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O p 1 jun i 1852 installeerde burgemeester mr N.P.J. Kien in 'de stads-

huizinge genaamd het IJzeren Hel^ aan de Breedstraat de Utrechtse 

Kamer van Koophandel en Fabrieken. De heren zullen zich wel hebben 

herinnerd dat er tussen 2 3 juli 1842 en 1 september 1843 ook al zo 'n 

Kamer had bestaan die in hetzelfde huis had vergaderd: drie van hen 

waren toen lid geweest. Er was daar

na een onverkwikkelijke discussie 

werkte als docent geschiedenis bij het Middelbaar 

Onderwijs, vervolgens al e en ontstaan tussen het gemeentebestuur 

sociale geschiedenis bij de vakgroep geschiedenis 
en de Gouverneur van de Provincie 

van de Universiteit Utrecht, promoveerde in 1983. 

schreef een aant over de stad over de hoogte van het budget van 

j i j de Kamer. De onenigheid liep zo 
aan het Universiteitsmuseum. 

l l l lM^^iPi^^^^^MMMMWBBlMlIHBBBM hoog op dat de leden van de Kamer 

aan de koning h u n ontslag aanboden. Het gemeentebestuur had een 

onverzettelijk s t andpunt ingenomen uit onvrede over het betut te lend 

optreden van de hogere overheden en omdat het weinig waarde hecht te 

aan het bestaan van een eigen Utrechtse Kamer. O o k in de jaren twin

tig was het niet gelukt er een o p te richten omdat het gemeentebestuur 

verwachtte dat de kosten hoger zouden zijn dan de baten. 
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Op 10 mei 1841 behandelde het Utrechtse college van Burgemeester en Wethou

ders een brief van de Gouverneur van de Provincie. Daarin wees hij de gemeente

besturen - in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken - op het belang dat 

de regering hechtte aan Kamers van Koophandel en Fabrieken. In een aantal plaat

sen bestond er al een. Hun voornaamste functie was het adviseren van de regering 

en de gemeentebesturen. De omvang verschilde per plaats. De Amsterdamse Ka

mer telde 39 leden, de Rotterdamse 21. De andere steden konden kiezen tussen 

negen of twaalf leden die de koning selecteerde uit drietallen die de gemeentebe

sturen voorstelden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken vond dat er te weinig Kamers waren. Hij ver

moedde dat de gemeentebesturen bang waren voor een hoge post op de stedelijke 

begroting. In werkelijkheid ging het om kleine bedragen: de Amsterdamse Kamer 

kostte per jaar ƒ 4100,-, die van Rotterdam ƒ 2000,-. In andere steden moesten de 

Kamers met minder rondkomen: in Schiedam met ƒ 650,-, Leiden ƒ 475,-, Maas

tricht ƒ 380,-, Vlissingen ƒ 375,-, Roermond ƒ 150,- en Vaals zelfs met maar ƒ 20,-

per jaar. De leden van de Kamers kregen geen vergoeding. De gemeenten moesten 

alleen zorgen voor een verwarmde en verlichte vergaderruimte waar de heren 'van 

tijd tot tijd' konden vergaderen. Verder waren er wat kosten voor schrijfbenodigd

heden, porti en 'eenige toelage' voor de secretaris en de bode. Voor het geld hoef

den de gemeenten het dus niet te laten. Als Utrecht zou besluiten een Kamer te 

stichten, wilde de Gouverneur graag een voorstel ontvangen. 

Ook in 1824 en 1829 was in Utrecht gesproken over de oprichting van een Kamer. 

In binnen- en buitenland kende men toen al vergelijkbare instellingen. Omstreeks 

1670 hadden Amsterdam en Rotterdam 'Collegies van Commercie' waarin kooplie

den zaten die de belangen van hun stiel behartigden. In de Franse en Bataafse Tijd 

werd de Kamer van Koophandel in ons land geïntroduceerd, naar voorbeeld van 

Frankrijk, onder andere in Maastricht, Venlo, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht 

en Middelburg. Ze adviseerden de regering over alles wat de handel betrof. 

Koning Willem I liet ze voortbestaan en stelde in 1815 de regels op waarbinnen ze 

opereerden. Hij wilde ze gebruiken als beleidsinstrument om de economische ont

wikkeling beter te kunnen stimuleren. De Kamer was er dus niet om de belangen 

van de leden te behartigen, maar om de regering te adviseren. De koning wilde de 

industrialisatie van het land bevorderen en schreef daarom voor dat de Kamers van 

Koophandel en Fabrieken (zoals ze voortaan werden genoemd) voor eenderde 

samengesteld moesten zijn uit fabrikanten. 

Het aantal groeide zeer langzaam. Stedelijke overheden zullen er niet veel voor 

hebben gevoeld er een te stichten omdat een Kamer in de eerste plaats adviesor

gaan was voor de regering maar sedert 1818 wel voor rekening kwam van de 

gemeente. Dat bleek bijvoorbeeld in 1824 toen het Utrechtse gemeentebestuur 

aan de Gouverneur vroeg een Kamer te stichten omdat de stad 'waarlijk niet onder 
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de geringere gemeenten kan gesteld worden, en waarin, gelijk de dagelijksche 

ondervinding leert, zoo veel handel wordt gedreven'. De Gouverneur (in 1824 was 

dat J.M. baron van Tuyll van Serooskerken van Vleuten) wees op de financiële ver

antwoordelijkheid van de gemeenten. De begrotingen moesten worden goedge

keurd door de Minister van Nationale Nijverheid en Koloniën als het om een be

drag beneden ƒ 2000,- ging, anders door de koning. 'Ik weet niet, of UEd. Achtb. 

van deze laatste bepaling hebben kennis gedragen, en of UEd. Achtb. indien dit het 

geval niet mögt zijn geweest, na deze opheldering nog zullen oordeelen, dat de 

bedoelde kosten in eene genoegzame mate zullen opgewogen worden door het 

nut, hetwelk uit het bestaan eener Kamer van Koophandel en Fabrieken in de stad 

Utrecht voor derzelver ingezetenen kan voortvloeijen'. Het lijkt wel alsof de 

Gouverneur adviseerde er maar van af te zien. Het enige bedrag dat in zijn brief 

werd genoemd, 2000 gulden, was ook hoog genoeg om er eerst nog maar eens 

over na te denken. 

Toen de Gouverneur (inmiddels was dat F.J. ridder van Ertborn) in 1829 belangstel

lend informeerde hoe het in Utrecht stond met de plannen uit 1824, antwoordden 

B. en W. dat de gemeente had besloten ervan af te zien omdat 'de uitgaven, welke 

zoodanige inrigting veroorzaakt, niet zouden kunnen opwegen, tegen het voordeel 

of gerief, dat van dezelve konde verwacht worden'. De gemeenteraad had boven

dien vastgesteld 'dat eene dusdanige kamer voor als nog voor deze stad niet van 

genoegzaam aanbelang wordt geacht te zijn, immers niet vergoeden[d] de belangrij

ke kosten daarvoor benoodigd'. En hoewel de Gouverneur er op wees dat in ver

scheidene steden de Kamer niet meer kostte dan ƒ 300,- per jaar, bleef het 

Utrechtse gemeentebestuur bij zijn besluit. 

De Kamers werden in de loop der jaren steeds meer instellingen die ook de plaat

selijke belangen en vooral die van de eigen beroepsgroepen behartigden. ' Maar in 

1841 bestond er in Utrecht nog steeds geen. Sommigen vonden dat eigenlijk onaan

vaardbaar voor een stad 'bloeijende door binnenlandschen koophandel, hoe langs 

hoe meer in het bezit gesteld wordende van belangrijke fabrijken, welvarende door 

bevolking, uitgebreide nering en vertier'.2 

Zorgvuldige selectie 

De Gouverneur had bij zijn brief van mei 1841 het Koninklijk Besluit van 1815 ge

voegd, waarin de regels voor de Kamers waren vastgelegd. Zijn zachte aandrang 

was voldoende voor het gemeentebestuur om positief te reageren en op I juni 

1841 besloot de gemeenteraad dat er een Kamer zou komen. Het college van B. en 

W. kreeg opdracht de zaak uit te werken 'op de minst kostbare wijze, zoodanig dat 

de kosten ten meeste belopen een som van ƒ 800,- jaarlijks'. 

Als het maar geen clubje vriendjes van de burgemeester wordt of een familiekliek, 
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verzuchtte de N ieuwe Utrechtsche Courant die vond dat er een Kamer moest ko

men. He t blad hoopte dat er ook een grossier zou worden benoemd. Z o te zien 

had de redacteur een blik achter de schermen geworpen waar het college van B. en 

W . een voord rach t van twaalf namen samenstelde. Allemaal heren die uitblonken 

door 'onafhankeli jkheid, belangeloosheid, ijver en zaakkennis', economisch en poli

t iek van gewicht, maar er zat geen grossier bij. Hun namen en beroepen zijn ver

meld op lijst I. 

Lijst 1. Het eerste twaalftal kandidaten van B. en W. 

A. van Beek, suikerraffinadeur 
J.P. Cazius, wijnhandelaar en aandeelhouder in een aantal rederijen 
M.J. Gerlings, commissionair in effecten en eigenaar van een steenbakkerij 
W.H. de Heus, eigenaar van een koperpletterij en ijzerdraaierij en fabrikant van knopen en andere 

militaire versierselen, begon in 1842 een gasfabriek, later raadslid 
C. Hoogeveen, fabrikant van o.a. loodwit en menie 
R.F. Elin Modderman, wolspinner en graan- en houtmolenaar, houthandelaar, oud-compagnon van 

C.H Schober die op de tweede lijst staat 
A.H. van Moorsel, wijnhandelaar 
Dr G. Munnicks van Cleeff, geneesheer, reder en steenbakker, raadslid, in 1853 en 1854 nummer een op de 

lijst van hoogstaangeslagen in de provincie, lid van Provinciale Staten 
C. Oortman, handelaar in effecten, obligaties enz. 
H.E. Schuurman, bierbrouwer, directeur van de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborg 

Maatschappij, raadslid, schoonzoon van W.H. de Heus 
J. Schuurman, graanhandelaar 
CJ. van Veersen, houthandelaar, later raadslid en lid van Provinciale Staten 

Veert ien dagen later was de reactie binnen van de Gouverneur . Hij wees erop dat 

de regering volgens voorschr i f t moest kunnen kiezen uit drietal len die het gemeen

tebestuur voorste lde. O m d a t U t rech t blijkbaar moeite had zoveel geschikte kandi

daten te vinden, adviseerde hij na 'r i jp doordenken ' te kiezen v o o r een Kamer van 

negen leden. 

B. en W . reageerden verontwaardigd. Ut recht hoorde na Amsterdam en Rotter

dam ' t o t den eersten rang der overige steden' en kon dus niet volstaan met een 

Kamer die minder leden telde dan in kleinere gemeenten. Daarom stelde het colle

ge nog twaalf kandidaten v o o r (zie lijst 2) zodat de regering tenminste kon kiezen. 

Maar - zo verzekerden B. en W . - meer geschikte mannen waren er niet te vinden: 

het tweede twaalftal was duideli jk van mindere kwal i tei t en daarom had het eerste 

hun voorkeur . Die kandidaten hadden ook zelf te kennen gegeven dat zij wi lden 

samenwerken met de elf anderen op de lijst en niet met mannen die hun 'well igt 

minder aangenaam' zouden zijn. 

Er zaten nog wa t ongerechtigheden in de lijsten. H.E. en J.C. Schuurman waren 

broers en mr J. Gerlings was schoonzoon van C. Oo r tman . Bovendien was een aan

tal sectoren van de economie niet ver tegenwoordigd, andere overvloedig. Z o 

stond er niemand uit de groothandel op de lijsten maar wel drie wi jnhandelaren en 

vijf houthandelaren. 
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l i jst 2. Het tweede twaalftal kandidaten van B. en W. 

Mr W.M.J. van Dielen, commissionair in effecten, raadslid, in 1851 gekozen tot wethouder 
CM. van Eelde, zoutzieder 
J A Ellinckhuyzen, wijnhandelaar 
P.M. Jongeneel, houtzaagmolenaar en -handelaar, in 1851 raadslid 
O.A.J. Robert, houtzaagmolenaar en -handelaar 
H.J. Rose, eigenaar van een steenbakkerij 
C.H. Schober, houthandelaar, cement- en graanmolenaar 
J.C. Schuurman, zeepzieder, later gekozen tot raadslid, oomzegger van H.E. Schuurman 
F.H. van Vlissingen, eigenaar van een steenbakkerij 
P.C. Voswinkel Dorselen, suikerrafinadeur 
G. de Waal, ijzergieter 
D. van Zijtveld, graanhandelaar. 

Op 23-7-1842 installeerde de Gouverneur de eerste Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Utrecht. De leden hadden in meerderheid op de eerste voordracht 

van B. en W. gestaan. 

C.J. van Veersen, houthandelaar, president (op lijst I) 

M.H. van Moorsel, wijnhandelaar, vice-president (op lijst I) 

A. van Beek, suikerraffinadeur (op lijst I) die zich al snel om gezondheidsredenen 

terugtrok en werd vervangen door graanhandelaar J. Sanderson 

F. Bolk, koopman en tabaksfabrikant (niet op de lijsten vermeld) 

R.F. Elin Modderman, hout- en graanmolenaar, wolspinner (op lijst I) 

W.H. de Heus, schoonvader van H.E. Schuurman, koperpletter, ijzerdraaier, fabri

kant van knopen en andere militaire versierselen (op lijst I) 

C. Hoogeveen, fabrikant van o.a. loodwit en menie (op lijst I) 

mr J. Kol in plaats van Munnicks van Cleeff (op lijst I) die zich terugtrok toen hij 

werd gekozen tot lid van de gemeenteraad en het daardoor te druk kreeg. Kol was 

bankier, 'deelhebber in rederijen', oud-lid van de Rechtbank van Koophandel en lid 

van Provinciale Staten 

C. Oortman, handelaar in effecten (op lijst I) 

H.J. Rose, steenbakker (op lijst 2) 

H.E. Schuurman, bierbrouwer (op lijst I) 

P.C. Voswinkel Dorselen, suikerraffinadeur (op lijst 2). 

Een onverkwikkelijke discussie 

Het college reageerde overdreven aangebrand. De gang van zaken had' een onaan-

genamen indruk verwekt'. B. en W. hadden immers duidelijk hun voorkeur kenbaar 

gemaakt voor de eerste lijst, waarop mannen stonden die zij' bijzonder geschikt 

oordeelen tot waarneming van het secretariaat' en die het nog gratis gedaan zou

den hebben ook, in het belang van de zaak. De mensen die nu waren gepasseerd, 

voelden zich beledigd. Net als B. en W. die klaagden dat er onvoldoende rekening 
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Mr N.P.j. Kien (1800-1879), burgemeester van Utrecht van 1839 

tot 1878 (GAU, IA Kien, NP] 1864 (4), neg. C 8.562, vervaardigd 

door P.W. de Weijer). 

gehouden was met de wensen van de gemeente 

terwijl deze wel moest opdraaien voor de kos

ten. 

Nu de Kamer er was, stelde de gemeente een 

(voor ƒ 362,47 gemeubileerde) vergaderkamer 

beschikbaar in' de stadshuizinge genaamd het 

IJzeren Hek' aan de Breedstraat. De heren 

moesten zuinig zijn want de gemeenteraad stelde 

in september 1842 het budget voor de Kamer 

vast op ƒ 400,- per jaar omdat de toestand der 

financiën' gebiedend vorderd in de stedelijke uit

gaven de meest mogelijke spaarzaamheid in acht 

te nemen'. 

Dat bedrag week nogal af van de begroting die 

de Kamer zelf bij de Gouverneur had ingediend: 

ƒ 1200,-. De grootste post (ƒ 450,- per jaar) was bestemd voor de secretaris, kan

didaat-notaris H.J. Buskes. Verder was voor een bode ƒ 100,- per jaar nodig. 

De Gouverneur gaf B. en W. in overweging aan de raad voor te stellen het bedrag 

te verhogen tot ƒ 800,- of ƒ 1000,-. De Kamer had zelf te kennen gegeven dat ze 

alleen voor het eerste jaar ƒ 1200,- nodig had en daarna met de uiterste zuinigheid 

wel met ƒ 800,- kon rondkomen. De secretaris zou een tegemoetkoming krijgen 

van ƒ 350,-. De Gouverneur wees er fijntjes op dat B. en W. zelf gekozen hadden 

voor 12 leden en dat een budget van 400 gulden per jaar een blamage was: in een 

kleinere stad als Schiedam stond de Kamer voor een hoger bedrag op de begroting. 

Daar kon Utrecht toch niet bij achterblijven! 

Maar de stedelijke overheid hield voet bij stuk. De raad had besloten dat er een 

Kamer zou komen' ofschoon in stadsbelang de hooge noodzakelijkheid daarvan niet 

inziend'. Het jawoord was te danken aan de minister die had verzekerd dat de kos

ten laag zouden zijn. Of het nu twaalf of negen leden waren, maakte daarbij geen 

verschil omdat ze geen vergoeding kregen. Nee, het ging vooral om de som die de 

secretaris zou ontvangen. De minister had gesproken van' eenige toelage'. Welnu, 

B. en W. en de raad waren ervan overtuigd' dat de bemoeijingen der Kamer te 

dezer Stede van weinig omvang zullen wezen'. De secretaris zou dus niet veel te 

doen hebben en daarom was een bedrag van 250 à 300 gulden voldoende. Als hij 

meer ontving, zou het secretariaat een echt beroep worden. 

De Gouverneur deed in mei 1843 een laatste poging de zaak te redden door het 

college van B. en W. uit te nodigen de kwestie nog eens aan de orde te stellen in de 
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W.H. de Heus (7-1872), lid van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken (GAU, IA De Heus, W H (3), neg. C 39.053). 

gemeenteraad. Eventueel zou 750 gulden ook 

nog kunnen als de stad de kosten van verlichting 

en verwarming van de vergaderkamer zou beta

len. Hij vroeg om' rijpelijk' beraad, want als de 

stad zou besluiten niet met dit bedrag accoord 

te gaan, zou hij' in de voor mij hoogst onaange

name verpligting' verkeren de minister te advise

ren, de Kamer op te heffen. 

Zelfs dit nauwelijks verholen dreigement dat de 

stad bezig was de Gouverneur tegen zich in het 

harnas te jagen, mocht niet baten. Wie weet 

dacht het gemeentebestuur dat de Kamer - die 

zonder problemen eenderde van de eerste 

begroting had laten vallen - nog wel verder zou 

gaan. Het wees er op dat de Utrechtse Commis

sie voor Geneeskundig Onderzoek en Toe-

voorzicht op de stedelijke begroting stond voor 

ƒ 250,- en de Plaatselijke Schoolcommissie voor 

ƒ 200,-. De secretarissen van deze commissies deden hun werk gratis. De Kamer 

kreeg dus met 400 gulden een relatief fors bedrag aan subsidie. Als er meer geld 

nodig was, bijvoorbeeld voor de aanschaf van juridische boeken, moesten de heren 

het maar aanvragen. 

Dat laatste was voor de leden van de Kamer de druppel die de emmer deed over

lopen. Zij voelden zich' gedrongen hun leedgevoel te betuigen, zoo wegens het wei

nige vertrouwen hetwelk de kamer bij het stedelijk bestuur schijnt te genieten, als 

wegens het vernederend aanbod, om telkens op afzonderlijke voordragt in buiten

gewone behoeften te voorzien, op welke wijze de Stedelijke Regering zich een 

patronaatschap over de Kamer zoekt aan te matigen, welke haar niet toekomt'. Zij 

boden daarom de koning hun ontslag aan en op I september 1843 was de Utrecht

se Kamer van Koophandel en Fabrieken weer verleden tijd. Secretaris Buskes kreeg 

een vergoeding van 150 gulden en voor de aanschaf van boeken en andere uitgaven 

betaalde de stad ƒ 212,77 5. 

Voor dat geld was de Kamer, tenzij er niets te behandelen was, tweemaal per week 

bijeengekomen. Ze had over een aantal zaken rapporten uitgebracht, zoals over de 

beurtvaart tussen Utrecht en Zwolle, de toestand van handel en nijverheid in de 

stad en het voornemen van de overheid om de in- en uitvoerrechten te wijzigen. 
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Onverzettelijkheid? 

Het gemeentebestuur had de strijd gewonnen, dankzij een' onbegrijpelijke vasthou

dendheid' en krenterigheid, zoals later een anonieme schrijver klaagde. Hij betreur

de dat zeer omdat Utrecht -' na de groote handelsteden eene der belangrijkste van 

Noord-Nederland' - daardoor bleef' verstoken van een ligchaam, hetwelk in deze 

tijden van kwijning en achteruitgang van blijvenden heelrijken invloed op den Han

del en Nijverheid, bijzonder der Stad, stond te worden'.3 

Er is in de pers nauwelijks aandacht besteed aan de Kamer. Na de opheffing vroeg 

een lezer zich in een ingezonden brief af waarom er na zo korte tijd al een eind was 

aan het bestaan van deze nuttige instelling. Hij dacht dat het kwam doordat de ver

goeding voor de secretaris aan de hoge kant was geweest en vroeg zich af waarom 

de leden de kosten niet zelf hadden betaald. Dat deden de beroepsverenigingen van 

notarissen en advocaten immers ook. En waarom vergaderden zij niet bij een van de 

leden thuis? Bovendien vond hij dat ze wel erg vaak bijeen waren geweest. 

Andere lezers begrepen beter dat het niet in de eerste plaats ging om een belan

genvereniging voor kooplieden en fabrikanten. Een van hen schreef dat het gemeen

tebestuur had dwars gelegen uit teleurstelling over de afwijzing van het' eigen' 

twaalftal. Waren er niet voldoende geschikte mannen geweest om drie twaalftallen 

voor te stellen? Of hadden handel en nijverheid geen belangstelling voor een Kamer 

gehad? 

Zo bleven veel vragen onbeantwoord. Het gemeentebestuur had wat aarzelend een 

Kamer in leven geroepen, zonder overtuigd te zijn van het belang ervan voor de 

stad. Het lijkt erop dat de lezer gelijk had die 

vermoedde dat de Kamer' verging op de onver

zettelijkheid van het stadsbestuur' en dat deze 

voortgekomen is uit frustratie over de Haagse 

bemoeizucht. 

Van hoog gewigt en uitgestrekt nut 

De grondwetsherziening van 1848 bracht onder 

meer het principe dat vertegenwoordigende li

chamen rechtstreeks werden gekozen. De Ge

meentewet van juni 1851 verschafte de gemeen

tebesturen meer autonomie, al hielden hogere 

overheden een forse vinger in de pap. 

Dr G. Munnkks van Cleeff (1797-1860), lid van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken (GAU, IA Munnucks van Oeeff, G (I), 

neg. C 39.055). 
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S T A A T der »oornaaniaio Fabr l jkea , In lHo« li 
wei l j , mer aanduiding der daarin gebruikte 

De gemeenteraad die in oktober 1851 was gekozen, was nog druk bezig met het 

controleren van de geloofsbrieven en het opstellen van het reglement, toen een re

kwest ter tafel kwam van mr. B.G.A. Pabst, het latere raadslid. Hij verzocht daarin 

een Kamer van Koophandel en Fabrieken op te richten. Een wat voorbarig voor

stel, vond de raad, omdat er een wettelijke regeling op komst was en het rekwest 

verdween daarom naar de begrotingscommissie om te zijner tijd opnieuw aan de 

orde te komen. 

In november 1851 bracht een Koninklijk Besluit een nieuw reglement voor Kamers 

van Koophandel en Fabrieken waarin nu ook was vastgelegd dat ze adviezen kon

den verstrekken aan handel en industrie. Nog diezelfde maand nodigde Commis

saris van de Koning in de provincie 

S. baron van Heemstra in een rond

schrijven de gemeentebesturen uit, 

hem te melden of zij een Kamer 

wensten. Ze hadden daartoe het 

recht volgens artikel I van het nieu

we reglement dat luidde: 'In alle ge

meenten, waar de uitgebreidheid van 

handel en fabryken het volgens het 

oordeel der gemeentebesturen, 

wenschelijk maakt, worden, onder 

Onze goedkeuring, Kamers van 

Koophandel en Fabryken gevestigd'. 

De Utrechtse gemeenteraad wees 

een commissie van vijf man aan, die 

veertien dagen later haar advies al 

uitbracht. Tot de leden behoorden 

C.J. van Veersen en P.C. Voswinkel 

Dorselen die in 1842 in de Kamer 

hadden gezeten, en dr G. Munnicks 

van Cleeff die zich in 1842 had terug

getrokken. Alleen al door deze keu

ze demonstreerde de raad dat ze po

sitief stond tegenover het idee. De 

commissie kon als leidraad gebruiken 

het Koninklijk Besluit dat had vastge

legd dat de leden direct gekozen 

'Stoot der voornaamste Fabrijken', opgenomen in 

het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken over 1852 (GAU, bibliotheek). 
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zouden worden uit en door ondernemers die ouder waren dan 30 jaar en minstens 

vijf jaar een bedrijf hadden geleid. Ook moesten zij in het volle genot zijn van de 

burgerlijke en burgerschapsrechten en een door het gemeentebestuur te bepalen 

som in de patentbelasting betalen. (De patentwet van 2-12-1805 voerde belasting in 

op' allen Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige voorwerpen van 

weelde en vermaak'. De hoogte van de aanslag was onder meer afhankelijk van de 

omzet en het aantal personeelsleden.) Jaarlijks zou eenderde van de leden aftreden. 

Het budget werd vastgesteld door de gemeenteraad. 

De raadscommissie adviseerde een Kamer te stichten. 'Het mag van hoog gewigt en 

uitgestrekt nut geacht worden, dat de handelstand, ook hier ter plaatse door een 

ligchaam vertegenwoordigd wordt, geschikt om zijn aanzien op te houden, zijne 

belangen inwendig en ook buiten af, voor te staan'. Juist bij het ontsluiten van bui

tenlandse markten kon een Kamer belangrijke diensten verlenen. Ze kon bemidde

len, adviseren en belangen behartigen. Daardoor zouden handel en nijverheid - 'een 

der hechtste steunsels voor waarachtig volksgeluk' - opbloeien. Het zou 'bijna laak

bare onverschilligheid' zijn, als er geen kwam. 

De gemeenteraad was het daar unaniem mee eens, evenals met het advies de Ka

mer een zuiver plaatselijke en geen regionale functie te geven. Het amendement om 

in plaats van de voorgestelde 12 leden er maar negen te benoemen, werd met 

overgrote meerderheid afgewezen. Blijkbaar verwachtte men dat de belanghebben

den in staat zouden zijn voldoende geschikte personen te vinden. De raad bleek 

ook nu zuinig en stelde het budget niet op ƒ 1200,- (zoals de commissie adviseerde) 

of ƒ 1000,- zoals Van Voswinkel Dorselen voorstelde, maar op 800 gulden per jaar. 

Er waren steden waar een hoger bedrag op 

het budget stond, zoals voor de allang be

staande Kamer in Dordrecht (ƒ 1300,-). In 

andere moest de pas opgerichte Kamer met 

een veel lager bedrag rondkomen, bijvoor-

J *"* TS* % \ beeld in Den Haag (ƒ 400,-) en Groningen 

(ƒ 500,-). De hoogte van deze bedragen is 

niet alleen een indicatie voor de omvang van 

het werk dat de secretaris naar men ver

wachtte moest doen, maar ook van het be

lang dat een gemeente aan de Kamer hecht

te. Van het budget moest ook de vergoeding 

aan de secretaris worden betaald. Utrecht 

wilde op die post een behoorlijk onderlegd 

J.M. van Kempen (1814-1877), lid van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken (GAU, IA Van Kempen, ]M (3), neg. 

C 39.056, vervaardigd door Sneeton Tilly). 
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man want als adviserend lid moest hij van alle zaken goed op de hoogte zijn. Het 

was dus geen erebaantje voor iemand die het echte werk aan een klerk overliet. 

De raad heeft uitgebreid gesproken over de vraag wie van de ongeveer 5000 

Utrechtse patentbetalers het kiesrecht moesten krijgen. Patentplichtigen die geen 

belang hadden bij een Kamer (zoals onderwijzers en chirurgijns) en kleine onderne

mers moesten geen stemrecht hebben. Uiteindelijk werden de heren het erover 

eens dat ongeveer 600 het gewenste aantal was. Het Koninklijk Besluit waarin de 

Kamer werd ingesteld, bepaalde dat degenen die minstens ƒ 15,- patentbelasting 

betaalden, kiesrecht hadden. Dat bedrag was veel lager dan in Amsterdam (ƒ 75,-) 

en in Rotterdam (ƒ 60,-). Ook in een aantal andere steden moest men meer belas

ting betalen om kiesgerechtigd te zijn. Bijvoorbeeld in Dordrecht ƒ 30,-, 

Leeuwarden ƒ 18,- en Den Haag ƒ 16,-. 

Verkiezingen 

De wijkmeesters brachten in april 1852 'oproepingsbrieven' bij de stemgerechtig

den en op de 19-de deponeerden de stemmers in een zaaltje van het stadhuis hun 

ingevulde biljet in een stembus. Onder het waakzaam oog van twee raadsleden - mr 

W.R. Boer en P.C. Voswinkel Dorselen - die als' stemopnemers' fungeerden. Op 4 

mei volgde een tweede stemming omdat bij de eerste niet ondubbelzinnig het 

twaalfde lid was gekozen. De man die toen de 

meerderheid kreeg - C.J. van Veersen - bedankte 

en dus moest er op 18 mei voor de derde keer 

worden gestemd. Het democratisch bewustzijn 

en de belangstelling van de 694 kiezers waren -

net als in andere plaatsen - niet overweldigend 

groot en de elkaar snel opvolgende verkiezingen 

hebben het enthousiasme ook niet gestimuleerd: 

het aantal stemmers was respectievelijk 221, 164 

en 142.4 

Bij de voorbereiding van de verkiezing waren 

behalve het gemeentebestuur ook Utrechtse 

ondernemers actief betrokken. In januari 1852 

hadden W.H. de Heus, P.C. Voswinkel Dorselen 

en P.M. Jongeneel een gesprek gearrangeerd met 

de heren C.J. van Veersen, J.C. Schuurman, wijn

handelaar S.P.C. Koene, J. Trip, N.C. Osti, A. van 

A.C.J. van Eelde (1828-1902), lid van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken (GAU, IA Eelde, AC] van (I), neg. C 14.701, vervaar

digd door J.H Kramer). 
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Veen en P. Smits. Het resultaat was de stichting van de Handels-Sociëteit op 22 

januari. Deze zou de verkiezing van leden van de Kamer voorbereiden en waar dat 

nodig was informatie verschaffen aan de eigen leden. Om het in de termen van die 

tijd te zeggen:' door gemeenschappelijk overleg, eerlijke en eendragtige zamenwer-

king, in vrijzinnigen en verdraagzamen geest, zoowel het algemeen belang als dat 

van handel en fabriekswezen in het bijzonder te behartigen'. Secretaris en buitenge

woon lid werd jhr mr J.L.B, de Murait. 

De Handels-Sociëteit stichtte op 29 mei 1852 de liberale Utrechtsche Kiezers-Ver-

eeniging die politieke verkiezingen voorbereidde en geschikte kandidaten selecteer

de. Op 12 april 1855 droeg de Sociëteit de verkiezing van leden van de Kamer van 

Koophandel aan deze Kiezersvereeniging over. Zelf hield ze zich voortaan uitslui

tend bezig met het bevorderen van de Utrechtse economische ontwikkeling.5 

Een stedelijk belang 

Op I juni 1852 installeerde burgemeester mr N.P.J. Kien in het huis met het IJzeren 

Hek aan de Breedstraat de Utrechtse Kamer van Koophandel en Fabrieken. De 

aanwezigheid van gemeentesecretaris mr H.G. Römer onderstreepte dat het een 

Utrechtse aangelegenheid was. 

De Kamer bestond uit voorzitter W.H. de Heus, metaalfabrikant en sedert 1842 

directeur-eigenaar van de gasfabriek. Hij was lid van Provinciale Staten en zijn aan

slag in de patentbelasting was ƒ 238,-. Op de lijst van Utrechtse hoogstaangeslage-

Het 'Huis met het IJzeren Hek', Breedstraat 26. Een opname uk 1918 door J.J.A. van Winsen (GAU, TA 
Breedstraat 26 1918 (I), neg. C 9.S72). 
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nen in de belastingen - die verkiesbaar waren voor de Eerste Kamer - stond hij op 

de derde plaats. Hij was lid geweest van de eerste Utrechtse Kamer van Koophan

del en zat later in de gemeenteraad 

F. Bolk was ook lid geweest van de eerste Kamer. Hij was sedert 1818 koopman, 

winkelier en tabaksfabrikant en betaalde ƒ 69,50 aan patentbelasting. 

F. van Eyck, koopman sinds 1814, aangeslagen voor ƒ 80,-. 

P.M. Jongeneel, houtzaagmolenaar en -koopman sinds 1836, lid van de gemeente

raad en aangeslagen in de patentbelasting voor ƒ 26,-. 

J.M. van Kempen, koopman, winkelier, goud- en zilversmid en geldwisselaar sedert 

1835, die ƒ 109,- aan patentbelasting betaalde. 

N.C. Osti, ijzerhandelaar sedert 1824, in de patentbelasting aangeslagen voor ƒ 46,-. 

Hij kreeg in 1851 net niet voldoende stemmen om in de gemeenteraad te worden 

gekozen. 

J.C. Schuurman, sinds 1837 zeep- en patentoliefabrikant, lid van de gemeenteraad, 

in de patentbelasting aangeslagen voor ƒ 235,-; bij de hoogstaangeslagenen stond hij 

op de 46-ste plaats. 

J. Sanderson, graanhandelaar sedert 1815. Hij was lid geweest van de eerste Kamer 

van Koophandel en werd in de patentbelasting aangeslagen voor ƒ 59,-. 

Mr J.H. Schober, koren-, cement-, en houtzaagmolenaar en wolspinner sinds 1844, 

patentplichtig voor ƒ 172,-. Hij was zoon van C.H. Schober die in 1842 op de twee

de lijst van B. en W. stond. 

P. Smits, beenzwartbrander, verfmolenaar, vitrioolstoker (zwavelzuurfabrikant) en 

koopman sinds 1832, aangeslagen voor ƒ 61,50. 

J. Trip, mede-eigenaar van een cementmoien en -

handel (van de Erven Trip) die in 1827 was opge

richt, hij handelde in steenkolen en kalk en werd 

in de patentbelasting aangeslagen voor ƒ 184,-. 

Hij was net niet in de gemeenteraad gekozen in 
l' m 1851. 

P.C. Voswinkel Dorselen, suikerraffinadeur en 

koopman sinds 1837, lid van de gemeenteraad en 

aangeslagen voor ƒ 40,- in de patentbelasting. Hij 

had ook in de eerste Kamer van Koophandel ge

zeten. 

Handel en nijverheid waren ongeveer gelijk ver

tegenwoordigd. De leden van de Utrechtse Ka

mer waren lid van een kleine groep mannen die 

jhr MrJ.LS. de Murait (1818-1889), secretaris van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken van 1852 tot 1889 (GAU, IA De Murait 

]L (4), neg. C 29.925). 
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op verscheidene terreinen in de stad en daarbuiten actief waren, bijvoorbeeld in de 

politiek. 

Jhr mr J.L.B, de Murait - die in 1851 net niet in de raad werd gekozen - werd op I 

juni 1852 benoemd tot secretaris, voorlopig tegen een vergoeding van ƒ 400,- per 

jaar (in Amsterdam ontving zijn collega ƒ 2000,-, in Dordrecht ƒ 1000,-). De Murait 

was advocaat en rechter-plaatsvervanger. Zijn activiteiten als' auditeur bij de schut

tersraden der rustende schutterij in de provincie Utrecht' werden gehonoreerd 

met ƒ 90,- per jaar. Hij kreeg als secretaris van de Kamer assistentie van een bode 

die ƒ 100,- per jaar ontving. Als de aard en de omvang der werkzaamheden daar 

aanleiding toe gaven, zou de vergoeding van de secretaris worden bijgesteld. De 

Murait heeft de functie tot zijn dood op 28 augustus 1889 vervuld, ook toen hij als 

wethouder een belangrijke rol speelde in de plaatselijke politiek. Zijn opvolger was 

mr R.A. Vogelsang. 

Adviezen en verslagen 

Sinds 1852 heeft de Utrechtse Kamer van Koophandel en Fabrieken op allerlei mo

menten gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht aan overheden en aan de 

leden. Belangrijke thema's waren onder meer de verkeerssituatie in en om Utrecht 

en in Nederland, de tariefwetgeving, de stichting van een gemeentelijk abattoir, ver

betering van de opleidingsmogelijkheden voor de arbeidende klasse en allerlei so

ciale maatregelen. In het algemeen 

namen de heren in de vorige eeuw 

een liberaal standpunt in, dat ingrij

pen van de overheid in de economie 

zoveel mogelijk wilde beperken, ten

zij het om zaken van algemeen belang 

ging-

In jaarlijkse verslagen verschafte de 

Kamer een stroom gegevens over 

sectoren van de economie en afzon

derlijke ondernemingen. Men kan er 

prachtige tabellen en overzichten 

mee samenstellen, waaruit bijvoor

beeld de toename van het aantal 

stoommachines valt af te lezen en de 

De brief waarin W.H. de Heus meedeelt dat hij 

zich de benoeming tot iid van de Kamer 'welgeval

lig wil laten zijn' (GAU, Stadsarchief V, inv.nr 

I227x,ins. 20A). 

/faut. JÏ-ttteactc/zK&T ^Xsm-e. l^/t ^<t ! 

sU*^ C*K&rt' ^ 
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personeelsomvang in ambachten en bedrijven. Bovendien bieden de jaarverslagen 

informatie over omzet en afzet en over factoren die het reilen en zeilen van de ste

delijke economie hebben beïnvloed. Een rijke bron van informatie dus. Maar bij 

nader inzien, valt dat tegen. Dat wist de Kamer zelf ook, want telkens vindt men 

een waarschuwing in de trant van' Men houde bij de raadpleging dezer tabellen in 

het oog, dat er steeds fabrikanten en werkgevers zijn, die onnauwkeurige opgaven 

verstrekken, terwijl het gemeentebestuur geen wettelijk dwangmiddel heeft om 

daarin verandering te brengen'. 

Veel ondernemers verstrekten liefst zo weinig mogelijk mededelingen over hun 

bedrijf omdat zij vreesden dat de controleurs van de patentbelasting er 'misbruik' 

van zouden maken. Bovendien hadden veel ondernemers er een hekel aan te ver

melden dat het goed ging met de produktie van bepaalde goederen, omdat zij dan 

concurrenten op een idee zouden brengen. Ook informatie waaruit afgeleid kon 

worden dat het slecht ging met het bedrijf kon weleens ongewenste gevolgen heb

ben. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Utrecht heeft sedert haar (wederge

boorte in 1852 een stimulerende, activerende en begeleidende rol gespeeld in de 

economische ontwikkeling van de stad en de regio, die zeker nader onderzoek 

rechtvaardigt. In dit artikel ging het om een schets van de problemen rondom de 

bevalling. Tot 1852 vond het gemeentebestuur dat een Kamer te duur was in ver

houding tot het nut dat de stad ervan kon verwachten. Het lijkt er op dat de Kamer 

in de jaren veertig nog in de eerste plaats werd gezien als een instrument ten 

behoeve van de centrale overheid. De discussie over de voordracht van leden en 

over de keuze die Den Haag uiteindelijk maakte, veroorzaakte veel irritatie. Toen 

er ook nog kritiek kwam op de hoogte van het budget, nam het gemeentebestuur 

wraak. Hogerhand had zelf aangedrongen op de stichting van een Kamer en voorge

rekend dat het geen dure aangelegenheid zou zijn. Welnu, dan was elk verder 

gezeur overbodig. 

In 1852 verliep alles zonder wrijving. Toch waren de voorschriften en reglementen 

nauwelijks veranderd en evenmin speelden handel en industrie na de uitbreiding van 

het kiesrecht een prominente rol in de gemeentepolitiek. Ook had de Utrechtse 

economie geen omwenteling ondergaan die opeens een Kamer nodig maakte. De 

leden werden gekozen uit dezelfde maatschappelijke laag die in de jaren veertig de 

kandidaten had geleverd. Maar de Kamer was nu vertegenwoordiger van de 

Utrechtse economische belangen, adviesorgaan voor alle betrokkenen en een 'offi

cieel' informatiecentrum voor bedrijfsleven en overheden. Utrecht kon er voorde

len van verwachten zodat het de moeite waard was er geld in te investeren. Maar 

natuurlijk mocht het niet teveel kosten. 
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