ten gunste van de Naamse gieterijen; daarentegen werd tegen 1770 het ijzer
van Luxemburg in grote hoeveelheden verbruikt door de fabrieken en de spijkerindustrie in de omgeving van Charleroi. De Waalse hoogovenindustrie, die in de i8de
eeuw in de noordelijke provincies en in de Verenigde Provinciën concurrentie
Qndervond van het Zweedse ijzer, herstelde zich weer in de i8de eeuw. Aan het
einde van het ancien régime, kon men over het geheel genomen van welvaart
spreken want de 'Belgische' provincies produceerden ongeveer 20 000 tôt 25 000
ton ijzer, wat een vierde van de Franse produktie was!"
Brandstof en grondstoffen vormden een aanzienlijk deel van de kostprijs, zoals de
volgende tabellen, opgesteld aan de hand van de boekhoudingen van Luxemburgse fabrieken, wel aantonen; men ziet de bespottelijk lage prijs van de arbeid.^'
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1 ICostprijs van het gictijzcr ( g c m i d d c l d c in '
Montauban (1766-1 783)

Septfontaines (1761 -1764)

55
34
3
6

63
27

houtskool
erts
handwerk
diverse kosten

5
5

2 Kostprijs van het ijzer ( g e m i d d e i d e in %)
Prelle et S a i n t e - O d e

Ansembourg (1761 -1764)

(1776-1783)
houtskool 2 7
gietijzer 5 4
vervoer 8
handwerk 7
diverse kosten 4

31
47
3
8

Werklieden in een ijzergieterij.
Schilderij van Léonard
Defrance (1735-180^).
Musée de l'Art Wallon, Luik.

Pistool met twee lopen.
Luiks fabrikaat, i8de eeuw.
In de tweede helft van de ijde
eeuw richtte de Luikse
wapenindustrie zich geheel
en al op de produktie van
draagbare vuurwapens als
pistolen, musketten, sabels
en bajonetten. Zij waren
bestemd voor de internationale
handel.
Gruuthuse Muséum, Brugge.

Het verwerken van ijzer. De spijkerindustrie. De wapenindustrie
De i7de en de i8de eeuw werden gekenmerkt door de uitbreiding van ijzerverwerkende fabrieken. Deze fabrieken, die trouwens het voordeel hadden dat ze met
steenkool werkten, hadden vooral succès in het Luikse gebied. De gieterijen (voor
het smelten van het ijzer dat ze tôt ijzerrepels sneden die bestemd waren voor de
spijkerindustrie) namen vooral toe in het dal van de Vesder; hetzelfde gold voor de
'martinets', ook wel 'marteaux' (smeedhamers) of 'makas' genoemd (pletwerkplaatsen vooral in het dal van de Hoegne), en voor de plaatwerkerijen die onderdelen produceerden voor verschillende werktuigen, zoals ploegscharen en spaden
(vooral aan de oevers van de Ourthe). Charleroi, dat sinds de stichting in 1666
uitzonderlijke privilèges genoot, trok ook fabrieken aan voor de verwerking van
ijzer dat in de 'Belgische' gebieden werd geproduceerd. De spijkerindustrie van de
Zuidelijke Nederlanden, die vooral gevestigd was in de dalen van de Samber en
van de Piéton (in de onmiddellijke omgeving van Charleroi, Gosselies, Fontaine
l'Evêque) en in Limburg, kon gedurende lange tijd niet op tegen de Luikse spijker139
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industrie. Verzekerd van internationale afzetgebieden en gevestigd in het oostelijke gedeelte van Luik aan de oevers van de Maas en van de Vesder, verschafte deze
industrie werk aan vele duizenden werknemers en bleef zij tôt aan het einde van
het ancien régime de belangrijkste metaalindustrie in het land van Luik. Tôt
omstreeks 1760 had zij haar bloei - onderbroken door enkele crisissen zoals in de
jaren 1737 tôt 1743 - te danken aan de uitgebreide afzetgebieden die Holland bood,
en in het bijzonder de Oostindische Compagnie. Maar de concurrentie werd spoedig harder: in Frankrijk kwam de spijkerindustrie tôt ontwikkeling, beschermd
door het douanetarief van 1756; in de Zuidelijke Nederlanden slaagden de kapitalisten uit Charleroi, waaronder A.J. Drion, erin hun produkten ingang te doen
vinden (timmerspijkers, scheepsspijkers) in de Verenigde Provinciën (1764). Van
toen af was er een buitengewoon snelle ontwikkeling: tussen 1760-1764 en 17801784 steeg de uitvoer van spijkers van de Zuidelijke Nederlanden van 1 200 000
pond tôt 3 500 000; de spijkerindustrie van Charleroi zorgde voor de helft van deze
uitvoer. Niettemin bleef de Luikse spijkerindustrie, zelfs toen vanaf het einde van
de jaren zestig haar uitvoer stilstond, de belangrijkste met een gemiddelde jaarlijkse uitvoer die rond de 6 500 000 pond lag. Zowel in Luik als in de Zuidelijke
Nederlanden deed zich een lichte achteruitgang voor na het einde van de Vierde
Engelse Oorlog. Na 1785 had Fontaine l'Evêque eveneens te lijden van de concurrentie van de spijkerindustrie van Valenciennes (Frankrijk).^'
Maar er was een andere Luikse industrie, die niet minder beroemd was: de wapenindustrie. Hier voltrok zich in de tweede helft van de i7de eeuw 00k een verandering. Men hield op met de fabricage van zwaar geschut en richtte zich helemaal op
de produktie van draagbare vuurwapens. De eerste fabriek voor het boren van
kanonnen werd opgericht in Prayon, in het dal van de Vesder (1612); men telde
acht vestigingen aan de oevers van de Vesder in 1650 en een veertigtal in het
midden van de i8de eeuw. Naast musketten en pistolen produceerde de Luikse
wapenindustrie- 2000 tôt 2500 werknemers - aan het einde van het ancien régime
00k zwaarden, sabels en bajonetten. De wapenproduktie was vooral gericht op de
internationale handel. Op de eerste plaats kwamen de Verenigde Provinciën waar
Amsterdam en Rotterdam als doorvoerhavens fungeerden. De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog zorgde voor een bloeiperiode voor de Luikse wapenindustrie,
evenals trouwens voor enkele eigenaren van smederijen in het gebied Tussen
Samber en Maas, die zich in die tijd specialiseerden in de fabricage van artilleriekanonnen (Couvin). Behalve voor de sector van de zware wapens, waar men een
beroep deed op de mechanische fabricage, speelde handarbeid nog steeds een
grote roi in de wapenfabricage.'"
DETEXTIEL"

Wol
In de i7de en i8de eeuw verloor de van oudsher bekende lakenhandel van de grote
Vlaamse steden, Brugge en Gent, en die van Brabant, Antwerpen, Brussel,
Mechelen en Leuven, in toenemende mate aan betekenis - dit niettegenstaande de
door deze steden gevoerde protectionistische politiek. Langzaam maar zeker
verdwenen in de i7de eeuw de Vlaamse en Brabantse lakens van de internationale
markt; bovendien werd de markt overspoeld met goedkope, uitheemse stoffen,
afkomstig uit Luik en zelfs uit Limburg (Eupen). Het was duidelijk dat de grote
stedelijke lakenhandel niet opgewassen was tegen de lakenfabricage op het platteland waar de arbeidskrachten goedkoper waren: aan het begin van de i8de eeuw
kostte een laken dat in Antwerpen vervaardigd was 12 stuivers meer dan een
plattelandsprodukt. Dat er met name in Brugge na 1729 nog maar 21 weefgetouwen in werking waren, is dan 00k een logisch gevolg van deze ongunstige ontwikkeling. Feitelijk was in de i8de eeuw de enige bloeiende weverij die kwaliteitslaken
(wol uit Spanje) leverde, die van Verviers (prinsbisdom Luik); in de tweede helft
van de lyde eeuw had deze ongeveer 7000 arbeiders in dienst en ongeveer 500
weefgetouwen in bedrijf waarvan 300 in de stad zelf. De gemiddelde produktie
was 22 000 stuks, waarvan 90% naar Duitsland en Oost-Europa ging. Niettegen-
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staande de vestiging vanaf 1725 van filialen in Limburg (Hodimont), waar het
mogelijk was de protectionistische maatregelen die de regering in Brussei ter
bescherming van de Limburgse industrie had genomen te ontduiken, schijnt het de
fabrikanten van Verviers die tal van wevers en spinners in het Waalse Limburg
lieten werken, toch niet gelukt te zijn werkelijk vaste voet in de Zuidelijke Nederlanden te krijgen.
Met uitzondering van Verviers waar dus laken van goede kwaliteit werd geproduceerd, bestond de wolindustrie voornamelijk uit de produktie van een licht, goedkoop soort laken dat grotendeels van inheemse wol werd gemaakt. In het Land van
Hervé, evenals op de rechteroever van de Maas, tussen Argenteau en Cheratte,
kwam de saaien-industrie tôt ontwikkeling, terwijl Stavelot-Malmédy grof laken
van Luxemburgse wol produceerde. De verwerking van 'queues et pennes' (weefselresten) die in het prinsbisdom Luik verboden was, nam een ongekend hoge
vlucht in Dison (Limburg) dat het belangrijkste dorp van de streek werd. De
weefselresten kwamen uit Verviers, Aken, Noord-Frankrijk en zelfs uit Portugal.
Daarentegen had het stadje Thuin (in het Luikse Tussen Samber en Maas) de
grootste moeite om haar wolindustrie tôt aan het einde van het ancien régime op
gang te houden: de voordelen van goedkope werkkrachten en plaatselijke wol
wogen niet op tegen de nadelen van een geografisch ongunstige ligging en tegen
het protectionisme van de Zuidelijke Nederlanden. In diezelfde tijd had er vanaf
1759 op initiatief van de Brusselse autoriteiten een concentratie van weverijen in
Charleroi plaats (veertig weefgetouwen in 1773). Deze weverijen gebruikten als
grondstof wol uit de omgeving.
De achteruitgang van de grote stedelijke lakenfabricage in Vlaanderen en
Brabant betekende niet dat de wolverwerking geheel en al verdween; zij werd
Verdure tapijt, vervaardigd
te Oudenaarde, i8de eeuw.
Tegelijk met de achteruitgang
van de lakenhandel verloren
00k de laken- en tapijtweverij
in de ijde en i8de eeuw aan
betekenis.
Koninklijke Musea van Kunst
en Geschiedenis, Brussei.

142

N I J V E R H E I D IN DE Z U I D E L I J K E N E D E R L A N D E N

echter een marginaal bedrijf. In de i8de eeuw was van aile textielarbeiders in
Antwerpen nog geen 5% in de wol werkzaam. Weliswaar beleefde in de tweede
helft van de iSde eeuw de sajetindustrie in Brugge goede jaren, maar deze voorspoed was van voorbijgaande aard. Evenals Brugge profiteerde ook leper in 1645
en in 1657-1658 van de migratie van sajetwevers uit Hondschote; men telde er zelfs
46, maar van hen was er slechts een vijftiental dat zich definitief in Brugge vestigde. Tegen 1650 bedroeg de sajetproduktie 15 000 stuks met een jaarlijks gemiddelde van 6 à 7000 in de jaren 1630-1640; in 1658 bedroeg zij zelfs 20 000 stuks,
waarna een langzame daling intrad waarvan de oorzaak in de ongunstige internationale, economische conjunctuur gezocht moet worden, alsook in de concurrentie
van Limburg en Aken. Na 1675 daalt de produktie definitief tôt onder de 10 000
stuks; tussen 1720 en 1730 worden er nog 7 à 8000 stuks geproduceerd, maar na
1767 zakt dit aantal plotseling tôt onder de 1000. In Gent kwam de wolindustrie
nooit meer tôt werkelijke bloei: 30 patroons in 1713 en 12 wevers in 1738. Toch
waren er omstreeks 1764 in de laken- en dekenindustrie nog meer dan 300 mensen
werkzaam. In diezelfde période hielden in Brussel 12 fabrikanten van wollen stoffen 78 weefgetouwen draaiende."
De tapijtweverij was in de Zuidelijke Nederlanden geen gelukkiger lot beschoren
dan de Iakenweverij. In 1655 was in Gent de tapisserie 'op de manier van Oudenaarde' ingevoerd; er waren daar op een gegeven ogenblik zelfs zestig weefgetouwen met verticale schering ('haute lice') (afzet in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Verenigde Provinciën); omstreeks 1690 was er reeds duidelijk sprake van een
teruggang en in het jaar 1738 was er geen enkel weefgetouw meer. In 1764 werd er
van de Brusselse tapijtweverij gezegd dat zij 'zo goed als van de aardbodem
verdwenen was'. Ook voor Antwerpen en Brugge betekende de i8de eeuw het
einde van een voorheen bloeiende industrie."
In feite bleek de enige sector waar werkelijk sprake van vooruitgang was, die van
de kousenindustrie te zijn. De produktie van wollen kousen, zowel gebreid, zoals in
Brussel (600 arbeiders), als geweven zoals in Charleroi en nog meer in Doornik,
gedijde in de i8de eeuw. Zelfs al toonde de wollen kousenindustrie in Doornik in de
jaren zestig tekenen van vermoeidheid, dan nog waren er 300 à 400 weefgetouwen
in bedrijf waarvan de produktie voor een groot deel in Frankrijk en in de Verenigde Provinciën werd verkocht."
Vlas
De achteruitgang van de Iakenweverij in de Zuidelijke Nederlanden was gedeeltelijk te wijten aan de opkomst van de linnen en de halflinnen stoffen die steeds meer
aftrek vonden.
In de Zuidelijke Nederlanden waren in de i8de eeuw ongeveer 30 000 hectaren
bouwland voor de vlasteelt bestemd. Behalve in het graafschap Vlaanderen, in het
Doornikse en in West-Henegouwen, verbouwde men vlas bij Mecheien, in de
Antwerpse polders (vanaf het midden van de i8de eeuw), voorts, zij het in geringere mate, in de omstreken van Tubize en Genappe en vanaf de jaren zeventig
zelfs in de provincie Namen.
De regering in Brussel had voortdurend met tegenstrijdige belangen te maken:
aan de ene kant de landbouwers die vôôr de vrije uitvoer van vlas waren, aan de
andere kant de industriëlen die daar juist tegen waren, omdat zij niets van prijsverhoging van de grondstoffen moesten hebben. Behalve in de jaren 1759-1766 en
1784-1785 hielden de Brusselse autoriteiten alleen maar rekening met de belangen
van de industrie, hetgeen billijk was zolang als het overschot aan grondstoffen
dienovereenkomstig beperkt was.
De industrie eiste dus een groot deel van de vlasteelt op. De vrede van Munster had
aan de linnenindustrie nieuwe impulsen gegeven. De omzetten op de linnenmarkt
toonden een stijging die in 1661 in Gent een eerste piek bereikte, vervolgens in 1671
in Brugge en in 1678 in Roeselare. In Gent handhaafden de prijzen zich tôt 1690 op
een hoog niveau, de markt van Roeselare daarentegen toonde zich gevoeliger voor
de repercussies van de oorlog (inlijving bij Frankrijk). Gedurende de eerste twintig jaren van de i8de eeuw was er sprake van een algemene recessie, waar echter.
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met name in Roeselare, in de jaren 1723-1726 en 1762-1768 een duidelijke opleving
op volgde. In Gent waren tussen 1773 en 1782 de opbrengsten van de invoerrechten
op het linnen 50 à 60% hoger dan in de jaren dertig. Men beschikt voor bepaalde
streken over exacte cijfers die de ontwikkeling in de linnenindustrie duidelijk
aantonen: in het kanton Wijnendale steeg het aantal weefgetouwen van 408
(indexcijfer 100) in 1721 tôt 1070 (indexcijfer 221,5) i" 1778-1780; in Brugge en
omstreken steeg het aantal tien jaar met 16,5%, ofwel 3255 weefgetouwen in 17681769 en 3790 in 1778-1780; in Brugge werkten in 1729 in de linnen- en 'siamois'
(katoenen inslag en ketting van blauw linnen garen)-weverijen 250 getouwen, in
1760 435 en in 1800 700 getouwen. In 32 dorpen van de 'Oudburg van Gent' steeg
in 1738 het indexcijfer van 100 (4356 weefgetouwen) naar 151,8 in 1792 (6614 weefgetouwen). De ontwikkeling verschilde van gewest tôt gewest, zo was de expansie
groter in de heerlijkheid Kortrijk dan in die van Aalst. De linnenindustrie in Henegouwen zou echter nooit meer de bloei en de roem van de beginjaren van de Nieuwe
Tijd kennen: in 1764 waren er in Ath en in Nijvel nog maar respectievelijk twaalf
en elf weefgetouwen in werking. Het feit dat in deze streken het in de linnenindustrie weinig gebruikte 'ramee'-vlas, van een hoogwaardige kwaliteit, werd
verbouwd, zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn. Desondanks genoot de Doornikse zakdoekenindustrie enige bekendheid.
Vanaf het eind van de i7de eeuw had Brugge een unieke reputatie op het gebied
van het blauw verven van linnen; de goedkope, gestreepte en geruite linnens uit
Brugge waren zeer in trek bij de lagere standen. Overigens moest de stad haar
industrie verdedigen tegen imitaties die leper en Kortrijk in de tweede helft van de
i8de eeuw op de markt brachten en die veel aftrek vonden in de Franse koloniën.
Brugge had eveneens gedurende lange tijd het monopolie van de fusteinproduktie
(katoenen inslag en linnen ketting). De fusteinproduktie schommelde tussen 1660
en 1760 tussen de 18 000 en 25 000 stuks; na die tijd liep de produktie terug (13 000
stuks in 1790) als gevolg van de verminderde belangstelling van de inheemse
handelaren voor dit soort stof. De Gentse specialiteit was de 'tiretein' (een linnen
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stof vermengd met een klein percentage wol); in 1738 verschaften 16 fabrikanten
werk aan meer dan 350 mensen. Onder de met andere grondstoffen vermengde
linnen stoffen handhaafden zich eveneens de 'legaturen' en de 'bourracans' die
sinds 1613 in Gent werden vervaardigd.
In de i8de eeuw bleven Frankrijk, niettegenstaande zijn prohibitieve tarieven, en
Spanje de voornaamste afzetgebieden voor linnen stoffen uit de Zuidelijke Nederlanden. Na de Zevenjarige oorlog (1756-1763) moesten zij echter concurreren met
linnen uit Silezië (Pruisen) en van het Iberisch schiereiland.
Maar behalve de linnenweverij bestreek de linnenindustrie nog drie andere sectoren: die van de blekerij, de twijnderij en het kantwerk.
Lange tijd was de linnenindustrie afhankelijk geweest van de Haarlemse en Eindhovense blekerijen, maar vanaf de i8de eeuw weet zij zich daar langzamerhand
van los te maken. Wat Antwerpen en omstreken betreft, kon weldra (1700) de
blekerij van Borgerhout met die van de Verenigde Provinciën wedijveren. Na 1756
werden in Oelegem en Turnhout blekerijen gevestigd. In 1764 telde Brussel twaalf
blekerijen die zowel voor het binnen- als voor het buitenland werkten. Maar de
twee grote bleekcentra van de Zuidelijke Nederlanden waren die in Brugge (32
blekerijen in 1738), een centrum dat in 'waterbleek' gespecialiseerd was, en Kortrijk waar men 'melkbleek' toepaste. Na 1750 werkten de Kortrijkse blekerijen veel
voor Frans Vlaanderen.
De twijnderij bloeide in Vlaanderen (Gent, Kortrijk, Roeselare, Poperinge); daarentegen raakte zij in verval in Antwerpen vanwege de concurrentie van het platteland en meer in het bijzonder van de Kempen waar de werkkrachten goedkoper
waren. Omstreeks 1738 verschafte de Antwerpse twijnderij werk aan ongeveer 600
mensen, in 1789 aan nauwelijks 100."
In de i8de eeuw was een onvoorstelbaar groot aantal vrouwen in de kantsector
werkzaam. Vooral de Brusselse en de Mechelse kant waren zeer beroemd. In het
midden van de i8de eeuw verschafte de kantindustrie van Brussel werk aan ongeveer 10 000 vrouwen, dit in weerwil van de minder gunstige conjunctuur van die
dagen, die te wijten was aan de door Engeland in 1662 en 1697 genomen protectionistische maatregelen. De kantindustrie schijnt in Brabant (Antwerpen 10 000
mensen, Mechelen 4500; Lier 2 à 3000, Turnhout 1000, Nijvel 500) belangrijker
geweest te zijn dan in Vlaanderen (Menen en omstreken 600, Kortrijk, Aalst,
Geraardsbergen). De 'werkscholen' - in Antwerpen alleen waren er 120 tôt 125 de begijnhoven en de kloosters waren even zovele plaatsen waar men het vak kon
leren en waar kant werd gemaakt. De kant ging naar Frankrijk, Duitsland, de
Verenigde Provinciën, maar vooral naar Spanje."
Vermelding verdient 00k de niet onbelangrijke produktie van dekens uit
vlas'werk' te Zele (350 weefgetouwen in 1764, 1050 arbeidskrachten). Dat het
roten tôt aan het begin van de i9de eeuw niet in de rivier de Leie zelf mocht
plaatsvinden, is een intéressante bijkomstigheid, maar men gebruikte niettemin al
eerder het rivierwater, hetzij in de grachten hetzij in de door dijken van de rivier
gescheiden greppels.
Zijde
Antwerpen en in duidelijk mindere mate Dendermonde waren in de i7de eeuw de
centra waar het meeste omging. Zonder twijfel was in de i7de eeuw getracht
vanuit deze twee steden de zijdeindustrie ook in Gent te vestigen, maar in 1738
moest men zich neerleggen bij een feitelijke mislukking van deze poging: de stoffenweverij, de lintweverij en de passementindustrie hadden op een totaal van 1511
textielarbeiders minder dan 100 'meesters' en volwassen arbeiders in dienst. In
Brugge was het niet veel beter gesteld, niettegenstaande de door de stad in 1660 en
1690 aan de wevers verleende financiële steun, die echter na 1751 ophield. Feitelijk
nam slechts Brussel een plaats van enige betekenis in; in het midden van de i8de
eeuw werd de Brusselse kamelot (een zijden stof) naar Holland, Duitsland, Spanje
en Italië uitgevoerd. Maar het verbod van verkoop in Engeland en de hoge invoerrechten (40%) die in Frankrijk werden geheven, maakten het na 1762 ook deze
industrie onmogelijk zich op een behoorlijk niveau te handhaven (39 weefgetou-
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wen, 200 arbeiders). Wat de werkplaatsen betreft waar 'glansstoffen, gemarmerde en gemoireerde stoffen' (zijde met wollen draad) vervaardigd werden, 00k deze
leden, sinds het dragen van katoen hoe langer hoe meer in de mode was gekomen,
een noodlijdend bestaan (264 weefgetouwen en 440 arbeiders in 1764).
Naar aile waarschijnlijkheid bereikte de zijdeindustrie in Antwerpen omstreeks
1680 haar top. In die tijd was de lint- en passementindustrie (er zouden in 1684 1100
patroons geweest zijn) belangrijker dan de weverij (330 weefgetouwen in 1689),
waarvan de produktie toch zeer gevarieerd was (satijn, bourat, kaffa, fluweel,
armozijn, taf, enzovoorts). Aan het eind van de i7de en het begin van de i8de eeuw
maakte de Antwerpse zijdeindustrie een moeilijke tijd door, in feite herstelde zij
zich nooit helemaal van de crisis van die jaren. Evenals in de kantsector hadden
ook hier de Franse tarieven van Colbert schadelijke gevolgen. In 1750 stond twee
derde van de weefgetouwen stil. Toch profiteerde de textielindustrie ook wel van
de voorspoed die de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden van de tweede
helft van de i8de eeuw kenmerkt: in 1763-1764 werd melding gemaakt van 600
weefgetouwen en 800 arbeiders. De Antwerpse industriëlen verkochten in Duitsland, het prinsbisdom Luik en de Verenigde Provinciën. De jaren tachtig zagen
evenwel weer nieuwe moeilijkheden rijzen. In tegenstelling tôt de weverij, herstelden de lint- en passementindustrieën zich nooit van de ineenstorting van die jaren.
Na 1750 waren er gemiddeld 90% minder meesters dan in 1684; in 1780 waren er in
genoemde sector hoogstens 5 à 600 mensen werkzaam. Zonder twijfel was de
verandering in smaak en mode een van de voornaamste oorzaken van de achteruitgang in de zijdeindustrie."
Katoen
We zagen hoe eerst de wol en toen de zijde het veld hadden moeten ruimen voor
het linnen dat steeds meer terrein won; in de tweede helft van de i8de eeuw moest
het linnen op zijn beurt plaats maken voor het katoen. Vooral Brabant had te
lijden van de concurrentie van de katoenindustrie die met haar lage kostprijzen de
fabrikanten geen windeieren legde. Reeds in de i7de eeuw werd katoen in combinatie met een andere textielsoort gebruikt, zoals onder andere het geval was bij
bombazijn, maar pas na de Oostenrijkse Successieoorlog was er sprake van een
ware katoenrage. De werkplaatsen waar 'siamois', flanel (katoen met linnen) en
goedkopere katoenen stoffen van de weefgetouwen rolden, rezen als paddestoelen
uit de grond. In 1764 werden in Sint-Niklaas (55 weefgetouwen, 115 arbeiders), in
Brugge, in leper (95 weefgetouwen, 254 arbeiders), in Kortrijk (130 à 140 weefgetouwen, 300 arbeiders), in Gent, Doornik en Bergen soortgelijke stoffen geweven.
Maar de grootste concentratie vond in Brabant plaats: Brussel (1763), Mechelen,
maar nog belangrijker was Lier waar De Heyder en Cie vanaf 1757 een werkplaats
met 154 weefgetouwen en 750 arbeiders had, en Antwerpen waar dezelfde De
Heyder, Vandersmissen en nog vier anderen 350 weefgetouwen met ongeveer
3000 arbeiders gaande hielden. In al deze plaatsen werden half-katoenen stoffen
vervaardigd.
Vanaf omstreeks 1730 genoten de half-katoenen weefsels een dergelijke populariteit dat de Antwerpse magistratuur de vrije invoer van katoen eiste. Aan het eind
van de jaren twintig was men met de fabricage van 'siamois' begonnen en tegen
het midden van de eeuw met het vervaardigen van flanel. In 1778 verdienden 186
meesters, 390 gezellen en 37 leerlingen hun brood in de half-katoen. Maar de
produktie van zuiver katoenen stoffen mocht in Antwerpen dan nog slechts marginaal zijn, in Lier was het omgekeerde het geval. Hier verwerkten aan het eind van
de eeuw de werkplaatsen van De Heyder haast uitsluitend katoen.^*
Wat de 'indienne' betreft, die was na 1748 buitengewoon in trek, terwijl tôt dan de
vraag naar bedrukt katoen juist gering was geweest. De eerste moderne 'indiennerie' (katoendrukkerij) met kalandermolen, houten persen, glanstafels en druktafels werd in 1753 in Dambrugge (Antwerpen) gesticht; de beheerders 'Jan Beerenbroek en Cie' hadden gedurende 25 jaar het uitsluitend octrooirecht. De fabriek
produceerde in 1769 ongeveer 78 000 stuks en ook daarna handhaafde het produktiepeil zich tôt 1777 boven de 50 000 stuks.
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Het ten einde lopen van het exclusieve octrooirecht stimuleerde de oprichting van
concurrerende bedrijven, met name te Lier (De Heyder) onmiddellijk na 1778.
Aan het eind van het ancien régime had het aantal 'indienneries' zich vermenigvuldigd: in 1789 telde Brugge er zes, Gent negen, Antwerpen vier. Voorts werden
er in Vilvoorde, Dendermonde (1787) en Lokeren fabrieken gevestigd. De fabriek
te Dambrugge bleef echter tôt het eind van de eeuw de belangrijkste."
Uit het voorafgaande blijkt dat aan het eind van het ancien régime de textiel, wat
het aantal werknemers betrof, verreweg de belangrijkste industriële sector was.
Toch zijn hier enkele aanvullende opmerkingen op zijn plaats.
De interne schommelingen van de textielindustrie in de i7de en de iSde eeuw vindt
men in onderstaande staatjes op duidelijke wijze samengevat:
W e e f g e t o u w e n te Brugge (volgens J. V e r m a u t ) A r b e i d e r s te Antwerf)en (volgens A. T h i j s )
1729
linnen en
siamois
fusteinen
saaien
Iaken
zeildoek

1738

250

336

291
260
20
8

400

829

916

155
17
8

1768
635
160
160
40

1800
700
120

17
10

80

862

900

linnen- en
kantindustrie
katoenindustrie
zijde-industrie
wolindustrie
tapijtindustrie
diversen

1650

1738

1789

10 122
0

11 0 9 2
0
2778

6584
5545
2851
745
0

50

444
0
0

20088

14 3 1 4

'5 734

8931
485
500

9

Bovenstaande cijfers tonen een stabilisatie en zelfs een vermindering van de betekenis van de textiel in de stedelijke économie, in zoverre als de linnenindustrie
minder werkplaatsen schiep dan de Iaken- en fusteinindustrie. Zo haalden de
linnenfabrikanten hun grondstof in de vorm van 'halffabrikaten' in de omgeving
van Roeselare, Tielt en Kortrijk. Hieruit volgt dat, zo men al tussen 1729 en 1738
het aantal arbeiders en arbeidsters in de textiel in Brugge op 6000 kon schatten,
ofwel 21 à 22% van de totale bevolking van Brugge, dit aantal aan het eind van het
ancien régime tôt ongeveer 3000 ofwel 12,5% van de bevolking was geslonken. In
Antwerpen constateert men een zelfde ontwikkeling: in 1650 was 35,3% van de
bevolking bij de textiel betrokken, dit percentage zakte geleidelijk tôt 32,4% in
1738 en tôt 28,2% in 1789.
Vast staat tenslotte dat de grote steden te lijden hadden van de concurrentie van
het platteland met zijn uitgesproken goedkopere werkkrachten. In Vlaanderen
breidde de landelijke industrie zich in de i8de eeuw, dank zij de textiel en meer in
het bijzonder het linnen, op ongekende wijze uit. In de minst vruchtbare streken,
zoals de kasselrij van de 'Oudburg van Gent' en in de omstreken van Roeselare
was er sprake van een verschuiving van activiteiten van de landbouw naar de
weverijen. De daarmee gepaard gaande industriële bedrijvigheid had een belangrijke groei van de bevolking en een toeneming van het particulière bezit tôt gevolg,
maar tevens de verpaupering van de massa.""
STEEN

Met uitzondering van de molenstenen die uit Duitsland of Frankrijk (La Fertésous-Jouarre) werden geïmporteerd beschikten de Zuidelijke Nederlanden en het
prinsbisdom Luik over aile gewenste steensoorten. De steengroeven waren geconcentreerd in de Waalse provincies en in de directe omgeving van Brussel.
Zandsteengroeven waren er in Sart-Moulin, Dworp, Bornival (Brabant) en Sprimont, Esneux en Olne (Limburg); de laatste leverden het onontbeerlijke materiaal voor de Luikse wegen, dit niettegenstaande de pogingen van de Brusselse
autoriteiten de bouw van concurrerende wegen tegen te gaan. Even bekend als de
hardsteen uit Feluy-Arquennes (Henegouwen), Sclayn en Namèche (Namen),
was het porfier uit Lessines en Quenast (Henegouwen). Men won 'blauwe' steen
in de streek om Doornik-Antoing, 'klein graniet' in Ecaussines en Soignies (Henegouwen), leisteen in Luxemburg, bij Herbeumont, Ottré-Bitin, Recht en Vielsalm. De steengroeve van Vielsalm leverde bovendien een steensoort die uniek in
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de wereld was, namelijk de zogeheten 'coticule', waarmee scheermessen en zeisen
geslepen werden. Het marmer tenslotte, kwam voornamelijk uit Rance en Froidchapelle (Henegouwen), uit de streek tussen Waulsort en Onhaye (Namen) en uit
Luxemburg (de steengroeve Saint-Remy te Rochefort).
In tegenstelling tôt de tweede helft van de lyde eeuw en de eerste jaren van de i8de
eeuw die voor de ontginners moeilijk geweest schijnen te zijn (tussen 1665 en 1705
zijn de verzoekschriften van de steengroeve-meesters uit de omgeving van
Arquennes om matiging van de huren in verband met de oorlog legio), deed in de
i8de eeuw de bouw van wegen en van grote en kleine huizen de vraag naar steen op
de binnenlandse markt aanzienlijk stijgen.
Bovendien werd er veel steen uitgevoerd, met name naar de Verenigde Provinciën.
In de tweede helft van de i8de eeuw deden steden als Rotterdam en Amsterdam
bestellingen van soms wel i 000 000 straatstenen! Jaarlijks verlieten 80 à 90 schepen Brussel, volgeladen met stenen uit Henegouwen, Waals Brabant en uit de
omgeving van Vilvoorde, bestemd voor de bouw van de Hollandse dijken. In 1760
bedroeg de uitvoer van deze stenen ongeveer 5000 lasten; tussen 1777 en 1784
waren dat er drie en vier maal zoveel! De export van marmer naar Frankrijk, de
Verenigde Provinciën en naar Scandinavie toonde een steeds opgaande lijn: in de
jaren 1769-1764 en 1775-1789 verdriedubbelde deze export. Voorts was de hardsteen zeer in trek in Engeland voor de bouw van mausoleums.
Niettegenstaande al deze rijkdom werden voor de omgeving van Doornik, leper en
Kortrijk ook straatstenen uit Frankrijk (Artesië) geïmporteerd; de reden hiervan
was dat de verbinding tussen genoemde steden en de binnenlandse produktiecentra gebrekkig was. Het meest werd echter leisteen ingevoerd; naast Engeland en
Schotland (voor de kerktorens van Vlaanderen), was het Franse Fumay de voornaamste leverancier. Vooral na 1785, toen na de vreselijke brand van Aarlen
(Arlon), de huizen, op last van de regering, met leisteen bedekt moesten zijn, nam
de import gestadig toe.
Tenslotte dient de kalksteenbranderij niet onvermeld te blijven. De kalkovens
waren vooral talrijk in het Land van Luik langs de oevers van de Maas, in enkele
Naamse dorpen, in het Moezeldal in Luxemburg (export naar het keurvorstendom Trier) en in het Doornikse."'
TABAK

Evenals dit vanaf ongeveer 1650 in de omgeving van Wervik het geval was, breidde
de tabaksteelt zich eveneens snel uit in Vlaanderen (Geraardsbergen, leper, Veurne, Menen, Warneton) en tegen het einde van de i7de eeuw tôt in het Doornikse.
Overigens werd er ook al vôôr 1700 in West-Henegouwen (Ath) tabak
verbouwd.
Vooral in de tweede helft van de i8de eeuw nam de tabaksteelt een hoge vlucht;
tegen 1760 nam zij 600 à 800 hectaren land in beslag. Toch voldeed deze binnenlandse produktie (ongeveer 2 miljoen pond per jaar) niet - noch wat kwantiteit,
noch wat kwaliteit betrof - aan de plotseling sterk toegenomen behoefte. Tabak
uit Noord- en Zuid-Amerika (respectievelijk Virginia en Maryland, en de Antillen en Brazilië), en in mindere mate tabak uit de Faits (bij Mannheim), werd
geïmporteerd. De tabak uit de Faits was bestemd voor de fabrieken van Hervé.
Deze invoer van tabaksblad die tussen 1730 en 1760 verdubbelde, bedroeg in de
jaren 1766-1774 gemiddeld 4,6 miljoen pond. De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog had een sterke daling van de import (1,5 miljoen pond) tôt gevolg, en
dientengevolge een groei van de inheemse tabaksteelt. In de jaren 1784-1791 steeg
de invoer weer tôt een gemiddeide van 4,3 miljoen pond. In normale tijden werd
twee derde van de gebruikte tabak geïmporteerd.
De tabaksindustrie was derhalve niet uitsluitend afhankelijk van de streek waar
tabak werd verbouwd: de lokalisatie van deze industrie hing ook samen met de
nabijheid van een haven en de mogelijkheid tôt smokkelhandel, vooral naar
Frankrijk toe, waar de tabak duurder was vanwege de door de staat uitgeoefende
contrôle op de produktie en de handel ervan. Ook de spéciale faciliteiten die aan
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deze of gene stad of streek werden toegekend, speelden een roi en verklaren de
hoge vlucht van de tabaksindustrie onder andere in Charleroi en Luxemburg.
De drie voornaamste soorten verwerkte tabak waren 'carotten' om te roken, rollen
(om te pruimen) en poeder (om te snuiven). Kort na het midden van de i8de eeuw
telde men vijf steden met minstens tien fabrieken: Doornik, Nieuwpoort, Brugge,
Gent en Charleroi, in welke laatste stad het aantal fabrieken van twee in 1741 tôt
twaalf in 1769 steeg. Maar feitelijk lagen deze fabrieken die geen kostbaar of
ingewikkeld materiaal vergden over het gehele land verspreid; er waren er in
Komen (Comines), Warneton, Poperinge, Wervik, leper, Antwerpen, Mechelen,
3int-Niklaas, Lokeren, Hervé, Brussel, Bouvignes, Neufchâteau . . .
In totaal schat men het aantal fabrieken dat in 1764 functioneerde op ongeveer
160; van de 59 ondernemingen waarvan de stichtingsdatum bekend is, waren er 58
die vôôr 1726 waren opgezet.
De ontwikkelingen in de tabaksindustrie hielden 00k verband met de veranderde
tariefwetgeving. Vanaf 1749 waren de invoerrechten op snuiftabak aanzienlijk
hoger geworden. Het jaar daarop begon de regering halvering van de invoerrechten op tabaksblad toe te kennen aan die fabrikanten die konden aantonen dat hun
tabak na verwerking inderdaad werd uitgevoerd. Op 21 april 1757 werden de
invoerrechten met driekwart verminderd, terwijl de verwerkte tabak vrij van
invoerrechten was. De export was voornamelijk op Frankrijk gericht (verschillende Fransen waren trouwens in deze sector in de Zuidelijke Nederlanden werkzaam). De Doornikse fabrieken zetten een gedeelte van hun produktie in Scandinavie, Holland en Zwitserland aî."
PAPIER

Onder het ancien régime kwam de papiervervaardiging in Vlaanderen slechts heel
langzaam op gang. In het midden van de i7de eeuw kon men twee concentratiegebieden onderscheiden: aan de ene kant de omstreken van Brussel (Sint-GenesiusRode, Ukkel, Vorst, Ter Hulpen [La Hulpe] enzovoorts) en aan de andere kant
het Hoyoux-dal in het prinsbisdom Luik en de heerlijkheid Marchin waar in 1663
tien papiermolens draaiden. De papierfabricage deed in 1652 in Namen haar intrede (Salzinnes), in 1702 in Luxemburg (de molen van de abdij Bonne Espérance te
Vellereille-les-Brayeux). Ook andere abdijen waren in deze industrie geïnteresseerd: Malmédy (1726), Waulsort (1735 - vestiging in Hastière) en Moulins, beide
in het graafschap Namen. In Dinant (Luik) werd in 1705 een fabriek gevestigd.
In navolging van de buurlanden trachtte de Spaanse regering in Brussel de
binnenlandse papierindustrie te beschermen door vanaf 1675 een hoge belasting te
heffen - zes gulden per 100 pond - op de uitvoer van de grondstof: lompen. In 1707
werd deze belasting door het Engels-Nederlandse condominiumbestuur tôt de
helft verminderd, zulks zeer ten nadele van de Brabantse en Naamse papierfabrikanten. Een levendige handel in lompen ontwikkelde zich tussen Vlaanderen en
Holland, terwijl de binnenlandse papierfabrikanten met een gebrek aan grondstoffen te kampen hadden. Grosso modo was van 1723 tôt 1726 en van 1737 tôt 1752
de douanewetgeving afhankelijk van de geografische ligging van de betreffende
bedrijven: terwijl in Brabant, Namen, Henegouwen en Luxemburg de ingezamelde lompen aan plaatselijke industrieën geleverd moesten worden, werden in
Vlaanderen aan de handelaren tegen gunstige voorwaarden spéciale exportvergunningen voor de Verenigde Provinciën verleend. Tenslotte werden na protesten
van de fabrikanten tussen 1752 en 1754 maatregelen getroffen met het doel de
belangen van de papierfabrikanten en handelaren met elkaar te verzoenen: de
export naar het Noorden werd onmogelijk gemaakt, maar de transitohandel van
lompen die uit Frankrijk (over leper) werden binnengesmokkeld en die (via
Oostende en Nieuwpoort) naar Engeland gingen, werd begunstigd. Dit leidde tôt
de volgende ontwikkelingen: in Vlaanderen verrezen een aantal papierfabrieken,
met name in Roesbrugge (1755) en in Gent (omstreeks 1758), terwijl in totaal in de
Zuidelijke Nederlanden van 1762 tôt 1794 17 octrooien werden verleend voor de
vestiging van een papierfabriek. In Brabant alleen stonden in het jaar 1769 28
papiermolens.
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Tegen 1764 bedroeg de produktie in de Zuidelijke Nederlanden ongeveer 150 000
riem per jaar. Dit was niet voldoende om de behoefte te dekken aan met name
drukpapier van betere kwaliteit, hetgeen de Brabantse drukkers ertoe bracht
papier uit Lotharingen en uit Luik te betrekken. Ook was de produktie niet gevarieerd genoeg: zo was er slechts één fabriek die blauw pakpapier vervaardigde
(Antwerpen, 1 7 6 7 ) / '
Het grootste deel van het geproduceerde papier ging, vooral na 1750, naar de
speelkaartenfabrieken. De speelkaartenindustrie die omstreeks 1650 met een
eerste vestiging in Brussel begonnen was, kwam pas werkelijk tôt bloei nadat de
invoerrechten op speelkaarten verhoogd waren. In 1764 telde Brussel 13 patroons
en 8 6 arbeiders. In de tweede helft van de i 8 d e eeuw waren er fabrieken in Doornik, Bergen, Brugge, Gent, Battice (Limburg), Namen (vanaf 1 6 7 4 ) , alsook in het
prinsbisdom Luik (Luik, Cheratte, Dinant, Hoei). Daarnaast eiste de vervaardiging van gekleurd papier een deel van de produktie op. De oudste fabrieken van
decoratiepapier waren die in Doornik en Brussel (1758).'"
GLAS

De ontwikkeling van de brouwindustrie, de in de i 7 d e eeuw algemeen geworden
gewoonte de huizen van vensterruiten te voorzien en tenslotte het succès van de
bronwaters, - voor de bronnen van Chaudfontaine en Chevron (prinsbisdom
Stavelot) leverden respectievelijk de glasblazerijen van La Rochette (1693) van
Amblève ( 1 7 2 7 ) (Limburg) de flessen, terwiji Spa deze betrok van een in het
prinsbisdom Luik gevestigde dochteronderneming van Amblève in Chênée ( 1 7 5 4 )
- dit ailes verklaart de grote vlucht die de flessen- en vensterglasindustrieën in de
betreffende période namen. Wat de vestiging van de talrijke glasfabrieken in Luik
en later in de omgeving van Charleroi beireft, hier speelde uiteraard de aanwezigheid van steenkolen in de omtrek een roi. Eerst was Luik de grootste producent,
later (na 1730) nam Charleroi dat uitzonderlijke douanevoorrechten genoot, deze
plaats in (zes glasblazerijen).
In de i 7 d e eeuw was vooral in het Luikse de glasindustrie voornamelijk in handen
van de gebroeders Bonhomme, in de Zuidelijke Nederlanden in die van de famille
Colnet. In de iSde eeuw kwam echter een eind aan dit monopolie van slechts twee
of drie familles. Men schat dat in de tweede helft van de i 8 d e eeuw het aantal
vestigingen op 'Belgisch' grondgebied verdubbelde. Op de ongeveer 28 glasblazerijen die tegen het eind van het ancien régime geregistreerd stonden, bevonden er
zich 13, dus ongeveer de helft, in Charleroi en onmiddellijke omgeving (Jumet,
Lodelinsart), terwiji het prinsbisdom Luik (Luik, Chênée) er slechts 4 telde. Er is
dus duidelijk sprake van een stilstand in de Luikse glasindustrie, terwiji de vestigingen in de Oostenrijkse Nederlanden zich juist vermeerderd hadden. Bij de
oudere vestigingen van Charleroi hadden zich na 1750 de glasfabrieken van
Amblève, Brugge en Brussel, negen in totaal, gevoegd plus vier nieuwe vestigingen
in Charleroi. Ook in Ghlin ( 1 7 5 0 ) , Leuven ( 1 7 5 4 ) , Namen ( 1 7 5 5 ) , Hingene ( 1 7 5 6 ) ,
Seneffe ( 1 7 6 4 ) , Sart-Moulin ( 1 7 6 6 ) , Vonêche ( 1 7 7 8 ) en Haine-Saint-Pierre ( 1 7 8 6 )
werden glasblazerijen gevestigd.
Aan het eind van de i 8 d e eeuw moet de produktie van flessen iets meer dan
1 500 000 eenheden bedragen hebben . . . ; een groot gedeelte van de flessen, flesjes en flacons werd in de Verenigde Provinciën verkocht. Sinds het eind van de
i 8 d e eeuw was de produktie van luxeglas achteruitgegaan: aan het eind van het
ancien régime werd dit alleen nog maar in Nizet (Luik) en in de kristal- en bekerfabriek van Zoude (Namen) vervaardigd. Wat de vensterruiten-fabricage betreft,
deze was in Charleroi (vier glasfabrieken) en Leuven geconcentreerd. In de jaren
voor de Franse Revolutie waren ongeveer 1000 mensen in de glassector werkzaam."*^
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

Terwiji in de Zuidelijke Nederlanden aan het eind van de i 7 d e eeuw het wijngebruik grotendeels vervangen werd door de consumptie van bier, had in de i 8 d e
eeuw het succès van de tôt ongeveer 1680 geheel onbekende thee en koffie nadelige
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gevolgen voor de bierproduktie. Na 1760 verviervoudigde het gemiddelde gebruik
van koffie per hoofd van de bevolking (600 gram p.p.), terwijl dat van thee tôt de
helft daalde (75 gram p.p.). Hierbij dient wel aangetekend dat de prijs van het bier
verhoogd was, terwijl de koffieprijs met ongeveer 40% was gedaald. De veranderingen in het consumptiepatroon hadden duidelijk schadelijke gevolgen voor de
bierproduktie, die toch al hinder ondervond van de vervuiling van het water in
bepaalde steden.
Vanaf het eind van de i7de eeuw valt de achteruitgang op van de Vlaamse brouwcentra Menen, Gent, Brugge, die tôt nog toe niet onbelangrijk waren geweest. In
de i8de eeuw waren Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen en Diest, aile in
Brabant, Hoegaarden (een Brabantse enclave) en Hasselt in het prinsbisdom
Luik de belangrijkste biersteden. Brussel was de grootste producent: 180 000
tonnen in 1764, waarvan het leeuwedeel in de stad werd verbruikt (in 1617 was de
produktie 240 000 tonnen geweest), terwijl Leuven de belangrijkste bierleverancier van de Oostenrijkse Nederlanden was. Al met al betekende het bier voor veel
steden toch een belangrijke bron van inkomsten, niet in de laatste plaats vanwege
de belasting die op dranken werd geheven en die de helft tôt twee derde van de
stadsrevenuen uitmaakte.
Het distilleren van jenever uit graan werd voor het eerst in 1671 toegestaan om
tijdens de crisisjaren van het eind van de eeuw weer verboden te worden. Maar
gedurende de gehele iSde eeuw was het jenever stoken bijna zonder onderbreking
geoorloofd. Het aantal distilleerderijen die vooral op het platteland gevestigd
waren, groeide dan 00k gestaag. De autoriteiten (Staten van Henegouwen en
Vlaanderen, magistraten van Namen en Mechelen en dergelijke) aarzelden niet
de stokerijen te controleren."'
De veranderingen in het iSde-eeuwse consumptiepatroon waren ook merkbaar in
De tonnendragers.
Bier werd vooral in de steden
gebrouwen. Brussel was in
1764 de grootste producent
met 180 000 tonnen.
Schilderij van J. A. Garemijn
{i-jii-ijgg).
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de stijgende vraag naar suiker: het gebruik ervan verdubbelde na 1783 vergeleken
bij de période 1763-1771. De binnenlandse suikerindustrie voer er wel bij, te meer
omdat na 1749 en vooral na 1765 de douanebepalingen voor de raffinaderijen in de
Zuidelijke Nederlanden gunstiger werden. In het belang van de verbruikers bleef
het protectionistische régime gematigd ten einde de 'nationale' raffinaderijen
door concurrentie met het buitenland te dwingen goede produkten op de markt te
brengen. Aan het einde van het ancien régime telden de Zuidelijke Nederlanden
dertig suikerraffinaderijen welke zich voornamelijk in Gent, Brugge, Brussel,
Charleroi en Antwerpen bevonden. Lange tijd was Antwerpen de enige suikerproducent geweest."''
Sinds de instelling op het einde van de i7de eeuw van voor de zoutindustrie ongunstige douanetarieven stond deze industrie lange tijd op een laag pitje. Het geïmporteerde ruwe zout werd evenzeer getaxeerd als het geraffineerde zout. Zelfs nog
na 1749 had de industrie te lijden van de fiscale voordelen die de regering in
Brussel uit de zouthandel trachtte te trekken. Na 1765 nam zij echter de belangen
van de industriëlen meer ter harte en de vernieuwde tariefwetgeving werkte ten
gunste van de import van Engels mineraalzout. Dit zout dat sedert 1756 werd
ingevoerd, verving na 1777 haast geheel en al het ruwe zout uit Spanje, Portugal,
Frankrijk en Dalmatië. Vanaf de jaren zestig nam het aantal zoutziederijen
aanzienlijk toe. Charleroi, waar het aantal raffinaderijen (zoutpannen) van één in
1760 naar zestien in 1789 steeg, werd het belangrijkste exportcentrum van fijn zout
in de Oostenrijkse Nederlanden. Charleroi was goed voor meer dan de helft van de
uitvoer in de jaren 1766-1785. De aanwezigheid van steenkolen en de vrijstelling
van uitvoerrechten op geraffineerd zout waren natuurlijk niet vreemd aan deze
gunstige ontwikkeling. Toch bleef tôt aan het eind van het ancien régime het
buitenlandse zout aanwezig op de 'Belgische' markt: het zout uit Zeeland beconcurreerde in Vlaanderen en Brabant de plaatselijke zoutziederijen (Gent, Brugge,
Antwerpen), terwijl in Luxemburg - met uitzondering van Marche en Bastogne
(Bastenaken) waar het zout uit Charleroi en Namen tôt concurreren in staat was het Lotharingse zout veel afzet vond."'
DE CHEMISCHE INDUSTRIE

In de provincies Limburg en Namen (Vedrin) werd vitriool geproduceerd dat
voor een deel naar Frankrijk geëxporteerd werd, terwijl het vitriool uit het prinsbisdom Luik (Prayon, Engis) onder meer naar Duitsiand ging.
Maar de eigenlijke chemische industrie, dat wil zeggen de industrie die de produkten leverde die men tegenwoordig als basisprodukten beschouwt, kwam pas in de
tweede helft van de i8de eeuw op gang, en wel met de produktie van sterkwater
(salpeterzuur) en vitrioololie (zwavelzuur). Voordien hadden vitriool en ammoniak als grondstoffen gediend. Zwavelzuur werd in de textielindustrie gebruikt
(bij het verven en bedrukken van katoen), terwijl munters, kopergieters, goudsmeden, en dergelijke met salpeterzuur werkten. Dit laatste werd trouwens 00k in de
stoffenververij toegepast. Tenslotte werd in de ijzer- en kopervertinnerij van
ammoniakzout gebruik gemaakt.
Tussen 1759 en 1789 werden twaalf fabrieken gevestigd. Negen ervan waren
gespecialiseerd in de produktie van salpeterzuur dat meestal gelijktijdig met
zwavelzuur werd gemaakt. De eerste fabriek die in 1759 in het kasteel Craeyenhoven (bij Vilvoorde) gevestigd was, sloot haar deuren in 1770. In Brabant waren nog
vier vestigingen: drie in Brussel (1762, 1783, 1789) en een in Mechelen (1788); in
Eupen waren er twee (1759, 1774), in Hodimont een (1782) en tenslotte een in
Remagne bij Saint-Hubert in het hertogdom Luxemburg (1779). Bovendien
waren er drie ammoniakzoutfabrieken: twee in Henegouwen (Waudrez, 1764;
Jemappes, 1774), een in Leuven (1769), terwijl de eerder genoemde fabriek in
Hodimont ook ammoniakzout produceerde.
Tôt aan de Franse Revolutie had de chemische industrie in de Oostenrijkse Nederlanden nog slechts een marginale betekenis; tôt aan het einde van het ancien régime bleef Engeland de voornaamste leverancier."'
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CERAMIEK

De ceramische industrie (en meer in het bijzonder porselein en aardewerk) nam
na 1760 een ongekende vlucht, hetgeen zonder twijfel te maken had met de hang
naar verfijning en luxe, die kenmerkend is voor de tweede helft van de verlichte
i8de eeuw. Drie aardewerkfabrieken die respectievelijk in Dinant, Gent en Brussel
in de laatste decennia van de lyde eeuw werden opgericht daargelaten, dateerden
aile fabrieken van na de Oostenrijkse Successieoorlog.
De porseleinmanufactuur van Doornik (1751) verwierf zich snel een internationale
reputatie; andere initiatieven op het gebied van de porseleinindustrie volgden:
manufacturen werden gesticht in Brussel (1764), Tervuren (in 1776 door Karel
van Lotharingen), in Schaarbeek (in het kasteel Montplaisir, 1786-1790). Maar
veel talrijker waren de aardewerkfabrieken: Brugge (1750), Luik (1752, en
. wellicht zelfs sinds 1740), Chimay (aan het eind van de jaren vijftig), Bree (prinsbisdom Luik, 1763), Sept-fontaines (Luxemburg, 1766), Couvin et Saint-Servais
(1767), Leuven (van 1768 tôt 1771), Attert (1780), Arlon (1781), Andenne (1784) en
Nimy (1789).
De pottenbakkerij schoot wortel in Brussel, Antwerpen, Namen (80 arbeiders in
1764). De zandsteenceramiek van Châtelet en Bouffioulx (prinsbisdom Luik) was
de beroemdste, maar zij ondervond aan het eind van de i8de eeuw de weerslag van
de opkomst en het succès van het porselein en het aardewerk.^"
DIVERSEN

Dit overzicht zou evenwel niet compleet zijn zonder vermelding van de verschillende activiteiten die specifiek voor de ene of de andere stad of streek waren. De
winning en de bewerking van de niet-ijzerhoudende metalen waren voornamelijk
geconcentreerd in de loodmijnen en fabrieken van Vedrin (Namen) en in de
kopergieterij van Namen. Terwijl Doornik aan het eind van het ancien régime
beroemd was om haar tapijten en karpetten, was Antwerpen dat om haar
diamantslijperijen (100 meesters en 350 arbeiders in 1764), Boom, Bazel en Rupelmonde (gelegen in het gebied van de samenloop van de Rupel en de Schelde) om
hun steenbakkerijen die aan honderden arbeiders werk verschaften, en Brussel om
haar wagenmakerij. Verspreid over het hele gebied waren leerlooierijen, pelterijen en vooral hoedenmakerijen gevestigd. Van de laatste was het aantal in de
i8de eeuw verrassend groot.
Tenslotte mogen in het kader van dit overzicht de bossen (die zich voornamelijk op
het Franstalig grondgebied bevonden) niet onvermeld blijven. Naarmate de
bevolking in de loop van de i8de eeuw toenam en de industrie zich uitbreidde,
gingen zij de mens hoe langer hoe meer diensten bewijzen: zij verschaften het hout
voor de bouw en de verwarming van de huizen, zij boden beschutte weidegrond
voor het vee, terwijl door ontginning vroegere bosgrond bouwrijp gemaakt kon
worden. Maar het gros van het hout ging in de i8de eeuw naar de ijzerindustrie. De
ovens en smederijen verslonden jaarlijks tientallen hectaren bosterrein. Zonder
overdrijving kan men stellen dat vlak voor de inlijving bij Frankrijk duizenden
mannen en vrouwen, zowel in de Ardennen als in het gebied Tussen Samber en
Maas, van de houtskoolindustrie leefden.
Organisatie van het werk
Terwijl eeuwenlang huisarbeid de westerse économie had gekenmerkt, toonde de
i8de eeuw een volslagen ommekeer in dit produktiesysteem.
Dit wil evenwel niet zeggen dat huisindustrie niet in sommige bedrijfstakken bleef
voortbestaan. Zo onder andere in de spijkermakerij (het ijzer werd door de spijkermakers in een kleine, aan huis grenzende smederij bewerkt; het ijzer bleef
echter het bezit van de handelaren; de arbeiders brachten de spijkers naar hun
baas die hen per hoeveelheid geproduceerde spijkers betaalde), in de Luikse
wapensmederij en natuurlijk in de textiel (men hoeft alleen maar aan de thuis
spinnende vrouwen te denken) en meer in het bijzonder in de linnensector.
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In de ijde en vooral in de i8de eeuw ziet men in sommige bedrijfstakken de figuur
van de tussenpersoon ontstaan: de bemiddelaar tussen de arbeider en de handelaar. Op het platteland van Vlaanderen kochten de kutsers het linnen van de
wevers om het aan handelaren in de stad te verkopen. In de omgeving van Luik
waren de geweermakers uit het Vesder-dal afhankelijk van patroons van de piaatselijke fabrieken van wie zij de grondstoffen en soms 00k de werktuigen ontvingen.
Op de hoogvlakte van Hervé lieten de 'recoupeurs' (dorpskooplui) 'platineurs'
(plaatwerkers) voor zich werken en zij monopoliseerden hun hele produktie.
Zowel in het ene als in het andere gevai werden de produkten aan Luikse wapenhandelaren verkocht.
Vanaf het begin van de i8de eeuw werden reeds tal van industrieën opgezet
volgens het systeem van de werkplaats waar de werktuigen stonden en waar de
fabricage tôt stand kwam. Zelfs de textieiindustrie, waar men het, zoals we zagen
al in de lyde eeuw niet zo nauw nam met de gildeverordeningen, werd in vele
plaatsen fabriekmatig bedreven. Waar de patroon woonde, stond 00k de fabriek.
In de meeste gevallen, zoals in Verviers, werden aile werkzaamheden behalve het
spinnen en weven in de fabriek uitgevoerd. Toch kwam het ook wel voor dat er in
de fabriek een paar weefgetouwen stonden. Dit was op kleine schaal het geval in
Charleroi, terwijl in Lier in 1761 De Heyder 51 wevers in de fabriek in dienst had en
72 thuiswerkers. Overigens valt na 1750, met name in de 'indienneries', de concentratie op van het materieel, de importantie van de produktie en het grote aantal
arbeiders: in 1769 werkten bij Beerenbroek en Cie in Dambrugge op de 576 arbeiders er 390 in de fabrieken.
In de glasblazerij was het werken in de fabriek regel (35 à 40 arbeiders), hetzelfde
gold voor de porselein- en aardewerkindustrie (bij Peterinck in Doornik - weliswaar de belangrijkste fabrikant - werden in 1763-1764 200 arbeiders geteld, in
1781 400; in diezelfde jaren zouden er in Septfontaines 80 zijn geweest). Ook in de
tabaksindustrie was van huisarbeid weinig sprake meer: De Brauwer in Brussel
had 151 arbeiders in dienst, waarvan minstens twee derde in de fabriek werkte.
De metaalverwerkende fabrieken waren veelal afgelegen vestigingen met weinig
arbeiders (3 of 6). Maar langzamerhand ontstonden grotere concentraties. De
fabrieken van Desandrouin in Charleroi (gieterij, plaatwerkerij, pletterij, blaaspijpenfabricage, opslagplaatsen) en van Couvin (twee ovens en twee smederijen in
een fabriek verenigd) waren industriële complexen die in de i8de eeuw een twintigtal arbeiders in dienst hadden. Inderdaad was - vôôr de veranderingen die de
invoering van cokes teweeg zou brengen - het bijeenbrengen van geografisch
verspreide fabrieken het duidelijkste symptoom van de in die jaren plaatsvindende
concentratie. De uit Brussel afkomstige gebroeders Chapel die aan het eind van de
jaren zestig gespecialiseerd waren in de spijkerfabricage, zijn een merkwaardig
voorbeeld van verticale concentratie: toen zij, vlak voor de Franse Revolutie,
eenmaal in Charleroi waren gevestigd, beheersten zij daar aile fasen van de fabricage en de bewerking van ijzer: alleen al in Luxemburg waren zij huurder of
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eigenaar van zeven ovens en zeven smederijen.
Wat de kolenindustrie betreft, daar zou sprake zijn van een dubbele concentratie.
In de eerste plaats was het ontbreken van geschreven mijnwetten de oorzaak van
vele'grensconflicten'. Processen en faillissementen hadden fusies tôt gevolg, ofwel
kleine bedrijfjes van boeren-mijnwerkers die slechts één kolenader exploiteerden
werden door machtiger ondernemingen opgeslorpt. De roi die de steenkolen in het
economische leven gingen spelen, werd hoe langer hoe belangrijker en het duurde
dan ook niet lang of kapitalisten uit aile windstreken roken winst en staken geld in
de mijnbouw. Al spoedig moesten de kleine aandeelhouders plaatsmaken voor de
meer kapitaalkrachtigen, want de outillage (onder andere de vuurpompmachine)
eiste investeringen die slechts aan een ruime beurs waren voorbehouden. Tegen de
eeuwwisseling exploiteerden verschillende ondernemingen zes of zeven kolenaders met een personeelbestand dat tussen de honderd en tweehonderd schommelde. Met de bemoeienis van het kapitaal ontstond geleidelijk aan een degelijke,
administratieve infrastructuur, een betere beheerstechniek, en boekhouders en
directeuren werden benoemd.
In aile bedrijfstakken ging de groei van de ondernemingen gepaard met een
specialisatie van de taken en een differentiëring van de arbeiders. In de kolenmijnen werden 'meestergasten' (maîtres ouvriers) aangewezen, terwijl in de fabriek
de opzichter ('contremaître') zijn intree deed; bij De Brauwer telde men er twee
en bij Peterinck tien. Dwingende regels werden opgesteld, waarvan het niet in acht
nemen - zoals in de katoendrukkerij van De Visser in Antwerpen - tôt boete of
tijdelijk ontslag leidde.^'
Werkomstandigheden en sociale onrust
Werkgevers aarzelden niet een goede arbeider bij de concurrent weg te halen - de
tabaksfabrikant De Brauwer had de naam gemiddeld 20% hogere lonen te betalen
- of cm de gespecialiseerde arbeider, die vaak uit het buitenland kwam, heel duur
te betalen. Dit was dikwijls het geval in de glasblazerij, waar de blazers - de
Duitsers hadden de beste reputatie - meer dan 30 à 33 stuivers per dag verdienden,
en in de mijnen waar machinisten 15 à 20 stuivers kregen. Maar dit waren toch
uitzonderingen. De overgrote meerderheid verdiende minder dan 10 stuivers per
dag. De laagstbetaalden waren de spinners, de wolkammers en de spijkermakers
die zich evenals de landarbeider met 5 stuiver per werkdag tevreden moesten
stellen. Het loon van de wevers schommelde meestentijds tussen de 7 en 8 stuiver,
dat van de mijnwerkers tussen de 6 en 9, ofwel hetzelfde als het loon van een
Brusselse leerling-bouwvakarbeider. Het spreekt vanzelf dat in de steden sommige textielarbeiders, met name die in een werkplaats werkzaam waren, evenals
ambachtslieden iets hogere lonen genoten, maar over het geheel genomen veranderen laatstgenoemde factoren niets aan het totaalbeeld dat de i8de eeuw biedt,
dat van de onderbetaalde arbeider, zeker als men rekening houdt met de gemiddelde werkdag van 12 à 13 uur.
De lonen die minder dan 10 stuiver bedroegen, waren ternauwernood toereikend
om aan de eerste behoeften (voedsel en huisvesting) te voldoen van een gezin van
vier personen. Mislukte graanoogsten zoals in de jaren 1692-1694, 1698-1699 en
1709 waren dan ook catastrofaal.
De période van stabilisatie en zelfs van daling van de prijzen die de eerste helft van
de i8de eeuw te zien gaf, verzachtte tijdelijk het kwaad. Maar in grote lijnen,
zeker vanaf het eind van de jaren zestig, gingen de economische expansie en de
bevolkingsaanwas gepaard met een algehele prijsstijging (graan, huren, enzovoorts). De lonen daarentegen bleven gelijk: dit betekende voor een kostwinner
een daling van zijn koopkracht voor wat brood en boter betrof van ongeveer 40% in
de jaren 1735-1745 en 1785-1790! Voor de in de industrie werkzame dagloner was
het dan ook onmogelijk om zonder de bijverdiensten van vrouw en kinderen rond
te komen. Vanaf hun prille jeugd waren kinderen aldus gedwongen wol of vlas te
spinnen; in Wallonie werkten tal van jongens die jonger dan twaalf waren in de

'55

HET SOCIAAL-ECONOMISCHE LEVEN 165O-180O

spijkerindustrie; een analyse van de arbeidersbevolking van de 'Faubourg de
Charleroi' laat zien dat in 1796 21,7% van de geregistreerde mijnwerkerskinderen
tussen acht en twaalf jaar was en 9% vrouwen (van twaalf jaar en ouder). In het
licht van deze om zich heen grijpendc'verpaupering waarvan een van de zichtbare
symptomen de bedelarij was, wekken de klachten van tijdgenoten van het ancien
régime dan 00k nauwelijks verwondering."
De erbarmelijke toestand van de arbeiders vond echter 00k zijn oorzaak in de
laakbare gewoonte van de werkgevers, die lage lonen alléén niet voldoende
vonden, om hun arbeiders in ontwaarde munt te betalen. In Charleroi (graafschap
Namen) werd het loon in Luikse munt uitbetaald; de arbeiders werden gedwongen
deze tegen de koers van Nederlands geld te aanvaarden, dus tegen een dwangkoers. Ook kwam het voor dat met name de Luikse spijkerhandelaren, de Luxemburgse patroons van ijzergieterijen en de textielhandelaren van Verviers en
Limburg - niettegenstaande het desbetreffende verbod - in natura betaalden
{truck System), waardoor zij soms hun arbeiders dwongen koopwaren tegen het
dubbele van de werkelijke waarde aan te nemen.Tenslotte was hetgebruikelijkdat
in geval van industriële crisis de werkgevers zonder enig gewetensbezwaar hun
toevlucht tôt willekeurige loonsverlagingen namen.
Tegenover deze voortdurende bedreiging, die als een zwaard van Damocles boven
haar koopkracht hing, stond de arbeidersmassa vrijwel weerloos. Nog niet georganiseerd, was er nog geen sprake van klassebewustzijn. Toch begonnen er, zeker
vanaf het einde van de i7de eeuw, verenigingen van 'gezellen' te ontstaan, die een
'kas' of een 'heurs' instelden, dat wil zeggen een ondersteuningsfonds in geval van
ziekte of van arbeidsongeschiktheid. Zo stichtten in 1684 de kleermakersgezellen
in Brussel een 'kas', de wolscheerders van Verviers deden hetzelfde in 1724. Maar
de werkgevers bestreden deze kassen, want zij wisten maar al te goed dat zij ook
als hulpfonds tijdens - uiteraard illégale - stakingen dienden. In dit verband dient
het volgende feit vermelding: de scheerders van Verviers, Ensival, Hodimont en
Francomont stelden in 1759 een Rénovation de confraternité (Hernieuwde broederschap) in die in veel opzichten beschouwd kan worden als een voorloper van de
vakbonden, waarbij de leden zich verbonden hadden een salaris van minstens 20
stuiver per dag te eisen.
Op deze slechte arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden reageerde de wereld
van de arbeid slechts sporadisch en incidenteel door middel van stakingen of
opstootjes die vaak met succès werden bekroond. In Brugge waren in de textiel de
wolkammers zeer actief: op een loonsverlaging antwoordden zij in 1674 en 1707
met stakingen; in 1706 staakten zij voor het verkrijgen van loonsverhoging. Maar
de werkgevers bleven ook niet lijdelijk toezien en reageerden soms op de onrust
onder de arbeiders met uitsluiting (1685,1689, 1767). De onenigheid tussen werknemer en werkgever leidde ook in de Luikse spijkermakerij tôt verschillende
wanordelijkheden en stakingen (1719,1756,1759,1764,1765,1767 en 1768); ook in
de wolindustrie van Verviers was het niet allemaal 'pais en vree': oproer van
wevers in 1739-1741 en 1746, onrust en staking van de scheerders in 1759 en 1781 ter
verkrijging van een verhoging van het reële loon. Maar meestal vonden de onrusten hun oorzaak in de duurte van de levensmiddelen. Zo hadden de buitensporig
hoge graanprijzen in 1739-1740 volksoproeren tôt gevolg in Doornik, Brussel,
Antwerpen, Gent, Leuven, Nijvel, voorts in 1765 in Antwerpen, in 1768 in Antwerpen, Bergen, hertogdom Luxemburg, Brussel, Brugge, leper, enzovoorts."
Conclusies
Het economisch overzicht dat wij hierboven geschetst hebben, zal de indrukken
die wij in het voorwoord neerlegden, bevestigd hebben: de stelling van J. van
Houtte kan de toets van de analyse net zo min doorstaan als die van G. Kurth.
Beide stellingen gaan te ver. In elk geval houden zij geen rekening met régionale
verschillen, terwijl deze in de i7de eeuw toch uitermate belangrijk waren. Het is
dan ook juister om van een geografie van de tegenspoed te spreken. Bij het
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Bezoek aan een tabaksfabriek.
In de i8de eeuw gingen
werkplaats en fabriek de
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Musée de l'Art Wallon, Luik.

oorlogsgeweld dat vanaf de jaren zestig de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik teisterde, waren het bijna altijd dezelfde streken die het slachtoffer
waren van plunderingen, oorlogslasten, doortrekken van troepen en dergelijke. De
crisis begon even voor 1670 in die gebieden die de oorlogvoerenden elkaar betwistten of die aan de betwiste gebieden grensden: de heerlijkheid Veurne, Waals
Vlaanderen, West-Vlaanderen, de streek om Oudenaarde, Henegouwen, ZuidBrabant en het gebied Tussen Samber en Maas. Noordelijker werd de teruggang
iets later merkbaar: in Brugge, Gent, Antwerpen en in hun achterland sloeg de
recessie in 1680 toe. De economische malaise, waar trouwens omstreeks de eeuwwisseling heel West-Europa het slachtoffer van werd, zette zich in de 'Belgische'
gewesten tôt de jaren 1725-1730 door.
Op de stilstand en de teruggang volgde een opleving, eerst nog aarzelend, na de
Oostenrijkse Successieoorlog krachtiger. Van een regelmatige groei was echter
nog geen sprake: er waren tussendoor onloochenbaar moeilijke jaren, zoals die van
1771-1775. Maar over het geheel genomen kan men toch van een opwaartse beweging spreken, die bovendien twee uitgesproken pieken vertoont: de ene in de jaren
1762-1768 en de andere tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog van
1778 tôt 1783 toen de Zuidelijke Nederlanden schatten verdienden aan de zeeoorlog die Engeland tegen Frankrijk en de Verenigde Provinciën voerde.
Een douanestelsel dat vanaf 1749 en vooral in de jaren zestig in de Zuidelijke
Nederlanden meer rekening hield met de belangen van de industrie, de ontegenzeglijke verbetering van het wegennet, de bevolkingsaanwas met de daarmee
gepaard gaande toename van de consumptie van 70% tussen 1715 en 1794 - dit
waren aile belangrijke factoren die het de industrie mogelijk maakte tijdens het
grootste gedeelte van de i8de eeuw te groeien en te bloeien.
Naast de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, deels als gevolg van de veranderingen van het consumptiepatroon (tabak en suiker), deels door de hang naar luxe
(porselein) en de evolutie in de mode (katoen), valt - naast de overheersende
betekenis van de textielindustrie - de steeds belangrijkere plaats op die de ijzer- en
steenkolenindustrieën gingen innemen. Zonder deze was er geen industriële revolutie mogelijk geweest.
Men tast nog veelal in het duister wat betreft de oorsprong van de kapitalen die de
pre-industriële revolutie gefinancierd hebben. Dat er echter, bij gebrek aan enig
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kredietsysteem zowel grondbezitterskapitaal als commercieel kapitaal werd
aangesproken, evenals dat in Engeland het geval was, is duidelijk. Maar het staat
vast dat er met name in de ijzer- en textielindustrie overwegend sprake was van
zelffinanciering. De drempel die toegang gaf tôt de grote industrie bleef vrij laag;
daarentegen waren de winsten, die herinvesteringen en uitbreiding mogelijk
maakten, aanzienlijk. Die winsten waren te danken aan het drukken van de lonen
die na 1750 hoe langer hoe meer achterliepen op de prijzen, en dat terwijl de vraag
steeds groeide."
De hierboven beschreven economische groei liep tegen het eind van het bewind van
Josef II langzaam af om tenslotte abrupt tôt stilstand gebracht te worden door de
gebeurtenissen die het eind van het ancien régime markeerden: de Brabantse en
Luikse Revolutie, de eerste Franse bezetting van enkele Waalse gewesten
(november 1792-maart 1793) en tenslotte de tweede Franse bezetting na de slag bij
Fleurus (26 juni 1794). Na de overwinning van Jourdan waren er verschillende
factoren die de industrie nog sneller in het moeras hielpen: het in omloop brengen
in de 'Belgische gebieden' van assignaten die snel ontwaardden, het door de oorlog
ontwrichte handelsverkeer, het gebrek aan transportmiddelen als gevolg van de
talloze vorderingen, dit ailes tegen de àchtergrond van een landbouwcrisis van
ongekende omvang. Daarbij kwam dat in sommige streken, zoals onder andere bij
Verviers, de emigratie van fabrikanten tal van arbeiders werkloos had gemaakt.
Om kort te gaan, het dieptepunt van de crisis werd tussen het eind van zomer 1794
en voorjaar 1795 bereikt: in de provincie Namen was 70% van de arbeiders in de
ijzerindustrie zonder werk; in Gent was de werkgelegenheid in de 'indiennerie' en
in de katoenspinnerij met respectievelijk 80 en 56% gedaald; in de omgeving van
Leuven bereikte de werkloosheid 90%! Geen wonder dat er sociale onlusten
uitbraken: in de loodmijnen van Vedrin ontketenden de mijnwerkers verschillende
stakingen (oktober en november 1794, april-mei 1795). De ijzerindustrie schijnt in
zoverre minder getroffen te zijn geweest, dat er vanaf december 1794 mijnen en
smederijen gevorderd werden om voor de wapenproduktie ingezet te worden."
Zo eindigde de i8de eeuw met een crisis, de ernstigste die deze eeuw gekend had.
Het zou tôt 1800 duren voordat de gevolgen ervan geheel en al tôt het verleden
behoorden.
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