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Direct nadat er in 1815 een eind gekomen was aan de macht van keizer 

Napoleon, meldden zich ondernemende lieden bij Koning Willem I die 

het monopolie vroegen voor de stoomvaart op de Nederlandse binnen

wateren. In Utrecht kwam zo'n verzoek in 1818 en 1823 op de agenda 

van het gemeentebestuur. Toen vroeg de Gouverneur van de provincie 

advies over plannen om een stoom-
Dr P.D. 't Hart (1933) studeerde geschiedenis in 

Utrecht. Hij werkte als docent bij het Middelbaar vaartdienst langs de stad te begin 

Onderwijs en bij de afdeling economische en sociale 

geschiedenis van de Vakgroep Geschiedenis 

(Universiteit Utrecht). Hij schreef voornamelijk over Amsterdam en Rotterdam waar de 

de geschiedenis van Utrecht in de vorige eeuw, is 

thans verbonden aan het Universiteitsmuseum en 

sinds 1 december 1998 bijzonder hoogleraar Utrecht ren hadden tegen stoomvaart. De 

Studies. 

nen. Utrecht was tegen, net als 

gemeentebesturen ook grote bezwa-

grote steden wilden garanties voor de 

veiligheid. Zij vreesden dat de komst van de nieuwe techniek veel men

sen brodeloos zou maken en dus verstrekkende financiële gevolgen zou 

hebben. Hun verzet was dus weloverwogen en getuigt van verantwoor

delijkheidsbesef. Maar Den Haag besliste op grond van het nationale 

belang. 
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Op 23 december 1820 bespraken de Utrechtse burgemeesters (tot 1824 waren in Ne

derland ook wethouders 'burgemeester') een brief waarin het bestuur van 's Rijks Munt 

meedeelde dat het van plan was een stoommachine te plaatsen. De machine kwam in 

een Rijksgebouw te staan en het was dus geen gemeentelijke aangelegenheid. Toch 

lichtte de Munt het college in, omdat 'de plaatsing en het gebruik van zoodanige 

machine verbonden is met zekere bepalingen en formaliteiten, waarvan de handhaving 

aan de zorg der stedelijke autoriteiten is opgedragen'. Men wilde dus voorkomen dat er 

achteraf problemen zouden ontstaan. 

De burgemeesters antwoordden dat zij 'geene zwarigheid in het daarstellen van eene 

stoommachine' vonden, mits de brandveiligheidsvoorschriften in acht werden geno

men. Een stedelijke ambtenaar zou daarop toezicht houden. Ongeveer tegelijkertijd 

hadden de omwonenden van de Munt bezorgd aan de burgemeesters gevraagd om een 

garantie dat de Munt 'alle Schadens welke door het eventueel springen als anderzints 

der stoommachine zoude kunnen ontstaan' zou vergoeden. 

In het Koninklijk Besluit waarin tot plaatsing werd besloten, stond niets over zo'n ga

rantie. Daarom vroegen de burgemeesters de Koning eerbiedig 'zoodanige voorziening 

in dezen te willen bepalen als Uwe Majesteit in Hoogsdeszelfs wijsheid zal nodig oor-

deelen' om de vrees weg te nemen. Toen de Munt in april 1821 meldde dat de machine 

was gearriveerd en geplaatst zou worden, reageerden de burgemeesters dat zij 'niet 

W.ü. van Heeckeren van Brandsenburg, burgemeester van 

Utrecht {ca 1815) van 1815 tot 1816, een van de vier burge

meesters tussen 181J en 1824, wethouder van Utrecht tussen 

1824 en 1828 (HUA, Top. Atlas). 

J.F. Cobius, (ca 1790) notaris, burgemeester van Utrecht van 18 
tot 1821 (HUA, Top. Atlas). 
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Voorgevel van 's Rijksmunt aan de Oudegracht omstreeks igoo. 

Foto door LM. de Rijk (HUA, Top. Atlas Mb 2.18). 

zouden kunnen gedogen dat van die stoommachi

ne, ofschoon in gereedheid gebragt zijnde, eenig 

gebruik wierdt gemaakt' voordat de Koning posi

tief had gereageerd op het verzoek '. 

De Utrechtse bestuurderen waren voorzichtig, 

want er waren diverse stoomketels gesprongen en 

de Munt stond toen in het hart van de stad aan de 

Neude. Een ontploffing kon dus ernstige gevolgen 

hebben en niet alleen financiële. Misschien ge

bruikten zij de vrees van de omwonenden om hun 

eigen onzekerheid te verbergen, maar van een uit

gesproken afkeer van het nieuwe was geen sprake. 

Toch is hun dat verweten, net zoals in volgende 

jaren de Nederlandse ondernemers is nagedragen 

dat zij uit conservatisme mechanisering en indus

trialisering tegenhielden •'. Een groot propagandist voor deg stoommachine, de 

Utrechtse hoogleraar in de wiskunde en de proefondervindelijke wijsbegeerte, Gerrit 

Moll (1785-1838), verweet zijn landgenoten in 1822 dat zij de vooruitgang remden door 

hun 'gehechtheid aan het oude, gebrek aan natuurkundige kennis van de beweeg-

kracht van dit werktuig, gevoegd bij de belaghelijkste vooroordeelen'. Hij juichte: 'Van 

alle uitvindingen in de werktuigkunde in de laatste jaren gedaan, is 'er geen, waarvan 

de invloed op den toestand der maatschappij spoediger en vermogender is geweest, 

dan die der stoommachine. (...) Doch van alle toepassingen der stoommachine, is 'er 

geen verwonderlijker dan die op het voortdrijven van vaartuigen, op de zoogenaamde 

stoombooten' '. 

Psychische factoren of omstandigheden 

Nederland was met de introductie van nieuwe productietechnieken en efficiëntere 

machines in de vorige eeuw veel trager dan landen als Engeland en België. Dat is door 

tijdgenoten en door economisch historici van na de Tweede Wereldoorlog toegeschre

ven aan psychische factoren, zoals gebrek aan initiatief bij de ondernemers. De laatste 

tijd wijzen onderzoekers op omstandigheden en rationele overwegingen, zoals de 

vraag of innovatie een groter rendement zou hebben opgeleverd of zelfs maar een 

redelijk alternatief vormde voor de traditionele productiemethoden en -middelen. 

Pasten de nieuwe technieken wel in de Nederlandse situatie? Mechanisering was een 

dure en riskante zaak. Er bestond een complex van remmende factoren, zoals een 

tekort aan vakkundig en gedisciplineerd personeel, een hoog loonpeil, het ontbreken 
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van grondstoffen, onzekerheid over de veiligheid en de toepasbaarheid ervan in 

Nederland, tegenwerking van bestaande organisaties en ethische bedenkingen . De 

introductie van stoom zou op veel terreinen ingrijpende veranderingen nodig maken, 

bijvoorbeeld in de opleiding van personeel, de toevoer van grondstoffen en de organi

satie van productie en afzet. Het Engelse voorbeeld was niet in alle opzichten inspire

rend. De modernisering was daar met betrekkelijk kleine stappen voortgeschreden, 

waardoor de ondernemers zoveel mogelijk risico hadden kunnen vermijden. Deson

danks had de industrialisatie er voor de onderste maatschappelijke lagen zulke onaan

gename gevolgen gehad, dat geen weldenkend tijdgenoot ze over het hoofd kon zien5. 

Tenzij hij er de ogen voor sloot, zoals Moll deed toen hij erop wees dat de komst van de 

stoommachine in Engeland geen werkloosheid had veroorzaakt. Hij noemde de angst 

voor ongelukken een belachelijk vooroordeel, want als dat risico zo groot was, zouden 

in Engeland de verzekeringspremies wel hoger geworden zijn. Gevaar hoorde volgens 

Moll bij de vooruitgang. Toen er in 1825 werd gediscussieerd over de gevaren van giet

ijzeren stoomketels, schreef hij in een brief: 'Het voordeel ook in dit opzicht onze nabu

ren op zijde te kunnen blijven, overweegt verreweg het nadeel welk door het jaarlijks 

sneuvelen of verminken van eenige weinige personen kan ontstaan'. Met extra toe

zicht kon men het risico binnen de perken houden ''. 

Bij de discussie over de vraag of Nederland nu achterlijk, achter dan wel anders was", 

hebben historici nauwelijks aandacht besteed aan de stoomvaart op de Nederlandse 

binnenwateren. Toch stonden voor- en tegenstanders daarvan al in het begin van de 

negentiende eeuw scherp tegenover elkaar. Ze 

gebruikten dezelfde argumenten als de latere his

torici in de discussie over de industrialisering van 

Nederland. 

De discussie over voor en tegen van stoomvaart op 

de Nederlandse binnenwateren (inclusief de 

Zuiderzee) vormt de kern van dit artikel. Centraal 

staat de reactie van het Utrechtse stadsbestuur op 

voorstellen in 1818 en 1823 om een stoomvaart-

dienst langs de stad te beginnen. Daaruit kan wor

den afgeleid of Utrecht een standpunt innam dat 

afweek van andere (grote) steden en welke facto

ren de introductie van dit nieuwe vervoermiddel 

hebben beïnvloed5. 

Het onderzoek bestrijkt de periode 1815-1824. Na 

het vertrek van de Fransen en de samenvoeging 

van Nederland en België, kon optimisme over de 
:DI ,X. 

C. Moll, (ca 1812) van 1812 tot 1838 hoogleraar wis- en natuurkun
de aan de Utrechtse universiteit (HUA, IA). 
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toekomst opbloeien. Het vervoer van reizigers en goederen herstelde zich 9. 

Belangstelling voor stoommachines en stoomvaartuigen bestond er zeker. De 

Algemeene Konst en Letterbode besteedde er bijvoorbeeld regelmatig aandacht aan. In 

1815 werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een model voor een 

stoomschip voor de binnenvaart10. Ook in 1815 behandelde de regering het eerste ver

zoek om stoomschepen op de Nederlandse binnenwateren te laten varen. 

In 1824 was de beginfase voorbij. In juni 1822 was de Rotterdamse rederij Van Vollen-

hoven, Dutilh en Cie opgericht die in 1823 het stoomschip De Nederlander in gebruik 

nam. In dat jaar ging deze rederij op in de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij 

(NSM) met een kapitaal van ƒ 500.000,-. De NSM had in 1824 vier stoomboten in de 

vaart: op de trajecten Rotterdam-Zeeland en Rotterdam-Nijmegen elk een schip en 

twee op de wateren tussen Rotterdam en Antwerpen. Ze vroeg vergunning om in 

Nederland stoomschepen te bouwen, eventueel ook voor derden 'indien zulks buiten 

haar nadeel kan geschieden' ". De NSM sloot in 1823 een contract met de Belgische 

firma Cockerill die voortaan in principe alleen scheepsmachines voor de regering en de 

NSM bouwde. 

In de periode 1821-1824 waren diverse werkzaamheden tot verbetering van de vaar

wegen afgerond. Daardoor was onder andere de verbinding tussen Amsterdam en de 

Rijn sterk verbeterd, wat de mogelijkheden voor stoomvaart groter maakte '2. Beurt-

schippers op de rivieren begrepen dat hun voortbestaan werd bedreigd en zetten zelf 

stoomschepen in, bijvoorbeeld in 1824 in Dordrecht De Eendracht. In dat jaar keurde de 

regering het reglement van een scheepvaartonderneming tussen Amsterdam en 

Utrecht goed. Er begon toen een ander tijdperk. 

De beurtvaart 

Wie een stoomschip in de vaart wilde brengen op de Nederlandse wateren, vroeg daar

toe vergunning aan de Koning. Deze droeg de Minister van Publiek Onderwijs, 

Nationale Nijverheid en Koloniën - later die van Binnenlandse Zaken - op om na te gaan 

of er grote belangen geschaad zouden worden wanneer de vergunning werd verleend. 

De minister vroeg vervolgens advies, onder meer aan het bestuur van de provincies 

waarvoor de vergunning moest gelden. Dit nodigde de besturen van de gemeenten 

waar de stoomboten langs zouden varen uit, hun standpunt te formuleren. Burge

meesters en eventueel andere betrokkenen deden dat, en via het provinciaal bestuur 

en de minister kwam de zaak weer bij de Koning die vervolgens een beslissing nam. De 

sporen van al dit overleg zijn in diverse archieven terug te vinden ' '. 

De exploitanten van andere vervoermiddelen volgden de gang van zaken met argus

ogen. De binnenvaart in Nederland (dat tussen 1815 en 1839 m e t België was verenigd) 

was vanouds strak gereglementeerd l4. Het monopolie op het vervoer tussen de meeste 

steden was vastgelegd in beurtvaartcontracten. Wie tegen betaling goederen of perso-
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Gezicht op de Vecht bij Baambrugge. Op de voorgrond een rolpaal, waarlangs bij bochten het touw van de 

trekschuit werd geleid. (HUA Top. Atlas, 292). 

nen over het water wilde vervoeren, moest daarvoor gebruik maken van een trekschuit 

(voor personen-, pakket- en postvervoer) of een zeilend beurtschip. Tot in detail was 

geregeld hoe groot de borgsom was die de schippers moesten storten, welke garanties 

zij moesten bieden, wanneer de schepen afvoeren, wat de tarieven waren enz. enz. 

Omstreeks 1800 was Nederland bedekt met een netwerk van beurtdiensten, vooral in 

het Westen. Amsterdam was centrum voor 215 eigen beurtdiensten, terwijl er ook veel 

schepen van elders een beurtvaart op de hoofdstad onderhielden '\ Ook Utrecht was 

door lijndiensten verbonden met een groot aantal steden in binnen- en buitenland en 

met de dorpen in de omgeving. Naar sommige plaatsen (zoals Amsterdam, Leiden en 

Vreeswijk) kon men dagelijks meerdere malen afvaren, andere hadden alleen op markt

dagen een verbinding of nog minder frequent '. 

De beurtvaart had een aantal nadelen. Ze was sterk afhankelijk van natuurlijke om

standigheden, zoals de wind en de stroming. Op het eind van de achttiende eeuw was 

het toezicht minder scherp geworden en waren verbeteringen achterwege gebleven 

door het ontbreken van concurrentie. Niet elke schipper was even klantvriendelijk. Moll 

klaagde tenminste over 'onze ellendige beurtschepen, op welke dikwijls een passagier 

minder dan een pak geacht wordt'. Maar onder normale omstandigheden garandeerde 

het stelsel van de beurtvaart redelijk betrouwbaar vervoer waaraan een groot aantal 

mensen een boterham verdiende. Tijdens het bewind van Koning Willem I boden de 

meeste beurtvaartcontracten aan grote handelaren de mogelijkheid om alleen of in 

kleine groepjes andere schepen te gebruiken u. Het knellende monopolie van de beurt-
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schippers werd verder aangetast, zodat vrije vaart tot ontwikkeling kon komen '8. Dat is 

ook bevorderd doordat in deze periode de verbindingen te water werden uitgebreid en 

verbeterd ". Omdat men het nog onmisbaar vond, bleef het stelsel bestaan totdat de 

concurrentie van de spoorwegen en de vrachtauto het uiteindelijk de doodsteek gaf. 

Propaganda 

Moll was niet de enige die de stoomvaart een goed hart toedroeg. In 1816 bijvoorbeeld 

juichte iemand die een tocht met een stoomschip had gemaakt: 'Het vaartuig zweefde 

als een zeevogel over de golven heen', ongehinderd door getijden en tegenwind '". 

Stoomschepen waren veilige, snelle en comfortabele vervoermiddelen, waar het de 

passagiers aan niets behoefde te ontbreken. Er waren goede kajuiten voor de verschil

lende klassen, waar consumpties werden geserveerd en er was zelfs lectuur aan boord. 

'Men is dus als in een goed, zich voortbewegend logement'21. 

Het was jammer dat de schepen nogal trilden en veel steenkolen gebruikten. Dat laat

ste was zeker voor Nederland onaangenaam, want daar werd tot het einde van de 

eeuw weinig steenkool gedolven. Deze brandstof moest uit België ' : of Engeland geïm

porteerd worden. Dat joeg de prijs op, onder andere door de heffing van accijns, en 

daardoor was men ervan overtuigd dat stoomschepen ongeschikt waren voor vracht

vervoer en voor tochten over grotere afstanden. Ook voorstanders waren daarvan over

tuigd. Een van hen schreef in 1816: 'De kostbaarheid van de machine, gevoegd bij de 

kosten der brandstof, welke zij verteert, maakt het onmogelijk om dezelve met voor

deel voor het vervoeren van koopwaren te gebruiken'-'. Maar voor snel passagiersver

voer op korte trajecten, postvervoer en militaire doeleinden vond men ze bij uitstek 

geschikt. Uit Schotland werd gemeld dat de eigenaar daarmee de aanschafkosten in 

eenjaar kon terugverdienen-1. 

In 1822 waarschuwde Moll zijn lezers dat Nederland echt haast moest maken. Anders 

zouden de Engelsen de stoomvaart op Rotterdam aan zich trekken en de riviervaart zou 

in handen komen van Pruisische schippers3. Wie nog vooroordelen had, kon met eigen 

ogen gaan waarnemen hoe het was, want in 1822 had de regering de Wilhelmina als 

pontveer tussen Willemsdorp en Moerdijk ingezet. Ze vormde een belangrijke verbete

ring van de verkeersverbinding tussen de twee hoofdsteden - Brussel en den Haag:(' -

waar tijdwinst een niet onbelangrijke rol kon spelen. Het schip was in Engeland 

gebouwd en maakte de overtocht in twintig minuten. Er konden gemakkelijk twee dili

gences aan boord worden gereden. Hoe de komst van zo'n schip de economie kon be

vorderen, bleek in Willemsdorp, waar 'als door toverij' een aantal huizen was ge

bouwd ". Gerhard Moritz Roentgen - die het schip had ontworpen -juichte: 'Het Gou

vernement heeft aan de natie een voorbeeld gegeven, en het is te verwachten dat de

zelve het spoedig volgen zal' \ 
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The Defiance 

In 1816 maakte Nederland kennis met het stoomschip. Op 10 mei stoomde The Defiance 

in zestien uur van Margate naar Veere. Vandaar voer kapitein W. Wäger zijn schip naar 

Rotterdam, waar een grote menigte zich verdrong om het wonder te aanschouwen 29. 

Koning Willem I nam in eigen persoon een kijkje aan boord en tal van andere hoogge

plaatste Nederlanders volgden zijn voorbeeld. Een Belgisch lid van het parlement bij

voorbeeld stuurde de Koning een geschrift over die ervaring'". Hij rekende voor dat 

Wäger op het traject Rotterdam - Luik veertig reizen per jaar kon maken. Bij een gemid

delde reistijd van twee dagen en met vijftien passagiers en hun bagage, zou dat winst 

opleveren. 

Wäger maakte in de volgende maanden demonstratietochten naar Antwerpen en 

Amsterdam. Hij voer ook de Rijn op en kwam tot Koblenz. Op het laatste stuk bleek zijn 

machine niet krachtig genoeg om de stroom te overwinnen en moest hij gebruik 

maken van paardentractie•". Op de Zuiderzee demonstreerde hij dat stoomschepen ook 

gebruikt konden worden als sieepbooti:. 

Moll had samen met Roentgen een tocht aan boord van The Defiance meegemaakt. Er 

waren meer mensen enthousiast geworden. In Rotterdam steunde de Kamer van Koop

handel Wagers rekwest om met vier stoomschepen goederen te mogen vervoeren tus

sen Rotterdam en Keulen en passagiers plus goederen tussen Rotterdam en Antwer

pen. Hij zou de schepen in Nederland laten bouwen, maar de machines wilde hij uit 

Engeland importeren. 

Het duurde lang voordat hij antwoord kreeg. Op 22 november 1816 vroeg hij of de rege

ring wilde voortmaken, want zijn compagnon in Engeland vond dat de kosten nu echt 

te hoog opliepen. De demonstratietochten hadden zo'n ƒ 10.000,- gekost. Hij moest nu 

kiezen tussen opleggen van het schip in Nederland of terugvaren naar Engeland. 

De Minister van Binnenlandse Zaken adviseerde de Koning om Wäger ƒ 2.500,- toe te 

kennen als beloning voor zijn inspanningen en hem toe te staan in Nederland te varen. 

De Rotterdamse burgemeesters vonden Wagers demonstraties indrukwekkend, maar 

hadden toch bedenkingen tegen stoomvaart. Als hij ging varen, zouden de postwagens 

het loodje leggen. De stoomboot zou in de winter niet steeds kunnen varen en wie zou 

dan het postvervoer verzorgen? De stoomvaart 

zou verder de goede beurtschippers verjagen naar 

andere trajecten, waardoor alleen de slechte over

bleven. Kortom, Wäger zou de kwaliteit van het 

vervoer schaden en bovendien de levens van velen 

in gevaar brengen omdat de ketel kon springen. 

De minister vond dat de tegenstanders overdre-

Afbeelding van het schip The Defiance waarmee kapitein Wäger 

in 1816 als eerste op de Nederlandse binnenwateren voer. 
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ven. Wagers schip zou niet vaker dan tweemaal per week varen en niet moordend kun

nen concurreren omdat het nauwelijks sneller was dan een postwagen, 's Winters zou

den er altijd wel ondernemers zijn die het postvervoer wilden verzorgen. De problemen 

vielen dus erg mee. Bovendien vond hij dat het particuliere belang moest wijken voor 

het algemene. 

In december 1816 kreeg Wäger een gratificatie van ƒ 2500,- en vergunning om met een 

in het buitenland gebouwd schip passagiers en goederen te vervoeren op het traject 

Rotterdam-Antwerpen. Hij mocht in Rotterdam vier schepen op stapel zetten voor de 

vaart op Keulen. Maar toen had hij de Defiance al van de hand gedaan ". Zo eindigde al 

in 1816 een poging om stoomvaart op de Nederlandse wateren te introduceren in een 

fiasco, onder meer door trage besluitvorming. Maar als men in plaats van 'trage' leest 

'zorgvuldige', komt de werkelijkheid van toen beter tot zijn recht. Het ging immers om 

grote belangen. 

In 1817 en 1818 hebben nog minstens drie mannen demonstratietochten gemaakt in 

Nederland. Al hadden deze niet het gewenste resultaat, ze kunnen wel bij meer men

sen het vertrouwen in de toekomst van de stoomvaart hebben vergroot M. 

De eerste aanvragers 

Tussen 1815 en 1823 zijn ruim twintig aanvragen ingediend om een vergunning voor 

stoomvaart op de binnenwateren (zie tabel 1) ". Het eerste rekwest was ondertekend 

door Colonel J.A. de Chalot, 'chevalier de plusieurs ordres etc' uit Gent en J. d'Achicourt, 

burgemeester van Rhode - bij Brussel. Ze vormden samen met de Britten Bryant Barrett 

de Milton en zijn zuster Maria Laetitia, de niet nader aangeduide onder-intendant van 

Gent, een zekere Van der Linden uit Holland en de Engelsman Du Bois een internatio

naal consortium van constructeurs, kapitalisten en kooplieden. Ze hadden al in januari 

1815 vergunning gevraagd om stoommachines in te voeren en in augustus vroegen zij 

het privilege om gedurende 21 jaar als enigen stoomboten te mogen 'uitvinden', invoe

ren, bouwen en gebruiken op de Nederlandse wateren. De ingevoerde schepen zouden 

als model dienen en zo mogelijk in de vaart komen3''. Zij wilden dus in één klap de hele 

binnenlandse stoomvaart monopoliseren. 

De regering vroeg niet om informatie aan de lagere overheden want de aanvraag 

omvatte alle waterwegen. Ze droeg de ambassadeur in Engeland op, om na te gaan of 

stoomvaartuigen in Engeland aan de verwachtingen voldeden, overal konden varen en 

de bestaande verkeersdiensten schade berokkenden. Terwijl de rekwestranten dus al 

overtuigd waren van de voordelen die stoomvaart bood, moest de regering zich nog 

over het thema laten informeren. Koning Willem I was blijkbaar tijdens zijn verblijf in 

het buitenland onvoldoende te weten gekomen over de stoomboten, om alle vragen te 

beantwoorden 

Volgens de ambassadeur was de stoom bootdienst Bristol-Bat h enige tijd tevoren opge-
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Jaar 

1. 1815 

2. 1815 

3. 1815 

4. 1815 

5. 1816 

6. 1816 

7. 1817 

8. 1817 

9. 1818 

10. 1820 

11. 1822 

12. 1823 

13. 1823 

14. 1823 

20. 

23. 

24. 

1823 

16. 1823 

17. 1823 

18. 1823 

19. 1824 

Naam Woonplaats Wens/traject 

J A de Chalot 
j . d' Achicourt e.a. 

Beigië e.a. Bouwen van en varen met zes 
stoomschepen 

B. Barrett/C. Dubois Londen e.a. (Samen met Nederlandse 
ondernemers) Op de wateren in 
België 

J. Sedgwick Engeland Proef met twee passagiersschepen, 
later met grotere schepen op de 
Rijn tot Keulen en Frankfort. 
Beloning voor zijn proefneming. 

G. Benkhausen/J. Bell Londen Passagiets en vracht Rotterdam-
Mainz-Frankfurt en Maastricht-
Namen (dtie 'schuiten meteen 
vuurmachine') 

J. Ellerman Antwerpen Import van stoomvaartuigen 

W. Wager Engeland Rot te fdam- Keulen en Rotterdam-
Antwerpen (vier schepen plus 
The Defiance) 

J. Watt Engeland Monopolie op alle wateren 

j . van Gcluwe Gent Gent-Brugge met een sleepboot 
(passagiersvervoer) 

M L . Barrett Engeland Rotterdam-Keulen, Rotterdam-
Antwerpen, De Zuiderzee-Wijk 
bij Duurstede, Gent-Mons, 
Antwerpen-Oostende (zes schepen) 

Twee scheeps-
timmerlieden 

Overijssel/Drenthe Import van schepen (Voor de 
verkoop? als model?) 

Van Vollenhoven/ 
Dutilh en Cie 

Rotterdam Vervoer van passagiers en ijlgoed 
Amsterdam-Haarlem, Rotterdam-
Nijmegen-Arnhem, Rotterdam-
Zeeland 

Nederlandsche 
Stoomboot-Maatschappij 

Rotterdam Rotterdam-Keulen, Rottcrdam-
Nijmcgen, Rotterdam-Amsterdam, 
Amsterdam-HarJingen 

C. Bodien/Reincke 

F.MBenoid/A. De Zeeuw 

Rotterdam 

Brussel/Waspik 

Rotterdam-Nijmegen, Amsterdarn-
Rotterdam-Arnhem 
Brussel-Amsterdam, Brussel-
Den Haag 

A. Dklijn e.a. Dordrecht Vervanging van hun beurtschip 
door een stoomschip 

L. de Vijver Amsterdam Amsterdam-Ha dingen 

Eduard Taylor (Engeland) Amsterdam-Utrecht, Amsterdam-
Lemmer 

J . M van Beyma Workum Wo rku m-Amsterdam 

1824 

1824 

1824 

1824 

Thoe Kingma e.a. 

Th. Zurmühlen/ 
B.D. Liedermooy 

D. \ an Huizen ca. 

] . Teunissen e.a. 

P. Honing 

W. Rovers e.a. 

Beurtschippers 

Amsterdam 

Middelburg 

Nijmegen 

Amstetdam 

Den Bosch 

Harlingen 

Met twee sleepboten op het 
'groote kanaal' Amsteidam-
Den Helder 

Driemaal per week plus zeilend 
Rotterdam-Middelburg 

Rotterdam-N ijmegen 

Ams terdam- Zaanda m-Alkmaar 

Naast hun beurtzeilschip een 
'bekwaam s toom vaartuig' inzetten 
Rotterdam-Den Bosch 

Amsterdam-Harlingen 

Tabel 1. Aanvragers van een vergunning tot het in de vaart brengen van een stoomboot op de Nederlandse binnenwateren (1815-1824) 
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Tekening van een stoomsleepbootje, die in i8iy bij een rekwest 
werd gevoegd (SS, 4-5-1817 nr u). 

heven in verband met de kosten. In de Engelse 

kanalen was paardentractie goedkoper en veel 

minder schadelijk voor de beschoeiingen. Alleen op 

rivieren kon stoomvaart nuttig zijn en op 'golvende 

wateren' zoals de Zuiderzee en de Zeeuwse stro

men. Een ander voordeel was dat stoomschepen 

door hun betrekkelijk geringe diepgang in veel 

wateren konden varen37. 

De minister vond een monopolie onrechtvaardig. Iedereen kon in Engeland gaan kijken 

hoe een stoommachine werkte en er een nabouwen. Het nieuwe was er dus al af en 

daarom zou het niet juist zijn om alleen aan d'Achicourt en de zijnen toe te staan er een 

na te bouwen en er in Nederland mee te gaan varen. Het argument dat stoomschepen 

zo duur waren, telde ook niet want er werden in Nederland duurdere zeilschepen 

gebouwd en de eigenaars daarvan vroegen ook niet om een monopolie. Bij tegenslag 

kon de houder van een monopolie zich terugtrekken en verdere ontwikkelingen jaren

lang blokkeren. 

Omdat stoomvaart wel van belang kon zijn, stelde de minister voor om twee prijzen uit 

te loven voor lieden die ermee wilden experimenteren. De ene voor degene die als eer

ste met een stoomschip op de rivieren zou varen. De andere voor de eerste die op de 

'golvende wateren' voer. 

De Koning stond de rekwestranten alleen toe zes schepen in te voeren voor het 'ver

sneld vervoer van passagiers en goederen'. Zij hebben geen gebruik gemaakt van deze 

vergunning. Vonden zij het risico te groot als ze geen monopolie kregen? 

'Veeier ongeluk en nadeel' 

Op 15 mei 1818 stond stoomvaart voor de eerste keer op de agenda van de Utrechtse 

burgemeesters. De minister vroeg advies over het rekwest van de Britse Maria Laetitia 

Barrett die in Gent domicilie hield38. Zij werkte samen met 'eenige rijke particulieren' 

en vroeg het monopolie voor 21 jaar om met zes stoomschepen te varen op de trajecten 

Rotterdam - Keulen, Gent-Bergen en Antwerpen-Oostende. Twee schepen wilde zij in

zetten op de Zuiderzee bij het slepen, lossen en laden van schepen voor Amsterdam en 

vandaar ook laten varen op Wijk bij Duurstede; daar hadden ze aansluiting op de lijn 

Rotterdam-Keulen. 

Zij vroeg de Koning op uiterst onderdanige wijze haarte beschermen omdat zij anders 

niet tegen de concurrentie van de beurtschippers op zou kunnen. Zij verzekerde de 

vorst dat zij geen buitenlandse spéculante was die in Nederland snel fortuin wilde 

maken en dan met de buit verdwijnen. Nee, zij hield veel van Nederland, ze wilde graag 
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Gezicht op Wijk bij Duurstede, ca JS50. Staalgravure naar C. Schüler door P. Ahrens (HUA Top. Atlas, 500). 

samenwerken met Nederlandse ondernemers en zich hier zelfs metterwoon vestigen. 

Burgemeesters van Utrecht vonden dat mevrouw Barrett de risico's van de stoomvaart 

bagatelliseerde. Stroomopwaarts zou er stevig gestookt moeten worden en dan was er 

grote kans dat de ketel sprong, 'gelijk dat reeds elders tot veeier ongeluk en nadeel 

heeft plaats gehad'. Het was bovendien 'twijffelachtig' of een stoomschip, dat immers 

breed was door de raderen aan weerskanten, kon passeren in de smalle vaargeul bij een 

aantal bruggen over de Vecht. Er was eigenlijk helemaal geen behoefte aan stoomsche-

pen, want de verkeersverbindingen tussen Utrecht en Amsterdam waren perfect en 

boden aan veel mensen werk. 

De burgemeesters voorspelden dat kooplieden 'niet ligtelijk' hun kostbare waren zou

den blootstellen aan de gevaren. De verzekeringspremies zouden stijgen waardoor 

stoomvaart te duur werd om succes te kunnen hebben. Stoom was een modegril die 

alleen maar verliezers opleverde. De beurtschippers zouden werkloos worden, zeker op 

de meest rendabele lijnen waar de stoomvaart de krenten uit de pap haalde. Dat ver

zwakte de hele beurtvaart en maakte het vervoer tussen kleinere plaatsen minder 

zeker. Het was niet uitgesloten dat de beurtschippers schadeloosstelling zouden vra

gen als de gemeente een concurrent toeliet. Ook was de kans groot dat de schippers 

zelf en hun personeel geen werk meer zouden vinden en moesten aankloppen bij de 

(gemeentelijke) armenkassen ". 

Dat alles vormde in de economisch weinig rooskleurige situatie van 1818 een slecht 

vooruitzicht. Het is niet ondenkbaar dat de burgemeesters daarom de gevaren en 

bezwaren zwaarder hebben aangezet dan ze eigenlijk vonden. Lokale overheden moes

ten rekening houden met de gevolgen op korte termijn. Zij waren uiteindelijk de eerst 
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verantwoordelijken, terwijl het Rijk alleen enig toezicht op afstand uitoefende ". 

Wijk bij Duurstede nam een heel ander standpunt in. De gemeenteraad verklaarde 'dat 

men integendeel Maria Laetitia Barrett en haare compagnons kan verzekeren, dat 

dezelve, voor zoo verre dese stad aangaat, op alle mogelijke hulp en faciliteit zal kun

nen rekenen'". Waarschijnlijk kwam zetot dit oordeel omdat Wijk bij Duurstede direct 

profijt zou hebben als de plannen werden gerealiseerd, en er een snellere verbinding 

kwam met Utrecht, Amsterdam en Keulen. Bovendien zou stoomvaart maar weinig 

inwoners het brood uit de mond stoten. Er zeilde eenmaal per week en eenmaal per 

maand een open schuit op Amsterdam, terwijl zes schuiten elk tweemaal per week op 

Utrecht voeren. De schippers waren voor hun inkomsten dus niet afhankelijk van de 

beurt. 

Speciaal voor marktkooplui reed er ook nog eenmaal per week een postwagen naar 

Utrecht die plaats bood aan acht personen. De prijs voor een retour was ƒ 1,-, maar blijk

baar bracht dat onvoldoende op, want de gemeente subsidieerde deze wagen met 

ƒ 100,- per jaar42. 

Mevrouw Barrett kreeg toestemming om te gaan varen met geïmporteerde stoomsche-

pen. Ze heeft geen gebruik gemaakt van haar vergunning. Het is dus niet uitgesloten 

dat zij - ondanks haar vurige betuigingen van het tegendeel -toch een spéculante is ge

weest. 

'Deskundigen beven' 

De tweede keer dat het Utrechtse college van burgemeesters zich boog over de wense

lijkheid van stoomvaart was op 4 april 182343. De 'gezamenlijke schippers van de volk

en vrachtschuiten'tussen Utrecht en Amsterdam hadden zich verontrust tot de Koning 

gewend met een rekwest. Aanleiding was het verzoekschrift van de Brit Eduard Taylor 

die al een aantal jaren in Nederland woonde, op de hofstede 'Ridderoord' bij Lage Vuur-

sche. Hij vroeg vergunning om met een stoomschip te varen op het traject Utrecht-

Weesp-Amsterdam 'als beurtvaart ter vervoering van reizigers en goederen'. Hij vond 

dat het nodig en mogelijk was om alle belangrijke verbindingen te water met de snelle, 

veilige en goedkope stoomboten te onderhouden ". 

Het Utrechtse college wilde niet de indruk wekken dat het conservatief was, want het 

begon zijn advies over het rekwest van de schippers als volgt: 'Was het niet, dat de on

dervinding ons heeft doen zien, hoe schier elke dag een ieder zich beijvert, om nieuwig

heden uittedenken en daarmede zijn eigen voordeel beogende, zijne natuurgenoten 

tracht te benadelen en te onderkruipen, dan voorzeker zoude ons zeer hebben moeten 

bevreemden de inhoud van het rekwest van de gezamenlijke schippers'. De Utrechtse 

heren stelden zich boven zulk egocentrisch gedoe en spraken zich alleen uit over de 

vraag of 'het aanleggen van zulk een stoomvaartuig eenig wezenlijk nut kan aanbren

gen dan wel of zulks ook eenig ongerief aan anderen zal veroorzaken'. Welnu, de enige 
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Gezicht op de wal bij de N.W.-hoek van het Paardenveld met de watermolen Rijn en Zon en een timmerwerf. 

Tekening in 0.1. inkt, C. v. Hardenberg, ca 1830. (HUA TA Da 15) 

die ervan zou profiteren, was Taylor zelf. Als hij zijn zin kreeg, zou dat 'de ondergang 

van een zeer groot aantal huisgezinnen' veroorzaken. 

De burgemeesters wezen ook op de gevaren als er stoomschepen langs de stad zouden 

varen. Het risico van brand en explosie was veel te groot omdat 'een zoortgelijk vaar

tuig tusschen eene naauwe vaart, als de Vecht is, zoude moeten stevenen door een 

onzer volkrijkste voorsteden, namelijk van de Waard, en mitsdien passeren voorbij onze 

voornaamste trafieken, als daar zijn de steenovens, de pottebakkerij en kalkbranderijen 

en (...) kruitmagazijnen'. 

Taylor zou de dorpen en buitenplaatsen 'geen gering ongerief bezorgen. 'Eerstelijk, aan

gezien de bestaande volkschuiten daardoor te niet zullende moeten lopen, de bedoelde 

bewoonders verstoken zouden worden van het gemak, om op onderscheidene uren van 

den dag van en naar derzelver woonplaats op een gemakkelijke en min kostbare wijze te 

kunnen komen; en ten anderen daar meergenoemd vaartuig het water met een meer dan 

gewone kracht moetende klieven en daardoor eene sterke kabbeling in hetzelve veroor-

zaakende, een onberekenbaar nadeel aan de schoeingen langs de boorden der Vecht, die 

op onderscheidenen plaatsen zeer naauw is, en welke schoeingen bereids zoo veele kos

ten na zich slepen, zouden toebrengen.' 

Het rekwest van Taylor zelf stond 9 mei 1823 op de agenda. Het standpunt van het col

lege was alleen maar afwijzender geworden, omdat het intussen had vernomen 'dat 

deskundigen beven op het denkbeeld, dat zoodanige stoomboot in deszelfs snelheid 

eenig ligt vaartuig zoude moeten passeren, daar het genoegzaam zeker is, dat laatstbe-
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doeld vaartuig, als niet bestand tegen de geweldige golving die door de kracht van een 

Stoomboot veroorzaakt wordt, noodwendig in den grond moet geboord worden, 

immers en ten minsten aan veele gevaren is blootgesteld'. Taylor beweerde nu wel dat 

zijn stoomschip de bestaande scheepvaartverbindingen niet bedreigde, maar de 

Utrechtse burgemeesters waren het daarmee geheel oneens. 'Daar het toch eene ken

nelijke zaak is, dat de mensch, voorbij ziende hetgeen bij ondervinding is gebleken 

goed te zijn, zich dikwils met al wat nieuw en vreemd is, laat wegsiepen, is het niet te 

betwijfelen, of hij zal zich ook eens van een Stoomvaartuig willen laten bedienen'. En 

dat betekende dat die vracht aan de neus van de beurtschippers voorbij zou gaan. 

'Vaardig met de tang' 

Omdat Taylor ook op het traject Amsterdam-Lemmer wilde varen, kwamen er uit die 

hoek reacties op zijn plannen. De beurtschippers vreesden dat een stoomschip met zijn 

vlakke kiel op de gevaarlijke Zuiderzee eerder in de problemen zou komen dan een zeil

schip. Als het daarom bij slecht weer aan de wal bleef, ging het voordeel verloren dat 

het bij goed weer sneller was. Goedkoper zou het ook niet zijn en het was volgens de 

schippers nog maar de vraag of zo'n stoomschip sneller kon varen dan de Lemmerboot45. 

Taylors experiment was volgens de beurtschippers bovenal overbodig omdat de 

bestaande veerdienst betrouwbaar en veilig was. De Lemmerboot werd door uitsteken

de varensgasten bemand en bezorgde veel mensen een goede boterham. Men moest 

dat alles niet in gevaar brengen in het belang van een Engelsman, 'in wiens vaderland 

de illiberale verordeningen niet toelaten, dat een vat Nederlandsche boter zonder scha

de door een Nederlandsch schip worde ingevoerd'. En dan moest Taylor nog kostbare 

Engelse steenkolen verstoken ook! Schade aan de beurtvaart was bovendien nadelig 

voor de marine, want de binnenvaart was een belangrijke leverancier van goedge

schoolde jonge varensgasten. 'Het is naar ons inzien geheel iets anders, vaardig met de 

tang en pook te kunnen omgaan, dan met bekwaamheid en kragt stoutmoedig in den 

storm of in het branden van den slag, op ra en wantte manoevreeren.' 

Tijdwinst bij de oversteek van de Zuiderzee zou ook weinig nut hebben omdat de sche

pen en wagens voor het verdere lijnverkeer pas vertrokken als het reguliere beurtschip 

was gearriveerd. Dat was nu eenmaal in de reglementen vastgelegd. Tenslotte was er 

nog het argument dat het geraas van de raderen van een stoomboot de vis uit de 

Zuiderzee zou verjagen. 

Al met al was het dus maar beter er niet aan te beginnen. Als de autoriteiten het echt 

nodig vonden dat het vervoer sneller ging, konden ze beter eerst onderzoeken of de 

beurtschippers hun schepen niet konden verbeteren of zelf een stoomschip in de vaart 

konden brengen. Die laatste gedachte is ook door anderen diverse keren onder woor

den gebracht '". 

Taylor kreeg vergunning om goederen en passagiers te vervoeren. Hij moest zijn schip 
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wel in Nederland laten bouwen. 

Bovendien moest hij - net als de 

beurtschippers - eventuele schade 

vergoeden en zich aan reglemen

ten van lokale overheden onder

werpen ' . 

Hij woonde intussen in Amsterdam 

en liet een schip (de Mercurius)op 

stapel zetten op de Amsterdamse 

werf Hollandia van Van Swieten '8. De machine bestelde hij in Engeland. Toen dat in 

Den Haag bekend werd, kreeg hij te horen dat hij zijn vergunning zou verliezen als hij 

doorging met dat 'onvoeglijke' gedrag ". Taylor klaagde dat hij best een scheepsmachi-

ne in Nederland wilde bouwen, maar dat de firma Cockerill in Seraing - de enige die dat 

naar zijn mening behoorlijk kon doen - veel te nauw verbonden was met de NSM. 

Omdat andere Nederlandse ondernemers geen goede scheepsmachines konden bou

wen, had de NSM feitelijk het monopolie voor de stoomvaart op de Nederlandse wate

ren. Taylor had bij Cockerill offerte gevraagd voor de twee machines in zijn schip, maar 

hij had te horen gekregen dat de firma alleen machines bouwde die door de NSM 

waren ontworpen. Toen had Taylor ze besteld bij de Britse firma Galloway. Die had spe

ciaal een patent gekocht in Amsterdam en zo net als een Nederlandse onderneming 

belasting betaald. De onderdelen waren zoveel mogelijk bij Van Swieten door Engels en 

Nederlands personeel gemonteerd. Taylor was dus vervuld van de beste bedoelingen 

en werkte samen met een aantal Nederlanders50. 

Op 27 en 28 augustus 1824 maakte Taylor een proefvaart met de Mercurius. Het zal 

Cockerill en anderen goed gedaan hebben dat het een mislukking werd, doordat er iets 

mis was met de machines51. 

Een van Taylors 'medereeders van het stoomjacht den Mercurius' was J.M. Eyck van 

Zuylichem, burgemeester van Maartensdijk. Deze verzekerde de Utrechtse burgemees

ters in juni 1824 dat de onderneming - 'welke strekken zal tot luister, en tot nut en 

genoegen van de talrijke bevolking der drie steden' - zich aan alle regels zou houden52. 

In juni 1824 correspondeerden de burgemeesters van Amsterdam en Utrecht met elkaar 

over het reglement voor de onderneming van Taylor, dat de regering voorlopig had 

goedgekeurd. De wens van de beurtschippers,s dat Taylor net als zij maar één keer per 

dag mocht afvaren, was in feite gehonoreerd: hij zou alleen op maandag twee keer 

varen. Maar in de zomer kon de frequentie groter worden. Het schip zou aanleggen in 

Weesp, Vreeland, Loenen en Nieuwersluis en verder op plaatsen waar de omstandighe-
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den hettoelieten. Passagiers betaalden ƒ 3,- voor een enkele reis in de kajuit, ƒ 2,- als zij 

in de tweede kajuit wilden reizen en ƒ 0,90 als ze genoegen namen met een plaatsje in 

het ruim. Op zondag werd de prijs met 10 cent verhoogd. De eerste klas kajuit kon voor 

gezelschappen worden afgehuurd voor ƒ 8,- plus per passagier de normale vrachtprijs. 

Honden moesten worden aangelijnd, zeker in de maanden waarin hondsdolheid dreig

de. De Amsterdamse burgemeesters wilden dat erop den duur ook regels kwamen voor 

het inhalen van volgeladen 'steenhalers', voor vergoeding van schade aan de kades en 

voor de verlichting 'door het licht van lamptaarns of anderzins',4 

Gemeenschappelijke elementen 

Direct nadat de onrust van de Franse tijd voorbij was, meldden zich de eerste onderne

mende lieden die met stoomboten op de Nederlandse binnenwateren wilden varen. 

Onder hen waren weinig Nederlanders, al is het niet uitgesloten dat zij achter de scher

men een rol speelden, bijvoorbeeld als geldschieters. 

De belangstelling in het Noorden was in de eerste plaats gericht op herstel van de han

del en verbetering van de infrastructuur. Daar bestond nog nauwelijks plaats voor of 

behoefte aan binnenvaart op stoom. Daarvoor lagen meer kansen in België en op de 

grote rivieren waar de vervoerkosten hoog waren. Toen de grote waterwerken die de 

Koning liet uitvoeren, duidelijker vorm kregen, groeide ook in Nederland de belangstel

ling voor stoomvaart. Op de kleinere kanalen en wateren bleef alles nog even bij het 

oude, omdat daar met de dure stoomschepen weinig te verdienen was en grote kans 

bestond op beschadigingen ". Op de rivieren en grote kanalen won de nieuwe techniek 

het gemakkelijk van de oude. Dat verklaart waarom bijvoorbeeld bij de afronding van de 

werkzaamheden aan het Noord-Hollands kanaal in i824directeen rekwest werd ingediend 

om daar met twee sleepboten te mogen varen. Ook de verbetering van de verbinding tus

sen Amsterdam en de Rijn stimuleerde de belangstelling voor stoomvaart. 

Zodra er een stoomvaartverbinding kwam, kozen bedreigde beurtschippers eieren voor 

hun geld. In onder meer Dordrecht, Workum, Middelburg en Nijmegen 56 zagen zij kans 

om kapitaal aan te trekken voor een eigen stoom

schip. 

Toen de machines steeds beter werden, bood voor

al de Rijnvaart interessante perspectieven. De 

rivier was vanaf Corinchem stroomopwaarts niet 

of nauwelijks te bezeilen. Daar moest dure paar-

dentractie worden ingezet, langs verwaarloosde 

jaagpaden. De moeizame tocht kostte een zeil-

De stoomveerboot Wilhelmina die de verbinding onderhield tus
sen Moerdijk en Willemsdorp. 
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schip in het gunstigste geval 10 à 11 dagen, maar kon ook enkele maanden duren 57. Een 

stoomschip zou stroomopwaarts op eigen kracht kunnen varen. Men schatte dat het 

dan nog vier tot vijf mijl per uur kon halen. Wager had in 1816 voor het traject 

Rotterdam-Keulen 82 uur nodig gehad : '. Dat was minder dan de acht tot tien dagen die 

het kon duren om met een zeilschip de ondiepten tussen Rotterdam en Antwerpen te 

passeren 5'. De platboomde stoomschepen ondervonden daar veel minder hinder van. 

Door de grotere snelheid konden stoomboten meer reizen maken dan een zeilschip. Ze 

konden ook zeilschepen stroomopwaarts slepen. Nadeel was dat de kleine stoomsche

pen veel ruimte nodig hadden voor steenkolen en weinig retourvracht konden vervoe

ren, terwijl de zeilschepen de terugtocht zeilend en beladen konden maken. 

Duur en gevaarlijk 

Toch kan men zich afvragen of het verstandig was om te investeren in een stoomschip, 

zeker op de kleinere wateren. Er waren nogal wat factoren die het enthousiasme 

getemperd kunnen hebben. 

In de eerste plaats was stoomvaart duur. Wie een stoomschip wilde exploiteren, moest 

een compleet (nieuw) schip kopen. Een zeilschip met een laadvermogen van maximaal 

70 ton kostte in het begin van de eeuw ongeveer ƒ 14.000,-. Voor een schip van 100 ton 

moest ƒ 30.000,- worden betaald "". De meeste stoomschepen waarvan de prijzen 

bekend zijn, kostten ƒ 20.000,- tot ƒ 25.000,-, exclusief machine en ketel. Daarvoor wor

den prijzen genoemd van ƒ 30.000,-tot/40.000,-. Er werden complete stoomschepen 

verkocht voor ƒ 100.000,- 61. Het ogenschijnlijk gemak waarmee zulke kapitalen 

beschikbaar kwamen, zegt wel iets over de houding van Nederlandse kapitalisten 

tegenover innovaties. Dat maakt de vraag des te interessanter waarom de industriali

satie traag verliep. 

Het varen met een stoomschip was ook om andere redenen duur, bijvoorbeeld door het 

hoge gebruik van steenkolen. Daar stond tegenover dat er minder personeel nodig was, 

maar dat voordeel werd weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt doordat (een deel van) de 

bemanning geschoold moest zijn en dus een hoog loon ontving. In 1822 werden de kosten 

van stoomvaart geschat op 30 tot 50 procent van de koopprijs van het schip per jaar". 

tijd iii uren prijs in stuivers snelheid prijs in stuivers per kin 

trekschuit 7 17,25 6,6 0,38 
vliegende schuit 5 30 9,2 0,65 
diligence 4 68 11,5 1.48 
stoomschip 3,25 14,2 
lckl. 60 1,30 
id2ekl 40 0,87 
id 3e kl 18 0,39 

I abel 2. De reistijd en prijs op het traject Amsterdam en Utrecht waren in ] 824'' 
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De kans om de hoge investeringen in korte tijd terug te verdienen, was klein omdat de 

stoomreders - zeker in de beginperiode - lage tarieven moesten hanteren om passa

giers uit de trekschuit te lokken. 

Voor passagiers die snel en nauwkeurig volgens de dienstregeling vervoerd wilden 

worden, bood stoomvaart een aantrekkelijk alternatief, al was niet iedereen het erover 

eens dat het stoomschip van Taylor op de smalle en bochtige Vecht inderdaad de tocht 

in goed drie uur kon maken''1. Vervoer over de weg was duurder, trager en ongemakke

lijker. De tocht in de derde klasse van het stoomschip was nauwelijks duurder dan in de 

trage trekschuit en leverde een aanzienlijke tijdwinst. Zelfs wie te voet ging, reisde niet 

gratis in verband met de vele tollen'5. 

De bereidheid om geld in stoomschepen te investeren, lijkt nauwelijks te zijn geremd 

door de gevaren die stoom met zich bracht. Zo mochten beurtschippers uit Dordrecht in 

1823 een stoomschip uit Engeland importeren en ermee varen, in afwachting van het 

moment waarop hun nieuwe schip gereed was. Het betrof de Majestic die in 1815 was 

gebouwd 'toen de uitvinding om de kracht der stoom op de scheepvaart toe te passen 

nog in hare geboorte was'. In Engeland werden zulke verouderde schepen afgedankt en 

aan de meestbiedende verkocht. De Minister van Binnenlandse Zaken waarschuwde de 

||::fflv| Koning dat de Majestic een gevaar zou vormen voor de passagiers en dat het onjuist 

|rJuajtJLÄ| zou zijn de 'slechte en ongeschikte' machines als model te gebruiken voor een nieuw 

ta-r3r- jP Nederlands schip. De Koning besliste anders en zo verscheen het schip op de 

Nederlandse wateren als De Eendracht''''. Achter de schermen werd toen al gewerkt aan 

het formuleren van veiligheidsvoorschriften. Roentgen wilde bijvoorbeeld dat de veilig

heidsklep zich zou bevinden in een afgesloten ruimte waarvan alleen de kapitein de 

sleutel had. Dan kon de machinist de klep niet verzwaren om de stoomdruk te vergro

ten'1. In 1824 legde een Koninklijk Besluit 'voorloopige veiligheids maatregelen bij het 

aanwenden van stoomwerktuigen' vast, met als argument 'het vermeerderen der 

ondernemingen ter aanwending van stoomwerktuigen binnen dit rijk, zoo voor de 

vaart als voor fabrieken'1*. 

Een andere factor die weinig stimulerend gewerkt heeft, was sinds 1819 de eis dat de sche

pen in Nederland gebouwd moesten zijn. De eerste aanvragers mochten schepen en 

machines importeren, omdat de Nederlandse industrie toen nog geen goede kon bouwen. 

Maar zodra dat wel mogelijk was, nam de Koning de eigen nijverheid in bescherming'''. 

Het aantal machinebouwers dat kwaliteit leverde, nam in de jaren twintig toe, onder 

meer doordat Belgische en Engelse firma's gingen samenwerken"". Maar zelfs Cockerill 

- wiens scheepsmachines omstreeks 1820 als de beste van Nederland werden be

schouwd - liet in 1822 tijdens een vertrouwelijk gesprek merken dat hij ze zelf niet per

fect vond. Hij had zich aan de NSM gebonden en kon blijkens de klacht van Taylor niet 

aan de vraag voldoen. Ook nadien kregen rekwestranten nog toestemming om stoom-

sTg KAj machines te importeren"1. 
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De weigering van de regering om een monopolie te verlenen, heeft waarschijnlijk 

alleen in het begin remmend gewerkt". De rekwestranten vroegen toen bescherming 

omdat zij in Nederland wilden experimenteren. Zij moesten zich bovendien binnen-

vechten op een door monopolies afgeschermde markt. 

Verder dan een aanmoedigingspremie voor degenen die als eersten op een traject wil

den varen, ging de regering niet. Blijkbaar vonden de eerste rekwestranten dat niet ge

noeg, want ze hebben geen gebruik gemaakt van hun vergunning. Latere aanvragers 

vroegen geen monopolie; blijkbaar waren zij ervan overtuigd dat ze ook zonder zo'n 

voorrecht geld konden verdienen. 

De regering verstrekte geen monopolie en andere vormen van formele protectie omdat 

ze de economische ontwikkeling niet wilde remmen. België zou industrieproducten en 

steenkolen leveren. Stoomschepen konden deze goederen snel naar Rotterdam en 

Amsterdam vervoeren, vanwaar ze over de hele wereld gedistribueerd werden. Het was 

ook niet uitgesloten dat eronder de aanvragers speculanten zaten die in de eerste plaats 

een monopolie wilden bezitten om het te gelegener tijd te verkopen 73. De regering vond 

ook dat er in het buitenland voldoende ervaring was opgedaan met stoomschepen en 

ging er bovendien vanuit dat concurrentie goed was voor de consumenten74. 

Hinderlijk was ook het ontbreken van uniforme verkeersregels. Daardoor kwamen in 

november 1823 De Nederlander en De Eendracht bijna in botsing op de Noord. In die 

beginjaren zijn diverse botsingen geregistreerd tussen zeil- en stoomboten. Vooral 

wanneer een laverend zeilschip een lange rij gesleepte schepen moest ontwijken, kon

den problemen ontstaan. 

'Blinde vooringenomenheid' 

In de discussie over de introductie van stoom op de binnenvaart heeft Willem I een 

bepalende rol gespeeld. Hij investeerde er eigen vermogen in75 en heeft ook informeel 

en achter de schermen zijn stempel op de ontwikkelingen gedrukt. Tijdens de audiëntie 

waarbij het rekwest van Van Vollenhoven werd aangeboden, zei hij bijvoorbeeld dat de 

rekwestrant best zo onvoorzichtig kon zijn om alvast maar te gaan bouwen7S. Uiteinde

lijk nam hij de beslissingen, maar hij liet zich grondig informeren en adviseren door mi

nisters, de Raad van State en andere autoriteiten en deskundigen. 

De regering hield rekening met het feit dat er over de Rijnvaart geen bindende afspra

ken mogelijk waren zolang daarover werd onderhandeld met Pruisen". Maar in het al

gemeen mochten de rekwestranten gaan varen /8. 

De grote steden voelden niet veel voor stoomvaart. De Minister van Binnenlandse Za

ken typeerde in 1824 het standpunt van het Rotterdamse gemeentebestuur als 'blinde 

vooringenomenheid' en blindheid voor het algemeen belang. Wager was er dan wel 

beloond met het ereburgerschap "', maar in 1823 had het gemeentebestuur zich afge

vraagd, of het wel juist was om alle nieuwe vindingen klakkeloos te introduceren. Ook 
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de Kamer van Koophandel in die stad vond in dat jaar dat stoom 'ten eenenmaal on

noodzakelijk, geheel onnut en schadelijk' was. De Dordtse Kamer toonde zich bezorgd 

omdat het volksgeluk en het 'volksbestaan' werden bedreigd en ook diverse andere ste

den verzetten zich tegen de komst van stoomschepen8". 

Dit afwijzende standpunt kwam niet voort uit conservatisme, maar uit voorzichtigheid 

en verantwoordelijkheidsbesef. De beurtvaart leverde inkomsten aan de steden en 

bood stadsbesturen gelegenheid om de zaken in de hand te houden8I. Ze wilden daar

om liever het bestaande systeem verbeteren dan zich te storten in het avontuur van 

stoomvaart, dat fysiek en sociaal grote risico's met zich meebracht,:. Weliswaar kon 

stoomvaart nieuwe werkgelegenheid brengen8', maar dat zou weleens onvoldoende 

kunnen zijn om alle afgedankte varensgasten op te vangen. Bovendien bestond er geen 

zekerheid dat de 'vuurpomp' zich zou kunnen waarmaken. Het zag er in die beginjaren 

naar uit dat stoomvaart vrijwel uitsluitend geschikt was voor passagiersvervoer. Als het 

mislukte, waren de beurten weggevaagd en moest er een nieuw vervoersstelsel wor

den opgebouwd. 

Waar zulke problemen niet of veel minder dreigden, hadden gemeentebesturen geen 

bezwaar tegen stoomvaart. In 1818 bleek dat het geval te zijn in Wijk bij Duurstede, 

Muiden en Oostendes'. Het ging bij de grote steden niet om een principiële afkeer van 

het nieuwe. Amsterdam verzette zich bijvoorbeeld niet tegen stoomvaart op het pas 

gegraven Noord-Hollands Kanaal, omdat daar geen bestaande belangen werden ge

schaad*". 

Beurtschippers, verhuurders van trekpaarden en anderen die belang hadden bij het 

bestaande systeem, waren bang dat zij werkloos zouden worden door de concurrentie 

van stoomschepen. Sommigen gingen zover in hun verzet dat zij stoomschepen 

beschoten ,6. Anderen wezen erop dat de regering vreemdelingen - en nog wel Engelse 

kapitalisten - toestond om eerzame burgers het brood uit de mond te stoten 87. Maar 

een aantal koos eieren voor hun geld zodra de concurrentie hun te dicht op de hielen 

zat, en bracht zelf een stoomschip in de vaart. 

De Nederlanders waren na 1815 'niet zo futloos als wel wordt beweerd' en zagen snel de 

economische kansen die stoomvaart op de binnenwateren bood. Als scheepsbouwer en 

reder zou Nederland weer 'een der rijkste en magtigste der Europische natiën' kunnen 

worden88. 

En Utrecht? Dat lag maar even op de route: toen Maria Laetita Barrett in 1818 een 

stoomdienst van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede wilde beginnen, waarschijnlijk 

als onderdeel van een verbinding met Duitsland. In 1823 begon Taylor c.s. een veel min

der ambitieus lijntje, maar wel op een traject dat druk werd bevaren en waarlangs veel 

welgestelden woonden. 

Het Utrechtse stadsbestuur was niet conservatiever dan het Rotterdamse of het 

Amsterdamse, zoals bijvoorbeeld bleek toen het met de Amsterdamse collega's corres

pondeerde over Taylors reglement. De heren wilden allen garanties voor de veiligheid. 
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HETSTOOMBOOTS 
SPEL 

'Het stoombootspel'. (Uit M.C. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsene stoomvaart, I. (Amsterdam 1926)) 

Zij wilden ook voorkomen dat de armeninstellingen en de stedelijke financiën werden 

geschaad. En zij eisten dat schadegevallen niet voor rekening van de stadskas zouden 

komen. Hun verzet getuigt van hun verantwoordelijkheidsgevoel, maar het was tever

geefs. Den Haag gaf de lokale overheden inspraak, maar besliste in het nationale belang. 

Afkortingen: 

AKLb Algemeene Konst en Letterbode. 

ARA Algemeen Rijksarchief. 

HUA Het Utrechts Archief 

SS ARA, Archief Staatssecretarie na 1813 

Verbaal Verbaal van het Verhandelde door de Min is te r voor Publiek Onderwi js , Nat ionale Ni jverheid en Koloniën, in ARA, Archief 

Binnenlandse Zaken na 1813, Nat ionale Ni jverheid 

SAKRUH Streekarchivariaat Kromme-Ri jngebied-Utrechtse Heuvelrug. 
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