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NAAMLI]ST
DER LEDEN VAN RET

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
OP 1 JANUARl

1918.

BESTUUR:
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Gescbiedenis aan de RijkaUniversiteit te Utrecht, VOO1'zilt6f'. ,(1919.) Dr. Mr. S, Muller Fzn., Rijks-arcbivaris te Utrecht: Onder-Vocwzitter.
(~922).

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, u Su;.Yetat'isPenningmeestet', (J(eizersgracht 274). (1921).

Mr. Obr. iP. 'nn ,Eegben, Lid der firma Van Eeghen & ,Cp •• te Amsterd~.
(19 2 3·)
Dr. H. E. van Gelder, Gemeente-arcbivaris, te 'f; Gravenhag~, (1920.)
Prof. Mr. N. W • .Fosthumus,l:Ioogleeraar in de EoonoD;lische Gescbiedenis
~n de Nederlandsche Handels-Hoogescbool te Rotkrdam,:le Su;retat'is,
(MatMne6se,laa.1S,46J#). (19tl.)

J. K. van Aalst, PreJident der Nederlandsche Handel--Maatschappij, ie
Amsterdam. (1922.)
Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements,;R.echtbank te
Utrecht. (~92.I.)
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Gescbiedenis ann de Gemeentelijke Universiteit te Amste.r dam. (19L9.)
W.A,EngelbrecAt,lid der firmaWambersie en Zoon, te Rotterdam. (1923).
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (I92~.)
P. A. ,Pijnappel, te Rilversum. (l922.)
C. A. P. van Stolk, Lid der firma Va.n Stalk's Commissiehandel, Curator
de.r Nederlalldsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1919.)
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financien, te 'p-Gra;venhage. (1923.)
J. IJzerman, Directeur der Q~nbare Uandelsschool ,te A1llSterdam.

C.

(,1920 .)

Het DAGELIJKscH BESTUUR wordt -gevormd door de eerstgenoemde zes
leden van het Bestuur.
NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK IV.

I.
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RAAD VAN ADVIES:
Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie, te '5 Gravenhage.
Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks Universiteit te Leiden.
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging vour
Handelsonderwijs, te Amsterdam.
C. L. Bressers, Lid der Eerste Kamer en van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant, te Dongen.
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Technische Hoogeschool, te '5 Gravenhage.
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan
de Vrije Universiteit, te Amsterdam.
G. L. M. van Es, koopman, te Rotterdam.
Mr. J. C. A. Everwijn, Administrateur van de Afdeeling Handel van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's Gravenhage.
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur van de Amsterdamsche Bank, te
Amsterdam.
J
G. J. Honig, te Zaandijk.
Prof. Dr. J. Huizinga, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan deRijks-Universiteit te Leoiden.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
A. G. Kroller, Voorzitter van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te Wassenaar.
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne
Fles" te Delft, te Rijswijk.
Dr. W. W. van der Meuien, Lid van den Gemeenteraad, te 's Gravenhage.
H. R. du Mosch, Lid der firma Maintz & Co., Curator der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te Amsterdam.
Pr,of. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's Gravenhage.
Wouter Nijhoff, Uitgever, te '5 Gravenhage.
M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P. Onnes & Zoon, te Breukelen.
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's Gravenhage.
Mr. J. van Schevichaven. Directeur van de Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering en Lijfrente, te Amsterdam.
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
A. Spakler, Technoloog, Directeur van de Naaml. Venn. De Suikerraffinaderij v/h. Spakler & Tetterode, te Amsterdam.
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem. te Amsterdam.
A. B. van der Vies, te Amsterdam
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M. P. Voftte, Lid der firma Mirandolle, Voftte & Co., te Amsterdam.
W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel,
te Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam.
1. IJssel de Schepper, te Gouda.
J. W. IJzerman, Lid der Tweede Kamer, te 's Gravenhage.
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en SteendrukKerij
vfh. Ellerman. Harms & Co., te Amsterdam.

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI~N.
Prof. Dr. G. W. Kemkamp, VOOf'zittet'. (1922.)
Mr. Dr. S. van Brakel. (1919.)
Prof. Dr. H. Brugmans. (1920.)
Dr. H. E. van Gelder. (1921.)
Dr. Mr. S. Muller Fzn., (1923.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Sect'etat'is.

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF.
Dr. H. E. van Gelder, VOOf'zittet'. (1919.)
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1920.)
H. G. A. Elink Schuurman. (1923.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Sect'etat'is.

LEDEN.
(De oprichters der Vereeniging zijn door een

* aangeduid).

Prof. Mr. P. J. M. AalbElrse, te Leiden.
C. J. K. van Aalst, te Amsterdam.
F. C. van den , Arend, te Rotterdam.
C. R. Bakhuizen van den Brink, te Rijswijk.
J. Frederik Bangert, te Amsterdam.
Mr. W. H. de Beaufort, te Leusden.
Dr. H. E. Becht, te Hengelo.
Mr. A. W. van Beeck Calkoen, te Utrecht.
Jbr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te Wassenaar.
H. L. Bekker, te Rotterdam.
J. S. M. Bemelmans, te Rolduc, Gem. Kerkrade.
Am. I. van den Bergh, te Rotterdam.
Am. S. van den Bergh, te 's Grav~nhage.
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Mr. H. H. van den Berg, te Amsterdam.
S. van den Bergh Jr., ttl Rotterdam.
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden:
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam.
E. Bloembergen, te Zwijndrecht.
*Prof. Dr. P. J. BIok, te Leide1'1.
H. B. Blijdenstein, te Amsterdam.
]. Th. Blijdenstein, te Amsterdam.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
W. J. Blijdenstein, te Enschede.
H. Boekenoogen, te Wormerveer.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.
*Charles E. H. Boissevain, te Amsterdam.
Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's Gravenhage.
W. C. Bolle, te Rotterdam.
Prof. Mr. Dr. H. C. W. Bordewijk, te Groningen.
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.
Dr. P. C. M. Bos, te Bussum.
*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht.
Jhr. Mr. E. N. de Brauw. te 's Gravenhage.
P. Bredius, te Rotterdam.
*C. L. Bressers, te Dbngen.
O. W. G. Briegleb, te Amsterdam.
*Prof. Dr. H. Brugmans, te Ams'terdam.
Dr. M. Bruyel, te Haarlem.
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam.
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam.
Mr. M. Burgerhout, te Rotterdam.
H. A. Burgerhout, te Rotterdam.
Prof. I. J. de Bussy, te HilverMt1l.
Ch. Calkoen, te Baam.
,
W. F. T. Carp, te Rotterdam.
r
James Catz, te Rotterdam.
J. B. Catz, te New-York.
A. S. Chabot, te Rotterdam.
M. Taudin Chabot, te Rotterdam.
A. de Clercq, te Aerdenhout.
Dr. J. L. Cluysenaer, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.
H . Colijn, te 's Gravenhage.
J. G. Coster, te Winnipeg, Canada.
Mr. A. del Court tot Krimpen, te Yelp.
H. Cox, te Amsterdam.
Patrie Cramer, te Overveen.
Herbert Cremer, te Haarlem.
J. T. Cremer, te Santpoort.

,
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V. R. IJ. Croesen, te 's Gravenhage.
D. Croll, te Rotterdam.
E. H. Crone, te Amsterdam.
H. H. van Dam A.Cm., te Rotterdam.
W. van Dam, te Rotterdam.
Henri Dentz, te Amsterdam.
H. W. A. Deterding, te Londen.
A. M. F. van Deventer, te 's Gravenhage.
-Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam.
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam.
A. Ed. Dinger, te Rotterdam.
R. P. Dojes, te Uithuizen.
Mr. P. G. H. Dop, te Utrecht.
Mejuffrouw Mr. E. C. van Dorp, te Bloemepdaa1.
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam.
A. van Driel, te Rotterdam.
W. van Driel, te Rotterdam.
J. Dudok van Heel, te Amsterdam.
E. J. Duintjer Jzn., te Veendam.
P. Dumon Tak, te Middelburg.
D. Dunlop, te Rotterdam.
H. Dunlop, te Schiedam.
C. J. van Dusseldorp, te Rotterdam.
E. G. Duyvis Tm., te Koog aid Zaan.
Dr. B. Dijksterhuis, te Tilburg.
C. van Eeghen, te Amsterdam.
-Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.
S. P. van Eeghen, te Amsterdam.
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam.
E. Elias, te Tilburg.
J oh. E. Elias, te Amsterdam.
-H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum.
Prof. Dr. D. van Embden, te Amsterdam.
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam.
Mr. Ch. Enschede, te Haarlem.
Mr. H. J. D. D. Enschede, te Aerdenhout.
Mr. Joh. Enschede, te Heemstede.
Mr. M. Enschede, te 's Gravenhage.
M. D. Enthoven, te 's Gravenhage.
G. L. M. van Es, te Rotterdam.
P. Eschauzier, te 's Gravenhage.
C. Everts, te Amsterdam.
-Mr. J. C. A. Everwijn, te 's Gravenhage.
Mr. Dr. G. J. Fabius, te Rotterdam.
-Mr. Ph. FaJ.kenburg. te Amsterdam.
Mr. E. Fennema, te Amsterdam.
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F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
P. Fentener van Vlissingen, te Helmond.
Mr. D. Fock, te 's Gravenhage.
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam.
·Prof. Mr. R. Fruin, te 's Gravenhage.
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam.
Mr. Dr. H . Frijda, te Amsterdam.
F. van Gardinge, te Eindhoven.
Mr. C. C. Geertsema, te Groningen.
Dr. A. C. Geitel, te Gouda:.
·Dr. H. E. van Gelder, te 's Gravenhage.
H . J. H. Gelderman, te Oldenzaal.
Joan C..elderman, te Oldenzaal.
J. Th. Gerlings, te 's Gravenhage.
J. Gerrltsz, te Haarlem.
•
Ed. Gerzon, te Amsterdam.
C. M. Ghijsen.. te Middelburg.
C. Gips Jr., te 's Gravenhage.
A. Gleichman, te Rotterdam.
J. M. P . Glerum, te Amsterdam.
Mr. J . R. Goddard, te Rotterdam.
H. Goedhart Jr., te Amhem.
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam.
·Prof. Dr. 1. H. Gosses, te Groningen.
J. H. Gouda, te Amsterdam.
A. J. M. Goudriaan, te ~otterdam.
Dr. S. P. Haak, te Arnhem.
N. Haas, te Rotterdam.
Prof. Mr. J. A. van Hamel, te Amsterdam.
J. W. van Haren Noman, te Amsterdam.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
Frans L. Hartong, te Rotterdam.
Jac. Haslinghuis, te Rotterdam.
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam.
M. J. van Hattum, te Beverwijk.
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft.
Prof. Mr. J. E. Heeres, te Leiden.
J. F . van Hengel, te Amsterdam.
G. Hennus, te '5 Gravenhage.
S. Hepner. te Amsterdam.
J . B. van Heutsz Jr., te Amst erdam.
Mej. A. Hingst, te Amsterdam.
G. Hintzen, te Rotterdam.
F. A. Hoefer, te Hattem.
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.
R. W. H. Hofstede Crull, te Hengelo.

VII
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·Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
A. B. van Holkema, te Amsterdam.
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen.
J. P. Holtzschue, te Amsterdam.
-G. J. Honig, te Zaandijk.
Mr. J . G. N. De Hoop Scheffer, te Amsterdam.
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.
D. J. van Houten, te Weesp.
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.
D. Hudig Pzn., te Rotterdam.
J. Hudig, te Rotterdam.
J. M. Hudig, te Rotterdam.
W. C. Hudig, te Rotterdam.
-Prof. Dr. J. Huizinga, te Leiden.
A. W. F. Idenburg, te 's Gravenhage.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.
-Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Mr. F. A. Jas, te 's Gravenhage.
P. J. J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam.
J. B. A. Jonckheer, te Am.,terdam.
P. C. Jongeneel, te Rotterdam.
Herman de J ongh, te Rotterdam.
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam.
Mr. J. C. Kakebeeke, te Twello.
J. A. Kalff, te Amsterdam.
G. M. Kam, te Nijmegen.
J. H. Kann, te 's Gravenhage.
P. J. de Kanter, te Dordrecht.
Jhr. Mr. A. P. C. van Karoebeek, te 's Gravenhage.
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage.
P. H. van der Kemp, te 's Gravenhage.
H. van Kempen, te Amsterdam.
Dr. C. Kerbert, te Amsterdam.
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
-Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
A. B. A. van Ketel, te Utrecht.
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen.
W. T. Klaare, te Rotterdam.
S. E . K. Klatte, te 's Gravenhage.
Mej. B. W. van der Kloot- Meyburg, te Oudshoorn.
M. D. Klussener, te Rotterdam.
H. J. Knottenbelt Azn., te Rotterdam.
O. S. Knottnerus, t~ Rotterdam.
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, te Amsterdam.
D. Kok, te 's Gravenhage.

\
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E. Kol, te Amsterdam.
H. H. van Kol, te Voorschoten.
Jan Kol, te Utrecht.
M. A. J. Kortenoever, te Gouda.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's Gravenhage.
Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, te Utrecht.
*A. G. Kremer, te Wassenaar.
N. E. KrolIer, te Rotterdam.
W. N. A. KrolIer, te Hilversum.
Harry ter Kuile, te Enschede.
Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde.
W. A. Leembruggen, te Scheveningen.
C. van Lede, te Rotterdam.
C. H. van der Leeuw, te Rotterdam.
Mr. H. F. van Leeuwen, te Amsterdam.
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam.
R. A. L. Lehmann, te Amsterdam.
C. van Lennep, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam.
Mr. J. A. Levy, te Amsterdam.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te Leiden.
Th. Limperg Jr., te Amsterdam.
Mr. J. A. Loeff, te 's Gravenhage.
F. B. Lohnis, te Scheveningen.
Th. P. LOhnis, te Rotterdam.
Mr. B. C. J. Loder, te 's Gravenhage.
Jos. Loopuit, te Amsterdam.
P. Loopuyt, te Schiedam.
Vincent Loosjes, te Haarlem.
Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's Gravenhage .
F. Lugt, te Blaricum.
Mr. K. P. van der Mandele, te Rotterdam.
Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 'soGravenhage.
Ph. Marcella, te Rotterdam.
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.
C. Matthijsen, te Helmond.
Paul May, te Amsterdam.
J. J. A. van Meel, te Rotterdam.
Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam.
A. C. Mees, te Rotterdam.
Mr. M. Mees, te Rotterdam.
Mr. R. Mees, te Rotterdam.
Mr. W. C. Mees R.Azn., te Rotterdam.
N. J. Meihuizen, te Veendam.
H. Meinesz, te Haarlem.
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*Dr. W. W. van der Meulen, te 's Gravenhage.
Mr. A. Moens, te Amsterdam.
Seato Molkenboer, te Oldenzaal.
Mr. H. M. Moll, te Amsterdam.
C. N. J. Moltzer J.Czn., te Amsterdam.
C. de Monchy, te Rotterdam.
E. P. de MOllchy Rzn., te Rotterdam.
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam.
Mr. S. J. R. de Monchy, te 's-Gravenhage.
*H. R. du Mosch, te Amsterdam.
Abram Muller, te Amsterdam.
*Dr. Mr. S. Muller Fzn., te Utrecht.
*J. Muysken, te Amsterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's Gravenhage.
J. W. Niemeyer, te Rotterdam.
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
B. Nierstrasz, te Amst~rdam.
*Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's Gravenhage.
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam.
Paul Nijhoff, te Amsterdam.
*W. Nijhoff, te 's Gravenhage.
Paul Nijgh, te Rotterdam.
Dan. Obreen, te Rotterdam.
Mr. H. C. Obreen, te 's Gravenhage.
Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam.
*M. Onnes van Nijenrode, te Breukelen.
Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baam.
E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam.
Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., te Amsterdam.
S. F. van Oss, te 's Gravenhage.
J. R. van Ossel~n, te Amsterdam.
M. J. Overeynder, te Rotterdam.
Mr. H. E. Oving, te Groningen.
H. E. Oving Jr., te 's Gravenhage.
Prof. Mr. B. H. Pekelliaring, te 's Gravenha,e.
Dr. G. Pekelharing, te Ro~erdam.
J. J. Pelt, te Rotterdam. I
Mr. V. van Peski, te Rotterdam.
J. Ph. Peters, te Rotterdam.
G. M. Philippi, te Scheveningen.
A. F. Philips, te Eindhoven.
G. E. F. Philips, te Eindhoven.
W. F. Piek, te Rotterdam.
Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam.

-
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L. Pieters, te Rotterdam.
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam.
Dr. A. Plate, to Rotterdam.
H. J. Pluygers, te Rotterdam.
Dr. H. A. Poeiman, te Groningen:
*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden.
J. de Poorter, te Rotterdam.
F. E. Postiluma, te 's Gravenhage.
*Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam.
*P. A. Pijnappel, te Hilversum.
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
*Edwin Yom Rath, te Amsterdam.
A. \ van Rede, te Rotterdam.
Mr. R. van Rees, te Amsterdam.
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.
L. M. H. F. Regout, te 's-Gravenhage.
Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam.
P. Ribbius Peletier, te Utrecht.
J. D. Reiman Jr., te Amersfoort.
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem.
Mevrouw H. Roland Holst-van der Schalk, te Laren. (N.H.)
B. E. Ruys, te Rotterdam.
J. A. Ruys, te Rotterdam.
Willem Ruys, te Rotterdam.
I
Paul Sabel, te Amsterdam.
Mr. A. E. von Saher, te 's Gravenhage.
H. Salomonson Gzn., te Almelo.
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam.
Mr'- W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.
H. D. J. van Schevichaven, te Nijmegen.
*Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
J. Schilthuis, te Rotterdam.
P. W. Schilthuis, te Rotterdam.
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam.
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H. J. Scholte, te Amsterdam.
J. E. Scholten, te Helpman.
W. A. Scholten, te Groningen.
Mr. J. G. Scholvinck, te Amsterdam.
Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam.
Mr. J. G. Schiirmann, te Rotterdam.
A. H. van Schijndel, te, Waalwijk.
Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. G. Sleeswijk, te 's Gravenhage.
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Mr. G. van Slooten Azn., te 's-Gravenhage.

J. C. Smalt, te Rotterdam.
Dr. H. J. Smit, te Amsterdam.
L. J. Smit, te Kinderdijk.
Dr. Z. W. Sneller, te 's Gravenhage.
A. Solleveld, te Rotterdam.
Prof. Werner Sombart, te Mittel-Schreiberhau.
-Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam.
-A. Spakler, te Amsterdam.
J. J. C. van Staay, te Rotterdam.
J. Stibbe, te Utrecht.
D. Stigter, te Bussum.
Felix Stokvis, te 's-Gravenhage.
L. Stokvis, te '5 Gravenhage.
Theo Stokvis, te '5 Gravenhage.
A. van Stolk, te Rotterdam.
Mr. A. P. van Stolk, te 's-Graveland;
.C. A. P. van Stolk, te Rotterdam.
Mr. R. W. van Stolk, te Delft.
C. F. Stork, te Hengelo.
D. W. Stork, te Hengelo.
J. E. Stork, te &arn.
W. Stork, te Hengelo.
Mr. J. H. W. Swellengrebel, te Rotterdam.
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam.
J. W . •C. Tellegen c. i., te Amsterdam.
Mr. Q. J. Terpstra, te 's Gravenhage.
Mr. P. J. C. Tetrode, te Amsterdam.
E. den Tex, te Amsterdam.
Dr. J. S. Theissen, te Groningen.
Mr. C. H. van Tienhoven, te Amsterdam.
J. C. van Tienhoven, te Utrecht.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's Gravenhage.
Mr. J. J. van Troostenburg de Bruyn, te 's Gravenhage.
Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, te Arnhem.
Ewald Tweer, te Amsterdam.
Tj. J. Twijnstra, te Leeuwarden.
C. H. Uijt den Boogaard, te Amsterdam.
Mr. D. L. Uyttenboogaart, te Rotterdam.
-C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.
A. Veder, te Rotterdam.
J. C. Veder, te Rotterdam.
J. H. Veder, te Rotterdam.
Mr. J. A. Veraart, te 's Gravenhage.
E. G. Verkade, te Delft.
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P. Verschuijl, te Amsterd~.
J. T. Vervloet, te Rotterdam.
*A. B. van der Vies, te Amsterdam.
H. Visser, te Rotterdam.
Jan Visser J acz., te Scheveningen.
Mr. . G. Vissering, te Amsterdam.
B. Vlielander Hein, te Rotterdam..
G. Vlug, te Rotterdam.
A. C. Volker Azn., te 's Gravenhage.
J. van Vollenhoven, te Amsterdam.
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's Gravenhage.
A. Voogd, te Rotterdam.
G. Voorhoeve, te Rotterdam.
W. van der Vorm, te Rotterdam.
*M. P. Voftte, te Amsterdam.
D. de Vries, te Rotterdam.
D. H. Wallis de Vries, te Amsterdam.
Prof. Mr. F. de Vries, te. Rotterdam.
W. de Vries RobM, te Gorinchem.
Dr. R. de Waard, te Groningen.
J. van Wageningen, te Dordrecht.
Mr. H. Waller, te Haarlem.
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtulll.
Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk.
*W. G. Wendelaar, te Amsterdam.
A. van de Werk, te Amsterdam.
Hendr. Wertheim, te Amsterdam.
Joh. G. Wertheim, te Amsterdam.
Mr. H. K. Westendorp, te Amsterdam.
W. Westerman, te 's Gravenhage.
C. J. J. Westermann, te Hilversum.
J. F. Westermann, te Rotterdam.
*F. M. Wibaut, te Amsterdam.
Mr. N. F. Wilkens, te Veendam.
U. Wilkens, te Veendam.
J. Willebeek Lemair, te ~otterdam.
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam.
A. van der Willigen, te Rotterdam.
J. Wilmink, te Amsterdam.
B. Wilton, te Rotterdam.
J. H. Wilton, te Rotterdam.
W. Wilton, te Rotterdam.
P. J. J. de Wit, te Helmond.
Dr. E. B. Wolff, te Bussum.
Mej. J. M. Wolfson, te Rotterdam.
J. F. Wilstenhoff, te Amsterdam.
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Jbr. Mr. H. C.

Won der W1jck. te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, te Amsterdam.
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam.
- I . IJssel de Schepper, te Gouda.
-J. IJzerman, te Amsterdam.
Mr. S. Zadoks, te Amsterdam.
W. F. Zetterler, te Rotterdam.
-B. C. E. Zwart, te Amsterdam.

LIJST VAN DE IN HET JAAR 1918 BENOEMDE LEDEN.
A. A. van Beek, te Rotterdam.
H. van Beek, te Rotterdam.
D. G. van Beuningen, te Rotterdam~
Mr. J. G. Blink, te 's-Gravenhage.
J. J. M. Chabot, te Rotterdam.
M. Davidson, te 's-Gravenhage. '0:1
M. Feuer, te Scheveningen.
"
A. J. A. Gilissen, te Rotterdam.
I. J. Havelaar, te Rotterdam.
J. J. Hoogewerff, te Rotterdam.
Mr. J . Kappeyne van de Coppello, te A'to.sterdatn.
Dr. J. van Leeuwen, te Utrecht.
Robert May, te Amsterdam.
T. H . de Meester, te Middelburg.
Mr. M. J. A. Mol~zer, te Amsterdam.
S. del Monte, te Rotterdam.
D. Ornstein, te Amsterdam.
Chr. Pluygers, te Rotterdam.
Ary Prins, te Schiedam.
Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam.
Mr. W. Tabingh Suermondt, te Rotterdam.
C. Sijthoff, te Rotterdam.
Mr. A. Tak van Poortvliet, te Rotterdam.
Jan Verheyen, teo Roosendaal (N.-Br.).
Th. J. Verrijo. Stuart, te Amsterdam.
L. J. C. L. de Vriese, te 's-Gravenhage.
J. Rypperda Wierdsma. te Rotterdam.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN.
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. te Amsterdam.
KoninkliJk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.
Indii!, te 's GravenlIage.
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Openbare Leeszaal, te Dordrecht.
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J. de Groot. te Weltevreden.
D. van Lookeren Campagne. te Hengelo.
LID-DONATEUR.
J. A. Laan. te Overveen.
DONATEURS.
-Dr. H. Blink. te 's Gravenhage.
H. Loudon, te Wassenaar.
Ph. Me6s, te Rotterdam.
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. te
Utrecht.
Wiegman's Bank. te Amsterdam.
-J. W. IJzerman. te 's Gravenhage.

Jhr.

DONATEURS VOOR HET LEVEN.
L. C. van Heukelom. te Amsterdam.
Hollandsche. Stoomboot-Maatschappij. te Amsterdam.
Aug. Janssen. te Amsterdam.
-Dr. C. W. Janssen. te ~msterdam.
Frans Jurgens. te NijmegE'n.
A. de Koster. te uiden.
- A. Labouchere. te Rijswijk.
Jan LeIs. te Kinderdijk.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. te Leiden.
Maatschappij voor Nijverheid. te Haarlem.
H. D. Pierson. te 's Gravenhage.
H. C. Rehbock. te Amsterdam.
-Dr. D. F. Scheurleer. te 's Gravenhage.
H. Smulders. te 's Gravenhage.
W. Spakler, te Amsterdam.
Utrechtsche Hypotheekbank. te Utrecht.
DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS.
Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853,
te Amsterdam.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's Gravenhage.
Van den Berghs Limited. te Rotterdam.
Het "Deli Archief", te Amsterdam.
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W. van Driel's Stoomboot- en Transport Onderneming, te Rotterdam.
Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam.
I.e Gull en Bolle's Handel Maatschappij, te Rotterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf),
te Hengelo.
Holland-Amerika Lijn, te Rotterda~.
lHollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Maatschappij, te Rotterdam.
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatscbappij, te Amsterdam.
Hudig en Veder, te Rotterdam.
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" ,te Rotterdam.
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.
Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen.
Koninklijke Cacao Fabrieken C. J. van Houten en Zoon, te Weesp.
Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam.
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Koninklijke Paketvaart ' Maatschappij, te Amsterdam.
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", te Gouda.
Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam.
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht.
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam.
Wm. H. Muller & Co., te 's Gravenhage.
Nationale Bankvereeniging, te Utrecht.
Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nederlandsche Handel·Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam.
Pierson en Co., te Amsterdam.
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.
SCheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.
Scheurleer & Zoonen, te '5 Gravenhage.
Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatscbappij, te Rotterdam.
Steenkolen-Handelsvereeniging, te Rotterdam.
R. S. Stokvis & Zonen Ltd., te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij "de Maas", te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam.
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam
Gebr. Stork & Co., te Hengelo.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.
N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam.
Ret Archief is gevestigd Prinsegracht II, 's-Gravenhage, tel. 2575.
Het is geopend van v.m. balf tien uur tot n.m. half vijf uur.
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STATUTEN
DER VEREENIGING

/

H.ET NEDERLANDSCH ECONOMISCHHISTORISCH ARCH1EF
GEVESTIG'D TE 'S-GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d. d. 8 Juni .1914 S. 170)

ARTI~EL I.

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISToRISCH ARCHIEF" is opgericht i>p 2 April I9I4. Zij is gevestigd te
's Gravenhage.
'
ART. 2A
De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewar-en en
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden
geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn
kolonien in den ruimsten zin des woords.

3. '
De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industrieele ondememingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam opeconomisch gebied;
c. door het verzame1en van oudere en nieuwe documenten
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in
het algemeen;
d. door het verzamelen VAn afbee1dingen enz. betFefiende tie
economische geschiedenis;
ART.
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een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnen ·
materiaal op het gebied der economische geschiedenis van
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke
pUblicatien;
t. door alle verdere wettige middelen, die tot het doel van de
Vereeniging kunnen leiden.
ART. 4.
Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden gesticht
ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
ART·5.
Het vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo December.
ART. 6.
Di Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 jaar en
maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2
April 1914.
ART. 7.
Leden van de Vereeniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden.
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te
benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden, maar
betalen geen contributie.
Donateur of donatrice wordt men door een gift in eens van ten
minste t 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste
t 25 ·- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.
De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 en 19.
II

NED . ECON.· HI ST. ARCHIEF . ]AARBOEK IV.

n.
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ART. B.
Ret lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
het eindigen van het vereenigingsj aar;
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.
ART. 9.
Ret Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig leden, door
en uit de leden der Vereeniging te kiezen.
Ret Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur v an
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt.
Ret Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
ART. 10.

De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een vijfde der
bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch
Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
.
ART. II.
De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd en is
als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ART. 12.
Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen
vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen, die
zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeelten
hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren.
Ret Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeve1ing op.
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende

I
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stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
per jaar met het Bestuur, dat het tevens op de hoogte houdt van
aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
ART. 13 .

•

Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen
slechts met toestemming van den uitleener worden gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
ART. 14.
Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet in strijd mag
zijn met den inhoud van deze statuten.
ART. IS.
Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het
Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de pnblicatien, door de Vereeniging uit te geven, Zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
ART. 16.
De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
ART. I7.
Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht
over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk behecr. Door de goedkeuring
dezer rekening is het Bestuur gedtkhargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of alS minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een oI meer voordrach-

xx
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ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met
den werkkring van de Veree~iging.
ART. 18.

AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen .beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART.

I9.

Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere
koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging
kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Bestuur of
van minstens 25 leden.
ART. 20.

Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming
van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen komen aan
het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene
Vergadering de nadere bestemming.

i

,

REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN
HET ARCHIEF.
ARTIKEL I.

Het gebruik en de raadpleging der naar het Archief overgebrachte stukken staat een ieder vrij, behoudens de beperkingen,
welke bij de schenking of bewaargeving mochten zijn bedongen.
Het gebruik van stukken, waarvoor diergelijke beperkingen
'zijn gesteld, staat slechts open voor hen, die daartoe vooraf
het verzoek aan den Directeur hebben gedaan.
Verlof hiertoe wordt door den Directeur slechts verleend in
overleg met de Archiefcommissie, waaraan zoo noodig het verkrijgen van de toestemming van den schenker of inbruikleengever
is voorafgegaan.
ART. 2.

De raadpleging van de bescheiden en verdere stukken vindt
plaats in een der localiteiten van het Gemeente-archief te 's Gravenhage in het algemeen op de uren, waarop deze ins telling is
geopend.
ART. 3.
De inventarissen en catalogi kunnen door de bezoekers worden
geraadpleegd.
ART·4·

Het is den bezoekers verboden de archiefbewaarplaats binnen
te gaan, tenzij onder geleide van een der beambten en na bekomen verlof van den Directeur of Conservator.
ART.

5.

Publicatie van bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het
Archief aanwezig, door derden, is afuankelijk van de toestemming
van de Commissie voor het Archief, den Directeur gehoord.
ART.

6.

Zij, die bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het Archief

I
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berustende, in het licht geven, zijn verplicht een exemplaar van
de door hen bezorgde afdrukken aan het archief te schenken.
ART.

7.

Voor zoover de door den schenker of inbruikleengever gestelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen bescheiden en verdere stukken worden uitgeleend naar andere
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te elken
tijde worden teruggevorderd. De verzending zoowel als de terugzending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor elke
schade aansprakelijk is.

)

INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIRN.
ARTIKEL I.

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meer
in aanmerking:
a. handschriften en verder bronnenmateriaal, dat nog n~t
door den druk is bekend gemaakt;
b. herdrukken van zeldzame werken of document en ;
c. inventarissen van het in het depOt der ' Vereeniging of in
andere bijzondere of openbare archiefdepOts aanwezige
archieven of gedeelten van archieven;
d , lijsten van' handschriften en andere bescheiden, over verschillende archiefdepOts of bibliotheken verspreid;
e. monografieen;
een en ander, voor zoover dit voor de economische geschiedenis
van Nederland en zijn kolonien van belang is.
ART. 2.

De bewerking van een publicatie geschiedt:
a. door hen, die daartoe van qe Commissie een opdracht ontvangen; ,
b. door de Commissie zelve.
ART.

3.

Indien een plan van pUblicatie bij de Commissie wordt ingediend, stelt zij het in handen van een of meer personen, hetzij uit
haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schriftelijk advies uitbrengen. Over de aanneming van een plan van
p\lblicatie beslist de Commissie na machtiging van het Bestuur.
ATR·4·

Voor elke publicatie wijst de Commissie een of meer leden aan,
die op den arbeid van den bewerker toezicht zullen houden.
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INSTRUCTIE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI£N.
ART·5 ·

In het algemeen zullen de publicatien den leden gebonden
worden toegezonden.
ART. 6.
Het Economisch-Historisch Jaarboek verschijnt jaarlijks. Het
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finandeel overzicht, het verslag van den Directeur van het Archief,
het reglement voor het bewerken van de publicatien der Vereeniging en de voor dit deel ter publicatie aangenomen bescheiden.
ART·7·

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van
grooten omvang niet ill het Economisch-Historisch Jaarboek
worden opgenomen.
ART. 8.
De Commissie beslist over de opname van de bescheiden in het .
Jaarboek binnen de grenzen der begrooting.
ART.

9.

De Commissie dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande
aan de jaarlijksche Algemeene Vergadering, een verslag harer
werkzaamheden in en doet daarbij een voorstel over de door de
Commissie in het volgende jaar te publiceeren werken.
ART. 10.

De Commissie stelt zoo spoedig mogelijk een overzicht samen
van de door bronnenpublicatie aan te vuHen leemten in de kennis
van de economische geschiedenis van Nederland en zijne kolonien,
alsmede een overzicht van onderurerpen, die op grond van het
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische behandeling in aanmerking komen.

REGELEN VOOR HET BEWERKEN VAN DE
PUBLICATIEN DER VEREENIGING.
ARTIKEL I.
De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt bericht, welk lid of welke leden van de Commissie voorde publi
catien der Vereeniging toezicht op zijn arbeid zullen houden.
ART.

2".

Geen werk wordt door de Commissie ter perse gelegd, voordat
de geheele voor een deel bestemde copie bij de Commissie is ingezonden.
ART. 3.
De bewerker van een publicatie is gehouden de copie in goed
leesbaar handschrift of machineschrift bij de Commissie in te
leveren.
ART. 4.
De bewerker is verplicht tot het nazien der proeven. De laatste
proef van elk vel wordt steeds ook door ten minste een der toezichthoudende commissieleden nagezien.
ART. 5.

Elke publicatie moet bevatten ten minste een inleiding en,
voor zoover de publicatie zich hiertoe leent, verklarende noten,
chronologische, zaak-, personen- en plaatsregisters, alsmede z~o
danige andere registers als de toezichthoudende commissieleden
beslissen noodig te zijn.
ART. 6.
Geen beschei~en worden gedrukt zonder vermelding van den
naam van den bewerker.
ART.

7..

Geen bescheiden worden gedrukt zonder opgave van hunne
herkomst.
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REGELEN BEWERKEN VAN DE PUBLICATItN.
ART.8.

Bij de publicatie van het bronnenmateriaal wordt de bewerker
uitgenoodigd de regels te volgen, door het bestuur van het Historisch Genootschap voor het uitgeven van historische bescheiden
vastgesteld.
ART. 9.
De toezichthoudende commissieleden deelen elken bewerker
mede, welke bijzondere regelen de Commissie wenscht bij de hem
'opgedragen publicatie gevolgd te zien.
ART. 10.

Voor het persklaar maken van de ter publicatie aangenomen
bescheiden, alsmede voor het stellen der inleiding en de vervaardiging der registers wordt een honorarium betaald, door het
.
Bestuur vast te stellen 1).
ART. II.

.

'

Elke bewerker heeft recht op ten hoogste 15 overdrukken van
de door hem gepubliceerde bescheiden in het Economisch-Historisch J aarboek, alsmede op ten hoogste 8 exemplaren van de
door hem bezorgde en afzonderlijk uitgegeven publicatie.
Zij, die handschriften aap. de Commissie hebben verstrekt, ontvangen een in elk bijzonder geval door de Commissie vast te
stellen aantal overdrukken of afdrukken van het werk, waarin
de afgedrukte stukken voorkomen.

') Het volgende honorarium is door net Bestuur vastgesteld:
A. Voor het Economisch-Historisch ]aarboek:
voor den tekst f 5.- per vel druks,
voor de inIeiding .. 1 0 . - . . ..
voor de registers" 15.-" "
B. Voor afzonderlijke publicatien:
per deel van ten minste 20 vel druks in den regel f 250.-; voor een deel
van geringeren omvang, honoreering volgens den maatstaf voor het ]aarboek
aangenomen.
Bij publicaW!n van bijzonderen aard kan door het Be5tuur een andere
regeling worden vastgesteld.
Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgena een door het
Bestuur bij elke uitgave vast te stellen tarief.

...

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1917.

In het afgeloopen jaar werden enkele belangrijke archieven verkregen. Daaronder behoort in de eerste plaats het archief der
maatschappij "Fijenoord" te Rotterdam te worden vermeld, dat
van nationale beteekenis is en een uitgebreid materiaal over de
ontwikkeling van de Nederlandsche scheepsbouw en stoomvaart
gedurende het grootste deel der negentiende eeuw bevat. Daarnevens werden enkele geschenken, zoowel van leden als andere belangstellenden verkregen. Het bestuur stelt deze bewijzen van
belangstelling in het streven der vereeniging op hoogen prijs, te
meer daar het van meening is, dat nog altijd vele historische bescheiden, die voor het Archief der vereeniging zeer weI in aanmerking komen, in particuliere verzamelingen, zonder eenig wezenlijk
nut af te werpen, worden teruggehouden. Het bestuui' heeft het
voornemen, zoodra de vereeniging ruimer gehuisvest zal zijn, zich
in dezen met een verzoek om medewerking tot de/leden te wenden, opdat het,voorhanden materiaal zooveel mogelijk in een centraal archief bijeengebracht kan worden.
Tot nog toe is het Archief der vereenigiqg ondergebracht in de
gastvrije archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. De
toenemende omvang van onze verzamelingen heeft ons steeds
meer van de inschikkelijkheid van den gemeente-archivaris doen
vergen, zoodat wij in plaats van de veertig meter bergruimte,
die wij in den aanvang hadden gevraagd, nu reeds vier vertrekken in gebruik hebben. De grens is nu echter bereikt. Tegen het einde van het jaar deelde dr. van Gelder ons mede, dat hij
de door ons ingenornen ruimte Voor eigen gebruik dringend noodig
had, zoodat hij tot het gemeentebestuur het verzoek had gericht
tot verplaatsing van ons archief naar een ander ge~uw te willen
medewerken. Wij hebben dit standpunt volkomen kunnen billijken. Door de archiefcommissie zijn dadelijk stappen gedaan om
zich onderhands met het gemeentebestuur over de verkrijging
van een archiefgebouw in verbinding te stellen; enkele huizen zijn
. door de commissie gekeurd en ten slotte heeft zij gemeend in het
I
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perceel Prinsegracht tI eene niet ongeschikte archiefbewaarplaats te hebben gevonden. Dit gebouw voldoet aan de eischen
van genoegzame ruimte in verband met mogelijke nieuwe verkrijgingen in de eerstvolgende jaren, is gunstig in het centrum der
gemeente gelegen en heeft geen brandgevaar verwekkende belendingen. Daar het echter niet vrij staat, heeft de commissie in
overleg met het dagelijksch bestuur den onder-voorzitter onzer
vereeniging, dr. mr. S. Muller Fzn., als deskundige verzocht zijn
oordeel over deze keuze te geven. In een door de archiefcommissie
en den beer Muller onderteekend schrijven aan de leden van het
bestuur is dezen daarna medegedeeld welke naast de voordeelen
ook de bezwaren waren~ die als archiefdepOt aan het voorgestelde
gebouw waren verbonden en waarin hun-werd verzocht v66r een
bepaalden datum blijk te willen geven van hun meening, zoo deze
van het voorstel der onderteekenaren mocht afwijken. Daar hierop van geen der bestuursleden een dergelijk bericht werd ontvang en, heeft de commissie haar bemoeiingen voortgezet en is aan het
_gemeentebestuur bericht, dat het bestuur er prijs op zou stellen
het gebouw in bruikleen van de gemeente te ontvangen, mits aan
het gebouw de noodige herstellingen werden verricht. Het bestuur heeft daarna gedurende eenige maanden niets meer van het
gemeentebestuur gehoord, totdat in het begin der maand April
1918 het voorstel tot ingebruikgeving van het gepouw aan de vereeniging nog vrij onverwacht bij den gemeenteraad werd ingediend,-die dit in zijn zitting van 4 April 1918 heeft aangenomen.
Nadat het raadsbesluit door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij hun besluit van 15 April d. a. v. was goedgekeurd, hebben wij de officieele mededeeling ontvangen, dat van den ten April
1918 af het gebouw tot wederopzegging kosteloos aan onze vereeniging in gebruik wordt gegeven, onder beding, dat aan deze
ingebruikgeving geen recht worde ontleend om wanneer dit perceel ten behoeve van de gemeente moet worden ontruimd, huisvesting in een ander gebouw der gemeente te verkrijgen.
Hoewel deze gebeurtenissen niet meer tot bet verslagjaar behooren, meenen wij deze toezegging reeds thans te mogen vermelden,· daar door deze medewerking van het gemeentebestuur van
's-Gravenhage, die door ons zeer op prijs wordt gesteld, reeds in
het loopende jaar de uitbreiding der verzamelingen met meer
kracht dan tot dusver ter hand kan worden genomen. Wij ver-

JAARVERSLAG , VAN HET BESTUUR.

XXIX

trouwen er Op dat, nu de rem der kleine behuizing is vervallen,
het mogelijk zal blijken in het nieuwe gebouw tal van nieuwe archieven . te verwerven.
Ook op ander gebied hebben wij ditmaal succes gehad. De reeds
v66r het uitbreken van den wereldoorlog aan de vereeniging in het •
uitzicht gestelde subsidies zijn door de regeering weer op de begrooting van het j aar 1918 gebracht. Bij een onderhoud, dat £1e voorzitter en de eerste secretaris met mr. Duparc, administrateur van de
afdeeling Kunsten en Wetenschappen bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken, hebben gehad, bleek hun, dat het aan een
misverstand is te wijten geweest, dat het subsidie reeds niet in het
vorige jaar is verleend. In het vervolg ontvangt de vereeniging
zoowel van het zooeven genoemde departem~nt alsovan dat van
Landbouw, Nijverheid en Handel een jaarlijksch subsidie van

t 1750 . - .
Minder gelukkig waren wij met een verzoek aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, aan Provinciale Staten voor te stellen
onze vereeniging een subsidie toe te kennen. Het college heeft
hierop afwijzend beschikt.
De plannen tot het uitgeven van afzonderlijke publicatien op
economisch-historisch gebied kunnen thans door het bestuur tot
uitvoering worden gebracht, daar het in den loop van het jaar is
gelukt hiervoor een niet onaanzienlijke financieele medewerking
te verkrijgen. Indien deze publicatien met breeden opzet ter hand
worden genomen, is, ook in verband met de steeds stijgende prijzen van papier en drukkosten, gemiddeld een bedrag van vijf dui. zend gulden per jaar noodig. Hiervan was aan het einde van het
jaar 1917 door de donateurs van het Publicatiefonds jaarlijks
t 2600.- toegezegd, welk bedrag bij het schrijven van dit verslag
reeds tot t 3800.- is gestegen. Met deze belangstelling, betoond
voor zijn streven de belangrijke onderdeelen van -de economische
geschiedenis van Nederland en Kolonien door wetenschappelijke
publicaties nader toe te lichten, is het bestuur ten zeerste ingeno'men. Het put uit deze sympathie tevens de hoop het genoemde
bedrag binnenkort door verdere toezeggingen tot de vereischte
som aangevuld te krijgen.
Voor een bijzondere publicatie is door de vereeniging subsidie
aan het Rijk gevraagd. Wij rneenen die oyer de buitenlandsche
handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw door prof.
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Posthumus. Het bedrag, dat voor deze omvangrijke publicatie
noodig werd geacht, ging de financieele krachten der vereeniging
te boven. De totale kosten voor de tien deelen, waarop q.e publicatie door den bewerker werd geschat, werden op t 35.000.- ge• raamd. Het bestuur heeft gemeend zich om subsidie voor deze
uitgave tot het Departement van Buitenlandsche Zaken te mogen
wenden, daar de te publiceeren bescheiden van belang zuilen zijn
voor de kennis van de ontwikkeling der handelspolitiek van Nederland ten opzichte van de overige staten in de laatste eeuw. Tot
ons genoegen werd dit subsidie door den minister bereidwillig toegezegd, zoodat wij thans uit deze bron gedurende twaalf jaar op
een jaarlijksch subsidie van t I500.- kunnen rekenen, tezamen
ongeveer de helft der totaal geraamde onkosten bedragende.
Dank zij dezen steun zal waarschijnlijk het eerste deel dezer publicatie kort na het verschijnen van dit verslag in handen onzer
leden komen.
Evenals het vorige jaar kon door de zorgen der Commissie voor
de Publicatien een nieuw deel (III) van het Economisch-Historisch Jaarboek verschijnen. Na eenige moeite bleek het den uitgever mogelijk voor de banden nog linnen te vinden, dat weinig van
het tot dusver gebruikte verschilde.
Over de plannen van ons correspondeerend lid; den heer J. de
Groot te Weltevreden, ontving het bestuur in den loop van het
jaar geen verdere berichten. Waarschijnlijk hebben de veranderde
tijdsomstandigheden belemm,erend gewerkt op de in Indie bestaande plannen tot oprichting van een soortgelijk archief als het
onze.
De Algemeene Rijksarchivaris, prof. Fruin, verplichtte ons ook
dit jaar door een der vertrekken van het rijksarchiefgebouw voor
onze beambte bij de Commissie voor de Publicatien beschikbaarte
• steilen, terwijl, toen de kolennood den gemeente-archivaris dwong
de verwarming van onze vertrekken op het gemeente-archief te
staken, Voor de beambte, verbonden aan ons Archief, gastvrij een
plaats op de leeszaal van het Rijksarchief werd ingeruimd.
Door het overlijden van den heer J. van Hasselt leed het bestuur een gevoelig verlies. Op zijne medewerking sinds de oprichting der Vereeniging kon nog v66r het afdrukken van het vorige verslag worden gewezen. De persoonlijke band, die door
hem tusschen de Maatschappij van Nijverheid en onze Vereeni-
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ging werd gevormd, is hierdoor althans voorloopig verbroken.
Tot ons genoegen verklaarden de heeren C. J. K. van Aalst en
prof. dr. H. Brugmans, beiden te Amsterdam, zich bereid als
nieuwe leden tot het bestuur toe te treden. De heeren dr. mr.
Muller en Pijnappel, die aan de beurt van aftreding waren, werden door de algemeene vergadering herkozen.
Ook in het afgeloopen jaar hield de verblijdende vooruitgang
van het ledenaantal aan. Op I Januari 1917 bedroeg het aantal
leden 389 en was op I Januari 1918 tot 432 gestegen, een toename
dus van 43 leden. Bovendien telde de vereeniging twee correspondeerende leden, een lid-donateur, zeven donateurs, zeventien
donateurs voor het leven en 29 donateurs voor het publicatiefonds.
Wij laten thans het aan het bestuur uitgebrachte verslag van
den directeur volgen.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 Juni 1918.
Het Bestuur van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archiet,
G.
N.

w.
w.

KERNKAMP,
POSTHUMUS,

Voorzitter.
Ie Secretaris.
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JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN
HET ARCHIEF.

In het afgeloopen j aar is het Archief der vereeniging met
eenige belangrijke archieven verrijkt. In de eerste plaats moet
het omvangrijke archief der Maatschappij voor Scheepsen Werktuigbouw "Fijenoord" ("Etablissement Fijenoord") worden vermeld. De directie dezer vennootschap werd bereid gevonden het archief der maatschappij over de eerste negen en vijftig
jaren (1822-1880) in bruikleen aan de Vereeniging af te staan:
Niet aIleen is hiermede een belangrijk archief Voor het Archief
der vereeniging gewonnen, maar ook materiaal, dat voor de eeonomische geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw
van waarde is. Het archief dezer maatschappij is vrij volledig
behouden gebleven; de notulenboeken der directievergaderingen,
de grootboeken, de brievencopieboeken, de correspondentie van
den direeteur Rontgen enz., zijn zoo goed als volledig aanwezig,
waardoor nieuwe bronnen voor de geschiedenis van den scheepsbouw en de scheepvaart (stoomvaart) Voor het onderzoek zijn
opengesteld. In het bijzonder verdienen ook de honderden contracten, door de maatschappij in de jaren r836-1880 met derden gesloten, de aandacht. Daar de maatsehappij talrijke relaties
met de regeering onderhield, in het bijzonder ook met de Administratie der Nationale Nijverheid, bevat dit archief niet aIleen
gegevens over de particuliere geschiedenis der vennootschap,
maar ook materiaal van algemeen nationaal belang. Het archief,
dat in uitstekenden staat verkeert, omvat in het geheel 719
deelen. Een overzicht ervan gaat hierbij. (Zie bijlage r.)
Door . bemiddeling van den gemeente-archivaris van 's-Gravenhage werd het uitgebreide archief der geliquideerde plateelbakkerij "Rozenburg", te 's-Gravenhage, over de jaren 1889-r913
van den heer J. Jurriaan Kok verkregen, waardoor belangrijke
gegevens voor de moderne geschiedenis van dezen bedrijfstak zijn
behouden. Daar de betreffende bescheiden van recenten datum
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zijn, zullen zij op verlangen vaD: den schenker gedurende de eerste
tien jaar nog 'niet voor het historisch onderzoek worden opengesteld.
Van den heer H. T. M. van Blommesteyn werd het archief der
inkt- en lakfabriek H. C. ' van Blommesteyn Pbwalky, te Apeldoorn, over de jaren 1865-1900 in bruikleen ontvangen. Het
archief bestaat nit ruim' 150 hoeken, bon- en werkboekjes, benevens de volledigy correspondentie over deze jaren.
Van mejuffrouw M. van Hasselt, te Haarlem, ontving het Archief de correspondentie van wijlen haar vader, den heer J. van
Hasselt, als lid van de Nederlandsche Centrale Commissie voor
de Algemeene en Intemationale Tentoonstelling te Brussel,
waarin gegevens over verschillende Nederlandsche industrieen
voorkomen.
Een bundel stukken over verschillende onderwerpen van economischen aard werd door mevrouw de wed. E. Klnit-de Clercq,
te Utrecht, nit de nalatenschap van haar grootvader, den bekenden secretaris der Nederlandsche Handel-Maatschappij W. de
Clercq, aan de vereeniging geschonken.
Het lid der vereeniging de heer J. LeIs, te Kinderdijk, gaf
twee rekeningboeken, alsmede een deel jaarverslagen vim de door
hem geleide reederij "Stoomschelpvisscherij Nautilus" over de
jaren 1883-1905 ten geschenke.
Van dr. H. E. van Gelder werd een weinig omvangrijke, maar
belangwekkende correspondentie betreffende de wenschelijkheid
eener wettelijke arbeids-pensioenregeling nit het jaar 1891 verkregen. De stukken hebben betrekking op een rondvraag over dit
onderwerp bij Twentsche industrieelen.
Door bemiddeling van den heer Wouter Nijhoff stonden de
dames Abrahams, te 's-Gravenhage, aan het 'Archief een aantal
bescheiden betreffende het bedrijf der Middelburgsche courant
uit de laatste helft der achttiende en uit het begin der negentiende' eeuw af. (1780-1818.)
Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant bood een tweetal grootboeken en twee memo_
rialen van een lid der familie Van Roy te Oirschot, uit de jaren
1778-1804, ten geschenke aan. Deze handelsboeken laten een zeer
gevarieerd bedrijf zien; het is hierdoor niet mogelijk het beroep van
den vroegeren eigenaar met voldoende zekerheid vast te stell en.
NED. ECON. -HIST, ARCHIE!>, ]AARBOEK IV,

III.
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Tenslotte werd een dictaat over statistiek van den hoogleeraar
Kluit van den directeur van het Archief ten geschenke ontvangen.
Verschillende documenten werden op veilingen aangekocht;
hieronder kunnen die omtrent goud- en zilversmeden uit de achttiende eeuw, verworven op de veiling Servaas van Rooyen, worden vermeld.
De bibliotheek breidde zich door talrijke aankoopen in het ?-fgeloopen jaar zeer uit. Het aantal deelen, dat op het einde van
het jaar 1916 ongeveer 1300 deelen bedroeg, steeg tot ruim 2000.
Van verschillende zijden werden geschenken ontvangen, waarvoor hier nogmaals dank moge worden betuigd.
Het aantal gedenkboeken nam eenigszins toe; in het geheel zijn
hiervan thans 74 deelen aanwezig. Een voorloopige lijst dezer
geschriften, waarvan de meeste niet in den handel voorkomen,
voIgt hierachter. (Bijlage II.)
.
Ook dit jaar werden de bezwaren eener beperkte archiefruimte
voortdurend gevoeld; daar hierin thans verandering zal komen,
behoeft hierbij ditmaal niet te worden stilgestaan. De verwachting mag worden uitgesproken, dat de beschikking over een eigen
archiefgebouw het verkrijgen van nieuwe archieven zal bevorderen.
Het aantal bezoekers nam eenigszins toe. Een voorloopig onderzoek werd o.a. ingesteld naar den overgang van Nederland tot den
vrijen handel. Een aantal boekwerken werd ter raadpleging buiten het Archief uitgeleend, en'kele archiefstukken ten behoeve
van historische onderzoekingen elders gedeponeerd.
Evenals het vorige jaa:r werden door de beambte mej. M. Coster
werkzaamheden van uiteenloopenden aard verricht. Het inschrijven der vele aanwinsten, o.a. voor de bibliotheek, bleef aan
haar opgedragen. Zij werd tevens belast met de voorloopige schifting der talrijke brieven afkomstig uit de archieven van den
koopman J. Noortdijck en den lintwever P. Merckman, gehuwd
met Isabella Noortdijck, die na den dood van haar echtgenoot de
lintweverij ten behoeve van haar zoon bleef beheeren. Deze brie- .
yen loopen over de jaren 1647-1775.
Voor de Commissie voor de Publicatien was mejuffrouw A.
Wildt Meyboom werkzaam, die een aantal afschriften voor het
Jaarboek in machineschrift vervaardigde, en daarnevens voor de
uitgaven der heeren Van Gelder en Posthumus eengroot aantal
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stukken copieerde. De toenemende omvang dezerwerkzaamheden
doen het echter wenschelijk voorkomen een n,ieuwe werkkracht
naast haar aan te stellen, aan wie onder meer in het bijzonder de
correspondentie van de Cornmissie voor de Publicatien, tot nog toe
aan rnej. Wildt Meyboorn toevertrouwd, kan worden opgedragen.
De beide genoemde dames verrichtten met grooten ijver haar
arbeid.
Aan het slot van dit verslag moge den gemeente-archivaris van
's-Gravenhage dank worden betuigd voor zijne bereidwilligheid
in zoove1e opzichten aan de directie van het Archief betoond.

I

,

BIJLAGE I.

INVENrARIS VAN HET ARCHIEF DER MAATSCHAPPIJ VOOR
SCHEEPS- EN WERKTUIGBOUW "FIJENOORD" (ETABLISSEMENT
FIJENOORD), TE ROTTERDAM, 1822-1880.
1.

2.
3.
4·
5·
6.

7·
8.

9·
10.
II.

12.
13·

14·
15·
16.
17·
18.
19·
20.
21.
22.
23·
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35·
, 36 .
37·
38 .
39·

Notulen Perm. Commissie en afschr. notulen Aig. Verg. 1824-1825.
1825-1826.
1826-1828.
182<r-1832.
1832-1835.
1835-1838.
18 38--184°.
Notulen Permanente Commissie 1841-1843.
1842-1845.
1846-1850.
1851-1860.
1861-187°.
1871-1880.
Afschriften notulen Permanente Commissie 1824-1826.
1827-183°.
"
1831-1841.
1841-1843.
18 43- 18 44.
1845-18 47.
1847-1849.
1848-- 1849.
"
184<r-1861.
1862-1880.
Duplikaat notulen Permanente Commissie 1844-1850.
Duplikaat notulen Permanente Commissie 1851-1862.
Klad-notulen Permanente Commissie 1840--1841.
Agenda en concept-notulen Permanente Commissie 1854-1880.
Agenda en concept-notulen Permanente Commissie 1875.
Agenda vergadering der Permanente Commisie 1850--1879.
Bijlagen notulen Permanente Commissie 1841-1852.
Bijlage notulen Permanente Commissie 1842.
Stukken van de Permanente Commissie 1853-1869.
Afschriften van brieven der Permanente Commissie 1848--185°.
Correspondentie van het Amortisatie-Syndicaat met de Permanente
Commissie 1828.
Index diverse zaken Permanente <Commissie 1824-1840.
Algem. notulen van de vergaderingen der Sub-Comm. 1845-1847.
1847-1852.
1852-1855.
1856-18 59.

l

,
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Algem. notuIen van de vergaderingen der Sub-Comm. 1859-1864.
1864-1876.
41.
42. Notulen van de vergaderingen der Sub-Commissie 1841-1869.
1862-1867.
43·
44. Afschrift notulen der Sub-Commissie 1843-1845.
45. Notulen der Algemeene Vergaderingen 1834-1842.
46. Notulen der Algemeene Vergaderingen 1850--1872.
47. Afschriften notulen der Algemeene Vergaderingen 1841.
1841-185°.
48.
49.
1851-1867.
50.
1868-1881.
51. Documenten betreffende de Algemeene' Vergaderingen, inc1usief
notulen 1824-1833.
52. Documenten betreffende de Algemeene Vergaderingen, inclusief
notulen 1841-1849.
53· Gewoon copieboek 1837.
1837-1838.
54·
183 8 .
55·
183 8 .
56.
1838-1839.
57·
18 39.
58.
18 39.
59·
60.
1839-184°.
61.
184°'
1840-- 1841.
62.
1841.
63·
1841-1842.
64·
18 42 .
65·
66.
1842-1843.
1843.
67·
1843.
68.
1843- 1844.
69·
1844.
70 •
1844-1845.
71 •
, "
1845.
72 •
1845-1846.
73·
1846 .
74·
184fr-1847·
75·
1847.
76.
1847-1848.
77·
1848--1849.
78 .
1849-185°.
79·
80.
1850--1851.
81.
1851-1853.
82.
1853-1854.
1854-1855.
83·
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84. Gewoon copieboek
85·
86.
87·
88.
89·
go. Copieboek no. I.
no. 2.
91.
no. 3·
92.
no. 4·
93·
no. 5·
94·
no. 6.
95·
no. 7·
96.
no. 8.
97·
no. 9·
98.
99·

100.
101.
102.
103.
104.
105·
106.
1°7·
108.
log.
II~.

III.

112.
II3·
114·
115·
II 6.
II 7.
·u8.
1I9·
120.
12I.
122.
123·
12 4.
125.
126.
12 7.
128 ..
,129.

u

no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
DO.

II.

12.
17·
18.
19·
20.
38.
39·
4°·
4 1.
4 2.
43.

44.
45.
46.
47·
48.
49·
50.,
51.
52.
53·
54·
55·
56.

1855-1856.
1856--1857.
1857-1858.
1858-1860.
1860-1862.
1862-1864.
1855.
1855.
1855.
1855.
1855-1856.
1856 .
1856 .
185 6 .
1856--18 57.
18 57.
1857-1858.
1859-1860.
1860-1861.
1862-1864.
1864-1866.
1864.
1864-1865.
1685.
i866.
1866--1867.
1867-1868.
1868.
1868-186g.
186g.
1869-18 7°.
187°·
187°'
1870-1871.
18 71 . .
18 7 1.
1871-1872.
18 7 2 .
1872 .
1872-1873.

57. 18n
58. 18n
59· 18n

no. 60. 1873-1874.
DO.

61. 1874.

no. 62. 18 74.

;

,
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130. Copieboek no. 63. 1874-18 75.
no. 64· 18 75.
131.
no. 65· 18 75.
132.
no. 66. 1875-1876.
133·
no. 67· 18 76 .
134·
no. 68. 18 76 .
135·
no. 6g. 18 76 .
136.
no. 70 . 18 76--18 77.
137·
no. 7 1. 1877.
138 .
no. 7 2 . 18 77.
139·
no. n 1877-1878.
140.
no. 74· 18 78 .
141.
no. 75· 1878-1879,
142 .
no. 76. 1879.
143·
no. 77. 18 79.
144·
no. 78. 1879-1880.
145·
1822-1824.
146.
1825-1826.
147·
1826--1827.
148.
1827-1828.
149·
1828--1829·
150 •
151.
1829·
1829-1830 .
152.
1830-1831.
153·
1831.
154·
1831-1832.
155·
1832-1833.
156 .
1833-18 34.
157·
1834-18 35.
158.
1835-1836.
159·
160.
1836--18 37.
161.
1837-1838.
162.
18 38 .
163.
1838-1839.
164.
1839-1840.
165.
I 840-18,P.
166.
. 1841.
167.
184 2 .
18 43- 1844.
168.
16g.
1844.
1845.
170.
184 6 .
17 1.
172.
1847-1848.
184 8 .
173·
1848-- 1849.
174·
1849.
175·

XL
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176. Copieboek 1849-1850.
1850-185I.
177·
18 5 1.
178.
1851-1852.
179·
"
180.
1852-1853.
"
1853.
181.
1853-1854.
182.
18 54.
18 3.
184.
1864-1872.
185.
1876-1880.
186.
1878-1880.
18 7. Gewoon copieboek (klein) 1827-1828.
188.
1828-1831.
1832-1833.
189·
1833-18 34.
190·
1833.
191 .
1834-1836.
192 .
1834-1836.
193·
1835.
194·
1836-18 37.
195·
196.
1837-1838.
- 1839-1840.
197·
1844- 1853.
198.
199. Copieboek (klein) 1822.
1825.
200.
. 1825-1826.
201.
202.
1825-1826.
1826.
20 3.
1826.
204.
1826.
20 5.
1826.
206.
1826.
20 7.
" 1826.
208.
1826.
2 0 9.
210.
1826-1827.
211 ..
182 7.
182 7.
212.
21 3.
182 7.
1827.
214·
21 5.
182 7.
216.
182 7.
21 7.
182 7.
218.
1827-1828.
1828.
2 1 9.
1828.
220.
221.
1828.
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222. Copieboek (klein) 1828.
223.
1828-1829.
224.
1828-dh9.
225.
1828--1836.
226.
1829.
227.
••
1829.
228.
1829.
229.
1829.
230.
1829.
18Z9-1830.
231.
1829--18 3°.
232.
233.
1829--183°.
234.
1830.
235.
1830.
236.
183°.
237.
1~30.
238.
183°.
238.
183°·
239...
1830.
240.
1830.
2.p.
1830.
242.
183°.
1830-18 31.
243.
1830-1831.
244.
245·..
1830-1831.
246
1830-1831.
247.
1830-183 1.
248.
1831.
249.
1831-1832.
250.
1831-1832.
251.
1831-1832.
252.
1832.
253.
1_832- 1833.
1832-1833.
254·
1833-1834.
255·
1834-1835.
25 6 .
257.
1834-1836.
1834-18 37.
258 .
183 6 .
259.
260.
1836.
"
1836-1837.
261.
262.
1836-1837.
1836-1837.
263.
264.
1837-1838.
265.
183S-1839.
26(). Brievenboek Charles Rontgen 1841.

-
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26 7.
268.
269·
270.
271.
272.
£73·
274·
275·
276.
277·
278.
279·
280.
281.

•

282.
28 3.
28 4.
285.
:186.
28 7.
288.
289·
290.
291 .
292 .
293·
294·
295·
296.
297·
298.
299·
300.
30 1.
302 .
30 3.
30 4.
30 5.
306 .
30 7.
308 .
30 9.
310 .
3 11 •

Brievenboek Charles Rontgen 1845.
Copieboek van Rontgen no. 41 {1822}.
Copieboek van Rontgen enz. 1845-1846.
Copieboek van op reis geschreven brieven 1838-1839.
Copieboek van op reis geschreven brieven 1840.
Copieboeken van de correspondentie met het Dep. v . Oorlog 1830.
Copieboek van de correspondentie met het Dep. v. Oorlog 1832.
Copieboek van de correspondentie met het Dep. v. Kol. 1835-1837.
Copieboek van de correspondentie met het Dep. v. Kol. 1837-1839.
Copieboek van de correspondentie met het Dep. v . Kol. 1837-1842.
Copieboeken van de correspondentie met het Gouvemement 1828.
Copieboeken van de correspondentie met het Gouv. 1829--1830.
Copieboeken van de correspondentie met het Gouvernement 1830.
Brieven van het Departement van Marine 1845-1855.
Copieboeken van de correspondentie met het Departement van den
Grootmeester der Artillerie 1833-1834.
Copieboeken corresp. met de Afd. Nat. Nijverheid 1830-1832.
1832 •
1835-1837.
1836-18 37.
1836-1837.
Copieboek van brieven aan Netscher 1832.
1832-1833.
18 33.
1833-18 34.
1833-1835.
1834-18 35.
1837-1839.
1837-1841.
1839--184°'
Correspondentie met Iuitenant-ter zoo Volsbergen enz. 1830--1831.
Copieboek van de correspondentie met Boisseree 1828.
1829.
18 30 .
1831-1832.
Correspondentie-boek Boisseree 1~29.
Copieboek Duitsche Correspondentie 1824-1826.
Copieboeken Fijenoord 1862-1864.
1864-1866.
1866-1868.
1868-1869.
1869--18 7°'
1870-1872.
1872-1875.
_
1875-1878.
Copieboek van de corresponden~e met de hazen 1825-1829.

..
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3 12 •
3 1 3.
3 1 4.
3 1 5.
3 16.
3 1 7.
3 18.
3 1 9.
320..

3 21 .
3 22 .
32 3.
32 4.
32 5.
3 26 .
3 2 7.
328 .

32 9.
330.
33 1 .
332 •
333·
334·
335·
336.
337·
338 .
339·
34°·
34 1 •
342 •
343·
344·
345·
346 .
347·
348.
349·
35°·
35 1 .
35 2 •
353·
354·
355·
356 .
357·

Copieboek kolen-correspondentie 1831-1834.
1832-1833.
1833-1836.
Copieboek van de correspondentie met Cockerill 1828-18 31.
Correspondentie betreffende de reederij.
Brievencopieboeken. orders aan kapiteins 1824.
1840--1841.
1841-1843.
184 2 .
1843-1844.
18 44-1845.
1845- 1847.
1847-1849..
1849-1852.
·i 852-1854.
Copieboek betreffende den sleepdienst 1832.~1835.
Particuliere copieboeken 1839-1841.
..
1841-1844.
1841-1847.
184 2 .
18 47.
1848-1850.
1848-185°.
1852-1854.
1854-1855.
1855-1857.
1857-1862.
1867-1876.
187fr-1883.
Bijlageboek 1837.
1837.
..
18 38 .
1838 .
184°·
1840-1841.
184 1.
1842 .
1842-1843.
1843- 1844.
1844.
1844"':" 1845.
1845.
1846 .
1846-1848.
1848-185°.
1850-1858.

..

'"
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358. BijIageboek 1858-1869.
359· Bijlageboek (klein) 1838-1839.
(klein, 1839-184°.
360 .
36~. Grootboek 1822-1823.
1824-1825.
362 .
1825.
363.
1825-1826.
364.
"
1825-1832.
3 65.
1826.
66
3 .
182 7.
36 7.
1827_
368 .
IB28.
369·
.,
1829·
37°·
1829.
371.
37 2.
183°'
183°'
373·
183°·
374·
1831.
375·
1832 .
376.
1833.
377·
1834.
8
37 .
1835.
379·
1836 .
380 .
18 37.
381 .
1838 .
382 .
1839.
38 3.
384.
184°·
184 1.
385.
"
184 2.
386.
1843.
38 7.
1844.
388 .
1845.
389.
1846.
390·
1847.
391.
1848 .
392.
1849.
393·
394·
185°'
,
185 1.
395·
18
2
396.
5 .
1853.
397·
1854.
398 .
1855.
399·
185 6.
400 •
40 1.
"1857·
1858 .
4°2.
1859.
40 3.

"
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4°4· Grootboek 1860.
1861.
4°5·
1862.
406 .
1863.
4°7·
"
1864'
408 .
1865.
0
4 9.
1866.
410.
186 7.
4 11 •
1868. 4 12 .
186g.
4 13.
187°·
4 14.
18 7 1.
4 15.
18 72 .
4 16.
18 73.
4 17.
18 74.
4 18.
18 75.
4 19.
18 76 .
4 20 .
18
2
77.
4 1.
1878 .
4 22 .
1879.
43 2 .
1880.
4 24.
4 25. Journaalboek 182 4.
1825.
4 26.
1826-1826.
2
4 7.
1826.
4 28 .
1826.
4 29.
1826-1827.
43°·
182 7. +.
431.
182 7. ~
43 2 .
1827-183°.
433·
1828 .
. 434·
1829.
435·
183°·
43 6 .
18 31.
437·
1832.
43 8 .
18 33.
439·
18
34.
44°·
1835.
44 1.
18 36 .
44 2 .
18 37.
443·
1838 .
444·
1839.
445·
44 6 .
184°'
184 1.
447·
184 1.
448 .
1842 .
449·

.

.

~
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45°· Joumaalboek 1843.
1844.
45 1.
1845 .
45 2 •
184 6 .
453·
1847.
454·
184 8 .
455·
1849.
45 6 .
./ "
185°.
457·
18 5 1.
45 8 .
1852.
459·
1853.
4 60 .
1854.
46 1.
1855.
462 .
185 6 .
46 3.
1857.
4 64.
1858.
465.
1859.
466.
1860.
46 7.
1861.
4 68 .
1862.
469.
1863.
47°·
1864.
471.
1865.
47 2 .
1866.
473·
1867.
474·
1868.
475·
1869.
47 6 .
187°·
477·
1871.
47 8 .
18 72 •
479·
18 73.
480 .
18 74.
4 81 .
1875.
482.
1876 .
4 83.
1877.
4 8 4.
18 78 .
4 85.
18 79.
4 86.
1880.
4 8 7.
488. Memoriaalboek 1827.
182 7.
489.
1828.
490·
1829.
49 1•
492.
183°·
18 3 1.
493·
1832 .
494·
1833.
495·

;:

r
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496. Memoriaalboek 1834.
1835.
497·
18
8
36 .
49 .
1837.
499·
18,38.
500.
"
1839.
50 1.
1840 .
502 .
1841-1842.
50 3.
1843.
50 4.
1844.
5°5·
\
1846 .
506 .
1847.
50 7.
1848 .
508 .
1849- 185°.
50 9.
1850-1851.
5 10 .
1852-1853.
5 11 •
1853-1854.
5 12 .
1854-1856.
5 13.
1856-1857.
5 14.
1858-1859.
5 15.
1859-1861.
5 16.
1861-1864.
5 17.
1864-1866.
5 18 .
1866-1868.
5 19.
520.
1868-18 7°.
1870-1872.
52 1.
1872-1873.
5 22 .
1873-18 75.
5 23.
1875-1876.
524.
1876-1878.
5 2 5.
1878-1879.
526 .
1879-1881.
5 2 7.
528 . Kasboek 1825.
1825-1826.
5 29.
182 7.
530 .
1827-1829.
531.
1828.
532 .
1829·
533·
1829-18 33.
534·
1833-1836.
535·
1835.
53 6 .
18 36 .
537·
1837-1838.
53 8 .
1837.
539·
18 38 .
54°·
1839.
54 1 .
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542. Kasboek 1839-1841.
543.
1840.
1841.
5H.
184 2 .
.$45·
18 42 •
546.
547·
18H
54 8 .
'/
' 1843.
18H·
549.
550.
18H·
1845.
55 1.
1845.
'52.
184 6 .
553·
1847.
554·
1847.
555·
184 8.
556.
1848 .
557.
184 8 .
558. .
1848 .
559.
18 49.
560.
1849.
561.
18 50 .
562.
18 50 .
563.
1851.
564.
185 1.
565.
1852.
566.
1852-1853.
567.
568 .
1852-1855.
1853.
569.
1853-1854.
570.
18 54.
571.
1854-1855.
57 2 .
1855.
573·
185 6 .
574·
1856-1859.
575·
57 6 .
1856-1867.
1857.
577·
1857-1858.
57 8 .
579.
1858-1859.
1859.
5 80 .
1859-1862.
581.
582.
1860.
583.
1861.
584. '
1862.
585.
1862-1865.
1863.
5 86. '
1864.
5 8 7.
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588. Kasboek 186,.
589.
"
1865-186g.
590.
1866.
1867.
591.
59':!.
1868.
593.
186g.
594.
1869-18 74.
595.
1870.
1871.
596.
1872 .
597.
1873.
598.
1874.
599·
600.
1874-1878.
601.
1875.
602.
1876.
18 77.
603.
1878.
504.
"
1879.
605.
"
606.
1880.
607. Kasboek Cargadoorskantoren 1877-1878.
608.
1878-1881.
&'9.
1879-1981.
610. Diverse Debiteurenboek 1873-1876.
6II.
1877-1879.
612. Diverse Crediteurenboek 1874-1875.
1870-1877.
613.
1875-- 18 79.
614·
615. Verkorte balansen 1824-1826.
616.
1827-1832.
1833-18 38.
617.
618. Boekhouders-copieboek 186&-1867.
619. Rekening-copieboeken 1873-1875.
620.
1876. I
621.
1870-1877.
622.
1&77-1878.
18 78-18 79.
623...
1879.
624.
625.
1879-1880.
626.
18~1881.
62 7. Rekening~n-copieboek van diverse fabrieken 1826-1827.
628. RekeningboeKen Londensche dienst 1874.
18 75.
629·
18 76 .
630 .
631.
18n
18 78 .
63 2 •
1878-1879.
633·

..
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634. Rekeningboeken Londenscbe dienst 1878-1883.
18 79.
635·
1879-1880.
636.
1879-:-1880.
637·
1880.
638.
639. Copie cautieboek 1859-186g.
640 • Stukken betreffende de bijeenkomsten der Commissie
tot opname der boeken en bepaling van bet dividend 1824-1839.
Stdkken betreffende de bijeenkomsten der Commissie
tot opname der boeken en bepaling van het dividend 1827-1838.
Stukken betreffende de bijeenkomsten der Commissie
tot opname der boeken en bepaling van het dividend 1828-1836.
Stukken betreffende de bijeenkomsten der ComInissie
tot opname der boeken en bepaling van bet dividend 1843-1852.
Stukken betreffende de bijeenkomsten der Commissie
tot opname der boeken en bepaling van het dividend 1853-1860.
Stukken betreffende de bijeenkomsten der Commissie
tot opname der bO,eken en bepaling van het dividend 1861-1872.
646. Notulen v. d . vergaderingen der Comm. v. Rekening 1841-186g.
647- Rekening en verantwoording 1824-1839.
64 8. Inventaris 1841.
649. Joumaal "Nederlander" 1828-183°.
65°· Joumaal "Batavier" 1831-1833.
65 1 . Klein Joumaal "Batavier" 1831.
65 2 • Joumaalboeken Londensche Dienst enz. 1841-1849.
1849- 1853.
653·
654·
" 1850-1853.
"
18 74.
655·
18 75-18 79.
65 6 .
657· Instructies "Batavier" en "Hercules" 1830.
65 8. Orders aan kapiteins der stoombooten. enz. 1824-1827.
1824-1829.
659.
660 .
1833-18 34'
'II
661.
1838 .
662.
1839.
663·
1839-1840.
~4' Cohier met orders. bepalingen enz. van Fijenoord. 1867-1882.
665· Requesten-copieboek 1840-1868.
666. Requesten aan Zijne Majesteit 1829-1830.
667· Diverse contracten 1823-1840.668. Diverse contracten 1872-1875.
66g. Contracten nos. 1 tot en met 250. 1836--1859.
(N.B. Nos. 193. 236 en 247 ontbreken.)
67°· Contracten nos. 251 tot en met 428. 1859-1868.
(N.B. Nos. 263 en 275 ontbreken.)
Contracten (afschriften) nos. 1 tot en met 405.
Co!ltracten nos. 1 tot en met 425. 1840-1871.
(N.B. Nos. 167, 293. 320 en 365 ontbreken.)

..

JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN HET ARCHIEF.

LI

Contracten nos. 425 tot en met 600, 1871-1877.
Contracten nos. 601 tot en met 671, 1877-1880.
Porlefeuille met 13 contracten 1872-1881.
Contracten met de Fransche en Russische Marine enz. 1844-1847.
Copieboek contracten 1826.
Contractenboek 1837-1841.
1841-1847.
1842-1844.
1847-1854.
1854-1860.
1861-1869·
Kleine contractboek 1840--1856.
1844-185°.
1844-1856.
1844-1866.
1844-187°.
1848--1851.
690.
1851-1853.
691.
1853-1855.
692.
1853-1856.
1854-18 57.
693·
1854-1859.
694·
1857-1862.
695.
696.
1859-1865.
1865-1872.
697.
698."
1862-18 73.
699.
1872-1876.
700.
1874-1880.
1876-1880.
701.
702. (Kleine) copie-contracten 1851-1856.
1856-1859.
703.
704.
1859-1861.
705.
1861-1865.
1865-187°.
706.
707.
1871-1875.
708.
1875-1878.
709. Copie-contractenboek 1865- 1874.
710. Concept-contracten 1837.
7II. Contracten met agenten 1844-1855.
712. Diverse contracten en borgstellingen met agenten.
713. Copieboek contracten met lichterschepen 1832.
714. Kladboek 1820.
715. Documenten inzake proces met Cockerill, 1834-1849.
716. Brieven van den Hoogen Raad 1840--1844.
'\
717. Manualacten 1839-1841.
718. Manualacten 1839-1841.
719. Boek met afschriften van wetten enz. 1817-1829.
720. Boek met afschriften van artikelen uit de Times en andere couranten 1825-1828.

673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681 .
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.

BIJLAGE II.

LlJST VAN GEDENKSCHRIFTEN BETREFFENDE ORGANISATIES,
WERKZAAM OP ECONOMISCH GEBIED.

I.
I.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
1 I.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19·

INDUSTRIE.

Het bedrijf der Enschede's. Voordracht gehouden door Mr. Job.
Enschede ter gelegenheid van de aanstaande viering van het 200jarig bestaan van het bedrijf. 1903.
De Berghuizer papierfabriek voorheen B. Cramer te Wapenveld,
. 17 11-:-19 11 .
De Lettergieterij van Job. Enscbede en Zonen. Gedenkschrift ter
gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1893.
"Een Eeuw". Gedenkschrift van Amsterdamsche Boek- en Steen.
drukkerij v/h. Ellerman, Harms en Co., 1902.
Een industrieel geslacht 1808--1908. Door Dr. B. Dijksterhuis.
(Gedenkschrift der firma's Diepen, Jellinghaus en Co., opgericht in
1808; J. N. Diepen en Co., opgericht in 1845; Gebroeders Diepen,
opgericht in 1870.)
Gedenkschrift Boekdrukkerij De Swart en loon, 1804-1904.
J. C. Zaalberg en Zoon. Fabriek van wollen dekens, duffels enz.,
Leiden 1814-1914.
Herinneringen bij de 6o-jarige gedachtenisviering der Koninklijke
Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken van J. M.
van Kempen en Zonen. Voorschoten 1896.
Blikman en Sartorius, 1854-1904.
Jubilee-uitgave van de N. V. IJzergi,eterijen en Emailleerfabrieken
"De Etna", Breda, 1856-1916.
Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij, 1863-1913.
Ter herinnering aan bet 50-jarig bestaan van H. Pander en Zonen,
1863-1913.
De Leidscbe Broodfabriek gedurende haar 25-jarfg bestaan. Door
Dr. D. de Loos. 1892.
Nederlandsche Fabriek van Bronswerken v/h. Becht en Dyserink,
Amsterdam, 1867-1917.
Gedenkschrift Machinefabriek van Gebroeders Stork en Co., te
Hengelo, 1868--1893.
Technisch Bureau E. Rombouts. Gedenkboek, 1888--1913.
Werkspoor, Amsterdam. 1891-1916. Gedenkboek samengesteld
ter gelegenbeid van bet 25-jarig bestaan.
N. V. Philip's Gloeilampenfabriek 1891-1916.
"Heemaf", Hengelo. Een terugblik 1894-1914.
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II.
I.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Gedenkschrift ter gelegenheid van het loo-Jang bestaan der
firma Wed. 1- Leupen en Zoon. Haarlem, 1916.
Memorieboek van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam
1818--1918 en de Ne'derlandsche theehandel in den loop der tijden.
InternationaleCrediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam", 186319 1 3.
Cooperatieve WinkelvereenigiIig "Eigen Hulp", 's-Gravenhage,
18 73-190 3.
Maatschappij IJmuiden 1876-1901. Door Mr. A. J. E. A. Bik.
Gedenkboek van de Vereeniging voor den Goederenhandel, 188819 1 3.
Gedenkboek Jaarbeurs Utrecht 26 Februari-Io Maart 1917.

III.
I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.

z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BANK EN.

Lissa en Kann 1806-1906.
De Spaarbank te Rotterdam gedurende een eeuw 1818--6 Mei1918.
Overzicht van de ontwikkeling van de Nutsspaarbank te 'sGravenhage. 1818--10 Juni-1918.
Credietvereeniging 1853-1903.
Gedenkschrift Rotterdamsche Bank 1863-1913.
Nederlandsch Indische Handelsbank 1863.-1913.
Geldersche Credietvereeniging. 1866-1891.
Geldersche Credietvereeniging. 1 December 1866-1'916. Arnhem.
De Haarlemsche Hypotheekbank ISgI-1916.
Ge'denkschrift bij het 121/.-jarig bestaan van de Cooperatieve
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 19II.
De Risico-Bank in de jaren 1903-1912.

IV.
I.

~

HANDEL.

TRANSPORTONDERNEMINGEN ENZ.

Van Waagdragersveem tot modern grootbedrijf, door Dr. M. G.
de Boer.
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1839-1889.
De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij, 1863-1913.
Gedenkschrift Stoomvaart Maatschappij "Zeeland", 1875-1915.
Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 15 Juni 18831908.
N. V. W. van Driel's Stoomboot- en TransportonderneIningen,
1888--1913.
Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke opening
van den Delagoabaaispoorweg 1895.
De Tramwegen op Java. Gedenkboek der Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, 1907.

"\
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V. VERZEKERINGSWEZEN.
I.

2.
3.

4.

S.

6.
7.

Gedenkboek van het olic:;slagerscontIact 1727-1912. (ContIact
van verzekering tegen brand schade aan oliemolens en derzelver
ladingen aan de Zaan.)
Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, 1807-1907.
"De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij" ter gelegenheid van
haar eeuwfeest beschouwd in het licht van hare geschiedenis, hare
resultaten en haar reglement, 180~1909.
.
De Algemeene Friesche Levensverzekeringmaatschappij gedurende
de eerste zeventig jaren van haar bestaan en meer speciaal onder
leiding van hare directeuren W. J. Oosterhoff en H. Beucker Andreae,
1844- 1 9 1 4. "
Gedenkboek 18S~1909. Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij.
Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der levensverzekeringMaatschappij "Pietas" te Utrecht, 1861-19II.
Nationale Levensverzekering Bank Rotterdam, 1863-1913.

VI. LA-NDBOUW.
1.

Een eeuw bloembollenteelt. 18II-19II. Het honderdjarig bestaan
der Tuinbouwinrichting "Bloemhof" herdacht. Door Ernst H. Krelage.
2.
Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 1847-1897.
3.
Gedenkboek ter herinnering aan het 50-jarig bestaan der AIgemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlen ,1860-1910.
VII. MI]NWEZEN.
I.

Gedenkschrift 8e eeuwfeest der Stichting van Rolduc. Door Dr.
R. Corten. 1904.
2.
De ontwikkeling van het eHand Billiton en van de Billiton-Maatschappij. Door J. C. Mollema. 's-Gravenhage 191B.
VIII. CULTUURONDERNEMINGEN.
1.

2.
3.
4.

Landbouw Maatschappij Oud-Djember, 185~1909.
Deli Maatschappij 186~1894.
Geschiedenis der Cultuur-Maatschappij Pondok-Gedeh 1887-1912.
Senembah Maatschappij IB8~1914.

IX. VAKVEREENIGINGSWEZEN, ARBEIDERSVEREENIGINGEN ENZ.
1.

Het vij£tigjarig bestaan der Vereeniging tot opleiding voor ambachten en beroepen, 1851-1901.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond, 1871-1896.
Vereeniging van het personeel van Gebr. Stork en Co., te Hengelo,
1881-1906.
Bedrijf en organisatie ·der Kappers en Barbiers in Nederland,
1891-1916. Door lnte Onsman.
Gedenkschrift van de Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijks
Belastingen in Nederland, 1892-1917.
Gedenkboek van de Handelsvereeniging "Rotterdam", ter gelegenheid van haar I21/.-jarig bestaan op I Februari 1910.
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers. 1899-1909.

X.
I.

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

De Kamer v~n Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, 18111911, bewerkt door B. C. E. Zwart.

XI.

INSTELLINGEN.

Koninklijk lnstituut van lngenieurs. Gedenkboek, 1847-1897.

I.

XII.
I.

LV

ALGEMEEN.

Rotterdam in honderd jaren 1813-1913. Gedenkboek voor den
jare 1913.

XIII.

LEVENSBESCHRIJVINGEN.

Het gouden jubile van den heer W. A. Scholten als fabrikant,
1819-1889·
2.
Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van een
industrieel, door A. Winkler Prins. 1892.
•
3.
Eenige herinneringen uit mijn bedrijfsleven, door H . E. Oving Jr.,
ter gelegenheid van het 4o-jarig bestaan der firma N. V. H. E.
Oving Jr., IJzer- en Staalhandel te Rotterdam.
I.

•

... ,": ..

_-

_ L
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JAA&VERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIRN.

I "
.

Ret detde deel van het Economisch-Historisch Jaarboek, dat
de Cominissie voor d,e Publicatien den Ieden der Vereeniging kon
aanbieden, moest wegens de moeilijkheden, aan het verkrijgen
van het linnen voor den band en aanhet binden verbonden, enkele
dagen na het verstrijken van het vereenigingsjaar verschijnen.
De Commissie betreurt dit en zal trachten het Jaarboek voortaan
vroeger te doen gereed zijn; zij doet daartoe een beroep op de
medewerkers hunne bijdragen bijtijds in,te zenden.
Door de ruimere medewerking van personen buiten den kring
der Commissie aan het Jaarboek was het haar moge1ijk haar aandicht in het bijzonder te besteden aan het overwegen van een
overzicht van de leemten in de kennis der economische geschiedenis van Nederland en Koionien, waardoor een Ieiddraad Voor de
bronnenpublicaties der vereeniging zal kunnen worden verkregen
Te meer was hienroor voor de Commissie aanleiding, omdat de
uitbrei<ling, die het Publicatiefonds in den loop van het jaar heeft
ondergaan, haar reeds in de naaste toekomst in staat .stelt haar
werkzaamheden op breeder schaal te organiseeren.
De Commissie heeft het ten zeerste op prijs gesteId, dat de minister van Buitenlandsche Zaken het door zijn medewerking mogelijk heeft g~maakt met de publicatie betreffende de internationale handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw reeds
in het thans loopende vereenigingsjaar een aanvang te maken;
/door een jaarlijksch subsidie is de tot standkoniing dezer publicatie thans verzekerd.
In den loop van het jaar is het aantalleden der Commissie
uitgebreid door het toetreden van prof. dr. H. Brugmans te Amsterdam en van dr. H. E. van Gelder te 's-Gravenhage.
Een overzicht van den stand der voorbereiding'van de verschilIende uitgaven voIgt hieronder.
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N etlerlandsche Bflnk. Het voortduren van den oorlogstoestand
heeft mr. G. Vissering ook dit jaar verhinderd gevolg te geven aan
het verzoek der Commissie de publicatie der document en betref~
fende de geschiedenis der Nederlandsche Bank in overweging te
nemen.
Nederlandsqhe ceramiek. De bewerker,dr. H.E. van Gelder, heeft
de voorbereidende werkzaamheden voor deze pubJicatie in het af~
geloopen jaar voortgezet. Tal van acten zijn in regest gebrachtnaar schatting een vijfde van het totaal-, terwijl een aantal stuk~
ken uit de notarieele protocollen van Delft in hun geheel zijn af~
geschreven. Waarschijnlijk zal deze uitgave drie deelen beslaan.
Een definitieve opdracht is dr. van Gelder, na Plachtiging van het
bestuur, reeds verstrekt. Het toezicht op de uitgave is door dr.
mr. S. Muller Fzn. aanvaard.
Aangaande den datum van het ter perse leggen van het eerste
deel staat nog niets vast; hiermede kan niet worden begonnen,
zoolang niet aIle stukken zijn bijeengebracht.
Nederlandsche stoomvaarl. Voorloopig neemt de voorbereiding
van een monografie over de geschiedenis der Amsterdamsche
stoomvaart den vrijen tijd van dr. M. G. de Boer in beslag, zo~dat
deze bronnenpublicatie slechts in zoover door hem wordt voorbe~
reid, dat hij het materiaal, dat hij voor zijn boek bijeenbrengt, als
grondslag voor de publicatie kan gebruiken. Het za1 dus nog ge~
ruimen tijd kunnen duren, voordat een deel hiervan gereed is.
Het materiaal betreffende de Rotterdamsche stoomvaart is door
hem nog niet onderzocht.

"

Bijeenkomsten der generale brouwers. De uitgave der notulen
dezer V'ergaderingen met bijlagen is aan de Comtnissie aangeboden.
Na onderzoek van het materiaal bleek echter; qat de belangrijk~
heid niet gelijk aan den omvang ervan ·was.' De Commissie heeft
daarom de bewerkster in overweging gegeven het te besnoeien,
op welk voorstel alsnog het antwoord bij de Commissie moet inkomen.
Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende
eeuw. Nadat aan prof. Posthumus de uitgave dezer stukken door de
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Commissie, na machtiging van het bestuur, was opgedragen, heeft
deze zij:;h met het bijeenbrengen van het materiaal voor het eerste
deel bezig gehouden. Dit zal de bescheiden betreffende de handelspolitieke ' onderhandelingen met Groo.t-Britannie tusschen de jaren 1813-1827 bevatten, over de volgende rubrieken verdeel~:
a. Onderhandelingen over den invoer in Nederland van koloniale producten (1813);
b. Onderh~l.lldelingen over den invoer in Nederland van zout
(:r815) ;
c. Onderhandelingen OVer den invoer in Engeland van boter
1816-1822);
d. Onderhandelingen over de heffing der lastgelden door N eder(land (I8I8-r822);
.
e. Onderhandelingen oVer de heffing der lood~gelden in Engeland en in Nederland (18:r7--:1825);
/. Vertoogen van Engeland over de Nederlandsche tariefwetgeving van 1821 en 1822 (1822-1823);
g. Aanbod tot het sluiten van een handelstractaat (1822);
h. Onderhandelingen over de scheepvaartrechten, een handelstractaat en de koloniale vaart (1824-1826);
i. Bescheiden betreffende het nemen van represaille-maatregelen tegen Engeland (1826-18.27).
Ret materiaal hiervoor is reeds verzameld en gecopieerd, zoodat spoedig met den druk kan worden begonnen. Ret Rijksarchief te 's-Gravenhage heeft het grootste deel hiervan ' geleverd, met name het archief van het Departement van Buitenlandsche Zaken; ook in dat van het Kabinet des Konings werden
een aantal belangrijke stukken aangetroffen; evenzoo.in de verzamelingen van stukken v,a n Falck en Goldberg, en in het archief
der legatie te Londen.
Prof. Mr. M. W. F. Treub heeft zich bereid verklaard het toeiicht op deze uitgave te houden.
Overzicht der leemten in de kennis der economische geschiedenis
van Nederland en Kolonien. De Commissie heeft een aantal vergaderingen besteed om de opstelling van een dergelijk overzicht
voor te bereiden. Een reeks van onderwerpenis reeds op een voorloopige lijst gebracht.
De Commissie .heeft,zich daarna in drie sub-commissien Ver-
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deeld, ten einde de onderwerpen nader te bespreken, de belangrijkheid van elk erV'an te onderzoeken en na te gaan in hoever er
bronnen beschikbaar zijn, waaruit het materiaal kan worden geput.
Het zal echter nog geruimen tijd duren V'oordat deze arbeid
zoover is geV'orderd, dat de Commissie de publicatie V'an het"Overzicht" in oyerweging zal kunnen nemen.
De Commissie V'oor de Publicatien:
(w. g.)

G.

w.

KERNKAMP.

S. MULLER

Fzn.

S. VAN BRAKEL.
H. BRUGMANS.
H. E. VAN GELDER.
N. W. POSTHUMUS.

BEGKOOTING VOOR HET JAAR 1918.

.

"

ONTVANGSTEN.

Gewone ontrJa1tgste. :
I.
2.

3·
4.
5.
6.
7.
8.

9·

Contributie 432 leden ..........
1 lid-donateur . . . . ..
27 nieuwe leden ....
donateurs ..........
Giften •......•................
Rentevergoeding .. . . . . . . . . . . . ..
Ontvangsten Jaarboek .........
Subsidie Dep. van Binnenlandsche
Zaken ......................
Subsidie Dep. van Landbouw. Nijverheid en Handel ............

14310.- 35.- 270.- 225.- . 7.50
- 300.• 62.50
.1750..1750. 1 8710. -

Buitengewone ontvangsten :
(P ubI i cat i e f 0 n d s) :
Contributie donateurs .......... 12600.2.
nieuwe donateurs ... - 1200.Subsidie
Dep.
van Buitenlandsche
3·
Zaken ........................ .1500. I.

5300 . -

114010 . UITGAVEN.

Gewone uitgaven,'
I.

Gebouw:
A. a. Inrichting " ............. 1 600.-1)1)
b. Schoonhouden ........... - 75.-8 )
c. Vuur en licht ............ . 100.-3 )
d. Onderhoud .... ....... ... . 25·e. Water ........•...•.....• . 25·I. Assurantie :............. • 25·g. Schoonmaak 1918 •...... • 50 .--')

BEGROOnNG

I918.

LXI

p.m.
i. Belasting ......•....•..•
s. OnvoorzieD ... .••••• ...•• / 25·-

I 925.· B.

2.

Archieffonds (bouwfoDds)

•

500.-

---I

110.-

Algemeene uilgavm:
a. Secretariaat S Ie seer. t 80.-

~ 2e seer. 130.-

b. Toelage directie voor bureaukosten •. ~ ....•....... I •• - 200.c. Penningmeester . . . . . . . • .. - 100.d. Drukwerk ............... - 125.-

1
3. Archiel:
1. a. Aankoop documenten.. . .•
b. Aankoop bibliotheek .....
c. Vervoerkosten ...........
'. d. Reis- en verblijfkosten ....
e. Bureaukosten •.........•
I. Drukwetk ... , . • . . . . . . . ..
g. Bindwerk, onderhoudskosten enz. ........•.......
h. Aankoop scbrijfmachine...
i. Aankoop brandkast ......

535·-

1 300.- 200.- 200.-1 )
- 100.- 150.- 100.- 100.- 250.-1)
- 250.-')
' 165°.50 . -

II. Archiefcommissie

---I
4. Personeel ' ) :

a. Personeel. •.. ,........... f 2:1.50.b. Beambte (2 maanden)
- 100.--')

12 35°.5. Publicatien:
A. Commissie VOOI' de Publica.ti~:
... Bureaukosten •...•..•... 1
b. Reis- en verblijfkosten.... -

200.-

1

250 . -

I

.50 . -
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f 250 . -

Trausport
B. Economisch-Historisch Jaarhoek IV .....•............ f 2200.a. Honorarium id. . . . . • . . . .. - 120.- .
b. Overdrukken id. ......... - 80.-

t 2400. - f

.

5°.-

26

t .

6; OnfJoOf'ziene uitgafJen .•.•••.•...

50.-

f 87 10. Buitengewone uitgafJen (P ubi i ca tie ton d s) :
I.

Beambte...................... f

500.-

2. Beambte . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 250.3. Publicatie Buitenlandsche HandeIspolitiek van Nederland •.... - 2900.4· Honorarium ......... " . . . . . . . .. - 250.5. Eoonomisch-Historische Publicatien II, eerste termijn ......... - I I 50.6. OIivoorzien .........., ......... - 200.7. Saldo .... '............... '. . . . . .
50.-

f

53 00 . -

Totaal

Toelichting.
I. De ~ostenvaninrichting(meubileeringenz.)van het nieuwe gebouw r
worden op t IIOO.- geschat. Voorgesteld wordt hiervan t 600.- uit de gewone ontvangsten te bekostigen, de rest uit het daarvoor opgerlchte Archieffonds, dat thans t 600.- groot is.
De kosten van de eigenlijke archiefinrichting, die op ± f 2500.kunnen worden gesteld, zouden door een bij de gemeente aan te vragen
renteloos voorschot kunnen worden gedekt.
2. De uitgave-posten la ad i 600.-,
Ig ad - 50.-,
3h ad - 250.-,
3i ad - 250.-,

totaal f II50.-, staan in verband met de inrichting van het nieuwe geoouw en komen dus het volgende jaar niet meer voor.
Ook de post 3C (Vervoerkosten)kan na de verhuizing met f 125.- worden
verminderd, terwijl post 4b (f 100.-) eveneens na het jaar 1918 vervalt.
Tezamen bedragen deze uitgaven voor een keer t 1375.-.
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3. Daartegenover staat dat de post
Ib voor 1919 zal stijgen met I 75.-,
IC voor 1919 zal stijgen met - 50.-,

1 12 5.-,
alsmede de post Personeel met t 750.-, tezamen t

1375.-~

BALANS per 31 December 1917.
Kas ..................................................
Voorschot archiefkas ....... ; ..........................
Voorschot directeur ...................................
Amsterdamsche Bank ..................................
Contributie leden .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Economisch-Historisch Jaarboek ................. , .....
Effecten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Interest ...............................................

t

67·5Bt
- 30.2<>1- 99.98
- II86.92
- 30.9.25
- 5090.25
39· 74

It 6553·93
Te betalen posten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo 1916 ................................
Saldo 1917 ................................

t 1001.42

I 3086.55

- 2465.96 - 340.38

It 6553·93
JAARREKENING 19I7.
2. Algemeene Uitgaven der Vereeniging:

a. Secretariaat .......... ~ . . . . ..
b. Penningmeester:
Bureaukosten ...............
Incassokosten ...............
Porti en telegr~af . . . . . . . . . ..
c, Drukwerk .................. .

f
-

7·77
34·75
64. 215
97. 87

f
3· Archief:
I. a. Aankoop documenten ..... f 678.0 2
b. Vervoerkosten ............ - 43.305
c. Reis- en verblijfkosten ....
42 . 2 3
d. Bureaukosten ............ - 71.57
e. Toelage directie voor bureaukosten ............... - 150 . f· Drukwerk ................
56.75

r

277·32
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g. Bindwerk, onderhoudskosten

enz ...•...•....•..••....• h. Bibliotheek .............. -

•

i. Telefoon . ~ •..............
j. Algemeene onkosten ..•... II.
Archiefcommissie ....•....

9·23·93
18.70
27. 06
7.5 0

-I II28.061
4. Publicatien:
A. a. Bureaukosten . ............ 1 12.24
b. Reis- en verblijfkosten .•.. - 157.12

B. b. Economisch-Historisch Jaarboek .................... '2309.67
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BIJDRAGEN
TOT DE
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

NED . ECON.-HIST. ARCHIE!'. JAARBOEK IV .

I.
UlT DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE WETGEVING TEGEN
DEN KINDERARBEID IN NEDERLAND, MEDEGEDEELD
DOOR Mr. N. W. POSTHUMUS.

In het afgeloopen jaar bereikten mij van verschillende zijden belangstellende vragen over de voorgeschiedenis van de wetgeving betreffende
den kinderarbeid hier te lande. Dit is voor mij een aanleiding geweest na
te gaan, welke gegevens hierover aanwezig waren nit de 'periode van het
herstel van onze onafhankelijkheid tot het jaar 1863, toen de eerste groote
enquete over den toostand van kinderen in fabrieken en werkplaatsen
werd gehouden.
Men neemt meestal aan, dat de eerste pogingen in Nederland tot regeling of beperking van den loonarbeid van kinderen uit de vijftiger jaren
der negentiende eeuw dateert. "Het eerste gemeenschappelijk handelen",
schreef Coronel, die door zijn studii!n zijn sporen op dit gebied had verdiend, in zijn brochure "Kinderarbeid" 1), "ging nit van de Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid, die in 1853 een prijsvraag uitschreef in
hoover een wet, waarbij het gebruik van kinderen in de fabrieken werd
beperkt, voor de nijverheid voor- of nadeelig zou zijn". Nochtans is reeds
veel vroeger, en weI in het bijzonder in regeeringskringen overwogen, of
en op welke wijze moost worden opgetreden tegen het hand over hand
toonemende euvel, dat zeer jeugdige personen loonarbeid ten dienste van
ondernemers verrichtten. En het is m. i. slechts te wijten aan de adviezen
van de direct bel;i.Dghebbenden, die in geruststellenden zin verklaringen
hebben afgelegd, dat de regeering tot het jaar 1863 met een officieele •
uiting harerzijds als bewijs van haar waakzaamheid op dit gebied heeft
meenen te kunnen wachten.
Het is de verdienste van den toonmaligen administrateur der Nationale
Nijverheid, Netscher, geweest in een rapport aan den minister van
Buitenlandsche Zaken Verstolk van Soelen in 1840 het voorstel te hebben
1) Verschenen in 1878 als no. 10 van den eersten jaargang der "Stemmen over
staatkundige en maatschappeJijke vraagstukken", onder leiding van D. C. Nijhoff.
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gedaan hem te machtigen inlichtingen bij de provinciale gou verneurs in
te winnen omtrent de werkzaamheden, die in de verschillende fabrieken
werden verricht, ten einde daarna te kunnen beoordeelen, welke voorstellen ter bescherming van de fabriekskinderen den koning zouden kunnen worden voorgelegd 1).
Zonder twijfel had de wetgeving in het buitenland de geesten bier te
lande ontvankelijk gemaakt voor het inzien van de gevaren, die de loonarbeid voor de geestelijke en moreele ontwikkeling der kinderen meebracht. In Engeland was sinds het jaar 1833 door de "Act to regulate the
labour of children and young persons in the mills and factories of the
United Kingdom 2), in Pnusen door het "Regulativ fiber die Beschaftigung jugendliche,r Arbeiter in Fabriken" van 9 Maart 1839, het kind
beschermd en de kinder-exploitatie zooveel mogelijk tegengegaan. Frankrijk zou spoedig, in 1841, volgen met een "Loi relative au travail des enfants employes dans les manufactures, usines et ateliers 8). De directe aanleiding echter voor de regeering om het vraagstuk van den kinderarbeid
onder oogen te zien, was niet gelegen in de buitenlandsche, in het bijzonder de in Engeland getroffen wettelijke maatregelen, zooals men zou verwachten, maar in de gebeurtenissen in Frankrijk. In het begin van het jaar
1840 n.1. werden den koning eenige Fransche werkjes ') toegezonden,
waarop deze, volgens den regel, de beschouwingen van den minister
van Buitenlandsche lakeD verzocht 5).
De inhoud van deze brochures is mij onbekend gebleven, maar uit de
betreffende stukken blijkt, dat zij over de noodzakelijkheid van eene
wettelijke regeling van den kinderarbeid handelden 0) .
Deze geschriftjes hebben de Nederlandsche regeering opgeschrikt en
haar in 1840 en 1841 met het onderzoek naar dit onderdeel van de sociale
1)

Hierachter, no.

I.

2) Van 29 Augustus 1833. -

De "Moral and Health Act" van het jaar 1802
kan hier buiten beschouwing blijven. 3) Van 22 Maart 1841.
' ) " Memoire d'un industriel des mont agnes des Vosges, adresse a monsieur Ie ministre du Commerce et des Manufactures, distribue aux membres des deux Chambres
et du Ministere" en
"Lettre d'un industriel des mont agnes des Vosges a M. M. Grosodier, Roman et
Compie a Wesserling, distribuee aux membres des deux Chambres et du Ministere".
Beide werkjes zijn te Straatsburg uitgegeven.
5) Van Doorn van Westkapelle aan Verstolk, 6 Maart 1840. (Departement van Landbouw enz., exh. 9 Maart 1840, no. 5 A).
6) Van Doorn van Westkapelle aan Verstolk: ,,' . . . het onderwerp van drie .. . .
aan Uwe Exc. toegezonden brochures, te Straatsburg uitgegeven, handelende in het
bijzonder over de noodzakelijkheid van wettelijke verordeningen opzigtelijk het bezigen van kinderen in fabrieken". (1 October 1840, Departement van Landbouw enz.
exh. 5 October 1840, no. 3 A.)
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wetgeving doen bezig houden. Daarnevens hebben de debatten in de
Fransche kamer, waar een wetsontwerp over deze materie was ingediend, niet gemist hier te lande indruk te maken.
Het gevoIg is geweest, dat de regeering in 1841 met een circulaire optrad, door Schimmelpenninck van der Oyen aIs minister van BinnenIandsche Zaken aan de gewestelijke gouverneurs gezonden 1), waarin
een reeks van vragen was opgesteId, die door hen aan de gemeentebesturen moest worden gericht, ten einde een inzicht te verkrijgen in den
omvang van den ki,nderarbeid hier te lande. Op hun beurt hebben deze
laatste colleges zich weer tot de Kamers van KoophandeI en Fabrieken
gewend, voorzoover deze voor de beantwoording ,van het vraagstuk in
aanmerking kwamen. Een dier rapporten, dat van de Leidsche Kamer, is
hierachter afgedrukt I}. Voor den inhoud der overige verwijs ik naar de publicatie van prof. Aalberse in het Katholiek Sociaal Weekblad van dit jaar ;
hierin zijn de interessante rapporten uit Atnsterdam, Delft, Deventer,
Gouda, HaarIem, Rotterdam, Schiedam, TiIburgen Utrecht gepubliceerd3 }.
Hierdoor was de kwestie buiten de regeeringsbureaux en in den kring
van een deeI der belanghebbenden, de industrieeIen, gebracht; aan een
raadplegen van de arbeiders werd niet gedacht, daarvan kon trouwens
wegens het ontbreken van elke organisatie aan die zijde moeilijk sprake zijn.
Deze eerste bemoeiing van de zijde der regeering met het vraagstuk
heeft dus minder ten doel gehad adviezen te verkrijgen over de wijze,
waarop de kinderarbeid moest worden geregeId, dan weI inlichtingen te
verkrijgen over den omvang en den aard van de werkzaamheden der kinderen, hun loon enz. Jammer genoeg ontbrak bij de regeering vrijwelhet
besef, dat de arbeid in het bijzonder in lichamelijk opzicht groote gevaren
voor de kinderen opleverde. Deze hygienische iijde van het 'vraagstuk
komt ep.rst later meer op den voorgrond.
Voorloopig is de zaak niet verder gekomen; daar, afgezien van de daariti voorkomende feitelijke gegevens, de rapporten der overige Kamers van
Koophandel en Fabrieken in even optimistischen zin waren opgesteld als
dat van de Leidsche, is de regeering door de ultgebrachte rapporten tot de
overtuiging gebracht, dat onmiddellijk wettelijk ingrijpen niet noodzakelijk was. Maar meer en meer werd het onderwerp in de volgende jaren een
1) NO.2. t) NO.3. Ret stuk is Diet onbekend, daar prof. Blok er in zijn jongste
werk over Leiden (bIz. xsx) melding van maakt .
•) "Een onbekende enquMe naar de arbeidstoestanden in Nederland, gehouden in
bet jaar 1840", in Katholiek Sociaal Weekblad, nos. van zz en z9 Juni, 6, zo en Z9
Juli eJl 10 Augustus 1918.- Mr. Aalbe~se vestigde even voor het afdrukken van Inijne
bijdrage Inijne aandacht op zijne publica tie, wa;lryoor ik Zijne ExcelJentje mijn da~
betuig.
.
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publieke zaak. Vereenigingen, werkzaam op economisch en medisch gebied, personen met socialen zin, ook sommige overheidscolleges, bleven
zich er mede bemoeien en men kan zeggen, dat kort na het midden dernegentiende eeuw het vraagstuk niet meer van het tapijt is geweest.
Daarvoor heeft in de eerste plaats de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid gezorgd, die in 1853 hierover een schrijven
aan de regeering richtte, dat zij in 1861 herhaalde; daarna volgdenin 1854
de Vereeniging ter bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in
Nederland 1) en de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland I), in 1855 de
afdeeling Leiden van de laatstgenoemde vereeniging I) en het gemeentebestuur van Moordrecht '), in volgende jaren een prijsvraag van de latere
Maatschappij van Nijverheid, in x859 een gecombineerde'vergadering van
armbesturen van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, terwijl in
hetzelfde jaar een rapport over den toestand der fabriekskinderen door
een commissie uit het Leidsche departement van de Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid werd nitgebracht I). Eindelijk deed de Leid-'
sche afdeeling der Vereeniging van fabrieks- en handwerksnijverheid in
1859 het voorstel den koning te verzoeken een enquete naar den omvang
der misstanden in te stellen I). Vooral in en na het jaar 1860 wint de
beweging tegen den kinderarbeid in omvang en kracht en komt men
ook in fabrikantenkringen meer en meer tot het inzicht van de gevaren
en nadeelen, die nit den loonarbeid voor kinderen kan ontstaan.
In het tijdschrift voor het Armwezen verschijnt in dit jaar een rapport
"betreffende den toestand der kinderen, die in fabrieken, trafieken en op
ambachten werken" en in de periodiek van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst een artikel over den arbeid van vrouwen en kinderen. Vooral dit laatste kan van belang worden geacht wegens de belangstelling, die thans voor het eerst aan medische zijde voor het
vraagstuk bleek te bestaan. Nochtans werd bij de enqu6te, die in het jaar
1860 door de regeering naar het aantal en den aard der fabrieken en der
daarin werkzame arbeiders werd ingesteld ') ter orienteering omtrent de
uitgebreidheid van den kinderarbeid, deze kant van het vraagstuk geheel
verwaarloosd. Hoezeer reeds toen de groote nadeelen van den kinderarbeid
in de kringen, die met de nijverheid in aanraking kwamen, werden erkend.
blijkt overtuigend nit het hoogst interessante rapport van den inspecteur .
van het stoomwezen de Vries Robbe uit dit jaar, dat hierachter door mij
1) No. .. I) No. 6. I) NO.5. ') No. 6. 6) Coronel, a. w., biz. 266. 8) Aldaar,
bIz. 266. 7) Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Commissarissen, 17 December 1860.
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is opgenomen 1) en waarin uitvoerig op de bestaande misstanden wordt
ingegaan. Het is zeker merkwaardig. dat door hem reeds het instellen
van een arbeidsinspeetie wordt bepJeit. die. naar men weet. in de wetvan Houten niet voorkomt.
Voor de gesehiedenis der verdere agitatie kan ik naar het werk van
Coronel verwijzen. die nog tal van bewijzen geeft van de steeds sterker
wordende overtuiging van het publiek. dat moest worden ingegrepen ').
Het sehijnt. dat vooral ook in Leidsche fabrikantenkringen deze meening
werd gedeeId; althans op 17 Maart 1863 wendden ~ich een aantal der
meest vooraanstaande industrieelen - ik noem de Heyder en Co .• Leembruggen. Ie Poole. Zaalberg en Zonen - met een rekest tot den minister.
waarin werd betoogd. dat zij, ..overtuigd van de dringende noodzakelijkheid eener allen verpligtende regeling betreffende het onderwijs. de uren van
arbeid en rust dier kinde(en". een wettelijke voorziening gewenseht aehtten.
Aan dezen aandrang heeft de regeering ten slotte toegegeven. Nog in
betzelfde jaar beeft zij eene commissie benoemd. met last om desnoods
door eigen onderzoek ter plaatse inlicbtingen omtrent aantal en leeftijd
.der kinderen, de soort van bun werk. den arbeidstijd en bet door ben verdiende loon. 'en over den invloed van den arbeid op de licbamelijke. zedelijke en geestelijke ontwikkeling der kinderen in te winnen. Dit was de
eerste overwinning van de publieke opinie. De commissie. waartoe
als leden A. A. C. de Vries Robbe. te Ede. Dr. J. Zeeman. te Amsterdam,
Dr. J. C. G. Evers, te 's Gravenhage. J. van Heukelom Jr .• te Leiden en
Mr. W. C. D. Olivier. te Leiden. benoemd waren. heeft een zeer omvangrijk
onderzoek ingesteld. een schat van gegevens over de toestanden, waarin
de fabriekskinderen verkeerden, verzameld en dit alles neergelegd in een
uitvoerig en belangrijk rapport. dat in 186g is verschenen '). Van dat jaar
tot de wet-van Houten in 1874 is het nog maar een korte schrede. De
publieke opinie werd door de gepubliceerde gegevens geheel wakker gescbud en. wat vooral belangrijk was, de kwestie pakte tbans ook de arbeiders; een arbeiders-petitionnement werd vanwege het Nederlandsch
Werklieden-Verbond op touw gezet en met eenige duizendtallen handteekeningen voorzien bij de regeering ingediend 4).
Dit raakt echter niet meer de voorgeschiedenis van de regeling van den
kinderarbeid in het algemeen, maar meer in het bijzonder die van de wetvan Houten.
N. W. P.
1) NO.7. 2) Coronel. a. w., bIz. 267. I) Het rapport heeft niettegenstaande de
.
belangrijkheid ervan m . i. te weinig de aandacht der 'historici getrokken.
.) Nog aanwezig in het archief van het Departement van Landbouw enz.
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No. t.
NETSCHER 1) AAN VERSTOLK VAN SOELEN ") ;

1840, -September 25.
, Het is eene reeds sedert langen tijd gemaakte en vaak herhaalde
opmerking, dat de wijze, waarop jonge kinderen tot fabrykmatigen arbeid of in werkwinkels en andere dergelijke inrichtingen
worden gebezigd, eenen hoogst nadeeligen, dikwijls noodlottigen
invloed op de zedelijkheid der mindere volksklassen en dus '
middelijk op de welvaart van een geheel yolk uitoefent.
_Die invloed is grooter en verderfelijker, naarmate het fabrykwezen in een land van grooter omvang is en meer vertakkingen
heeft. Als een voorbeeld staat Engeland hier bovenaan, en in
welke mate het kwaad ook in Frankrijk gevoeld wordt, kan uit de
onderwerpelijke brochures 'a) genoegzaam worden opgemaakt.
In ,Engeland is men eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat
de voortgang ervan door wettelijke bepalingen behoorde te
worden gestuit.
Sedert het fabrykwezen zich Dok in andere landen van Europa
meer heeft uitgebreid, heeft de kwaal zich insgelijks daar vertoond en de Pruissische regering heeft weldra het voorbeeld van
Engeland gevolgd en maatregelen beraamd, die kunnen bijdragen
ter voorkoming van de anders gewone verwildering van een
aanzienlijk gedeelte der bevolking, zoowel onder een natuurkundig als zedelijk opzigt.
In Nederland verhoudt de-zaak zich eenigzins anders, doch men
zoude der waarheid te kort doen, indien men beweerde, dat zich
daar geene sporen hoegenaamd van hetzelfde kwaad vertoonden.
Er zijn werkelijk vele fabryken, neringen en hanteringen,
waar vele werkzaamheden en bezigheden worden waargenomen
door jonge en zelf zeer jonge kinderen en aankomende jongens
en meiden, diebuiten de gelegenheid om regelmatig het onderwijs
in kerk en school bij te wonen in het wilde opgroeyen, hunne
tusschenurenin baldadigheiddoorbrengen en later, zoo zij al niet
tot uitspattingen en misdaden vervallen, toch hunne onbeschaafd1) Administrllteur der NationaJe Nijverheid.
I) Minister van Buitenlandsche Zaken. - Departement van Landbouw enz., gearr.

26 September 1840, no. I A.
I) Vermeld hi~rv66r, op biz. 4.
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hen en zedeloosheid op kinderen en kindskinderen voortplanten.
Maar de eigenlijke uitgebreide fabrykinrigtingen, zoo al vnI.
die, waar het spinnen en weven de hoofdzaak is, bestaan hier te
lande niet op gelijken voet als in Engeland, Frankrijk en Duitschland en dus biedt de zaak in Nederland nog niet dezelfde ongunstige zijde aan. Intusschen neemt het fabrykwezen toe, ook met
betrekking tot de genoemde twee takken en daaruit vloeit de
mogelijkheid voort, dat het kwaad ook hier te lande langzamerhand van grooteren omvang kan worden, indien de zaak aan haren
eigen loop wordt overgelaten.
Hoe wenschelijk het zij zulks te voorkomen en dat te dezen
aanzien zelfs eene verplichting op de regering rust, kan genoegzaam met de voorbeelden van Engeland, Frankrijk, Pruissen enz.
bewezen worden. Naar het inzien van den ondergeteekende
zoude het dus in aanmerking kunnen komen om de zaak, in verband met de onderwerpelijke stukken 1) tot een onderwerp van
nadere overweging te maken.
Te dien einde zoude onder's konings goedkeuring door den
ondergeteekende aanvankelijk bij de gouverneurs dermeest in
deze betrokken provincien inlichtingen kunnen worden ingewonnen omtrent zoodanige punten, als vnl. dienen gekend te
worden om tot een algemeen overzigt van de werkzaamheden in
de verschillende fabryken en andere werkplaatsen en van het in
deszelve arbeidend personeel te geraken en daarna de voorzieningen te beoordeelen, welke in verband met plaatselijke en andere
omstandigheden het onderwerp van een voordragt aan den
koning zouden kunnen uitmaken.
Met onderwerping van een en ander aan beter oordeel neemt de
ondergeteekende de vrijheid U. Exe. in bedenking te geven om
daarop het welmeenen des konings te vragen.
NO.2.
SCHIMMELPENNINCK VAN DER OVEN AAN DE GOUVERNEURS DER
PROVINCIEN

I).

r84I, Juli ' 6.
Het is eene reeds sedert langen tijd gemaakte en vaak her1) Zie vorige noot.

2) Departement van Landbouw enz., 6 Juli 1841, no. 168.
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haalde opmerking, dat de wijze, waarop jonge kinderen tot fabrykmatigen arbeid of in werkplaatsen en andere dergelijke inrigtingen worden gebezigd, eenen hoogst nadeeligen, dikwijls
noodlottigen invloed op de zedelijkheid der mindere volksklassen
en dus middellijk op de welvaart van een geheel volk uitoefent.
Di~ invloed is grooter en verderfelijker, naarmate het fabrykwezen in een land grooter van omvang i~ en meer vertakkingen
heeft. Als een voorbeeld kan Engeland hier in de eerste plaats
genoemd worden en met betrekking tot Frankrijk kunnen onderscheidene vlugschriften, zoo ook de debatten in de Kamer der
Mgevaardigden van de jaren r833 en 1839 getuigen van de mate,
waarin het kwaad ook daar gevoeld wordt. In Groot-Brittanje is
men tot de overtuiging gekomen, dat de voortgang ervan door
wettelijke bepalingen behoorde te worden gestuit en de bill van
29 Augustus r8331) was de vrucht van deze overtuiging.
Sedert het fabrykwezen zich ook in andere landen van Eurqpa
meet heeft uitgebreid, is de kwaal ook in die landen van Europa
weldra gevoeld geworden en heeft o. a. de Pruissische regering
zich al spoedig bewogen gezien het vootbeeld van Engeland te
volgen I en maatregelen te beramen, die kunnen bijdragen ter
afwering van de andere, zoowel in een staatkundig als zedelijk
opzigt te vreezen verwildering van een aanzienlijk gedeelte des
volks.
In Nederland verhoudt zich de zaak weI eenigzins anders, doch
men zoude der waarheid te kort doen, indien men beweerde, dat
zich daar geene sporen hoegenaamd van hetzelfde kwaad vertoonen.
Er zijn werkelijk vele fabryken, wetkplaatsen, neringen en
hanteringen, waar vele werkzaamheden en bezigheden worden
vetrigt door jonge en zelfs zeer jonge kinderen en aankomende
jongens en meiden, die, buiten de gelegenheid om regelmatig het
onderwijs in kerk en school bij te wonen, in het wilde opgroeyen,
hunne tusschenuren in baldadigheid doorbrengen en later zoo
zij al niet tot uitspattingen en misdaden vervallen, toch hunne
onbeschaafdheid en zedeloosheid op kinderen en kindskinderen
voortplanten.
Weliswaar bestaan de eigenlijk uitgebreide fabryken, waar het
spinnen en weven de hoofdzaak is, hier te lande niet op gelijken
1 The Factory. Act 3 a. 4 Will. IV, c. 103.
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voet als in Engeland, Frankrijk en Duitschland en dus biedt de
zaak in Nederland nog niet dezelfde bedenkelijke zijde aan. Maar
intusschen neemt het fabrykwezen toe, ook met betrekking tot de
genoemde twee 'takken, en daaruit vloeit de mogelijkheid voort,
dat het kwaad ook bier te lande langzamerhand van grooteren
omvang en van eenen dreigenden aard kan worden, indien de
zaak aan haren eigen loop wordt overgelaten.
Dat het wenschelijk zij zulks zooveel mogelijk te voorkomen of
althans intijds maatregelen daartoe te beramen, behoeft geen
breede uiteenzetting, en dat te dezen aanzien eene verpligting op
de regering rust, kan genoegzaam met de voorbeelden van Engeland, Frankrijk en Duitschland bewezen worden. En zoo nu al in
Nederland de behoefte aan uitgebreide, dadelijk werkende voorzieningen niet zoo dringend moge zijn, heeft echter de koning
begeerd, dat deze gewigtige aangelegenheid zou worden gemaakt
tot een onderwerp van nadere overweging en dat inmiddels door
mij bij de gouverneurs der verschillende provicil!n de vereischte
inlichtingen zouden worden ingewonnen omtrent zodanige punten, als vnl. dienen gekend te worden om tot een algemeen overzigt van de werkzaamheden in de verschillende hier te lande bestaande fabryken en werkplaatsen te geraken en daamaar de
voorzieningen te beoordeelen, welke in verband met plaatselijke
en andere omstandigheden het onderwerp van eene voordragt
aan den koning zouden kunnen uitmaken.
Ik heb mitsdien de eer UH.E.G. te verzoeken om voor zoover
de provincie betreft mij weI de bedoelde inlichtingen te willen
doen toekomen en zonder te willen vooruitloopen op de wijze,
waarop UH.E.G. zal vermeenen het volledigst aan de bedoelingen des konings te kunnen beantwoorden, veroorloof ik mij aIleen
de punten aan te duiden, waaromtrent ik zoude wenschen eene
zoo naauwkeurig mogelijke opgaaf van UH.E.G. te ontvangen.
Deze punt en zijn:
Ie. De benaming der fabryken, werkwinkele, bedrijven enz.;
ze. de plaats of gemeente, waar dezelve gelegen is;
3e. het getal der werklieden, onderscheiden in: mannen,
vrouwen, jongens meisjes, voorts kinderen van beiderlei
. geslacht, met aanduiding van derzelver ouderdom en
van den stand der ouders;
4e. de dagen en uren, waarop in de fabryken enz. gewerkt
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wordt en de vrije ufen, die op verschillende tijdstippen
van den dag aan de werklieden gegund zijn;
5e. de soort van het werk, hetwelk iedere klasse van arbeiders,
d.i. mannen, vrouwen, jongens, meiden, kinderen, te verrigten heeft;
6e .. getal en soort der werktuigen, welke in de fabryken enz.
gebezigd worden;
7e. middelen, waardoor de werktuigen in beweging gebragt
worden;
Be. gemiddeld bedrag der arbeidsloonen, welke door de
arbeider3 naar derzelver ouderdom en kIasse genoten
.worden en zulks per dag en in centen uitgedrukt;
ge. gelegenheid, die er in de gemeente of in de nabijheid
der fabryk bestaat om de kinderen ter school t.e zenden en aan het godsdienstige onderrigt deel te doen
nemen. '
Onverminderd al zodanige verdere mededeelingen en aanmerkingen, als waartoe plaatselijke en andere omstandigheden bij
UH.E.G. aanleiding mogten geven en waarbij ook in aanmerknig kan komen de bij sommige fabrykanten soms plaats hebbende gewoonte om verstrekkingen in natura aan hunne werklieden
te doen in mindering van of boven de door deze genoten wordende
dagloonen, terwijl ik overigens ter nadere toelichting, zooveel
noodig, herinnere, dat bij het hiervoren sub I aangeduide punt
hoofdzakelijk gedoeld wordt op zoodanige bedrijven van zekeren
omvang, waar de arbeid gedeeltelijk en soms geheel of grootendeels door aankomende jongens en meiden en door kinderen
verrigt wordt en waar het aangeduide kwaad, waartegen de
regering voorzieningen wenscht daar te stellen, reeds in eenige
mate kan aanwezig zijn of bij verdere uitbreiding zou kunnen
ge boren worden en wortel schieten.
Ten slotte heb ik de eer hiernevens te voegen eene korte
vermelding van den hoofdinhoud der Engelsche bill van 29 Augustus r833 en de koninkIijke Pruissische verordening van 9
Maart r8391}.

1) De hierop voJgende inhoudsopgave van deze twee wetten is door mij niet opgenomen. - Dit stuk is ook afgedrukt in K. S. W. 1918, no. 25 .
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NO·3·
DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE LEIDEN AAN
BURGEMEESTER

EN

WETHOUDERS

VAN

LEIDEN

1).

I84I, September 6.
De Kamer van Koophandel en Fabryken te Leiden, van
UE.A. ontvangen hebbende afschrift eener missive van den
Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, van den I7en Augustus j.1., ten geleide dienende van eene missive van den minister van
Binnenlandsche Zaken van 7 July bevorens aan denzelven, alsmede kopy van de daarbij behoorende stukken, strekkende om
eenige inlichting te bekomen aangaande de opneming en in
werkzaamheid stellen van jonge kinderen in fabryken of werkplaatsen van gelijken aard, heeft de eer ...... aan UE.A. het
volgende als de slotsom harer overwegingen te berigten.

De bedoeling der hooge regering om jonge kinderen voor te
zwaren arbeid vrij te waren en hierdoor te voorkomen, dat te
groote inspanning hunnen groei en ligchamelijke ontwikkeling
zoude belemmeren en ook de te langdurige werkzaamheden hen
zouden verhinderen geregeld onderwijs te ontvangen en alzoo
nootlottigen invloed op de zedelijkheid der mindere volksklasse zoude uitoefenen, - deze bedoeling is zoo lofwaardig,
dat ieder weldenkende deze pogingen gaarne zal ondersteunen en
daartoe naar zijn beste vermogen medewerken. Het vaststellen
van wettelijke bepalingen, waarbij de mogelijke misbruiken
worden geweerd, kan dus als zeer wenschelijk geacht worden,
hoezeer over het algemeen hier te lande, zooverre de Kamer bewust is, en in het bijzonder hier ter stede dit misbruik minder
plaats heeft dan in naburige rijken. De Kamer meent van de
meeste hier ter stede bestaande groote fabryken, dat zij zelve uit
hun eigen alle mogelijke zorg dragen voor de kinderen en jongelied en, .die in hunne etablissementen werkzaam zijn, zoowel door
hen geene te zware taak op te leggen, als door alles aan te wenden
wat hunne gezondheid bevorderlijk zijn kan, en ook hen te verpligten om dagelijks ter school te gaan, waardoor dan ook die
1) Notulenboek G G G van Burgemeester en Wethouders, no. 97, Gemeente·archief
van Leiden.
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kinderen en jongelieden eene goede opleiding tot arbeidzaamheid
en zedelijkheid, ja zeUs eene betere kunnen erlangen dan wanneer
zij niet in deze goede ingerigte fabryken wierden opgenomen.
Eevenzeer als ter voorkoming van misbruiken in den fabrykarbeid deze wettelijke bepalingen aan de Kamer nuttig en
wenschelijk voorkomen, evenzeer acht zij het allerdoelmatigst~
dat aan deze bepalingen eene meerdere uitgebreidheid gegeven
en dezelve ook toegepast wierden op de kinder en en jongelieden.
die bij handwerklieden geplaats worden, daar zij ook de zekerheid
heeft, dat dikwerf door deze werkbazen aan die kinderen en
jongelieden de gelegenheid niet vergund wordt om de scholen
naar behooren waar te nemen en dat evenzeer aanleiding kan
geven tot eene verwaarloosde opvoeding als in minder goed ingerigte fabryketablissementen.
De verordeningen in de Engelsche bill van 29 Augustus I833
en in de Pruissische wet van 9 Maart 1839 komen aan de Kamer
aIle zeer doelmatig en nuttig voor; slechts eene bepaling wegens
de uren van arbeid van kinderen van 9 tot I3 jaren zoude in vele
fabryken, die met stoom of paardenkracht werken. moeielijkheden
kunnen opleveren; - kinderen van dien leeftijd. bij machinale
spinnerijen geplaatst, kunnen aan dezeiven niet gemist worden.
of eene zoodanige spinmachine zoude eenige uren daags stilstaan
en hierdoor de fabryk zoowel als de volwassen arbeidsman. die
tevens bij dezelve werkzaam zijn moet; zich belemmerd vinden
in hunne verrigtingen.
WeI is waar. dat over het aigemeen de kinderen beneden de
1:0 jaren zelden reeds in de fabryken aangenomen worden en dus
in de aIlertederste leeftijd geene zoodanige inspanning plaats
grijpt.
Ter voldoening wijders van den inhoud der missive van den
minister van Binnenlandsche Zaken heeft de Kamer de eer
UE.A. op de voorgestelde vragen de navolgende antwoorden te
doen toekomen:
I en. 2. De fabryken alhier ter stede zijn onderscheiden in
wollen- en katoenfabryken.
3. Deze vraag kan door de Kamer niet worden beantwoord. als
hebbende zij geene bevoegdheid dat onderzoek daar te stellen. In
de registers voor de patenten of bij de administratie der belastingen zoude welligt hiertoe inlichting kunnen bekomen worden.

VOORGESCHIEDENIS WETGEVING TEGEN KINDERARBEID.

15

4. De arbeidsul"en in de fabryken zijn ·gewoonlijk twaalf per
dag en weI van zes uren des morgens tot twaalf ure des middags
met eene tusschenruimte van een half uur voor het ontbijt,
wijders een rusttijd van een en een half of twee uren voor het
middagmaal, en voorts van's middags 2 tot's avonds ten 8 ure.
5. De kinderen tot 14 en 15 jaren worden meest bij de spinmachines gebruikt, terwijl bij eene meer gevorderde leeftijd
derzelver werkzaamheden zeer verschillende zijn naar den aard
der fabryken zelve.
6. Het getal en het soort der werktuigen is niet te bepalen;
deze zijn uiteenloopende naar gelang van de fabryken en zijn afhangende van derzelver behoeften, alsmede van den tijd derzelver oprigting en de alsdan op derzelve gemaakte toepassingen
van nieuwe uitvindingen in de machinerien.
7. De middelen \ran beweging der werktuigen zijn de VOOl"naamste door stoommachines en eenigen met paardenkracht.
8. Het gemiddelde bedrag de! arbeidsloonen, die door de
arbeiders naal' derzelver ouderdom in klasse genoten worden,
is voor kinderen van den leeftijd van 10 tot I4 jaar tien a vij£tien
cent en daags, van 15 tot 18 jaar twintig a dertig centen, en voor
den volwassen leeftijd honderd centen daags VOOl" de mannen en
vijftig centen voor de vrouwen.
9. Zoowel in het middaguur als des avonds bestaat gelegenheid kinderen ter school te zenden, hetzij voor een geringen prijs
in de scholen voor minvermogende als in de armscholen.
Wenschelijk acht het de kamer, dat de fabrykeurs konden
besluiten om allen in het middaguur op hetzelfde tijdstip hunne
fabryken voor de kinderen te openen en te sluiten, ten einde de
kinderen, in hunne fabryken werkzaam, tegelijkertijd de gelegenheid te geven de scholen geregeld te bezoeken.
Aangaande het verstrekken van levensmiddelen en andere
benoodigdheden aan de werklieden door de fabrykanten in plaats
van uitbetalingen in geld voor hunne arbeidsloonen, is de Kamer
van oordeel, dat dit hier ter stede geen plaats heeft, doch ook
tevens, dat het allernuttigst zijn zoude om dit ten stelligsten te
verbieden.
Bij deze gelegenheid neemt de Kamer de vrijheid om de aandacht van UE.A nog te vestigen op een punt, waaraan meer-
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malen reeds groote behoefte gevoeld is en waarvoor zij UE.A.'s
medewerking bij de hooge regering inroept. Het betreft de
wederinvoering der zakboekjes (livrets) van werklieden, welke
in de jaren I8lI. tot 1813 in werking waren, doch sedert geheel
in onbruik geraakt zijn.
Zoowel in het belang van den fabrykeur als van den werkman zelve acht zij dezelve zeer wenschelijk en ook in verband
met het te werk stellen van kinderen niet ondoelmatig.

NO·4,
CIRCULAIRE VAN HET HOOFDBESTUUR DER VEREENIGING TER
BEVORDERING VAN FABRIEKS- EN HANDWERKSNIJVERHElD IN NEDERLAND ').

Bij eene aanschrijving van 3 Augustus 1.1 ontving het hoofd
bestuur ter inzage een exemplaar van het Beyersche Regierungsblatt van 25 July 1.1. no. 30, behelzende eenige verordeningen op
den arbeid van kinderen in de fabrieken. Hierin komen hoofdzakelijk de navolgende bepalingen voor.
I. Men zal geene kinderen werk geven in de fabrieken dan
hun, die den ouderdom van 10 jaren bereikt en het lager godsdienstig onderwijs genoten hebben.
2. Het maximum der werkuren is op negen per dag bepaald,
en mogen de kinderen onder geen voonvendsel tot nachtelijken
arbeid gebezigd worden.
3. Van die negen uren zullen er drie worden besteed tot onderwijs der kinderen, hetzij in de school, hetzij door bijzondere
onderwijzers.
4. De kinderen moeten gestadig onder het toezigt van eenen
opzigter worden gohouden.
5. De beiden geslachten worden zooveel mogelijk gescheiden.
Het hoofdbestuur is overtuigt, dat niet aIleen dlt onderwerp
ten zeerste de aandacht verdient en het wenschelijk ware, dat
1) Departement van Landbouw enz.
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ook hier te lande wettelijke bepalingen omtrent dit stuk konden
worden daargesteld, maar ook eene geheel wettelijke regeling
op den arbeid in de fabrieken eene behoefte is geworden voor den
tegenwoordigen tijd.
Het hoofdbestuur is echter evenzeer overtuigd van de moeyelijkheid der taak om een ontwerp daar te stellen tot wettelijke
regeling van de stoffelijke en zedelijke belangen der werklieden
in verband tot de belangen der fabriekanten zelve en het heeft
daarom niet ondienstig geacht deze zaak tot een ontwerp van
gezette overweging te maken, waartoe het de medewerking der
afdeelingen verzoekt tot het leveren van bouwstoffen, om die
daarna tot een geheel te kunnen samenstellen.

NO·5·
RAPPORT, UITGEBRACHT AAN DE AFDEELING LEIDEN VAN DE
VEREENIGING TER BEVORDERING VAN FABRIEK- EN HANDWERKSNIJVERHEID IN NEDERLAND

1).

(

(r8 ss)·

De Commissie, benoemd in Uwe vergadering van 24 January
om te rapporteren naar aanleiding eener missive van het hoofdbestuur omtrent het al of niet noodzakelijke of wenschelijke
eener wettelijke regeling van den arbeid der kinderen in de fabrieken, neemt de vrijheid, alvorens tot het eigenlijke onderwerp
in questie over te gaan, UEd. met alle bescheidenheid onder de
aandacht te brengen, dat zij met een gemengd gevoel van leedwezen aan den eenen kant, doch van welgevallen ter andere
zijde de samenstelling dier commissie heeft nagegaan. Zij zegt
met leedwezen, omdat het niet te ontkennen valt, dat de beantwoording van het vraagpunt nog a1 naauw tesamen hangt met
de beschouwing van hunne particuliere belangen en het dus
wenschelijk ware geweest, dat ten minste een lid der commissie
een meer onzijdig stand punt bekleedde; echter ook met welgevallen, omdat zij de gevolgtrekking meent te mogen maken, dat
men de benoemde personen genoegzaam gevoel van billijkheid
1) Dep. van Landbouw enz., em. 23 Mei 18SS, no. 14.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK IV.
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en onpartijdigheid heeft toegeschreven om zonder verkeerde
vooringenomenheid met eigen belangen in deze zaak een voorlichtend advies te geven, waarop verdere besluiten zouden kunnen gegrond worden.
•
Tot de zaak zelve overgaande, veroorlooft zich Uwe commissie
de aanmerking, dat het tweeledig onderzoek naar het noodzakelijke en wenschelijke haar minder geschikt voorkomt. Is de zaak
in zich zelve toch noodzakelijk, dan behoeft er geen sprake Ianger
over de wenschelijkheid te zijn; wordt de noodzakelijkheid echter
betwijfeld, dan vermeent zij, dat de wenschelijkheid niet kan
verdedigd worden, want in zaken van nijverheid is elke wettelijke beperking, die haren grond niet heeft in noodzakelijkheid.
eene belemmering, die niet anders dan hoogst nadelig moet
terugwerken op de uitoefening van de bedrijven, die daardoor
worden getroffen. De ~ommissie meent zich dus te kunnen bepalen bij het punt van al of niet noodzakelijkheid.
Zijheeft zichzelven verder afgevraagd, ofvanhaarwerd verlangd
eene algemeene beschouwing van het onderwerp, dan weI of zij
zich moest be palen tot het beantwoorden der vraag, voor zooverre
die beantwoording het gevoig kon zijn van opmerkingen, uit den
kring harer naaste omgevingen ontleend: ook hieromtrent heeft
zij gemeend het laatste meer beperkte gezigtspunt te moeten
kiezen. Het hoofdbestuur toch rigt zich bij circulaire aan de
afdeeling Leiden, evenals het zich aan andere afdeelingen zal gedaan hebben, tot het verkrijgen van bouwstoffen om daaruit een
geheel te kunnen samenstellen, waaruit de gevolgtrekking natuurlijk schijnt, dat het wenscht onderrigt te worden van de behoeften op dit punt, zooals zij zich voordoen op verschillende
plaatsen. Ware dit niet het denkbeeld van het hoofdbestuur,
men zou met grond kunnen aannemen, dat het dan van uit zijn
hooger standpunt in de meest geschikte gelegenheid geplaatst
was om Hever eene commissie van deskundigen 'te benoemen,
bestaande uit fabriekanten, werkbazen en wetenschappelijke
mannen, doorkneed in de vakken van staathuishoudkunde en
onderwijs, om na een behoorlijk en uitgebreid onderzoek een
rapport op te stellen, waarin de algemeene beschouwingen konden worden behandeld, om die dan te toetsen aan de bijzondere
gevallen en belangen.
In het vertrouwen, dat de afdeeling Leiden de zienswijze harer
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commissie ten deze deelt, gaat zij thans over tot de eigenlijke
beantwoording der vraag,of er noodzakelijkheid bestaat tot eene
wettelijke regeling van den arbeid van kinderen in de fabrieken,
voor zooverre dit is te besluiten uit de behoeften hier ter plaatse.
En dan aarzelt uwe commissie ~et, dit ontkennend te beantwoorden.
Ter verdediging van deze opinie zal zij zich niet verschuilrn
achter een argument, dat dikwijls tegen eene wettelijke regeling
van die aangelegEmheid wordt aangevoerd, n.l. dat de gewone
burgerlijke wetgeving genoegzame waarborgen levert voor veiligheid van personen en dat daar, waar feitelijke mishandeling
plaats vindt, de gewone weg open staat om regt te verkrijgen
en alzoo dit kwaad genoegzaam verhinderd wordt. Gode zij
dank zijn voorbeelden van mishandeling van kinderen in fabrieken of bij werkbazen hier ter plaatse genoegzaam onbekend.
Wij verheugen ons in de stad onzer inwoning, ja in ons land,
in genoegzame zedelijkheid onde~ de klasse, in wier handen de
nijverheid geplaatst is, dan dat zoodanige gevallen tot de zeldzaamheden behooren, waarover de publieke opinie zoodanig
wraak schreeuwt, dat eene stelselmatige herhaling eene onmogelijkheid is.
De commissie weet zeer goed, dat niet dit het kwaad is, hetwelk
eigenlijk bedoeld wordt te beteugelen, wanneer van eene wettelijke regeling der kinderen arbeid sprake is. Wat men wenscht te
voorkomen, is de geestelijke en lichamelijke uitputting, waaraan
de kinderen zouden zijn blootgesteld door overmatig werk op
jeugdigen leeftijd; wat men meent te moeten bevorderen is het
wegruimen van de beletselen, die er zouden bestaan tegen eene
zedelijke en verstandelijke ontwikkeling der jeugdige arbeiders.
Bij het behandelen van dat onderwerp heeft men veelal in de eerste plaats het oog op de groote fabriekmatige inrigtingen, terwijl
de eigenlijk gezegde werkbazen eerst later in aanmerking komen
en doorgaans de veelvuldige ambachten en burgerdiensten,
waarin kinderen gebruikt worden, over het hoofd gezien worden.
Daarbij stelt men zich meestal voor, dat in die fabrieken kinderen
van zeer jeugdigen leeftijd gebruikt worden en indedaad, bij het
binnentreden van eene fabriek zal een onkundige ook ligtelijk
dat denkbeeld opvatten, echter ten onregte; onder al die kleine
gestalten wordt er bij nader onderzoek zeldzaam een onder de
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1X jaaren oud bevonden en tellen de meeste I3,I4, ja IS jaren.
De waarheid is, dat in fabrieken kinderen van 10 jaren en daarbeneden onbruikbaar zijn.
De vraag blijft dus, of er noodzakelijkheid bestaat, dat de wet
tusschen beiden trede om te zorgen voor de verstandelijke en
ligchamelijke ontwikkeling dier jongelingen van 1I jaren en
daarboven. Wat het verstandelijke betreft, kan zulks weI niet
anders geschieden dan door verpligt schoolonderwijs en godsdienstige toespraak en dan meent de commissie geregtigd te zijn
tot de stelling, dat wanneer de kinderen uit die klasse der maatschappij, die de jeugdige arbeiders aan de fabrieken levert, van
5 tot 10, ja 1r jaren, geregeld schoolonderwijs genoten hebben,
hunne verstandelijke vermogens genoegzaam ontwikkeld moeten
zijn en zij met voldoende kundigheden moeten zijn toegerust
om verder geen behoefte meer te gevoelen tot eigenlijk gezegd
schoolonderwijs, dan alleen voor zooverre een noodzakelijk onderhoud van het geleerde dat vereischt en waartoe hun door de
fabriekanten hier ter stede algemeen de gelegenheid gegeven
wordt. In andere woorden, kinderen uit den arbeidsstand, die
gedurende die 6 jaren. van 5 tot 1I jarigen leeftijd, zich de hun
regtmatig toekomende kundigheden niet kunnen eigen maken,
zijn zeldzaam en treurige uitzonderingen. waarover geene speciale
wetgeving kan worden toegepast. De commissie wil daarmede
nu echter niet gezegd hebben, dat eene verdere voortgezette
verstandelijke ontwikkeling niet wenschelijk ware en dat er uit
den kring dier jeugdige arbeiders geene mannen van hoogere verdiensten te vormen waren; dit te ontkennen zou dwaasheid zijn,
maar de vraag is, of eene speciale wet dit zou teweegbrengen en
of niet veel meer het voortleven en zich bewegen in eenen kring
van speciale werkzaamheid die talenten zal doen ontwikkelen
en de jongelingen vormen tot nijvere en bekwame werklieden
veelmeer dan het voortsleuren van een kinderonderwijs, dat uit
den aard der zaak binnen zeer beperkte grenzen moet blijven,
althans bij de bestaande inrigtingen onzer scholen.
En wat betreft de ligchamelijke ontwikkeling der kinderen, er
gaan soms wanhopige kreten op over den treurigen gezondheidstoestand der kinderen, die in fabrieken arbeiden, en wilde men
alles letterlijk opvatten, wat daarover dikwijls gezegd en geschreven wordt, men zou een afschuw tegen zoodanige inrichtin-
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gen moeten gevoelen, waar de jeugd als het ware wordt gedood.
Ook hier bestaat groote overdrijving, maar nog meer valsche
voorstelling. Dat de kinderen uit onze arbeidersklasse doorgaans
klein en geenzins bloeyend van gezondheid te noemen zijn, wie
zal het helaas loochenen? Maar is daarvan de schuld te werpen
op den arbeid in de fabrieken?
Men zou moeten kunnen bewijzen, dat de fabriekanten de
kinderen in bloeyenden toestand opnamen en ze allengs in welstand achteruitgingen onder de zwaarte van den arbeid, de
slechte behandeling en de onzuivere luchtinademing. Dat dit
laatste het geval niet is, blijkt daaruit, dat zeldzaam eenig kind
uit de fabriek wordt weggezonden of uit eigen beweging weg
blijft om reden van ziekte om de zeer gegronde reden, dat hoe
weinig aanlokkelijks de fabriek dan ook hebben moge, de toestand
der kinderen daarin evenwel uit een materieel oogpunt meestal
verre te verkiezen is boven het verblijf in de woningen hunner
ouders en de schadeIijke invioeden, die in de laatste op hen inwerken, in de fabrieken niet gevondenworden en zij dus in betrekkelijk gunstige omstandigheden geplaatst zijn.
De gebrekkig physische toestand van sommige kinderen en
hunne weinige ligchamelijke ontwikkeling is aan andere oorzaken
toe te schrijven dan aan fabrieksarbeid en weI in de eerste plaats
aan de armoede en ellende, waarin ze zijn geboren en groot gebracht en aan het ontoereikende voedsel, dat ze voortdurend
genieten. Zal eene wet op de regeling van den kinderarbeid daarin
verandering brengen? Of kan dit treurig en voor menschelijke
hand zoo moeylijk te bereiken kwaad nog slechts verergerd worden door zoodanige wet?
Tegen het treurig tafreeI, hetwelk soms van de jeugdige arbeiders betrekkelijk hunnen physischen toestand wordt opgehangen en waarvan de commissie de waarheid in een zeker opzigt
niet ontkent, doch omtrent welker oorzaken zij met die afmalers
verschilt, staan echter veelvuldige, ja talrijke voorbeelden over
van jongelingen, die zich trots den fabriekarbeid in eene goede,
gezondheid verheugen en bij overgang tot den mannelijken leeftijd krachtige arbeiders worden, mits de zaden van ziekte door
slecht voedsel, onreinheid en gebrekkige huisvesting niet vroeger
zijn gelegd en later worden ontwikkeld en verergerd.
Eindelijk is eene groote grieve tegen den fabriekarbeid der
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kinderen ·deze, dat ze door slechte voorbeelden en omgang met
zedelooze menschen worden bedorven naar geest en ligchaam.
Dat die mogelijkheid bestaat is waar, maar de commissie ontkent, dat de werkelijkheid daarvan in de fabrieken erger is dan
bij elke andere vereeniging van groote getalen van personen, jong
en oud. Ook hier oordeelt men bij zulke ongunstige schilderingen
altijd op uitzonderingen en die uitzonderingen zijn natuurlijk
zeldzaam; want de hoofden der nijverheidsinrigtingen zijn door
hun eigen belang gedrongen het naaulettendst toezigt te doen
houden op zedelijkheid, zoowel bij de jeugdige arbeiders als
overal en in de eerste plaats bij hunne opzigters; hunne stoffelijke belangen zouden onder het tegendee1 lijden, ware het
al niet dat hoogere drijfveeren hun het waken tot pligt zouden maken. Hoe menigmaal hoort men niet dergelijke aanmerkingen maken tegen het schoolgaan van kinderen uit de
meer gegoede klassen op open bare scholen en kostscholen?
Omdat er voorbeelden aan te halen zijn, dat het schoolgaan nadeelig gewerkt heeft, zal men daarom over de openbare scholen
den staf breken en omdat soms jongelingen door verkeerden
omgang op fabrieken op het dwaalspoor gebragt zijn, zullen daarom de fabrieken als holen van ongeregtigheden moeten worden
afgeschilderd, waartegen ene bepaalde wetgeving noodig is?
In het oog uwer commissie bestaan er derhalve geene overwegende redenen, waarom eene wettelijke regeling van den
kinderarbeid hier noodzakelijk zijn zoude; het ware voorzeker
wenschelijk, dat men de kinderen niet behoefde te gebruiken,
dat men hun al de voorregten van den jeugdigen leeftijd tot vrije
ontwikkeIing van gezondheid en geest kon laten genieten, doch
uit den aard der zaak wordt hun dit ontzegd; die onthouding
ontspruit niet uit den fabriekarbeid, maar ligt in den treurigen
maatschappelijken toestand onzer gansche arbeidersklasse, en
eene wet, regelende en bekortende de werkuren en verpligtende
het schoolgaan, zal daarin geene noemenswaardige verandering
brengen.
Maar gesteld dat uwe commissie op goede gronden kon overtuigd worden, dat zij til haar oordeel over het noodzakelijke
eener wettelijke regeling van den kinderarbeid faalde, dan nog
zou zij het daarstellen eener zoodanige wet meenen te moe ten
ontraden op grond van de bijna onoverkomelijke zwarigheden,
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die aan de uitvoering daaraan verbonden zijn. Het behoeft geen
betoog, dat eene wet, die niet of zeer slecht en ongeIijkmatig in
toepassing wordt gebragt, erger is dan het gemis daarvan. Van
het heilzame doel, dat men zich voorgesteld heeft, wordt dan
naauwelijks iets bereikt en de lastige en hatelijke inmengingen
blijven aIleen over, om we1dra eene aIgemeene kreet van verontwaardiging te do en opgaan of den spotlust op te wekken van de
stoutmoedigen, die zich aan de wet hebben wet en te onttrekken.
En hier is het de plaats om te gewagen van de eigenlijke werkbazen en ambachten, die kinderen gebruiken.
AI wat tot nu toe is aangevoerd betrekkelijk de kinderen, in
fabrieken werkzaam, is van volle toepassing ook op de werkbazen
aan ambachtslieden en op die vele zoogenaamde fabrieken, die
met twee, drie of vier jongens werken. Dat men de groote inrigtingen eenigzins (en nog maar gedeeltelijk) zal kunnen controleren, laat zich hooren, maar hoe zal dit mogelijk zijn bifdie kleine
bedrijven, waarin de werkzaamheden zoo ontzettend afwisselend
zijn en die zich verschuilen achter velerhande ware en gemaakte
onmogelijkheden om door de wet getroffen te worden? Wordt
eene dergelijke wet gemaakt, dan vordert de regtvaardigheid,
dat ze van kracht zij voor aIle bedrijven en werkzaamheden
zonder uitzondering. Men bevoorregt anders eenigen ten
koste van de zoodanigen, die door de wet gedrukt worden. ZaI
men ook den boerenstand treffen? De naai- en breiwinkels,
de te huis werkende kinderen? Immers deze met nog zoovele
andere zijn schier onmogelijk in de wet te begrijpen, even zoomin de dienstbare stand, en toch, kende men aI de zware diensten, die soms van de jeugdige dienstbaren gevergd worden, bepaaldelijk in huishoudingen, tot onzen zoozeer gedrukten burgerstand behoorende, men zou zich weI wachten van bij uitsluiting
te gewagen van ligchaam en ziel vermoordenden fabriekarbeid.
Indien dan nu zoovele uitzonderingen onvermijdelijk zijn, is het
dan niet te vreezen, dat eene ongelijkmatig drukkende wet ja
misschien in den eersten tijd zal uitgevoerd worden onder morren
en grooten tegenstand en weldra in vergetelheid zaI geraken?
Men bedenke ook weI, dat men bij het maken van eene zodanige
wet zaI te kampen hebben tegen twee soorten van tegenstanden,
de eerste vanwege de fabriekanten, wier eigenbelang hen noopt
de wet, hoe die ook moge worden ingerigt, te ontduiken, want
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zooals de zaken thans staan, kunnen zij zich zonder kinderarbeid
niet redden. De uitvinding en verbetering der meeste machines
berusten op het beginsel handenarbeid te besparen. Waren de
machines zoo volmaakt en ook de grondstoffen zoo gelijkmatig,
dat de gansche handenarbeid kon gemistworden,er behoefde bijna
geen sprake te zijn van het aanhangige vraagstuk; maar dit is het
geval niet en zal weI nimmer het geval worden; de onvolkomenheden moeten dOOf geringe krachten worden tegemoet gekomen
en daarvoor zijn bepaaldelijk kinderen noodig; in de meeste
gevallen kunnen volwassen menschen die hulp niet verleenen.
De andere soort van tegenstand is nog moeyelijker te bekampen;
niets is toch bezwaarlijker dan vermeende, ja misschien gegronde,
doch niet duidelijk blijkende weldaden bij wet op te dringen aan
personen, wier oogen blikkelijk belang in strijd is met die weldaden en in dien toestand bevinden zich de ouders der bedoelde
kinderen. Bij de ontegenzeggelijk zeer lage loonen, welke hier
heerschen, kunnen de ouders de verdiensten hunner kinderen
niet missen en zullen zij zich door allerhande uitvlugten aan de
wetonttrekken, en wiezal die massa op dat punt tot hun waar
of gemeend belang bekeeren of hen dwingen? Maar nog erger,
indien het denkbeeld van eene wettelijke regeling van den kinderarbeid, dat thans met de beste en menschlievendste bedoelingen wordt vooropgezet en aangeprezen, overgenomen wordt
door lieden, wier drijfveeren minder zuiver zijn en door deze de
gemoederen dier zoo ligt te misleiden klasse in beweging gebragt
worden, loopt men groot gevaar, dat men een kwaad ziet ontstaan, dat, Gode zij dank, hier te lande nog weinig bekend is.
Toen in Engeland de kwestie van den kinderarbeid zooveel
gerucht maakte en tot zooveel enquete aanleiding gaf, duurde
het niet lang, of weldra hoorde men stemmen opgaan tegen
den vrouwenarbeid; ook die moest geregeld worden, de opgeruimde volksstem drong er op aan, en eindelijk bleef het
ook niet daarbij; door den druk der ontwaakte en verkeerd
geleide volksopinie werd ook eene wet op de regeling van den
arbeid der volwassenen tot stand gebragt en niemarid weet,
waarheen men nog verdoold ware, indien de practische geest der
Engelsche natie het verkeerde van dien weg niet ingezien had
en ware blijven staan, daar waar zij dreigde te vervallen in die
verkeerdheden, waarin andere landen gelukkig slechts kort-
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stondig zijn vervallen, maar waarvan het zaad weI is onderdrukt,
doch geenszins uitgeroeid. Men werpe ons hier niet tegen, dat het
voorbeeld van andere landen, waar dergelijke wetten zijn ingevoerd, Frankrijk, Pruissen, Oostenrijk, Baden, Beyeren, ons moet
en kan leiden; voorbeelden op den verkeerden weg zijn te vermijden, niet te volgen. Maar daarenboven, indien men onpartijdige berigten uit die landen kan inwinnen, zal men daaruit
leeren, dat ja de wet bestaat, maar de volvoering aan oneindige
onvermijdelijke gebreken lijdt en de toepassing dan nog zeer
onregtvaardig en partieel op de industrie drukt.
Uwe commissie deelt dus geenzins het gevoelen vanhet
hoofdbestuur, dat eene wettelijke regeling op den arbeid in de
fabrieken eene behoefte is geworden van den tegenwoordigen tijd,
maar zij erkent eene andere behoefte, die veel dringender is en
waarvan de vervulling naar haar bescheiden oordeel tegemoet
zou komen aan alle diergelijke aangeheven klagten, die eigenlijk
niet anders zijn dan de uitdrukking van het weegevoel, dat
natuurlijk ieder rechtschapen hart vervult, wanneer het oog valt
op zooveel kommer en ellende te midden van een klasse van
menschen, die gaame werken wil, maar zelfs bij gelegenheid
daartoe naauwelijks in zijne dringendste behoefte kan voorzien
tengevolge van den lagen stand der dagloonen. Die behoefte is
het grondig herstellen van de balance tusschen dagloonen en den
prijs der levensbehoeften. Den prijs der dagloonen tot rijzing te
dwingen is eene onmogelijkheid, zoolang het aanbod van arbeiden
zooverre blijft boven de vraag daarnaar. Onze stad en zoovele
anderen zijn overkropt va,n arbeiders. Indien de kapitalen teregt
of ten onregte niet in de nijverheid kunnen geplaatst worden en
dus de vraag naar arbeid niet v;ermeerdert, moet er naar middelen
omgezien worden om het aanbod van dien arbeid te verminderen,
en daartoe is naar het oordeel uwer commissie geen ander middel
mogelijk dan landverhuizing; die te bevorderen of liever te doen
ontstaan en mogelijk te maken, ware een zeker middel om het
doel te bereiken, en daartoe bestede men een gedeelte der tonnen
gouds, die jaarlijks aan bedeelingen en voora! aan onberaden
liefdegiften worden verkwist zonder eenige vrucht te dragen.
Het voorbeeld van Ierland is daar als bewijs, hoe heilzaam en
krachtig dat middel ter genezing werkt. Gaame erkent uwe
commissie, dat het ligter is, dit middel aan te prijzen dan het in
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werking te brengen, doch onmogelijkheid bestaat er niet, terwiji
het niet te ontkennen valt, dat de moeyelijkheid niet minder
groot is om de thans bestaande verhoudingen zonder botsingen
te doen voortduren.
Eindelijk worde ons belastingstelsel grondig herzien door afschaffing aller accijnsen, niet alleen landsaccijnsen, maar vooral
de stedelijke. In de opinie uwer commissie bepale men zich niet
alleen tot die op de mondbehoeften, maar strekke dit uit tot
aIle Ievensbehoeften, waaronder zij ook verstaat brandstoffen,
zeep als anderszins.
Op die wijze zullen de dagloonen kunnen rijzen en de kosten
van het onderhoud der arbeidersgezinnen verminderen; de balance
zal evenredig worden en de terugkeer van welvaart mogelijk en
dan, maar ook dan eerst zaI men met vrucht kunnen werken aan
de zedelijke verheffing onzer arbeidersklasse. Deze gunstige
wending verwachte men echter niet oogenblikkelijk; ook hiervoor
is tijd noodig, de kwaal heeft te diep in het gestel gewoed, dan dat
de genezing onmiddellijk op de aanwending van het geneesmiddel ·zou volgen, maar herstel wordt dan niet ondoenlijk, terwijl thans aIle middelen afstuiten op deze eene onverbiddelijke
vraag der arbeiders: "hoe zuBen wij heden leven?" Men ontfeinze het zich toch niet, zedenverbetering bij volslagen gebrek
aan het noodige levensonderhoud is eene uitzondering, waarop
men als op het toppunt van zedelijke krachtsontwikkeling kan
wijzen. Hiervan te droomen voor de groote volksmenigte is
eene hersenschim en wie zich hiervan niet overtuigd voeIt, heeft
nimmer met de ongelukkige arbeiders omgegaan en is onbevoegd
over het vraagstuk, thans in behandeling, een oordeel te yellen .

. No. 6.
UIT EENE NOTA VAN BESCHOUWINGEN BETREFFENDE HET
ARMWEZEN EN DE INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID IN
DE GEMEENTE MOORDRECHT 1).

1855.
Daar Gedeputeerde Staten dezer provincie in hun jaarIijks verslag, dienst 1854, op bIz. 120 den wensch hebben geuit, dat het
verrigten van werkzaamheden in fabrieken door kinderen van te
1) Depaitement van Landbouw enz., exh. 29 Maart 1856.
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jeugdigen leeftijd kon worden tegengegaan, veroorloven wij 1)
ons alsnu bescheidenlijk in overweging te geven, op welke wijze
wellicht aan dien zoo lang gekoesterden en nu door Gedeputeerde
Staten gedeelden wensch gevolg zoude kunnen worden gegeven.
Ret zal weI geen betoog behoeven, dat onze wetgevende magt
door het bepalen van den leeftijd, waarop kinderen tot fabrykarbeid zouden mogen worden gebezigd, aan dien wensch zoude
kunnen voldoen.
Bij plaatselijke verordeningen, vooral in kleine gemeenten, dit
misbruik trachten te weren, zoude te nadeelig werken voor de
aldaar gevestigde fabryken en hunne concurrentie met elders
werkende fabryken zoo benadeelen, dat zij naar elders zouden
moeten verplaatst worden, waar zoodanige verordeningen niet bestonden, zoodat het kwaad niet zoude worde weggenomen,
maar slechts verplaatst. Dat bezwaar zoude ook ten deele blijven
bestaan bij het weren van dit misbruik door provinciale reglementen; het heilzaamst voor ons rijk zoude ons inziens zijn, zoo
dat misbruik door eene wet wierde tegengegaan.
Wij veroorloven ons dus bij deze in overweging te geven of het
niet nuttig ware de aandacht der hoogere regering te vestigen op
het misbruik, dat in vele plaatsen wordt gemaakt van het bezigen
van kinderen tot fabrykarbeid oJ> veel te jeugdigen leeftijd, in
vertrouwen, dat door de medeelingen aanleiding zal worden
gegeventot een naauwkeurig onderzoek en het nemen van zoodanige bepalingen, waardoor dat misbruik voor altijd wierd
tegengegaan. ')

NO·7·
RAPPORT VAN DEN INGENIEUR VAN HET STOOMWEZEN AAN
VAN HEEMSTRA I).

1860, October 7.

Bij missive van 2r September, 3 December, I7 October r859,
no. I44, 182, 228, en 26 Januari 1860, no. ISS, behaagde het Uwe
Exc. mij te doen toekomen de verordeningen, die er in eenige
vreemde landen op den arbeid van kinderen in fabryken bestaan,
1) B. en W. van Moordrecht.
I) Minister van Binnenlandsche Zaken. -

9 October 1860, no. 90/6.

Departement van Landbouw enz., exh.
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met uitnoodiging om bij de terugzending der stukken mededee
ling te ontvangen van mijne beschouwingen daaromtrent of
welligt tot de ontwikkeling van een bepaalde meening.
Uwe Exc. zult overtuigd zijn, dat eene zaak van zulke ver uitziende gevolgen voor de phyzieke, intellectueele en morele
ontwikkeling der arbeidende klasse en dus ook in onmiddellijk
verband staande met den bloei van onze nijverheid, niet aIleen
een studie van die verordeningen noodzakelijk maakte, maar
ook vorderde den toestand in de farbyken zelve na te gaan ~n
met goedgezinde fabrykanten te bespreken, alsmede met sommige
daaromtrent eene correspondentie te voeren.
Dit scheen mij te meer noodzakelijk, omdat men in het algemeen aan deze zaak nog te weinig opmerkzaamheid had geschonken en nog geen bepaald gevoelen daaromtrent was gevestigd. Ook meende ik, dat het in het belang der zaak dienstig
zoude zijn, dat zoo mogelijk fabrykanten of vereenigingen en
industrieelen zich tot de regering wendden met het verzoek, dat
de regering tot het besluit mogt komen eene verordening op het
werken der kinderen in de fabryken uit te vaardigen, waartoe
ik bij verschillende personen met verschillende gevolgen heb
aangedrongen, doch hetgeen in allen gevalle heeft ten gevolge
gehad, dat de opmerkzaamheid meer op deze zaak is gevestigd.
Uit een en ander is mij gebleken, dat een verordening op het
werken der kinderen in de fabryken vooral bij het gemis van verpligt onderwijs niet alleen volstrekt noodzakelijk is, maar zelfs
eene spoedige voorziening eischt, zullen niet de fabryksarbeiders,
zoowel phyziek, intellectueel als moreel, te gronde gaan, niet
twijfelende of Uwe Exc. zult na inzage van het hieronder volgende
daarmede instemmen, te meer daar uit de toezending der verordeningen uit andere landen aan mij blijkt, dat Uwe Exc.'s
opmerkzaamheid op deze zaak ernstig is gevestigd. Daartoe zij
h et mij vergund eenige daadzaken hier te lande op te noemen
welke genoegzaam zullen zijn allen twijfel omtrent het noodzakelijke van te maken vetordeningen daaromtrent weg te nemen.
Ik zal daartoe beginnen met de fabrykstad Leiden, omdat die
stad, naar het mij voorkomt, zoowel door het daaromtrent thans
ingesteld onderzoek, a~s om de verregaande overdrijving van den
duur der werktijd, de meeste aandacht verdient; vervolgens
Twenthe enz., terwijI ik mij vervolgens zal bepalen de verschiIlen-
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de verordeningen uit andere landen te doorloopen, om eindelijk
Uwe Exc. daaromtrent een bepaald gevoelen te uiten.
In Leiden wordt bij het aannemen van kinderen in de fabryken in het geheel niet gevraagd noch welken ouderdom zij bereikt
hebben noch of zij lezen of schrijven kunnen, noch of zij een
bewijs van den geneesheer hebben, of hun ligchamelijke gesteldheid voldoende is om,het werk te kunnen uithouden; het gevolg
daarvan is, dat zij dikwijls door het winstbejag der ouders op
een zeer jeugdigen leeftijd van 8, 9 a to jaren op de fabryken
worden aangenomen, waarvan vele noch lezen, schrijven of
rekenen kunnen en soms een ziekelijke ligchaamsgesteldheid
bezitten.
Die arme kinderen worden dan verpligt om dikwerf 14 of IS
uren, de schoftijd nog niet mede gerekend, en meestijds in bedompte of slecht geventileerde lokalen te moeten werken en dat
veeltiids zonder genoegzaam gezond voedsel te verkrijgen. Het
gevolg daarvan is dan ook, da t veele van die kleinen op vroegen
Ieeftijd sterven of geen hoogen ouderdom bereiken; de overige
worden zoowel naar ziel als naar ligchaam slecht ontwikkelde
menschen, welke zelden een ouderdom van 50 jarexi beleiken.
Ik weet weI, dat sommige fabrykanten daarop een gunstige uitzondering maken en naar het schoolgaan vragen en de kinderen
in de gelegenheid stellen van I tot 2 uren de school te bezoeken,
maar als zij niet Iezen of schrijven kunnen, dan worden zij om die
reden op dat uur in de openbare scholen niet toegelaten. Echter
heeft de diaconie in 1858 een school daartoe ingerigt, alwaar voor
de kinderen van I tot 2 uren gelegenheid is om school te komen.
Ik behoef Uwe Exc. niet op te merken, dat in de schoftijd van I tot
2 uren, waarin die kleinen moeten eten, weinig lust overblijft om
in den tusschentijd te leeren, zoodat men zulks als van geen -beteekenis kan aanmerken. Ofschoon er Zondags in het algemeen
niet gewerkt wordt, doet men het toch dikwerf, als het druk is,
des Zaterdags 's nachts. Daarbij komt, dat de jongens en meisjes
doorgaans door elkander werken, hetgeen de natuurdriften zeer
vroeg opwekt, zelfs is bij sommige no. 100 niet eens afzonderlijk.
De vrije tijd wordt doorgaans misbruikt, de viering van den
Zondag verwaarloosd en het misbruik van sterken drank, een
bron van aIle ondeugden, werkt zeer nadeelig en bevordert mede
eene te vroege ontwikkeling van geslachtsdrift. Er zijn weI ver-
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schillende fabriekanten, die·meer afdoende veranderingen zouden
wenschen en ook daarsteIlen, doch zij bekennen z.u1ks niet doenlijk is, tenzij daartoe aIle fabryka"hten door bepaalde verordeningen verplicht worden.
Uit een onderzoek, onlangs ingesteld, blijkt het,dat er te Leiden
26 kinderen beneden de 10 jaren en 124 kinderen van 10 tot en
met 13 en 182 kinderen van: I4 1) tot en met 16 jaren in die fabryken werken op een normaal getal van 1828 arbeiders; dit geeft
dus 8% kinderen onder de 14 jaren en 10 % van 14 tot 16 jaren.
In Gent, alwaar de Cercle commerciale en industrielle benevens de kamer van koophandel verordeningen noodzakelijk
achtte,bedraagt het getal kinderen, dat van 8 tot 14 jaren in de
fabryken werken, slechts 3 %, voorwaar een belangrijk verschil
ten nadeele der Leidsche fabrykkinderen .
. In de fabryken wordt des zomers doorgaans gewerkt van des
morgens 5 a 6 ure tot des avonds 9 ure, dit is IS uren daags, met
tusschenpoozing van's morgens een half uur, 's middags I1/a uur
en des avonds 1/2 uur. Des winters van des morgens 7 a 8 ure tot
des a vonds 10 ure.
. Niet zelden wordt er overwerk verrigt door kinderen, vooral
gedurende de zoogenaamde schofturen, door aIle arbeiders dikwerf tot middernacht en sommigen ook van des Zaterdags tot
des Zondags morgen ten 6 ure, zoodat er dan 24 ure ·achtereen
wordt gearbeid met slechts 31/2 uur tusschenpoozing.
De stoommachine drijft hun bij hunne afdeeling voort; verzuimen ze, dan valt dit onmiddellijk in het oog. Zij worden dan
of berispt, niet zelden gekastijd, in hun loon gekort en bij herhaling weggejaagd; zoo gaat het in de werkzalen, in het huisgezin; bij
de ouders gaat het niet veel beter, vooral als van het loon is gekort.
De soort van arbeid is doorgaans in manufactuurfabryken
niet zwaar, doorgaans wordt het werk staande verrigt of bij eene
beweging van 2 tot 4 el; er heeft nimmer afwisseling plaats, altijd
eentoonig.
Het loon wordt doorgaans berekend naar de uren arbeids,
zoodat die werkplaatsen door de ouders worden uitgekozen, waar
de kinderen het meeste kunnen arbeiden.
Van de kinderen van 6 tot 9 jaar verzuimen 30 % de school;
van die van 9 tot I4 verzuimen 50 %.
1) Er staat abusieveJijk ,,10".
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De kinderen zijn dikwerf ziek tengevolge van de afmattende
en langdurige arbeid; wasdom gaat daarom ook zeer traag voort.
In Leiden waren van de dienstpligtigen voor de nationale
militie van r850 tot en met I859 3.636 opge;roepen, 1;.366 te klein
en 422 ongeschikt voor de dienst, alzoo ongeveer 50 % onbruikbaar. De vatbaarheid voor bijzondere Iigchaamsgebreken openbaart zich spoedig. -Zij vermageren door langdurige arbeid en
door slechte voeding. Zij worden krachteloos, vandaar de v;roege
sterfte, meestal door borstaandoeningen en uitteerende ziekten.
Het onderwijs, dat het kind van 6 tot 8 a 9 jaren heeft genoten,
wordt door den arbeid geheel vergeten. In Twenthe is de toe stand
weI iets beter, omdat de fabrykarbeid daar dikwerf gepaard gaat
met landbouw of liever gezegd, dat de fabrykarbeiders meestal
een stukje land hebben, waarop zij hunne voornaamste levensbehoefte verbouwen en dus beter voedsel verkrijgen, hetgeen
mede in Tilburg het geval is. De tijd van werken is echter ook
somtijds 14 a I5 uren, op het school gaan wordt niet geIet, enkele
uitzonderingen daargelaten, zooals in de Enschedesche katoenspinnerij, waar de kinderen gelegenheid hebben om in de fabryk
dagelijks eenig onderwijs te genieten; ook laten de heeren Stork
te Hengelo en Oldenzaal zich nog al veel aan het onderwijs der
kinderen gelegen Iiggen, aismede te Nijverdaal in de weverij van
de heeren Salomonson, waar de kinderen des Zaterdags namiddag
en des Zondags twee uren moeten schoolgaan. Dit zijn echter
gunstige uitzonderingen. In sommige katoenspinnerijen, waar ook
gewoon1ijk de jongste kinderen gebezigd worden, zijn de werkzaamheden bovendien zeer ongezond door het vele vuile stof,
waarmede die werkplaatsen bezwangerd zijn.
In Oidenzaal verbiedt de pastoor het werken van jongens en
meisjes in dezelfde lokalen; fabrykanten, die daaromtrent geen
inrigtingen kunnen of willen maken, kunnen ook geen Roomsche
kinderen in de fabryk krijgen.
In Tilburg is de toestand eenigzins beter, omdat de catholyke
geesteIijken de ouders verpligten de kinderen tot I I jaar te Iaten
schoolgaan.
Uit bovengenoemde daadzaken, alsmede nog vele andere, te
uitgebreid en in het algemeen genoeg bekend om in mijne beschouwingen 'o p te nemen, blijkt, dat deze toe stand onhoudbaar is
en dringend voorziening vereischt, waarin dan ook in het a.lge-
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meen de gevoelens overeenkomen. In sigarenfabryken te Utrecht,
Wageningen, Amsterdam enz., alsmede in de tapijtfabryken te
Deventer enz. is de toestand niet betel', vooral ook omdat voor dit
werk zeer jonge kinderen gebruikt worden. De moeyelijkheid
bestaat echter daarin om verordeningen te maken, welke de
fabrykanten in den beginne weinig bemoeyelijken of benadeelen
en toch voldoende zijn om den toestand blijvend te verbeteren
niet alleen, maar in het vervolg ook een beter soort van werklieden te verkrijgen, waardoor de nijverheid in staat zal zijn beter
de concurrentie met het buitenIand vol te houden.
De verschillende wetgevingen in andere landen betreffen
daaromtrent verschillende en nuttige bepalingen en weI als voIgt.
VoIgt een kort overzicht van de wettelijke bepalingen in Pruisen,
Hannover, Sardini~, Wurtemberg, Oostenrijk, Saksen, Beieren, Baden,
Frankrijk en Engeland.

Opmerkelijk is het, dat in landen als Oostenrijk, Sardinie enz.,
welke in zoovele opzigten bij ons ten achteren staan, de wetgeving het toch noodig heeft geacht om verordeningen omtrent
het werken van kinderen in de fabryken te moeten maken.
De beste van alle deze verordeningen en het meest toepasselijk
op ons land acht ik die van Engeland en Frankrijk, doch vooral
de eerste. Ook omdat de maatschappelijke toe stand veel met ons
land overeenstemt, aldaar ook geen verpligt onderwijs bestaat,
de fabrykanten alhier in het algemeen met al wat Engelsch is
(zoover als het fabrykwezen betreft) zeer zijn ingenomen en de
verordeningen aldaar reeds sedert geruimen tijd zijn ingevoerd,
van jaar tot jaar veranderd en verbeterd en eindelijk op eenen
voet schijnen gebragt te zijn, welke voldoende is, om den toestand
der fabrykarbeiders duurzaam te verbeteren niet aIleen zonder
nadeel voor de fabrykanten, maar zelfs in het belang van de fabrykanten zelf, zoodat men zelfs zoude kunnen zeggen, dat onder
en ook mede ten gevolge van deze verordeningen de Engelsche
nijverheid eene beduidende schrede is vooruitgegaan.
De kinderen toch van 8 tot I3 jaren te verplichten des daags
slechts 61/. uur te werken en de overige tijd school te gaan, werkt
uitmuntend, daar de ouders, willen zij fabrykskinderen van
hunne kinderen vormen, verplicht zijn dezelve naar de fabryken te
sturen en naar school, waardoor zij aan geregelde werkzaam-
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heden in gezonde lokalen gewoon worden en ook geregeld onderwijs .ontvangen.
Het Belgische voorstel van den minister Rogier is naar het mij
voorkomt niet zoo doelmatig, want wat zullen de kinderen
verrigten, a.ls zij niet voor hun Ize jaar op de fabryken worden
toegelaten, daar ook in Belgie geen verpligt onderwijs bestaat.
De kinderen zullen daar voor een gedeelte althans niet v66r
dien tijd schooIgaan en tot allerhande werkzaamheden door de
ouders gebruikt 'worden, welke niet tot hun aanstaand handwerk nuttig zijn, te meer nog, aangezien bij dat voorstel de bepaling niet is gemaakt, dat zij niet in de fabryken mogen aan~
genomen worden zonder lezen en schrijven te kennen.
Ook is de Engelsche wet gunstiger als eenige andere wet voor
de fabrykanten zelven, omdat zij de kinderen reeds op vroegeren,
al is zulks ook op beperkten werktijd, kunnen gebruiken aIs bij
de andere verordeningen wordt toegelaten.
Het laten werken der kinderen van I3 tot .18 jaren en van de
vrouwen van niet meer dan IO uren, acht ik ook zeer wenschelijk,
daar het langdurig en eentoonig werken op dien leeftijd in besloten lokaIen zeer verderfelijk mag geacht worden en ook de
eerstgenoemde .verhinderd het vroeger geleerde hetzij op herhalingsscholen of elders te onderhouden of te vermeerderen.
Ook het werken van niet langer dan IO uren voor vrouwen,
alsmede het eindigen van den werktijd voor vrouwen en kinderen
des Zaterdags ten 4 ure mag ook beschouwd worden als zeer
bevorderlijk te zijn voor regelmatigheid, orde, zindelijkheid en
daardoor grootelijks medewerkende tot het huiselijk geluk der
arbeiders.
Ook de ventilatie en reinhouding der fabrykgebouwen mag
als noodzakelijk geacht worden, alsmede het verbod om de kinderen aan te nemen zander geneeskundig onderzocht te zijn.
Het Belgisch voorstel om de verordening op alle fabryken en
ambachten toe te passen, acht ik in het algemeen weI goed voor
de kinderen, doch voor moeylijk uitvoerbaar en bijna niet te
controleeren; ook is de behoefte daartoe thans nog niet zoo
groot. De Cerc1e industriel uit Gent en de kamer van koophandel
aIdaar wenscht ook alleen eene verordening te hebben op bepaalde fabryken.
NED. ECON.-HlST. ARCHlEF.
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De Engelsche wet gaat ook van dit beginsel \?it, waarschijn1ijk
ook, omdat de toepassing op aile fabryken en ambachten niet
weI te controleeren is.
Mijn gevoelen zoude zijn, dat er in eene verordening bepaald
werd:
Ie. dat de kinderen niet voor hun ge jaar in de katoen-, vlas-,
wol- en tabaksfabryken, behalve zoodanige fabryken,
welke men later noodig mogt oordeelen onder deze wet
op te nemen, zullen mogen aangenomen worden, na alvorens een geneeskundig onderzoek wegens hun geschiktheid daartoe te hebben ondergaan en tot hun I2e jaar
niet langer mogen werken dan 6 of 7 uren per dag en van
den overigen tijd drie uren daags moeten schoolgaan,
tenzij de fabrykanten mogten verkiezen de kinderen van
dien leeftijd drie volle dagen van hoogstens 101/ . uur
in de week te laten werken en de drie overige dagen
schoolgaan;
2e. om de kinderen van 13 tot 16 jaren en de vrouwen in het
algemeen slechts 10 a. I01./. Uur in de week te laten werken,
doch aan de fabrykanten de verpligting op te leggen
kinderen van 12 jaren niet aan te nemen zonder een
bewijs van den geneesheer, dat zij bekwaam zijn voor het
werk, en van den schoolmeester, dat zij voldoende rekenen,
schrijven en lezen kunnen;
3e dat de gebouwen in het algemeen behoorlijk geventileerd
en rein gehouden worden;
,
4e dat voor kinderen onder de 16 jaren en voor vrouwen
het nacht- en Zondagwerk is verboden;
5e. dat jongens en meisjes in afzonderlijke lokalen moeten
werken en no. 100 afzonderlijk.
Overgangsbepalingen.
Bovenstaande bepalingen sub 1 omtrent het aannemen van
kinderen van 9 tot 12 jaren in de fabryken en de werktijd daags
van slechts 6 a. 7 uren, zoude het eerste jaar na den ingang der
wet alleen verplichtend moeten zijn voor kinderen van 9 jaren,
het tweede jaar voor 9 tot 10 jaar, in het derde jaar voor 9, 10
en II jaar, en de bepali'lgen sub 2 een jaar na de afkondiging der
verordening.
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Toezigt.

Elke fabrykant zal een legger moeten houden van aIle fabrykarbeiders met naam, voornaam, woonplaats, met opgave van den
ouderdom en geslacht. Bovendien is onder zijne berusting van elk
kind onder de 16 jaren een boekje, waarin vermeld moet zijn door
het plaatselijk bestuur naam, voornaam, ouderdom enz. alsboven,
door den plaatselijken geneesheer een bewijs van gesehiktheid
en waarin ook door den sehoolmeester maandelijks opgeteekend
wordt, dat de kinderen van 9 tot I2 jaren geregeld 3 uren daags
of die, ~elke om den anderen dag werken, 5 uren op die tussehendagen seh~olgaan, en bij den aanvang van hun 13e jaar daarvan
een afgeteekend bewijs, dat zij voldoende rekenen, lezen en sehrijven kunnen.
Het toezicht geschiedt door een inspecteur met seeretaris en
een of meer assistenten, naarmate de behoefte zich daaromtrent
moge (doen) gevoelen. Deze zal vooral bevoegd zijn alle mogelijke
inliehtingen en hulp te verkrijgen van het plaatselijk bestuur.
De inspecteur of assistenten zullen minstens eenmaal 's jaars
de fabryken moeten bezoeken en daaromtrent een driemaandelijks verslag inleveren aan den minister van Binnenlandsche
Zaken. Zij hebben het regt om elk oogenblik defabryk binnen te
treden, de leggers en boekje te onderzoeken, de kinderen te ondervragen, de ventilatie en zindelijkheid der werkplaatsen na
te gaan, te zien, dat aIle bewegende deelen van werktuigen,
welke gevaarlijk kunnen zijn, afgeschut worden en verder die
veranderingen te bevelen, welke in het belang der werklieden
noodig zijn.

Strafbepalingen.
Voor elk kind of vrouw, die in strijd met bovengenoemde
verordening gebruikt wordt, wordt door den fabrykant verbeurd
een boete van vijf of tien gulden; bij herh3.Iing wordt steeds het
dubbele toegepast tot een maximum van f 200, door den inspecteur te bepalen, behoudens een beroep op de regtbank of het
kantongeregt.
En hiermede vermeen ik aan Uwe Exc.'s uitnoodiging voldaan
te hebben. Ik had deze beschouwingen veel uitgebreider kunnen
maken, doch zoude daardoor misschien onduidelijker geworden
zijn.
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Het zij mij echter nog vergund Uwe Exc.'s aandacht te mogen
vestigen op de door de verschillende kamers van koophandel
in Belgie uitgedrukte wensch om vooral te letten op de keuze
van een inspecteur, met het toezicht belast, aangezien het
van deze persoon voomamelijk afhangt om te maken, dat de
verordeningen aan het doel beantwoorden zonder het aan de
fabrykanten al te lastig te maken en zonder zich met hun fabrykgeheimen in te laten. Ik kan daarmede niet alleen geheel instemmen, maar meen daar nog te moeten bijvoegen, dat zulk een
persoon geheel doordrongen moet zijn van de nuttigheid en noodzakelijkheid van zulk een maatregel, met het armwezen bekend
alsmede met de fabrykarbeiderstand, en gezind zich geheel aan
deze zaak te wijden, waarvoor, zooverre mij bekend is, ik Uwe
Exc. geen beter persoon zoude kunnen aanwijzen als den heer
H. Za3.lberg, thans grossier in manufacturen te Leiden, welke
heer sints 13 jaren bij de Diaconie van Leiden getoond heeft
allezints met het armwezen bekend te zijn, nog onIangs rapporteur was van de Commissie van de Maatschappij van
Nijverheid betrekkelijk de toestand der kinderen in de fabryken,
welk rapport ten gevolge heeft gehad, dat op de algemeene vergadering van de Maatschappij van Nijverheid te Arnhem eenparig is besloten zich tot de regering te wenden met het verzoek
verordeningen daar te stellen op het werken van kinderen in de
fabryken.
Mogt Uwe Exc. nog nadere informatie omtrent dezen heer
wenschen in te winnen, zoo geloof ik, dat de oud-minister, de
heer Simons1 ), alsmede de weleerw. heer Van Hasselt, secetaris
van de Synode der Hervormde kerk, Uwe Exc. overtuigen zullen,
dat deze betrekking moeylijk aan een geschikter persoon zoude
kunnen worden opgedragen.
De . stukken daartoe betrekkelijk heb ik de eer Uwe Exc. hiernevens terug te zenden.
De ingenieur der Ie klasse
voor het stoomwezen,
(w. g.:) A. A. C. DE VRIES ROBBE.

1) Mr. G. Simons, JIlinister van BinnenIandsche Zaken (1 Jull 1856-19 Juli 18S7).

II.
STUKKEN BETREFFENDE DEN TERMIJNHANDEL IN GRAAN
IN DE LAATSTE JAREN DER ZEVENTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J. G. VAN DILLEN.

,Reeds omstreeks bet midden der 16de eeuw was te Amsterdam termijnhandel in graan zeer gebruikelijk. Een memorie, die omstreeks 1557 werd
opgesteld, vermeldt, dat graan, dat nog "in Oostlandt" of elders is, verkocbt wordt - met conditie dat het 2, 3, 4, 5 of 6 maanden na dato van
den koop geleverd moet worden - tegen "merckelic hoogerenprijs dan 't
coren gemeynlicke vercocbt wordt ten dagbe van den voorseyden coopen".
De koopers, de haussiers, strooien dan geruchten uit omtrent toekomstige
schaarschte, waardoor zij kunstmatig duurte verwekken. De memorie
komt tot de conclusie, dat het eenige middel hiertegen is deze contracten
op straffe van nietigheid te verbieden. Dikwijls werden ook contracten gesloten met het beding dat, a1s ten tijde der levering een der partijen de
koop niet aanstond, deze zich door betaling van een zeker oV'ereengekomen bedrag daarvan kon ontslaan 1).
Terecht komt dr. Unger tot de conclusie, dat de vele plakkaten,die in
de 16de eeuw tegen voorkoop en termijnhandel werden uitgevaardigd,
hun doel volstrekt niet hebben bereikt.
In de 17de eeuw waren deze plakkaten in elk geval geheel in onbruik geraakt. Er werd toen in ODS land in graan een uitgebreide termijnhandel gedreven 2). Dat blijkt ook ten duidelijkste uit de stukken, die hierbij worden
uitgegeven. Deze bescheiden berusten op het gemeentelijk archief van
Amsterdam. (Nos. 1,4 en 8 zijn aan gedrukte publicaties ontleend, maar
worden ter wille der voUedigheid hier nogmaals afgedrukt).
In den herfst van het jaar 1698 bestond er in ODS land een groote
schaarschte aan graan. De uitvoer werd toen verboden, terwijl nog tal Van
1) R. Hapke, NiederHindische Akten und Urkunden zur Geschichte der Hanse, I,
no. BOI. Vergelijk ook no. 800. Aangehaald bij Unger, De levensmiddelenvoorziening
der Hollandsche steden in de Middeleeuwen.
I) Vergelijk A. Sayous, La speculation sur marchandises dans les Provinces-Unies
au XVIIe siecle, Nijhoff's Bijdrasen IV, 3.
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, andere maatregelen werden genomen '), Daartoe behoorde ook het plakkaat der Staten-Generaal va,n 17 October 16g8, waarbij de termijnhandel
in graan werd verboden (no, I). De vraag rees toen, of het niet wenschelijk
zou zijn om de reeds v66r de afkondiging van het plakkaat gesloten contracten nietig te verklaren. Op deze kwestie hebben de stukken, die hierbij
worden :uitgegeven, voornamelijk betrekking.
J. G. v. D.

.1

No. t.
EXTRACT UIT HET PLAKKAAT DER STATEN-GENERAAL VAN

17 October r698.
{r.} Nademael bij ervaringe ondervonden wert dat meer en
meer werdt gepractiseert, dat. groote quantiteyten van granEm
werden verkocht bij diegeene, die geen granen of geen soodanig'en
quantiteyt als sij verkoopen in eygendom hebben, en dat daerdoor
dese1ve granen merckelijk in prijs souden konnen steyge'ren,
{2.} soo is 't dat Wij, om daertegen te voorsien, goedtgevonden
' hebben te interdiceeren en te verbieden, sooals Wij interdiceren
en verbieden bij desen, dat niemand, noch voor sig selven noch
voor sijne meesters, sigh sal vervorderen eenige tarwe, rogge,
gerste, spelte, haver, boeckweyt, erweten of boonen te verkoopen, dan voor sooveel hij of sijn meester daervan effective ten
tijde van de verkoopinge heeft ende in eygendom besit, dewelcke
oock aenstonts sullen moeten werden gelevert.
(3.) Des soo sal het vrij staen de granen, die yemandt buy ten
's landts of de plaetse sijner residentie of van den contracte mochte hebben, te verkoopen, mits dat den eygendom aenstonts sal
moeten overgaen en de risico, soo van de see 3.ls anders, kome tot
taste van den kooper.
(4-.) Dat oock niemandt van een ander, die hij sal weten soodanige granen niet te hebben, sal vermogen te koopen. Alles ende
een yeder poinct van hetgeene vootschreven is, op poene van te
verbeuren de waerde van de verkochte' of gekochte granen en
daerenboven een boete van 3000 guldens. En dat soodanige
contract en van koop en verkoop van granen, die men niet heeft,
1) Zie mijn artikelen "De duurte van het jaar I698 en "De duurte in de laatste
jaren der ,I7de eeuw" in "Onze Eeuw", Aug. I?I7 en Juli I9I8.
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alsmede die op tijd verkocht werden en die men optie-partijen
noemt, sullen werden gehouden voor invalide ende van onwaerde.
(Groot Plakkaatboek IV, p. 137r.)

No.2.
EXTRACT UIT EEN MISSIVE VAN GEDEPUTEERDEN
VAN AMSTERDAM VAN 22

October 16g8.

(r.) Het verbod van windhandel in den hop ofte het copen
en vercopen van deselve op tijt soude insgelijx ter conc1usie gebracht sijn geweest, ingevalle sigh daerontrent niet hadde opgedaen een swarigheyt, die wij hebben gemeynt niet te cunnen passeren sonder voorgaende communicatie ende ordre aen en van
U. E. G. A. Hebbende de voorsz. swarigheyt bestaen hierinne, dat
gevraeght sijnde, of hetvoorsz. verbod alleen soude opererenvoor
het toecomende dan ook voor het voorledene en sulcx of souden
werden geannuleert niet alleen aile diergelijcke handelingen,
dewelcke na dato van het voorsz. verbod souden werden aengegaen, maer oock alle diegeenen, die nu jegenwoordigh a1 bereyts
waren gemaeckt, en daerbenevens in bedencken sijnde gegeven,
of niet tegelijck behoorden te werden vemietight alle de contracten, bij dewelcke granen op tijt ofte door de soo genoemde
windhandel waren gecoft of vercoft, selfs voor dato dat het laeste
geemaneerde placcaet was gepubliceert.
(2.) WeI de meeste leden van opinie sijn geweest, dat het voorsz.
verbod en annullatie oock behoorden plaets te hebben de praeterito, maer dat hetselvige echter bij ons, mitsgaders oock bij de
heeren gedeputeerden der steden Hoom e.nde Edam bedenckelijckheyt heeft gevonden, waeromme het advis, dienaengaende
uytgebracht, bij ons en bij opgemelde heeren gedeputeerden
van Hoom en Edam is overgenomen. De redenen, die ons tot de
voorsz. ovememinge hebben gemoveert, sijn geweest: eerst, dat
naer het aIgemeyne recht de wetten en placcaten werdengemaeckt
voor het toecomende en niet voor het voorledene; ten tweden,
dat diegeenen, die bevorens granen op tijt 'rebben gecoft of
vercoft, hebben geverseert in re licita; ende ten derden dat aen
diegeenen, die sodanige contracten hebben aengegaen en die ver-
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volgens staet hebben gemaeckt van de bedongen granen en hop
te moeten leveren en ontfangen op een gestelde tijt, door de vernietiginge der voorsz. contracten grote schade en praejudicie
souden werden toegebracht.
(3.) Doch jegens die voorsz. redenen is door de heere raadpensionaris geseght, dat de eerste weI gemeenlijck plaats heeft, maer
niet altoos en bijsonder niet, wanneer er redenen dienen om de
wetten of placcaten oock op voorgaande gevallen te doen opereren; dat de twede bij hem niet wierde toegestaen als hebbende
Sijn Ed. gemeynt, dat sodanige handelinge niet alleen na rechten,
maer ook volgens vorige placcaten souden wesen geprohibeert,
hoewel de voorsz. placcaten in ongebruyck souden sijn geraeckt;
en dat de derde weI bewees, dat er dese en geene particulieren
daerbij souden comen te lijden ofte te verliesen, maer dat het
voorsz. verlies wierde gecompenseert per utilitatem publicam.
(4.) Waarbij de heere raadpensionaris dan oock noch heeft
gevoeght, dat in allen gevallen diegeenen, die sodanige optieparthijen hebben aengegaen, van geen arger n~ture sullen sijn als
alle de andere ingesetenen van den staet en dat sijluiden, indien
sij jegenwoordigh granen of hop nodigh hebben, deselve jegenwoordigh. na de prijs soo die nu is, cunnen copen, en indien sij
haarselven hiernaer daervan sullen moeten voorsien, sij of althans of hiernaer deselve cunnen copen en ontfangen tot 50danigen prijs als die althans is of hiernaer sal wesen. En waarbij
opgemelde heere raadpensionaris oock noch wijders heeft geseght
dat, indien alleen voor het toecomende de voorsz. optieparthijen
souden werden verboden, hetselvige in dese praesente ongelegentheyt van weynigh vrucht sal sijn, doordien niet alleen bij
diergelijcke handelingen meer granen en hop. vercoft en gecoft
sijn als in de provincie werden gevonden, maer dat oock, ingevalle
de voorsz. handelingen stand souden grijpen en dat vervolgens
de vercopers tot de dadelijcke leverantie souden werden geobligeert, het kooren ende hop noch meer in prijs sullen steygeren
als deselve bevorens sijn geweest.
(5.) U. E. G. A. gelieven de goetheyt te hebben van ons desen
aengaende van derselver welgevallen te informeren en ons, is
het mogelijk, derselve ordres hierop te laten toecomen tegens
aenstaende Vrijdagh 1), dewijle de heer raadpensionaris daerop
1) 24 October 1698.
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heeft geurgeert en heeft gemeynt, dat hierinne spoedighlijck een
goede resolutie behoort te werden genomen.

(Missiven van gedeputeerden ter dagvaarl, band 26).

NO·3·
EXTRACT UIT HET RAPPORT DER COMMISSIE UIT DEN RAAD
DER STAD AMSTERDAM

1)

VAN

24

OCTOBER

I6g8.

(I.) Zouden onder reverente correctie van den achtbaren raad
van advise zijn, dat dewijle zij onderrecht zijn geworden, dat geen
windhandel in den hop nogte koop en verkoop derzelve op tijd
tusschen kooplieden werd aangegaen, het derhalven onnoodig
zoude zijn dezelve te verbieden.
(2.) En voorsoveel de voorkoop, die de kooplieden met de boeren aengaen, een koop op tijd zoude schijnen te wesen, dat het
te niet doen ofte verbieden van zoodanige koop zeer nadeelig
soude wezen, als werdende door dat middel de hop hier te lande
gehouden en gepraevenieert, dat so licht niet nae andere plaetsen
werden vervoert.
(3.) En dewijle de voorsz. missive ook is inhoudende, dat het
verbod van den uitv6er van hop bij H. E. G. M. is gearresteert,
zo zullen commissarissen niet twijfelen, of hetzelve zal insgel,i jx
bij H. H. M. ten reguarde van de Geunieerde Provincien, gelijk
mede van het ressort v~n de Generaliteit werden geresolveert,
dewijle andersints de hop voor een groot gedeelte in een andere
provincie, als namentlijk Gelderland ofte ook onder het district
van de Generaliteit vallende, als de Meyereye van den Bosch, vandaer nae Munster, Westfalen ende andere plaetsen zoude werden
gebracht in plaetse van nae deze provincie en particulierlijk deze
stad, alwaer reeds een zeer groote schaersheid is.
(4.) En belangende nu het annulleren van devoorsz. windhandel
en koop en verkoop op tijd, zelfs van zodanige, die voor dato van
het verbod zouden wesen aengegaen, zo zouden commissarissen
van gedachten zijn, dat of weI zulx van geen nuttigheid kan wezen
ten regarde van de hop als waerin, gelijk hiervooren is gemeld,
1) De commissie bestond uit de heeren: Daniel Bernard, heer van Kattenbroeck,
Daniel Hochepied en Ferdinand van Collen.
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geen windhandel werd gedreven, hetzelve echter bij deses tijds
gelegentheid ten reguarde van de gran en van eenige noodsakelijkheid soude schijnen, geconsidereert wesende de groote quan
tHeyt derzelve die in dier voegen, namentlijk om voor ultimo.
December altijd te mogen leveren en nae dato te moeten leveren,
is verkogt, dewelke zelfs zoo excessief is, dat hetzelve in geenen
deelen en op zeer verre nae niet zal kunnen werden geleverd, en
door welke noodsakelijkheid van te moeten leveren de prijs van
de granen nae aIle apparentie noch merkelijk zaI werqen opgeset.
(5.) Dan aen de andere zijde wesende aengemerkt de hardigheid, die het in sich zoude hebben ten reguarde van zodanige
menschen, die op een wettige en geoorlofte manier bij zodanige
koop op tijd voordeel hebbende gedaen en gevaer van verlies geloopen; door zodanige annullatie daervan zouden werden berooft,
zoo zouden commissarissen desaengaende weI incIineren tot een
middelweg ofte temperament, namentIijk dat zodanige handelingen door authoriteit van den staat wierden afgemaekt; te weten,
een last rogge, hetwelk althans geld van t80 tot 210 g.gls, voor 160
g.gls, zullende aIsdan bij den kooper nog een redelijke wlnst werden
genooten, dewijle de meeste partijen zijn gedaen tegens Iiz en
II5 g.gls; werdende sodanige handelingen ten reguarde van de
tarw en gerst, nae dat commissarissen onderrecht zijn, niet aengegaen, dogh zijnde bereits eenige weinige partijen rogge tegens
150 en 170 g.gls afgemaekt.
(Resolutie-boeken der vroedschap, deel 44, I. 168 e.v.)

NO·4·
EXTRACT UIT DE RESOLUTIE DER STATEN VAN HOLLAND VAN

25

OCTOBER

I698.

(I.) Is naer voorgaende deliberatie ende in achtinge genomen
zijnde, dat het placaet, den seventhienden deser loopende maendt
October jegens alle verkoopingen op tijdt van tarwe, rogge,
gerste, spelte, haver, boeckweyt, erweten ofte boonen, ende die
men optie-partijen noemt., bij de heeren Staten-Generaal der
Vereenighde Nederlanden geemaneert, aIleen is spreeckertde voor
het toekomende, ende dat bevonden werdt, dat al bevoorens seer
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considerable partijhen soodanigh gekocht ende verkocht zijn, dewelcke, ingevaIle aIle souden moeten werden voldaen, oock
duyrte in de graenen souden veroorsaecken, edoch dat onder deselve verscheyde buyten 's landts zijn gecontracteert op effective
leveringh, waarvan geen naedeel is te wachten;
(2.) is goedtgevonden ende verstaen, dat burgemeesteren ende
regeerders van de steden sullen werden geauthoriseert mits desen
omme de plano ende sonder figuyr van proces te examineren
soodanige contracten van koop ofte verkoop op tijdt ende op
leveringh, alsmede die men optie-parthijen noemt, deselve stant
te doen grijpen, te niet te doen, te arbitreren ende modereren,
soodanigh, als sij ten meesten dienste van den lande, tot voorkominge van de voorschreve duyrte, en de de redelijckheydt ende
billickheydt tusschen den kooper ende verkooper, sullen vinden
te behooren.
(Resolutien der Staten van Holland · van het faar I698, p. 503)

NO·5·
EXTRACT UIT EEN MISSIVE VAN GEDEPUTEERDEN VAN
AMSTERDAM VAN

2I

NOVEMBER

r698.

Wij hebben dezen mergen met de heer raadpensionaris gesproken over het reguleren van de contracten tot het leveren
ende ontfangen van rogge op tijt aengegaen en over het brengen
van de contracten op een vaste ende egale voet, en heeft Sijn WelEd. aengenomen die saecke in een nader besogne te doen overwegen, 't w:elk reets mergen staat te geschieden, doordien alsdan
niet aIleen sal werden gebesogneert over het werck van de granen
in het algemeyn en hoedanigh op de bequaemste wijse de steden
en dorpen, die de grootste verlegentheyt hebben, sullen cunnen
werden geholpen, maer ook particulierlijck over een remonstrantie, door de copers van rogge op tijt aen E. G. M. overgelevert en huyden ter vergaderingh gelesen, waerbij deselve hebben
versocht dat de prijs, na dewelcke de voorsz. contracte~ door de
vercopers souden moeten werden voldaen, sou werden gefixeert
sooals deselve ten tijde van het verbod van den uytvoer is geweest.
(Missiven van gedeputeerden ter dagvaart, deel 26).
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No.6.
EXTRACT UIT EEN MISSIVE VAN GEDEPUTEERDEN VAN
AMSTERDAM VAN

25 NOVEMBER 16g8.

(r.) De afdoeninge der contracten in rogge op tijd, voor bet
bewuste verbod aengegaen, dewelcke gemeent werd dat, volgens
de resolutie van de voorgaande vergaderinge" best bij de heeren
burgemeesteren of die dezelve daartoe zouden gelieven te substitueeren, zoude werden gedaen, om veele redenen, die daartoe
zijn bijgebragt.
(2.) Doch dat, indien zulks U. E. G. A. welgevallig was, bij de
nader resolutie daerover te neemen, zoude konnen werden gesteId, dat de heeren burgemeesteren of derzelver gesubstitueerdens in 't afmaaken der voorsz. contracten zouden neemen zo
veel regard op de voet, die U. E. G. A. bij de marginale aantekeninge op dat point hebben gelieven te fixeeren, als eenigsints
mogelijk zoude zijn.
(3.) Op welk concept wij U. E. G. A. nader gedagten jegens
overmorgen gedienstig verzoeken.
(Ibidem.)

NO· 7·
EXTRACT UIT EEN MISSIVE VAN BURGEMEESTERS VAN
AMSTERDAM AAN GEDEPUTEERDEN VAN

26 NOVEMBER r6g8.

Wat vorders belangt de afdoeninge der contracten op tijd, voor
het verbod aengegaen, souden wij liefst sien, dat bij H. E. G. M.
,een egale en vaste voet wierde beraemt ende gefixeert, volgens dewelke de voors. contracten in aIle de steden van Roliant soude
moeten werden afgedaen, doch bij sooverre sulx bij de leden geen
I
'
ingressie mogte vinden, 500 sullen wij het ons wellaeten gevaIlen,
dat de voors. afdoeninge bij de heeren burgemeesteren'of derzelve
gesubstitueerdens werde gedaen.
(Stadsmissiven ter dagvaart, deel 4.)
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No.8.
EXTRACT UIT DE RESOLUTIE DER STATEN VAN HOLLAND VAN

28

NOVEMBER

16g8.

(I.) De raedtpensionaris heeft ter vergaderinge voorghedragen, dat de resolutie van H. E. G. M. in dato den 25sten October
laetstleden, (waerbij burgermeesteren ende regeerders van de
steden, aldaer gemelt, waren geauthoriseert om de contracten
van leveringe van graenen op tijdt, voor dato van 't laetste verbodt jegens diergelijcke contracten aengegaen, summarie te
examineren ende af te doen) niet weI hadde konnen werden te
werck gesteldt, doordien eenige bedenkingen ende inconvenienten sigh daeromtrent hadden opgedaen.
(2.) Gevende hij, raedtpensionaris, dienvolgendein bedencken,
of H. E. G. M. niet souden konnen goedtvinden een vaste ende
generale voet te beramen, nae dewelcke de voldoeninge van de
voorschreve contracten op tijdt souden werden gereguleert.
(3.) Waerop gedelibereert zijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat de verkoopers in soodanige contracten van graenen,
haver, boeckweyt ende erten ofte van boonen op tijdt, niet gehouden sullen wesen deselve effective te leveren, maer dat de
verkoopers sullen vermogen te volstaen met de betalingen van
de helfte van die somme, dewelcke het different maeckt tusschen
de prijs, in de voorschreve contracten uytgedruckt, ende de prijs,
waer,op deselve graenen ende verdere specien zijn geweest ten
tijde van het verbodt, bij H. H. M. op den sesthienden October
laetstleden j'egens den uytvoer der granen vastgestelt, volgens
de prijscourant van den achtienden daeraenvolgende.
(4.) Ende particulierlijck, dat de verkoopers op tijdt van gesonde gedrooghde rogge, dewelcke soude moeten wegen hondert
en vijftien ponden, sullen vermogen te volstaen met aen de houders van soodanige contracten te betalen de helft van de differentiale somme tusschen de prijs, in de contracten uytgedruckt,
ende de prijs, op dewelcke soodanige rogge ten tijde van 't voorschreve verbodt van H. H M. zijn geweest ende dewelcke om
veele redenen werdt verstaen alsdoen te zijn geweest op 200
goudtguldens het last.
(5.) Ende oversulcks dat de voldoeninge der contracten,
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waerbij de verkoopers hebben aengenomen soodanige rogge als
voorschreve op tijdt te leveren tot hondert en twintigh goudtguldens per last, werdt verstaen bij desen gereguleert te laeten op
den voet van hondert en tsestigh goutguldens, ende van de contracten aengegaen tot hondert en veertigh goudtguldens op den
voet van hondert en tseventigh goutguldens, ende soo voorts
nae advenant; ende dit alles, 'tzij de voorschreve contracten
noch zijn in handen van de originele koopers of weI aen andere bij
transport zijn overgegaen, soo nochtans, dat indien den getransporteerde daerdoor schade soude komen te lijden, als namentlijck wanneer den originelen koop ten prijse van hondert en twintigh goudtguldens per last ende het transport voor hondert en
tseventigh goutguldens soude wesen gedaen, alsdan de middelwegh sal moeten werden genomen tusschen de prijs van het
transport ende tweehondert goudtguldens, ende dienvolgende de
voldoeninge van den getransporteerde in · 't voorschreve geval
gereguleert op den voet van hondert vijf en tachtigh goudtguldens.
(6.) Ende sal hiervan bij publicatie kennisse werden gegeven,
opdat de ingezetenen, die dit soude mogen aengaen, weten,
hoedanigh de voorschreve contracten van leveringe op tijdt,
dewelcke noch niet afgemaeckt of niet voldaen zijn, voldaen
moeten werden.
(7.) Ende dat ter Generaliteyt de saecken daerheenen sal
werden gedirigeert, ten eynde hetselve in een placcaet van H. H.
M. moge werden verandert; des sal dien onvermindert b~j ontstentenisse ofte vertreck van dien de voorschreve pu blicatie
echter in dese provincie gedaen werden.
(Resolutien der Staten van Holland van het faar r698, p.
556. Op I December r698 werd door de Staten-Generaal een
plakkaat uitgevaardigd "tot voorkominge van questien in 't
verkoopen van de granen etc. op optie-partijen", dat woordelijk gelijkluidend is met de hierboven afgedrukte resolutie
van Holland.)

!•

III.
BESCHEIDEN OVER DEN SLAVENHANDEL DER WESTINDISCHE COMPAGNIE, MEDEGEDEELD DOOR
Mr. Dr. S. VAN BRAKEL.

Na den vrede van Munster hebben onze handelsbetrekkingen met de
Spaansche monarchie een groote vlucht genomen. Gedurende de tweede
helft der zeventiende eeuw waren de Hollandsche kooplieden vermoedelijk
de grootste importeurs in Spanje en de Spaansche kolonil!n, hetzij zij openlijk op eigen naam handelden, hetzij zij als commanditairen van Spaansche
kooplieden of als lastgevers van Spaansche commissionairs optraden. De
geschiedenis van dezen handelstak moet nog geschreven worden en zal vermoedelijk nog weI geruimen tijd ongeschreven blijven. Over een onderdeel, dat tevens van belang is voor ooze eigen koloniale geschiedenis trachten de hier afgedrukte stukken eenig licht te ontsteken.
In het genoemde tijdvak waren de Hollanders nl. ook de grootste slavenleveranciers van Spaansch Amerika. Wellicht kan men ~elfs zeggen, dat
deze slavenleveranties den grondslag vormden van den ganschen handelsinvloed onzer landgenooten in de Spaansche kolonien. Want de slavencontracten waren niet alleen gezocht om het directe voordeel dat zij opleverden, ' doch niet minder om de gelegenheid, welke zij boden om op groote
schaal andere goederen in de Spaansche kOlonien binnen te smokkelen.
Waaraan dankten de Hollanders deze hegemonie in den slavenhandel?
Natuurlijk aan een menigte van oorzaken. Maar daaronder is er toch eene
van bijzonder belang en dat is de vijandschap, die sedert den opstand der
Portugeezen in 1640' tusschen Spanje en Portugal bestond. Dezelfde omstandigheden, dievoor de West-Indische Compagnie tothetverliesvanhaar
Braziliaansch rijk leidden, waren de oorzaak van een krachtigen opbloei
van baren slavenhandel. Om dit duidelijk te maken moeten wij echter iets
verder in de geschiedenis teruggaan 1).
1) De volgende bijzonderheden zijn, voorzoover geen andere bron is vermeld,
grootendeels ontleend aan het werk van G. Scelle : La traite negriere aux lndes de
Castille (1906), Verder meen ik hier te mogen verwijzen naar II\ijn artikel "Slave'nhandel" in de Encyclopedie van Suriname en Ned, West-Indi!, waar ook litteratuur-
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De bekende beslissing van Paus Alexander VI, waarbij de wereld in
twee helften werd verdeeld, waarvan de eene als kolonisatiegebied aan
Spanje en de andere aan Portugal werd toegewezen, maakte het Spanje
onmogelijk in Afrika eigen kolonien te verwerven. Voor den, ongeveer sedert het jaar 1500 begonnen, aanvoer van slaven in SpaanschAmerika was
het daarom op de Portugeesche bezittingen aangewezen. Dit bleef natuurlijk zoo toen Portugal onder Spaansche heerschappij kwam. Doch toen
Portugal in opstand kwam en zich los maakte van de Spaansche overheersching, moest een andere leverancier worden gezocht. Het uitsluitend
recht om slaven in de Spaansche koloni?n te importeeren had de Spaansche regeering reeds sinds geruimen tijd aan zich getrokken, om het dan
tegen aanzienlijke betalingen aan een combinatie van kooplieden te verpachten. Deze contracten waren de z. g. assiento's, die in de Spaanschkoloniale geschiedenis een groote rol hebben gespeeld. Na 1640 'ging het
natuurlijk niet meer aan dergelijke, door de Spanjaarden als voorrechten
beschouwde, bevoegdheden in handen te laten van opstandelingen gelijk
de Portugeezen. Maar de eenige andere mogendheid, die in 1640 Afrikaansche kolonies bezat, voldoende om in -de behoefte aan slaven te
voorzien. was de republiek der zeven provincien. door Spanje evenzeer
als opstandelingen beschouwd. Een slavencontract aan te gaan met de
Hollandsche West-Indische Compagnie was dus evenzeer uitgesloten.
Het gevolg was dat Spanje van 1640--1660 geen assiento sloot en dat
feitelijk door smokkelhandel in 'de behoeften der Spaansche kolonien
werd voorzien.
Voor dezen smokkelhandel nu was de W.-I. Cie. 1) beter uitgerust dan
een barer mededingers. In hare Afrikaansche kolonien bezat zij een onuitputtelijk slavenreservoir en het in 1634 bezette Cura~o was door ,zijne ligging bij uitstek geschikt als tusschenstation voor den geoodoofden of heimelijken handel met de Spaarische kolonien, zoowel op hetvasteland als op
de West-Indische eilanden. Onder het bewind van den directeur Jacob
Pietersz. Tolck (1638-'43) waren de eerste pogingen gedaan om Cura~o
opgaven te vinden zijn. die nog kunnen worden aangevuld door enkele werken en
opstellen vermeld bij Wiitjen: Der Negerhandel in West-Indiln und Siid-AlI:\erika
bis zur Sldavenemancipation (Hansische Geschichtsbliitter I9I3).
1) Doch zij was niet de eenige, die slaven naar W.-Indii! bracht. Men vergelijke het
door Prof, Kernkamp in de B. en W. vfh. Rist. Gen. I90I afgedrukte contract tot
levering van slaven door de Zweedsch-Afrikaansche compagnie, als wier vertegenwoordiger Laurens de Geer optrad, aan drie Amsterdamsche kooplieden, die te Cura~ao een factor aan boord van het slavenschip zouden plaatsen. Daarna zou men verschillende Spaansche kolonies aandoen om te trachten de slaven te slijten. Deze overeenkomst dateert uit}6S7,
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tot het centrum van den West-Indischen slavenhandel te maken 1). AIle
slaven door schepen der compagnie buitgemaakt bij het nemen van Portugeesche of andere vijandelijke schepen werden naar Cura~ao overgebracht
en de vrijbuiters, die een commissie van de cie. hadden verkregen moesten
zich verplichten hetzelfde te doen I). Hoewel de onkosten, welke de bezetting van dit eiland medebracht, aanvankelijk nog niet werden opgewogen
door de voordeelen van dezen slavenhandel, en men tot in 1645 toe telkens
delibereerde of het met het oog op deze onkosten niet beter was Cura~o
weer te verlaten I), hadden deze maatregelen gaandeweg toch succ~.
Vooral het krachtige bestuur van Pieter Stuyvesant, die van 1643-'46
over Cura~ao en daarna tevens over N.-Nederland het bewind voerde,
schijnt aan de slavenmarkt in eerstgenoemde bezitting ten goede te zijn gekomen 4). Van Cura~o werden de slaven-en dan tevens ook weI andere
waren - naar "terra firma" gebracht. Hoewel deze invoer officieel aan
Spanjaarden zoowel als aan Hollanders verboden was, behoefde men daarbij niet al te veel voorzorgen te nemen. Zoowel de dringende behoefte der
kolonien als de rijke "wijnpotten", die aan de Spaansche ambtenaren
werden uitgedeeld - van den gouverneur af tot aan den Ininsten douanebeambte toe- maakten dat de Spaansche overheden veel door de vingers
zagen en dat af en toe opduikende gemoedsbezwaren, door een hernieuwden gouden regen gemakkelijk tot bedaren werden gebracht. De behoefte
derSpaansche kolonien, die officieel geheel door de beidevloten, welke j aarlijks uit Spanje vertrokken, heetten te worden bevredigd, waren trouwens
vaak zoo nijpend, dat zij een sterke verontschuldiging vormden voor het
plichtverzuim der overheden. De verhoudingen worden duidelijk belicht
door eenige brieven door Beck, den vice-directeur van Cura~o, in de
jaren 1657-9 aan den directeur Stuyvesant geschreven I) en waarin
Beck mededeelt, dat hij met de Spaanschen gouverneur te Caracas officieele onderhandelingen heeft aangeknoopt over de regeling van het
1) Vgl. J. H. Hamelberg: De Nederlanders op de W.-I. eilanden (Amsterdam
19°1-'°9) biz. 38.
I) Vgl. de "Documenten" behoorende bij Hamelbergs 'bovengenoemd werk I biz.
48, waar uit de Resolutii!n der Kamer Zeeland van de W.-I. Cie. d. d. 14 Febr. 1641,
genomen ter uitvoering van een besluit der Heeren XIX d. d. 12 Dec. 1640, het formulier wordt vastgesteld van een kaperbrief, waarin 0. m. wordt bepaald, dat alle buitgemaakte slaven naar Curac;ao moeten worden gebracht en daar aan de Compagnie
overgedaan tegen den prijs van t 65 per "Ieverbare" sla;tf.
• ) A. W. Doc. bl. 49-50. Inderdaad zou Curac;ao weer verlaten zijn als daartoe
niet de toestemming der S. G. noodig ware gewee.stj a. w. tekst biz. 40.
4) A. w. biz. 42.
6) Afgedrukt bij 0' Callaghan: The Voyages of the Slavers St. John and Arms of
Amsterdam. N.- York colonial tracts. Albany 1867, biz. II3 e. ·v.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK IV.
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handelsverkeer tusschen Cura~ao en Venezuela. Hoewel de Gouverneur
ten slotte niet tot een formeele overeenkomst dorst over te gaan, daar hij
bevreesd was voor het verwijt daardoor de bepalingen van den vrede van
Munster te overtreden, kwam men toch tot overeenstemming en de eenige
moeilijkheid, die zich bij de uitvoering voordeed, bestond ' hierin, dat
de voorraden slaven en goederen op Cura~ao steeds te klein waren
o~ aIle behoeften der Spanjaarden te bevredigen 1).
Het verkeer
tusschen Cura~o en den vasten wal geschiedde met Spaansche
schepen'), blijkbaar om den schijn te redden, want ook deze Spaansche
schepen voeren vaak voor Hollandsche rekening 8). Waar beide partijen
zoo een van zin waren en de Spanjaarden bovendien gaarne met de Hollanders handelden, daar zij deze als betrouwbaarder en eerlijker hadden
leeren kennen dan de Engelschen 4) is het natuurlijk dat de uitkomsten
beiden voldeden. In het tijdperk, waarin geen officieel assiento bestond
uitten noch de Spaansche bestuurders noch de kolonisten klachten
over onvoldoenden slavenaanvoer en teekenend is het, dat de afsluiting van een nieuw assiento met de Genueezen Grillo en Lomellino
in 1662 in Spaansch Amerika algemeene ontevredenheid wekte. Dit verzet is begrijpelijk, als men weet dat de aSsientisten volstrekt niet van
plan waren, zelf slaven uit Afrika aan tevoeren, doch ze in West-Indievan
de Hollandsche en Engelsche Compagnieen wilden koopen. Voor ZuidAmerika had dit assiento dus slechts tot gevolg, dat een schakel meer in
den keten werd ingevoegd en - wat nog erger was - dat de slaveninvoer
een monopolie werdin handen der assientisten, een monopolie dat nog drukkender was dan dat van vroegere assiento's, omdat te voren de Spaansche
kroon zich steeds had voorbehouden, buit;n het assiento om, nog aan
anderen den invoer van slaven toe te staan en de beide Genueezen ditmaal
hadden weten te bewerken, dat dit voorbehoud verviel. De Raad van
Indie, die van dit assiento beperking van den smokkelhandel i,n goederen
had gehoopt, kwam eveneens bedrogen uit. Want van den aanvang af
werden door den Raad lui,de klachten aangeheven over den ongeoorloof1) 0' Callaghan a. w. bl. 124 e. v., zie vooral den brief van Beck aan Stuyvesant uit
Aug. 1659.
I) Vgl. den brief van Beck d. d. II Juni 1657 en diens schrijven aan de Kamer
Amsterdam d. d. 4 Febr. 1660 (a. w. bl. 147), waarin de noodzakelijkheid bepleit
wordt, met kracht de boekaniers te lijf te gaan, daar anders de Spaansche kooplieden
worden afgeschrikt.
I) A. w. bl. 147. Beck schrijft, dat twee Spaansche schepen zijn aangekomen am
slaven naar terra firma te brengen. Zij varen voor rekening van H. Pieters en Guil·
laume Momma, twee Arnsterdamsche koopUeden.
6) Zie hieronder, biz. 52.
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den goederenhandel, die door de assientisten met Cura~o werd gedreven
Juist om den smokkelhandel met andere goederen tegen te gaan had men
in het assiento het aantal schepen gelimiteerd dat voor den slavenaanvoer
mocht worden gebruikt. Deze bepaling miste zijn doel reeds door het feit,
dat het assiento de slaven op Cura~o in ontvangst nam, in stede van ze
uit Guinea te halen zooals de Raad van Indi~ had ondersteld. Want het
aantal schepen was natuurlijk berekend op deze laatste onderstelling en
grooter dan voor regelmatigen slavenaanvoer van Curac;ao noodig was.
Ret eenige resultaat van deze bepaling was dus, dat om ruimte voor
zooveel mogelijk smokkelwaar te krijgen, de slaven in de schepen van
den assientist nog meer dan anders werden op- eengepakt.
Boven zeide ik reeds, dat gedurende dit assiento, hetwelk ondanks vele
wrijving met de Spaansche regeering van 1662-1675 stand 'hield, de
ingevoerde slaven aan de assientisten werden geleverd door Hollandsche
en Engelsche Compagnieen. Men mag echter weI aannemen dat de Hollanders het leeuwendeel leverden. Want al werd met de Engelsche
Guinea Company een contract voor de levering ·van groote partijen
slaven afgesloten, de Spaansche regeering verzette zich tegen deze overeenkomst, daar Engeland toen nog met Spanje in oorlog was. Het is
trouwens aan ernstigen twijfel onderhevig, of de Engelschen deze verplichtingen hadden kunnen nakomen. Hunne positie aan de kust van Guinea
was in dezen tijd nog onzeker en kon de vergelijking met die der Hollanders niet doorstaan. Duidelijk blijkt het overwicht van den Hollandschen slavenhandel uit de bepaling van het assiento, in 1675 met
Antonio Garcia gesloten. Deze verplichtte zich, jaarlijks 4000 slaven te
leveren doch bedong tevens, dat in geval van oorlog met Engeland dit
getal tot 3000 en bij oorlog met de Zeven Provincien tot 2000, dus tot op
de helft zou worden teruggebracht. Toevallig zien wij uit het onder·no. 3
afgedrukte contract, dat de W.-I. Cie. op zich nam, hem jaarlijks van het
geheele aantal benoodigde slaven te voorzien 1). Voor de Cie. was echter
de toen bestaande oorlogstoestand op de kust van Guinea geen bezwaar
aan deze verplichting te voldoen. Integendeel, zij nam juist op zich de
4000 slaven te leveren, zoolang die oorlog bestond en zou a1s de vrede gesloten was, hare levering tot 3500 stuks beperken, vermoedelijk omdat de
assientist dan ook aan andere vestigingen in Afrika negers wilde inkoopen.
Bij dit assiento van 1675 blijkt de Hollandsche invloed in dezen handelstak
1) N. B. Garcia had zich tegenover de Spaansche Iuoon verbonden, zeli de slaven
uit Portugeesche kolonies te halen .
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nog duidelijker dan in het vorige. Want terwijl vroeger het assiento te
Amsterdam een Portugeeschen of Genueeschen agent had gehad, traden
nu de Amsterdamsche kooplieden Balthasar en Joseph Coymans als de
bankiers en vertegenwoordigers van het assiento op. Zij waren reeds
vroeger sterk in den handel vanuit Sevilla op Spaansch Amerika gedreven
geinteresseerd geweest en daardoor, zoowel als door hun uitgebreide
relaties te Amsterdam, in een bijzonder gunstige positie om als tusschenpersoon tusschen het assiento en de W.-I. Cie. op te treden. Daar eenige
jaren later Balthasar. Coymans aile bezwaren der Spaansche regeering
wist te overwinnen en zelf a1s assientist optrad (1684) is het zelfs niet
onwaarschijnlijk, dat ook het assiento van 1675 met Hollandsch geld gedreven werd en dat reeds in dat jaar feitelijk het assiento in Hollandsche
handen kwam 1).
Het spreekt bijna vanzelf dat ook bij dit assiento de leiders bezweken
voor de verIeiding om van het verkeer met slavenschepen gebruik te
maken om een verboden smokkelhandel in andere goederen op touw te
zetten.
Ais wij dan ook vememen dat juist in dien tijd Manuel de Belmonte, de
Spaansche handelsagent te Amsterdam (den consul zouden wij hem noemen), schrijft over het zeer drukke smokkelverkeert usschen Cura~o en de
Spaansche kolonien, dan gelooven wij hem gaarne, en ook als hij in overeenstemming met de geruchten, die te Amsterdam zelf liepen, meent dat
de assientisten weI daarachter zouden zitten. Desondanks verklaarde, gelijk Scelleuitdrukkelijk memoreert, de Raad van Indie nog omstreeks
1680 dat de Hollandsche kooplieden eerlijker en betrouwbaarder waren
gebleken dan de Engelsche, zoodat men ook beter op de nakoming der
met hen gesloten contracten kon rekenen.
De verdere loop van zaken ligt buiten het bestek dezer toelichting.
Genoeg zij het te vermelden, dat de Hollandsche hegemonie op dit gebied
kon worden gehandhaafd totdat met den overgang van de Spaansche
kroon aan een Bourbon (in 1702) het assiento in Fransche handen kwam.
1) De familie Coymans was trouwens in den slavenhandel geen onbekende. Een neef
van de beide bankiers, Isaac Coymans, die vroeger in dienst der W.-I. Cie. was geweest, richtte na zijn terugkomst de z.g. Deensch-Afrikaansche Cie. op, die, hoewel
naar den vorm een Deensche maatschappij, feitelijk een H.ollandsche onderneming
was, daar al het geld uit H.olland werd gefourneerd. Wegens de schade, die hij
daardoor aan de W.-I, Cie. had berokkend, werd Isaac Coymans in 1662 tot zes jaar
gevangenisstraf, f 20.000 boete en eeuwige verbanning uit Holland veroordeeld, een
straf, die hem later echter grootendeels is kwijtgescholden. Zie daarover het opstel van
de Roever: ,.Twee concurrenten der W. I. Cie." in Oud Holland 1889 en Kernkamps
Bontemantel uitgave 1, biz. :165 e. v.
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Het hoogtepunt van den Nederlandschen invloed we'rd bereikt ,in de
jaren 1684-'88, toen Coymans zelf het assiento afsloot en geen Spanjaarden of Genueezen als stroomannen meer noodig had .

• ••
De volgende stukken nu geven nadere bijzonderheden over de rol door
de W.-1. Cie. gespeeld tijdens de assiento's .van 1662-1670 en van 1675
en doen ons tevens een blik slaan in de werkwijze der Cie. en den financieelen opzet van het slavenhalersbedrijf. De stukken werden door mij aangetroffen in het archief van de Directie van den Oosterschen handel en
Reederijen te Amsterdam 1). Hoe zij in datarchief terecht zijn gekomen
blijkt niet. Er bestond tusschen de W.-l. Cie. en de Directie geen enkel
verband en de stukken dateeren uit een tijd toen de directie nog niet bestond. Vermoedelijk zijn zij onder de particuliere papieren van een bewindhebber der W.-l.Cie. geraakt en door een van diens nazaten, die Directeui:.
van den Oosterschen handel is geweest, achteloos bij het archief dier instelling gevoegd.
Wij kunnen de stukken in drie groepen verdeelen.
A. contracten over slavenleveranties, 4 in getal en weI resp. uit de
jaren 1662, 1668, 1670 en 1675 I).
B. ..Formulieren van de coopmanschappen", d. w. z. lijsten van de
ladingen (.. cargasoenen") voor slavenhalers resp. uit 1670,' 75 en '78,
benevens een dat ongedateerd is, doch bHjkbaar uit dezen zelfden tijd
afkomstig is.
C. een Hjst van de vivres voor bemanning en slaven op een slavenschip mede te nemen, uit 1678.

Een contract uit het jaar 1672, van gelijke strekking als die, welke hier
zijn afgedrukt, is reeds gepubliceerd door Dr. A. Eekhof 3) . Daarmede
1) Hier mag ik niet verzuimen mijn dank uit te spreken aan den secretaris dezer
insteIling, Jhr. S. van Lennep, die mij niet aIleen toegang gat tot haar archief, doch
ook deze stukken zeer geruimen tijd ter bestudeering afstond.
0) Het laatste is niet een formeel contract, doch een successieve opgaaf der punten
waarover men het eens was geworden.
8) In het Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis XI (1914) biz. 281 e. v. Dr. Eekhof
vergist zich in zijn toelichting evenwel door te vermelden, dat deze slaven van de W.-I .
Cie. werden gekocht door Domingo Grillo (den bovengenoemden aSsientist) om ze op
zijn plantages op Cura~ao te gebruiken. De onjuistheid dezer opvatting blijkt reeds
uit het contract zelf, dat uitdrukkelijk spreekt van de schepen, waarmede de kooper de
slaven zal wegvoeren. De Cura9aosche landbouw was bovendien slechts weinig ontwikkeld en wer~ juist in dezen tijd door de W.-I . Cie ve.rwaarlQosd (vIS!. H"unelberg
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komt het contract van 1670 grootendeels woordelijk overeen. Dit laatste
contract drukte ik daarom niet af. Hierachter is evenwel op eenigszins
belangrijke verschilpunten tusschen beide stukken gewezen. Het belang
dezer reeks contracten bestaat allereerst hierin, dat men daarin een voordurende ontwikkeling kan bespeuren. Telkens wordt een of ander punt
nader uitgewerkt. Daaruit kan men tevens afleiden, welke vragen en
moeilijkbeden zich bij de uitvoering van het vorige contract hadden voorgedaan. Dit is te meer van belang omdat, gelijk Scelle mededeelt, het assiento van 1662 in menig opzicht een nieuwe periode in de geschiedenis
van den slavenhandel inluidt en het contract van dat jaar vermoedelijk
het eerste was, dat onder de werking van dit assiento werd gesloten.
Bij vergelijking der achtereenvolgens gesloten contracten trekt in de
eerste plaats de aandacht, dat de algemeene opzet veranderd is. In het
eerste, dat van 1662, verbinden de bewindhebbers 1) zichuitdrukkelijktot
bIz. 4:). Als men daarbij weet, dat in 1697 - toen inmiddels ook de groote landbouw
tot ontwikkeling was gekomen en de Cie. verscheidene eigen plantages had (Hamelberg, biz. 4:), het geheele getal slaven, dat de W.-I. Cie. voor de bebouwing harer
plant ages en voor andere diensten op CuraCao hield slechts 400 bedroeg (Hamelberg, bIz. 8:), dan is het duidelijk, dat geen planter een koop van 3000 slaven in
eens zou doen. Hamelberg weet evenzeer van het bestaan van dit contract af, doch
heeft het evenmin verstaan, daar hij meent dat het handelt over slavenleveranties
door Grillo en Lomellino aIIn de Cie.
1) Het eHand Curacao stond onder speciale directie van de Kamer Amsterdam der
W.-I. Cie. ;vandaar dat het ook deze kamerwas, die de contract en afsloot. Daar de kust
van Guinea evenwel rechtstreeks onder het beheer der XIX stonden, het centrale
college derW.-I. Cie., was het, zooal niet noodig, dan toch zeker gewenscht, dat ook dit
co!lege in het afsluiten van deze contracten gekend werd. Anders zou het kunnen gebeuren dat "ter custe" niet voldoende slaven beschikbaar bleken. In de overeenkomsten nl die van 166: aangegaan treden de bewindhebbers dan ook niet meer aileen
namens de kamer Amsterdam op, doch vermelden zij tevens, dat die kamer tot het
sluiten van het contract door de XIX gemachtigd was.
In het algemeen stond Amsterdam er op, dat de andere kamers geen schepen naar
Curacao zonden. Uit de opdracht van het beheer over die bezitting aan Amsterdam
volgde eigenlijk volstrekt niet, dat deze kamer een monopolie had voorden handel met
dat eiland. Integendeel het was zelfs vrij dwaas de andere kamers te weren, nu de
winst van aIle kamers in laatste instantie toch weer aan de geheele Cie. ten goede
kwam. Doch de particularistische geest, die ook de Cie. doortrok (zie daarover mijn
artikel Compagnie(West-Indische) in de Encyclopaedie van Surinam een Ned. W.Indie) liet zich ook hier gelden en toen in 1656 de kamer in het Noorderkwartier een
schip naar Curacao uitzond, gaf Amsterdam last, het bij aankomst aIdaar in beslag te
nemen. Dat men in 1668 milder was en gelijk uit het slavencontract van dat jaar blijkt
toestond, dat Zeeuwsche schepen slavenop Curacao aanbrachten, stond vermoedelijk
in verband met het feit, dat in de jaren 1668-'71 de geheele slavenhandel der Cie.
ten bate en ten laste van een afzonderlijk daartoe door de participanten bijeengebracht "fonds" werd gedreven. Van de door dit fonds gemaakte winst kregen de deelnemers 1/" terwijl I/a aan de Cie. kwam. Daar in het beheer van dat fonds aile kamers
aandeel hadden, moesten ook de schepen van aile kamers, die voor rekening van dat
fonds slaven vervoerden, op CuraCao worden toegelaten. Over dit fonds zie men verder de inleiding op de "memorie", door mij in de B. en M. van het Hist. Gen. 1914
uitgegeven.
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bet leveren van 1000 slaven; in dat van 1668 en in alle volgende zijn de
beeren voorzichtiger en bepalen zij zich tot de verbintenis een voldoend
aantal schepen uit te zenden om het bedongen aantal, ditmaal4ooo, ..in te
handelen" en naar Cura~ao te vervoeren om ze daar te leveren. Men voelt
het verschil. Bleken er ..ter custe" geen slaven te krijgen, dan was de Cie.
gedekt; onder vigueur van het eerste contrac~ echter zou zij in dat geval
schadeloosstelling hebben moeten betalen.
Over de te leveren ..waar" worden de contracten gaandeweg uitvoeriger.
Geleverd moesten worden ..leverbare slaven" gelijk het contract van
1662 zegt, of ..stukken van lndic" zooals de terminologie der latere overeenkomsten luidt. Het assiento van 1662 had zooals Scelle mededeelt
voor het eerst de uitdrukking ..stuk van IndHi" (pie~ de Indias) als een
vaststaand nauwkeurig omlijnd begrip gebruikt 1). Hoewel dit begrip ongetwijfeld in en door de in den slavenhandel gevormde gewoonten was opgekomen en bepaald, was het, naar het schijnt, in 1662 in Holland nog niet de
gewone uitdrukking om een normale gezonde slaaf aan te duiden. Maar al
was het begrip in het assiento gedefinieerd, als elke definitie bleek ook
deze in de toepassing onvoHedig te zijn, zoodat wij gaandeweg nadere
omschrijvingen aantreffen. Van den aanvang af stond echter vast, dat een
stuk van Indie niet jonger dan 15 en niet ouder dan 35 jaar mocht zijn,
een bepaling die natuurlijk slechts door schatting op het oog kon worden
gehandhaafd. De gezondheidseischen werden gaandeweg nauwkeurlgeromschreven. In 1662 bepaalde men zich nog tot de eenvoudige eischen, dat
de slaven niet blind of verminkt zouden zijn en in staat om ..sonder hulpe
op boort te gaen"; in 1668 toen men ook reeds het later algemeen voorkomende beding maakte, dat geen slaven uit .. Rio CaIabary, Rio del·Rey
en Rio Cameronis" '} geleverd zouden worden, wordt ten aanzien van de
lichamelijke gesteldheid bovendien bepaald, dat een stuk van lndic geen
..considerabel gebrek." mag hebben en ook niet ..gebroken" mag zijn. Deze
eischen bleven in den tijd~ door onze contracten bestreken, overlgens
dezelfde. Later zijn zij echter verscherpt. Willem Bosman, die tegen het
einde der I7e eeuw verscheiden jaren in dienst der W.-I. Cie. was en zijn
loopbaan besloot als oppetkoopman in Guinea zegt in zijn vaak vermakelijke en steeds betrouwbare .. Nauwkeurige beschrijving der Guinese

1) In het contract van 1657. door Kernkamp uitgegeven (zie hierv66r, bIz. ~8
noat I) worden de uitdrukkingen "stuk van Indie" of ,.1everbare slaaf" dan oak
nag niet gebruikt .
•) Vgl. de door Inij gepubliceerde memorie over den llandel de. W.-I. Cie. in de l}.
en M. Vlm l1et liist. Gen. 1\1 1 f biz. ~7.
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goud-,tanden-, en slavenkust," 1) dat ook slaven, die grijs haar hebben,
een tand kwijt zijn of aan chronische ziekten lijden niet "leverbaar" zijn.
Men zou verkeerd doen nit het bovenstaande af te leiden, dat de
slaven die volgens bovenstaande eischen niet als "stuk van Indit!n"
konden gelden en dus niet "leverbaar" waren '), nu ook niet geleverd
werden I}. Zij werden weI geleverd, doch hadden niet de volle waarde.
Daar het "stuk van Indie" de grondslag van de prijsbepaling was,
rekende men daarbij aldus, dat 3 kinderen van 7-15 jaar gelijk stonden met 2, en 2 van 4-7 met I stuk van Indie. Onder de 4 jaar volgden
de kinderen de moeder i). Evenzoo werden ook gebrekkige negers weI
verkocht, doch bij de waardebepaling werd met de gebreken rekening
gehouden. Zoo werd het "stuk van Indie" een min of meer fictieve rekeneenheid . en is Scelles mededeeling begrijpelijk, dat men om een stuk
van Indie te leveren meestal meer dan een slaaf moest geven i}.
In de 18e eeuw gold het a1s normaal, dat een lading slaven voor t nit
vrouwen en voor t uit mannen bestond. In 1668 en in het ongedrukte
contract van 1670 ging men nog verder en bedongen de assientisten een
levering van ! mannen en t vrouwen, terwijl zij zelfs in beide gevallen nog
een premie behaalden van acht stukken van achten (een stuk of reaal vau
achten wisselde in ivaarde tusschen t 2.40 en t 2.50) voor elken mannelijken
slaaf, die boven de drie-vierde-deelen der lading zou worden geleverd,
Deze bepaIingen bevestigen, wat trouwens van elders bekend was, dat het
den slavenhalers moeite kostte een zoo groot percentage mannelijke
slaven te leveren en is tevens een bewijs, hoe onjuist de bewering va~ vele
verdedigers der slavemij was, dat de slaven grootendeels in den oorlog
krijgsgevangen genomen strijders waren. Voorzoover echter vrouwen
werden geleverd in den leeftijd van 15-35 jaar, golden deze vrouwen

1) Amsterdam 1704, tweede vermeerderde druk 1709. In dit werk vindt men ook
uitgebreide beschrijvingen van den slavenhandel ter kuste tijdens Bosmans verbJijf.
0) De .. makrons" (macarones) of ..bonkjes," geJijk men ze noemde.
I) Aileen slaven boven de 36 behoefden sedert het contract van 1668 niet te worden
aangenomen. In dat van 1662 werden zij met jongens van 7-15 geJijk gesteld.
') Volgens het concept-contract van 1675 en ook vol gens Savary: Dictionaire
Universe I du commerce (1726) 11049, volgden aIleen zuigelingen de moeder. Veel verschil zal dat niet hebben gemaakt, daar bij al deze negervolken de gewoonte bestond
de kinderen zeer lang te zoogen. AI deze bepalingen waren feitelijk natuurIijk niet
anders dan een leiddraad en geen scherpe juridische definities.
6) Nadat de slaven in Guinea van de inIandsche kooplieden en potentaatjes, die
de leveranciers der Cie. waren, waren overgenomen, werden de slaven gekeurd en de
stukken van Indil! op den schouder van een brandmerk voorzien; "maar met zachtheid" voegt Bosman .er bij, die zich bIijkbaar over dit aan den veehandel herinnerend
gebruik toch weI eenigszins scbaamt.
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evengood a1s een volwaardig stuk van Indi~, als de manspersonen en
onverschillig of zij al dan niet een zuigeling bij zich hadden 1). De geringe
waarde die ook in deze bepaling weer aan de kleine kinderen wordt toegekend doet ons zien, hoezeer men overtuigd was van de vruchtbaarheid
der negerinnen en tevens van de ontzettende kindersterfte onder de
negers.
Over het lijden der ongelukkige schepsels tijdens den overlocht naar
Cura~o leveren onze stukken ons weinig nieuws. Slechts geeft no. 8 van de
hierachter afgedrukte stukken ons een denkbeeld van de levensmiddelen,
waarop 4oonegers, naar men meende, tijdensden op drie maanden geschatten duur van den overtocht konden leven Voor vooding komt daaronder
slechts voor: spek, brood, gort en boonen. De brandewijn achtte men vermoedelijk ook voor slaven onontbeerlijk, wilden zij gezond blijven; de
tamarinde diende ter voorkoming en gene zing van scheurbuik en de tabak
a1s versnapering I) . Men ziet het, eenige zorg voor het welzijn der zwarten
kan aan de bewindhebbers niet worden ontzegd, al zijn het vermoodelijk
meer commercieele dan menschlievende overwegingen geweest, die hen
daarloo inspireerden. Naar wat wij van de bemanning der slavenhalers
weten staat het evenwel te vreezen, dat deze bedoolingen door de kapiteins
en m,atrozen zeer slecht werden verwezenlijkt en dat de brandewijn en de
tabak meer aan de bemanning ten goede kwamen, dan aandeongelukkige
lading. Te Cura~ao aangekomen werden de slaven in de depots der W.-I.
Cie.geinterneerd en, nawederom te zijn gekeurd, afgeleverd aandeagenten
van het assiento. Ondertusschen mocht de Cie. de slaven ten haren behoove aan den arbeid zetten. Werden zij niet tijdig') door de factors van
het assiento afgehaald, dan mocht de Cie. ze aan anderen verkoopen.
Evenwel werden maatregelen getroffen om ook dan te zorgen, datde assientisten zooveel mogelijk een monopoliepositie behielden in de Spaansche
bezittingen. Daarom mochten nooit slaven aan bedienden van het assiento
worden verkocht. Vermoedelijk om te maken, dat dit ook niet langs een
omweg geschieden zou, zou de Cie. bovendien aan aIle ingezetenen van
Cura~o verbieden aan de bedienden van het assiento slaventeverkoopen.
Een andere in 1668 genomen maatregel tot het weren van concurrentie
voor het assiento is het verbod aan de schippers der slavenhalers om
1) Savary, a. w. 1049.
.) Zie Eekhofs artikel bIz. 279 en de door dezen
auteur gepubJiceerde merkwaardige instructie voor den kapitein van een slavenschip
der 0 .-1. Cie (aldaar, bIz. 293 e. v.).
a) d. w. z. Diet op den bedongen of nader overeengekomen termijn; aan het assiento
werd daarbij ecbter, gelijk uit het contract van 1668 en uit dat van 1672 (bij Eekhof)
blijkt, vrij wat speelruimte gelaten.
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anders dan in geval van uitersten zeenood, een der West-Indische
eilanden, behalve Curayao, aan te doen. Ten slotte moesten cognossementen worden ingevoerd, waarbij de slaven aan den vice-directeur
van Curayao werden geconslgneerd en zouden de schippers een acte
onderteekenen, waarbij zij zich tot naleving van dit alles verbonden op
verbeurte van hun loon, scheepspart, en aandeel in de vracht. Al deze
bepa1ingen, in 1662 nog onbekend, werden in 1668 ingevoerd 1) en wijzen
uit met hoeveel moeilijkheden de assientisten te kampen hadden om alle
voordeelen van hun monopolie werkelijk te genieten. Vermoedelijk
wenschte de Cie. daartegenover dan ook weI eenige zekerheid te hebben,
dat de negers spoedig zouden worden afgehaald. Sedert 1672 moet de
assientistalthans verklaren, hoeveel schepen hij voor de geregelde verscheping der negers van Curayao naar den vasten wal en de eilanden,
die hij te voorzien heeft, zal gebruiken en beloven steeds dit aantal
daartoe in het water te houden 2) .
Over de termijnen van levering en de veranderingen, die daarin kwamen
en de kortingen, zal ik zwijgen. Zij spreken voor zich zelf.
Na de levering vond de betaling plaats. De prijs per stuk van Indi!
bleef gedurende deze jaren steeds dezelfde, te weten 1071 stuk van
achten. WeI wisseide de waardeering van deze muntsoort. Aanvankelijk
op 50 stuivers dus op t 2.50 gesteld, zonk zij in 1672 tot 48 stuivers, dus
12.4°. De prijs van elk stuk van lndie daalde daardoor feitelijk van
1268.75 tot 1259.' Blijkbaar waren deze leveranties voor de qe. een
tamelijk voordeelige zaak. Anders zou zij niet telkens weer contracten
voor steeds grootere leveranties hebben afgesloten. Met juistheid berekenen, hoeveel aan deze contracten verdiend werd, is natuurlijk onmogelijk en kon de Cie. zelve vermoedelijk ook niet, daar hare algemeene onkosten natuurlijk ook op dezen tak van haar bedrijf drukten.
Uit het hier achter afgedrukte stuk no. 8 (dat evenwel uit 1678 dateert)
blijkt, dat tot aan de aankomst op Curayao een cargasoen van 400 slaven
haar rond t 25.000 kostte. Neemt men aan dat 25 % der ingekochte
slaven onderweg stierven I), dan kostte iedere slaaf op Curayao aangebracht ruim f 80. Daaronder waren dan echter niet begrepen: de alge1) MogeJijk is het natuurlijk dat tusschen deze beide contracten nog andere zijn
gesloten, waarin deze bedingen voorkwamen.
I) Zie het contract bij Eekhof, biz. 282 en art. 3 van het sommier contract van
J675 .
• ) Een schatting, die vermoedelijk niet te hoog is, a1thans voor dezen tijd, daar de
0 .-1. Cie. in J685 bij het overbrengen van een lading slaven van Guinea naar Sumatra
met een sterite van ,50 % rekening hield. Eekhof biz. 28Q.
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meene onkosten der Cie. en van het bestuur in Guinea en Cur~, de
waardevermindering van het schlp, rente aan opgenoemen gelden, onderboud der slaven op Curayao (voorzoover dit niet door bet assiento vergoed
werd) en de gage aan bet scbeepsvolk, voorzoover die niet te voren was

t

t

voldaan. Intusschen de marge tusschen ± 80 en ± 260 is ruim genoeg
om ook deze kosten te voldoen en nog een behoorlijke winst te laten.
Gelijk boven werd medegedeeld werd in 1668 t van de winst 1) dan ook
een voldoende belooning geacht om tot deelneIning in het fonds voor den
slavenbandel uit te lokken en de toestand der Cie. moet weI ze~r berooid
~ijn geweest als t van deze winst haar niet voor een smadelijk faillissement kon bewaren.
Ten slotte zij nog gewezen op de betalingscondities in het eerste contract. Niet minder dan 50000 stukken van acbten moesten bij het afsIuiten van bet contract worden gestort. Blijkbaar verkeerde de Cie. weer in
groote moeilijkheden; vermoedelijk moesten deze gelden haar weI de
fondsen verschaffen, noodig om tot uitvoering van het contract over
te gaan. Ret contract hield echter ook rekening met de mogelijkheid,
dat de slavenscbepen zouden vergaan, in welk geval ook niets betaald
en die f 125.000 gerestitueerd zouden moeten worden. Teekenend voor
bet geringe crediet der Cie. is het, dat de bewindhebbers voor dat geval
zich persoonlijk voor de Cie. borg moeten stellen. Blijkbaar voorzagen
de assientisten dat zjj anders weI eens lang op de restitutie van hun geld
zouden kunnen wachten.
Dat in 1668 een dergeJijk voorscbot niet meer noodig was, was vermoedelijk het gevolg van de opricbting van bet bovengenoemde fonds voor
den slavenhandel l ).
Over de goederen die men naar' Guinea placht te verschepen, bezitten
wij een reeks van berichten, die ons doen zien dat deze goederen gedurende
de gebeele zeventiende eeuw vrijwel dezelfde zijn gebleven. Ret oudste
bericht is dat van Hakluyt en beeft betrekking op bet Inidden der I6e
eeuw'), daarop volgen de scbeepsrekeningen van eenige Guinea-vaarten
in de jaren 1594-'96, door Van Gelder uitgegeven '), de berichten van
1) En weI zonder dat de algemeene onkosten der Cie. in rekening waren gebracht.
Juist om deze te dekken en de Cie. nog bovendien eenigsoulaas in haar berooiden toestand te geven ontving zij 1/3 van de winst door het "fonds" gemaakt.
") Zie hierboven, bIz. 54.
I) BIz. 52 der uitgave van 1904 deel VI, ook afgedrukt bij de Marees, wtg. Naber
bIz. 55 noot.
') EcoDomisch-Historisch Jaarboek, II, bIz. 239 v. v.
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de Marees, die omstreeks 1600 Guinea bezocht 1). van Dirk Ruiters, die
daar in de eerste jaren der zeventiende eeuw vertoefde I) en van Samuel
Brun, die tusschen 1612 en 1621 aan de Goudkust was I). Uit de jaren
1645-'47 bezitten wij de aan het archief der eerste W.-1. Cie. ontlef'ndf' mededeelingen van Watjen I), terwijl Savary ons de toestanden
tusschen 1710 en 1720 schildert a) . De hierachter afgedrukte formulieren
geven dus licht over den toestand in de tweede helft der zeventiende
eeuw, een tijdperk waarover tot dusverre bitter weinig bekend was.
De afgedrukte "formulieren" hebben te meer waarde omdat zij, zooals
Watjen 5) mededeelt en uit de onderschriften trouwens blijkt, werden
opgemaakt door de Compagniesdienaren ter kuste. En al leeren zij
ons slechts, dat de uitvoerartikelen in dit tijdvak in het algemeen
genomen dezelfde waren als die, welke daarvoor en daarna werden
ge~rteerd naar dit deel van Afrika, ook als bewijs voor de
standvastigheid der behoeften van de inboorlingen hebben zij waarde.
Slechts in een opzicht blijkt duidelijk de invloed van hunne aanrakingen
met de Europeanen : de sterke dranken, bij. de Marees als handelsartikel
nog niet genoemd, door Ruiters voor 't eerst vermeld en bij Wil.tjen
slechts in het voorbijgaan aangeroerd, blijken in de jaren omstreeks
1670 reeds een voorname plaats onder de importgoederen te zijn gaan
innemen.
Daarentegen vind ik in deze. formulieren nergens aardewerk vermeld,
hetgeen volgens Watjen veel werd uitgevoerd 8) . Ik onderstel echter dat
Watjen zich heeft vergist en de velerlei "beckens", waarover de Marees,
aan wien hij deze mededeelingen heeft ontleend, bericht, voor aardewerk
heeft aangezien, terwijl uit de thans afgedrukte formulieren duidelijk
blijkt, dat wij hier aan koperen of messingen voorwerpen moeten denken·) .
1) Beschrijvinghe van het gout Koninckrijck van Gunea, uitgave van S. P. I'Hollor6 Naber als deel V der werken van de Linschoten-Vereeniging (1912) .
I) Dierick Ruiters, Toortse der Zeevaert, met Samuel Brun's Schiffahrten eveneens door Naber bewerkt en uitgegeven als deel VI de.r Werken der LinschotenVereeniging (1913).
I) Zur Geschichte des Tauschbandels an der Goldkiiste um die Mitte des r7en
Jahrhunderts, voorkomende in de " Forschungen .. Dietrich Schafer dargebracht
(1915)·
') Dictionaire Universel du commerce I, hlz. 1033 e. v., in het bijzonder ook biz.
1056.
5) A. w., biz. 539.
6) Tenzij de platilhos (~ schotels) van aardewerk waren, hetgeen met bet oog op
den prijs evenwel niet aannemelijk is.
7) De Marees spreekt op biz. 48 uitdrukkelijk van "ysere" beckens, zie ook biz.
52. Savary (I 1037) noemt onder de invoerartikelen der Hollanders in Gambia echter "pots de terre blanes et bleus", terwijl ook bij van Gelder kIeine partij en "aertwerck" worden vermeld (a. w., biz. 246 en 248).
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Vuurwapenen door Savary genoemd schijnen in dezen tijd nog niet door
de Hollanders als koopwaar naar Guinea te zijn gezonden.
De onder no. 8 afgedrukte lijst van voorraden voor bemanning en
lading van een slavenschip kan men vergelijken met soortgelijke lijsten
voor een Hollandsch en een Fransch schip door Savaryl) afgedrukt. Deze
laatste zijn evenwel voor veel sterker bemande schepen berekend.
S.v.B.

No.
IS

I.

SEPTEMBER

1662.

ACCOORT OM 2000 P.I) SLAVEN ENDE MEERDER AAN CURAC;AO
TE LEVEREN ').

Op huyden, den ISen September anno 1662, compareerden
voor mij, Pieter Padthuysen, openbare notaris, bij den Hove van
Hollant geadrnitteert, tot Amsterdam residerende, present de
naergenoemde .getuygen, d'Ed. heeren Abraham Wiemerdoncx
ende Jacob Pergens, bewinthebberen van de geoctroyeerde WestIndische Compagnie ter camere deser stede, daertoe specialijck
gecomrnitteert, ter eenre, ende den heere Alexandero Bosco, als
procuratie ende last hebbende van Srs. Domingo Grillo ende Arbrosio Lomelino, wonende tot Madrid in Hispanien, volgens derselver procuratie, tot Madrid gepasseert voor Geronimo Muuos,
notaris aldaer, in dato den sen dagh der maent July laestleden
deses jaers, ter andere zijde, en verclaerden met malcanderen geaccordeert ende verdragen te sijn, gelijck de respectievelijke
comparanten mits desen verdragen ende accorderen als voIght.
De voorn. heeren bewinthebberen sullen sonder eenige tijtverlies equiperen een, twee of meer schepen, sooals haer E. E. te
rade werden sullen ende deseive een maent naer 't teeckenen van
desen in Texel gereet moeten hebben, versien van carguasoen,
alle behoeften ende ordres, die tot de aenstaende voyagie werden
gerequireert, soodat deselve metten eersten goeden wint zee sullen connen nemen.
1) I 1065.
I) p. = pi~ce = stuk.
.) Dit opschrift is, gelijk de andere opschriften boven de siavencontracten, met andere (zeventiende-eeuwsche) hand op den buitenkant van het stuk geschreven.
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Ten tweeden sullen de voorn. heeren bewinthebberen 8 maenden, naerdat de voorsz. schepen uitgelop'en sullen sijn aen den
voorn. Alexandro Bosco in qualite voorsz. ofte desselfs ordre
opt eylant Curac;ao leveren een getal van rooo stucx negros, geconditioneert als hierna breeder is gestipuleert, met dien verstande nochtans, dat het comende te gebeuren, dat de voorn.
heeren bewinthebberen geen 1000 negers ende mochten ingehandelt hebben ende dienvolgende een minder getal op Cura~o
quamen te brenge.n, in die~ gevalle met een getal van 700 stucx,
sonder iets te verbeuren, sullen mogen volstaen, doch wederom
meer als rooo slaven ingehandelt hebbende ende op 't voorsz.
eylant brengende, deselve altemael, al was het tot een getal van
1400 toe aen den voorn. Alexandro Bosco moeten leveren, sonder dat de voorn. heeren bewinthebberen die aen an deren sullen
mogen vercopen; behoudens nochtans, dat de voorn. heeren bewinthebberen aen den voorn. Bosco in geseyde qualiteyt het getal van rooo leverende, indien der alsdan noch overigh mochten
wesen tot deselve 100 sullen mogen behouden voor haer eygen
selfs gebruyck om naer haer collonien als Nieu-Nederlant, Cayana
etc. gevoerd te werden.
Aen de andere zijde sal den voorn. Alexandro Bosco, qualitate
qua, naer de expiratie van de voorsz. acht maenden, blijvende in
het geheel'tgeen onder van de negentste maent is geconditioneert,
opt voorsz. eylant gereet moeten wesen, om niet alleen de voorsz.
1000 negers, maer oock soo vele, als er door de voorn. heeren bewinthebberen sullen werden gebracht tot een getal van 1400 toe,
ten prijse hiernaer bedongen, sonder eenige exceptie te ontfangen
ende af te halen, maer indien de voorn. heeren op de expiratie van
de voorsz. achtste maent, blijvende insgelijcx mede in het geheel,
't geen onder van de negentste maent is bedongen, minder als een
getal van 700 stucx quamen op Curac;ao te brengen ende te Ieveren,
soo sal de voors. Bosco, qualitate ut supra, evenwel geobligeert
sijn het gebrachte getal te ontfangen, doch vermogen aen de pen,
ningen, die voor de overgebrachte negers sullen werden betaelt20 stucken van achten te corten voor yder slaef, die minder als de
700 sal werden gelevert.
Ende indien het mochte comen te gebeuren, dat de voorsz.
schepen van de heeren bewinthebberen weI binnen een maent in
.Texel mochten gereet sijn, doch weer ende wint niet willende
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dienen, daerdoor genootsaeckt wierden tot in de inaent van Decemberofte langer tewachten, sullen de respectievecontractanten
malkanderen naeder moeten spreecken om den tijt van de voorsz.
aght maenden tot de leverantie vastgestelt te verlengen ende prologeren ende in dien gevalle aen de voorn. heeren bewinthe bberen
niet minder als een maent boven de voorsz. ~cht maenden gegeven
werden; doch de wint in de tijt van een maent goet waeyen de om
uit te loopen ende de schepen of schip van de heeren alsdan niet
uitlopende, soo sullen sij gehouden sijn de gecontracteerde slaven
in aght maenden, blijvende oock int geheel 't geene van de negentste maent is bedongen, te leveren in Curac;ao, blijvende 't geene
daerbuyten is geconditioneert op alles in sijn geheel.
In gevallen de voorsz. schepen uitlopende op haren behoorlijckEm tijdt ende dienvolgende geen prolongatie werden gemaackt
ende de voorsz. Alexandro Bosco, qualitate ut supra, ordre op
Curac;ao gestelt hebbende, aldaer op de expiratie van de voorsz.
aghtste maent mochte gereet sijn om de gecontracteerde negros te
ontfangen ende de voorn. heeren ,bewinthebberen noch niet om te
leveren, sal den voorsz. Alexandro Bosco in qualitate als boven,
aldaer noch een maent daerenboven op sijn eygen kosten moeten
wachten, sonder daervoor iets op de VOOrn' heeren bewinthebberen te connen pretenderen, doch soo de VOOrn' heeren bewinthebberen naer 't expireren van de voorsz. negentste maent noch
niet gereet mochten wesen, omme deleverantie tedoen, sullen H.E.
voor yder dagh, die de voorsz. Alexandro Bosco in qualite voorsz.
naer de expiratie van de voorsz. negentste maent effectivelijck
sal hebben gewacht, door den voorsz. Alexandro Bosco aen de
cooppenningen van de negros, die hij daernaer sal comen te ontfangen een somme van 40 stucken van aghten te laten corten 1).
Indien wederom aen de andere zijde de voorn. ~eeren bewinthebberen op de expiratie van de voorsz. aght maenden op Curac;ao
om de voorsz. slaven te leveren mochten gereet wesen ende de
voorsz. Alexandro Bosco, in qualite voorsz. noch niet om deselve
te ontfangen, sullen de voorsz. heeren bewinthebberen met deselve, mede op haer eygen costen, aldaer noch een maent moeten
wachten, sonder daer voor iets te genieten.
, Doch de voorn. Alexandro Bosco, dicta qualitate, naer de expiratie van de voorsz. negentste maent noch niet gereet sijnde, om de
1) T. w. voor elken slaaf.
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voorsz. slaven 't ontfangen, sullen alsdan deselve van den laetsten
dagh af van de voorsz. negentste maent tot sijne costen ende risico
aldaer werden gehouden, soodat Z. E. voor yder slaef daeghs 4
stuyvers meerder als de geconditioneerde prijs nevens de leverantie sal moeten betalen ende daerenboven het sterven van de
voorsz. slaven tot sijnen laste nemen ende aen de compagnie
het getal goet doen, dat deselve op 't expireren van de negentste
maent om te leveren gereet ende leverbaer heeft gehadt.
AIle de voorsz. slaven zullen ten respecte van den ouderdom
moeten wesen van IS tot 36 jaren toe, alle gesont, niet blint, ofte
verminckt, maer l>equaem om sonder hulpe op boort te gaen,
wanneer deselve persoon voor persoon voor leverbaer stuck sullen werden gereeckem, doch alle die ouder als 36 opwaerts tot
45 jaren toe, of jonger als IS tot 8 jaren nederwaerts mochten
wesen, 3 voor 2 werden gereeckent ende van 8 tot 4, 2 voor I ende
die beneden de 4 j aren sijn sullen de moeder volgen; soo nochtans
dat den tweeden comparant in qualite voorsz. niet gehouden sal
wesen de negros, die ouder sijn, als de voorsz. 45 jaren 't ontfangen, tensij hem sulcx goet dunckt ende hij met den commies van
de heren bewinthebberen nopende den prijs malcanderen connen
verstaen. Ten respecte van de sexe sullen deselve twee darde
parten mans ende een darde part vrouws persoonen moeten wesen, doch of het gebeurde, dat het aengevoerde getal 10 of te 12
op de eene ofte d'andere sexe mochte verschelen sullen de respectievelijke contractanten malcander daerinne accomoderen.
AIle welcke slaven soodanigh sijnde geconditioneert ende werdende gelevert, sal den voorsz. tweeden comparant inde geseyde
qualiteyt op Curac;ao moeten betalen 1071/2 volwaerdige stucken
van achten voor yder leverbaer stuck, die aen Z. E. aldaer sullen werden gelevert, voorders sal den voorn. Alexandro Bosco,
qualitate qua, 500 ras als de voorsz. schepen, die geequipeert
sullen werden in Texel gereet sullen wesen gehouden sijn te namptiseren een somme van 50.000 guldens, reeckenende de stucken
van achten tot 50 stuyvers 't stuck, soodat den voorsz. tweeden
comparant voor dese 50.000 guldens op Curac;ao 20.000 stucken
in specie sal mogen corten op de cooppenningen van de slaven, die
op Curac;ao sullen werden gelevert.
lndien het mochte comen te gebeuren, dat 'eenige schepen van
de voorn. heeren bewinthebberen op hare voyagie naer de custe
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van Guinea ofte vandaer naer Cura~o quamen te verongelucken
(dat Godt verhoede) ofte van de vijanden ofte rovers genomen te
werden, sullen alsdan op het getal van de zeven hondert slaven,
indien een schip quamen te blijven een darde part, ende indien
twee schepen van de dry, twee darde parten mogen corten; ende
indien de te leverende slaven aItemael in twee schepen mochten
wesen gescheept, soo een van beyde quamen op de voorsz.
manieren achter te blijven sullen de voorn. bewinthebberen met
de helft van de voorsz. seven hondert mogen volstaen, sonder
iets te verbeuren van tgene boven nopende de minder leveringe
ofte het wachten is geconditioneert. Doch of het gebeurde, dat
aIle de schepen (dat Godt verhoede) op de voorsz. manieren
mochten achter blijven, ofte de schepen van den voorsz. tweeden
comparant op de selfden manieren wierden geincommodeert de
contract ant en ten weder sijde van de prestatie van desen voor
dien tijt weI bevrijt sijn, maer evepwel gehouden sijn op de
voyagie op de selfde conditien ten eersten te hervatten.
Den voorsz. Alexandro Bosco in qualite voorsz. sal op Cura~o
een commies stellen ende laten verblijven om correspondentie
met den directeur aldaer te houden ende de voorsz. slaven te ontfangen ende sal den directeur van dito plaetse hem alle hulp ende
assistentie bewijsen, sonder daervoor iets te genieten, ende benodight sijnde hem met vaertuygen ofte schepen naer eenige plaetsen te gerieven, mits daervooren werdende gecontenteert in manieren als sijt ondermalcanderen sullen conn en verdragen ende
accorderen.
Eijntelijck sullen de voorn. heren bewinthebberen ses maenden
naert vertreck van de voorsz. eerste schepen wcderom eenige
andere equiperen om weder op deselfde conditien een getaJ slaven
ut supra op Cura~o te leveren met die veranderinge alleen, dat de
voorn. heeren bewinthebberen vijf maende naer de leveringe vant
voorsz. eerste getaI aennemen op Cura~o te leveren de helft van
de tweede 700 stucx ende dry maenden daernaer d'andere helfte, nemende den voorsz. tweeden comparant in qualite voorsz.
aen, de voorn. eerste ende tweede helft op den behoorlijcken tijt
af te halen ende de voorn. heeren bewinthebberen te sullen accomoderen, indien de selve dan in verscheyden tijden aldaer hetsij met 2 ofte 300 ofte meer stucx tegelijck quamen te arriveren,
latende de voorsz. eerste helfte ende aIle de andere slaven, die soo
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK IV.
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mochten wesen gelevert afslagh strecken op dese leste 700 stucx, die
naer aght maenden in conformite vant voorgaende naer de tweede
equipagie op conditien ende penningen als boven souden moeten
werden gelevert, blijvende verders aIle 't geene op de eerste
voyagie, ten respecte vant wachten. minder ende meerder leveringe, qualiteyt van de slaven, 't betaelen contant ende verder is
gestipileert, op dese tweede voyagiemede geconditioneert ende
de respectieve contractanten tot een derde voyagie niet verbonden, tensij daerop naerder werde verdragen.
Tot naercominge van 't weIck soo verbinden voor eerst de
voorn. heeren bewinthebberen in haer voorsz. qualiteyt aIle de
effecten ende goederen van de compagnie ende specialijck aIle de
slaven, die door de voorn. heeren bewinthebberen op Cura4?-o
sullen werden gebracht, om aen den prijs van de selve aIle de
peenen bij wanleveringe hierboven bedongen, volcomentlijck
te mogen corten ende dan noch tot verseeckeringe van de 50.000
gulden, die contant sullen werden betaelt, ende verders nochte
anders niet, haer eygene persoonen ende goederen, roerende cnde onroerende, present ende toecomende ende den voorsz. heere
Alexandro Bosco in qualite voorsz .• specialijck de voorsz. somme
van 50.000 gulden ende voorts de persoonen ende goederen van de
voorn. sijne principale, soo roerende als onroerende, geen uytgesondert, deselve stellende ten bedwanck van aIle rechten
ende rechteren. Ter goeder trouwen aldus gedaen binnen de
voorsz. stadt Amsterdam ter presentie van heer Jeuriaen Brechaert ende den E. Jeuriaen Baeck, casteleyn int heeren logealhier, als getuygen hiertoe versocht.
Onder stont: concordat cum principali, quod attestor, en was
(Copie.)
geteeckent: P. Padthuysen, notaris publicus.

NO.2.
18

MEl

1668.

ACCOORD OVER 4000 SLAVEN,

In den name Godes Amen. In den jare van der geboorte onses
. Heeren Jesu Christy 1668 op den I8en May compareerden voor
mij, Pieter Pathuysen, openbaer notaris, bij den Hove van Hol-
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landt geadmitteert, 't Amsterdam residerende, present de naergenoemde getuygen d'heeren Nicolaes van Beeck ende Jan Erpecum, bewinthebberen van de Geoctr. West-Indische compagnie ter
camere deser stede, als bij haer Ed. collegie ten desen specialijck
gecommitteert, wel~k coUegie tot het maecken van desen oock
ter vergaederinge van de negentiene is geauthoriseert, ter eenre,
ende d'heer Francisco ' Ferony, coopman binnen deser voorsz.
stadt, als procuratie ende lasthebber van de heeren Domingo
, Grillo ende AIr).brosio Lomelin, woonende tot Madrid, mitsgaders '
derselver successive ordres, mij notaris originelijck gebleecken,
ter andere sijde, ende verclaerden de voornoemde partijen met
malcanderen geaccordeert ende verdragen te sijn in manieren
naervolgende" te weten,
dat de gemelte heeren bewinthebberen alhier van tijt tot tijt
sullen equiperen ende affsenden successivelijck een suffisant getal
scheepen met suffisante cargasoenen ende ordre om op de custe
van Africa in te handelen gesaroentlijck een getal van 400 stucx
leverbaere slaeven, te weten stucken van Indien, omme die binnen dit lopende jaer x668 ende het aenstaende jaer :r669 tot ultimo December desselven jaers toe incluys, te werden overgevoert
nae Cura~o, omme aldaer·te werden gelevert aen de ordre van
de voorsz. heeren Grillo ende Lomelin, welcke voorsz. 4000 stucx
negers bij deselve heeren Grillo ende Lome~in op 't selve ·eylant.
(soo wanneer deselve binnen de voorsz. tijt van ultimo December
166g sullen werden gelevert ende anders niet) ontfa~gen end~
betaelt sullen moeten werden in manieren als hierna sal werden
verclaert.
Ende bijaldien de welgeinelte heeren bewinthebberen boven de
voorsz. 4000 stucx negers noch 500 stucx conden leveren, soo
sullen deselve mede ten prijse ende op de conditien, als de voorsz.
4000 moeten werden ontfangen ende betaelt.
Dat onder de voorsz. slaven gene sullen mogen weesen, die in
Rio Calbary, del Rey ofte Camaronis ingehandelt sijn ende dat
alle diegeene, die geen considerabel gebreck hebben ende gesont
sijn, niet blint, lam, nochte gebroocken voor leverbaere slaven
sullen werden gereke'n t. '
Dat ten respecte van de ouderdom de reeckeninge in deser
voegen sal werden gemaeckt, te weten, dat diegene, die van 15
tot 3~ jaeren out sijn, gerekent sullen werden voor een leverbaer
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stuck van Indi~n, ende van diegeene, die van 15 jaeren nederwaerts tot 8 jaeren toe out sijn, sullen 3 persoonen voor 2 stucken
van Indien werden gerekent ende die beneden de 8 jaeren tot 4
jaeren toe out sijn sullen 2 persoonen voor een stuck van Indien
werden gerekent ende die beneden de 4 jaeren out sijn sullen de
moeder volgen. Ende sullen de gemelte heeren Grillo ende
Lomelin niet gehouden sijn eenige negers ofte slaven te ontfangen, die in ouderdom de 36 jaren passeren, gelijck oock de compagnie niet gehouden sal sijn die te leveren.
Dat ten respecte van de sexe drie vierde parten van het te
leverene getal slaven sullen moeten wesen manspersoonen ende
het andere vierdepart vrouwspersoonen, in voegen dat de voornoemde heeren Grillo ende Lomelin niet gehouden sullen sijn
hoven het voorsz. vierde part eenige meerder vrouwspersoonen
te ontfangen, sijnde geconditioneert, dat bij sooverre de opgemelte heeren bewinthebberen eenige meerder manspersoonen
boven de voorsz. dry vierde parten quamen te leveren, dat in
dien gevalle voor ider mans persoon (stucken van Indien), die
alsoo boven deselve dryvierde parten noch sal werden gelevert, betaeIt sal werden 7 stucken van achten meerder als voor de andere.
Dat de meergemelte heeren Grillo ende Lomelin haere factoren
met suffisante ordres voorsien sullen moeten senden ende houden
op het voorsz. eylandt Curar;ao om de voorsz. slaeven te ontfangen ende te betaelen, welcke factoren gehouden sullen sijn binnen
14 daegen naer 't arrivement van ider schip aldaer de aengecomene slaven te visiteren ende de leverbaere van de orileverbare
te separeren, 't weIck gedaen sijnde sullen de voomoemde heeren
bewinthebberen de voorsz. negers, die bevonden sullen werden
leverbaer te sijn, noch vier en twintich dagen, sijnde tesamen
38 dagen naer het arrivement van ider schip, tot haeren costen
ende risico moeten onderhouden, sonder daervoor iets, sao ten
respecte van het affsterven, als eenige montcosten ende onderhoudinge van de voom. heeren Grillo ende Lomelin te mogen
pretenderen, doch sullen over diegeene, die niet leverbaer geoordeelt sijn aenstonts naer de separatie mogen disponeren, deselve
weghsenden ende verhandelen, sooals H. E. t'haren meesten
profijte best geraden sullen vinden.
Dat de gemelte heeren bewinthebberen naer de voorsz. 38
daegen, desnoots sijnde, de voorsz. gesepareerde leverbare slaven
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noch sullen onderhouden van cost ende dranck ende den risico
van het sterven tot haeren laste te nemen voor den tijt van 3
maenden, des sullen de voom. heeren Grillo ende Lomelin ten
tijde als de voorsz. gesepareerde leverbare slaven aen hun gelevert werden, beneffens de cooppenningen van ieder leverbare
stuck van Indien naer den voorsz. 38sten dach naert arrivement
van ider schip voor costgeld betalen 6 stuyvers daechs ende dat
de expiratie van 3 maenden toe, soo deselve in de voorsz, 3 maenden niet werden gelevert ende naer de expiratie van deselve 3
maenden gelevert werdende tot de leverantie toe, gelijck als
hieronder nader wert geconditioneert, weI verstaende, dat de
heeren Grillo ende Lomelin de costgelden van de negers, die gestorven sullen sijn, niet langer sullen hebben te betaelen, als tot
den dach van iders overlijden toe, sonder gehouden te sijn eenige
vergoedinge voor de affgestorvene negers te doen tot welcken eynde den vice-directeur van de compagnie op Cura~o aen de factoren van de voorn. heeren Grillo ende Lomelin telckens als een
van de voorsz. negers comt te sterven, sulcx sal doen notificeren
ende blijcken om pertinente notitie daervan gehouden te werden,
ende in absentie van de voorsz. factoren sal de notitie van den
voornoemden vice-directeur, mits behoorlijck geverivieert sijnde
met 2 a3 getuygen gelooff gegeven werden.
Des dat de voorsz. 3 maenden geexpireert sijnde ende de voorsz . .
gesepareerde leverbare negers niet affgehaelt ofte betaelt werdende, het de gemelte heeren bewinthebberen, alsdan sulcx geraden
vindende, vrij sal staen deselve negers niet langer voor de gemelte
heeren Grillo ende Lomelin op het eylandt Cura~o te houden,
maer van deselve naer haer welgevallen ende tot haren meesten
proffijte te disponeren, met dien verstande, dat naer de voorsz. 3
maenden een schip van de voorsz. heeren Grillo ende Lomelin
aant eyland comende met genoechsaeme contanten, eer dat de
gemelte heeren bewinthebberen bij vercoopinge ofte vervoeringe
van deselve negers mochten hebben gedisponeert, de voornoemde
heeren Grillo ende Lomelin gehouden sullen sijn deselve te ontfangen ende de voornoemde heeren bewinthebberen op conditH!n
als in desen contract te leveren ende sullen alsdan de heeren Grillo
ende Lomelin gehouden sijn de costgelden te betalen, ten prijse
als voren, van den voorsz. 38en dach aff tot de leverantie toe ende
sullen de heeren bewindhebberen gehouden sijn te doen blijcken,
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dat sij van de negers nae verloop van de 3 maenden hebben gedisponeert, soo wanneer sij daeromme van wegen de heeren Grillo
ende Lomelin werden versocht. '
Dat de gemelte heeJ,"en bewinthebberen de voorsz. gesepareerde :
leverbare negers aIle de voorsz. tijt geduyrende op het eylandt
Cura~o sullen vermogen tot haeren proffijte te employeren, soo
als H. E.' geraden sullen vinden, sonder daervoor iets aen' den
voorsz. costpenningen te laeten corten, mits dat de factoren van
de heeren Grillo ende Lomelin de leverantie vorderende ende de
coop- ende costpenningen betaelende de voorsz. onder-directt~ur
deselve aenstonts sal moeten leveren.
, Dat de voorn. heeren Grillo ende Lomelin voor ider stuck neger
van Indien, die van de op den qen dach gesepareerde negers ten
tijde van de leverantie noch leverbaer bevonden endegelevert sal
werden, als boven, aen de compagnie ofte derselver ordre neffens
de leverantie van dien sullen moeten betaelen r071/. volwaerdige
stucken van achten; des sullen deselve heeren Grillo ende Lomelin exemt ende vrij sijn van de recognitie, die voor hen geordo~
neert is door de vergaederinge van de negentienen, dat van ider
uytgaende slaeff souden moeten ' werden betaelt ende van alle
andere gerechtichheden, 'die de compagnie ten aensien' v~ de
swarten soude COnnen off willeri pretenderen.
Dat de voorn. heeren bewinthebberen geenige van de slaeven, '
die bij de factoren van de,heeren Grillo ende Lomelin sull,en wesen '
uytgeschoten, nochte andere, sullen vermogeri te vercoopen aen
het volek van de schepen van deselve heeren Grillo en Lomelin
ende dat vorders H. E. aen de voornoemde vice-directeur sullen
ordonneren 'aen alle ende iegelijcken ingesetenen vant eylandt
CU'ra~o bij 'publicatie te verbieden op seer swaere penen eenige
slaven aen het volek van de geseyde sehepen te vereopen ofte te
leveren. '
,
Da~ de voorsz. heeren bewinthebberen aIle de 'schipp~rs van
de schepen,' te weten die voor data deses van de stadt noch niet
en sijn affgeseylt ende tot het transport van de voorsz. negers sullen werden geimployeert, w~l expresselijck sullen verbieden de
Caribische eylanden 'aen te doen, tensij uyt seer grooten noot
ende naerdat sulcx bij den gehelen scheepsraet sal wesen verstaen,
veelmin aldaer eenige negers te verhande1en ofte aen landt te setten ende. dat sij ten dieo 'eynde tot meerder versekertheyt t~x:

, I
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plaetse, daer sij haere slaven sullen innemen, een connossement
door den schipper sullen doen teeckenen, waerbij deselve slaven
aen den vice-directeur van 't eylandt Cura~o sullen werden ge
consigneert, weIck conossement ter aencompste van de schepen
aen Cura~o aen de voorsz. factoren sal werden gecommuniceert
ende dat alle de' voorsz. schippers specialijck sullen onderteeckenen de gewoonlijcke acte van den compagniesdienaers, waervan
onder aen desen eene copye sal werden gestelt 1) ende dat sij hun
bovendien bij speciale acie sullen do en verbinden, niets tegens de
voorsz. ordre ende articul te doen op verbeurte van de waerde
van de voorsz. slaven haere maentgelden, part scheeps, ende part
in de vrachten, ten behoeven van de voorsz. heeren bewinthebberen ende de heeren Grillo ende Lomelin halff ende halff, omme
daeruyt, soo verre als het strecken mag, te betalen de costen,
schaden ende intressen, die sijluyden daerdoor respectivelijck
sullen hebben geleden, endewegens de vergoedinge ende betaelinge
der verdere costen, schaden ende intressen sullen de voornoemde
schippers verbinden haer persoonen ende verdere goederen;
de heeren bewinthebberen sullen telckens als een schip tot de
voldoeninge van het bovenstaende gecontracteerde sal vertrecken
gehouden sijn daervan notificatie alhier te doen aen de gemachte
van de voorn. heeren Grillo ende Lomelin ende de namen bekent
maecken, ten eynde deselve bescheyt van hem connen mede nemen aen de voorsz. factoren op Curas:ao, te weten, die schepen,
die nae dato deses van dese stadt sullen vertrecken ; sullen van diegeene, die alrede vertrocken sijn aen den voorsz. gemachtichde
alleen mede notitie worden gegeven.
Dat verder alle differenten ende questien, die op Cura~o tusschen den vice-directeur ende de factoren van den heeren Grillo
ende Lomelin mochten ontstaen ter oorsaecke van de quantiteyt
ende qualiteyt der negers ende het voorsz. costgelt aldaer in der
minne affgedaen sullen werden door vier goede mannen, van ider
sijde twee te kiesen, met macht omme, des noot sijnde, een superarbieter tot hun te assumeren, die de voorsz. differenten binnen den tijt van I4 dagen sullen moeten terminere~ ende deci1) Onder de copie staat slechts de aanhef dezer acte. Bij Eekhof is een dergeJijke
acte in haar geheel afgedrukt, Ook bij het (ongedrukte) contract van 1670 staat zij
afgeschreven, Daar deze beide acten geheel gelijk luiden is het waarschijn1ijk - gezien
het korte tijdsverloop tusschen 1668 en 1670 - dat de acte hierboven 1;>edoeld d~ll·
zelfden inhoud heeft gehad als die bij Eelthof.
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deren, sonder dat om de voorsz. openstaende differenten, de
alrede geleverde negers ofte schepen van de voorsz. heeren Grillo
ende Lomelin sullen mogen opgehouden werden, doch soo buyten
de voorsz. gespecifiseerde poincten noch eenige andere different en
over het tegenwoordige contract mochten ontstaen, des verhoopt
wert van neen, soo sullen deselve herwaertsaen werden gerenvoyeert, omme alhier bij goede mannen als arbiters bij partijen
te kiesen ofte bij faucte van dien bij den Ed. gerechte deser stede
te nomineren, affgedaen te werden, aen welckers uytsprake partijen ten wedersijden hun van nu aff voor alsdan sijn submitterende bij desen, ten welcken eynde de voorsz. heeren Grillo ende Lomelin geen genoechsaeme ordre tot haere defentie stellende, bij
weetbrieven sullen werden gedachvaert ende daerop voor de
voorsz. arbiters verder voortgeprocedeert.
Dat d'E. heeren bewinthebberen aen den vice-directeur van
Cura~o sullen ordonneren, de factoren van de voorsz. heeren Grillo ende Lomelin met alle de behoorlijcke civiliteyten te ontfangen,
bejegenen ende te handelen, als oock te assisteren in alle 't gene
daertoe H. E. desselfs assistentie soude mogen requireren, soo
tot vorderinge van haere saecke als tot handthavinge van haer
respect ende authorityt bij idereen, selffs omtrent haer eygen
volek, desnoots de stercke handt te lenen ende generalijck, alles
omtrent haere persoonen te contribueren, wes de civiliteyt ' requireert ende tot conservatie van goede correspondentie ende
vrintschap mach dienen.
Ende opdat alles mette beter confidentie ende vertrouwelijckheyt soude toegaen, soo is verder geaccordeert, dat de slaeven van
het schip de St. ]ago in de maent van Novembris laestleden uyt
Zeelandt uytgelopen en de alleen bij abuys aen den gemachtigde
van de voorsz. heeren Grillo ende Lomelin niet opgegeven, eer
hetselvige uytgelopen was, mede tot voldoeninge van het contract van dato den I6en May 1667 bij de factoren op het eylandt
Cura~o sullen werden ontfangen, evenalsoff deselve op haeren
behoorelijcken tijt waren opgegeven geweest, ende dat ten dien
eynde voorts naer het teeckenen deses daertoe souffisante ordres
van den voorsz. heeren Fransisco Ferony in handen van de voorsz.
heeren bewinthebberen sullen werden gelevert om over verscheyde wegen ten spoedichsten affgesonden te werden, met dien'verstande nochtans, bijaldien soodanige ordres intijts soude mogen
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aencomen ende sulcx voor ende alleen bij contractatie ofte anders over deselve negers vant geseyde schip S~. Jago op Curas:a,o
mochte wesen gedisponeert ofte deselve bij de factoren van de
heeren Grillo ende Lomelin alrede gekocht sijn.
Eyntelijck is noch tusschen partijen contrahenten in desen, te
weten de heeren bewinthebberen van de gemelte Geoctrooieerde
West-Indische Compagnie ter camere alhier, op approbatie van
de vergaederinge der negentienen ende de heer Francisco Ferony
op approbatie van de heeren Grillo ende Lomelin verdragen ende
geaccordeert, dat de voorsz. heeren bewinthebberen van ultimo
December r669 tot voor ultimo December r670 noch een partije
van 4000 ofte 4500 slaven ter plaetse voorsz. ende op conditien
als in desen contract sullen leveren ende de voom. heeren Grillo
ende Lomelin ontfangen ende dat binnen 2 maenden naer dato
deses de contrahenten haer over de voorsz. approbatie aen malcanderen sullen moeten verclaren off dat derselven stilzwijgen
sal werden gehouden voor volcomen consent.
Ende tot naercominge van 't gene voorsz. staet, verbinden de
voom. partijen n.l. de gemelte heeren bewinthebberen alle de
effecten ende middelen van de voorsz. compagnie ende den voorn.
heeren Ferony, uyt crachte van sijne voorsz. procuratie ende successive ordres, de -effecten ende middelen van de voorn. heeren
Grillo ende Lomelin, alle deselve stellende ten bedwangh van alle
rechteren ende gerechten ter goeder trouwen.
Aldus gedaen "binnen Amsterdam, present Joh~nes Voordaege
ende Jan ... 1) van Collen, als getuygen hiertoe versocht.
(Copie.)
NO·3·

r675·
SOMMIER CONTRACKT WE GENS DE LEVERANTIE VAN
STUCX SLAVEN JAERLIJCX EN DAT VOOR

5

4000

JAEREN TE

LEVEREN DOOR DE GEOCTROYEERDE WEST-INDISCHE COMPAGNIE OP HET EYLANT CURA<;AO.

Conditien.
I.

Te tracteren met de heeren Balthasar ende Joseph Coymans,
1)

E~n

onleesbaar woord.

74

SLAVENHANDEL DER WEST-INDISCHE COMPAGNIE.

als gemachtigden van Don Antonio Garcia. voor den tijt van 1)
achtereen volgende jaeren.
2.

Door de compagnie jaerlijcx te equiperen een genoechsaem aental schepen tot transport van 4000 negros geduurende den oorloch
op de custe van Guinea ende van 3500 bij 't cesseren van dien .
. 3·
Vijf off ses 500 eygene als bevrachte schepen door den opgemelten Don Garcia tot praecise affhalinghe der aengebrachte negros
in 't vaerwater te houden.

4·
Alle de plaetsen op' de custe van Africa bleijven specialijck
geaffecteert tot voldoeninge van het aen te gaenene contract,
uytgenomen rio Calabary, del Rey ende Camarones, waervandaen
geen slaven door de factooren van den voorn. Don Garcia behoeven ontfangen te werden.

5·
Alle slaven, die gesont, niet blint. lam, noch gebroocken sijn
voor leverbare te houden.

6.
Ten reguarde van den ouderdom van IS tot 36 jaren, beyde
inc1uys, voor leverbare stucken van Indien te reeckenen; van I5
tot 7, drie voor twee; van 7 tot het suygelingh toe, twee voor een;
ende het suygelingh de moeder te laten volgen.

7·
Ten reguarde van de sexe, twee derde parten mans ende eend
erde part vrouwen te leveren ende ten eijnde van yder jaerdaerover te liquideren, met dien verstande, dat sooder alsdan meerder mans off vrouspersonen als twee en een derde respective
gelevert te sijn bevonden mochten werden, het voorsz. meerder,
tot I50 stucx toe, het volgende jaer sal mogen werden geegaleert
ende sooder meerder, als I50 mans off vrouwen boven devoorsz.
twee en een derde respective, oftewel ten eynde van de 5 jaeren
eenige selfs beneden de I50 bevonden wierden, ten respecte alsdan de egalisatie geen plaets can grijpen, soo sullen de factooren van de voorn. heer Garcia gehouden sijn deselve mede te
1) Hier is blijkbaar .. vijf" uitgevaUen.

1
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ontvangen, mits voor de meerdere maIlspersoonen 10 stucken
van achten meerder ende voor de meerdere vrouspersoonen,
10 gelijcke stucken van achten minder ~talende.

8.
, Op den 16en dach naer 't arrivement ,van ieder' schip, de lever-,
bare van de onleverbare te separeren, na welcken tijt noch andere
16 dagen sullen blijven in de cost van de compagnie, mitsgaders
voor reecke~ngh ende risico van deselve.

9·
Ter expiratie van de voorsz. laetste r6 dagen, de slaven bij de
opgeme1t~ facto oren sonder nieuwe separatie off refuys praeciselijck te ontfangen'; ten sij aileen van diegeene, 'die middelerwijlen
doodelijck sieck heworden sijn, ofte arm ' off been gebroocken
mochten hebben.
roo
De slaven in handen van de voorn. factooren naer expiratie
van de voorsZ. tijt sijnde gelevert ende naer verloop van 2 maenden onafgeroert op 't eylaIit resterende, sullen door de compagnie
ten uyteynde van denselven tijt weder naer sich genomen ende
gevindiceert mogen werden, tensij 14 dagen voor 't expireren
. vandien, een maent uytstel ende prorogatie wierde versocht,
dewelcke toegestaen sal moeten werden, ende de voorsz. 3 off, sonder versoeck van prorogatie, 2 maenden geexpireep: wesende, sal
de compagnie va.n sodanige slaven bij vercoop of andersints vermogen te disp6neren, als van haer eygene ende 500 als deselve
te rade sal werden, met dien verstande, dat het tecort ende 'tgunt
van de voorsZ. slaven alsdan Minder sal comen te procederen ende
alle verdere schade hierdoor te lijden bij de voorn. factooren
promtelijck ende van stonden aell voldaen ende betaelt, ofte andersints aen den persoon ende goederen van den meergemelte'n
Don Garcia ofte desselfs borgen verhaelt sullen werden.
II.

Voor yder piece d'indias ofte leverbare slaeff r071 volweerdige stucken van achten te be~alen.

r2.
Telckens als 'een schip uyt dese landen tot voldoeninghe van
het aen te gaenene contract comt te vertrecken daervan aen de
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voom. heeren gemachtigden bij de compagnie kennisse te geven.
13·

AIle questien ende differenten over de quantiteyt ende qualiteyt der negers op Cura(fao en verdere hier te lande aff te doen in
voegen, als voor desen is geschiet.
14·
De facto oren van Don Garcia te maintineren ende te hanthaven
bij haer respect ende authoriteyt; aen hunlieden plaets ende commoditeyt tot noodich ende gerust onderhout der slaven op 't
eylant in te ruymen.
IS·
De heeren gemachtigden de faculteyt te laeten om alle soorten
van scheepsbehoeften ende vivres sonder recognitie naer Cura~o
over te voeren ende d'overige vivres van's compagnies schepen
aen de meergedachte factooren op 't voorsz. eylant over te laeten
ter prijse sooals deselve alhier te lande sijn ingecocht.
16.

De voorn. heeren gemachtigden sullen sich in hun prive voor
de voldoeninghe ende naercominghe van desen accoorde als borgen interponeren ter somme van 100.000 guldens, ofte weI ter
somme van 50.000 giuldens, mits daerenboven effectuerende,
dat in handen van den directeur op Cura~o, de andere 50.000
guldens werden gedepositeert, voor welcke depositie ende anticipatie sij, heeren gemachtigden, sich mede als borgen sullen verbinden ende interponeren, omme aen de voorsz. sommen van twee
mae150.000 guldens verhaelt te werden alle costen, schad en ende
interessen, door non prestatie vant voorsz. accoort bij de compagnie te doen ende te lijden.

Sullen sij, heeren gemachtigden, voor provisie genieten van
elcke 1071 stucken van achten uyt vercoop van slaven in voldoeninghe vant voorsz,. accoort geprocedeert ende voor reeckeningh van de compagnie overgecomen sijnde een gelijck stuck
van achten in plaetse van een schip ende andere voordeelen bij
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Feroney ende Don Estevan d' Andrea voor desen, ten tijde van
de voorgaende compagnie, genooten 1).

NO·4·
FORMULIER DER GEREQUIREERDE COOPMANSCHAPPEN, GEDIENSTIGH SIJNDETOT VOORSETTINGE DER SLAAFSE NEGOTIE AAN
COMPTOIR ARDA, GEDAAN DOOR ORDRE VAN DEN ED. HEER
DIRECTEUR-GENERAAL DIRCK WILREE DOOR DEN COMYS
ALDAAR DESEN

I2en

APRIL ANNO

1670.

guIdeRs st.
105 p.2) chouters 3)
~qi
40 p. engelsche mouris- a6
sen 6)
420 p. platthilos ') van 4
int·schock
3,4
420 p. garassen 7)
as
100 p. smalle chaIongingans 8) of servetgoet 3,4!
24 p. graaten groote fu3,7
gure 9)
2000 Ib 10) groote nepten 11)
of 3000 lb.
aS8

gId. 't p.l) t
gId. 't p. t

sIaaven

460. 53, 7 p.l) pro ') slaaf
a 4p· pro dito
240

a.
a

I

pl.
pl.

gId. 't p. f
gId. 't p. f

1680
2100

gId. 't p;

t

47.5

a 5 p. pl.

gId. 't p.

t

168

a

gId. 'tCOll) f

u60

7p·
7P'

4p·

dito
dito

60

dito .

20

pl. dito

3,60 Ib pl.

IS
10

60

6

dito

33

1) De Cie. betaalt dus nog een premie aan de gemachtigden der assientisten!
Onder de eerste W. I. Cie. hadden deze in plaats van deze premie .. een schip ende
andere voordeelen" genoten. Waarin deze eigenlijk bestonden blijkt ruet, daar de
vroegere contracten over deze punt en ruets bevatten. Mogelijk werden deze voordeelen en premies dus buiten weten van den assientist aan diens gemachtigden
toegezegd!
2) p = stuk (piece) .
•) chauter (ook chouter of chiouter) is een uit Oost-Indie aangevoerd katoenen
weefsel, zie diversche soorte chiauters vermeld onder de goederen door de 0.-1. Cie.
hier te lande aangevoerd in .. De koophandel van Amsterdam" II biz. 73 (achtste druk).
') pr = per.
6) Mourissen zijn ook uit OAndie afkomstige katoenen stoffen, zie Kooph. v.
Amsterdam II, biz. 80.
a) platthiJos = piatillos (sp.) .. schotels.
7) garassen zijn vermoedelijk eveneens katoenen weefsels uit OOlit-Indie. Zie
Kooph. V. A'dam II, biz. 75, waar .. gerrassen" vermeld worden.
8) chalongingans. Gingans zijn eveneens katoenen weefsels. Zie a. W. biz. 75 e. v.
Een soort dezer gingans wordt .. chialou" genoemd.
9) Vermoedelijk een weefsel met zig-zag-(vischgraat-)patroon van' betrekkelijk
groote afmetingen.
10) lb. = pond (libra).
11) nepten, welk woord ik taalkundig niet verklaren kan, is blijkens de Marees (uitg.
Naber bIz. 52) een soort .. becken". Blijkbaar wordt het in deze formuiieren aIs een
algemeene naam voor metalen vaatwerk gebruikt.
11) Co. _ 100 pond.

.
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1800 p. isere staven weegende S23761b
3.7 gId. ,'t Co . f 366 6 63. 14 p.
16 mi. 1) fijn craal l ) 3. 70
a I mS.
onced'ml .
3.3 2 st. 't once t 1792
16000 Ib boesjes ~)
12 st. 't Ibt 9 600
a 80 Ib
180
300 Ib bleeck liruoenpast 12 st. 't Ib
50 Ib
300 Ib zeegroen of turquyn
a12 st. 't Ib f 180 3. 50 lb
3. 12 st. 't Ib t
300 Ib root quis~l
180 · 3. 50 Ib
225 Ib ~ristalijn rosados a 12 st. 't Ib t
3. 50 Ib
135
1 k. ') gedisteeIeerde wateren of 2 p., costende
I p.
40
20 p. haIff amen ~randewijn in 72, k I). 't p.
costende
t 4 80 a 72 k.
Somma
t 2253 6. I I

a.
a.

t

t

a.

a.

pr.

dito .

. 128i

2! dito I)
pro . dito
pro dito

6

pro dito
pro dito
pro dito

6
6
41

pro dito

1

pro ·dito

10

Slaaven

Compt ider slaaf door malcanderen te renderen 37 gId. 3! st.

Maar de boesjes ende kanne nief te veel gesonden werden alse
goetcoop sijn ende oock sonder.de'bqesjes dan d'andere coopmanschappen niet kunnen vercofft werden, voornamentlijck als hier
andere natien sijn; dito tot UEd. dienstige onderrichtinge ende
schu~digen advys ende blijve d'geene, die schuldigh is te sijn.
Mijn Edg. Achtd. heeren
UEd. onderdanige dienaar
THOMAS ERNSTHUYS.

1) IDS ""

40
200

mas (gewicht).

I) Aangaande de kralen van natuurlijke kW'arts of steen of fabriekmatig van glas

gemaakt, die een even oud als geliefd handelsartikel waren, zie men bijlage II bij Nabers de Marees' uitgave. Zij werden zoowel tot sieraad als tot andere doeleinden gebruikt, tot zelfs om het aan de Goudkust te koop geboden goud te vervalschen. Met
"kralen" wordt In deze formulieren .blijkbaar natuurlijk bloedkoraal bedoeld. De dOdr
een kleur aangeduide goederen zijn blijkbaar glazen kunstkralen, z.g... beviesen".
OorspronkeJijk een Venetiaansch product, werden deze kunstkralen sedert den aanvang der 17e eeuw ook in aolland vervaardigd.
.
I) Bedoeld is blijkbaar, dat 't mas 21/. maal de prijs van een slaaf was.
4) Boesjes of boesies (port. buzio = schelpje) .werden de caurischelpen door de aollanders genoemd, dill door de 0 .-1. Cie. in groote hoeveelheden van de Malediven werden aangevoerd en in groote stukken van Afrika en Azie alB ruilmiddel dienst deden.
Bosman zegt, dat de boesjes een steeds zeer geJiefd ruilmiddel waren en men daarmede
steeds gemakkeJijk slaven kon koopen, doch dat de betaling in boesjes (door den hoogeren inkoopsprijs dezer scheJpen) de W.-I. Cie. zeer duur te staan kwam. Door deze
formulieien wordt deze opmerking slechts ten deele bevestigd; blijkbaar wisselden
de boesjes zeer in (inkoops)prijs.
0) _ kelder. I) k is hier = kannen.

606p.
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NO·5·
450

FOR-MELlER TOT INHANDELINGE VAN

5TUCX NEGROS AEN

HET COMPTOIR VAN OFFER AEN ARDA IN DE BOCHT VAN
GUINEA, AFTESENDEN MET HET SCHIP ROTTERDAM WEGENS

1675.

DE CAMER VAN DE MAZE IN APRILL

70 p. chouters
24 p. engelse mouris
280 p. platillhos4intschock
280 p. garassen
50 p. smalle chalonginggans oft servetgoet
16 p. grote figuyr
1500 Ib grote nepten
14 massen fijn bloetcorael
a. 70 onces de mas, tot 32
st. d'once
200 Ib bleeck limoenpast
200 Ib segroen off turquyn
200 lb root quispell
150 lb cliristalijn rosados
I kelder gedisteleerde
wateren
14 half amen brandewijn
in 72 kannen

,

a
a
a.
a

7 p. ider slaef
4 p. ider slaef
7 p. ider slaef
7 p. ider slaef

40
40

212. lOa 5 p. ider slaef
tot, 4,5 st.
1I2
a 4 p. ider slaef
tot, 7
tot, 60 'thondert 1 906
a. 60 lb ider slaef

10
4
25

a. 1 mas 21
ider slaef
a 50 lb ider slaef
a. 50 lb ider slaef
a. 50 lb ider slaef
a. 50 lb ider slaef

35
4
4
4
3

tot, 4t
tot t 8
tot 14, 10 st.

tot/6

298

1 I9Z
/I.z60
11.680

,,

11.568

tot IZ st.
tot 12 st.
tot 12 st.
tot IZ st.

,t
t
t

120
120
120
90

1

40

a.

I

p. ider slaef

a. 72 k. ider slaef
33 6
Slaven
t 7048. 10
t

Op de Custe 1)
1500 p. staven yser Ib 43.700
15000 Ib boesios tot 10 st.

t 7242

, 3059

t 7500
f 17607. 10

6

I

7
193

14 staven ider I), 107
80 Ib ider
188
Slaven

slaven 200.

1) Blijkens andere formulieren wU dit zeggen: "Op de eente nog te ontvangen."
") D. w. z. 14 staven per slaaf.

,

10

488

80
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No.6.
FORMULIER DER COOPMANSCHAPPEN, SOO JEGENWOORDIG TOT
DE INHANDELINGE VAN 500 P. SLAVEN VEREYSCHT WERDEN

.A:AN 'T COMPTOIR TOT OFFER AEN ARDRA DESEN II SEPTEMBER

1678

IN GUINEA.

Slaven
p. slesiger 1) servetten ... .... . . . .. a 7 p. pl. slaeff
140 a I) sijde damast, off gefiguurt sattijn
bloetroot ........ . ... .. ..... . .. . . . a 14 apr. slaeff
48 p. atlas off gestreepte sattijnties . . . a 4 p. pl. dito
12000 Ib boessiens . . ..... . ...... .. .. .. .. a. 80 Ib pl. dito
1400 p. ysere staven
.............. .. .. a. 14 p .. pl. dito
7500 lb beckens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a 60 lb pl. dito
500 lb limoenpast ...... . ..... .. .. . ... a 50 lb pro dito
1000 lb wit quispel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a 50 lb pro dito
1000 lb doorlugtig turquyn quispel ...... a 50 lb pl. dito
20 k. france brandewijn..... . .. .. . . . .. a 2 k. pl. dito
3 p. kelders gedistilleerde wateren .... a l p . pr. dito
Monteert slaven p.
280

40
10
12
150
100
125
10
20
20
10

3
500

Goederen om alle jaren eens onder 't cargasoen der schepen te
vermengen.
20 mB. van het beste root en groot bloetcorael.
20 mB.langwerpige cristalle couralen, die helder, klaer ende van
diverse figuuren zijn.
Oock een cas met drinckglasen van alderhande soort ende fi- .
guuren. Om weIcke bovenstaende goederen den fidalgo en groote
ons seer versoecken, dan dient tot DEd. narightinge, dat deselve
niet meer als eenmael int jaer gesonden werden, oock in geen
grooter quantiteyt, alsoo de gemeene man deselve niet vermogen
te kopen, als sijnde 's conihcx en fidalgos goet, weIck noyt naer
waerde betaelt wort ende dierhalven schadelijck soude vallen.
NO·7·
FORMULIER VAN EEN CARGASOEN, SOOALS JEGENWOORDIG AEN
ARDER WERT GEREQUIREERT TOT DEN INCOOP VAN 500
PIECES SLAVEN.

Ib boesiens . . . . . . . . . ". . . . .. a. 6 st. 't Ib
4200 Ib groote nepten •......... a 66 gl.l) 't Ib

12000

f 3600 80 lb p . 150
f 2772 60 lb p. 70

1) Silezisch.
I) a . .. a~nes.

Sic. Bedoeld is blijkbaar At 0.66 per pond. Aileen dan komt de totaalprijs uit.

/
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300 lb bleek lamoenpast ... . . .. . a.
600 lb turquijn quispel " .. . .. . . a.
600 lb witquispel ... _ .... ... ... a.
1600 p . staven ijser ............ a
400 p. chiauters .... .. .. . .... . a
100 p. platielles ...... ... ..... a.
wit en blaeu armosijn ...... .
wit, root, geel en blaeu taff
zijde pelings I) diverse couleuren
6 mas fijn courael a 100 gld. ..
6 halve amen brandewijn a. 32 gid.

Somma

9 st.
9 st.
9 st.
2 gld.
6 gld.
4 gld.

't lb t
't lb f
't lb f
't P 1) f
't P
t
't P
t

t
t
t

'tlb

f
f

.... . ... . ..... . t

13550 lb p.
27050 lb p.
27050 Ib p.
3200 14 p . p.
24 00 5P· p .
400 7p· p .
p.
300
p.
300
p.
300
600 3 p. p.
192 I p. p.

6
12
12
114
80
14
10
10
lO ll

18
6
14739 slaven 512

No.8.
r678.

ONCOSTEN OP EEN SCRIP GEDESTINEERT TOT DE

.

SLAEFSCHE NEGOTIE NAAR ARDRA .
ADY

!3

JULY

r678

IN AMSTERDAM.

...
'
IS.
L ~J s te van vwres voor 27 coppen m
5 vaten vlees a. t 80.- ............. . .... . ... .. ........ . f
I smalton dito . . .. . . . .. . ... .. ....... . .... . . . ........ . . 5 vaten speck I.500 lb a. f 18.- 't Co 3) •.. •• •• ••• •••• • . t aam spaensche wijn ... ..... . ... .. ............. . .. .. . 4 half aamen france wijn a. t 15.- . ... . . .. .. ...... . .. . .. ... .. . .. . . ... . .. .. .. ... 2 half aamen brandewijn a. t 22 .3 oxhoofden Bordeaux~ azijn a. t 28.. . . . .. . ... . ..... .. 4 half aamen oly a. f 40.- ..... . ....... . ............ . .
I ancker dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 half aamen traen a 1 12.- . . . . ... . .. ... .. ............. 9 sacken sout a. 142 st. .. .... . ........ ... ... . ...... . . . . 40 tonnen bier a. t 3.. . ... .. .. . .. . . . .. .... ... . ....... 2 tonnen gort bier a. t 8.- . .. ...... . ..... . .. . .... . ..... 7200 Ib hart broot a. t 7.- 't Co .. . ... .... . ... . ...... . .. 40 sacken gort a. t 41
... ...... ... .... . .. ..... .... ... .
27 sacken witte erritten a f 5.... ....... .. . . .. . ....... 27 sacken boonen a f 3·- . . . .. .. .. . .... . .. .., .... • ...... Ii vat boter a f 52.- .. . ... . ..... . .... .. ............ .
I vierendeel hollants voor de cajuyt
. .. ... .... . .. ... . .. . 2 . 100 ~b stockvis a t 10.- 't Co ...... .. ........ .. .. . ' .. . 108 oude may kasen 850 Ib a f 15.- ' 't Co . ... .... . ..... -

400. 26.-

270 . 30 . 60.44·84·160.20.36 . 18.18
120.16.50 4.180.135·8I.91 .· 22.2'1 0.12 7.10

1) In den tekst staat per lb, b edoeld is natuurlijk p.

") Pelings zullen wel hetzelfde zijn als de "pelangs," zijden weefsels door de 0 .-1.
Cie uit China aangevoerd. Zie : De koophandel van Amsterdam II. biz. 64.
8) C' "" lOO pond .
N ED. ECON. -HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V.

6
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a. 2 st. 't Ib .. . ................ .
schepel mostertsaet .......... • ....... '. . . . . . . . . . . . . . . .
30 Ib half waskaerssen a. I I st. 't Ib ................. . .
30 Ib smeerkaerssen a. 5 st. 't Ib ....................... .
3 Ib catoene garen a. 16 st. 't, lb ....... .. . .. .... . ...... .
25 'dosijn besemen a. 10 st. 't Ib ...... . ... . . . ... . . . .. . ..
, 40 ton water a. 2 st. . ... . ... . . .. ................... . . .
Aen koxgoet ......... . ... . .... _.......... . .............
Aen cajuytsbehoeften ...... . ................ '. . .........
Aen kuypersgereetschap .............. . .................
Arbeytsloon .......... .. ..................... . ....... .
2 koeyen kaesen 40 Ib

!

4·-

-

2.10
16.10

7. 10

-

2.8
12.10'
4·12,I.IIO,-

45·-

50 . -

t 297 1. 16
Fustagie.
5 vleysvaten a.
5 speck vaten

t 6.-

t 30 . . . .............. . ......... - 25·-

........... ',' . . . . . . . . . . . . . . .

a f 5.-

t

Transport

a. t 3.- ..........' .. .. ....... . . . . '.
a. 11.- ......... ... .. . ............
brandewijnstucken tot broot a. 48 st. . ........

14 halff aamen
26 smaltonnen

- 42.- 26.-

24

- 57.4

B. Lijste van vivres voor

a.

400

1 3 1 47.-

negers ~.
m

1800 Ib speck
f 18.- 't Co ............................
5 half aamen koornbrandewijn
(23.- de aam ..... . ....
, 2 half aamen France brandewijn
t 22.- .... .. ..... . . . .
3 oxhoofden Bordeaucxe aoijn' 128.- . .................
800 Ib hart broot
17.- 't Co .•...... , .......... • •...
320 sacken gort
f 41f. . . . . . . . . .................. . . . ....
160 sacken hoonen
13.-......... . .................. . .
300 Ib tamarinde
1 20.- 't Co •.... . .. . . . ........•.....

a.

a

a.

a.

a.

a.

2971 .16

t

324.-

-

57.10
44.84.56.1440. 480.60.90.4.10

-

-

-

a.
vat tabacq ... . ............ . ..... .. . . .. . .............. 12 gros tabacxpijpen a. 71/1 st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

-----"--

Fustagie.

a

50 leggers tot water vaten
118.- .. • .•...•..
24 amen tot dito
15.- ......... . ..........
140 varckens tot dito
19.- ... : . : ..........

a.

a.

7 half amen a. 13.-. ...... . ....... . ..........
3 brandewijnstucken tot broot a. 48 st.

1 , 900.- 120.-

1260.21.-

7,4

1 2308 .4
1 4948 .4

Arbeytsloon ...... 1 101.16

1

50 50 . -
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N.B. Voor de fustagie tot gort en hoonen is niet gestelt alsoo ordinaris
in comersi en ! in de watervaten wert gedaen.

Aen medicamenten omtrent ............................. f
40 'oude slaeplakens ................... . ............. .
20 hangmacken ...........•.•......................... Aen boeyens ........ .' .............................. . .. Aen kocxgereetschap van ke~tels(?) ende anders, omtrent .Aen een neger-ketel van 200 Ib a 14 st. 't Ib ............ Aen een zegen-net ................................... .
Aen houtwaren tot grenier ende beddings voor de negers omtrent ................................•............... Aen 25 vadem branthout omtrent ............. . ......... Aen diversche ongelden van ligtervragten.lootsmansgelt, sjouwloon ende anders ..•.................•...............

34 0 .-

36.30 . 60.200 .140 . -

36 . -

70 .150 .238.-

--...:..--

I 1300 . 2

Aen _1) op de hant aen 't scheepsvolck omtrent
m

........ f

10 70 . -

f

2370 . -

Hier compt bij den incoop van het cargesoen tot inhandelinge van 450
stucx negros ter somme van
I 14500.-.

,.

1) _

2

maanden loon.

•

IV.
VIER BROUWERSCONTRACTEN UIT DE ACHTTIENDE EEUW,
MEDEGEDEELD DOOR MEJUFFROUW Dr. E. M. A. TIMMER.

De achttiende eeuw zag den bijna volledigen ondergang van het bedrijf,
dat in de Middeleeuwen en 't begin der Nieuwe Geschiedenis een hoofdnering uitmaakte: de bierbrouwerij. Ik behoef slechts Delft, Gouda
en Haarlem te noemen, de exportsteden, wier product met name naar
Zeeland, Vlaanderen en Brabant werd uitgevoerd; maar ook Alkmaar,
Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem hebben een
bloeiende brouwnering bezeten. Een of meer brouwerijen bestonden evenzoo - 't zij in al deze plaatsen reeds in de eigenlijke Middeleeuwen, 't zij
in sommige eerst later - in Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Purmerend,
Edam, Monnikendam, Weesp, 's Gravenhage, . Oudewater, Woerden,
Vianen, Ameide, Schoonhoven, Woudrichem, Heusden, Schiedam en
Brielle. De middeleeuwsche bierstad bij uitnemendheid is Delft, waarvan
blijkens de Informatie het aantal brouwerijen reeds in 1494 tot op de
helft was verminderd; van de andere belangrijke brouwsteden valt het
bloeitijdperk vooral in de vijftiende eeuw of nog later. Vermindering van
den afzet naar buiten door concurrentie en beschermende politiek der
andere gewesten moet weI als de eerste oorzaak van 't verval der Hollandsche brouwnering worden beschouwd; dat de gestadige en hopelooze
achteruitgang in zeventiende en achttiende eeuw aan het steeds toenemend gebruik van koffie, thee e. a. dranken is te wijten, heb ik in mijn
monographie over de Generale Brouwers van Holland in 't licht gesteld.
Het vast en geregeld verband tusschen de brouwers in de verschillende
steden zien wij ontstaan in de jaren omstreeks 1660. Zonder een stoot
van buiten, in tegenstelling met hetgeen bij de lakenbereiders het geval
was - geen plakkaat der Staten van Holland, hetwelk tot de jaarlijksche
bijeenkomsten der brouwers aanleiding gegeven had, geen "gastgevende
stad" die er zich liet vertegenwoordigen en de kosten van den maaltijd
voor haar rekening nam. Spontaan werden ze geboren uit de behoefte aan
geregelde besprekingen, welke uit den zorgelijken toestand van het bedrijf
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voortvloeide". In 1658 blijkt het eerst van ~zamenlijk optreden door brouwers uit verschillende steden; in de Statenvergadering van 20 Juli van dat
jaar wordt een advies van Gecommitteerde Raden gelezen op een request,
ingediend door de gemeene brouwers van Dordrecht, Haarlem, Delft,
Rotterdam, Schiedam en eenige andere steden. Den naam "Gemeene
Brouwers van Holland" vinden wij voor 't eerst in een memorie van 6
December 1662, aan de Staten aangeboden door brouwers uit Dordrecht,
Haarlem, Delft. Leiden. Rotterdam, Gorinchem, Sehoonhoven en Sehiedam. De vergadering over die memorie had plaats gevonden in Den Haag,
bij welke gelegenheid tevens be~loten was om voortaan elk jaar te dier
stede een bijeenkomst te houden - en met eenige onderbrekingen in den
allerlaatsten tijd is dit dan ook geschied tot 1816 toe.
Zware belastingdruk, duurte van ingredii!nten. hooge loonen enz. werkten m. n. in den tijd der Generale Brouwers ertoe mede om het bierbedrijf
van zijn ouden luister te doen vervaIlen. Daarbij kwam de schade. welke
tal van misbruiken - vaatwerkvernieling, een euvel even oud als de
brouwnering zelf, wanbetaling door bierstekers e. d. - den brouwers
berokkenden: dubbel bezwarend natuurlijk in dien zorgelijken tijd. 't Is
vooral tegen zulke nevenoorzaken van het verval en bijkomende moeilijkheden geweest, dat de Generale Brouwers den strijd hebben aangebonden
- zonder blijvend resultaat natuurlijk, want tegen de hoofdoorzaak van
achteruitgang: de voorlie£de voor de steeds meer zich inburgerende
andere dranken, stonden zij machteloos.
Drie voorstellen, in den vorm van concept-plannen door Delft ter vergadering van 10 Juli 1787 te berde gebracht, beoogden, tezamen en in verband met elkaar beschouwd, den brouwers voor hetgeen ze van de hand
zetten althans een ruimere en zekerder winst te waarborgen. Ze wilden:
1°. verhooging der bierprijzen, 2°. contante betaling. 3°. hoogstens 12t %
korting en drie maanden crediet aan bierstekers, met interdictie of verbod van levering ten aanzien van hen, die in gebreke bleven om te betalen.
Laatstgenoemd voorstel, behoudens voorzoover het op het te verleenen
kortingspercentage betrekking had, verviel natuurlijk vanzelf indien tot
invoering der contante betaling werd besloten 1) . De bedoeling was, dat
de brouwers van eenzelfde stad zich bij contract tot invoering van prijsverhooging"enz. zouden verbinden, en dat daarna door de gilden en confreriei!n
onderling mutatis mutandis een dergelijke overeenkomst zou worden aangegaan - of dat althans enkele dicht bij elkander gelegen steden zich
1) Zic uitvoerig over de~e concept-plannen: Gen. Brouwers, hst. XIV.

86

BROUWERSCONTRACTEN UIT DE ACHTTIENDE EEUW.

onderling verstonden, indien niet aIle leden tot aansluiting mochten genegen zijn. Daarin lag het zwaartepunt der Delftsche voorstellen: in de
voorgeslagen verbintenis tusschen aIle of een deel der Hollandsche steden
onderling. Want reeds v66r 1787 waren buiten de vergadering der GeneraIe .
Brouwers om de bedoelde maatregelen door somroige steden op zichzelf
in praktijk .gebracht. Dordrecht had prijsverhooging ingevoerd, Delft
voor de stedelijke ingezetenen contante betaling met ingang van 1 J anuari
1784; tusschen de Haarlemsche brouwers onderling bestond een overeenkomst om aan tappers in 't geheel geen korting en aan bierstekers niet
meer dan IZl % te verleenen. Interdictie was bIijkbaar reeds in Haarlem
en de steden van 't Noorderkwartier, misschien nog in eenige andere plaatsen in gebruik.
Of de brouwers zich steeds bij onderling contract tot het in 't werk
stellen der bedoelde maatregelen verbonden hebben, of dat ze in sommige
steden eenvoudig bij besluit der confrerie zijn ingevoerd, valt niet meer
metzekerheid uittemaken, daarons uit de jaren v66r 1787 geen ander contract is overgeleverd dan het Delftsche van zz December 1783 (No. I). Niet
v66r I I April 1792 verbonden zich in den geest van het Delftsche voorstel
bij een uitvoerig contract (No.2) brouwers van Haarlem,1?elft, Leiden en
Van der Kest Wittens in Den Haag tot prijsverhooging met f 1 per ton
en interdictie, bij welk contract tevens de aangelegenheid van kortingen
aan bierstekers, boeren en tappers geregeld werd. Een afzonderlijk contract (No.3) van denzelfden datum tusschen de beide overgebleven brouwers van Delft en Van der Kest Wittens had betrekking op een onderdeel
dezer materie: de prijzen der bieren aan tappers van Delft, Den Haag en
Haagambacht geleverd.
Aanvankelijk hadden bij de beraadslagingen over de Delftsche voorstellen, m. n. dat tot prijsverhooging, verschillende leden vastgehouden aan
den eisch van een aIgemeene overeenkomst, waarbij zich dus ook brouwers
uit onbeduidende en verafgelegen plaatsen als Oudewater en Ameide
zouden hebben aan te sluiten-alsof de onaanzienIijkste brouwerijen door
niet op te slaan in staat zouden zijn geweest om den grooten afbreuk van
beteekenis te doenl En juist de kleine brouwers in de onbeduidendste
plaatsen waren het moeilijkst te overreden, daar zij bij hun minder omslachtig en kostbaar ingericht bedrijf niet zoozeer de noodzakelijkheid
voelden van prijsverhooging, veeleer er belangrijke schade van hadden
te duchten, omdat zij eenige afname van debiet minder goed dan de aanzienlijke brouwers konden verdragen. Een van de heeren, die aanhoudend
hun toestemming van die van aIle, later van die van bepaalde steden af-
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hankelijk maakten, was de Haagsche brouwer Van Hoey uit "de'Oyevaar".
Toen ev~nwel ook Gecommitteerde Raden in 17&8 ernstig op verhooging
der bierprijzen aandrongen, en tevens' het vooruitzicht van een premie rip
het graan voor de brouwers verloren, ging 1), veranderde hij van inzicht
en ve;klaarde zich tot deelneming a~n een beperkte verbintenis bereid.
Of het toch ten slotte Van Hoey en zijn mede-gemteresseerden in "de
Oyevaar" met hun aansluiting geen ernst is geweest? hoe het zij, zij begonnen moeilijkheden op te werpen in: verband met de omst!lndigheid dat
in pen Haag bierstekers gevestigd waren, wat in geen der andere steden
het geval was I). Dit bezwaar was al dadelijk vrij denkbeeldig; 't was toch
niet anders te verwachten dan dat de bierstekers ook de prijzen zouden
opslaan, zoodra de brouwers daartoe 6vergingen. Waarbij nog kwam, dat
de Haagsche bierstekers zich gewoonlijk van bieren uit Delft, Leiden .en
Rotterdam plachten te voorzien, welke steden eveneens van de conventie
deel zouden uitmaken. Ten overvloede kwam men Van Hoey c. s. tegemoet door als een der artikelen van het concept-contract vast te stellen,
dat, wanneer de bierstekers van's Gravenhage de verhooging van I I per
ton op de prijzen der bieren van alle steden, a1 of niet bij de
overeenkomst aangesloten, niet invoerden, de Haagsche brouwers en aIle
andere contractanten aan hun mede-contractanten de leverantie aan die
van kracht
bleef totdat
bierstekers zouden kunnen verbieden, welk verbod
.
I
de op die overtreding gestelde boete Van f 600 zou zijnvoldaan; tenzij de
bierstekers konden bewijzen dat zij weI degelijk den verhoogdEm prijs hadden
gevorderd. Evenwel, Van Hoey c. s. bleven er halsstarrig bij datde voorgestelde waarborg hun onvoldoende ,voorkwam. Al scheen nu de prijsverhooging v06rgoed van de baan, en al stelde ter vergadering van 12 Juli
1791 Dordrecht moedeloos voor om v09rtaan slechts om de drie jaar bijeen
te komen, daar men het toch maar alleen over indiening van aqressen aan
qen soeverein eens kon worden en aIle pogingen tot het doorzetten van '
krachtige maatregelen, die van de brouwers zelf moesten uitgaan, misI ukten - Delft,gaf den moed nog niet verloren. Op diezelfde vergadering
van 12 Juli opperde het aaneensluiting van de brouwers in de omliggende
plaatsen, dan maar zonder de deelhebbers in "de Oyevaar"; een commissie
werd benoemd bestaande uit een brouwer van Del~t, een van Leiden en, ,

'1) Zie: Gen. 'Brouwers, biz. 241 .
I) Den Haag gold rechtens voor een plattelandsplaats: vandaar dat men er bier-

stekers vond, en brouwerijen er feitelijk aileen bij de gratie van Delft bestonden. Zie
m'ijn artikel : 'Om het bestaansrecht der Haagsche brouwnering. Jaarboek "Die Haghe ",
191 6.
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~n van Rotterdam, en het resultaat was dat eindelijk den lIen April 1792
het bovengenoemde contract tusschen brouwers van Haarlem, Delft,
Leiden en Van der Kest Wittens uit "de drie Kruyssen" in Den Haag tot
stand kwam.
De methode van gedeeltelijke onderlinge aaneensluiting zien wij ook
na 1792 door de leden der Generale Brouwers herhaaldelijk toegepast uit de voorafgegane lljdensgeschiedenis met Van Hoey was trouwens
afdoende gebleken, dat alleen langs dezen weg practische resUltaten waren
te bereiken. WeI weld den qen Jull 1795 door de Generale Brouwers op
het voorstel van Rotterdam, om wegens de enorme graanduurte opnieuw
met I I per ton op te slaan, besloten om ,eerst den toestand nog eens aan
te zien en in geen geval anders dan bij algemeene overeenkomst over te
gaan tot prijsverhooging - maar niettemin blijken Delft, Schiedam 't welk intusschen ook de eerste prijsverhooging moet hebben ingevoerd
- en Rotterdam in hetzelfde jaar bij onderling contract de bierprijzen
weer, denkelijk weI met I I, te hebben opgeslagen. Ook in Leiden en Den
Haag schijnt die verhooging haar besla~ te hebben gekregen, terwijl Dordrecht den maatregel reeds eerder genomen had. De vergadering der Generale Brouwers - trouwens in hoofdzaak bestaande uit dezelfde personen
die als brouwers uit de respectieve steden met elkander de contracten
aangingen - wijzigde nu ook haar standpunt naar de feitelijke gesteldheid van zaken; toen op 12 Juli 1796 Schiedam de vraag te berde bracht
of de andere leden evenzoo en voor hoelang de opnieuw verhoogde prijzen
zouden invorderen, verklaarde zij, dat noch handhaving noch verlaging
der prijzen tot de competentie der vergadering behoorde, maar dat atles
moest worden overgelaten aan de steden die 't zij afzonderlijk 't zij met
enkele tezamen de verhooging hadden in 't werk gesteld - welk standpunt
de vergadering eveneens innam, toen Leiden 2 Juli 1799 kwam met het
voorstel om weer 10 st. per ton op den bierprijs te leggen. In overeenstemming daarmee kwamen dan ook den gan October van dat jaar Rotterdam,
Schiedam, Delft, Leiden en Den Haag afzonderlijk overeen om met ingang
van den Isen per ton 10 st. meer te vragen. In 1800 is opnieuw wegens de
enorme duurte van gerst en hop tusschen dezelfde leden benevens Brielle
sprake van prijsverhooginggeweest-ditmaalmet I I perton-welkeechter
nietschijnttezijndoorgegaan. Immersin 1803 blijkteen vat 8 gld. bier logld.
10 st. te kosten; daaruit voIgt, aangenomen dat in 1795 het bier ook f I per
ton is opgeslagen, dat de verhooging in 1799 met lost. de laatsteisgebleven.
Een dergelijken gang van zaken als bij 't invoeren van de
prijsverhooging kumien wij waarnemen bij het in 't werk stellen van
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de contante betaling - veelaI tegelijk met namptisatie van het vaatwerk 1)
- : eerst besprekingen zonder resultaat in de vergaderingen det GeneraIe
Brouwers, en ten slotte invoering door de eene stad na de andere afzonderlijk; ook weI, doch dit in minder omvangrijke mate dan we het bij de
prijsverhooging hebben zien gebeuren, bij overeenkomst of althans bij
overleg met andere' steden. Noch de vergadering van 1787 noch die van
1788 en 1792 konden over contante betaling eventueel een crediettermijn
voor bierstekers of over het kortingspercentage tot overeenstemming
geraken: men verlangde samengaan van alle leden, of weI oordeelde juist
de zaak "domestiecq", of verzette zieh, zooals m.n. Rotterdam, tegen de
interdictie, het zwaartepunt van het credietvoorstel. Amsterdam toonde
zich in dezen het meest onafhankelijk en voortvarend; aI ter vergadering
van 6 November kon het meedeelen, dat het de contante betaling had
ingevoerd. Eerst zeven jaar later volgde Rotterdam, dat met ingang van I
Januari 1795 het namptissement instelde en eontante betaling door burgers en tappers; aan bierstekers zouden bier en vaatwerk operedietworden
geleverd, omdat deze niet op hun beurt van de consumenten eontante betaling konden vergen, zoolang dat niet door de brouwers van aIle steden
werd gedaan. Ook de negotie-bieren, de bieren voor de zeeschepen en die
welke aan godshuizen, admiraliteiten en Oost- en West-lndische Compagnie werden geleverd, vielen niet onder de eontante betaling. Aan hun
eonfraters van Dordreeht verzoehten de Rotterdamsehe brouwers bij
schrijven van 31 December 1794 om een klant, die eventueel om de eontante betaling te ontgaan naar hen zou willen overloopen, op denzelfden
voet als zij te bedienen. Misschien is dit verzoek weI aanleiding geweest dat
de Dordtsche brouwers, tot meerderen eenvoud en gemak, aI in Januari
1795 het voorbeeld hunner Rotterdamsche confraters hebben gevolgd.
behalve wat de uitzondering ten aanzien van de bierstekers betrof. Immers, zoo vreesden zij, indien men den bierstekers crediet gaf, zouden veel
boeren om de verplichting tot terstond betalen te ontgaan hun bier voortaan van de bierstaIlen betrekken, en de eontante betaIing zou niet brengen wat men er zich van had voorgesteld. Door de bierstekers in de contante betaling te betrekken zou men hen eer bevoor- dan benadeelen;
immers zij werden dan op hun beurt genoodzaakt om geen crediet te
verleenen en hadden zich dus ook niet voor bankroeten bezorgd te maken.
Den Rotterdamschen brouwers werd dus verzocht om ook van hun kant
1) Onder namptisatie verstond men het deponeeren bij den brouwer van een be·
paalde som gelds voor elk uitgaand vat, welk bedrag gerestitueerd werd, wanneer
men het vaatwerk terugbracht.
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den bierstekers in den Alblasser-, den Zwijndrechtschen, den Strijenschen
en den Hoekschen Waard, het Land van Overmaas, het Land van Putten,
Oud- en Nieuw-Beierland en Oostvoorne - naar al welke plaatsen door
Rotterdamsche zoowel als door Dordtsche brouwers bier geleverd werdni~t te crediteeren. De zaak kreeg eerst haar volle dig beslag, toen Kruine,
de eenige brouwer te Brielle, had meegedeeld dat ook hij de contante betaling, ook ten aanzien van de bierstekers, had ingevoerd. Dordrecht en
Rotterdam kwamen t~n overeen, ' dat in de hierboven genoemde streken
en bovendien 'op Flakkee en Goedereede aan bierstekers slechts tegen
contante betaling en 'namptissement van het vaatwerk zou worden geleverd. Toen voor de Rotterdainsche brouwers de uitvoering van het besluit'ten aanzien der bierstekers nog al eenige moeilijkheden bleekmHzich
te brengen, besloten deze de contante betaling aldus toe te passen, dat
niemand een tweede bezending aan een biersteker zou laten vertrekken,
voordat hij het geld voor de eerste in handen had.
De Dordtsche brouwers wisten van de werking der contante betaling
niets dan goeds te zeggen en wilden er dan ook in geen enkel opzicht'de
hand mee lichten, uit vrees dat de tappers binnenkort ook weer op crediet
zouden aanspraak maken, wanneer dit, ho~ dan ook, aan bierstekers werd
verleend'.
Nog in hetzelfde jaar volgden Delft, Schiedam en Den Haag op den voet
en blijkbaar geheel op het voorbeeld van Rotterdam en Brielle: contante
betaling en namptissement werden, behoudens nader aangeduide facili~
teiten, weI tot leverantien aan bierstekers uitgestrekt, maar niet tot die
aan of ten behoeve van het gemeeneland, de respectieve steden, godshuizen of andere publieke lichamen, de vreemde ministers in Den Haag, de
Oost-Indische Compagnie en de reederijen, noch tot de buiten de provincie verzonden bieren, Dordrecht wordt niet genoemd in het in Mei opgestelde concept-contract (No.4), waarbij de drie steden zich verbinden tot
,vordering van namptisatiegeld en contante betaling voor drie maanden of
zooveel korter als die maatregelen in Rotterdam en Brielle of een van beide
plaatsen zullen gehandhaafd blijven,- de reden zaI wezen dat Dordrecht
aIleen de contante betaling en niet de namptisatie had ingevoerd.
Voor zoover mij bekend hebben geen andere steden de contante betaling
in 't werk gesteId, al werden ze op de vergaderingen der Generale Brouwers
nog weI eens daartoe geanimeerd door de in dit opzicht meer doortastende
leden. Wat de korting aan bierstekers betreft, hi.e romtrent schijnen alleen
Haarle,m, Delft, Leiden en Van der Kest Witteils in Den Haag tot overeenstemming te zijn gekomen: in hun contract van 1792 stellen zij die op
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hoogstens 15 %, gaan dus Diet zoover als het DeUtsche voorstel had gewild.
Ten slotte nog een enkel woord over het namptissement, dat we veelal
tegelijk met de cOlltante betaling hebben ingevoerd gezien, al was het onder de Delftsche concept-plannen Diet opgenomen. Herhaaldelijk uitgevaardigde plakkaten tegen Inishandeling der brouwerstonnen hadden geen
uitwerking, doordat in de praktijk aan het opsporen en constateeren van de
overtredingen nog al wat bezwaren bleken te zijn verbonden, terwljl het
bovendien den betrokken plattelandsautoriteiten dikwijls aan, d,e noodige
ernst en gestrengheid ontbrak. DesDiettegenstaande had het denkbeeld
van namptisatie, in 1750 voox: 't eerst door Dordrecht in de vergadering
der Generale Brouwers geopperd, in '1761 nog zoo weiDig vordering gemaakt dat een hernieuw<,- voorstel van Dordrecht tot namptiseering door
de andere 1eden eenstemInig werd verworpen. In volgende jaren zien wij
nu en dan de zaak weer ter sprake gebracht, totdat voor 't eerst in 1785
de vergadering komt tot een eeDigszins concreet besluit, nJ, om het namptissement van het vaatwerk, waarin de bieren uit de steden naar het platteland of elders werden verzonden, tot een punt van beschrijving voor de
volgende vergadering te maken; het al of Diet namptiseeren van de tonnen,
die het binnen de steden afgeleverde bier bevatten, werd ais een parti~
culiere zaak van eike stad afzonderlijk beschouwd. Een waarschijnlijk
uit hetzelfde jaar 1785 dateerend '" concept-plan van namptissement op
het uitgaande vaatwerk te stellen ten einden de mishandeling en agterblijving van' hetzelven zooveel mogelijk voor te komen en te beletten"
wilde het namptisatiegeld stellen op 2 gid. per vat, I gid. per halfvat en 10
st. per kinnetje. Vermoedelijk is dit concept door de beschrijvende stad
aan de verschillende leden der Generale Brouwers rondgezonden, evenwel
zonder dat het in de vergaderingen in behandeling genomen is; daar bleef
het bij wat men zou kunnen noemen beginseldebatten, cn tot een algemeenen maatregel kwam het al evenmin ais inzake de prijsverhooging en
contante betaling, ofschoon Dordrecht, deoude voorstandsterder namptisatie, sterk aandrong op invoering bij eenparig besluit. Om thans in 't kort
een overzicht te geven van de steden die, voor zoover bekend, in den loop
der volgende jaren de namptisatie hebben in 't werk gesteld: Amsterdam
\ ging voor in 1786, en nog hetzelfde jaar volgde naar het schijnt het Nootderkwartier. Men heeft gezien, dat Rotterdam met ingang van I Januari
1795 tot den maatregel besloot - 60 st. per ton, per halfvat I gid. en 15
st. per kinnetje - dat Brielle spoedig volgde en dat Delft, Schiedam en
Den Haag zich eveneens in 1795 tot invoering van de namptisatie hebben
verbonden - wanneer het tenminste, hetgeen wij weI zullen mogen aan-
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nemen, tusschen die drie steden niet bij het ontwerp-contract van Mei
gebleven is. WeI eigenaardig is dat Dordrecht, de moeder zooals men het
zou kunnen noemen van de namptisatie-gedachte, niet schijnt te hebben
meegedaan - misschien omdat het erop staan bleef dat het namptissement algemeen werd doorgevoerd?
Ook de namptisatie voldeed niet, althans niet overal. Dat blijkt uit het
ter vergadering van 1803 behandelde voorstel van den Haagschen brouwer Van der Kest Wittens om voortaan de klanten voor het vaatwerk
den prijs te doen betalen waarop het den brouwer was komen te staan.
Immers het namptissement had velen in den waan gebracht, dat zij nu een
recht van eigendom op de fust bezaten, zoodat zij die niet bij de brouwers
terugbezorgden. Daarbij kwam, dat de baljuwen bezwaar maakten om
wegens genamptiseerd vaatwerk te calangeeren. Het voorstel werd echter
verworpen: 't publiek mopperde al genoeg over de I Juni ingegane verhooging van den bierimpost, en men vreesde het nog maar meer van het
bierdrinken afkeerig te maken, wanneer men nu ook nog tot verhooging
van het namptisatiegeld qverging.
Drie categorieen van contracten blijken er dus te hebben bestaan: 1°.
die tusschen de brouwers van eenzelfde stad, zo. die waarbij brouwers van
verschillende plaatsen zich m. n. tot prijsverhooging verbonden, al mogen
andere aangelegenheden zooals kortingen aan bierstekers enz. tegelijk
zijn geregeld, en 3°. die welke invoering van contante betaling en soms
tevens namptisatie van het vaatwerk ten doel hadden, en ook tusschen
brouwers van meer dan een plaats plachten te worden gesloten. Een specimen van de eerste categorie is ons overgeleverd in het Delftsche contract
van 22 December 1783 (No. I), de tweede groep wordt vertegenwoordigd
door de overeenkomst van I I April 1792 tusschen de brouwers van Haarlem, Delft, Leiden en Van der Kest Wittens in Den Haag (NO.2) en het afzonderlijke contract tusschen Van der Kest Wittens en de twee DeUtsche
brouwers (No. 3), terwijl van de derde categorie niet anders over is dan het
concept-contract van Mei 1795 tusschen Delft, Schiedam en 'sGravenhage,
ook uitsluitend door Van der Kest Wittens vertegenwoordigd (No.4).
Eenige toelichting vereischt met name het Delftsche contract van 1783.
WeI voldeed zeer goed de praktijk der contante betaling door de stedeUjke
ingezetenen, volgens de verklaring der DeUtsche brouwers in het in 1787
door hen ter vergadering gebrachte concept-plan; doch het debiet van
DeUtsch bier in de eigen stad had veel minder te beteekenen dan dat op
het platteland, hetgeen trouwens voor de meeste steden in de provincie

BROUWERSCONTRACTEN UIT DE ACHTTIENDE EEUW.

93

gold. Vandaar dat Delft zich eerst van een algemeene invoering van contante betaling gunstige resultaten voorstelde.
In verband met de vordering van contante betaling stond de eisch van
onmiddellijke voldoening door den verbruiker zelf van impost en accijns.
't Voorschieten van het bedrag dier lasten, 't welk met het op crediet leveren der bieren onvermijdelijk samenging, vermeerderde natuurlijk het
risico voor den brouwer, en klachten en verzuchtingen over dit gebruik
kunnen we dan ook in bescheiden uit de achttiende eeuw betrekking hebbende op de Generale Brouwers hier en daar aantreffen.
Wat de in artikel 3 gegeven prijsregeling betreft, met een verhooging
in prijs zullen wij hier stellig nog niet te doen hebben. Waarom zou anders
Delft zeggen in de toelichting tot zijn voorstel van 1787, dat de Dordtsche brouwers door 't verhoogen der bierprijzen geen noemenswaarde vermindering van debiet hadden ondervonden i), en niet in de eerste plaats
naar eigen ervaringen verwijzen? Veeleer beoogt het artikel eens voor al
aan schommelingen in prijs, tegemoetkomingen en bevoorrechting van
bepaalde categorieen van afnemers een einde te maken. Dat biersoorten
werden geleverd voor minder dan 't bedrag waarmee ze plachten te worden aangeduid, kwam niet aIleen in Delft, maar ook in Haarlem en Leiden
en misschien nog weI in meer steden voor; men zie daarvoor no. z.
Over 't verschil tusschen burgers~ en tappersaccijns in Delft kan ons
de "Ordonnantie van den stadsaccijns op de bieren over Delft, Delfshaven
en jurisdictie van dien" van 5 December 175z inlichten ' ). 'tBlijktdatburgers voor elk ha1fvat bier 4 st., de groote tappers 9 en de kleine 5 st. accijns
verschuldigd waren; voor grootere en kleinere vaten naar vex:houding.
Onder groote tappers werden verstaan degenen, die wijngelagen zetten en
bier of mol in hun huizen schonken voor geld, terwijl de koffieschenkers
ten aanzien van de mol of andere bieren, welke zij voor geld in hun huizen
lieten drinken, ook vielen onder den groote-tappers accijns. Kleine tappers
heetten allen, die zonder wijn te tappen bier voor geld in hun huis lieten
drinken of met de kan uitsleten.
Bij artikel 6, dat de korting aan tappers enz. brengt op niet meerdan
3 %. hebben we weI zoomin als bij artikel 3 met een in den eigenlijken
zin des woords nieuwe regeling te doen. Denkelijk was 3 % vanouds het
normale officieele bedrag van de korting. die aan tappers placht te worden
gegeven. en is dit percentage in den loop der jaren in Delft overschreden
door alle of een deel der brouwers. Wanbetaling door tappers gaf aanlei1) Zie: Gen. Brouwers v. Holland. bIz. 236.

') Keurboek X. fol.

120

vs. Gem.·arch. v. Delft.
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ding tot verschillende financieele transacties tusschen tappers en brouwers;
uit de invoering der contante betaling 'vloeide logisch voort dat deze,
gelijk geschiedde bij artikel7, voor 't vervolg werden verboden.
We moetbn veronderstellen, dat het lage kortingspercentage in Delft op
den duur evenmin te handhaven viel als het reeds v66r 1786 genomen
besluit der Haarlemsche brouwers om in 't geheel geen korting aan tappers
te verleenen. Immers bij artikel 6 van 't contract van 1792 wordt door
Haarlem, Delft, Leiden en Den Haag het bedrag van de aan tappers te
geven korting gesteld op 5 %, en de bepaling, dat Haarlem en Leiden zich
aan de aldaar gebruikelijke kortingen mogen houden, zal weI zoo moeten
worden verstaan, dat men daar ter plaatse een nog hooger percentage
geven mocht - 't radicale besluit van Haarlem schijnt dus weinig te
hebben uitgewerkt.
E. M. A. T.
Hieronder volgen de contracten.

No.

I.

I783, December

22

CONTRACT TUSSCHEN DE GEZAMENLIJKE BROUWERS VAN DELFT,
HOUDENDE INVOERING VAN CONTANTE BETALING
STAD, BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE GIST ENZ.

IN

DE

De ondergeteekende Mr. Alexander Willem van Hoecke en Mr.
Simeon Pieter van Swinden, Jan Proot en Johan Jacob 't Hoofd,
Anthony Callenburg Baartmans en Adriaan van Berkel, brouwers
in . de respectieve brouwerijen van "de Gekroonde Truweel",
"den Eenhoorn"·, "de Twee Leeuwen" en "de Gekroonde P."
binnen deeze stad, of derzelver successeuren in der tijd, in aanmerking genoomen hebbende de drukkende omstandigheeden,
waarinne de brouwneeringe seedert verscheyde jaaren zig heeft
bevonden en waaronder zij alsnog is zugtende, zijn zo tot bevordering van datgunt, 't welk in zodanige omstandigheden aan gemelde brouwneering int algemeen eenig voordeel en soulaas zoude
kunnen toebrengen, als tot verhoeding en verbetering van zodanige inconvenienten en misbruiken, welke'seedert veele jaaren zijn
ingesloop'en, geconvenieert en geresolveert voor den tijd van vier
eerstkoomende jaaren met elkanderen aan te gaan een onderling

,
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contract van schikking ten aanzien eeniger zaaken in 't exerceeren hunner brouwneering voorkomende, welk contract, voorzooverre hetzelve de clandisie van bieren betreft, niet verder ge~x
tendeert wordt als tot alle ingesetene burgers, tappers, tapsters,
bierverkoopers en bierverkoopsters, wiens bieren op stads comp- .
toire moeten worden aangegeeven, uytgesondert de 0.-1. Compagnie, de stad, godshuyzen en all~ andere corpora op publiecke
auctoritelt zijnde gestabileert, en bestaat in de volgende articulen:
I. dat voortaan aan niemand der gemelde personen, om welke
reedenen het zoude mogen weesen, geene bieren op eenig crediet
. hoegenaamd zullen' worden gegeeven, maar dat dezelve bieren
dadelijk voor de aflevering zullen moeten worden betaald;
2. dat er aan niemand der in 't hoofd deezes gemelde pers~o
nen, wiens bieren op stads comptoir moeten aangegeeven worden,
eenige impost of accijns zal werden verschooten in eenigerhande
manieren direct of indirect, Jll3.ar dat, den impost door de opgemelde persoonen aan 't comptoir der brouwerijen tegelijk met de
aan te gevene bieren of weI aan 't comptoir van den excijnseJ;l betaald zijnde, de bediendens der brouwerijen het bier zullen laten
volgen;
3. dat alle bieren der respectieve brouwers in deeze stad .tot
geene mindere prijzen zullen verkogt worden als de navolgende,
te weeten aan burgers of aan zodanigen die geen tappers excijns
betaalen:
.
het Oost-Indisch bier de ton 12 gl., het vat a. 6 gl., het kinnetje a. 3 gl,l)
het IO-gl. .. de ton at 9.10, het vat at 4.15, het kinnetje at 2.10
het B-gl.
de ton a - 7.10, het'vat a - 3.15, het ~netje a - 2.het 7-gl. .. de ton a - 6.10, het vat a - 3.5 ,het kinnetje a - 1.15
het 6-gl.
de ton a - 6.-, het vat a - 3.-, het kinnetje a - 1.10
het 5-gl.
de ton, a - 5.- , het vat a - 2.10, het kinnetje, a - 1.5
het 4-gl. .. de ton a. - 4'- ' het vat a - 2.-, het kinnetje a. - 1.het 3-gl. .. de ton a. - 3.-, het vat a- 1.10, en van welk bier
geen kinnetjes zullen verkogt worden.

Wijders is nog bepaald, dat er geene agtendeeltjes van de bovengemelde bieren zullen afgeleevert worden dan voor het volle
geld en zijnde eyge fust der kopers; dat ook de zogenaamde ver1) Een vat of ton bevatle I!5!5,2 L., een h~lfvat de he.ft, een kinnetje 1/" en ·een
achtendeel 1/ s daarvan. Bier t er plaatse wordt met vat. bedoeld wat gewoonlijk een
halfvat heet . •
.

;
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beterhuyzen en zodanige, welke commensalen houden, niet zullen
begreepen worden onder de corpora nog eenige vermindering van
.bovengemelde prijzen zullen mogen bedingen, maar de bieren tot
bovengemelde prijzen zullen moeten betaalen;
dat de tappers, tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters,
en in 't generaal alie, die tappersexcijns subject zijn, zullen betaalen:
...
het Oost-Indisch bier a. t I I . - de ton, het vat a. t 5.10, de kinnetjes het
volle geld t 3.
het lo-gl. .. a. t 9.- de ton, het vat t 4.10, het kinnetje het volle
geld t 2.10
het 8-gl. .. a. t 7.- de ton, het vat a. t 3.10, het kinnetje a. t 1.15
het 7-gl. .. a. - 6. de ton, -het vat a. - 3.-, het kionetje a. - 1.10
het 6-gl. .. a. - 5.10 de ton, het vat a t 2.15, het kinnetje a - 1.78
het 5-gl. .. a. - 4.16 de ton, het vat a. - 2.8 ,het kinnetje a - 1.4
het 4-gl. " a. - 3.16 de ton, het vat a. - 1.10, het kinnetje a. - -.19

zullende het 3-gl. bier aan geene tappers, tapsters, bierverkoopers
of bierverkoopsters verkogt worden, en geene bieren de brouwerijen uytgaan dan met het teeken der prijzen, waarvoor zij verkogt zijn;
4. dat er aan. de burgers, tappers, tapsters, bierverkoopers of
bierverkoopsters of anderen, welkers bieren op stads comptoir
moeten worden aangegeeven, niet zullen gegeeven worden 't zij
direct 't zij indirect, onder welke reeden, voorwendsel, praetext
of andersints het zoude mogen zijn, eenige presenten van zogenaamde kermisfooyen of -bieren of andersints genaamd (het tracteeren op kermistijden anders dan aan de gewoone familietafel
daaronder begreepen) 't zij in bieren 't zij voor niet of tot een
verminderde prijs of wei in geld ter waarde van dien, maar dat de
prijzen der bieren, welke op kermistijden zullen worden geleevert,
egaal zullen moeten zijn met de prijzen, waarvoor dezelve qualiteit van bieren door de contiactanten het geheele jaar door buite _
kermistijden worden geleevert; dog hierinne zullen niet begreepen
zijn de knegts in dienst der respectieve contractanten zijnde, aan
welke het den brouwer zal vrijstaan zodanig~ kermisbieren te
geeven als hem zal goeddunken;
dat de gemelde kermisbieren of fooyen van bieren, geleevert
geduurende het jaar I783 of v60r dien tijd, niet zullen mogen
gegeeven worden naar to July aanstaande;
5. dat er voortaan niet zullen gegeeven worden eenige fooyen,
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presenten, beloningen of ietwes van die natuur, direct of indirect,
aan niemand wie hij zijn mooge, 't zij aan caIanten of huysgenooten en bediendens derzelve voor het betalen van bier, dat naar
den Ie January I784 zal werden verkogt, koomende in plaats
van die fooyen, welke men gewoon was te geeven bij het betaalen
der rekeningen of om zodanige der calanten, die gewoon waren de
bieren tot mindere prijzen te hebben aIs nu vastgesteld zijn, of
aan wien grootere kortingen werden toegestaan of meerdere fooyen gegeeven, eenigsints tegemoet te komen;
dat ook van nu af aan geene bieren zullen gegeven worden aan
stadsdienaaren van justitie of bierkruyers, 't zij bij kermis of t'
eeniger anderen tijd;
6. dat de tappers, tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters
zullen mogen genieten eene korting van 3 pct. en niet meerder
van alle zulke bieren als bij het overgeeven der briefjes, die door
den brouwer · aanstonds moeten vernietigt worden, of blijkens
het boek zal blijken dat door hen gesleeten zijn;
7. dat nog de contract ant en nogte iemand eenig aandeel met
dezelve in hunne brouwneering hebbende aan eenige tappers,
tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters - ook niet aan burgers of verdere ingezetenen, wanneer het mogt blijken, dat zulks
ter bevordering van neering waare geschied - direct of indirect,
onder welke reeden of voorgeeven het zoude mogen zijn, eenig
geld 't zij op deposito 't zij op hypotheek ter leen of andersints
zullen mogen geeven of voor dezelve zig tot borgen stellen in
eenigerhande manieren, met dien verstande nogtans, dat dit articuI - als alleen op het toekomende zijn betrekking hebpende eenigsints kan nog mag werden ge~xtendeert tot al zulke geld en,
de welke door eenige van de contractanten reets voor dato van het
arresteeren van dit contract aan de zodanige ter leen op deposito
of hypotheecq zoude mogen zijn geschooten, of welke de burgers,
tappers, tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters weegens
geleeverde bieren ten agteren zijn ; omtrent welke betaling het de
contractanten zal vrijstaan de burgers, tappers, tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters te cOnVenieeren, en met dezeive
des goedvindende te accordeeren zodanig aIs zijlieden zullen' oor
deelen;
8. dat de contractanten zijn overeengekomen de prijzen van het
thuysbrengen van het leedig vaatwerk op een gelijken voet in aIle
NED. ltCON. -HIST. ARCHIEI'. JAARBOEK IV.
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de brouwerijen te stellen en daarvoor niet meerder te betalen aan
de tappers dan 5 st. per ton, 21 st. per 'vat en Ii st. voor een
kinnetje; en aan de burgers 4 st. per ton, 2 st. per vat en I st.
per kinnetje, en bovendien aan de bierkruyers voor thuysbrengen
4 duyten per ton, 2 duiten per vat en een duit voor een kinnetje;
9. dat er voortaan tot het uytmeeten en verkoopen ' der gist
zal gebruikt worden in alle brouwerijen een gelijke maat of schepper door de gesamentlijke brouwers nu opnieuws vervaardigt,
welke maten of scheppers allen zUllen zijn van eenen gelijken inhoud, gemerkt of geijkt met een merk aan de gesamentlijke brouwers toebehoorende, welk merk in presentie van de gesamentlijke
brouwers op de gemeld.e scheppers zal worden geslaagen, en waarvan de stempel zal worden bewaard in het kasje der gesamentlijke
brouwers, verseegelt in een papier met het cachet van ieder der
heeren directeuren gecachetteett; dat gemelde scheppers eens
sjaars op de ordinaire comparitie in Febnlary zullen werden geexamineert door de gezamentlijke brouwers, aan welke op requisitie van een van hun het ten allen tijden zal vrijstaan dezelve te
requireeren en op eene daartoe belegde comparitie te examineeren
naar welgevaIlen;
dat er meede nu zal vervaardigt worden een klein ere maat of
'scheppe tot het uytmeeten van een kleinere quantiteit gist,
zoals hierna art. 12 en 13 zal worden gezegt, en omtrent welk
maatje zal plaats hebben al 't gunt ten opzigte van de groote
schepper of maat tevooren is gebragt;
10. dat een schep gist, welke tot nu toe is verkogt geworden
tot10 st., zal bestaan uit tweevan deze nieuw gemaakte scheppers,
boordende vol, dog dat er volstrekt niets meerder' zal gegeeven
worden onder den naam van toemaatje of toegift of onder prae- .
text dat de schepper niet vol was of bij 't overgieten er veel van
ter zijde geloopen is, welke toemaat of toegift bij deeze weI expresselijk word geweigert en verbooden;
XI. dat een schep gist evenals voorheen niet minder zal verkogt
worden als voor 10 st. en ~ st. s~hepgeld voor den gistknegt; een
halve schep voor 5 st. en 1 st. voor den gistknegt; dat er ook geen
gist in de stad op crediet zal werden verkogt;
12. dat tot voorkoming van aile zodanige groove abuizen,
welke omtrent het weggeeven van de gist hebben plaats geh~,
voortaan aan boeren en schippers of hunlieder knegts niet meer
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gist zal gegeeven worden als eenmaal daags tweemaal de kleine
maat vol zonder toegift of toemaat hoegenaamd, waarvoor I st.
schepgeld aan de gistknegt of iemand in zijn plaats daartoe gesteld zal werden betaald; dat schippers, boeren of buitenluiden
gist voor andere boeren, aan wien men gewoon is gist om niet te
geeven, komen(de) halen, daarvoor dadelijk voor iedere twee
maatjes t st. zullen moeten betaalen;
13. dat mede aan ingesetenen, burgers, tappers, tapsters, bierverkoopers en bierverkoopsters niet meer gist zal weggegeeven
worden als eenmaal daags eens de gemelde kleine maat vol zonder
toegift of toemaat hoegenaamd en onder welk praetext het zoude
mogen zijn, waarvoor zij zullen hebben te betalen t st. schepgeld
aan den gistknegt of iemand in zijn plaats daartoe gesteld, zonder dat zij, om welke reeden het zoude mogen zijn, van deeze betaling bevrijd zullen wezen; dog dat daaronder de geilgist, die
de brouwers bij elkanderen halen, niet zal begreepen zijn, welke
eevenals voorheen door de brouwers aan elkanderen zal worden
gegeeven; nogte meede de godshuizen, Oost-Indische Compagnie
en verdere corpora; dat door de brouwers aan hunne knegts eenige
gist naar discretie zal moogen gegeeven worden;
I4. dat meede ten opzigte van het verkoopen en weggeeven der
gist bij de schep of bij de kleine maat zal plaats hebben 't geen in
art. Sis bepaald, zodat er aan niemand hoegenaamd 't zij binnen
of buite de stad direct of indirect eenige fooyen of kortingen tot
het betalen van de gist of tot andere oogmerken zu11en gegeeven
worden;
IS. dat aIle de bovengemelde stuivers, bij art. I2 en 13 tot
schepgeld bepaald, zullen vergadert worden, en van het beloop
daarvan aan den gistknegt zal gegeeven worden van elke 8 st.
eene stuiver, dat is 1/, van 't geheel beloop dier ontfangene stuivers;
16. dat de contractanten bij het teekenen van dit contract zig
niet aIleen in gemoeden op het allersterksteverbinden en belooven
alle de voorschreven articulen te zuBen observeeren en te doen
observeeren, maar bovendien tot conservatie van al het voorschreven geconvenieerde nog zijn overeengekomen, dat bijaldien
er zoude werden gepres~meert alsof iemand van de contractanten,
hunne compagnons of iemand van hun huisgezin teegens een of
meer van dezelve articulen zoude hebben gehandelt, zonder dat

):00

BROUWERSCONTRACTEN UIT DE ACHtTIENl>E EEUW.

zulks met onloogen bare bewijzen zoude kunnen werden beweezen
en geverificeert of zoude erkent worden, en over de gegrondheid
van welke praesumtie de gesamentlijke br01,lwers of zodanige van
hun, welke neutraal mogten zijn, aileen bevoegd zullen weezen
te oordeelen, de zodanige brouwer, zijne compagnon of die van
zijn huisgezin, op wien de praesumtie valt, zig ter requisitie van
gemelde contractanten van aile zodanige praesumtie zal moeten
zuiveren onder eede, desnoods in het Collegie van de Edel Agtbare
Heeren Scheepenen deezer stad te presteeren, en alzo verklaaren
zig conform de voorschreven pointen en articulen te hebben gedraagen zonder daarteegens te hebben aangegaan direct of indirect, willens en weetens, of te hebben gedoogt, dat zulks door iemand van zijn huisgezin, bediendens, compagnon of andere is
geschied, meede direct of indirect, willens of weetens; en dat,
voorzooverre aile zulke praesumtie mogte vallen teegens iemand
der bediendens van de contractanten, en de zodanige zig niet
onder eede zoude willen zuiveren de contraventie te hebben begaan willens en weetens, de contractanten alsdan alle zulke bediendens immediaat uit hunnen dienst zullen ontslaan zonder
denzelven weederom in hunnen dienst te zullen neemen en zonder
dat ook de verdere contractanten zodanig persoon in hunnen
dienst zullen mogen aanneemen, tenzij de brouwer, wiens bediende de contraventie zoude hebben begaan, mogte verkiesen deezen
in zijn dienst te houden en de hierna gestelde boete te voldoen,
waarmeede hij zal kunnen volstaan; dog dat op zodanige praesumtie geen reguard zal werden genoomen tenzij dat dezelve
zoude zijn gesterkt door een getuyge van eige bevinding en niet
van hooren zeggen van anderen;
17. dat diegeen der contractanten, derzelver compagnons of
iemand van hun huisgezin, welke bevonden zal worden teegens
dit voorhande zijnde contract te hebben gehandelt, tot vergoeding
der schaade, welke daardoor aan der contractanten heilzaam oogmerk werd toegebragt, telkens als zulks zoude mogen gebeuren,
gehouden zal zijn promptelijk te betaalen te behoeve van de gezamentlijke brouwers deezer stad in handen hunner cassier, dewelke tot het ontfangen en invorderen van dien bij deeze vanweegens aile de contractanten werd gequalificeert, voor ieder
contraventie teegens zodanige der articulen de bieren en gist concerneerende eene somma van 600 gld., waarop de voorschreven
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schade nu voor alsdan onderling werd getaxeerd en gecalculeerd,
booven en behalven nog alle de verdere kosten en praemien,
welke tot het ontdekken en bewijzen der contraventie zullen gedaan zijn, waarvan in 't art. 19 breeder zal werden gesprooken;
t8. rdat, indien het wierd beweezen, dat er gecontravenieerd
is teegens een der articulen van dit contract niet door den brouwer zelve direct of indirect, willens en weetens, maar door een
van zijne bediendens, hij zaI gehouden zijn deeze bedienden uit
zijnen dienst te ontslaan of daarvoor te betaalen eene boete van
seshondert guldens, zo door den comptoirknegt teegens eenige
der voorengemelde articulen is gecontravenieerd, en voor den
kelder- of gistknegt en overige bediendens der brouwerijen eene
boete van vijftig guldens, buite en behaIve de kosten ter ontdekking en overtuyging van zodanige contraventie gedaan, zullende een zodanige bediende uit zijn dienst /ontslagen zijnde bij
denzelven nog bij geen anderen brouwer moogen aangenomen
worden, en het wijders aan den brouwer vrij en onverlet zijn,
zijn verhaal op zodanigen bedienden te zoeken;
19. dat de contractanten almeede tot beetere onderhouding
van dit contract zijn overeengekoomen om de gesamentlijke brouwers of ieder van hun in 't particulier bij deeze te qualificeeren
omme te mogen uitlooven en te betaaIen eene praemie tot hondert daaIders toe aan diegeenen, dewelke de contraventien teegens dit contract vanweegens den brouwerzelven, zijnen compagnon of die van zijn huisgezin, en eene praemie tot vijfentwintig
guldens toe ter ontdekking van contraventien door den comptoirof andere bediendens begaan, koomen te ontdekken en te bewijzen, zullende diegeene van de contractanten, dewelke zig aan
eenige contraventie teegens dit contract hebben schuldig gemaakt, aile zulke praemien, zo ten opzigte van hunlieden zelven
aIs van hunne bediendens bepaald, weederom in 't geheel aan
voornoemden cassier moeten restitueeren booven en behalven de
boete, waarinne zij of hunne bediendens uithoofde van het 17e
en 18e articul zouden werden gecondemneerd;
20. dat alle de gemelde boetens door den cassier zullen werden
ingezameld en jaarlijks onder alle de respectieve brouwerijen
gelijkelijk werden verdeelt;
2I. dat er ten kosten van de gesamentlijke contractanten zaI
gedrukt worden een extract van dit voorhande zijnde contract, en
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"daarvan een genoegsaam getal exemplaren aan ieder der contractanten of brouwers ter hand gesteld, teneinde niet alleen dat
daarvan in hunne respectieve comptoiren een exemplaar zal geplaast worden, maar daarenbooven aan ieder van hunne calanten,
't zij bier- 'tzij gist-calanten, een exemplaar voor het eindevan dit
loopende jaar of met den aanvang van het aanstaande"zal werden
ter hand gesteld omme te dienen tot derzelver narigtinge;
22. dat, wanneer er eenig verschil mogte ontstaan zo ten opzigte van het verstand als de applicatie en het uitvoeren van eenig
articul van dit contract, de deci~;ie daarvan zal gelaten worden
aan de overige gezamentlijke brouwers of aan zodanige van hun,
die in hun geheel zullen zijn omme daarover te kunnen oordeelen,
en aan welkers decisie men gestand zal moeten doen; dat ook niemand der contractanten het kwalijk zal moogen neemen, dat hij
over eene praesumtive contraventie word onderhouden en gevraagd, zonder dat hij daaromtrent eenige reparatie van eer of
herroeping van het gezegde zoude mogen vorderen, alwaare het,
dat de praesumtie niet alleen niet wierd gesterkt of beweezen,
nemaer inteegendeel geheel verviel, zullende het de gesamentlijke
brouwers of een van hun altoos vrijstaan de overige contract anten over 't een of ander, dat tot hunne of zijne kennisse zoude zijn
gekoomen, te moogen onderhouden, aangezien het oogmerk van
dit contract allenelijk is en zijn kan zowel het we]zijn en de conservatie van de brouwneering hier ter steede in 't algemeen als
het welzijn der respectieve brouwers in 't bijzonder;
. 23. dat dit contractt, zoals hiervooren is gezegt, nu stand zal
grijpen voor den tijd van vier jaaren, dog dat, wanneer bij het ingaan van den termijn der laatste zes maanden geene der contractanten heeft verklaart zig aan den inhoude van 't zelve niet meer
in 't vervolg te willen houden, hetzelve dan zal werden verstaan
weederom voor den tijd van twee jaaren te zijn gecontinueert en
dan zoo vervolgens voor den tijd van twee jaaren tot twee jaaren,
zoolang er geene voorgaande opzegging is geschied.
Tot naarkoominge van alle hetgeene voorschreven staat verbinden de contract ant en en ondergeteekenden hunne persoonen
en goederen geene uitgezondert, stellende dezelve ten bedwang
van alle heeren, regten, regteren, en speciaal den Edelen Hoove
en Hoogen Rade in Holland, tevreede zijnde en overgeevende
bij dezen omme zig in den inhoude en naarkooming van dien bij
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de voorschreven Hoove of Hogen Rade in Holland vrijwillig te
doen en te laaten condemneeren, ten dien einde constitueerende
'of indertijd voor bovengemelden Hoove en
aIle de procureurs,
Hoogen Raade occupeerende, te 'zaamen en een ieder van hun 'in
't bijzonder zoo om de voorschreven condemnatie te verzoeken
als om daarinne te consenteeren, alles onder belofte van approbatie' en willige condemnatie alsbooven.
Aldus gearresteert binnen Delft den 15en December 1783.

nil

Bij gelegentheid dat het bovenstaand~ contract door dE! ondergetekende nader is geexamineert en de zwarigheeden en nadeelige
gevolgen in het uitvoeren der articulen de gist conserneerende,
namentlijk van art. 9 tot 15 inc1uis en a~. 17 voor zooverre de gist '
aangaat, overwogen, is geresolveert aIle dezelve articulen bij
deeze te yemietigen en te houden aIs van nul en geender waarde,
eevenalsof dezelve hier niet waaren geinsereert.
Aldus nader gearresteert binnen Delft den 22en December 1783:
(was get. :) A. w. VAN HOECKE, S. P. VAN SWINDEN,]. PROOT,
J. J. 'T HOOFT, A. CALLENBURGH BAARTMANS, A. VAN BERKEL.
(Gemeente-archiel van Dellt, Ald. I,

I92I,

A no. 36.)

No.2.
1792, April

II.

CONTRACT TUSSCHEN BROUWERS VAN HAARLEM, DELFT, LEIDEN EN DEN H¥G, WAARBI] DE BIEREN EEN GULDEN PER
TON WORDEN OPGESLAGEN:

Heden, <:len IIe April 1792, compareerden voor Antonie Box aIs
bij den Hove van Holland geadmitteerd, in's Haage resideerend
notaris, ter presentie van de nagenoemde getuigen de weledele
heeren Pieter Kops Goetschalksz. en Mr. CQrnelis Constantijn van
Valkenburg, wonende te Haarlem, zoo uit eygen hoofden en nog
als last en J>rocuratie hebbende van aIle de overige geintresseerden
in de bro1!werijen "Het Scheepje" en ,~het Dubbelt Anker" te
\
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Haarlem. zijnde de gemelde procuratie den 6 April I792 voor den
notaris Julius Henderik Froicken en getuigen te Haarlem gepasseert en op het passeeren deses aan mij, notaris, in originaligeexhibeert, alsmeeden nog als instaande en de rato caveerende voor
de eygenaar van de brouwerije "de Passer en Valk" te Haarlem;
de heer Adrianus Van Berkel, woonende te Delft, als eygenaar
van de brouwerije "de Gekroonde P." te Delft; de weledelgestrenge heer Mr. Simon Pieter Van Swinden, raad in de vroedschap
en president-scheepen der stad Delft, zoo voorzigzelve en nog als
last en procuratie hebbende van de weledele heeren Mr. Willem
Nicolaas Van Zevenhooven, advokaat notaris procureur te Delft,
en Joris Van Maarland, mede woonende te Delft, alsmeede van de
weledele gestrenge heeren Henderik de Rook, raad in de vroedschap en hoofdofficier der stad Delft, en Mr. Jan Jacob Gouverneur, oud-raad en oud-schepen der gemelde stad, zoo voor zichzelven als in qualiteit als commissarissen uit het midden van hunne meede-geinteresseerden in de brouwerije ,,'t Truweel met de
Kroon" te Delft, envoorts nog alsvervangende dezelve hunnemede-geinteresseerden mitsgaders voor henlieden instaande en de
rato caveerenden, zijnde dezelve procuratie den gen April I792
voor den notaris Mr. Comelis Van der Hijden en getuygen te Delft
gepasseert en op het passeeren deses mede aan mij notaris in
origin ali geexhibeert; de weledele gestrenge heer Mr. Willem
Muskettier, raad in de vroedschap en regerend scheepen te Leyden, soo voor zigzelven en nog als instaande en de rato caveerende
voor den heer Comelis Adriaan Van Immerzeel, mede woonende
te Leiden, en dus voor de brouwerije "den Eenhoom" te Leyden,
canteerende onder de firma van de Erven Van Immerzeel; en de
weleldele heer Mr. Abraham Jacques La Pierre, woonende te
Leyden, als eygenaar van de brouwerije "de Posthoorn" te Leyden;
bevindende alle de voorschreeve comparanten hun op het passeeren deses alhier, en nog de weledele heer Mr. Comelis Gerardus
Van der Kest Wittens, woonende alhier, zoo voor zigzelve als een
participant in de brouwerije "de drie Kruyssen" alhier en nog
als last en procuratie hebbende van Mejuffrouw Agatha Susanna
Wittens, zijnde bejaard en ongehuwd, meede woonende alhier,
als eene meede-participante iIi dezelve brouwerije en alzoo uit
haar eigen hoofde, mitsgaaders als voor en in naam van de verde-
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re participanten in gemelde brouwerije met alle de aangehoortens
van dien, zijnde die procuratie op den loe April l792 voor den
notaaris Adrianus De Bas en getuygen albier gepasseert en op het
passeren qeses insgelijks aan mij notaris in origin ali geexhibeert;
dewelken verklaarden, dat zij comparanten in dezen zoo voor
hun prive aIs voor diegeenen, welke zij representeeren, vervangen
of die met hun in bovegemelde hunne respective brouwerijen
mogten zijn geintresseert, voor welken zij instaan en de rato caveeren met den anderen te hebben aangegaan en geslooten, zooals
zij comparanten in hun prive en als hunne mede-geinteresseerdens
representeerende, vervangende en daarvoor instaande en de rato
caveerende verklaaren aan te gaan en te sluyten bij desen een
onderling contract van schikkingen ten aanzien van eenen verhooging van de prijzen der bieren en 't exerceeren der brouwnering op de navolgende conditien en voorwaarden:
r. dat de prijzen van aIle de soorten van bieren, welke tans
bekend staan onder de benaaming van tie n gulden, a g t gulden, z eve gulden, z e s gulden, vie r gulden, d r i e gulden,
alsmede 't Oost-Indische bier op tonnen gevaat zijnde, zullen
worden verhoogt met een guIde per ton, en dezelven worden gereekent tegens elf f, neg e, z eve n, s e s, v ij f f, vie r gulden en 't Oost-Indische bier tegen de r tie n gulden, met deze
uitzondering aIleen, dat ter plaatzen, alwaar a g t gulden en
z e eve n gulde bier nimmer tegens het volle geld door niemand,
't zij burger, biersteeker, tapper of buitenlieden is betaald, maar
ten hoogsten tegens f 7-lO en f 6-lO is aangereekent geworden,
dezelve bieren met een gulden zullen worden verhoogt, doch zullen afgeleeverd kunnen worden: 't agt gulden bier tegens IS-ro,
en 't zeven gulden bier tegens 17-IO, blijvende alle andere bieren gestelt op de volle prijzen, en dus het zes gulden op zeven
gulden, het vier gulden op vijff gulden, het drie gulden op vier
gulden;
.
dat, om alle misverstand, 't welk uit deeze verschillende wijze
van berekening der prijzen in de respective steeden zoude konne
ontstaan, te voorkomen, de comparanten zijn overeengekoomen,
dat de verschillende soorten van bieren in de navolgende steeden
zullen worden gereekent in deezer manieren:
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te Haarlem het 3 gl. bier tegens 4 gulden,
4
5
6""
7
Ii
7
7-IO- of 8 gulden,
8
8-ro9
die twee laaste zoorten op de gemelde prijzen naar verkiezing, naarmaaten de kortingen hierna bepaald zullen worden
gerekent;
de volgende bieren insgelijks met een gulden, except voor
de leevering in de stad en de bieren, die na de hierna gere- '
serveerde plaatsen zUnen gezonden worden:
te Delft het 3 gl. bier tegens 4 gulden,
II

II

II

IJ

I

•

II

II

II

II

II

II

II

II

4 ." u
"
5
"
6
7
7
7i
8
8i
to
rOl't Oost-Indische bier teegen dertien gulden;
te Leiden het 3 gl. (bier) teegens 4 gulden,
II
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II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
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"
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6""

"

7

7
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7i of 8 gl.,

8
at
9'
to " "
Iol
II
de drie laat,sten soorten op de gemelde prijzen naar verkiezing, naar rato de kortingen hierna bepaald zullen worden
gerekent,
de verdere bieren insgelijks met eene gulden hooger;
in's Hage zullen alle de bieren gerekent worde op dezelfde
prijzen als te Delft gerekent zijn;
dat de vaten, kinnetjes en agtendeelen naar proportie zullen gerekent worden, blijvende de tans in gebruyk zijnde cijffers van
de soorten van bier in vollen gebruyk, hoezeer een gulden meerder zal worden betaald als 't cijf£er op den bodem van 't vaatwerk
staande aanduid - van welke verhooging echter blijven uitgezondert alle de zoodaanige bieren, die buiten de provintie of .voor
negotie verzonde worden en waarvan geen impost betaald word;
dat echter ten faveuren der mede-comparanten in deezen, de
brouwers van Haarlem en Leiden, is bepaalt, dat, zoolang de
II

II

II

II

II

II

II

II
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brouwers van Amsterdam, Gouda en Woerden niet zullen kunnen goetvinden hunnen bieren met een gulden per ton te verhoogen en dus in staat blijven dezelve bieren beneeden den prijs van
Haarlem en Leiden af te leeveren, de eerstgemelde zullen ontheven zijn van de verpligting om hunne bieren naar den Overtoom, Rietwijkeroort, Amstelveen, Lekmeersche Brug en alle
plaatsen over 't 1J in 't Noorder quartier geleegen verzonden
wordende met een gulden te verhoogen, gelijk de laastgemelde
meede daarvan zullen zijn gelibereert ten aanzien der bieren naar
Leiderdorp, Koudekerk, Alphen, Zwammerdam, Bodegraven,
Nieuwkoop, de Nieuwbrug, Hazartswoude, Zeevenhooven, AMlanderveen, Langeraar en Roelofaarendsveen;
2. dat van nu voortaan aan niemand hoegenaamd zal worden
afgeleeverd vijf gulden bier, 't welk dan teegens ses gulden zoude
moeten worden verkogt, zijnde het brouwen van dat soort van
bier bij deezen geheel afgeschaft, nogte ook van twee gulden bier,
except in de stad van Haarlem en zodanige plaatzen, welken door
de brouwers aldaar hiervooren zijn geexcipieert geworden, als
alleenlijk, wat dat laatste soort van bier betreft, aan de gasthuizen, welke 't zelve tans gewoon zijn te gebruiken, aan welke het
voor / 2-10- zal worden afgeleevert;
3. dat de prijs van 't smaltonnenbier 1), voor de visserijen geschilct, voortaan zal gesteld worden op vijf-en-veertig stuivers
per smalton zonder eenige korting of douceur hoegenaamd dan
alleenlijk ten faveuren van den stuurman twee stuyvers voor ieder
smalton, welke aan soodaanig schip of schuit zal zijn geleevert
geworden;
4. dat de zoogenaam.de dunne bieren of kuyt I) meede zu11e
verhoogt worden met twaalf stuivers per ton, zonder daarvan
eenige kortinge, douceur of toegift te moogen laten trekken of te
geeven als a1leenlijk aan schippers, die daarvan vier stuyvers per
ton voor kortinge zullen genieten; doch zullen de brouwers van .
Haarlem en Leyden aan de observantie van dit articul niet gehoude zijn;
5. dat de a1dus hiervooren gementioneerde soorten van bieren
en in 't generaal aile anderen, die er mogten bekent zijn, tot geene
1)

Een smalton hield II, van een gewone ton in.

I) Minderwaardig bier, niet laan limpost .onderhevig; een mengsel van nabier

e. a. op zichzelf ondrinkbaar bier met ongekookt water.

,
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mindere prijzen als daarbij staat uitgedrukt of buiten de verhoging
van een gulden per ton zullen moogen verkogt worden, zullende
aIle dezelven tegens de gemelde prijzen moeten worden te boek en
op rekening gesteld, van welke rekening vervolgens zullen worden
afgetrokken de hierna volgende kortingen, terwijl de bieren, die
contant worden betaald, mede tegens het volle bepaaIde,geld 'zullen worde aangereekent, maar daarvan daadelijk afgetrokken en
geremitteert 't montantvan de korting, wanneer het aIdus contant betaald wordende bier word afgeleevert aan iemand, die in
de terme vaIt van korting te mogen genieten;
6. dat 't volle geld der alhier gestipuleerde prijzen zullen moeten worden betaald door burgers en boeren of aile anderen in- en
opgezeetenen zonder daarvan eenige andere korting te moogen
genieten als de zodanige, welke hierna art. 9 bij 't betaalen der
rekeningen zaI worden bepaaId, edoch dat aan aile geoctroyeerde
biersteekers, schippers · biersteekers acte hebbende, ordinaire
dorpschippers en tappers of biervetkopers zoowel in de steeden
aIs ten platten landen de volgende kortingen zullen worden gegeeven:
dat aan de eerstgemelde, de b i e r s tee k e r s n a men t1 ij k en die met hen gelijk staan, de schippers b i e r s t eke r s
acte hebbende, zaJ mogen gegeeven worden eene korting 'van vijftien percent - weI minder maar v 0 1st r e c k t n i e t m e e r- ,
d e r - van de hierbooven gestipuleerde volle prijzen der bieren,
waarvan de rekening even gelijk aan de burgers of anderen zal
uitgeschreven worden, en waarvan de korting niet excederende
vijftien percent zaI worde afgetrokken;
dat aan de ordinaire schippers of voerlieden, die voor andere
buitenlieden aan de brouwerijen bier haaIen,.zal worde gegeeven
vijf percent, welke korting van vijff percent zal worden afgetrokken van hunne rekening, wanneer zij dezelve voldoen, of weI
wanneer zij het bier dadelijk en contant betaalen, zal de gemelde
korting van vijf percent van den vollen prijs afgetrokken worden
en hen tegelijk geremitteert;
en zullen de brouwers van Leyden de magt behouden om mede
vijff percent korting te geeven aan de boeren en buitenlieden, die
dezelve tans genieten, mits de bieren tegens het volle geld worde
betaald, te weeten agt tegens negen guldens, zeven tegen agt
guldens, ses tegen zeven guldens, ;
\
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onder 't district van Veur, Voorschoten, Leidschendam, Stompwijk, Wilsveen zullen de brouwers van Delft dezeIvde faculteit
genieten;
dat aan de tappers zoowel in de steeden als ten platte landen
zal worden gegeeven vijf percent korting van de vollen en hiervooren gestipuleerde prijzen, welke korting van vijff percent
meede zal afgetrokken worden van hunne rekening, indien zij bij
den brouwer te boek staan, of weI dadelijk geremitteert worden,
wanneer zij contant betaalen, zullende de brouwers van Haarlem
en Leiden mooge voortgaan met de aldaar gebruikelijke kortingen aan de tappers te geven, mits de bieren tegens 't volle geld
van neege gulden, agt gulden en zeeven gulden en alle andere betaald worden;
dat de comparanten zich verbinde om gene bieren in de respective steeden in 't hoofd dezes gemeld te Ieeveren dan op de voet
en condietien in die steden gebruikelijk en plaats hebbende;
7. dat, om de biersteekers en schippers te encourageeren zorgvuldig agt te geven op 't ledige vaatwerk en hun deswegens nog
enig voordeel toe te brengen, in 't vervoIg zal mogen worden betaald voor 't ledig vaatwerk uiterlijk tot vier stuyvers per halv
vat en twee stuyvers per kinneke, weI min d e r maar niet
me e r de r, blijvende de bepaalingen van 't geen binnen de
steeden betaald word ter particuliere dispositie der respective
brouwers aldaar als zijnde eene domestique zaak;
8. dat de bepaalde verhooging van eene guIde per ton tegeIijk
in de steeden HaarIem, Delft, Leyden en's Hage een aanvang
zal nemen met den 16e dezer maand April, waarvan in de couranten der steden Haarlem, Leiden, Rotterdam en's Haage advertentie zal worden gedaan ;
dat mede gelijktijdig bij circulaire brieven aan de zodanigen
der calanten als de respective brouwers zullel). goetvinden van de
verhoging zal worde kennis gegeven;
dat insgelijk aan de bierstekers en schippers van de verhoging
en de ten hunne faveure bepaalde kortinge kennis zal gegeeven
worden, gelijk mede de verhooging door eene notificatie in de respective comtoiren der brouwerijen te plaatsen aan de calanten
zal worden bekent gemaakt;
9. dat geen brouwer of iemand in zijn naam zal vermoogen
eenige foyen, douceurs of andersints aan zijne calanten, hunne
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vrouwen, kinderen, bediendens etc. te geven, om dezelven in de
betaaling dier verhooging of het genot der voordeelen, welke zij
door deezen nieuwe onderlinge schikkingen mogten voorgeeven
te hebben verlooren, tegemoed te koomen of te dedommageren;
, d~t mede geen der contractanten in eenigerhanden manieren
't zij door beloften of 't maaken van eenige verpligtingen direct
of indirect de calanten van zijne mede-contractanten zal mogen
onderkruipen of na zich trekken, zullende gemelde brouwer, zoo
menigmaal als hij zal bevonde worden daartegens ietwes te hebben begaan, vervallen in de boeten hierna art. I I bepaald;
edoch onder het verbod in dit articul bevat zal niet begreepen
zijn de kortinge of fooy, welke bij de betaalingen der rekeningen
zal moogen gegeeven worden, en welke niet zal mogen excederen
een percent van 't mont ant derzelve rekening; wordende wijders
het geeven van kermisbieren - uitgezondert aan de bediendens
in de brouwerijen werkende - aan wien het ook zijn mag, afgeschaft;
10. dat de cOI).tractanten wijders zijn overeengekoomen om,
waaren het mogelijk, te ontgaan de veelvuldige bankroeten of
vertragingen der betaalingen, welke zij vanwegens bierstekers,
schippers, tappers of anderen, wie zij ook moge zijn, komen te
lijde, eene generale interdictie van leverantie in te voeren, en te
bepaalen, dat, wanneer een brouwer komt te ondervinden, dat hij
van een biersteeker, schipper, tapper of anderen na tevergeefsch
herhaalde aannamingen geene betaalingen op de bij hem bepaalde
tennijne kan eriangen, het denzelven zal vrijstaan daarvan kennis te geeven aan de brouwers der andere steden, de comparanten
in dezen of hunnen successeuren, zoolang dit contract zal standgrijpen, met verzoek en desnoods interdictie, dat zij geene bieren
aan zodanige biersteekers, schippers, tappers of anderen, wie het
ook mag zijn, leveren voor en aleer hij van zijn agterweezen zal
zijn voldaan of zich met zijnen debiteur zal hebben verdraagen;
dat de gemelde brouwers zodanige advertentie en interdictie
bekoomen hebbende niet zullen vermoogen 't zij direct door henzelve 't zij indirect door iemand hunner mede-geintresseerdens
eenig bier te leveren' aan zodaanigen debiteur van den brouwer,
die de interdictie doed, zoolang dezelven niet zal wezen voldaan,
op poene dat, wanneer een aldus gewaarschuden 'brouwer desniettemin bier afleverd of voorgeevende onweetende te hebben
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afgeleevert daarin echter voortgaat, dezelve zal aangemerkt
worden alS' hebbende overgenomen de schuld van den debiteur
van dien brouwer, die de interdictie heeft gedaan, zodanig dat hij
zich daarvoor aansprakelijk maakt en dat het genoeg zal zijn om
tot de betaaling te worden gecondemneert, dat dit articul van het
voorhanden zijnde contract en 't bewijs, dat in weerwil van 't
zelve bieren zijn afgeleevert, aan den regter werde geproduceert,
zullende boovendien de brouwer, die tegens de interdictie aan
bier zal hebben gelevert, gehouden zijn te betaalen de premie van
een-hondert-en-vijf~ig guldens, welke het aan ieder der contractanten vrijstaat tot ondekking van contraventien uit te loven;
It. dat van dit contract ofte conventie in geenerhande manieren zal worden afgegaan ten opzichten van ' niemand, het zij wie
hij zij, en de zodanige brouwer, die bevonde mogt worden daartegens zoo in het geeven van groter kortingen, fooyen, douceurs
als in het verkoopen van bier voor mindere prijzen als hiervoren
is bepaald hetzij door hemzelven 't zij door iemand van zijne bediendens, huisgezin of naastbestaanden .in eenige manieren beg'aan te hebben, zal verbeuren eene boete van seshondert guldens
te appliceren ten behoeve van zodanige godshuizen als die der
contractanten, welke de bekeuring doet, zal verkiezen, boven en
behalven de kosten ter ondekking van gemelde fraude gedaan;
. 12. dat, wanneer er bevonde mogt worden, dat in eenigerhande
manieren tegens den inhoud van dit contract was aangegaan en
zulks was geschied niet door den brouwer zelven direct of indirect willens en weetens, maar door een van zijne bediendens, hij
zal gehouden wezen dezen bedienden uit zijnen dienst te ontslaan
of daarvoor te betaaIen een boete van seshondert guldens ten
behoeven alsvooren boven en behalve de kosten ter ondekking
en overtuiging van zodanige contraventie gedaan, zullende zodanige bedienden uit zijn dienst ontslaagen zijnde bij denzelven
brouwer nogte bij 'geen anderen der contractanten mogen aangenomen worden op een boeten van een duyzend guldens meede te
appliceeren als boven;
13. dat, ingeval het moogt gebeuren, dat enig calant of calanten van brouwer wilde veranderen of verandert was en zijne bieren in eene andere brouwerij had gehaald, en de verlaten brouwer
met eenige grond mogte presumeeren en oordeelen, dat hem zijn
calant of calanten was ontrokken, doordien aan denzelven eenige
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verligting in voorengemelde verhoging van de prijs der bieren
wierd gegeeven of eenige der voordeelen of tegemoedkomingen
hierVooren verboden waaren toegezegd, en wijders wanneer er
mogt geprezumeert worden, dat iemand der contractanten, hunne
compagnons of bediendens tegens een of eenige al'ticulen van dit
contract zoude hebben gepecceert - in zodanige gevallen zal de
brouwer op wien de suspicie valt, op verzoek en 't aanhouden der
brouwer, die zodanige suspicie heeft, gehouden zijn zig desnoods
met solemneelen eede te zuiveren en te verklaaren, dat hij nog
directelijk nog indirectelijk zodaanige calant tot zich heeft gelokt
of in eenigerhande manieren tegens het hiervooren gestipuleerde
heeft aangegaan nogte zijns wetens gedoogd, dat zulks door iemand van zijn huisgezin, bediendens, compagnons of anderen
zoude zijn geschied; en indien zodanige brouwer weigerig was
zich op die wijzen te zuiveren en zich van die suspicie te ontdoen,
zal hij zonder nadere preuve gehouden worden de contraventie
te hebben begaan of daarvan kennis te hebben gehad, en mitsdien
vervallen in de hiervooren gestelde boete van seshondert guldens,
te appliceeren zooals hiervoren is bepaald;
en wanneer alzulke presumtie speciaal mogte vallen niet op
den brouwer zielven, maar op iemand del' bediendens van den
brouwer, en dezelve be~nde zich niet onder eede zoude willen
zuiveren, dat hij de contraventie niet heeft begaan willens en
wetens, zal zodanige brouwer alsdan gehouden zijn alzulke bediende dadelijk uit zijnen dienst te ontslaan zonder denzelven
wederom daarin te mogen nemen en zonder dat de verderen
brouwers zodanige persoon ook in hunnen dienst zullen mogen
aannemen, op een boete van een duizend guldens te appliceeren
'als boven, tenzij de brouwer, wiens bedienden de contraventie
zoude mogen begaan hebben, mogte verkiezen denzelven in zijn
dienst te houden en de hiervooren gestipuleerde boete van seshondert guldens te voldoen, waarmede hij zal kunnen volstaan.
14. Tot betere onderhouding van dit contract zijn de comparanten overeengekomen om de gezamentIijke brouwers of een
ieder van hun in 't particulier bij dezen te qualificeeren om te
mogen uitloven en betalen eene premie van een hondertvijftig
guldens aan dengeenen, dewelke eene contraventie tegens dit
contract zal komen te ontdekken en te bewijzen, zullende de
zodanige brouwer, bij wien enige contraventie tegens dit contract
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is gepleegd, dezelve uitgeloofde premie moete betaalen buiten
allen anderen penaliteiten hiervooren bepaald; doch zal dezen
premie niet genoten worden dan nadat de aanbrenger zich bij eede
zal hebben gezuiverd direct of indirect van dezelve contraventie
vooraf nietwes geweeten of deswegens eenige collusie gepleegt
te hebben.
IS. De comparanten verklaren bij 't tekenen van dit contract
zich in gemoed te verbinden 't zelve stiptelijk en als lieden van
eer te zullen observ'eeren en doen observeeren, geene uitvlugten
of captien te zoeken om 'tzelve te ontgaan of nutteloos te maeken;
en hebben de comparanten wijders nog verklaart, dat hunne
handtekeningen, 't zij eigenhandig 't zij ingevolgen speciale last
en procuratie 'tzij als instaande en de ratocaverendevooranderen,
moeten aangemerkt worden evenalsof dezelve met solemnelen
eden bij het aangaan van 't zelve contract waeren bevestigt geworden, belovende wijders nimmer kwalijk te zullen nemen, dat
zij onderling over en weder gewaarschouwt en onderhouden
worden nopens zodanige presumtien of suspiecien van contraventien of onderkruipingen, die er mogten plaats hebben, zonder
dat zij daaromtrent enige reparatie van eer of herroeping van
het gezegde zouden mogen vorderen, al waar het, dat de presumtie niet alleen niet wierd gesterkt of beweezen, nemaar integendeel geheel verviel, aangezien het oogmerk van dit contract alleen
lijk is en zijn kan de verbetering der nering in 't algemeen en 't
welzijn der respective brouwers in 't bijzonder.
16. De comparanten zijn overeengekomen, dat dit contract
zal standgrijpen en blijven voortduuren, zoolang de resolutie der
brouwers van Rotterdam in dato 25 February 1792 zal in stand
blijven; edoch wanneer twee der brouwerijen aldaar mogten
goedvinden daarvan af te zien, zullen de comparanten in dezen
mede niet langer gehouden zijn in den inhoude van dit contract
dan voor den tijd van twee maanden, binnen welken tijd de zodanige der comparanten, die het eerst mogte difficulteeren om de
stipulatien in dit contract bepaalt gestand te doen, gehouden
zal zijn ten spoedigste eene bijeenkomst van alle de comparanten
in dezen te beleggen, teneinde te beraamen, wat in zodanig geval
ten meesten nutte zoude kunnen strecken; en verbinden de comparanten zich weI expresselijk hunne brouwerijen geduurende dien
tijd niet te zullen verkopen, veralieneeren, aan anderen over te
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK IV.
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doen of wat dies maar is dan onder conditie, dat hunnen successeuren zich dit contract gedurende het overige der tijd, da~ het
nog stand moet grijpen, laten welgevallen en zich daarna gedragen'o
17. Eindelijk, zoo wanneer er enig verschil over het verstand,
uitlegging of gevolg van eenig articul van dit contract mogte 'orttstaan, dat de decisie daarvan gelaten worde aan eene commissie
door alle de steeden in dit contract g~treden zijnde des goedvindende te benoemen, aan welkers "!litspraak de gezamentlijke contractanten zich nu voor aIsdan stibmitteren, dezelven aannemende aIs hierin zijnde geinsereert. Edoch wanneer er ~enig verschil
mogte ontstaan ten opzichte van eene begane corLtraventie, zaI
de decisie daarvan gelaaten worden aan de twee na :>uurigste steeden het naast gelegen bij de stad, aIwaar de contraventie is begaan en welke in dit contract getreden zijn, aan ieder van welken
bij dezen word overgel~aten een der brouwers uH den haeren,
mits neutraaI zijnde, te verkiezen omme over de questieuse zaak
ofte het verschil te oordeelen, aan welkers desisie de comparanten
nu voor alsdan bij dezen beloven en aannemen zich te zullen'submitteeren en gestand te do en zonder zich daartegens of daarvan
in rechten op een of andere manieren te zullen verzetten of ontrekken, van alle zodanige middelen van rechten, die hun tegens
den inhoud van gemelden decisie en uitspraak te baten zouden
kunnen komen, weI voorbedagtelijk renuntierende en afstand
doende bij desen, en speciaIijk van het middel van reductie. En
wijders tot bevestiging van den opregten ernst om al 'tgeen voorszeid is naar te komen verbinden de comparanten in hun prive
quaIiteit hunne committenten mede-geinteresseerdens en de
zodanigen, voor weiken zij instaan en de rato caveren, om in allen
gevaIlen, waarin den eed mogt werden gerequireerd, tot afdoening van geschillen zich voor den rechter zijner phiatse te sisteren
en in handen van denzelven den gevorderden eed af te leggen.
Tot naarkoming van aIle 't geen voorschreeven staat verbinden
de comparanten en contractanten hunne persoonen en goederen,
dezelve stellende ten bedwang van aIle's heeren hoven, regten
en regteren en speciaIijk aan.de iudicatuure van den Hove van
en Hogen Raade in Holland als na regten tevreederi zijnde en
mede overgeevende bij desen omme hun in den inh9ude deses
bij den gemelten Hove en Hogen Raade vrijwillig te doen en laten
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condemneren, daartoe constitueerende twee van de zestien ordinaire procureurs voor de gemelde Hoven, postuleerende tezamen
en ieder van hun in 't bijzonder zoo om de condemnatie te verzoeken als daarin te consenteeren respective.
Aldus verleeden en gepasseert ter presentie van Jacob Joosfen
en Jacobus Johannes Verwoert als getuygen. De minute deses is
behoorlijk geteekend.
Onder stond: Quod attestor.
(Was geteekend) A. BOX, notaris.

(Copie. Gemeente-archiel van Dellt, Ald. I,

I92I,

A no. 38.)

NO·3·
1792, April II.
CONTRACT TUSSCHEN BROUWERSVAN DELFT EN DEN HAAG, W AARBIJ DE PRIJZEN DER BIEREN, AAN TAPPERS IN DEN HAA;G EN
ONDER HAAG-AMBACHT TE LEVEREN, WORDENVASTGESTELD.

De ondergeteekende brouwers der steden Delft en's Hage
zijn overeengekomen, dat de prijzen der bieren aan tappers in
'5 Hage en onder Haag-ambagt op en na den I6en April 1792 aanstaande afgeleeverd wordende, zullen bepaald worden als volgd:
I ton 8 guld. bier gereekend teegens 18-10, af 5 pct. 18- 2Ivat ................... . ...................... -4- II vat .......................................... - 2- 1- 8
I ton 7 guld. bier .......... teegens 17-10, af 5 pct. - 7- 2- 8
I vat .......................................... - 3-11- 4
I vat .......................................... - 1-15-10
I ton 6 guld. bier ' ............. teegens t 7-, af 5 pct. - 6-13Ivat ....... . .................................. - 3- 6- 8
t vat ......................................... - 1-13- 4
1: ton 4 guld. bier ............. teegens t 5-, af 5 pct. - 4-1 51- vat ......................................... - 2- 7- 8
tvat ................. . ....................... - 1- 3-12
zonder dat daarvan eenige andere korting of vermindering van
prijs zal mogen worden gegeeven of plaats mogen hebben als al-
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leenlijk, dat het des goedvindende aan ieder der ondergeteekende
zal vrijstaan tot gemoedkooming weegens de schade, die de tappers mogten voorgeeven door deese nieuwe schikking te lijden,
te geeven een verhooging van t'huisbrenggeld van 't vaatwerk
tot 3 st. per ton en dus in 't geheel 6 st. voor een ton, die word
t'huys gebragt, en 5 st. voor die door de biervoerders word gehaald, vaten en kinnetjes na advenant; waarteegens de brouwers
van Delft aanneemen de bieren aan de tappers in hunne stad tot
zoodanige prijsen, insgelijks een aanvang neemende met den 16en
April 1792 aanstaande, te zullen afleeveren als aan den mede
ondergeteekende Mr. C. G. van der Kest Wittens in's Hage nader
specifiecq zal opgegeeven worden.
En zijn hiervan gemaakt drie eensluydende, ieder geschreeven
op een zegel van twaalf stuyVers, bij ons onderteekend in's Hage
op den tre April 1792.

(was get. :) c. G. V.

D. KESTWITTENS, S. P. VAN SWINDEN,

A. VJ\N BERKEL.

(Gemeente-archief van Delft, Afd. I,

I92I,

A no. 37.)

NO·4·

I79S. Mei.
CONCEPT-CONTRACT TUSSCHEN BROUWERS VAN DELFT, SCHIEDAM EN DEN HAAG TOT INVOERING VAN CONTANTE BETALING EN NAMPTISSEMENT.

Op heden, den ...... , compareerden etc. de burgers Adrianus
van Berkel als eigenaar van de brouwerij "de Gekroonde P." te
Delft, Simeon Pieter van Swinden, zoo voor zichzelve dan als
instaande en de rato caverende voor alle deszelfs mede-geintresseerdens in de brouwerij "de Truweel met de Kroon" te Delft
voorschreven, Adriaan Schregardus als eigenaar van de brouwerij
"de Griffioen" te Schiedam, en Cornelis Gerardus van der Kest
Wittens zoo voor zichzelve als mede-participant in de brouwerij
"de Drie Kruissen" alhier dan als instaande en de rato caverende
voor zijne mede-participanten indezelve brouwerij -zijnde de respective comparanten tegenswoordig alhier present en aan mij
notaris bekend;
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te kennen gevende, dat zij, comparanten, tot hun leedwezen
van tijd tot tijd meerder hebbende ondervonden, dat de verhoogde prijzen der bieren door hun comparanten zedert den 16 April
1792 geintroduceert niet toereikende zijn om hun van aanzienelijke schade te bevrijden, niet alleen door de ongemeene steeds
toeneemende duurte van graanen, hop, koolen en andere ingredienten, tot hunne traficquen benodigd, en welke meerder dan 50
percento in prijs gereezen zijn, maar ook door het dagelijks meerder verwaarloozen en het gemis van het uitgaande vaatwerk,
zij comparanten zich genoodzaakt gevonden hebben, in navolginge van hetgeen in diverse nabuurige steden deezer provincie
is geschied, andere middelen te beraamen, waardoor weI aan den
eenen kant het gebruik der bieren door geenemeerderverhooging
van prijs voor den gebruiker bezwaarlijker wordt gemaakt, doch
door welke aan den anderen kant der comparanten schaden eenigzins kunnen worden voorgekoomen.
Ende verklaarde dienvolgende de respective comparanten,
zooals zij ten deeze voorkoomen met elkanderen te hebben gecontracteert, zooals zij alsnoch verklaaren te contracteren bij deeze
in maniere hierna volgende:
dat de comparanten geene bieren aan eenige ingezeetenen,
burgers ofte bierstekers binnen de steden, of aan eenige in- en opgezeetenen, bierstekers of schippers woonende ten platten landen,
op eenig crediet hoegenaamd, direct of indirect zullen mogen afleveren of laaten volgen, maar integendeel dat dezelve bieren
daadelijk ,en contant v60r eenige aflevering in de brouwerijen,
alwaar die besteld worden, zullen moeten worden betaald; dan
daar het zoude kunnen gebeuren, dat het eenige bierstekers bezwaarlijk viel telken reyze de noodige gelden voor de bij hun ontboden bieren en het hierna te melden namptissement over te
zenden, hebben de comparanten aan zich behouden om aan zoodanige bierstekers, mits niet in den Haege woonachtig, eene post
te crediteeren; dat bij het doen der voorszeide contante betaaling
en onvermindert dezelve almede door alle burgers, in- en opgezeetenen alsvooren tot verzekering van de restitutie van het
uittegaane vaatwerk zal moeten worden genamptisseert, als
voor iedere ton
3 guldens,
t gulden,
voor ieder halfvat
en voor ieder kinnetje 15 stuivers,
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welke somme boven het gewoone thuisbrenggeld bij het terugkoomen van hetzelve vaatwerk wederom zal worden gerestitueert;
en ten einde de comparanten het aIzoo verzekerde vaatwerk
van het bevoorens ' afgeleverde zouden kunnen onderscheiden,
zal op hetzelve zodanig kenbaar teken gesteld worden als bij
ieder der comparanten daartoe het meest geschikt geoordeeld
zal worden;
dat nochtans van de voorschreven bepaalingen zullen blijven
uitgezondert alle leverantien aan of ten behoeve van het gemeeneland, de respective steden, de godshuizen of andere corpora's op
publiecque auctoriteit zijnde geetablisseert, de vreemde ministers
in den Haage residerende, de Oost-Indische Compagnie deezer
landen, de respective reederijen en voorts generaalijk van alle
zoodanige bieren als buiten deeze provincie verzonden worden;
dat voorts de comparanten weI hunne uiterste devoiren zullen
aanwenden om overal, en dus ook op zoodanige plaatsen en steden, alwaar geene contante betaaling of namptisatie van vaatwerk door brouwers buiten dit contract zijnde is geintroduceert,
(die) mede in te voeren, doch dat, wanneer zij mogten ondervinden, dat zulks niet konde gelukken, zullen zij de vrijheid hebben
om op zoodanige plaatsen de neering te excerceren op alzulken
voet als de brouwers buiten dit contract zijnde aldaar gewoon zijn
hunne bieren te leveren, mits daarvan aan de overige comparanten aanstonds kennisse wordt gegeven;
dat de vporschreeven contante betaaling en het namptissement
van het vaatwerk, welk een en ander word verstaan reets ingevoerd te zijn met den 4e deezer maand Mey I795, provisioneel
zal stand houden den tijd van drie maanden of zooveel korter
als de steden Rotterdam en Brielle te zaamen ofte een van beiden,
alwaar zulks mede is geintroduceert, mogten goedvinden daarmede op te houden;
dat van dit contract ·ofte conventie in geenerhande maniere
zal worden afgegaan ten opzichte van niemand, het zij wie hij zij,
en dat de zoodanige der comparanten, die bevonden mogt worden
daartegens hetzij door hernzelve of door iemand van zijne bediendens, huisgezin of naastbestaande aangegaan te hebben, zal
verbeuren eene boete van 600 gld., te appliceren ten behoeve van
zoodanige godshuizen als die der comparanten, welke de bekeu-
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ring doet, zal verkiezen, boven en behalven de kosten ter ontdekking van gemeide contraventie betaald; ,
dat, wanneer bevonden mogt worden, dat op eenigerhande
wijze tegens den inhoud van dit contract was gehandeid en dat
zulks niet was geschied door eene der comparanten zeive direct
of indirect, maar door een van zijne bediendens voistrekt buiten
deszeiven kennisse, de zoodanige der comparanten gehouden zal
weezen deeze bedienden direct uit zijnen of haaren dienst te ontslaan of daarvoor te betaalen een boete van 600' gid. ten behoeve
alsvooren, en zulks almede ' boven de kosten ter ontdekking en
overtqiging van zoodanige contraventie geimpendeert, mitsgaders dat alzulke bediende uit zijne of haare dienst alsboven ontslagen zijnde bij geene der comparanten weder zal mogen aangenomen worden direct of indirect op een boeten van rooo gid. te
appliceeren alsvooren;
dat, ingeval het mogt gebeuren, dat eenigen calant of calanten
van brouwer wilden veranderen of verandert was en zijne bieren
in eene andere brouwerij had gehaald, en de verlaaten brouwer
met eenige grond mogte presumeren en oordeelen, dat hem zijne
calant of calanten was of waaren onttrokken doordien aan denzelven eenige verligting in de hiervooren gemaakte bepaalingen
waaren toegezegd of geaccordeert, en wijders wanneer er mogte
gepresumeert worden, dat iemand del;" comparanten, hunne medegeintresseerdens of bediendens tegens het een of ander gedeelte
van dit contract zoude hebben aangegaan, zal de zoodanige der
comparanten, op wien de suspicie valt, op het verzoek en 't aanhouden van dengeenen, die zoodanige suspicie heeft, gehouden
zijn zich desnoods met solemneelen eede te zuiveren en te verklaaren, dat hij noch directelijk noch indirectelijk zoodanige
calant tot zich heeft gelokt of in eenigerhande maniere tegens het
hiervooren gestipuleerde heeft aangegaan, nogte zijnes weetens
gedoogd, dat zulks door iemand van zijn huisgezin, bediendens of
mede-geintresseerdens of anderen zoude zijn geschied; en indien
de zoodanige der comparanten weigerig was zich op die wijze te
zuiveren en zich van die suspicie te ontdoen, zal hij zonder verdere
preuve gehouden worden de contraventie te hebben begaan of
daarvan kennis te hebbert gehad, en mitsdien vervallen in de hiervoor gesteide boete van ,6 00 gId., te appliceren zooals daarbij is
bepaald;
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en wanneer alzulke praesumtie speciaal mogt vallen niet op
eene der comparanten zelve maar op iemand zijner bediendens,
en dezelve bediende zich niet onder eede zoude willen zuiveren dat
hij de contraventie niet heeft gedaan willens en weetens, zal de
zoodanige der comparanten alsdan gehouden zijn alzulke bedienden daadelijk uit zijnen dienst te ontslaan zonder denzelven wederom daarin te mogen neemen, en zonder dat de verdere comparanten zoodanige persoon ook in hunne dienst zullen mogen aanneemen, op een boeten van rooD gld. te appliceren alsboven, tenzij
de comparant, wiens bediende de contraventie zoude mogen begaan hebben, mogte verkiezen denzelven in zijnen dienst te houden en de hiervooren gestipuleerde boete van 600 gld. te voldoen,
waarmede hij zal kunnen volstaan;
tot bet ere onderhouding van dit contract verklaaren de gezamentlijke comparanten al verder elkander over en weder en
ieder van hun in het bijzonder bij deeze te qualificeeren zoo tot
het doen der aanzeggingen van voorszeide contraventien als om
te mogen uitlooven en betaalen eene praemie van 150 gld. aan
een ieder buite hun, welke dezelve zullen koomen te ontdekken
en aan te toonen; zullende de zoodanige der comparanten, bij
wien eenige contraventie tegens dit contract is gepleegd, deze1ve
uitgeloofde praemie moeten betaalen buiten alle andere poenaliteiten hiervooren bepaald; doch zal zoodanige praemie niet genooten worden bij zulk een, welke van zoodanige contraventie
kennis mogte hebben gehad en medepligtig zijn, of dat deswegens
eenige collusie plaats hadde;
voorts verkIaarde de comparanten zich almede bij deeze te verpligten om geduurende den tijd dat dit contract zal subsisteren
hunne brouwerijen niet te zullen verkoopen, veralieneren of aan
anderen overdoen dan onder speciaal beding, dat hunne successeuren zich dit contract zullen moeten laaten welgevallen en
naer den inhoude van dien zich gedragen;
eindelijk dat, zoo wanneer er eenig verschil over het verstand
of de interpretatie van dit contract of ten opzichte van eene begaane of gepresumeerde contraventie mogt ontstaan, de finaale
uitspraak over dat verschil zonder eenige form van proces zal
gelaaten worden, zooals de comparanten nu voor alsdan verklaaren te laaten aan den zoodanige der'comparanten, tusschen welke
het different geen plaats heeft, met bijvoeging van een der respec-
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tive brouwers binnen de stad Rotterdam daartoe ~e verzoeken,
en zulks noch met magt om nevens zich zoodanige andere arbiter
te kiezen als zij zullen koomen goed te vinden, belovende en
aanneemende de comparanten 'zich aan die uitspraak te zulIen
submitteren en die gestand (te) doen zonder zich daartegens op
eenigerhande manieren, hetzij in rechten of daarbuiten, te zullen
verzetten, renuncierende tenzelven einde weI expresse1ijk van alle
zoodanige rechtsmiddelen, die hun daartegens andersins te bate
zouden kunnen koomen, en weI bijzonder van relief en reductie.
Tot naarkoominge van hetgeene voorschreven staat verklaaren
de respective comparanten te verbinden hunne persoonen en goederen, die stellende ten bedwange als na rechten en specialijk
aan de judicature van den Hove van Holland; tevreden zijnde en
mede overgevende de gezamentlijke comparanten en een ieder
van hun in het bijzonder om zich in den inhoude en tot naarkoominge deezer acte bij den voorszeiden Hove van of den Hoogen
Raade in Holland vrijwi11ig te doen en laaten condemneren, constituerende ten dien einde twee der respective procureurs voor
den voorszeiden Hove en Hoogen Raade indertijd postulerende
tezaamen en een ieder van hun in het bijzonder zoo om dezelve
condemnatie te verzoeken als daarin te consenteren respectivelijk.
Aldus gepasseert etc.
Is geomitteerd het articul, dat de brouwerijen niet kunnen verkogt worden als met beding dat dit contract moet stand houden
etc., meen art. I7 ander contract.

(Gemeente-archief van Delft, Afd. I, I92I, A no. 40.)
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v.
AMSTERDAMSCHE VEEMCONTRACTEN, MEDEGEDEELD
DOOR Dr. M. G. DE BOER.

Het woord veem, dat in Duitschland vooral doet denken aan de .geheimzinnige werkzaamheid der veemgerechten, komt ten onzent, in' de
streek tusschen Amsterdam en Alkmaar, voor met een meer onschuldige
beteekenis, die van bond. Ook in Duitschland 1;>lijkt het een enkelen keer
in dien zin voor te komen; Lubben en Walther geven in hun Mittel Niederdeutsches Handworterbuch de volgende beteeke~ssen: Strafe, Verurte#ung, auszerordentlicher Gerichtshof bes. zur Sicnerung des Landfriedens,
BundnisszurSicherung des Land/riedens, uberh. Friedensschlusz, Bundniss.
In de Zaanstreek komt voor een thans verouderd of weinig gebruikelijk
werkwoord "veemen" in den zin van zich vereenigen, een bond sluiten.
Dr. Boekenoogen 1) citeert een zinsnede uit een handschrift betreffende
een aanbesteding.uit het jaar 1803, aanwezig in het archief van Assendelft,
luidende: "zullen geen aannemers met elkander mogen complotteeren of
veemen om in een gemeen contract het werk aan te nemen".
Instructief is ook een. gebruik van het woord veem door Hooft; wiens
familie uit de Zaanstreek afkomstig was. In een Sonnet aan joffre Anne
Roemer Visschers zegt hij:
"Maer wen gh'u in de veem der sanggodinnen' vlyt 2)" .
waar het woord veem dus eveneens bond moet beteekenen. Verder
komt het nog voor . te Alkmaar aan de kaasmarkt en te Amsterdam,
waarover nader.
Zeer gewoon zijn evenwel verschillende afleidingen, veynoot, vennit
en vennoot, voor veemgenoot, verder het woord vent of fent.
Of het woord veem, zooals het te Amsterdam voorkomt, werkelijk
handelsgemeenschap beteekent, zooals prof. Verdam in zijn Middeleeuwscl1
Wooidenboek zegt/ meen ik te moeten betwijfelen; liever zou ik het weerg~ven door arbeidsgemeenschap op cooperatieven grondslag. Voor zoover
1) Zaansche volkstaal, zie op Veemen.

') Gedichten van Booft, uitgave Stoett, I 171.
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mij bekend is, komt het alleen voor in stukken betreffende arbeiders, die
wei diensten voor den handel verrichten, maar zich zelf van het drijven
van handel onthouden, zoogged trouwens als de grootbedrijven, die in de
Iaatste helft der negentiende eeuw uit de ·oude veemen zijn ontstaan. An• ders is het met het woord vennetscap, dat zoowel voor ha.ndels- als voor
arbeidsgemeenschap wordt gebezigd.
De oudste mij t>ekende plaats, waar van veemen wordt gesproken, is de
keur in de door Dr. Joh. C. Breen uitgegeven Rechtsbronnen van Amsterdam 1), door prof. Verdam geciteerd, die van 1509 of 1510 dateert. Er
waren klachten gekomen over groote "ongeregeltheden ende gebreeken,
alsoe weI onder den schuytvoerders, groot ende eleyne, als oick onder den
scipheeren ende oeverluyden, vaerende int veer tusschen bier ende Sparendamme, die men in gheenen goede steden en behoert te Iyden" enz.
Daarop worden dan verschillende bepalingen vastgesteld, waarvan de
voor ons doel voornaamste de volgende is: "item, dat van nu voortan .
gheenen schuytvoerders, vaerende mitten schuyten an den dijc~, groote
oft eleene, veemen oft vennetscappen .en sullen mogen maken mit mal.r
canderen, noch paert noch deel deen an des anders winst moghen hebben,
op de verbeurte van een pont Hollants ende de correctie van der stede".
Wie die "schuytvoerders" zijn, blijkt uit een ander deel der keur. Het
zijn blijkbaar twee categorieen. De eerste groep omvat de eigenlijke jollemannen; aangaande hen wordt bepaald, dat "nyemant en sal moghen
vaeren mit schuyten an den dijck, omme de luyden an den scepen te
brenghen oft uyten seepen te halen, dan die beneden vijftbien jaeren out
sijn of ende boven vijftich, ende van denghenen, die tusschen vijfthien jaeren ende vijftich out sijn en sal nyemant moghen vaeren mit scepen an den
dijck, omme te doene als voeren, dan dieghenen, die heure perfecte leden
nyet en hebben off expres consent daertoe hebben van den burgermeesteren ende gerechte". Het zijn dus in hoofdzaak ouden van dagen, jongens
of invaliden, die, evenals nog gebeurt, hoewel de havenstoombootdiensten het gebruik sterk deden afnemen, de schepelingen naar hun schepen
brengen.
De tweede groep omvat "dieghene, die hem gtieneren mit schuyten,
groote ofte eleene, vaerende an den scepen omme te lossen" en de goederen
verder naar de stad te vervoeren; bij dezelfde gelegenheid wordt het loon,
dat zij mogen eischen, nauwkeurigvastgesteld. Tegenover de eerstgenoemde groep zijn zij zeker in betere conditie: door de ligging der zeeschepen op
stroom buiten de palen spelen zij in de haven steeds een voorname rol,
1) Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 211 Reeks, deel IV, bladz. 471.
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maar toch behooren zij tot den arbeidersstand; het zijn de voorgangers
der tegenwoordige schuitenvoerders, maar zij verrichten ook een belangrijk deel van het werk der tegenwoordige bootwerkers.
Het blijkt dus, dat reeds in het begin der zestiende eeuw onder deze
havenarbeiders, zooals wij hen kunnen noemen, neiging bestaat om de
handen in~en te slaan en door cooperatie zich meer geregelde middelen
van bestaan te verschaffen. Tevens evenwel blijkt dat de overheid van dit
alles niet gediend is, wellicht, omdat dan de mededinging zou verslappen.
Ook onder de binnenlandsvaarders komt blijkens een keur van het voorafgaande jaar een dergelijke neiging voor; hier wordt evenwel, vermoedelijk is het een toeval, niet van veemen, maar van bonden gesproken.
Een tweede groep arbeiders, bij wie veemen voorkomen, zijn de turfdragers. Nog in 1561 en 1587 worden vennetscappen onder de turfdraagsters en vulsters ver-boden; bij een keur van 1621 worden evenwel veemen
bij de turfdragers als bestaande vernield, al wordt hun actie eenigszins
beperkt, door de bepaling, dat zij slechts een werk tegelijk mogen aannemen 1).
Bijzonderheden aangaande deze veemen worden niet vermeld .
. Een derde geval, waarin van veemen gesproken wordt, is ons bekend geworden door een notarieel contract van 5 Jan. 1594, hierachter afgedrukt
(no. 1.). Waagdragers zijn het vermoedelijk niet, daar anders weI hun
werkzaamheden aan de Waag zouden worden vermeld; het zijn "opslagers", die werken in de pakhuizen en op de zolders der kooplieden. Het
essentieele van het veem komt in dit contract zeer duidelijk uit; zij deelen
de opbrengst van hun arbeid en beloven zelfs aan de zieken onder hen een
gelijke portie uit te keeren, terwijl bij overlijden van een der veembroeders
aan de erfgenamen een bedrag van t 20 wordt uitgekeerd. Veemen van
dezen aard zullen er waarschijnlijk vele geweest zijn, maar niet altijd zal
men het noodig hebben geacht de voorwaarden vast te leggen in een notarieel contract. Herhaaldelijk hooren wij b.v. van veemen van aschwerkers, die de potasch verwerken en eerst later met de waagdragers zijn
samengesmolten .).
Verreweg het sterkst heeft het veemverband zich echter ontwikkeld bij
de waagdragers en, afgezien van de kaasdragersveemen te Alkmaar,
waarover nader, zijn zij ook de eenigen die zich, zij het in totaal gewijzigden vorm, hebben weten staande te houden.
1) Handvesten, 913, 1452.
2) Zie mijn studie: van Waagdragersveem tot Modern Grootbedrijf, Noordhoff. ·
Groningen 1917, (voortaan seciteerd als "Waagdragersveem"). bIz. 16.
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Van het bestaan van veemen onder de waagdragers blijkt eerst in het
begin der zestiende eeuw. In mijn studie: Van waagdragersveem tot modern
gt'ootbedrijf, waarnaar ik voor bijzonderheden verwijs, heb ik uitvoerig
uiteengezet, hoe onder "der stede gezwoeren dragers" op den duur differentiatie is ontstaan, waardoor wij naast de bierdragers en de korendragers
een afzonderlijk corps van waagdragers aantreffen, omtrent wier werkzaamheid verschillende keuren ons inlichten.
In het jaar 1616 nu blijken bij de instelling eener bos, waaruit zieke
waagdragers zullen worden gesteund, veemen onder de waagdragers te
bestaan, van wie een hoogere bijdrage wordt gevraagd dan van de niet
tot veemen aangesloten "vrylieden". In het bewaard gebleven oudste
rekeningboek van het "gild" - de vraag of hier eigenlijk van een gild mag
worden gesproken, of dat de naam slechts bij analogie werd gebruikt, laat
ik in het Inidden 1), - worden weldra de namen van verschillende veemen
genoemd; in 1617 brengt ook Bredero de Clapmutsen en de Blaauwhoeden
in zijn Spaansche Brabander ten tooneele, wat hij zeker niet zou hebben
gedaan, wanneer dit voor het Amsterdamsche publiek nog onbekenden
waren geweest. Trouwens, blijkens een rekening van thesaurieren, die ik
uit een aanteekening van mr. de Roever leerde kennen, belastten reeds in
1603 de Clapmutsen zich met een transport van geschut. Vermelding verdient, dat de Blaauwhoeden zoowel in het rekeningboek als in hun oudst
bekend geworden contract en op hun veempenning I) Blaauwmutsen genoemd worden, zoodat het vermoeden voor de hand ligt, dat wij hier bij
Bredero te doen hebben met een dichterlijke vrijheid, waartoe hij gekomen
kan zijn om eentonigheid in den regel te vermijden. Mogelijk is het kenteeken aanvankelijk inderdaad een muts geweest, voor een drager zeker
een meer geschikt hoofddeksel; blijkens het contract van 1655 gebruikten
de Blaauwmutsen toen reeds een blauwen hoed, daar elke nieuw ingekomen veembroeder t 36 moest storten voor zes blauwhoeden.
In mijn Waagdragersveem sprak ik uitvoerig over de verplichtingen der
veemen ten opzichte van het "gild" en de overheid, over de verhouding
tot de overige waagdragers, tegenover welke zij weldra in de positie van
werkgevers zijn gekomen, daar de veemen het werk van de kooplieden
aannamen en deels met eigen krachten, deels door aanneIning van vrij1) Zie Waagdragersveem biz. 12. Bij nadere overweging meen ik toch het bestaan
van een gild, in den gewonen zin van het woord, te moeten betwijfelen. Een gilde-brief
bestaat niet; de waagdragers worden door de overheid aangesteld en zijn dus onbezoldigde ambtenaren. Bet woord gild wordt echter reeds in 1621 in een keur genoemd.
I) Afgebeeld in mijn beschrijving van Blaauwhoedenveem in Neet'lands Welvaarl
uitgave Bureau Indll$tria, biz. 8.
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lieden lieten verrichten, waarbij loonskwesties niet achterwege bleven.
Over de organisati, der Veemen kon ik toen evenwel nog slechts weinig
mededeelen, daar no~ slechts een enkel veemcontract gevonden was.
De contrac.tel1 hierachter gepubliceerd, zijn 'aUe, op eene uitzondering
na, waarover nader, ontleend aan de Amsterdamsche notarieele archieyen. ~oolang deze nog niet van uitvoerige klappers voorzien zijn, behoort
een stelselmatig onderzoek in ele honderden deelen vrijwel tot de onmogelijkheden; wat ik bier publiceer, is toevalligerwijze voor den dag gekomen,
waarbij de vriendelijke hulp van de ambtenaren van het Amsterdamsche
oud-archief mij wederom van groot nut is geweest. Bijzonderen dank ben
ik oovendien verschuldigd aan den archivaris, mr. Veder, die mij" in de
gelegenheid stelde aanteekeningen van wijIen zijn zwager, mr. de Roever
te raadplegen, welke mij op het spoor van'verscheidene veemacten brachten. Van bijzonder nut waren in deze coUectie vooral een reeks aanteekeningen van wijlen mr. DQzy, getrokken uit de toen nog bestaande, maar
sedert zoek geraakte stukken van het in het Vriesseveem opgeloste Withoedenveem 1)., die ons in staat stellen na te gaan, welke veranderingen in
den loop der tijden in de contracten van een bepaald veem 'gekomen zijn.
Het Withoedenveem bestond blijkens het bovengenoemde. rekeningboek
reeds in 1628: de oudste acten zijn dus niet tot ons gekomen; evenals
elders blijkt ook hier, bij het opmaken van een nieuw contract, waarbij
herhaaldelijk het oude geheel gecopieerd werd, naar dit laatste in het geheel niet verwezen te zijn, zoodat men, niet op andere gegevens lettend,
,d en indruk krijgt dat dan eerst het veem ontstaat. Het onder no. 8 gepubliceerde uittrebel is dus niet aan een acte ontleend, maar een afschrift
van de aanteekeningen van mt. Dozy; de oorspronkelijke acte toch is verloren gegaan. Vergelijking met de latere nog bestaande akten toonden
mij aan, dat de aanteekeningen van mr. Dozy correct zijn.
Aanvankelijk meende ik, dat met de uitgave der veemcontracten moest
worden gewacht tot door de voltooiing van de beschrijving,der Amsterdamsche notarieele archieven het materiaal voUedig te onzer beschi~ng
zou zijn; het bestuur van het Nederlandsch Economi&ch-Historisch Archief achtte het echter gewenscht, de ' gegevens, die ik inmiddels bijeengebracht had, ·te publiceeren, daar anders een uitgave als deze nog vele
jaren zou uitbiijven, terwijl de nu gepubliceerde contracten, hoe onvolledig de coUectie ook moge zijn, geacht mogen worden van den toestand der veemen in verschiUende tijden een betrouwbaar beeld t~ geven.
1) Zie mijn studie Naamlooze Vennootschap Vriesseveem in Neerlands Welvaart:
de Veemen, bIz. 47.
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Voor ik overga tot de bespreking der hierachter afgedrukte contracten,
wi! ik op een enkel punt de aandacht vestigen.

Allereerst het ontstaan der veemen. Wij hebben gezien, dat er onder de
arbeiders telkens neiging bestond ~ot cooperatie, maar ook dat de overheid aanvankelijk de vorming'van veemen trachtte te beleften.
Dat wij eerst in de negentiger jaren der I6e eeuw van veemen onder de
opslagers en waagdragers hooren, is mogelijk te verklaren nit het feit, dat
van dien tijd af de notarieele archieven tot ons gekomen zijn; ook is het
evenwel mogelijk, dat de opvattingen der overheid jnist in dezen tijd gewijzigd zijn en dat zij nu heeft toegelaten, wat zij vroeger telkens trachtte,
te beletten. Mogelijk is het, dat zij onder den invloe~ van den op verbazingwekkende 'wijze zich ontwikkelenden handel heeft ingezien, dat deze
arbeiderscooperaties, al mochten zij dan ook strijdig zijn met de oude
opvattingen, aan den handel uiterst nuttige diensten konden bewijzen.
Wat toch was het geval? Het werk der waagdragers en opslagers was
voor een belangrijk deel gereglementeerd, zoodat prijsopdrijving onmoge!ijk was. Hun werk bracht mee, dat zij in ploegen samenwerkten en zich
dus weI moesten combineeren. De vakkundige behandeling en verwerking
der koopwaren maakte verder een zekere stabiliteit in de ploegvorming
gewenscht; nog steeds bestaat bij 'de Amsterdamsche veemen de uitdrukking, j,dat een hand te veel evengoed het werk tegenhondt als een hand
te weinig in een ploeg". Bovendien: de waagdragers stonden, zooals de
keuren getuigen, als een lastig volkje bekend; de koopman zal liefst de
regeling van het werk en de verantwoordelijkheid voor· de richtige uitvoering hebben overgelaten <tan personen die hij kende, die regelmatig
voor hem werkten en getoond hadden zijn vertrouwen te verdienen.
Wanneer wij de hierachter gepubliceerde contracten bestudeeren, dan
treft het ons allereerst, dat zij alle gebaseerd zijn op een volledig stelsel
van cooperatie. Gold bij de verbodsbepalingen aangaande de schuitevoerders reeds als criterium van het veem het werken in een beurs, het
aandeel hebben aan elkaars verdienste, reeds het eerste veemcontract, dat
we kennen, geeft dit beginsel zoo duidelijk mogelijk aan: "dat zijluyden
met malcanderen na date deses elcx na zijn machte ende beste mogentlicheydt gelijckelick zullen arbeyden ende elck evenveel loons zullen genieten. Ende in gevalle dat Godt Almachtich iemandt van hun allen met ,
zieckte ofte cranckheyt besochte; zo beloofden zijluyden gelijckelick
zodanige ziecken ofte crancken zo weI zijne portie van arbeidsloon te laten
genieten, alsof hij zelfs persoonlicke als gesondt mede met henlieden ge-

"

.

,

128

AMSTERDAMSCHE VEEMCONTRACTEN.

arbeydt hadde ende dat, zolange dezelfde ziecke ofte crancke leven zal
ende langer met".
Aan dit beginsel wordt in alle veemcontracten vastgehouden, aIle leden
van het veem verdienen evenveel zoolang zij hun plicht doen, en dit
blijft zoo, zelfs na de verandering van de burgerlijke maatschap in de
vennootschap onder firma, in een tijd, dat er reeds scheiding was gekomen tusschen de besturende en de werkende vennooten 1). WeI heeft men
reeds spoedig de uitkeering bij ziekte eemgszins beperkt; bij het Vriesseveem stelt men reeds in 1617 de conditie, dat de ziekte met moot zijn ontstaan door ..vechten, slaen ofte eemge andere mootwillicheden", in welk
geval de patient zelf den noodhulp moot betalen. Ook wordt later dikwijls
de eisch gesteld, dat de ziekte met door onzedelijkheid moot zijn ontstaan.
Vooral de Blaauwmutsen zijn bijzonder streng op dit gebied; wanneer een
der broeders ..de quale van pocken in onere behaelt heeft (bedoold worden de Spaansche pokken of syphilis), sal eeuwigh verstoten wesen van
de veem".
Bij zeer vele veemen wordt bovendien voor de uitbetaling van het volle
aandeel een termijn gesteld, vaak van een jaar en zes weken, na welk
tijdstip een vast loon van vier, soms zes gulden per week wordt uitbetaald, ..alst selve uytte verdiensten vallen kan, maer bij slappicheyt van
neringe ende kleyne verdiensten sal dieselve zieke of ongezonde veembrooder geduerende sijne impotenthe)r1: genieten nae advenant datter verdient wordt" (Haarlemmerveem).
Dit alles getuigt zeker van een ruimheid van opvatting, diewij bij zeven\
tiende-eeuwsche arbeiders van zoo geringe beschaving, als wij ons dewaagdragers toch mooten voorsteIlen, niet zouden verwachten. Herhaaldelijk
vinden wij dan ook, vooral evenwel in de latere contracten, bewijzen van
wantrouwen, zoo b.v. de bepaling, dat de herstellende niet mag gaan wandelen, maar dat zijn eerste gang naar de Waag moet zijn en dat in geval
van geveinsde ziekte al het uitgekeerde moet worden teruggegeven en
zelfs een vrij hooge boete kan worden opgelegd; aldus b.v. bij de Withooden in 1693. Bij de Roodhoeden vinden we b.v. de bepaling, ..dat denselven
siecke veembrooder gehouden sal wesen, soodrae als hem 't selve mogelijck
sal wesen, aen den Waech te verschijnen, ende den coopluyden en andere
persoonen, nae 't Veem vragende, minnelijck ende beleefdelijck te antwoorden en bescheyt te geven, sooveel hem eemchsints doenlijck sal wesen". Bij de Blaauwmutsen vinden we bovendien bepaald, dat ingeval
1) Waagdragersveem, bIz. SO vlg.
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iemant ..500 impotent ende onmachtich wierde van ouderdom dat
deselve niet wercken noch de veem eenige dienste doen conde, soo sal
deselve een jaer ende ses weecken langh mede genieten voor sijn hooft
tgene bij de gesonde veembroeders wert gewonnen, in allen schijn of
die mede gearbeydt hadde, ende de impotentie ende onmachticheyt
continueerende, sal naer expiratie vant voors. jaer ende ses weecken genieten tot sijn alimentatie ende onderhout ses carolus guldens s' weecx
soolange die leeft", voor zoover de verdiensten gemiddeld hier Diet beneden dalen, ..weI verstaende, soo de oude veembroeder eenige dienst de
veem conde doen, soo sullen deselve soolange de volle profijten genieten
mogen, schoon hij soo weI niet arbeyden of alle dingen bestieren conde als
de jongen". Later vinden we daarentegen, bij het ..Leytsche veem" en bij
de Withoeden een stelsel van uitkoop toegepast, .. yoor soodanigen prijs,
als de gelegentheyt van de veem en de persoon sal presenteeren". By de
Withoeden wordt in 1693 voor dit geval een som van t 100 uitbetaald benevens een uitkeering van t 5 's weeks.
Bij overlijden wordt aanvankelijk een klein bedrag van 20 tot 30 gld.
uitgekeerd voor de ..doodschulden", vaak met een aandeel van 14 dagen
in de gemeene verdiensten, ..waermede des overledenen wedewe ofte sijne
kinderen voortaen op 't veem niet meer sullen hebben te pretenderen"
(Vriesseveem) .
Weldra stijgt dit bedrag echter; bij de Geelhoeden tot t 100; bij de
Blaauwmutsen wordt binnen de zes weken een bedrag van tien ponden
Vlaerns uitgekeerd (kan deze ouderwetsche rekenmunt misschien wijzen
op grooten ouderdom van het primitieve contract?) en weI aan de weduwe
zoo goed als aan de kinderen, ..tsij hoe rijck of hoe arm de kinderen mogen
wesen". Verder ontvangen deze een aandeel aan het tegoed en volgens een
blijkbaar later toegevoegd artikel nog binnen een jaar en zes weken "uyt
de gemeene veemwinste" in vier termijnen een bedrag van tweehonderd
gulden, waarvoor de erfgenamen, waaronder ook broeders en,zusters worden gerekend, afzien van alle aandeel in de ..gereedschappen, advancen
ende ancleef van dien".
Een zeer belangrijke zaak is voorts de leiding in het veem. Deze
berust bij de oudste veembroeders, aan wie de jongere gehoorzamen·
en de leiding der werkzaamheden moeten overdragen, "sonder sich
wrevelmoedich daertegen te stellen." .. Ende oft gebeurde, dat door obstinaetheyt, van dat de jongste de oudste geen gehoor wilde geven, ende
oversulcx by versuymenisse van werck schade geleden wert, soo sal alsulcken schade, by denselven veroorsaket, aen het gemeene veem goet
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF'. JAARBOEK IV.
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gedaen worden" (Vriesseveem). De jongsten moeten des ochtends het
eerst aan de Waag zijn; bij opdracht van werk belasten zij zich daarmee
het eerst; soms ook blijven zij des middags, terwijl de anderen gaan eten,
op den Dam. Bij bezoek van kooplieden of meesters doet de oudste het
wQord, terwijl de jongeren zwijgen moeten en zelfs 'bij voor hun beurt
spreken beboet kunnen worden. De oudste moet vaak "op de koopluyden
passen en op de Beurs deze ter sprake staen"; soms ook beheert hij de
geldmiddelen, terwijl vaak de gemeene beurs beurtelings door de veembroeders wordt gehouden. Bij de Blaauwmutsen,. waar het gezag iets meer
ontwikkeld schijnt te zijn geweest, hebben de twee oudsten het "eerste en
uyterste woort om iemant in de veem te nemen" ; na 1656 doen zij een voordracht van drie vrijIieden aan burgemeesteren. De nieu aengekomene sal
gehouden sijn hem vlijtigh ende naerstigh te dragen, de eersten en de
laetsten aen de arbeyt te sijn, doch sullen hem geen lasten worden opgelegd, die hij niet kan dragen" (Blaauwmutsen).
N atuurlijk zijn dikwijIs tuchtmaatregelen noodig; deze bestaan uit boeten, ontzegging van aandeel in de winst, wat het Leytsche veem noemt
"van de leep 1) hebben"; desnoods uitstooting uit het veem. Boeten worden toegepast bij te laat komen, uit het werk wegloopen, beschonken op
het werk of aan de Waag komen, bij ongehoorzaamheid aan de oudsten,
r
.onbeleefde behandeling van kooplieden en oneerlijkheid bij het afdragen
van geinde penningen. Verschillende veemen stellen er blijkbaar hoogen
prijs op een goeden naam te behouden. Soms zijn de vermaningen in goedmoedigen toon gesteld, b.v. bij de Blaauwhoeden: ..item, indien ieinand
door wijn of bier 500 bevangen wort, dat eenige eerlijcke luyden seggen,
dathij droncken is, die sal gehouden wesen na huys te gaen, alst iemantvan
sijn veembroeders hem aenseyt, sonder te loopen malen bij der straat ten
onere van de veem". Dit veem trouwens schijnt bijzonder prijs te stellen
op zijn goeden naam: wie in ..oneerlijcke herbergen" wordt aangetroffen,
verbeurt de niet geringe som van zes gulden; indien hij echter ..onwetende
in su1cken huys geraeckte, door loosheyt van verleydinge", dan zal hij
van de boete vrijgesteld worden, mits hij zich bij de eerste waarschuwing
verwijdert. Is hij evenwel verder gegaan en heeft hij ..met hoeren in
onere" te doen gehadt, dan moet hij f 50 betalen of het veem verlaten.
Voor uitstooting uit he,t veem, welke gepaard gaat met verlies van
aIle aanspraken, moeten zeer ernstige oorzaken bestaan. Het Swarte
veem acht dit noodzakelijk, ,,500 yemandt quame in een desoluyt ongebonde leven ofte debauche te vervallen door dronckenschap, off andere
1) Zie over vall de \eep krijgen - straf krijgen, bet Groote Woordenboek.

AMSTERDAHSCHE VEEMCONTRACTEN.

131

moetwll, waardoor by het geselscbap gestadelijck schadelijck ofte hinderlijck soude mogen wesen, en ben daervan niet wilde laten trecken door
goede vermaninge". Wij zagen reeds, hoe ook het contract der Blaauwmutsen met dergelijkrn maatregel dreigt. Het Swarte veem spreekt nog
van uitstooting om een andere reden: "dat yemandt yets sal !,£ngaen ofte
beginnen tot eygen vordeel ofte tot coronpatie der Compagnie"; een zoodanige zal niet alleen verstoken zijn van alle "prevelegH!n", maar ook als
..eenen onvrOml'n ende onwaerdigen uyt dese compagnie geworpen worden".
Over opname van nieuwe leden spraken wij reeds met een enkel
woord. Aanvankelijk zeggen de contracten ons daarover niets, vermoedelijk, omdat men met het nieuwe lid vrijelijk condities kon treffen. Eerst
het contract der Blaauwmutsen van 1656 spreekt er over en noemt het
bedrag van t 600, benevens t 36 voor zes blauwhoeden. Feitelijk was dit
niet in orde; in het voorafgaande jaar tocb hadden Mijne Heeren van den
Gerechte ingegrepen in de veemorganisatie en .vrij ingrijpende en voor de
veemen niet in aIle opzicbten gunstige wijzigingen aangebracht. "Alsoo
er tot noch toe geen vaste ordre in de successien in de yemen der arbey·
ders aen de Waegh is gestelt en de Heeren van den Gerechte bevinden,
dat de prijsen van de inkomsten derselver yemen seer verscheyden en ongelijck zijn", zOO werd gelast dat: 1°. geen nieuwe veemen mochten worden opgericht "buyten baer kennisse, voorweten en speciaal consent",
zoo dat bij het overlijden van een veembroeder de overgeblevenen uit de
vrijlieden een drietal zulIen opma~en, waaruit de burgemeesteren er een
zullen kiezen; 3°. dat de nieuw benoemde t 400 inkomstgeld zal betalen
en "en meerder niet", waarvan de helft later aan zijn weduwe of kinderen
zal worden teruggegeven.
Ik heb vroeger aangetoond, dat ook in andere opzichten de houding
van Burgemeesteren meer getuigt van sympathie voor de vrijlieden dan
voor de veembroeders; ook deze maatregel schijnt een zekere gelijkheid
tusscben de veemen te bebben willen instellen en den toegang ook tot de
meer in aanzien zijnde voor aIle vrijlieden, ook de minder gegoede, te
willen openstelIen.Eigenaardig is het dan ook, dat het contract der Blaauwmutsen er van getuigt, dat men zich maar niet zonder meer bij die nivelleerende politiek, die niet zonder bedenking was, daar langzamerhand
bij de uitbreiding der werkzaambeden eenig bedrijfskapitaal noodig was,
wilde neerleggen; reeds in het volgende jaar toch werd, zooals wij zagen,
de bepaling ten opzichte der inkomstgelden geschonden. Of de aandacht
hierop gevallen is, blijkt niet; toen ecpter in April 1663 de acte vernieuwd
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werd - bijna alle veembroeders waren in dien korten tijd door andere
vervangen, werd de som van f 600 gebracht op het van overheidswege
voorgeschreven cijfer. Maar er was weI wat op te vinden: de inkomst werd

I 400,

"hoven de vereering an 't veem, gelijck de broeders gewoon zijn te
doen".
Op den duur zijn deze intreegelden, vooral in de meer belangrijke
veemen I), zeer toegenomen, zoodat het veembroederschap voor gewone
arbeiders onbereikbaar werd. Wij kunnen dit het best constateeren bij
het Withoedenveem, omdat wij hier over aIle contracten na 1661 gegevens
bezitten. Terwijl het contract van 1661 hierover nog geen bepaling bevat,
zoodat we mogen verwachten, dat de officieele aanwijzing voldoende werd
geacht, is op 5 Jan. 16g3 dit bedrag gewijzigd in f Boo, terwijl blijkens de
meergenoemde aanteekeningen van mr. Dozy in het hoek van het Withoedenveem dit bedrag eerst in f 160o,later in f 1800 gewijzigd moet zijn.
Daarbij komt dan nog een nieuwe hoed voor ieder en een maaltijd voor
de broeders en hunne vrouwen. Bij vernieuwing van het contract op
24 Febr. 1785 is het bedrag opDieuw verhoogd en f 2400 geworden, vermeerderd met f 30 voor gereedschap, een hoed van f 6 voor ieder en "een
tractement in of buiten de stad, na zijn discretie". Met de hoogere inkoopgelden stijgen ook de uitkeeringen bij overlijden, van I 200 komen

t

zij in 16g3 op f 400, in 1785 op I 1000 met 30 voor bet gereedschap.
Bovendien wordt dan voor het eerst een weduwengeld ingesteld, waarvoor
de beurshouder wekelijks f 3 in een bos za1 doen. Drie weduwen zullen
tegelijkertijd hieruit t 3 per week kunnen ontvangen.
Van den nood in den Franscben tijd getuigt een toegevoegde bepaling

at

in 18n, dat de uitkeering
1030 eerst dan za1 plaats bebben, wanneer
de plaats nieuw bezet en het inkomstgeld betaald is. Het is zeker te hopen,
dat er in dezen troosteloozen tijd Diet veel Withoeden gestorven zijn, daar
de liefhebberij om ruim f 2400 te betalen voor een plaats, waarmee geen
droog brood te verdienen viel, zeker niet bijster groot zal zijn geweest.
Van gebeel nienwe toestanden spreekt ten slotte het contract van I
Jan. 1845, onderteekend door negen .. be~edigde waagdragers en werkers
van den handel I). Het veem is nn in het bezit van een eigen, zeer
bescheiden pand aan de Westermarkt, Wijk 43, verponding no. 2882,
dat door de gezamenlijke leden is aangekocht, waarvoor ieder t ISO bijdroeg. De inleg is nog steeds 2400 benevens de I 30 voor gereedscbap,

t

1) Omtrent het verschil in bedrijfsomvang zie mijn gegevens, uit de rekeningboeken
der Waag geput. Waagdragetsveem, bIz. 31.
t) Waagdragersveem, bIz. 35 vlg.
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1150 voor het huis en 160 hoedegeld. Bij overlijden deelt de weduwe in de
loopende maand nog mee; verder ontvangt zij behalve de I 150 de 11030.
in eens als de plaats vervuld is. anders allengs. Bij ziekte is men minder
coulant dan vroeger ;drie maanden lang behoudt men zijn volle verdiensten.
dan moet men een plaatsvervanger at 8 's weeks stellen. Na .een jaar en
zes weken krijgt men wekelijks zes gulden. Ouden van dagen kunnen worden uitgekocht voor t 100 in Pl3ns en f 6 per week; zij verliezen dan 'aanspraak op de uitkeering bij overlijden. behoudens het aandeel van het
huis. Ret weduwengeld bedraagt dan I 8 maandelijks. Bij het Blaauwhoedenveem bedroeg tezelfder tijd de inkoopsom t 3000; zij steeg bij den overgang tot vennootschap onder firma op 18000 1).
Hiermede is een overzicht gegeven van het voornaamste"wat uit de
veemcontracten valt op te maken. Op twee contracten moet ik evenwel
nog afzonderlijk de aandacht vestigen. Naast de veemen komen herhaaldelijk een ander soort bonden v~~r. meer eenvoudig en minder kostbaar
ingericht. welks leden niet. als die van een veem bij toetreding een bijdrage
in de kas van het algemeene gild stortten. Ik heb over de~ zaak in mijn
meergemelde studie uitvoerig gesproken I) ; nu ben ik in de gelegenheid ter
vergelijking een dergelijk contract (no. 13) over te leggen. We zien daaruit.
dat. terwijl de veemen aanvankelijk meest uit vij£ leden. het getal eener
ploeg met voorman. bestaan. bier drie waagdragers zich hebben aaneengesloten; misschien is dit het latere Kaasveem, dat in Wagenaars tijd
slechts twee leden telde. Een kenmerkend verschil is verder, dat deze
vennootschap zal afloopen. zo~dra een der leden sterft, al zal dan tot
nieuwe aanvulling kunnen worden besloten.
Een laatste acte houdt zich bezig met de verdeeling der werkzaamheden
ten behoeve der V. O. I. C. over een vijftiental veemen. waarbij zooals
steeds het BlaauWIDutsenveem, misschien het oudste. vrij zeker het belangrijkste. vooraan wordt genoemd. Waarom verschillende belangrijke
veemen. b. v. het Vriesseveem. niet daarop voorkomen en dus blijkbaar
geen aandee! hebben aan dit werk. bleek mij niet.
In mijn studie Van w(Jagdragersveem tot modern grootbedrijl ben ik niet
ingegaan op de vraag. of de veemen specifiek Amsterdamsche instellingen
zijn. of zij elders voorkomen en of zij ontleend kunnen zijn aan buitenlandsche havensteden. Zooals ik boven reeds gezegd heb. komen zij voor
te Alkmaar, waar elk van de vier schalen door een veem. naar de kleuren
geel. blauw. rood en groen onderscheiden, worden bediend. Blijkens de
1) Waagdragersveem, bl. 51.

') Waagdragersveem, bl. 21.
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mededeeJingen van de archivaris, Mej. C. E. C. Bruining, bestaat elk veem
uit zeven mannen; naast hen staan 20 noodhulpen, die een vast dagloon
verdienen; bij overlijden van een der vaste dragers wordt een der noodhulpen als zoodanig aangesteld. Merkwaardig is voor ons doel vooral art,
13 van het vigeerende reglement: .. De veemen zullen ieder afzonderlijk
en dus ieder veem voor zijn eigen tasch werken en winnen". Het coOperatief beginsel, dat grondslag was bij de Amsterdamsche veemen, maar daar
bij den overgang tot naamlooze vennootschappen is prijs gegeven, is dus
hier, waar de oude arbeidstoestanden bleven bestaan, tot op den huidigen
dag gehandhaafd.
Twee gevallen zijn nu mogelijk; men kan te Alkmaar de Amsterdamsche toestanden hebben nagebootst; ook van pen en penwerk wordt hier
gesproken 1). Daamaast bestaat evenwel de mogelijkheid, waarvoor m.i.
alles te zeggen valt, dat we hier met instellingen te doen hebben, die in deze
streek thuis behooren; een onderzoek in de archieven van de andere NoordHollandsche steden zou hiervoor wellicht bewijsmateriaal kunnen leveren.
Toch moet de vraag worden overwogen of de instelling uit het buitenland kan zijn overgenomen. Nu is een onderzoek in die richting in deze
dagen buitengewoon bezwaarlijk; herhaaldelijk mochten boeken de grens
niet passeeren, zoo b.v. een werkje, waarop mr. dr. S. Van Brakel mijn
aandacht vestigde: Dy. B. Kuske, Die stddtischen Handels- und VeykehYsa1'beitey und die An/linge stadtische1' Socialpolitik in Koln (Bonn 1914). Aan
de vriendelijke hulp der directie van het Blaauwhoedenveem dankte ik
evenwel, dat ik kennis kon nemen van een op haar kosten vervaardigde
copie van het bij Pirenne geciteerde werkje van E. Dilis, De Antweypsche
Naties, dat uit Belgie niet kon worden uitgevoerd: ook vestigde zij mijne
aandacht op de Hamburgsche Quartierleute, wier taak eenige overeenkomst met de tegenwoordige werkzaamheid onzer veemen vertoont, en
bezorgde zij mij een exemplaar van het werkje van Joh. ,E. Rabe, Das
Speicheybuch, dat in populairen vorm vrij veel over dit onderwerp geeft.
Aan mr. van Brakel dank ik voorts de kennisname met de zeer uitvoerige
studie van Arthur Witt over Die VeYlehnten in Lubeck I), die mij voor
deze stad de meest voUedige inlichtingen verschafte, die ik maar kon
wenschen.
Al deze gegevens gaven mij de zekerheid, dat aan ontleening niet gedacht kan worden, noch van de zijde van Hamburg of Lilbeck, noch
van Antwerpen, hoezeer het voor de hand zou Jiggen om de opkomst der
1) Zie Waagdragersveem :33 .

•) Zeitsc/l,rift des Verei!ls fUr LtiQeckische Geschichte 1~16, 1917,
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omstreeks 1600 aan het daglicht komende veemen toe te schrijven aan
den invloed van Antwerpsche emigranten.
Daar mijne inleiding reeds zoo lang is geworden, wi! ik trachten mijn
bewijsmateriaal zoo kort mogelijk samen te vatten. Voor de hand ligt
het, dat gelijke oorzaken en overeenkomstige arbeidstoestanden en handelsbehoeften in den regel tot overeenkomstige resultaten zullen leiden.
Zoowel te Antwerpen als te Hamburg en Bremen merken we een groepeering der havenarbeiders in ploegen op, die zich door een naam onderscheiden. Hiermede houdt evenwel ook de overeenkomst op; nergens treffen
we het woord veem aan; nergens ook een onderscheiding der afzonderlijke
groepen naar hoofddeksels of hoedteekens. Bovendien, en dat acht ik
afdoende, het hoofd~ginsel van het veem, het cooperatieve stelsel, komt
sorns weI voor, maar lang niet altijd, terwijl bovendien de groepeering op
geheel andere grondslagen berust.
De meeste overeenkomst treffen we aan met de Hamburgsche Quartierleute, volgens sommigen aldus naar hun kwartier, waarschijnlijker evenweI naar hun aantal (elk kwartier bestaat uit 4 compagnons) en hun aandeel in de winst aldus genoemd. Bij hen speelt het wegen geen, het transport een ondergeschikte ro!. Volgens Rabe zouden ze voortgekomen zijn
uit de pakkers, die ook te Amsterdam door den handel gebezigd werden.
Waar nu op het eind der zestiende eeuw Nederlandsche pakkers zich
in Hamburg en te Stade blijken,te hebben neergezet, zou aan Nederlandsche invloeden gedacht kunnen worden, indien niet de contracten der
Quartierleute zoo sterk bleek te verschillen, zoowel van die der pakkers 1)
als van die der wa.a,gdragersveemen. Blijkens het bij Rabe afgedrukte
contract van 1720 is het aandeel in een kwartier een belangrijk bezit, dat
door den kwartierman, maar ook door zijn weduwe of kinderen verkocht
kan worden en bij een dochter SOlDS a1s bruidschat dienst doet. WeI moet
de nieuwe vennoot in den smaak der andere vallen, maar de keus gaat
buiten hen om. Ook kan de weduwe "einen gutten ehrlichen Mann
freyen, der die Arbeyt thun kann, auch dasz die anderen Matten (maats)
mit ihm allen friedlich sein, und nichts auf ibm zu sagen wissen". Het
eerste jaar na den dood van den Quartiersmann is het genade-jaar,
gedurende hetwelk zij d~ inkornsten moet trekken, mits zij op haar kosten
een werkman stelt. Van overeenkomst met de veemen is dus geen sprake.
Voot Lubeck is ovemame evenzeer uitgesioten; bij de gespannen verhouding van beide steden zou die trouwens reeds van te voren niet verContracten van pakkers zijn verleden op
2, Febr.
voor notaris Doomik en
Aug.
1)

1655

13

.

14 Maart 1608 voor notaris Pylorius,
l(i61

voor notaris Jacob Pondt •
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wacht kunnen worden. De dragers behooren daar tot de zoogenaamde
Vef'lehnten,aldus genoemd, omdat aan den begunstigde zijn plaats bijwijze
van een leen door Burgemeesteren of door den Raad, later ook weI door
koopmanscolleges, die er de beschikking over kregen, werd geschonken.
Onder deze dragers ontstonden nu evenals in Amsterdam talrijke
broederschappen. Het eerst scheidden zich ook hier Bierspiinder (bierstekers), Weinschr5ter, haringpakkers en zoutwerkers, af, da·n volgden de
kolenstorters, korenmeters en de pakkers. Daarna ontstonden ook onder
de eigenlijke dragers talrijke ploegen, gewoonlijk naar hun standplaats of
naar hun speciaal werk genoemd; de geheele oever van de beneden-Trave
was onder hen verdeeld, zoodat elke groep daar op zijn territoir al het
werk in handen kreeg. Een groot gedeelte der broederschappen hield zich
met het lossen en laden der schepen bezig, terwijl te Amsterdam dit niet
door de veemen werd gedaan, maar afgezien van enkele artikelen aan de
verschillende groepen van schuitenvoerders werd overgelaten; ook de matrozen hielpen trouwens bij dat werk. In de zestiende eeuw kregen de broederschappen den eigenaardigen naam van kloosters en de leden dien van
"Klosterherren". De niet tot bepaalde broederschappen vereenigde Gemeintrager hielden zich bij de beide Wagen op; in 1653 waren er van de
302 dragers 190 Gemeintrager, die dus met onze waagdragers de meeste
overeenkoInst vertoonden. De Gemeintrager, die de belangrijkste "Fahrwasser" aan de afzonderlijke broederschappen zien overgelaten, hebben
behalve het werk aan de Waag voorallichtere vrachten te verwerken;
de handel op verschillende kleine stadjes verschaft hun ook werk; ook
verwerken zij de steenkolen. Bij hen bestaat evenwel geen cOOjJef'atie;
ook in de broederschappen is deze slechts in beperkten zin ingevoerd en
weI vooral daar, waar kostbare werktuigen benoodigd zijn. Overigens bepaalt men zich er toe niet het loon, maar het werk zoo gelijkmatig mogelijk
te verdeelen.
De studievan dr. Arthur Witt, die zeer breed is opgezet en duidelijk doet
uitkomen, dat een studie over de andere takken der verkeersarbeiders ook
ten onzent recht van bestaan tou hebben, kunnen we voor ons doel \lerder
buiten beschouwing laten; de verschillen in de organisatie zijn zoo in het
oog vallend, dat ook hier van ontleening geen sprake kan zijn.
En 'nu de Antwerpsche Naties. Zeer verleidelijk is het om, waar we de
veemen onder de opslagers en waagdragers pas opmerken enkele jaren na
de kOInst van zoovele "Spaansche Brabanders", aan de mogelijkheid te
denken, dat, zoo ook niet de komst van leden der naties zelve, dan toch
'de aanwezigheid van Antwerpsche kooplieden van invloed kan zijn ge-
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weest op de verandering in de houding van de Amsterdamsche regeering
ten opzichte van de aaneensluiting der werklieden. Het boven genoemde
boekje van Dills stelt echter buiten allen twij£el, dat ook dit Qnmogelijk is.
Wat ons aan het twijfelen zou kunnen brengen is de mededeeling bij
Dilis, dat bij de naties ..het gewin der leden bijeengelegd en dan daarna
onder malcaar verdeeld werd". Nu verdient het allereerst opmerking. dat
de auteur, die geen contracten publiceert, het bewijs hiervoor slechts
leveren kan door te wijzen op zes oorkonden, die betrekking hebben op
vier van de 24 naties, waarbij dan nog verschillende kleinere groepen, een
25-tal, buiten beschouwing blijven.
Waar ' bij de Amsterdamsche veemen elk contract het cooperatief karakter voorop stelt, is het zooeven genoemde toch weI opmerkelijk en dit
des te meer, omdat op andere plaatsen bewijzen genoemd worden, die
aantoonen, dat de cooperatie der Antwerpsche naties toch zeker niet zoo
ver gaat als die teAmsterdam, al is zij sterker dan te Lubeck. In gevalvan
ziekte nl. wordt geen aandeel in de verdiensten uitbetaald, maar een hulpgeld van enkele stuivers per week. In de zeventiende eeuw genoten bij
de meeste naties de zieken een onderstand van 15 tot 20 stuivers; de pestlijders soms de helft meer. Toen in 1594 een arbeider der Berderenwerf
door hoogen ouderdom niet meer werken kon en ging bedelen, vonden de
andere werklieden, dat zulks de eer hunner natie te na kwam en beloofden
zij hem een ondersteuning, mits hij zou blijven "vandergoedenlyedendueren om aldaer eenige aelmoes te begheren, mitsgaders oock van alle hoecken van der straeten; zoo niet, zouden zij hem nyet meer aensien als vriend
en deelgenoot hunner natie." Van regelmatige uitkeering aan oude. leden
was dus blijkbaar geen sprake. In andere opzichten herinnert de organisatie levendig aan die der oude Hanzestad, met welke Antwerpen ook in
goede relatie stond. Elk der naties heeft in den regel een zeer nauwkeurig
bepaald werk; die van het Hoog Bierhoofd v~rwerkt de goederen. uit
Vlaanderen, Henegouwen en Mechelen, die van het Hessen-huis ontlaadt
de vooral uit Duitschland gekomen vrachtwagens; die van de Engelsche
kaai de goederen nit Brugge en die uit Engeland, die van St. Jansvliet
de goederen uit den Haag en Utrecht. Het aantal leden is bovendien in
den regel belangrijk grooter dan dat der veemen.
Tusschen de naties bestond vaak groote naijver; elke groep wilde zich
het werk aan een bepaalde kaai toeeigenen en het loon vaststellen. Dit
leidde ten slotte zelfs tot inmenging der stads- en landsregeering, die in
1541, we zijn dan kort na den Gentschen opstand, alle naties vereenigde
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tot het COYdewagenkruiersgild en alIe bestaande .. bruerscappen" ontbond,
een poging, die slechts gedeeltelijk gevolg heeft gehad.
Ook het bestuur en de inrichting van denaties elk op zieh zelve 'irersehillen zeer van die der veemen; ze' werden bestuurd niet in onderling
overleg' met leiding van den oudste, maar door een deken, die door de
leden gekozen werd. Voor het lidmaatsehap moest een som gelds aan de
stad betaald worden; later, in de achttiende eeuw, werd het aan den meestbiedende verkocht. Het inkomstgeld voor de natie zelf beliep daarentegen
slechts enkele guldens, of weI een ton bier; soms ook een maaltijd voor de
eonfraters.
Waar dus weI overtuigend blijkt, dat de Amsterdamsche toestanden in
het dragersbedrijf tot dus ver vrij weI op zieh zelf staan, dient ten slotte
de vraag te worden' gesteld, wat hiervan de reden kan zijn.
Wat betreft het hier sterker naar voren treden van het cooperatieve·
beginsel. zal de oorzaak vennoedelijk, maar dit punt moet ik verder overlaten aan de reehtshistorici. gelegen zijn aan het in deze streken heerschende gewoontereeht. Wat daarentegen betreft het zieh niet specialiseeren
naar "vaarwaters" en bestemmingsplaatsen, en het eerst laat en zeer onvolkomen specialiseeren naar artikeIen, moet de oorzaak zeer waarschijn- "
lijk gezocht worden in de zeer bijzondere gesteldheid der Amsterdamsche
haven. Sinds de dagen, dat de oude Amstelmond, het Damrak, onbruikbaar werd voor de handelsschepen, hebben de zeeschepen in den regel
moeten laden en lossen niet aan kaden I), als elders, maar op het IJ,
buiten de palen. Waar de geheeIe stad door grachten doorsneden was. ook
bij de latere uitbreiding, ontwikkelde zich hier verder geen karrenvervoer
, als elders, maar kon het transport hoofdzakelijk geschieden met schuiten,
zoodat er dan ook niet minder dan drie gilden van schuitevoerders ontstonden, wier geschiedenis een onderzoek zeker zou verdienen. Nog tegenwoordig is de zoldersehuit het vervoermiddel bij uitnemendheid, dat wegens zijn billijkheid menige havenstad aan Amsterdam benijdt. De
sehuitevoerders verrichtten, met de matrozen, het lossings- en ladingswerk; daar de schepen niet naar bepaalde bestemmingsplaatsen geankerd
lagen, krijgen we ook onder hen niet de afseheiding, die elders, waar de
schepen aan kaden liggen, ons treft.
Ais de schuitevoerders het goed afleveren ter weging of ter opslag,
begint het werk der waagdragers; zij krijgen d~s in den regel allerlei goederen te dragen eli verder'vakkundig te verwerken. WeI werken de veemen
1) Waagdragersveem, bls. 53.
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regelmatig voor bepaalde kooplieden, maar geen der ondere ~paalt zicb
tot een speciaal artikel. Eerst later worden verschillende groepen van werklieden, die speciale artikelen verwerken, de potasch. de hop en de zijde.
tegen bun zin blijkbaar. onder veemverband gebracbt 1).
Eerst de negentiende eeuw zal te Amsterdam kaden met daarop geplaatste pakhuizen zien ontstaan; ook door de groote stoomvaart ontstaan er dan gebeel nieuwe toestanden; een nieuwe stand van bavenarbeiders vormt zicb; de organisatie van hun arbeid. al zal daarbij ook veel
aan het oude herinneren. geschiedt op geheel andere wijze. Te hopen is het
z~ker, dat de geschiedschrijver, die eenmaal de vorming en vervorming
van hun organisaties te beschrijven zal krijgen, daarvoor over de noodige .
gegevens zal kunnen beschikken. Deze reeds nu vast te leggen en voor
vernietiging te bewaren, zij daarom zoowel aan werkgevers als aan werkliedenorganisaties ten zeerste aanbevole~.
M. G. d. B.

No.

I.

1594, Januari 5·
Compareerden etc., Rut Geurtz., Jan Claesz., Barendt Lambertss., Gerrit Corneliss. ende Jan Henricxz., alle tezamen poirteren der voors. stede ende opslagers van een collegie ofte veem;
verc1arende de voors. comparanten gelijckelkk ende elcx
van hen int bijzonderhoe zijluyden aengegaen hadde zeker
contract van maetschappije in manieren navolgende, te wetene:
dat zijluyden met malcanderen na date deses e1cx na zijn
machte ende beste mogentlicheydt gelijckelick zullen arbeyden
ende elck evenveel loons zullen genieten. Ende in gevalle dat
Godt Almachtich iemandt van hun allen met zieckte ofte cranckheydt besochte, zo beloofden zijluyden gelijckelick zodaenige
ziecken ofte crancken zo weI zijne portie van arbeytsloon te
laten genieten, alsof hij zelfs persoonlicke als gesondt mede met
henlieden gearbeydt hadde ende dat zolange dezelfde ziecke
ofte crancke leven zal ende langer niet.
Item is mede geaccordeert, dat de nagelaten erfgenamen van
deghene, die van hun allen deser wereldt zoude mogen overlijden,
voor hetghene dat dezelfde overledene in packhuysen ofte op
1) Waagdragersveem, aI.
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solders mede gewrocht zal hebben, uyt handen van de ghemeene
voors. veem in gerede penningen zullen hebben ende ontvangen
de somme van twintich guldens. Welcke voors. penningen dezelve erfgenamen oock zullen ghenieten, alwaert schoon dat de
voornoemde overledene gantsch geen werck op de solders ofte
in de packhuysen opgeslagen had de.
AIle gunt voorschreven is beloofden zij, comparanten, gelijckelick ende elck bijzonder bij trouw, eer, deuchdt ende vromicheydt
in plaetsevan eede in alle poincten te onderhouden, hiertoeverbindende respectivelicke haren personen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, stellende dezelfde onder
bedwang van alle rechten ende rechteren. Belovende oock in
handen mijns notaris (die zulcx stipuleerde) hiertegenshenlieden
niet te behelpen met enige benefici~n ende privilegien van
.
rechten, in eniger manieren.
AIles oprecht zonder arch ofte list in Amstelredamme desen
vijfden Januarij, ao. 1594, presentibus Dirck Dircxz., Harmen
Evertss.,coorndragers, ende Huijbert Peterss., opslager, poirteren
der voors. stede, testibus vocatis atque rogatis.
(Protocol notaris Jac. Ghijsberts, Not. Archie! Amsterdam.)
(Vernieuwd op 24 Jan. 1598 door Jan Claess., Barendt Lambe1'tss., Jan Hend1'icxs. ende Jacob Ga1'brantss. Geheel gelijk aan
v01'ige; Rut Geurtz. is vervangen door Jacob Garb1'antss).

NO.2.
CONTRACT VAN DE ARBEYDERS VAN DE WAEGE VANT VRIESSCHE VEEM.

1617, Januari 25.
Wij, Jan Janss. Pels, Gabriel Goyvaerts., Albert Jans., Jan
Pieters. ende Gerrit Schouts., t'samen compagions ende arbeyders aen de Wage vant Vriesche veem 1), oyrconden ende kennen
mits desen, dat wij voorbedachtelijck ende vrijwi11ich mit malcanderen veraccordeert, vergeleken ende innegegaen hebben
d'articulen, hiernae gestelt.
1) In den tekst staat overal veen.
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I. In den eersten, dat niemant van ons (gesont sijnde) sijn
werck sal mogen versuymen buyten consent ende wee ten van
sijne veembroeders noch een ander in sijn plaetse te stellen, maer
gehbuden sijn neffens sijn veembroeders bij tijde ende ontijde
op sijn werck ende arbeyt te passen ende 't selve te helpen bevoorderen alst behoort.
2. AI degene, die sijn werck versuymt ofte buyten consent
van sijn veembroeders hem vant werck absenteert, deselve sal
verbeuren telcken reyse de somme van thien stuyver, tot proffijtte van de gemeene veembroeders. Ende sal daerbeneffens
een ander in des absenteerenden plaets ende op sijne kosten
gestelt worden ende uyt sijne competerende penningen betaeit
worden.
3. Soo iemant van de veembroeders sieck ofte suchtich wert
ende niet wercken en mach, sullen in sulcken cas de broeders
int gemeen gehouden sijn voor den siecke te we~cken ende hem
uyttet gemeene verdienst sijne portie te laten genieten, gelijck alsof hij t'zelve mede hadde helpen verdienen, niettegenstaende dat
bij drockheyt vant werckeen andernoothelperin dessiecken plaetze
was gestelt, dewelcke uytte gemeene beurse sal worden beta~lt.
WeI verstaende, bijaldien die sieckte niet is gecauseert door
vechten, slaen ofte eenige andere moetwillichheyden buiten haer
werck, in we1cken gevalle van tijt tot tijt in des absenterenden
plaets een ander noothelper sal worden gestelt en uyt sijne competerende portie betaelt worden, sonder dat den absenterende
daertegens sal mogen excipieren.
4. Soo wanneer eene van de veembroeders komt te overlyden,
soo sal desselfs weduwe ofte sijne kinderen viertien dagen lang
na de weecke, daerinne de overledene sal sijn gerust, haer quote
uytte gemeene verdiensten vant veem genieten, gelijck de overledene soude hebben gedaen, wanneer dat hij geleeft hadde, ende
voorts ten einde van de voors. viertien dagen noch een vereeringe
ofte geschenk van 30 guldens, dewe1cke mede uytte gemeene
veembeurse genoomen ende betaelt sullen worden, waermede
des overledenen wedewe ofte sijne kinderen voortaen opt veem
niet meer sullen hebben te pretenderen.
5. Voorst soo geloven de veembroeders ende verbinden haer
mits desen onder malcanderen, qat de jongste den outsten (ende
dat na advenant) sal gehoorgeven, sonder sich daertegens wer-
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velmoedich te stellen, maer het werck in aile manieren helpen
bevoorderen.
6. Ende oft gebeurde, dat dooreenigeobstinaetheyt, van dat de
jongste (in quaIite als vooren) d'oudste geen gehoor wilde geven,
ende oversulcx bij versuymenisse . van werck schade geleden
wert, soo sal alsulcken schade bijdenselven veroorsaker aen het
gemeeneveem goet gedaenworden, mits dat bij de gemeeneveembroeders verstaen sal worden, dat de beschuldigde ,tzelve veroorsaeckt ende versuymt heeft.
7. AIle dewelcke puncten ende articulen geloven wij bovengen.
veembroeders op eere, trouwe ende vromicheyt synceerlijck
ende oprechtelijk t'achtervolgen ende naer te komen, sonder
ons in eeniger manieren hyertegens te stellen, noch oock 'tgene
voorschr. is in eeniger manieren te retraderen ofte te doen
retracteren dan met gemenen advijse, daervoren verbindende onse .
personen ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende, submitterende dieselve aile rechteren
ende gerechten justiciabel. Alles sonder enige fraude.
T'oorconde hebben wij bovengenoemdeveembroeders dese t'samentlijk met onse eygen hand en onderteyckent ende bevestigt,
in Amsterdam, desen XXV Jan. anno XVI (hondert) seventien.

(Protocol notaris Jacob Westfrisius, Notarieel Archief, Oud
A rchief Amsterdam.)

NO·3·
16r8, Juli 6.
Wij, Jurien Dircks., Allert Jans., Matheus Jans. ende Lammert Bartelts., t'samen tegenwoordich arbeyders van de Haerlemmerveem aen de Wage binnen der stadt Amstelredam, oyrconden ende kennen mits desen, dat wij voorbedachtlijck ende
vrijwillich mit malkanderen veraccordeert sijn ende innegegaen
hebben de articulen hiernaer volgende.
/
In den eersten, d~t niemant van ons (gesondt sijnde) sijn werck
sal mogen versuymen buyten cpnsent ende believen van de gemeene broeders, maer gehouden sijn- bij tijde ende ontijdt opt
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werck te passen ende tselve te helpen bevoorderen, op poene dat
den absenten veembroeder geen part noch die! sal hebben in
'tgene 'twelck geduyrende sijn absentie bij d'ander veembroeders
, is verdient, weI verstaende, 500 wanneer eene van de veembroeders, in de bedieninge van 't oovermanschap wesende, tot dienste
van de veems uyttet werck mochte gevoordert worden, 'tselve
sal denselven overman ofte veembroeder in dezen niet prejudiceren, maer sal in sulcken cas evenwel sijne volle portie genieten
van "tg-ene in sulke sijne absentie bij d'ander veembroeders wort
ve'rdient. Dies zal den voorn. ooverman ten tijde soo wanneer hij
vanwegen eenige accoorden met d'ander ooverluyden van' de
veems in eenich herbergh gaet, gehoudensijn tseive sijne medebroeders aen te dienen.
Ten tweeden sullen die jongste maets vant veem gehouden
wesen des tmorgens vroech op den Dam bij de Wage te komen,
aleer dieselve op is, om 't werck waer te nemen, ende voorts
moeten gaen ter plaetsen, daer sij van de andre maets geordonneert werden, sondereenigh tegenspreecken oft quade woorden te
geeven, op poene van t'elken reyse te verbeuren thien stuyver,
ende dan evenwel gehouden wesen haer werck te doen. Daerbe-,
nevens dat.d'oppesant bij tijde van sijne oppositie uyttet werck
sal moeten blijven totter tijdt toe ende soolange dat hij sich
,mette andre sijne maets ofte veembroeders wederom sal hebben
versoent ende vergeleeken, oock geduyrende denselven tijdt, dat
hij uyttet het werck is, geen part noch diel sal hebben noch genieten van 'tgene bij d'andre sijne veembroeders is verdient.
Ten derden, so iemant uytte voorschr. veem in een ander veem
begeerde te gaen, dieselve sal gehouden wesen 'twerck bij 't veem,
daer hij uyt gaet, te laten blijven mettet gereetschap, sonder de
vee:m eenich offbreck oft schade te doen.
Ten veerden, soo iemant van't vee:m sieck oft kranck wort
ofte hem beseerde, sulcx dat hij niet werken en mach, ofte andersints lam ofte kreu~l wort, dieselve sal geduyrende het eerste
jaer ende ses weken, daerin hem die swaricheyt aengekomen is,
(ingevalle deselve zoolange duyrt) sijne volle portie ende deilinge
genieten, in qualite alsoff hij 'tselve mede helpen hadde verdienen, ende voorts bij continuatie van de voorss. sieckte, nae
d'expiratie van 't jaer ende ses weken, vier gulden ter weke,
ingevalle tselve uytte verdienstenkan vallen, maer bij slappic-

AMSTERDAMSCHE VEEMCONTRACTEN.

heyt van neringe ende kleine verdiensten sal dieselve sieke ofte
ongesonde veembroeder geduyrende sijne impotentheyt genie ten
nae advenant datter verdient wordt.
Ten vijffden~ soo wanneer iemant van de veembroeders kompt
te overlijden, soo sal de wedewe van de overledene ofte desselffs
erffgenamen uytten gemeenen vee;m genieten een somma van
vier en twintich Carolus guldens eens, ende voorts daermet uytten
veem ende die verdienste van dien geslooten sijn ende blijven
sonder yet meer te mogen pretenderen.
Entlicken ende ten sesten, soo wanneer yemant van de vee;mbroeders ter begraeffnisse van doden moet gaen oft deselve ter
kerken helpen dragen, soo sal dienselve evenwel (500 verde hij
terstont wederom int werck kompt) sijn portie genieten vant
gene 'twelck middelertijdt bij d'ander veembroeders is verdient,
maer niet wederkomende, zoo sal dieselve door sulke sijne absenteringe ende uytblijven versteken sijn van 'tgene geduyrende
sijne absentie bij d'anderen is verdient, sonder daerinne part ofte
diel te mogen hebben noch genieten.
Alle welcke voorschr. poincten ende articulen geloven wij,
bovengenoemde veembroeders, op eere, trouwe ende vromicheYt
sijnceerlijk ende getrouwelijk t' achtervolgen ende naer te komen,
sonder ons in eeniger manieren hiertegens te stellen noch oock
't gunt voorschr. is te retracteren noch doen retracteren dan met
ons aller consente ende believen.
Alles oprecht ende onder verbandt nae rechte, sonder eenige
fraude. T' oirconde onser handen hieronder gestelt in Amsterdam
desen sesten July anno 1618.

(Was geteekend:)

JURYAN DERICKSS., ALLERT JANSEN,

MATTEUS JANS., LAMMERT BERTELSEN.

Ter presentie van mij, ondergeteekende, notaris, J. WESTnot. publ.
(Not. Archie! Oud Archie! Amsterdam.)

FRISIUS,

NO·4·
1639, Februari 4.
Compareerden voor ;mij, Fredrick van Banchem, notaris
publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, residerende
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binnen Amsterdamme, ende den getuygen naergenoemt, Gerrit
Jans. van Delder, Gerrit Gerrits., Anthonij Gerrits. ende Cent
Joosten, opslagers in de Hoomse veem, poorters deserstede, ende
verc1aerden metten anderen int minnelijck geaccordeert ende
verdragen te sijn, dat sij neerstich ende getrou met den anderen
sullen wercken ende op de coopluyden ende heur doen passen,
ende die van twerck absent off twerck nyet mede en doet, sal
daervan geen proyffijt offvordele trecken, doch off iemant uuyt de
stadt wilde reysen, sal gehouden zijn tselve een dach te vooren
de compangie van de Hoomse veem te openbaren off aen te
dienen. tSelve gedaen sijnde, sal van den arbeyt pro rato genieten, off hij mede gearbeyt hadde ende anders niet.
Soo iemandt hem beseert int arbeyden off sieck off cranck
wert, sullen de gesonden voor hem arbeyden ende sijn portie
voor een vierde laeten genieten, ten ware hij hem oneerlijck
verloopen hadde, in welcken gevalle hij niet sal proffiteren.
Ende indien een van hen, comparanten, quame te sterven, sal
de weduwe van dien off kinderen genieten 25 guldens tot de
doodtschulden.
De jongste van de veembroeders sal off sullen gehouden sijn
voor te gaen int arbeyden, na de ordre van de ouste, ende soo hij
off sij tselve niet en doet off doen zal off sullen, als vooren van
twerck niet genieten.
AIle welcke poincten ende articulen zijluyden, comparanten,
belooft ende aengenomen hebben den anderen trouwelijck te
onderhouden ende naer te gaen, onder verband naer rechte,
sonder argelist. Ende versochte sij, comparanten, dat ick, notaris
voornoemt, hiervan soude maecken ende haer doen hebben
instrument openbaer in behoorelijcke forma.
Gedaen binnen Amsterdamme ter presentie van Claes Cruijs
ende Jan Engels, burgers deser stede, als getuygen hierover
gestaen den vierden Februarij XVI negen en dertich.
(Notarieel Archie!, Oud Archie! Amsterdam.)

NO·5·
:r646, October 10.
Op huyden, den thienden Octobris x646, compareerde voor mij
Pieter Capoen, openbare notaris etc., ter presentie etc., d'eersame
NED. BCON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK IV.
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Isack Fransen, Jan Jansz., Jan Poulussen,Claes Hendricksz., ende
Pieter van de Knocke, gesamentlijcke poorters ende inwoonders
deser voorss. stede, geadmitteerde geswooren opslagers ende
aschwerkers, bij hen genoemt de Swarte Veem, verclarende
d'voorn. comparanten ende verclaren bij desen yeder in sijn prive
name met malcanderen geaccordeert te sijn ende aengegaen te
hebben sekeren contracte van compagnie, omme metten anderen
te arbeyden tot dienste van de coopluyden ende andere personen,
die hun sullen gelieven te inployeren, ende dat op de conditien
ende voorwaerden als volcht.
Eerstelijcke belooven sij, comparanten, bij haerluyder mannewaerheyt in plaetse van solemnelen eede aile trouwicheyt te .
betoonen in allen tgene den handel deser compagnie eenichsints
soude mogen aengaen ende. oock als vrome arbeytsbroeders
behoorlijcke naersticheyt aen te wenden tot het gemeene beste
deses geselschaps, sonder dat yemandt in tselvige yets sal aengaen
ofte beginnen tot eygen voordeel ende tot coronpatie van de
compagnie, op pene dat dengenen, die ter contrarie compt te
doen ende op ontrouwe bevonden wort, versteken sal sijn van
sijne prevelegien in dit geselschap ende als eenen onvromen en
onwaerdigen uyt dese compagnie geworpen worden, sonder dat
den soodanigen eenich recht ofte pretentie daeraen sal hebben
off reserveren.
Voorder verbindende hun respective gelijckerhandt op den
tijt te passen, bequaem wesende omme den arbeyt waer te nemen,
welcke sijluyden met gemeene bewilliging hebben gestelt, namentlijcke des somers smorgens ten ses uyren ende des winters
ten acht uyren aen de Oude Brug te verschijnen ende aldaer te
verblijven den ganschen dach (uytgenomen den tijd tot het
middachmael noodich) des somers tot savondts ten acht uyren
ende des winters tot vijff uyren, dit alles te verstaen sijnde int
verwachten van het werck ende waarneminge van de coopluyden.
Meer werck hebbende sullen gelijckerhandt moeten continueren
ende blijven naer gelegentheyt van saecken, sulcx dat yemandt
van hun, nyet ter plaetse van de bijeencoming wesende int verwachten van het werck ter genoemde tijt ofte daervan gaende
v66r de gestelde uyren sonder consent sijnder medecompangions
ofte eenige derselver aldaer sijnde, hem om gewichtige redenen
vergunt, ofte hij andersins tot het gemeene beste van de com-
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pagnie uytgegaen wesende, sal telcken reyse verbeuren drie
stuyvers, maer werck hebbende ende niet ter bestemder tijt
comende ofte daer eerder als behoorlijck affgaende, sal telckens
verbeuren thien stuyvers, en sullen d~ andere tot sijnen coste ende
laste een noothulper in sijn plaets mogen stellen.
Sullen mede hun verdeelen nae gelegentheyt van 't werck, soodat de jonghste in de compagnie gecomen bij ordre eerst tot het
werck sullen werden geimployeert 'en de outste, dat is de eerste
in de compagnie geweest hebbende, ofte die fbij eendrachtige
toestemming van de geheele compagnie geoordeelt wort de
bequaemste daertoe te wesen, op de coopluyden passen; item
deselve continuelijcke ofte immers als de . gelegentheyt presenteert op de beurse te spraecke staen ende voorts waememen
tgunt voor hem aen de straet te doen valt, ende bij gebreke,
weygeringe off contraventie, dat soodanige gebrekige mede in
de boete vervalt, als in't voorgaende articul genoemt is. Oock sal
de outste ofte die hem in bequaemheyt de naeste is, van alles
behoorlijcke notitie moeten houden aengaende de coopluyden
haer goederen en 'tgene daer meer toe behoort, waertoe de andere
sullen gehouden sijn hem goet rapport te doen van 't gene hun
desbelangende voorvalt, soodat degene, door wiens schult yets
mochte gemist worden, alleen de schade daervan sal dragen.
Voorts sal yeder de penningen, die sijluyden comen te verdienen, vermogen te ontvangen ende behouden tot de expiratie
van de weke toe, waervan des Saterdachs precijs pertinente
rekeninge sal worden gemaekt omme alsdan uyt te keren of te
ontfangen tgunt bij d'een meerder als dander ontfangen soude
mogen sijn, op pene dat, soo yemendt van hun luyden diesaengaende in gebreke blijvende, sal verbeuren namentlijck de eerste
reyse vijfthien stuyvers, de tweede reyse dertigh stuyvers, en
voorts naer advenant.
Off yemandt van hun een dach ofte halven dach absenteerde
en niet tot het gemeene beste quame te verschijnen tsij uyt
dronckenschap ofte andere onnoodige saecken sonder be williginge van sij:!1e medegesellen, sal telckens verbeuren dertich
stuyvers, ende yemandt van deselve droncken aen de plaetse
der bijeencomste off · op het werck hem latende vinden, sal
verbeuren tien stuyvers, ende comende int werck, hetsij dat
hij daer in arbeyt ofte niet, sal vooreerst den noothulper, in

--
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sijne plaetse gestelt wesende, betalen, ofte daer geen sijnde, sooveel van de winste moeten missen als soodanigen een gewonnen
soude hebben en daerenboven noch verbeuren tien stuyvers. .
Item ofte yemandt van hen sieck quame te worden buyten de
schult van dronckenschap ofte andere moetwillicheden, sullen
de gesonde voor hem gehouden sijn een j aer en ses weken te
arbeyden ende hem even sooveel van de winste te geven alsoff
hij het werck met hun hadde gedaen, doch nae deselve tijt, sal
den siecken een noothuiper tot sijnen costen moeten steilen,
indien hij van de winste wil genieten.
500 een off meer derselver buyten dronckenschap off moetwil
hem int wercken onnoosel comt te beseeren, sullen de andere voor
den soodaoigen moeten wercken, soolange hij tot den arbeyt
onbequaem sal sijn, schoon dat de beseeringe den ganschen tijt
sijns levens duyrde, sonder dat hij een noothulper sal behoeven
te kiesen off becostigen. In gelijcken stant sal het we sen met de
gene, die soo lange int geselschap mochte comen vromelijcke
hem te quyten, dat door overgrooten ouderdom, impotentie
ofte swackheyt sijns lichaems tot het werck onbequaem waere.
Off het gebeurde, dat yemandt onder hen, onaengesien de voorgemelte boeten, quame in een desoluyt ongebonde leven ofte
debauche te vervaIlen door dronckenschap off andere moetwil,
waerdoor hij het geselschap gestadelijck schadelijck ofte hinderlijck soude mogen weesen, en hem daervan niet wilde laten
trecken door goede vermaninge, sal soodanige daerdoor uyt de
gemeene compagnie geslooten worden, sonder diesaengaende
eenich recht daerop te hebben off pretendeeren in geenderley
manieren.
Indien het gebeurde, dat een deses geselschaps, hem welgedragen hebbende, quame uyt de compagnie te scheyden om
eenige andere saken tot sijn particuliere beste meerder streckende
aen te gaen, soo sal hem moeten tevreden houden met hetgene
hem de compagnie uyt gemeene goetwillicheyt toevoegen sal,
en daermede afstaen van aIle gerechticheyt derselver compagnie,
sonder yets te reserveren.
Iemand onder hun comende te sterven, sal desselfs weduwe
ofte erigenamen van de overblijvende uyt het geselschap off
compagnie hebben ende genieten de so;mme van dertich Carolus
gulde:Qs eens.
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AIle 't weIck sij, comparanten, belooft hebben en beloven
bij desen alsoo getrouwelijck naer te comen, achtervolgen en
volbrengen, sonder daertegen te doen ofte laten geschieden,
directelijck noch indirectelijck, in geenderley manieren, daeronder
verbindende haerluyden personen en goederen present en de toecomende, egeene uytgesondert, die submitterende allen rechteren
en rechten sonder bedroch, versoeckende voorts aan mij, notario
voornoemt, wettelijcke stiplerende, hieroff gemaeckt ende gelevert te werden acte een ofte meer in behoorlijcker forma. Gedaerr
binnen deser voorsz. stede Amsterdam, ter presentie van Lubbert
Fredericksen Dop, opslager, ende Dirck Jansz., getuygen hiertoe
versocht,
(.w.g.) LUBBERT FREDERICKSZ. DOP, ISAACK FRANSEN,
DEReK JANSS., JAN JANSEN, JAN POUWELS, CLAES HENDRICKSEN, PYETER VAN DE KNOCKE.
,
P. CAPOEN,

nots. pub.
(Not. Archie!, Oud Archie! Amsterdam.)
No.6.
1652, November 8/g.

Op huyden, 8 ende 9 November 1652, sijn voor mij, Jan
Quirijnen Spithoff, bij den Hove van Hollandt geadmitteert openbaer notaris, t' Amsterdam residerende, ende de naergenoemde
getuygen, persoonelijck gecompareert, - Jan Janss. Slebus,
Michiel Pieterss. Verbeecq, Pieter Arentss. Cam, Claes Gerrits.
van Alten ende Rijck Rijcksen, alle arbeyders aen de wage int
Geelhoedenveem, weIcke comparanten vercIaerden vrijwi11ich,
welbedachtelijck ende sonder eenige inductie, persuasie off
misleydinge van d'een den anderen, met malcanderen aengegaen
ende volcomelijck een compagnie geslooten te hebben in manieren
op de conditil!n ende poincten naervolgende. Namelijck ende
eerstelijck is bij henluydel1 eendrachtelijck geaccordeert:

r.
Soo der yemand onder hun allen om te arbayden gewaerschout
wort ende deselve hem onwillich thoont om datelijck mede te
gaen, deselve en sal niet mogen genieten van allen 't gene
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van den anderen op die dagh gewonnen is geworden. ende dat
sonder murmereren ende tegenseggen.
2.

. Item soo yemand droncken sijnde ende mits dien onbequaem
om te arbeyden, deselve en sal geen hand aen 't werck mogen
slaen om te wercken, want hij niets genieten saIl, ende dit mede
alles zonder tegertseggen.
3·
Iemandt van haerlieden cranck sijnde, sullen de gesonden voor
deselve gehouden sijn ende moeten arbeyden, ende sal deselve
crancke sijn part daervan genieten in alle manieren gelijck off
hij selfs in persoone daerbij ware geweest ende mede gearbeyt
hadde, uytgesondert dat hij de maendachtsnachts int arbeyden
van de caes niet en sall genieten, ende dat sonder tegenseggen.

4·
Item soo der yemand onwillich bevonden wierde om voor de
siecken te arbeyden, in suIcken gevalle sal deselve onwillige
verbonden ende gehouden sijn sooveel in te brengen als de gesonden ende arbeydende yder voor sijn hooft gewonnen hebben,
ende hij, namelijck d'onwillige, en sal niet genieten.

5·
Item soo yemand met woorden ofte anders questie creech aen
de schael tot proffijt van de veem, 'tselve sal van de geheele
compagnie betaelt worden.

6.
Item soo der yemand van henlieden (sich) quame te ~seren
door droncken drincken, moetwil, vechten off smijten, ofte oock
door oricuysch leven te leyden ofte andersints in diergelijcke manieren. deselve en sal niet genieten ende voor sodanige en is het
bovenstaende derde articul niet.

7·
Item sooder yemand op den middagh ofte een uure ofte twee,
eer dat de wage sluyt, van de Dam gaet, deselve en sal niet mogen
genieten van allen tgene hij selfs op dien dach met sijn maets
gewonnen heeft.
8.
Item soo der yemand van hen int somersaisoen des morgens
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anderhalf uyre ende des winters een ure naet clock luyden niet
op den Dam ofte in den kelder ofte oock in eenigh werck en is,
deselve sal verbeuren drie stuyvers, ende wie twee uuren naet
clock luyden compt, deselve en sal niet genieten van aIlen 'tgene
den geheelen dach gewonnen sal werden. .

g.
Item soo yemand aen den Dam des morgens gecomen is, soo en
sal hij niet vermogen van daer te gaen, voor ende aleer hij een
van sijne maets vant voorss. veem gesproocken ende gesegt sal
hebben waer hij gaet ofte te vinden sal wesen, op de verbeurte
van ses stuyvers.
10.

Ifem soo der yemand van de voorss. compagnons ende veembroeders comt te sterven, soo sal de weduwe van den overledenen
van de overgeblevene maets genieten een somma van hondert
Carolus guldens, van twintich stuyvers stuck eens, mitsgaders
sijn gedeelte vant gene dat in de weeck, daer in hij gestorven sal
wesen, bij de maets gewonnen sal werden.
IX.

Item sal voortaen yeder, weeck om weeck, sijn schilderweeck
hebben om op de middach aen den Dam te blijven, tenzij dat
de maets in den arbeyd waeren, soo sal degene, die op den Dam
is, schuld ende gehouden sijn voor sijn maet aen den Dam te
blijven op de boete van drij stuyvers; gelijcke boete van drij
stuyvers sal mede verbeuren degene, die nae huys gaet ende
ten half twee wederom niet op den Dam is, ende sullen aIle de
boeten, hiermede gementioneert, ten proffijte vant voorss. veem
comen.
12.

Item soo een van de maets aengesproocken wort, om een doode
te helpen dragen, deselve sal het de maets moeten aenseggen ende
sal elck sijn beurt nae den anderen hebben ende het sijne, dat hij
crijgt, behouden,. maer de gildebroeders en werden voor geen
beurt gekent; dat sal ingebracht werden ende 't gene, datter
verdient wort, sal hij mede genieten.
13·
Item soo iemant hem beseert in't werck ofte in 't gaen naer het

'.
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werck ofte in't wcderom comen van het werck ofte oock soo de
almogende Godt yemandt van de maets met sieckte quame te
besoecken, die sal genieten van't gene datter wordt gewonnen,
uytgesondert hetgene datter in de caes verdient wort.
14·
Item des winters, als het toe water is, sal men met gebeurte
twee off drie gelijck, dagh om dagh aen den Dam blijven ende
'tgene van dese1ve aldaer gewonnen wort, sal voort gemeene
sijn ende gelijcke1ijck gedeelt worden.
15·
Item wanneer yemant van de maets 'tsij een uure ofte twee
yets nootsaeckelijcx te doen heeft, 't se1ve sullen sijlieden malcanderen niet weygeren, indient de tij t toe1aet, ende de maets
weten, waer deselve persoon is ende aldaar nodich moet wesen.
16. .
Item sal voortaen yeder man int voorss. Geelhoedenveem
jaerlijcx hebben twaelf vrije dagen tot sijn verdoen, mits dat
hij gehouden ende verbonden blijft altijt precijs des avonds ofte
ten minsten des morgens, als hij sal ofte wil absenteren ofte
uytgaen, aen te seggen om sulcx te mogen annoteren, ende wie
daerinne gebreeckig blijft, sal verbeuren telckens 3 stuyvers.
17·
Item willen sij, comparanten, dat sijIieden alle gehouden ende
verbonden sullen sijn alle Woensdags- ende Vrijdags-avonts te
comen op haere gewoontlijcke vergaderplaetse omme aldaer
pertinentelijck aen te geven ende aen te teeckenen haere
wercken, die sij gedaen sullen hebben, op de verbeurte van dry
stuyvers.
18.
Eyndelyck willen ende begeren de voorss. compagnons, dat
men nu voorlaen opt gemeen niet en sal mogen drincken, maer
opt werck sijnde, sal men de maets een pyntie de mim mogen
drinken, sonder 't gemeen meer te beswaren.
Allen tgene voorss. hebben zij, comparanten, malcanderenoe100ft bij eere, trou ende vromicheyt vast ende onverbreeckelijck
te houden, naer te comen ende [tel volbrengen ter goeder trouwen, sonder arch ofte list.
Aldus gedaenbinnen deser stede Amsterdamme ter presentie
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van Joannes Scheldewater, Jan Lucass Rammeringh en Pieter
Janss. Pijper, respective als getuygen hierover gestaen.
(Was geteekend:) JAN JANSS. SLEBUS, 't merck M, gestelt

bij

MICHIEL PIETERSS. VERBEEK, PIETER ARENTSEN KAM,

CLAES VAN ALTEN, RIJCK RIJCKSEN.

Als getuugen:

PIETER JANSS PIJPER, JOHANNES SCHELDE-

WATER, JAN LUCASS RAMRINGH.
Quod attestor JAN QUIRIJNEN SPITHOFli',

1652, nots. publ.
(Notarieel Archie/, Oud Archie/ Amsterdam.)

NO·7·
1653, Maart 13.

Op huyden soo hebben Comelis Tollingh, Gerrit van de Wed£.
Jacob Fransen ende Egbert Gidions, alle gesworen arbeyders
aen de waegh binnen deser stede in de Blaumutseveem, metten
andere voordaghtelijck ende vrijwilligh opgereght, ingewillight
ende aengenomen te onderhouden de navolgende poincten ende
articulen tot voorcominghe van alle misbruycken, inordentelijckheden ende querellen ende tot onderhoudinge van eenigheyt,
goede ordre ende nut van hen veem ende gerijf van de coopluyden.
1.

In den eersten dat een yegelijck hem waghte in oneerlijcke
herbergen te verkeren op de verbeurte van 6 guldens, elcke
reys te geven, sonder eenige moeyten of scheltwoorden te gebruycken tegen iemant van de veem; doch soo iemant onwetende
in sulcken huys geraakte of door loosheyt van verleydinge bij
gebraght waar, die sal van de voorss. boete vrij sijn, dogh soo
haest hij 't vemeempt of verwittight wert in sulcken plaets te
sijn, sal gehouden wesen datelijck van daer te gaen op de boete
als boven ,geseyt is.
2.

Ten tweeden 500 men vemeemen kan, dat iemandt met hoeren
in onere te doen heeft gehadt, sal sodanige gehouden wesen de
veem te verlaten of vijftigh guldens daervoor tot een amende aen
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de veem uyt te keren, voor ende alIeer hij eenen stuyver. in de
veem sal mogen verdienen, doch hierbij verstaende, soo iemandt
de quale van pocken in onere gehaalt heeft, sal eeuwigh verstoten
wesen van de veem.
.
3·
Ten derden soo iemandt uyt gramschap of dronckenheyt een
van de veeinbroeders slaet of quetst, sodanigen sal telcken reys
verbeuren eene gulden tien stuyvers, doch soo de quetsuyre soo
aengekomen moght sijn, dat hij niet arbeyden en conde, sal dan
de handadige gehouden wesen sijn verlet ende meesterloon te
betalen, sonder dat de veem daervan iets sal dragen; doch soo
een' van henluyden in de veem door onvoorsightigheyt of anders
iemant in lloodt brogt ende soo beseerde, dat hij onbequaem
was. tot den arbeidt,sal 't selve gehouden sijn sodanige impotente
te onderhouden met een pont vlaems ter weeck ter tijt hij tot
vooriger gesontheyt gecomen sal wesen l ende bij weygeringe
van dien of dat d'selve quame wegh te lopen, sal de handadige versteeken wesen ten eeuwigen dagen van de veem ende de
gemeenschap derselver, ende in sulcken kas sal de veem gehouden wesen de hant an de man (in noodt gebraght sijnde)'te slaen
ende hem te voeden tot een pont vlaems ter weeck boven
't meesterloon.
4·

Item indien iemandt door wijn of bier soo bevangen wort, dat
eenige eerlijcke luyden seggen dat hij droncken is, die sal gehquden wesen na huys te gaert, alst iemant van sijn veembroeders hell) anseyt, sonder te lopen malen bij ger straet ten onere
van de ~eem, op de verbeurte van een gulden to stuyvers elcken
dagh als sulcx gebeurt, 't weIck hem van sijn gelt (in dien veem
verdient) afgekort sal worden.
'

5·
Ende sal riiemant van de veembroeders vermogen solider
voorgaende kennisse ende consent van d'andre sijn compagnons
(aen of omtrent de wage sijnde) hem te absenteren ter herberge
te gaen 'drincken of sigh elders te vervoegen,. op peyne, soo wie
ter contrarie doet, dat sodanige sal versteeken wesen van alle 't
werck ende de winste, 'die de gehele dagh gedaen ende gewonnen
sal werden sonder eenige tegenseggen.
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6.
500 wanneer iemandt van henluyden veembroeders aflijvigh
wort, sal den veem gehouden wesen aen desselfs weduwe uyt te
keren de"somme van tien ponden vlaems binnen de ses weecken
nae des overledens afsterven ende ingevalle datter geen weduwe
gebleven ware, maer kinderen achterlaet, sullen deselve kinderen d'voorss. sestigh guldens genieten, 't sij hoe rijck of arm de
kinderen mogen wesen. Dit wert geseyt binnen de ses weecken
uytekeren willigh ende sonder eenigh tegenspreken, met dien verstande, dat de weduwe of wesen iemant van de veem sal mogen
kiesen om voor haer gelt sorge te drage, oock van 't geen den
overleden bij sijn leven verdient en de uytstaende gehadt heeft,
ende die hiertoe verkosen .wort, sal gehouden sijn hem willigh
hierinne te laten vinden.
'

7·
Daer en behalve is naeder ingewillight, soo wanneer eenige van
de voorss. veembroeders deser werelt geraekte 't overlijden, soo
sal desselfs weduwe of nagelaten kinderen, ende die gebreeckende
den overleden veembroeders suster off broeder en niemant anders
uytte gemeene veemswinste nogh genieten ende uytgekeert
werden de somme van tweehondert guldens, te tellen in vier
termijnen binnen een jaar ende ses weecken nae des veembroeders overlijden, daermede sodanighe weduwe of kinderen of
die gebreeckende, desselfs veembroeders suster off broeder de
veem met alle de ge!eetschappen, advancen ende ankleef van
dien sal bedanken, quiteren ende absolutelijck verlaten.

8.
I tern sullen de twee outste in de veem het hooghste ende uytterste woordt hebben om iemandt in de veem te nemen (soo sij
eenigh redelijck verstant na hen oordeel weten te gebruyken);
oock en sullen sij niemant in de veem mogen nemen dan die
bequaem sijn om de veem te dienen, tot proffeyt van hen allen,
ende de nieu aenkomende sal gehouden sijn hem vlijtigh ende
naerstigh te dragen, de eerste ende de laetste nae sijn vermogen
aen den arbeyt te sijn, doch sullen hem geen lasten werden opgeleyt, die hij niet kan dragen .
. 9·
Oock soo sullen de laetste ankomelingen gehouden wesen
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met hen tween niet te gaen in den arbeydt alst een man doen can;
voort soo sullen twee van de jongste off nieuwe aenkomelingen
gehouden wesen des middaghs aen de Dam te blijven om de koopluyden goet bescheyt te doen sonder naklagen te laten hooren
ende soo d'voorss. jonghste in den arbeyt sieck worden, soo sal
de jongste daeraen in de plaets moeten staen om sijn devoir ende
naerstigheyt te doen; oock sullen de outste een yegelijck in den
arbeydt mogen setten, waer een yegelijck bequaemst sal wesen,
mits dat degene, voor den outsten bekent sijnde, gehouden
sullen wesen haer beste te doen na haer vermogen.
IO.

Ingevalle iemandt van de veembroeders soo inpotent ende
onmaghtigh wierde van ouderdom, dat desel ve niet wercken
nogh de veem eenige dienste doen conde, soo sal deselve, als die
sulcx overkompt, een jaar ende ses weecken langh mede genieten
voor sijn hooft tgene bij de gesonde veembroeders wert gewonnen,
in allen schijn of die mede gearbeydt hadde; ende d' inpotentie
ende onmaghtigheyt continueerende, sal naer expiratie vant
voorss. jaer ende ses weecken genieten tot sijn alimentatie ende
onderhout ses carolus guldens 'sweecx, soo lange die leeft, indient
uyt de veemswinste kan vallen, maar soo der soo weynigh werde
geproffiteerd, dat elcken man in de veem geen ses guldens
'sweecx konde hebben, soo sal in 't voorss. cas d'oude ende onmaghtige niet meer genieten als elcke gesonde man van den
weekelijcken arbeydt magh beuren.
It.

WeI verstaende soo d' oude veembroeders eenige dienst de
veem conde doen, soo sullen d' selve soo lange de volle proffijten genieten mogen, schoon sij soo weI niet arbeyden of alle
dingen bestieren conde, als de jongen.
I2.

Gebeurtet mede, datter iemandt verlampt werden in't werck
van de veem, soo sal d'selve insgelijcks een jaer ende ses weeken
(soo 't soo lange deuyrt) genieten de volle portie van den arbeydt,
in allen schijn hij 't werck mede hadde gedaen; des zal niettemin
de lamme sooveel dienst doen, als hij eenighsints aen de veem
vermagh, ende langer duerende, sal insgelijcx een pont vlaems ter
weeck genieten; ende sooveel ter week voor yeder niet komende
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vallen, sal dan hebben sooveel gelijck een gesonden uyt de winste
ter weeke treckt.
13·
Met desen verstande, dat de lamme veembroeder het volle
genieten van den arbeydt niet sal trecken, voordat hij weder tot
sijn volle gesontheyt gekomen sal wesen.
14·
Is mede geconsenteert ende ingewillight, wanneer iemant in
den arbeydt is off gesonden wort, dat dan sodanige gehouden sal
wesen sijnen arbeydt te voldoen, eer hij daer af scheyt, sonder te
gaen zitten drincken, waerdoor de coopluyden of de vennits soude
vercort worden op pene van 4 guldens telcken reyse te verbueren, die bevonden wordt contrarie te doen.

IS·
Soo iemant wert bevonden de laetste ure van den dagh soo
willigh niet te zijn te arbeyden ten dienste van de coopluyden
ende proffijte van de veem als d' eerste ure, maer 't werck naer
noens ofte savonts laet staen ende wegh gaet sonder expresse
consent, d' selve sal verbeuren alle tgene hij van dien dage gewonnen sal hebben, sonder qualijck daer tegen te mogen spreecken, bij pene van boven den verbeurden arbeydt te sullen moeten geven ses stu yvers.
16.
Ende sullen alle duisternissen, uyt desen te rijsen, staen in de
interpretatie ende nederlegginge van de overluyden van 't wagedragersgilde.
Belovende sijluyden veembroeders, bij eere, trouwe ende
vromigheyt malcanderen tgene voorss. puncktuelijck te onderhouden ende naer te komen onder verbant van hen respective
persoonen ende generale goederen, deselve submitterende alle
rechten ende rechteren justisiabel, sonder argelist des t'oirconde
desen bij de voorss. veembroeders onderteekent binnen Amsterdam den XnIe Martii anno 1653.
(Was geteekent:)

CORNELIS TOLLINCK, GERRIT VAN DE

WERFF, JACOB FRANSEN, EGBERT GIEDIONS.

Mij present,
Op huydeo

22

JAN QUIRIJNEN SPITHOFF,

1635, not. publ.

April 1655, verclarden de ondergeschrevene
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veembroeders met malcanderen naeder te wescn vrijwilligh
geaccordeert ende overeengecomen, dat buyten en de behalven
alle de voorstaende articulen, deweIcke sijluyden beloven punctuelyck te achtervolgen, noch te sullen naercomen ende onderhouden 't gene hiernaer beschreven, namentlijck:
Dat alle de veembroeders gehouden sullen wesen alle werkedagen 's morgens precijs soowel des somers, als 's winters
een uyr naer't ophouden van de poortclock aen de wage te
compareren ende op te passen, op de verbeurte van ses stuivers
teIckens van degene, die naer 't voorss. uur sullen comen, ende soo
wie naer verloop van noch een geheel uyr daernaer eerst aen
de wage comt, deselve sal int geheel versteecken wesen van alle
de winste, deweIcke dien dagh verdient sal werden, sonder daeraf yets te mogen genieten.
Item sullen de veembroeders yder mogen hebben twaalf vrije
dagen int jaer om hen .eijgen affairen te doen of tot hen vermaek,
beg~nnende van de eersten May aencomende tot den eersten
Maij anvolgende j aerlij ex, doch sal niemant mogen afblijven,
tensij hij sulcx daegs te voren aen yemant van de veembroeders
sal hebben gewaerschout ende dat maer een man alleen tselfens,
sonder meerder, doch oft geviele datter twee veembroeders op
een ende selfde dagh wilde afblijven, sal sulcx niet moge sijn, maer
den Qutsten veembroeder in sulcken geval de keur ende preferentie hebben om dien dagh te mogen afblijven, doch geen halve
dagh te reeckenen.
Eyndelijk is mede g'accordeert, dat yemant, nieuw int veem
comende, sal gehouden sijn int veem te brengen de somme van
seshondert gls., te betaelen contant, aleer hij voor veembroeder
gereeckent sal werden. Item daerenboven insgelijcx in gereden
gelde te moeten betaelen noch ses en dartigh gls. voor ses blauwhoeden, 't weIck sijluyden als luyden van eeren bel oven naer te
comen ende achtervolgen onder verbant als naer rechten.
In teecken der waerheyt desen onderteeckent in Amsterdam,
datum als boven.

(Was geteekend:)

JACOB

FRANSEN,

EGBERT

GIEDtoNS,

GERRIT ARISSEN, OLFERT HARMENSS., JAN JANSE VAN ARRAS.

De acte van IO April I663 is een bijna woordelijke herhaling van
de voorgaande; de toevoegingen in I6SS zijn in de act'e zelf onder-
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gebracht, terwijl de som van 600 gld. in 400 gld. is veranderd, "boven
de vereering ant veem, gelijk de broeders gewoon zijn te doen"
Onderteekenaars: JAN JANSS. VAN ARRAS, FRANCK GERRETSEN SPARREBOOM,

SANDEL BRAERS, GERRYT BAUMAN,

REYNEN CORNELIS VOS, JAN GYSEN.

(Notarieel Archie!, Oud Archie! Amsterdam.)

No.' 8.
1661, Januari 24.
(Aanteekeningen van mr. de , Roever.)

Contract van de geswooren arbeyders aen de waech binnen
deser stede van Amsterdam in de veem van de Withoeden om
goede orde ende eendracht te onderhouden, tot welstand van
deselve veem ende dienst der cooplieden.
' I. Wie van de veembroeders ziek wordt of van "andere accidenten besocht", zoodat hij zijn werk niet zal kunnen doen, zal
iedere week "gedurende zijne ziekte uytte winninge van de gezonde '
veembroeders sooveele ontfangen ende genieten als yder van de
gesonde beurt endegeniet. Des sal de zieke schuldigende gehouden
sijn soo gauw mogelijk weder aan den Dam te comen om aldaer
'de coopliedell waer te nemen ende bescheyt te doen na sijn
uytterste vermogen".
2. "Omt werck van de veem te beter in eeren te houden tot
dienst der ~ooplieden", zal ieder lid's morgens een uur na het ophouden der poortklok aan den Dam moeten zijn, op boete van
3 st.; die een uur te laat komt, zal dien dag niet moeten werken.
Die er 't eerst komt en weer weggaat zonder weten van een ander,
zal gerekend worden er niet geweest te zijn.
3. Niemanc! zal "in eenige kelders ofte andere plaetsen mogen
gaen drincken dan in die plaetse, daer men gewoon is ons dingen
te doen.Niemant zal hem mogell droncken drincken aen den Dam;
indien '2 a 3 van de maets in compagnie hem daerop betrappen,
12 stuivers boete en dien dag geen werk".
4. Wie weggaat van de waag en wegblijft zonder consent van
de andere veembroeders, zal verbeuren 12 stuiver en dien dag
geen werk. Wat iemand verbeurt, 'zal hem alle weken aan portie
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in de winst afgetrokken worden "ende zal men in de gemeene

bos steecken".
5. "Ieder veembroeder sal gehouden wesen, .sowel diegene die
aen den Dam is, als d'ander die achter off int werck sijn, een
ygelijck coopman goet bescheyt te geven". Klaagt een koopman
slecht bejegent te wesen door iemand onzer, dan zal deze 6 gulden verbeuren en dien dag geen werck.
6. De gemeene buidel zal bij beurten elke week aan een
broeder gegeven worden. Deze zal des middags aan den Dam
moeten blijven om den kooplieden bescheid te doen. De anderen,
die naar huis gaan, zullen half twee op den Dam moeten zijn, op
boete van 3 stuivers.
7. De jongste veembroeders zullen moeten gaan werken,
waar het hun bij de oudste veembroeders zal worden geordonneerd, op boete van twee gulden.
8. "Een yder, die achteraf int werk is, zal, zoodra zijn werk gedaan is, met zijn volk aan den Dam moeten komen, oft zoo hij ter
contrarie in de kroegh off ergens anders gaat ende de maats aan den
Dam ander werk voor hem hebben, sal hij sijn bijhebbende volek
uyt sijn eygen beurs betalen ende van 't werck, dat hij ter plaetse,
daer hij geweest is, gedaen heeft, sal hij mede versteecken wesen.
"Oock sal diengeene, die in de leverantie is int werck van de
Oost-Indische Compagnie, gehouden wesen met den weger
teleken reys aen den Dam te comen", op verbeurte van t 1-4.
9. De weduwe of weezen van een der veembroeders zal (volgens de ordre van de Ed. H. Burgemeesteren daertoe gestelt),
genieten f 200. , eens en sonder meer te betalen binnen 14 dagen
na het overlijden.
10. Ieder der veembroeders moet telkens, als zij een werk
gedaan hebben, het aanteekenen en specificeeren op boete van t I.
II. "Soo wanneer ymant van de veembroeders versocht wordt
om een doode te dragen, zal dit eerst by de oudste van 't veem
gedaen worden, dan by de tweed'oudste enz. tot den jongste toe,
dan weer de oudste enz.
12. "Ieder der gildebroeders zal 8 dagen hebben om zijn eigen
zaken te verrichten zonder iets te verbeuren, echter niet willekeurig mogen wegblijven, maar daartoe eerst vergunning vragen
van de andere veembroeders".
13/I4. "Soo tegen 't verhopenymant op eenige ongetrouwicheyt
II
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bevonden wert" zullen de overigen bepaIen tot welke boete hij
gecondemneerd moet worden. Zoo de een den ander uitscheldt of
achter zijn rug blameert, insgelijks. Zoo de schuldige geen genoegen neemt met de condemnatie, "soo sal hem vrijstaen daerover nader recht van de overluyden te versoucken, wins uytsprak
zal moeten werden achtervolcht".
IS. "De outste man in de veem sal al de waeggelden ontvangen en iedere maand in presentie van een der anderen hetselve
gelt weder te bort brengen ende 't overschot, dat ontvangen is,
de naeste maent daeraen weder getrouwelick in de bos leggen,
sullende tezamen goede sorch dragen, dat de penningen weI
ontfangen worden".
Dit beloven wij, de ondergeteekenden, en "verbinden daertoe hunne personen en goederen (roerende en onroerende), die tot
bedwangh stellende ende ter executie van allen rechten ende rechteren, sonder arghelist. Amsterdam, notaris S. Steeman, 27 Januari 1661.
(Onderteekend door Jan van de Mees, Hans Jochimsen, Thys
Dyes, Jacob Stoffels en Claes Cornelissen. Verder tot I689 nag
tien onderteekeningen. Toegevoegd zijn verder de wijzigingen,
aangebracht bij de contracten van 5 Jan. I693, 24 Febr. I785, 25
Juni, I8n en I Jan. I845 die in de inleiding zijn samengevat.
(Aanteekeningen de Roever, Oud Archief Amsterdam).

NO·9·

1661, Juli I.
In manieren ende op conditien naerbeschreven verc1aerden
Hendrick Artssen, Claes Orgel, Gerrit Geleijns, Willem Harmenss. Cool, Gerrit Janss. ende Willem Harmenss. Prins, aIle
gesworen arbeyders aen de wage int veem van de Graeuwhoeden,
met maIcanderen in alle minne ende vriendschap tesamen opgerecht, geaccordeert en ingewillicht te hebben tot weIst ant vant
veem ende getrouwe dienst der coopluyden de navolgende
poincten ende articulen,
I.

Eerstelijck sullen aIle de veembroeders gehouden sijn, om de
coopluyden en henne dienaren waer te nemen ende te gerijven,
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK IV.

II
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dagelijx srnorgens precies een uur naert luyden van de poortclock aen de wage te wesen, op de verbeurte van drij stuyvers.
Ende een half uur langer daer niet sijnde, ses stuyvers, ende die
twee uuren naer het luyden van de poortclock niet aen de waech
en is, sal van dien voormiddagh geheel van alle twerck versteeken
wesen, ende niet hebben te pretenderen, doch moetende 's middags voor een uur aen de waech sijn, off sal de sodanigen anders
wesen versteecken van alle twerck en de proffijten, die dien geheelen dach comen te vallen.
2.

Voorts indien ymand van henluyden, compagnons, van Godt
Almachtigh geraeckte sieck of suchtigh te worden ofte hem int
werck door ongeluck onnoselijck beseerde, sodanich dat hij niet
en conde arbeyden, soo sullen de andere gesont sijnde confraters hem sijn portie van de weeckelijcke winste ten vollen uytdeelen, in allen schijn off. deselffde daer mede present was ende
sijn werck gedaen hadde.
3·
WeI verstaende, soo ymand door vechten, smijten, dronckenschap ofte andere moetwille hem geraeckte te beseeren, dat de
sodanige niets en sal genieten ofte hebben te ·eyschen.
4·
Item indien een siecke niet volcomentlijck gesont en ware,
maer verleernt 1) off in eenigh lith des lichaems gequetst ofte geraeckt, doch echter aen de wage conde cornen, soo sal den sodanigen gehouden wesen dagelijx te compareren, ende de coopluyden off hen dienaren bescheyt te doen, sullende deselfde
siecke ofte verleemde off geraeckte alsdan de winste rnede ont.:.
fangen, in allen schijn off hij mede gearbeyt hadde.

5·

Ende naer 't overlijden van eene van henluyden, veembroeders,
sullen de overgeblevene gehouden wesen des overledens nagelaten weduwe, weesen ofte erfgenamen uyt te keren een maent
naert overlijden de somme van tweehondert guldens eens, mits- ,
gaders sijn portie in de verdienste van dien weeck, daerinne hij
gestorven is, daermede de voornoemde weduwe ofte erfgenamen
tveem ganschelijk sullen moeten quiteren, sonder yets meerder
off anders te pretenderen te hebben.
1) Verleemt: zoodanig verwond, dat men het gebruik van een Iic~aa~deel verliest.
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6.
Oft gebeurde, dat eenige van de veembroeders uyt sijn werck
te bier liep, uytbleef, ende niet opt werck en pasten, sodanigen
sal verbeuren de sornrne van dry guldens voort veem, boven de
verbeurte van de winst vant werck, weIck middelerwijI sal mogen
cornen off gedaen worden, sonder daervan yets te genieten, ende
dit sonder tegenseggen.

7·
Van gelijcke, soo wie in de kelders off elders sit en drinckt ende
eens off tweemaels geroepen wiert, datter werck is, ende dan niet
en comt wercken, deselve sal mede versteecken wezen vant werck,
datter gedurende sijn absentie soude mogen gedaen werden, en
daerenboven noch verbeuren 30 stuyvers ten behoeve vant veem.

8.
Nimand en sal sich mogen vervorderen smorgens, smiddags
of snarniddags gedurende waechtijt, beschoncken off droncken
aen de waech te comen off elders aent werck te sijn, sulcx dat
hij van de confraters g'oordeelt wort onbequaem te wesen, off
wie sulcx dede, sal terstont opt anseggen van de confraters
moeten vertrecken, ende onwillich sijnde off met qualijck
spreecken sich opposerende, sal verbeuren drij guldens ten behoeve vant veem, boven de verbeurte van de verdienste van den
gehelen dagh, schoon off hij voormiddags al soude mogen gewerckt hebben.

9·
Dock en sal nimand van henluyden, veembroeders, vermogen
de coopluyden henne meesters, ofte ijmand van harentwegen
door haestigheyt ofte moetwil vermogen te schelden ofte qualijck
te bejegenen, off dat sodanigen veembroeder, alsser c1achte
over wierde gedaen, sal verbeuren voor d'eerste reyse dertigh
stuyvers, voor de twede reyse dry gUldens en voor de derde reyse,
sulcx geschiedende, ter discret~e van de veembroeders, sonder
yets daertegens te mogen seggen.
ro.
Item, indien .int behoorlijck vervorderen en voorsichtigh arbeyden vant werck, buyten moetwil eenigh ongeluck off schade
voorviel, soo sullen alle de compagnons gehouden sijn sulcx met
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malcanderen te helpen dragen, schoon oft ware datter eenige
van de veembroeders niet present off uytter stadt ware.
II.

Ende sullen alle de veembroeders gehouden sijn gesamentlijck
uyt te keren aen Pieter Janss. Winckelman, hen afgecochte
veembroeder, dry guldens alle weecken sijn leven gedurende,
volgens tcontract, daervan opgerecht.
12.

Soo wie van huys treckt, die sal verbeuren het profijt van het
werck, datter midlerwijl sal vallen en gedaen werden, en sal bovendien evenwel gehouden wesen sijn gedeelte tot het beloofde
weeckgelt aen de voorss. Pieter Janss. te geven, alsoo nimant en
sal mogen sonder weten ende ansegginge eenigsints absent blijyen, op de verbeurte van dertigh stuyvers voor yder halven
dagh, ende dry guldens voor een geheelen dagh, alles mede
sonder tegenseggen. Ten ware tselve savcmts of smorgens vroegh
op behoorlijke tijt wierde aengedient en bekent gemaekt aen de
veembroeders, deselve sal van de boeten bevrijt sijn,doch niet
vant verdiende genieten.
13·
Wijder wat veembroeder laetst angenomen wort, sal gehouden
sijn eerst aen twerck te treden ende achter af te gaen, sonder
eenigh tegenspreecken.

14·
Wanneer uyt 'tvoorss. veem een of meer veembroeders versoeht werden om eenige doode lijeken, tsij Coopluyden van hen
meesters off anderen ter begraaffenis te helpen dragen, dat sulex
bij beurten onder hen van den outsten af sal omgaen, ende dat
deselve dan dien geheelen achtermiddagh voort vrij sal hebben,
en de van het werck mogen afblijven,' doch sal voort gemeene
veem comen tgeene hem voort dragen van sodanigh lijck vereert
wert, doch daeraf genitende ses stuyvers voor sijn moyten; oock
sal hij mede deelaehtigh sijn van alle tgunt bij de andere veembroeders in dien halven dagh gewonnen sal wesen, alsoff hij
meede
gewerckt hadde.
,

15·
Ende soo ymand van hen sijn huysvrouw eomt te overlijden,
die sal vermogen hem drij dagen vant werek te onthouden. Ende,
vader, moeder, suster, broeder off een kint stervende, eenen
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gehelen dagh, ende evenwel sijn volle delinge vant gene middelertijt gewonnen wort genieten.,
16.
Belovende sijluyden, compagnons, tesamen ende elcx bijsonderlijck, aIle de voorstaende poincten ende articulen getrouwelijcke ende naer behoren te sullen naercomen en achtervolgen
en in alles het beste vant gemene veem te sullen soecken, op pene
wie sich eenigsints soude mogen ongetrouw comen te dragen
(alg verhoopt wert, neen) datt de sodanigen tenemael vant
veem versteecken sal wesen en dat p,ij nochte sijne erfgenamen
niets daerop sullen mogen pretenderen ofte genieten, maer alles
vervalleri in eygendom aen de andere gemene veembroeders.
Verbindende voor de getrouwicheyt en punctue1e naercominge
deses henne personen en goederen, roerende, onroerende, present
ende toecomende, deselve tot dien eynde onderwerpende allen
rechten en rechteren.
In teecken.der waerheyt dit aldus gepasseert en geteeckent ten
overstaen van mij, Jan Quirijnen Spithoff, notaris publicq, bij
den Hove van Holland geadmitteert, tot Amsterdam residerende,
desen eersten July XVlc een en sestigh.
(Was geteekend:) HENDRYCK ARSEN, CLAES ORGEL, GERRIT
, GELlJNS, WILLEM HARMSS. KOOL, GERREDT JANSS., WILLEM
HARMENSEN PRIJS.
Mij present, JAN QUIRlJNEN SPITHOFF,

r66r, nots . .publ.
(Notarieel Archiej, Qud Archie! Amsterdam).

No. roo
166r, December

20.

Op huyden, den XXen December XVP een en sestich, hebben
de ondergeschreeven Hans Willemz., Obbe Henrickz., Laurens
Jacobz., Balthesar Fredericz. ende Fedde Gaukes, aile veembroeders van de Leytsche veem hier ter steede, met den anderen
gesamentlijck geaccordeert ende beraemt dese naervolgende
poincten ende articulen, waema een ygelijck van dien hem promptelijck sal hebben te reguleeren.
I. Eerstelijck sullen aile veembroeders gehouden weesen in
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alle wercken te gaen, die de veem te doen krijgen, in tselve
hen getrou, neerstelijck ende gerijfelijck dragen, gelijck getrouwe
veembroeders betaemt, de , kooplieden in alle gelegentheyt goet
bescheyt te geeven, geensins tegen deselve qualijck te spreecken,
schelden, kijven ofte morren, op pene soo iemant sulcx doende
ende de veem daerdoor in schade komt, sulcx dat den koopman om dier oorsaecke van dien van de veem afgaet, soo sullen
de andere veembroeders den sodanigen dadelijck sonder vertoeven uyt de veem setten.
.
2: De veembroeders sullen gehouden sijn 's morgens als de
Suyderkercksklock van May tot Augustus 6 uren slaet, van
Augustus tot November 7, van November tot Februari 8 ende
. van Februari tot May 7 uuren slaet, aen de waegh te sijn, op de
verbeurte van dry stuyvers, ende wie een half uur te laet comt,
sal verbeuren ses stuvers, ende voorts alle half uure te verdubbelen.
3. Ende sal de jonghste man eerst voorgaen aen den arbeyt,
waer sulcx soude moogen weesen, ende daerna de andere vervolgens, ende iemant in eenich werck geweest zijnde, sal voorts
weeder aen de waegh moeten koomen omt selve aen te schrijven
ende reeckenschap daervan te doen. Ende soo wie niet behoorlijck
comt, sal van het werck, dat dien dach gedaen wert, van de
leep hebben 1).
4. Niemant van de veembroeders sal van de waegh vermoogen
te gaen als met consent van de gemeene veembroeders, ende soo
eenige int werck sijn sullen, degeene, die aen de waegh zijn,niet vermoogen vandaer te gaen, oock niet daeromtrent in de herbergh,
wijnhuys of elders te verblijven, waer het oock soude moogen weesen ende sal altijt ten minsten een veembroeder in de waegh
moeten blijven, ende soo van iemant ter contrarie doende bevonden wert, sal deselve verheuren de somme van ses guldens 1).
5. Niemant van de veembroeders sal vermoogen op de gemene
schans te drincken ander dan met gemeyne kennisse van allen,
ende indien iemant bevonden wiert sulcx anders gedaen te
hebben, die sal tselve moeten betalen ende daarenboven nog
verbeuren de somme van dry gulden.
6. Soo iemant van de veembroeders hem droncken drinct by
de waegh, opt werck of elders, sulcx, dat de veem of de meesters
1) Zie bIz. qo.
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daarmeede vercort ofte niet behoorlijck gedient werden, sal dien
dach van de ' leep hebben sonder tegenspreecken ende daerenboven nog verbeuren drY , ~den.
7. De veembroeders sullen niet vermoogen malcanderen
qualijc te bejegenen met woorden of wercken, droncken noch
anders sij'n. Wie bevonden wiert sulcx te doen, sal dien dach
van de leep hebben ende daertoe onwillich sijnde, sal de heele
weeck van de leep hebben.
8. De oudste man aen den Dat:n ofte elders geweest zijnde,
moet 'savonts bij de gemeene veembroeders koomen, om te
seggen, wat hij gedaen sal hebben na behooren.
9. De veembroeders sullen gehouden sijn alle avonts bij malcanderen te koomen ter gewoonlijcker ende bestemder plaets
om oprecht rapport ende reeckeningh te doen van 't geen yeder
gedaen heeft ende tgelt, dat iemant ontfangen sal hebben, over
te geven in presentie van de gemene veembroeders.
10. Den beursdrager sal geen gelt vepnoogen te ontfangen
van de veembroeders, dan des avonts in tegenwoordicheyt van
de veembroeders ende niemant van de veembroeders bijzonderlijck sal vermoogen langer eenich gelt bij hem te behouden
als tot des avonts, sonder dat sodanige hem met eenige ver, schoningh sal moogen behelpen, maer sal deselve daervoor ses
weecken van de leep hebben ende 500 iemant de veem aeil~
'gaende in eenige ontrouwicheyt bevonden mocht werden, al waer
het oock maer om twee stuyver, dien hij voor de veem versweegen
h~d, deselve sal geheel uyt de veem geset worden en blijven.
II. Den beursdrager sal gehouden sijn oprechte reeckeningh
van sijn ontfangh te houden ende alle weecken afreeckeningh
te doen voor de gemelde veembroeders ende sal het beursdragerschap omgaen van d'oudste tot d~ jonghste of 500 met
gemeyne stemmen goet gevonden sal werden.
12. Indien iemant van de ,veembroeders tot overman wert
vercoosen, daer sal men in tevreeden moeten weesen ende sal
deselve evenwel sijn gerechticheyt moeten hebben van 't geene
dat verdient wert, sonder eenich tegenseggen.
13. Soo iemant in 't werck hem beseert of sieck wort, sal
van alles sijn volle gelt hebben als de andere totdat hij weder
bequaem is ofte comt.te sterven, maer sal soodra alst mogelijck
is aen de waegh moeten coomen, maer 500 iemant door drincken,
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vechten of smijten hem beseert, die sal van de leep hebben.
t4. Soo iemant van de veembroeders met eenige lanckdurige
sieckte besocht wort, twelck langer mocht duren als een jaer
en ses weecken, soo sullen de veembroeders hem vermoogen uyt
te coopen voor sodanigen prijs als de gelegentheyt van de veem
ende persoon sal presenteeren.
IS. Als iemant van de veembroeders komt te overlijden,
soo sal aen de weduwe ofte kinderen gegeven worden de somme
van tweehondert guldens ende sal sijn gelt met dien dach, dat
hij comt te overlijden, ophouden, de voornoemdetweehondert
gulden te betalen binnen veertien dagen, doch soo geen weduwe
of kinderen overblijven, zoo blijft alles aen de gemelde veem.
16. Soo iemant ofte eenige van de veembroeders versocht
werden een lijck te dragen van ,de meesters, sulcx sal bij beurten ommegaen ende tgeen daermede verdient wert sal in de
gemeene beurs gebracht werden.
X7. Yder van de veembroeders sullen vermoogen alle jaer
twaelf vrije dagen te hebben, doch niet alser veel werck is ende
als sij begeeren, maer sullen tsel ve daeghs tevooren aan de veembroeders moeten bekent maecken', die daerin na gelegentheyt
sullen consenteeren, maer sonder consent absenteerende sal
verbeuren tgeen dien dach verdient wert ende daerenbooven
- noch ses ~dens aen degeene, die aent werck gebleven sijn, maer
meerder als een dach afblijvend sonder consent, sal de geIieele
weeck van Maendach tot Sondach van de leep hebben ende
daerenboven ses gulden als voors.
18. Soo eenich veembroeder sijn vrou komt te overlijden,
deselve sal -vermoogen dry dagen af te blijven sonder tegenspreecken, ende langer achterblijvende sal sulcx staen tot beHeven van de gemene veembroeders; voor een kint, suster of
broeder, oom, moey, neef of nieht een halven dach, sonder tegenspreecken.
Desen bovenstaende artyckelen belooven wij den anderen
oprechtelijck te sullen achtervolgen ende soo questie of dispuyt
mocht ontstaen over den inhout ende naercomen van dien, sal
tgeene daerinne met de meeste stemmen van de gemelde broeders
beslooten wert, moeten stant houden ende naergecomen werden,
ende soo yemant daertegen quam te opposeeren met woorden
of wercken, schelden of vloecken, met mes dreygen of vuysten
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te slaen. deselve sal geheel uyt de veem gestelt werden ende
blijven met kennisse van de Eedele Heere Burgemeesters.
Tot naercominge vant dese verbinden de bovengenoemde hunne
persoonen en goederen. geen uytgesondert.
Aldus gepasseert voor mij J. H. Leuven. bij den Ed. Hove
van Holland geadmitteert. openbaar notaris binnen Amsterdam.
ten overstaen van Jacob Vuller ende Jan van de Schilde. als
"
getuygen.

J. VULLER.HANS
J.

WILLEMS.

OBE

HEYNDRYCKXS•.

VA~ DER SCHILDE. LOURENS JACOBSEN. BALTES FRERYCKX.
FEDDE GAUCHES.

J. H.

LEUVEN.

(N otarieel Archief. Oud Archief Amsterdam).

No.

:rI.

1663. Mei 5.
Compareeren voor mij. Jacob Pondt. nots. publicq. bij den
Hove van Hollant geadmitteert. residerende binnen Amstelre•
damme. en den getuygen nagenoemt. Jacob Andriess.
van der
Klocke. Ghijsbert Dirckss. d' Bruyn. Lambert Janss. Buys.
Hendrick Hendrickss .• Jan Gerritss. ende Pieter Dominicuss .•
alle geswooren arbeyders aen de wage alhier int Roothoedenveem. mij. notaris. bekent. ende verc1aerden zij. comparanten.
metten andere in minne en vrientschap. gemaeckt. aengegaen
ende opgerecht te hebben seecker contract van compagnie ofte
maetschappije. omme metten andere haerluyden respective levenlang geduyrende te wercken en te arbeyden. ende dat in der
forma ende maniere, hiernae beschreven. Te weten:
I.
Eerstelijck sullen de comparanten gehouden wesen met malcanderen goede correspondentie ende vrientschap te houden
ende altijt int minnelijck met malcanderen overeen te comen
ende te verdragen. sonder malcanderen ofte den eene den andere
mette onredelijcke woorden te bejegenen.
II.
Maer soo 't mochte gebeuren. dat imant van de comparanten
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van Godt Almachtich met cranckheyt ofte eenige sieckte besocht
worde, sulcx dat hem het wercken benomen soude weseJ,1, soo
sal d'selve siecke veembroeder al evenwel zijn portie en gedeelte van de winsten en proffijten genieten. '

III.
Tot welcken eynde zij, comparanten, gehouden sullen wesen
denselven , siecke veembroeder deuchdelijck ende 'oprechte
reeckeninge ende reliqua van de winsten en profiijten te doen
,ende van de gelijcke denselven zijne aenpart getrouwelijck te
behandigen.
IV.
Des nochtans, dat denselven siecke veembroeder gehouden
sal wesen, soodrae als hem 't selve mogelijk sal zijn, aen den
waech t,e verschijnen, ende de coopluyden en andere persoonen
nae 't veem vragende, minnelijck ende beleefdelijck te antwoorden
en bescheyt te geven, sooveel hem eenichsints doenlijck sal wesen.

V.
Van gelijcke sullen oock de andre veembroeders '(die gesont
sijn) 't selve gehouden sijn te doen, sonder dat iemant van de
veembroeders sal vermogen eenige persoon~n na 'tveem vragende, qualijcken ofte met onbeleeftheyt te bejegenen, ten eynde
alsoo 't veem in eeren ende goede neringe en welvaren gehouden
mach worden.

VI.
. Dat voorts niemant van ' de veembroeders en sal vermogen
(droncken en beschoncken zijnde) zijn handen aen 't werck te
slaen ofte imant van zijne confrateurs ofte imant anders met
oneerlijcke ofte onredelijcke woorden ofte wercken te bejegenen,
en sal dien volgende van dien dach, dat hij droncken, vol ofte
beschoncken sal hebben geweest, al hadde hij al schoon gearbeyt,
geen winst ofte proffijt genieten.

VII.

(

.

Sal voorts niemant van 'de comparanten (soo wanneer der
imant van henluyden sieck is) vermogen in ledicheyt te gaen
wandelen ofte droncken te drincken, maer sullen alle gelijckelijck
op d'wercken en den coopluyden ofte meestets moeten passen,
ten eynde den crancken veembroeder met gemeender hant
mach worden onderhouden, ofte sal den gebreeckigen van dien
ofte die dit articul soude rn.ogen contravenieren, ten beh<?eve van
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de siecke veembroeder verbeuren vijff schelling vlaems, voor die
reyse, en voorts telcken malen hij in gebreecke bevonden werdende, gelijcke vijff schellingen ten behoeve als boven verbeuren sal.
VIII.
Sal mede niemant van de comparanten vermogen (soo wanneer
d' andre int werck ende arbeyden zijn) aen de 'waech in den
huysen ofte kelders te blijven sitten drincken, maer sullen gehouden wesen op den Dam voor den waech te blijven, d' coopluyden waer te nemen en d'selve als vooren beleeffdelijck te
bejegenen.
IX.
Dat mede niemant van de veembroeders sal vermogen, soc
wanneer der eenich quaet en ongemackelijck werck is, hem te
absenteren ofte uyt tselve werck te scheyden, maer sullen alle
malcanderen soowel 't quade als 't goede werck een ider naer
zijn vermogen getrouwelijck en naerstelijck moeten helpen bearbeyden ende uytvoeren.
X.
Ende soo die niettegenstaende eenigh quaet werck quame
te loopen en 't selve op een ander wilde laten aencomen, 500
sal denselven ten proffijte van 't veem te1cken reysen verbeuren
vijff schellingen vlaems.
XI.
Maer ingevaile imant wetende, dat zijne veembroeders int
werck sijn, ende gesont sijnde, d' selve bijtijts niets te hulpe
en quam, 500 sal d' selve zijne handen uyt het werck (daer zijn
maets in zijn) moeten houden, en van 'tselve werck geen proffijt
genieten.
XII.
Voorts ofte 't mochte gebeuren, dat i~ant van de voors.
veembroeders door vechten, smijten, droncken drinken ofte door
moetwilligbheyt (dat Godt verhoede) gequetst ofte sieck mochte.
werden, soo sal in sulcken gevalle denselven gequetsten gedurende sijne sieckte ofte absentie van de wage gans geene
gedeelte van de wins ten ofte eenige onderhout mogen genieten. ·
XIII.
Noch is geaccordeert ende bij desen bij hen; comparanten,
belooft, dat elck van de veembroeders behoorlijck respect tegen
d' andre sal thoonen, ende dat d' jonger veembroeder aile tijt
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gehouden sal sijn te arbeyden off het werck te doen vaor den
ouder veembroeder, suix, dat aIle tijt van de jongste aff int
werck getreden en de outste verschoont sullen werden, sonder
eenigh tegenspreecken.
XIV•
. Maer oft gebeurde, dat imant van de comparanten ofte veembroeders quam te overlijden, 500 sal boven de uytkeringe ofte
uytreyckinge, hiervooren gedacht, bij hen die leven, meerderhant
noch voldaen en betaelt werden (alvooren een ander persoon
in des overledens plaetse sal werden gesurrogeert, we1cke surrogatie uytterlijck sal moeten geschieden op ses weecken nae 't overlijden van de voors. veembroeders) aeh de weduwe ende erffgenaemen van de overledene ofte anders aen desselffs erffgenaemen alleen d' somme van tweehondert carolus guldens, ende
daerenboven noch sijn gerechtelijck gedeelte ofte aenpart van
't geene int schultboeck van dit veem uytstaende sal sijn, en
tot den dach van de begravinge van den overleden veembroeder
gewonnen sal werden, sonder meer.
XV.
Sullende mede elck gesonden veembroeder gehouden zijn te
comen op den Dam om 't werck te doen en waer te nemen,
't geheele jaer door, alle morgens binnen anderhalff uyr nae
't ophouden van 't luyden van de poortc1ock, en tselve anderhalf! uyr verstreecken zijnde, sal d'laetcomer verbeuren aent
veem drie stuyvers, die hij in den bos 'sal moeten werpen, en
alsdan mede int werck te treden, maer wie twee uyren nae
't luyden van de poortclock compt, dieselve sal versteecken
wesen van alle d' proffijten en voordeele van deselve halve dach,
zijnde de voormiddagh, welcke proffijten ofte winst alsdan comen
$,ullen aen de comparanten ende veembroeders, die opgepast
sullen· hebben.
XVI.
Maer oft gebeurde, dat imant van de comparanten imant van
sijn maechschap hadde overleden en daermede gaerne wilde
ter begraeffenis gaen, ofte anders in zijne buurte ter doodt
dragen wilde, dat soodanige comparant, die sulcx gelieft te
doen, 't selve aen het meerendeel van hen, comparanten, daechs
te vooren bekent te maecken' en alsdan vrij en onbecommert
mogen ter begraeffenis gaen, off de voorss. doode helpe dragen
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en begraven, sonder iets ter werelt te verbeuren ofte versuymen.
XVII.
Doch oft gebeurde, dat imant van hen, comparanten, ter
begraeffenis quame te gaen ofte ten doodt droege, sonder de
voorss. bekentmaking aent meerendeel van hen, comparanten,
te doen, dat alsdan den soodanige comparant egeene voordeel
sal hebben van de proffijte ofte winste,die dien dach sal gevallen
wesen, dat hij buyten consent ofte voorweten van 't meerder
getal van hen ter begraeffenis, ofte anders, affgebleven sal sijn,
weIcke winst mede comen sal ten behoeve van de andre
comparanten ofte veembroeders, die op haer werck gepast sullen
hebben.
XVIII.
Maer oft gebeurde, dat imant van hen, comparanten ofte
veembroeders, hem selve in eenige dieffstal off andere ontrouwicheyt quaem te verloopen, off anders zijn selver met hoeren en
snoeren sijn gesontheyt quijt raeckt, en daerdoor d'Spaensche
ofte Fransche pocken quam te crijgen, dat in een van sulcke
gevalle d' selve veembroeder gehouden sal zijn uyt 't voorss.
veem tot vermaninge van 't meerder getal van de andre veembroeders te gaen, sonder dat hij ofte zijne weduwe ofte erfgenaemen voor zijn uytgaen ofte affsterven iets sullen hebben
te eysschen, vorde~en, ofte pretenderen in eeniger manieren.
XIX.
Eyndelijck is tusschen hen, comparanten, noch geaccordeert,
geresolveert en goetgevonden, dat neffens dese sullen zijn wesen
en blijven doodt ende te niet alle contracten off ordonnantien,
bij hen, comparanten, tesaemen ofte 't meerendeel van dien,
ten behoeve ofte tot laste van de veembroeders zijn opgerecht,
gemaeckt ofte gepasseert, hoedanich oock aIle deselve soude
mogen wesen, in sulcker voegen en manieren alsoff alle deselve
niet gemaeckt nochte gepasseert ware.
XX.
AIle 't weIck zijluyden, comparanten, belooft en aengenomen
hebben elx int zijne trouwelijck te onderhouden en nae te
comen, onder verbant en submissie als nae rechten sonder
argelist, ende versochten zij, comparanten, hiervan acte een ofte
meer in behoorlijcke forma.
Aldus gedaen binnen Amstelredamme, ter presentie van
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Thomas Utenbogaert ende Coenraet Meringo, inwoonders deser
stede, als getuygen hier overgestaen den vijffden May XVIc
drie ent sestigh.
(w. g.:) JACOB ANDRIES VAN DER CLOCKEN, GIJSBERT .
DIRCKSEN DE BRUYN, LAMMERT JANS. BUYS, HENDRICK
HENDRICKSEN, JAN GERRITSEN, PIETER DOMINICUS.
T. UTENBOGAERT, CONRAED MIRINGO, test or.
J. PONDT, n. p.
XXI.
Waernae den XVen May r664 compareeren voor mij, notaris
voornoemt, ende d' naegenoemde getuigen, Jacob Andriess. van ·
der Clocke, Ghijsbert Dirckss. de Bruyn, Hendrick Hendrickss.,
Jan Gerritss. ende Pieter Dominicus, alle in de voors. acte genoemt, ten eenre, en Willeni Corneliss., waechdrager, ter andere
zijde, cnde verc1aerden zij, comparanten, met malcanderen geaccordeert, verdragen en overeengecomen te zijn, gelijck zij
alsnoch doen bij desen, dat de eerste comparanten d' voorss.
tweede comparant int Roothoedenveem in de voors. acte gemelt
in plaets van Lambert Janss. Buys zaliger, sullen innemen, gelijck
zij d' selve innemen bij desen, en dat op d' conditie bij de voorss.
contracte gestipuleert, dat hij, tweede c01l1parant, (na dat
d' voorss. contracte hem te vooren gelesen en bij hem weI verstaen was) voor sooveel deselve hem eenichsints soude konnen
raecken ofte aengaen, oock heeft geapprobeert en geratificeert
in dier voegen ende maniere alsoff deselve eerste comparanten
d' selve acte op huyden neffens hem, comparant, op nu gepasseert
ha~de, tot welcken eynde hij, comparant, d'voorss. accoorde
alhier is inhirerende.
XXII.
Verder verclaeren zij, comparanten, met malcanderen noch
geaccordeert te zijn, dat aen de weduwe off erffgenaemen van
diegeene, die van hen, comparanten, sal comen te ·sterven, in
pla~tse van de tweehonderl guldens, die in de voorss. contracte
aen deselve uytgekeert moet werden, aen deselve weduwe off
erfigenaemen alsdan voldaen sal moeten werden, d'so1l1me van
driehondert guldens, waermede 't 14° articul van de voorss.
contracte neffens dese wert gealtereert en geamplieert; blijvende
d'voorss. contracte in aile zijne andre poincten en c1ausulen
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van waerden. Alles ter goeder trouwen en onder verbant als
in de voorss. acte is uytgedruckt.
Actum t' Amstelredamme ter presentie van Thomas Utenbogaert voornt. en Jan van Hoorn, als getuygen hiertoe .gerequireert. Datum ut supra.
(w. g. i)

JACOB ANDRIESS VAN DER KLOCKE, GIJSBERT

DIRCKSEN, HENDRICK HENDRICKSE, JAN GERRETSEN, PIETER
DOMINYCKUS.
WILLEM CORNELIS,

test or.
J. PONDT, n. p.
(N otarieel Archief, Oud Ar,chief Amsterdam).

No. 12.

r676, Maart g.
Op huyden, den gen Maart r676, compareerde voor mij,
Arnout Voskuijl notaris etc., Thomas Bourse, out omtrent 77
jaren, Willem Medis, out omtrent 63 jaren, Jurriaen de Maas,
out omtrent 43 jaren, ende Hendrick Pietersz, out omtrent 30
jaren, aIlegader geswoorne arbeyders aan de wage deser voorsz.
stede, ende verclaarden met malkanderen over een compagnie
tusschen henlieden vieren, genaamt d'Engelsche Veem, op de
.hiernaar beschrevene onder malkanderen beraamde, geconsenteerde ende aangenome poincten ende articulen, vastelijk geaccordeert ende verdragen te sijn als voIght. Te weten:
I. Ten eersten sullen aIle de veembroeders gehouden sijn
alles te doen ende te werck te stellen 'tgene eenighsints voor
deselve veem dienstigh ende behoorlijk is, sonder daarvan in
gebreken te blijven, nochte iets achter te laten, alsmede dat
sijlieden, comparanten, d~gelijks (behoudens wettige beIetseIen
van siekte ofte ~ndere , ongevallen) des morgens op sijn behoorlijke tijt aan den Dam te compareren omme malkan.deren te
spreken, ende kennisse van yeders gedaane ende te doene
werck te nemen.
2. De outste man sal gehouden wesen waar te nemen ende te
wercken aIle 't gene aan de waagh te doen valt ende een man
doenlijk is, sonder sich daarvan in eeniger maniere te excuseren
ofte trachten sulcx te doen, ende oft gebeurde, dat hij een noot-
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hulp in sijn plaatse nam, sal hij denselven uyt sijn eygen beurse
moeten betalen.
3. Ende ingeval van siekte ofte andere wettige ongelegentheyt van te compareeren, sal alsulcken absent gehouden wesen,
't selve op denselven dagh ter voorsz. gedestineerde plaatse
aan de medebroeders ofte eenige derselven te laten aanseggen
ende bij gebreke van dien sal hij van 't werck dien dagh voorvaIlende versteken wesen ende daarvan niet mogen genieten.
4. De ma'ats bij malkanderen sijnde ende werck komende,
sullen de jongste ende soo vervolgens vrijwilligh te werken gaan,
sonder knorren, morren, keyven . ofte qualijk spreken ende
't werk gedaan sijnde, sullen datelijke wederom aan den Dam
komen.
5. Dat niemant van de maats hem sat ofte droncken met
wijn, gebrandewijn, bier, ofte andere drancken en sal droncken
drinken, ofte met eenige dronkenschaponbequaam maken om
te gaan werken. Contrarie doende sal van 't werck ende loon
van dien dagh versteken wesen ende niet ter werelt daarvan
genieten mogen.
6. Dat men malkanderen liefde ende vrientschap sal betoonen,
sonder d' een den anderen met crakeel, scheltwoorden ofte
drygementen te mogen uytmaken, veel minder slaan ofte tegens
malkanderen messen trekken.
Ende in cas sulex boven verhoopen geschiede, sal de questie
alsmede aIle andere tusschen hun voorvaIlende verschillen bij
de twee oudere van de veem werden afgedaan, sonder eerst hun
tot ofte bij andere te mogen onderwerpen.
Doch indien't soo gelegen was ende voorviel dat de twee
outste middelaars het door onwille van partijen niet en konde
goet- ende afmaken, soo sal 't alsdan aan handen van hunne
vier overluyden aangedient ende gestelt werden.
7. Ende sullen partijen omme de questie also neer te leggen
moeten tevreden sijn met 't geene bij deselve overluyden gevonden ende uytgesproken sal werden, ende 't selve naarkomen
sonder tegenseggen, veel minder daaromme maJkanderen wijders
in rechten ofte daarbuyten te mogen betrekken.
8. Ende oft geviel, dat God den eenen of den anderen van
hun, comparanten, met siekte, lammicheyt ofte andere onverlhoede beseringe, quetsure ofte ongeval quame te besoeke, waar-
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door hij onbequaam tot 't werck soude wesen, soo sullen echter
de gesonde mannen voor denselven moeten wercken ende sijn
part van den verdienden loon t' huys brengen ofte senden, eeven
soowel, als of hij neffens henlieden op 't werck gepast hadde, weI
verstaande nochtans, indien iemandt door ofte met questie,
gevecht, dronkenschap ofte diergelijke andere moetwille gequest
ofte beseert wierde, onbequaam sijnde om te werken, dat soodanigen van de veem niet en sal mogen genieten ofte profiteren,
soolangh hij niet wercken en sal.
g. Voorts bijaldien yemant van hun, comparan~en, in 't par. ticuliere versocht wierde omme ter aarde te helpen drag en, soo
sal hij 't geldt, dat hij daarvoor mochte komen te krijgen, als
gewonnen in 't gemeen moeten brengen; dies sal hij ook dien
halven dagh vrij van werken wesen, ten ware dat het nodigh was.
10. In cas van sterven van den eenen ofte den anderen van
de voorss. comparanten, soo sUllen de andere maats oite veembroeders aan de weduwe ofte kinderen ende erfgenamen van den
overledene niets behoeven te betalen, sullende alsdan alle onderstant ende subsidien komen te cesseren, dogh men sal alleenlijk
voldoen 't gene bij slot van rekeninge onder henlieden nogh
openstaande tot desselfs overleyden toe voor sijn aandeel eygenlijk sal competeren.
II. Sijnde mede tevreden sij, comparanten, jaarlijks tot haar
eygen verdoen elck veertien dagen vrij te mogen hebben, niet
seffens nochte oock bij drucken tijt, maar met order, bij gelegentheyt van tijt ende werk, met malkanderens verdraagsaamheyt, sonder deselve daaromme t' ontrieven ofte schadeIijk
te wesen.
I2. Item van de maets vrienden komende te overleyden,
die 't aengaen, sal ter begraffenisse mogen gaan, maar sullen
alsulcke dagen naarderhandt van sijne voors. veertien dagen
gekort worden.
I3. Dengeenen van de maats, die alleene wercken moet ofte
gaat ende hulpe van doen heeft, sal gehouden wesen een vrij
man aan de wage mede te nemen ende met geenen onvrijen man
te werken sonder consent van de overluyden, ende contrarie
doende ende door deselve overluyden in de boete beslaagen
werdende, sal de boete tot last van den tegendoenden alleene
weesen ende sal se ook moeten betalen.
NED. ECON. ·HIST. ARCHIEI'. JAARBOEK IV.
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14. De maats hoven alle dingen sullen de stats willekeuren
onderhouden ende doen onderhouden.
15. Ende insonderheyt geen goet uyt vensters smijten, maar
aflaten naar behooren; ende die daarop bekeurt ofte achterhaalt
werd, sal die boete ende 't gene dat daarop loopt, selfs moeten
dragen ende betalen.
Alles ter goeder trouwen (sonder arghlist). Aldus gedaan
binnen deser voorss. stede van Amsterdam, ten huyse en
schrijfcomptoire mijns notaris voors., ter presentie van Cornelis Sardam en Isaac de Bruyn als getuygen.
(w. g.:) JURIAEN DE HAES, THOMAS BOURSE, I676.
HEN DERICK PIETERSEN, dit merk ist gestelt door WILLEM
ME DIS.
A. VOSKUYL,

C.SARDAM.

Nots .
(Notarieel Archie!, Oud Archie! Amsterdam).

I. DE BRUIJN.

No. I3.
I655, Februari 25.

Compareerden etc. Pieter Jacobs., ter eenre, Marten Dircks.,
ter tweeder ende Jan Gerrits., ter darder zijde, alle gesworen
arbeyders aen de waegh binnen deser stede, ende verclaerden
metten anderen gemaeckt, aengegaen ende opgerecht te hebben,
zulcx doende mits desen, seecker contract van compagnie ofte
maetschappije van 't geene ende in der forme ende maniere als
volcht. Te weten:
I. Dat alle de winsten ende proffijten, die zijluyden, comparanten, ende een ijder van hen, door henarbeyt ende werck sullen comen te vercrijgen, gedeelt ende genoten sullen werden bij
ende aan een yegelijck van hen, comparanten, voor gelijcke portie
ofte darde part, gelijck zijluyden oock alsoo sullen genieten
het biergelt ofte andere vereeringe, die aen henluyden ofte yemant
van hen, ter zake van hen voors. werck ende arbeyt, gegeven ofte
vereert sullen werden.
2. Ende dat een yder van hen, comparanten, gehouden sal
zijn vlijtich op te passen ende sijn werck, tzij aIleen ofte neffens
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d'andere van henluyden in alle naerstigheyt, getrouwicheyt
ende na behoren te doen ende waer te nemen, zonder eenich
versuym ofte uytstel. Ende sal oock niemant van hen sich des
avonts mogen thuys vervoegen ende aldaer verblijven dan nadat hij sijn affscheyt van d'anderen sal hebben genomen ende
dat hij opgegeven sal hebben het werck, bij hem op dien dagh
gedaen, ende het loon, daerdoor verdient, ende dat zulcx sal wesen
opgeschreven ende aengeteyckent door diegene, die bij hen,
comparanten, daertoe vercosen sal wesen.
3. Sal oock een yder van hen, comparanten, gehouden zijn
aIle dagen des morgens te compareren ende bij den anderen te
verschijnen op de Colcksbrugh, als namentlijck des somers v66r
se'S uyren ende des winters v66r acht uyren, op verbeurte van
drie stuyvers te betalen telckens bij dlegene, die na d'voors respective uyren gecomen ende aldaer gecompareert sal zijn. Ende
sal oock alsdan niemant vandaer mogen gaen, tenzij hij alsvoren
de anderen sal hebben gesproocken ofte ten ware dat hij op eenich
werck ware, daervan de andere des avonts te voren geen kennisse hadden gehadt. Doch sal een yegelijck, die van eenich werck
sal hebben vernomen ofte daervan kennisse gecregen, gehouden
' sijn d'anderen van hen, comparanten, 't selvige terstont te adverteren ende te bevorderen, dat zulcx bij hen, comparanten, alle
(in cas daertoe meerder als een persoon vereyscht werdt) gedaen
werde, op pene van 'drie stuyvers te verbeuren telckens bij diegene, die den anderen daervan niet gewaerschout sal hebben.
4. Voorts sal niemant van hen, comparanten, mogen absenteren ofte van het werck affblijven, 't zij om sieckte, affsterven
off andere diergelijcke ongelegentheden van sijne vrienden,
noch oock niet om particuliere beletselen off oorsaecken, hem
selffs raeckende, sonder kennisse ende consent van de andere
comparanten. Maar sal een yder gehouden zijn aan de anderen
te vragen ende versoecken verloff om te mogen absenteren. Ende
sullen d'andere zulcx om wettige redenen niet mogen weygeren,
maar hetselvige aen den soodanigen moeten toestaen ende hem
oock sijn voorss. portie in de winsten ende proffijten ten tijde van
d'selve absentie bij d'anderen gewonnen, laten geworden ende
uytkeren.
5. Gelijck oock 500 yemant van hen, comparanten, quame
sieck te werden off van Godt de Heere met eenich ander accident
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besocht wierde, sulcx dat hij niet machtich ware om sijn werck
ofte arbeyt te doen, dat in soodanige cas d'andere van henluyden geduyrende den tijt van een jaer ende ses weecken aen
malcanderen, sonder langer, alwaert oock dat de sieckte ofte
andere ongeval noch bleeff duyren, aen denselven siecke ofte
.onmachtige mede sullen uytkeren en de betal~n sijn voorss.
portie ofte darde part in de winsten bij d'andere, in desselffs
sieckte gewonnen; soo nochtans dat d'andere van hen, comparanten, die alsdan gesondt zijn ende het werck doen, sullen vooruyt trecken alle weecken tezamen de zomme van twee guldens
ende dat dan de rest bij hen, comparanten, elcx voor een darde
part gedeelt ende genoten sal werden. Maer na expiratie van
voors. jaer ende ses weecken sullen de winsten ~omen tot voordeele van diegenen alleen, die deselvige sullen hebben verdient.
6. Welverstaende, soo yemant van henluyden quame te
vechten ofte door eenige andere moetwillicheyt eenich accident
ofte quetsure crege, ende zulcx onmachtich ware het werck te
doen, dat d'selve alsdan aan de winst ende proffijten door
d'andere van hen, comparanten, te verdienen sal versteecken
zijn, ende daervan ganschlijck niet mogen trecken ofte genieten,
maer sal tselve int geheel comen ende genoten werden bij d'andere, die 't werck gedaen sullen hebben. Insgelijcx oock bijaldien
yemant door droncken drincken, uytschelden off andere quade
bejegeninge ofte comportement quaeme de sack te crijgen ofte
verst ooten ende gerefuseert wierde van een coopman ofte ander
persoon, soo sal de soodanige mede niets proffiteren ofte genieten
van alle tgeene bij d'andere van hen, comparanten, van denselven
coopman ofte ander persoon na dien tijt ende geduyrende 't
voors. refuys sal werden gewonnen, maer sal alle tselvige genot en ende behouden werden bij diegeene van henluyden, die
aldaer gewerckt ende om oorsaecken als boven niet gerefuseert
sal zijn.
7. Alsmede soo yemant moetwillens ofte sonder con?ent ende
toestaen van d'andere van sijn werck affblijft ofte oock affgaet,
ofte door dronckenschap tot uytvoeringhe van sijn werck niet
bequaem sal sijn, dat de soodanige mede sal versteecken wesen
van het arbeytsloon ende de proffijten, bij de anderen ofte oock
voor een gedeelte bij de soodanige selffs, op dien dach gewonnen
ende verdient. Ende dat noch daerenboven diegeene, die alsdan
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droncken geweest sal zijn, verbeuren sal telckens vijff ende
twintich stuyvers.
8. Ende sullen alle de bovengemelte boeten ende verbeurtenissen geleydt worden in een heurs daertoe specialijck affgesondert, ende jaerlijcx daermede gedaen ende geemployeert
werden, 500 zijluyden alsdan gesamentlijck goed ende raetsaem
sUllen vinden ofte bij meerderheyt van stemmen geresolveert
sal werden.
9. Voorts da:t sijluyden, comparanten, malcanderen niet
en sullen mogen schelden, bespotten, belachen, ofte andersins
qualijck bejegenen, maer altijt onder malcanderen goede vrientschap ende eenicheyt houden.
roo Wijders dat in cas van begravinge van eene van henluyden gildebroeders, alsdan een off twee van hen, comparanten,
soo sij dan geen werck hebben, met d'selve gildebroeder sullen
te begraeffenisse gaen, ende echter mede contribueren ende
sijn portie dragen in het lootje ofte de verbeurte van d'andere
van hen, comparanten, die niet ter begraeffenisse geweest ende
sijn werck gedaen sal hebben.
II. Eyndelijck, dat dit contract sal duyren, soolanghe tot
dat yemant van hen, comparanten, comt te sterven ende langer
niet, tenware de langstlevende alsdan geraden vonden noch
daerin tusschen hen beyden ofte met aenneminge van een darde
in plaetse van de affgestorvene op gelijcke voet ende maniere
als boven te continueeren, sonder dat oock d'een off d'ander
geduyrende hen aller gesamentlijcke leven hieruyt sal mogen
scheyden ofte bij anderen gaen wercken. Ende sullen de twee
langstlevenden terstont na 't overlijden van d'eerststervende
aen desselfs weduwe off kinderen uytkeren ende betalen tezamen
de zomme van twaelff guldens eens.
AIle welcke poincten ende articulen zijluyden, comparanten,
belooft ende aengenomen hebben trouwelijck te onderhouden
ende naer te comen, elcx int sijne, sonder daertegen te doen off
laten geschieden, binnen noch buyten rechte, directelijck noch
indirectelijck in eeniger maniere. Onder verbandt van hen, comparanten, respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, geen uytgesondert, d'selve
submitterende alle rechten ende rechteren, sonder argelist. Ende
versochten zijluyden, comparanten, hiervan acte.
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Aldus gedaen binnen Amsterdam, ter presentie van Hendrick
Geens ende Jan van Gissen, inwoonders etc., den XXV February
XVc vijf en vijftich.
(W. g.)

PIETER JACOPS, MAERTEN DIRCKSEN, JAN GER-

RETSEN, JAN VAN GIESSEN, HENDRICK GEENS.

(Notarieel archie!, Oud Archie! Amsterdam).
No. 14.

1673, Juni 24·
Wij, ondergeschreven arbeyders aan d'waag van de 15 veemen,
bedienende ordinarie de 'Generaale Vereenighde Oost-Indische
Compagnie, sijn metten andere overeengecoomen en geaccordeert, dat, terwijlen bevonden is grooten inconvenienten door
wederwilligheyt van te obedieeren de'ordre, beraamt int bedienen
van de Generaale Oost-Indische Comp~gnie voor de respective
Cameren soo volgens appostille op de requeste, bij de overluyden
van ons gilt aan de heeren bewinthebberen gepresenteert, a1s
't mondelingh ae<ites, daarop gevolght, en ettelijcken jaaren
in swangh geweest en bij lotingh idyr voor ses maanden toegevalJen, soo ist, dat wij tot verhoedingh en verbeeteringh van
soodaenigen disordre en observantie van de opgemelte ordre
van de generaale compagnie, tot welstandt en voordeel van
dnse gemelde veemen, bij deesen noghmaals elckander toestaan,
accordeeren ende belooven, dat ieder veem, naar lootingh voor
deesen gedaan, a1leen sal moeten arbeyden ende 't werck waarneemen van de gemelte Oost-Indische Compagnie, van wat eaamer
of eaameren 't soude weesen, voor de tijt van ses maanden.
Ende naar expiratie van welcke ses maanden hetselve veem
sal moeten stilsitten, en 't veem, wiens lot daaina voIght, hem
suceedeeren sal ende dat tot het laaste veem toe, gaande, soo
bij beurten om, yder veem ses maanden, sonder dat d'andere
veemen ofte arbeyders, daaronder sorteerende, direckt oft
indirecktelijcken buyten haar tijt haar sullen bemoeyen oite
laaten gebruycken, met ofte int werek, de gemelte Oost-Indische
Compagnie eenighsints specteerendeA En contrarie doende, dat
soodaenige .overtreder deeses sal yerbeuren ten behoeven en
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proufijt van ons gilt int gemeyn, te weeten, ider persoon, die
sulcx doet, telckens een somme van vijftigh gIs., sonder teegenseggingh, verbindende wij, ondergescr., tot presteering en voldoeningh deeses onse respecktive persoonen, goederen en gedeelte,
ofte aenparten Van onse veemen, bossen, beurten ofte proffijten van dien, die specialijck onderwerpende de judicatuure en
dwanck van aIle heeren reghters ende gerechte. Ter goeder trouwen is deesen bij ons beslooten en met onse respective onderteekeningen bevestight binnen Amsterdam deesen 24en Juny,
anna r673.
(W. g.:) Blaeuwmutsenveem, Engelsche veem, Withoedeveem, Graeuhoedenveem, Haarlemmer veem, Sweetse
veem, Medenblicker veem, Stroohoedeveem, Clapmutseveem, De Amsterdamsche veem, Groenhoedeveem, Hoorense
veem, Tesselse veem, Zeeuse veem, Roothoedenveem.
Op huyden, den 26en Juny, anno 1673, compareerde voor mij
de overluyden van de waegdragers deser steede, verclarende,
dat dit bovenstaende contract, nadat deselve de respective geteeckende veemen was voorgelesen, bij deselve is onderteeckent,
en opdat sulcx in tijden en wijlen mochte blijcken, hebben sij
versocht, dat ick, notaris, daervan wilde neemen kennisse en
leveren ac~e in communi forma.
Alles oprecht gedaen t' Amsterdam ter presentie van Corn.
Minne en Pieter Vlasvadt, als getuygen hiertoe versoght.
(W. g.:)

PRo VLASVATT, CORN. MINNE.

Ita attestor rog.
nots. publ.

CORN. AKERBOOM DOEDENSZ.,

(Notarieel archief, Oud Archief Amsterdam).

VI.

EEN "OBSERVANTIE" VAN EEN VONNIS VAN HET HOF VAN
HOLLAND BETREFFENDE DE GELDTHEORIE IN DE
ZEVENTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR
F. J. A. HUART.
Het stuk, waaI'van ik den tekst hier laat volgen, vergezeld van een vertiling van mijn hand, die, naar ik hoop, de studie ervan zal vergemakkelijken, is afkomstig uit een bundel "Regtsgeleerde Decisien", door Mr. Pieter Ockerssen of Ockers verzameid. Hij was afkomstig uit Zierikzee, was lid van het Hof van Holland van December 1654 tot
Z2 October 1669 en daarna van den Hoogen Raad tot aan zijn
dood op 23 September 1678. (Vgl. de "Batavia illustrata" van S. v.
Leeuwen). Ockers hield voor zichzelf de vonnissen bij, die mede
door hem gewezen waren en voegde er zeIt verklaringen en uitwerking aan
toe. Dit verklaart meteen, waarom het s1;uk in het La tij n, de taal
der wetenschap, gesteid is. Het vonnis zeIf, dat we als bijiage (I) geven,
is in het Hollandsch opgemaakt.
Onze bundel behoort dus tot een algemeen verspreid genre van juridische geschriften, verzamelingen decisies met opmerkingen en toelichtingen
van den verzamelaar. In tegenstelling met andere verzamelingen van dit
genreis deze bundel nooit in druk verschenen. Prof. Mr. E. M. Meyers
te Leiden, de eigenaar van het manuscript, had de vriendelijkheid
mij de hier volgende "observantie" 1) ter publicatie af te staan en me bij de
bewerking met zijn raad en verschillende gegevens van dienst te zijn. Hier
ter plaatse wi! ik hem daarvoor nog eens mijn dank betuigen.

De observantie is niet zoozeer van belang voor de rechtsgeschiedenis als
voor de ontwikkeling der geldtheorie tot haar tegenwoordigen vorm. Bo-

1) Dezen term ontleen ik aan den titel van een boek van J ac. Coren, Observantien van Oordeelen van den Hoogen Raedt. Hagae Comitis 1633.
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vendien geeft ze eenige bijzonderheden over het Nederlandsche muntwezen van den Bourgondischen tijd af tot in de zeventiende eeuw.
In de Aprilaflevering van jaarg. 1917 van de "Vragen des Tijds" heeft
prof. Me y e r s er op gewezen, dat de theorie van K nap p, "die staatliche
Theorie des Geldes", het eerst gevonden wordt bij Engelsche schrijvers van
het eind der 17de eeuw (vgl. bIz. 4 van den overdruk), zoo b. v. bij
Nicholas Barbon. Welnu, het bier gepubliceerde stuk bewijst ten
-duidelijkste, dat reeds lang voor dien de strijd tusschen metalIisten en
nominalisten aan de orde van den dag was. "Nota est inter juris civilis
interpretes altercatio", heet het in § z. Sommige definities stemmen haast
letterlijk overeen met die van Barbon en Knapp (vgl. de aanteekeningen aan den voet van de Hollandsche vertaling).
Merkwaardig is, dat Knapp zijn artikel "Staatliche Theorie des
Geldes" in het Handworlerbuch der Staatswissenschaften (Iva 1909 S. 610
ff.) met de volgende woorden begint: "Die staatliche Theorie des Geldes
ist die dogmatische Zusammenfassung der rechtsgescbichtlichen Tatsachen, die sich im Laufe des 19. Jh. in Bezug auf das Zahlungswesen in den
wichtigsten KuIturstaaten ausgebildet haben". lets dergelijks zegt
Othmar Spann, overigens een tegenstander van Knapp, die in zijn
Haupttheorien der VolkswirtschaftIehre (zte Aufl. 1916 S. z3, 101 f.)
nadrukkelijk verklaart, dat Adam Miiller in zijn .. Elemente der
Staatskunst'" (1809) den grond gelegd heeft voor de nominalistische opvatting. - Uit ons stuk echter, verbonden met de door prof. Meyers
opgesomde schrijvers, ziet men, dat en rechtspraak en oekonomie zich al
in de 17de eeuw, zoo niet vroeger, met dit probleem bezighielden.
Trouwens, wonder is dit niet. De nominalistische theorie strookt volmaakt met de absolutistische denkbeelden van dien tijd. Het ontstaan
van den modernen, nationalen staat - ziedaar de basis van dergelijke opvattingen. Evengoed als Spanje onder Isabella, Engeland in de 16d~
eeuw, gelduitvoer kunnen verbieden 1), kunnen ze maatregelen nemen om
het geld op prijs te houden. En per slot van rekening is het niet zoo heel onbegrijpelijk dat Knapp c. s. zijn theorie in nuce laat ontstaan in het
begin van de negentiende eeuw. Viel de tijd van Adam Miiller, de
tijd, waarin Hegel en Fichte h~n staatsleer verkondigden, ook niet
samen met een opleving der nationale staatsidee, met de "deutsche Erhebung" ?
Men kanin dezen strijd tusschen metallisme en nominalisme in de ze1)

Leser Merkantilsystem. Hwb. der Staatsw., VI' 1910 S. 650 fl., vgl. S. 653.
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ventiende eeuw een onderdeel zien van den grooten strijd over de juistheid
of onjuistheid van het natuurrecht. Evenzeer als dit alles baseerde op de
pvu,), grondden de meta1listen hun leer op de (natuurlijke) metaalwaarde van het geld. De nominalisten daarentegen gingen uit van de
'110",0), den maatregel van hooger hand, de wilshandeling, die recht en
waarde kan scheppen. Het VIaagstuk, dat eens de Grieksche sophisten
bezighield, is hier opnieuw actueel geworden. Een schrijver uit het
begin van d~ zeventiende eeuw, Bornitz 1), geeft uit~ng aan deze opvatting in de volgende bewoordingen: "Nummus non est, quod ex auro,
argento et aere est, sed quod hisce metallis potestas nummi auctoritate
publica tributa est •.•• nummus non PV(Jef, sed 'IIOW;.
.
.
Ook in andere opzichten is het stuk een spiegel van zijn tijd. Altijd zijn
het weer de klachten over muntverzwakking en de ' verregaande locale
verdeeldheid met hun gecompliceerde gevolgen. Men zie slechts de eerbiedwaardige hoeveelheid plakkaten der Staten Generaal en der gewestelijke Staten, dan begrijpt men oogenblikkelijk, hoeveel er aan het muntwezen moest ontbreken. Slechts een citaat, om dit te verduidelijken: in
een Provisioneel Placcaet ende Ordonnantie der Staten van Holland en
West-Friesland van 1619 heet het: "alsoo wij metter daet bevinden, dat de
menichvuldicheydt der specien geene kleyne <;>orsaecke totte steygeringhe
van den gelde, als occasie totte onbehoorlicke invoeringhe der uutheemsche lichte ende verslechte penningen gheeft".

Terwille van de overzichtelijkheid en om vergelijking van ongineel en
vertaling te vergemakkelijken heb ik beide in paragrafen ingedeeld en weI
aldus:
,§ I. Het geval.
§ 2. Het probleem. Nominalisten contra .metallisten.
§ 3. De nominalisten aan het woord.
§ 4. Bewijzen voor hun theorie.
§ 5. Praktische bezwaren ertegen.
§ 6. De metallisten. Wat is waarde ? Consequenties.
§ 7. Bezwaren. Men onderscheidt:
A. regelmatige waardeveranderingen.
1°. algemeen (generalis).
1) Vgl. Roscher, Gesch. der Nat.·ok. in Deutschland, 1874. S. 188. Zijn
werk "de nummis in republica percutiendis et conservandis 11. duo" verscheen te
Hanau in 1608; ebd. S. 184.

,,
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2°. in de verhouding der metalen dus proportioneel. Dit strijdt met de'
metallis~ische

theorie.
Deze twee veranderingen worden achtereenvolgens in verband met geld
in 't algemeen en met rente besproken.
B. onregelmatige verandering: constant gehalte, desondanks verandering van den v,alor extrinseous.
Moeilijkheden met den munttoeslag.
§ 8. In de praktijk komt men tot een compromis tusschen beide opvattingen. - Geschiedenis van den Carolusgulden. De munttoeslag: vergelijking tusschen ons land en andere landen.
§ 9. Toepassing van de verkregen resultaten op het geval in kwestie.
Het rentevraagStuk.
De Latijnsche tekst was nogal corrupt. Blijkbaar hebben we met het
werk van een afschrijver te doen 1). Waar ik veranderingen van belang
maakte, deelde ik dit mee in een noot. Voor kleine grammaticale en stylistische correcties yond ik dat niet noodig.
F. J. A. a.

Decisio 9.
(In margine staat: dit is deselfde decisie met de 14de hiervooren
fo1. 180, die hier aIleen geamplieert).
(f. 24I) § 1. Toparcha Naeltvicensis 'ante annos ducentos et
quod excessit reditum annuum triginta et duorum aureorum
Rhenanorum emptori certo pretio addixerat his verbis: Tweendertigh goude cheurvQrstelijcke Rijnsguldens voor dato des briefs
gemunt en de geslagen ofte payement van de waerde '5 jaers erffelijck rente. Cum '(242) autem constitutionis tempore aureus
Rhenanus vaIuisset quindecim praeterpropter stuferos hollandicos idem que hoc aetate ultra sexaginta aestimaretur, disceptatum fuit in quam formam annuatim solutio celebrari deberet.
§ 2 Enim vero ut rem paulo exordiar: nota est in hoc tractatu
inter juris civilis interpretes aItercatio imprimis in restitutione
1) De bundel bevat werk ,van Ockers, maar met verschillende hand geschreven.
Het hi:at in § 7 al, 2, maakt het waarschijnlijk, dat dit stuk niet door O. zelf geschreven is.
'
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pecuniae mutuaticiae, dum alii eandem materiae quaJitatem et
pondus aut praesentem eius materiae aestimationem reddendam
contendunt; alii sufficere putant, si repraesentetur is valor, quem
mutuo data pecunia tempore contractus habuit, idque vel in
eadem nummorum specie vel diversa, secundum earn aestimationem, quam tempore solutionis lex vel consuetudo imposuit.
§ 3. Nimirum hi in pecunia nihil considerant quam valorem il'lum imposititium eumque non tantum auro, argento, aeri, sed et
cuivis alii materiae attribui posse: atque ita juxta hanc opinionem idem valebit aureus vetus Romanorum, quem pieri que Anglorum Rosato aequalem faciunt (sunt enim qui majoris ponderis
fuisse volunt), quales triginta et duo ex besse Romano aut hodierna marca cudi possunt, et aureu') Justinianeus (243) quales
quadraginta et octo ex octo auri onciis feriebantur, quot et Anglorum Angelotti, aut denique aureus Rhenanus, cuiusmodi ex
marca septuaginta quinque reficiuntur et qttidem quinta amplius
parte admixta sequioris materiae, si modo is, qui reipublicae praeest, idem valere voluerit.
§ 4. Item as Romanorum liberalis et is, qui deinde factus est
lege Papiria I} semiunciali pondere; aut ut propius ad institutum
nostrum accedamus, libra Flandrica (monetae imaginariae, ut interpretes appellant, apud nos genus est, continens centum et viginti stuferos) sive Hollandica quae viginti similiter stuferos aut
quadraginta grossos continet, tum cum ex edicto archiducis Philippi (postea regis Hispaniarum eo nomine Primi) centum et sexaginta ex marca puri argenti stuferi fiebant, aut cum filius ejus
Carolus imperator ducentos et paulo minus sexaginta ex marca
cudi jussit, aut cum sub initio nostrae reipublicae ex edicto I} comitis Leycestriae ultra quadringentos confici coepere aut denique
hodiernae, quae quidem totidem stuferis constant, sed quales una
argenti marca ultra quingentos largitur.
§ 5. Verum si haec opinio generaliter accipiatur, praeterquam
quod tantum non omnes subditorum fortunas in potestate dominantium collocet, quod (244) etiam infinitam materiam falso
struendo praebeat, etiam illud incommodi habet, quod tali moneta cum exteris commercium exerceri nequeat, apud quos valor,

I

1) Het MS. heeft Zapua, dat niets beteekent. Verbeterd naar Plinius, Naturalis historia 33 : 46. Vgl. Mommsen, Rom. Mfuuwesen S. 338 f .
.
') Conjectuur voor condito.
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quem alterius regionis princeps nummo dedit, nisi eum et materia
commendet, non in majore honore erit, quam apud Europaeos
conchae aliaeve quisquiliae, quarum apud barbaros nonntUlos
orae Africanae aut Americanae usus est.
§ 6. Alii con!ra imprimis materiam nummorum spectandam arbitrantur; hanc enim cum primo usum suum sumere potuissent,
sensim moratiorum gentium consensu pro commercio electam.
Nam postquam pro mercibt s in pretio esse coeperunt metalla, et
cum aliis rebus permutari, nulla magis idonea res reperta est neque quae promptior praesenti usui satisfaceret aut pro iis omnibus
perinde expetita, tum qua nulla commodius ad futuros usus recondi poterat. Et quamvis proportio valoris eorum metallorum
tum ad se in vicem, tum relatione facta ad alias res, quae in commercio sunt, fere ab hominum seu instituto seu opinione dependeat (cui tamen occasionem dedit materiarum aut dignitas, aut
quod magis est, raritas), tamen palam est, non pendere ab arbi-o
trio unius nationis sed ab omnium usu, inter quos commercia versantur. - Denique quod publice signatur (245) pecunia, eo dumtaxat pertinere, ut adpensionis et probationis molestia evitaretur,
quemadmodum et ponderibus et mensuris in bene constitutis dvitatibus publice aliqui characteres imprimi vel inuri solent. Atque
juxta hanc sententiam is qui aureos mutuos accepit, non liberabit se, nisi totidem et ejusdem bonitatis reddendo aut certe aliam
pecuniam (quoniam receptum est, ut et in alia forma solutio fieri
que at , quae adaequet valorem aureorum tempore solutionis; qui
liberam Flandricam aut Hollandicam (quae, ut O
dixi, nihil aliud
quam complexiones aut congeries sunt minutorum nummusculorum), non se exsolvit obligatione, deteriore facta minuta pecunia,
nisi et defectum illum resarciat, quod in lods, ubi haec sententia
obtinuit, augmentum monetale indigetant. Quemadmodum si
quis centum amphorag, vini mutuatus sit, et interim publica auctoritate amphorarum modus imminutus sit, non satisfaciet obligationi, si praesenti mensura vinum admetiri velit. - Et quidem
haec sententia ea ratione fulcitur, quod ceteris in eodem statu
manentibus nihil amplius auro puta comparari potest, aucto eius
valore ob imminutam forte intrinsecam bonitatem pecuniae parvae argenteae (ex qua denominatio valoris sumi solet) (246) idque
inde manifestum est, quod, cum apud vicinos, ubi interim forte
nulla pecuniae pusillae facta est mutatio, ac proinde nee valor
1
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majoris adcreverit, tantundem procul dubio ilio quam ante emi
poterit: vix autem est, ut non exoticarum mercium pretium et
vernaculae sequantur. Et testatur Archidux memorato edicto ob
insolitam valoris majoris pecuniae augmentationem etiam pretia
rerum ad 'triplum aucta fuisse.
§ 7. Sed habet etiam sententia haec sua incommoda. In quam
rem imprimis notandum est mutationem iliam valoris, quae in
pecunia contingit, non semper ex eadem causa oriri, denique eam
vel regularem esse vel irregularem.
Regularis ex duplid causa evenire potest. Nam vel manente
eadem proportione inter materias diversi generis, pondus aut bonitas et valor nummorum aequali proportione augetur vel minuitur,
veluti si pusilia pecunia deterioris materiae aut levioris ponderis
cudatur, quo casu rationi consentaneum est, ut majorum specierum tam aurearum quam argentearum valor aequali proportione
adscendat. Aliquando proportio valoris ipsarum materiarum turbatur: ita cum proportio tempore memorati Edicti (247) inter
aurum et argentum fuerit minor duodecupla, hodie ad quatuordecuplam et ultra excrevit. Quod si ex posteriore hac causa facta
sit mutatio, deficit huius sententiae aequitas; nam si forte ante
duo saecula reconditus fuerit thesaurus aureorum, id haud dubie
iam maioris pretii erit quam si eiusdem valoris monetae argenteae
reconditus fuisset; adeoque is qui aurum possidet, revera ex mutatione ditior factus censeri debet, non secus quam si alias gemmas servasset. Et tamen si quis ante duo saecula aureos nummos
mutua 'us sit, aut aureis nummis reditum vendiderit (quod negotium licet alio nomine veletur, rev'era tamen mutui species est), ea
pecunia faenori sumpta aut pretium reditus venditi non maiorem
usum praestitit quam si argentea pecunia fuisset. Sed et hie interesse potest, an generalis seu proportionis mutatio sit, an vero in
certa aliqua regione (quae quidem ob causas iam memoratas diturna esse non potest), puta cum ob ingruentem bell\ tempestatern aliamve aliquam causam aureorumnummorum ipsiusque auri
infecti duplo pretium intendatur, vel contra cum mutata quarundam specierum intrinseca bonitate idem tamen valor permanet.
Exempli gratia, si in ••.. 1).
Irregularem mutationem dico, cum vel manente eadem bonitate pecuniae in genere quarundam specierum valor mutetur:
I}

Wer ontbreekt de rest van de zln,
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(248) aliqua regione parva pecunia puta stuferi sensim deteriores
cudantur: id quidem post tractum longi temporis notabilem variationem inducet (qualem in proposita facti specie deprehendimus)
et tamen saepius usu venit, ut non continuo ea res se prodat (et si
hoc fieret, exciderent scopum, qui deteriorationem iliam quaestui
habent), sed diutiuscule villor ilia moneta consortia melioris tegatur, donec excrescente viliore .... 1) cujus invectio vel praecisum
conterere solet rationes rei monetariae, etiam melior authoritatem
amittat: unde apparet et viliorem eundem usum aliquamdiu
praestitisse quam melior solebat, et meliorem hodie potiorem altera usum praestare non pos?e nisi conflare volentibus.
Illud etiam incommodi in hac sententia occurrit, quod, si valde
inconstans sit valoris mutatjo, magnas molestias paritura sit augmenti iliius monetalis computatio, in regione potissime negotiosa,
neque eas omnino exhaurire videtur remedium a nonnullis proditum (Thes. de augm. mono P. I. N°. 42, 43, 44), ut una aliqua species - puta aureus vel potius thalerus Imperialis ( .... 2) tamquam norma adsumatur, ad quam orones solutiones erigantur,
quemadmodum in taxanda auri et (249) argenti aestimatione
Ordines Hollandiae usi sunt iis, quos ducat os et ducatones appellant.
. § 8. Ob has difficultates alii in eam sententiam descendunt, ut
quamvis posteriorem hanc opinionem, quae materiam intuetur,
magis et rationi et aequitati existiment convenire ac proinde
eorum, qui ad reipublicae clavum s'edent, partes esse, ut in taxando valore quam exactissime bonitatis materiae ratio habeatur
atque imprimis cordi esse debere, ut, quantum fieri potest, omni
variationi tam in bonitati quam in extemo valore, quae nunquam
sine detrimento subditorum abire potest, obviam eatur: tamen,
quoniam in rebus humanis summa perfectio obtinere non potest, e
republica esse credant, ut ad amputandam litium multitudinem
solutiones ad eum valorem, qui jam publica authoritate constitutus reperitur, exigantur, et si quid iniqui inde aliquando resultet,
id 1?ono publico condonandum esse.
Et eo fere tum cum in moneta imaginaria puta libris Flandricis
aut Hollandicis contractus celebrati sunt (Thes. p. 2 N°. 30 et sqq.
1) Er 'Volgen bier eenige gedeeJteJijk onleesbare woorden. Daar ze niet tot den zin
afdoen, zie ik af van conjecturen.
I) In het MS, voIgt een zin tusschen haakjes, op enkele w<?Orden na onleesbaar.
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45} (de aliis speciebus mox dicendum) post magnas variationes
apud nos decursum est. Nam memorato edicto Archiducis, quamdis nonnullis casibus leviter (250), deflectat, fere tamen ex fondamentis eius sententiae, quae materiam spectat, res definitur.
Eodem tendebat a successore eius, Carolo Quinto, introductum
remedium, ut nummum cudi juberet valore viginti stuferorum,
quem ex suo nomine Carolinum appellant, ad cuius normam vo-\
luerat omnia negotia peragi, ita ut semper sex Carolini pro libra
Flandrica cederent. Sed ea res frustra fuit. Nam Carolini quidem
nomine nihil apud nos vulgatius, ut tamen non amplius certam
nummi speciem designet, sed pro imaginaria moneta seu libra
Hollandica, hoc est quantitate viginti stuferorum accipiatur.
Ipse autem nummus de nomine insignatus jam tempore 1) Caroli
limites ab eo praescriptos excedere exorsus postea ultro duplum
excrevit, donec tandem foederatoru~ Ordinum edictis abolitus
est. Quin et paulatim eiusdem imperatoris et successoris eius
Philippi secundi edictis indultum, ut debitores redituum, qui in
imaginaria moneta constituti erant, defungi possent omnem pensionem valore currente, ut vulgo loquatur, pecunia repraesentenda, idemque deinceps in provinciis, quae regi parent, Edicto Archiducum Alberti et Elisabethae in ipsarum sortium (25I) exsolutiones constitutum fuit (Antwerpen 37,37). Sed et apud nos
idem consuetudine receptum (de simili consuetudine Venetiarum,
vide Thesaur. P. I. N°. 77 in fine). - Et quamvis Edicta foederatorum Ordinum id ex professo numquam definiant, manifeste
tamen id non uno loco praesupponunt: ut cum passim querantur
excrescente valore majoris pecuniae reditus tam publicos quam
privatos diminui; cum in eis edictis, quamvis excessum aliquem
tolerant, conniventiam illam ad solutionem annuarum pensionum restringunt, at ipsas sortes redimi jubent juxta valorem non
(quod notandum est) qui fuerat eo tempore, quo primum constituti erant, sed priorum edictorum, quibus perpetuam formam rei
monetariae praescripserant. Itaque quamvis ante saeculum libra
Hollandica tanto pretiosior fuerit quanto stuferi, ex quibus illa
componitur, hodie deteriores et comparati cum grandioribus monetis viliores sint, satisfacit tamen debitor, qui libram superiore
aevo in obligationem deductam viginti stuferis hodiernis exsolvit.
Adeoque ab usu nostrati alienum est, ut eo nomine pendatur augI}
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mentum, quod vocant monetale. - Quamvis, si in ea regione ad
rationem florenorum initus sit contractus, ubi hodieque florenus
pretiosior est, ut in (252). Brabantia, aut vilior, ut in diocesi Leodiensi aliisque noIinullis Germaniae superioris nobis conterminis
regionibus, in cambiis augmenti iliius monetalis ratio haberi soleat.
Atque hinc cum monetae imaginariae vocabula adhibuerunt
contrahentes aut cum vocabulis iis usi sunt, quibus certum nummorum genus denotetur, voluntatis emergit quaestio; exempli
gratia, si forte hoc tempore vulgatam aliquam speciem, puta
Thaleros Imperiales aut ducat ones nominarunt, ambigi poterit,
an de certis nummorum speciebus ac non potius de valore senserint, quam istae species in praesentiarum demonstrant. Cuius
ambiguitatis tollendae causa cum prius intellegi velint, fere pacisci
solent, ut nummi eiusmodi in specie praestentur (de ambiguitate
huius c1ausulae et eius vera valuta Thes. P. 2 N°. 22, quarum
est casus).
§ 9. Rursus si ita inita sit conventio (ut tandem ad propositum
thema descendamus): "zooveel Rijnse guldens ofte payement
haerder waerde" (quo pacto apud majores nostros frequentissime
reditus constitui solebant), dubitari potest, an ilia verba "Payement van de waerde" ad tempus contractus referri debeant'an ad
tempus solutionis.
Tractari solet haec quaestio etiam iis in locis, ubi alias aug mentum monetale (253) etiam tum frequentari solet, cum ad rationem monetae imaginariae facta est conventio, auctum pecuniae
aureae volorem ex deterioratione argenteae: nam quamvis hoc
casu nihil intersit, cum augmentum monetale repraesentet valorem aureae pecuniae, qui est tempore solutionis, intererit tamen,
si forte ob mutatam valoris metallorum proportionem vel aliam
extrinsecam causam manente pecunia argentea etiam minuta in
eodem statu, tantum aureae valor erexit, cum hoc casu augmentum monetale non deberetur.
At ubi monetae imaginariae seu monetae minusculae argenteae (unde moneta imaginaria componi et denominari solet) augmentum monetale refundi non solet, nostra hypothesis argumento esse potest, quantum in ea quaestione situm sit, nempe utrum
pro singulis aureis quindecim an sexaginta et amplius stuferi solvi
debeant. Et quidem reperiuntur etiam ilio aevo conscripta pacta
conventa, quibus cauti et versuti creditores iam tum praesagienNED. ECON.-HlST. ARCHlEF. JAARBOEK IV.
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tes mutationem valoris sibi prospexerant hac adjectione: "ofte
Payement haerder waerde inder tijt van de beta:linge". - Sed
etiam ilIa omissa frequentius placuit ad tempus solutionis contrahentes se videri ret,tulisse eaque sententia plerisque curiarum
sententiis confirmata, eamque interpretationem etiam in proposito amplexa est curia, eo promptius, quod ~adem inter litigantium praedecessores ante multos annos (Z54) senatus Mechliniensis et non diu ante (5. Nov. r66o) supremus in Hollandia senatus secutus fuerat.
Supererat tamen iste scrupulus, annon ita statuentibus excederetur legitimus modus usurarum, nam si pro quattuor libris Flandricis,quantum constitutionis tempore redeunt triginta duo aurei,
jam solvuntur sedecim, etiam si reditum ad nummum sextum decimum constitutum ponas, quae quidem modica valoris ea aetate
fuit usura, jam binas centesimas excedet. Nee est quod dicas potuisse ex diverso contingere, ut minueretur aurei valor ac proinde aequo animo ferre oportere debitorem reditus, quod valor tempore solutionis spectetur, cum idem ex contrario eventu fuisset:
nimis enim impari conditione hie aleam processuram docet experientia, cum plerumque augeri solet grandiorum monetarum et
praecipue aurearum valor, raro minui, et vix aliter quam si nimis
inverecunde omnem modum supergressae publicis edictis aliquando in praecipiti cursu suffiaminantur.
Sed nimirum recte reputantibus, is qui ante duo saecula cum
dimidio sortem octingentorum forte aureorum seu centum librarum Flandricarum, ut tum res erat, faenore occupavit, si jam viginti quattuor libras Flandricas annuatim recipiat, injustum faenus (255) exigens existimandus non est, cum viginti quattuor Iibrae hodiernae vix valori sex librarum, quae tum temporis expendebantur, respondeat, ut proinde summa ilIa viginti et quattuor
librarum, quamvis in speciem ad binas 1) centesimas excurrere videatur, revera tamen nee semisses usuras efficit. Et licet si quis
eodem tempore sex libras Flandricas in imaginaria moneta promisisset, hodie duodecim aureos annumerando non tantum satisfecisse obligationi, sed etiam plus debito solvisse censeretur, veritate tamen inspect a quart am dumtaxat partem sortis in obligationem deductae solvisse reperietur. Et quamvis jam haec sententia consuetudine utentium publicaeque utilitatis respectu in1)

Het MS, heeft foutievelijk trinas.
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valuerit, habere tamen earn I'iliquid ex iniquo negari non potest,
ut propterea culpanda non it eius providentia, qui cautius contrahendo iniquitatem exclu it.
Den 21 Juni 1663 tusschen

27
De erfg(enamen) van Er sen Adriaens van Bleiswijk, impetrante
contra
De voogden van de kinde en van D(en) H(eer) van Rijswijk.

1) Hierna volgen eenige Ii eratuuropgaven van den verzamelaar:
Brodeau ad ......... in fin.; Imbert verbo Monetae;
G. Thes. 1. 4: 9: 72 ; Gri .: Dec.: 36. Menoch.: Cons. 49.

TALING.
Decisie.
§ 1. De ambachtsheer v
Naaldwijk had voor ruim tweehonderd jaar een jaarlijkSCj rente van twee en dertig gouden
Rijnsguldens aan een koope tegen een bepaalde som toegezegd
in de volgende termen: "Tw en dertigh goude cheurvorstelijcke
Rijnsguldens, voordato des b .efs gemunt ende geslagen,ofte payement van de waerde 's jaers erffelijck rente". Toen het contract
gesloten werd, was de goude1jl Rijnsgulden ongeveer vijftien HoIlandsche stuivers waard, te~enwoordig echter meer dan zestig: .
vandaar dat er geprocedeerd is over de vraag, hwde jaarlijksche
pben.
betaling diende p~aats te he1
§ 2. We willen de kwestie wf hooger ophalen, omdat ze verband
houdt met een bekende strijd aag tusschende kenners van het burgerlijkrecht,dievooral te pas omt bij derestitutievangeleendge~d.
Een deel van hen beweer n1., dat men metaal van dezelfde
hoedanigheid en gewicht of de tegenwoordige waarde van dat
metaal moet teruggeven.
1) Op de bibliotheken in Leiden e den Haag waren aileen de twee laatste werken
te vindenj ze heeten resp.: Grivell s J. Decisiones Sequanorum senatus Dolani.
Authore J . Gr. Genevae. 1660. in fo., en Jac. Menochius. Consilia sive responsa.
Nunc denuo a mendis castig. cet.
anoof. ad M. 1625. in fol.

(
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Anderen daarentegen dunkt het voldoende, als die waarde vertegenwoordigd wordt, die het teleengegeven geld had, toen het
contract gesloten werd, 't zij in dezelfde muntspecie, 't zij in een
andere, volgens de waardebepaling, die ten-tijde der betaling door
wet of gewoonte is vastgelegd.
§ 3. Deze laatsten nemen dus bij geld niets anders in aanmerking dan die overeengekomen waarde en meenen, dat die niet
alleen aan goud, zilver of koper kan worden toegekend, maar ook
aan elke willekeurige andere stof 1) .
Volgens hun opvatting hebben dus dezelfde waarde: 1°. de
oude aureus Romanus I) (doorgaans gelijkgesteld met de Engelsche Rozenobel, al beweren sommigen, dat hij meer woog), waarvan er twee en dertig geslagen kunnen worden uit de Romeinscne
bes of uit de huidige mark; 2°. de gouden solidus van Justinianus, waarvan er acht en veertig gingen in acht ons goud (even, veel dus als Angelotten in Engeland) en eindelijk 3° de gouden
Rijnsche gulden, waarvan er vijf en zeventig uit e~n mark geslagen worden, met bijmenging echter van een vijfde part minder
kostbaar metaal. Het staatsbestuur heeft slechts te bepalen, dat
ze evenveel waard zijn.
§ 4. Andere voorbeelden van muntverzwakking zijn voorge-

, '

I

c

1) . Vgl. Barbon (gecit. bij Meyers t. a. p. biz. 4): "Mony is a value made
by a law; and the difference of its value is known by the stamp and size of the piece. It
is not absolutely necessary, mony should be made of gold or silver; for having its sole
Value from the Law, it is not material, upon what Metal the stamp has been set, mony
hath the same Value and performs the same Uses, if it be made of Brass, Copper, Tin
or anything else" (uit: A Discourse of Trade. 1690).
Knapp, Rwb. d. St. w. a. O. S. 6II: "Die StUcke konnen Miinzen sein (gezeichnete Metallplatten), sie konnen aber auch Scheine sein (gezeichnete Platten aus
anderem Material, meist aus Papier). Die Miinzen konnen aus edeln oder unedelen Metallen bestehen; Gold- oder Silbermiinzen; Miinzen aus Kupfer oder Nickel und dergl.
- Die Geltung jedes StUckes wird aus der Rechtsordnung erkannt (Gesetze, Verordnungen, VerfUgungen der Behorden); sie richtet sich nicht nach dem Gehalte der
Platten, wie man an den Scheinen und an den Metallen aus Kupfer oder Nickel unmittelbar sieht; aber auch bei Silbermiinzen and Goldmiinzen ist das Gehalt an Metall nicht entscheidend fUr die Frage, wieviel sie geJten".
I) In navolging van Agricola bestudeerde men het antieke muntwezen (vgl.
Roscher a.a. O. S. 49).
Ret Latijnsche woord as beteekent 1 (sc. libra) . Een as is dus oorspronkeJijk
Mn pond (koper), verdeeld in twaalf unciae. De b e s is acht unciae (I/a libra). De
hiergenoemde aureus romanus weegt dus 1141!,libra. De schrijver bedoelt dus den aurens
van Caracalla (keizer van 2II-218 n . C.). De gouden solidus van Justinianus weegt l/e uncia = 1/72 pond. Rij was reeds ingevoerd door Constantijn den
Groote (t 337 n. C.).
De Rijnsche gulden weegt 1/1& mark of, daar de mark 8 ons is (vgl. Pierson,
Leerboek II 467 : 1) = 11m pond. Ret metaalgehalte der drie genoemde munten vethoudt zich dus als 3 : 2 : ruim I.

/
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komen in Rome, waar bij de lex Papiria de as, die oorspronkelijk
een pond woog, tot een half ons gereduceerd werd (89 v. C.), of,
om dichter bij honk te blijven, in ons eigen land: er bestond,
zooals men dat noemt, een rekenmunt, het pond VIaamsch, ten
-beClrage van honderd twintig stu,ivers, en het pond Hollandsch,
dat twintig stuivers of veertig grooten bevat. Een edict van aartshertog Philips (den Schoone), later Koning van-Spanje onder den
naam van Philips I, bepaalde, dat er uit de mark zuiver zilver
honderd zestig stuivers geslagen zouden worden; zijn zoon,
Keizer Karel, liet er iets minder dan tweehonderd zestig uit een
mark aanmaken. In het begin onzer Republiek begon men tengevolge van een edict van graaf Leycester er meer dan vierhonderd uit een mark te slaan. De ponden van tegenwoordig zijn weI
evenveel stuivers waard als vroeger, maar deze stuivers wegen
minder dan 1/600 van een mark.
§ 5. Maar gesteld, dat deze opvatting algemeen gehuldigd
werd, ze maakt ten eerste het bezit van bijna alle onderdanen
afhankelijk van de willekeur der regeerders; ze geeft ten tweede
tot in het oneindige gelegenheid tot muntvervalsching, en tenslotte heeft ze dit ongemak, dat men met een dergelijke munt
geen buitenlandschen handel kan drijven. In het buitenland
hecht men aan een munt, welke waarde het staatshoofd haar ook
toekent, tenzij zeeen innerlijke waarde bezit, niet meer dan in
Europa aan schelpen en dergelijke prullen, die bij verscheiden
wilde stammen op de Mrikaansche of Amerikaansche kust in
zwang zijn 1).
§ 6. Anderen daarentegen meenen, dat men den nadruk moet
leggen op de grondstof der munten. Metalen munt zou immers,
nadat men in den beginne haar nut in binnenlandsch verkeer had
leeren inzien, langzamerhand eenstemmig door alle beschaafde
volkeren als ruilmiddel aanvaard zijn. Want toen metalen waarde
begonnen te krijgen in ruil voor waren, beyond men, dat niets
geschikter was en meer voldeed voor het onmiddellijk gebruik en
dat naar niets zooveel vraag was; bovendien kan niets zoo gemakkelijk voor de toekomst worden weggelegd.
WeI hangt de waardeverhouding der metalen, onderling en vergeleken met andere voorwerpen die in den handel zijn, bijna altijd
1) Tegenwoordig nog gebruikt men in een groot dee! van Afrika de bekende
kauri-schelp als ruilmiddel (Cypraea moneta).

/
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af van wettelijke bepalingen of heerschende meeningen. maar deze worden bepaald door de intrinsieke waarde, of, wat nog meer
voorkomt, de schaarschte der grondstoffen. Bovendien is het
duidelijk, dat ze niet afhangen van de willekeur van een land,
maar van de praktijken van alle handeldrijvende naties.
Dat het geld van staatswege gestempeld wordt, dient om de
last van wegen en keuren te vermijden, zooals men ook in goed
geordende staten gewoon is, van staatswege op maten en gewichten een ijk te slaan of te branden 1).
Volgens deze opvatting zal hij, die goudgeld geleend heeft, zich
niet van zijnverplichting o~tslaan, tenzij door evenveel en van
hetzelfde gehalte terug te geven of minstens ander geld (want er
was bepaald, dat ook in een andere vorm de betaling plaats zou
kunnen hebben), dat overeenkomt met de waarde van het goudgeld ten tijde van de sluiting van het contract. Wie een schuld
heeft aangegaan in ponden Vlaamsch of Hollandsch, ontslaat
zieh, wanneer het klein geld verzwakt is, niet van zijn verbintenis, tenzij hij ook dit tekort vergoedt; dit noemt men daar, waar
deze opvatting heerscht, munttoeslag. - Een analoog geval doet
zich voor, wanneer iemand honderd kan wijn geleend h~eft en
intusschen de kan van staatswege gereduceerd is: hij zou zijn
verbintenis niet nakomen. "als hij met de nieuwe"maat de-wijn
wilde uitmeten.
Deze opvatting steunt,op de overweging, dat, wanneer de rest
onveranderd blijft, maar het goudgeld ,in waarde stijgt wegens
een eventueele vermindering in gehalte van het kleine zilvergeld,
het goud als waardemeter heeft afgedaan. (Terloops zij vermeld,
dat bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het kleine zilvergeld) I}. - De juistheid hiervan blijkt uit het volgende: wanneer bij naburige volken, bij wie er eventueel geen koersverandering van het kleine geld heeft plaats gehad, het groote geld niet
in waarde is gestegen, kan men daar ongetwijfeld evenveel ervoor
koopen als vroeger.
Maar het kan haast niet anders, of de inheemsche waren gaan
in prijs met de buitenlandsche mee. Aartsh~rtog Philips laat in .'

J

1) De gewoonte, om maten en gewichten te ijken, kwam in Holland op in de
zestiende eeuw. Vgl. Blok, Gesch. van het Nederl. Yolk II 1893. biz. 499.
I) Opmerkelijk is, hoe schr. er voortdurend op wijst, dat de rekenmunt zijn waarde
ontleent aan het kleine zilvergeld. Vgl. § 6 al. 2 en § 9 al. 2 . Vooral op deze laatste
plaats laat hij het verschil tusschen goud en rekenmunt duidelijk uitkome~.

,

)

"OBSERVANTIE" VAN EEN VONNIS V. H. HOF V. HOLLAND.

199

zijn reeds genoemd edict dan ook uitkomen, dat wegens de ongewone waardevermeerdering van het groote geld de prijzen der
levensmiddelen tot het drievoudige stegen.
§ 7. Maar ook deze opvatting heeft haar moeilijkheden. Vooral, dat de waardeverandering, die het geld doormaakt, niet altijd
dezelfde oorzaak heeft; ik bedoel, dat ze regeimatig of onregelmatig kan zijn.
De eerste kan twee oorzaken hebben. Ten eerste kan, terwijI de
waardeverhouding tusschen de verschillende metalen constant
blijft, het gewicht, het gehalte of de waarde der munten evenredig
vermeerderd of verminderd worden. Dit komt voor, wanneer er
kleingeld van minder gewicht of minder kostbaar metaal geslagen
wordt. In dat geval ligt het in de rede, dat de waarde van de
groote gouden en zilveren munten naar rato toeneemt. - Soms
.ook schommelt de waardeverhouding der metalen zelf: in den tijd
van het genoemde Edict was het goud nog geen twaalfmaal zooveel waard als zilver, maar deze verhouding is tegenwoordig
ruim I4 : r.
Heeft de verandering plaats gehad tengevolge van deze laatste
oorzaak, dan blijkt de onhoudbaarheid van de opvatting in kwestie. Want gesteld, dat voor twee eeuwen iemand een som goud
had weggelegd, dan zou die ongetwijfeid tegenwoordig meer
waard zijn dan een zelfde bedrag in zilver. Degeen dus, die dit
goud bezit, is in werkelijkheid als rijker dan vroeger te beschouwen tengevolge van de koersverandering, zoogoed als iemand, die
op een anderen tijd juweelen bewaard had. En toch, als iemand
voor tweehonderd jaar goud geld te Ie en gegeven heeft of tegen
goud geld een rente verkocht heeft (deze transactie is, al wordt
ze met een andere naam aangeduid, in waarheid een soort leening), dan heeft hem de interest of de koopsom van de rente niet
meer opgebracht dan wanneer het zilvergeld geweest was. Maar
ook kan het hier van belang zijn, of de verandering algemeen of
proportioneel is dan weI of ze alleen in een bepaald land optreedt
(in dat geval kan ze om reeds genoemde redenen niet van langen
duur zijn). In dat laatste geval kan men weer onderscheid maken
tusschen de mogelijkheid, dat b. v. wegens een dreigenden oorlog of
een andere reden voor goudgeld en voor goudbaren tweemaal Z90veelgegevenwordt alsanders,en dat omgekeerddit gehaltevan bepaaldemuntsoorten verandert ,maar ze hun oudewaarde behouden.
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Met een onregelmatige verandering bedoel ik b.v. het verschijnsel, dat bij een constant gehalte de muntwaarde verandert. Stel,
dat er in een of ander land verzwakking van klein geld, van stuivers bijvoorbeeld, plaats heeft - dan zaI dat pas na langen tijd
een merkbare verandering meebrengen (zooaIs we hebben gezien
bij het feit in kwestie). En toch gebeurt het meermaIen, dat zich
dit verschijnsel niet onmiddellijk voordoet (in dat gevaI zouden zij
hun doel missen, die voordeel willen slaan uit die muntverzwakking), maar dat de slechte munt door het in omloop zijnde goede
geld gedekt wordt, totdat het slechte aangroeit en het hee1e muntstelse1 in de war stuurt, zoodat ook het goede geld zijn waarde
verliest. Daaruit blijkt, dat ook het zwakke geld eens hetzelfde
nut gehad heeft aIs het goede en dat het goede tegenwoordig aIleen dengeen, die potten wil, beter van dienst kan zijn.
Ook heeft deze opvatting het ongemak, dat, wanneer de waardeverandering zeer weinig constant is, de munttoeslag groote last
zaI veroorzaken, vooraI in een handeldrijvend land. Een door
sommigen teraad gegeven middel voorziet daar lang niet in, een
middel, dat daarin bestaat, dat een bepaalde muntsoort - neem
den gulden of liever den Keizersdaalder - aIs standaard genomen
wordt, volgens welke alle betaIingen worden gedaan; zoo gaan de
Staten van Holland bij de waardebepaIing van goud en zilver uit
van den ducaat en den ducaton.
\
§ 8. Met het oog op die moeilijkheden erkennen sommigen
weliswaar, dat deze laatste opvatting, die voorallet op de metaalwaarde, redelijker en billijker is en dat het de plicht van de regeering is, bij de waardebepaIing zoo precies mogelijk met het gehaIte
rekening te houden en vooraI maatregelen te nemen tegen elke
schommeling, zoowe1 in gehalte aIs in koers, omdat ze nooit zonder schade voor de staatsburgers zal afloopen; maar omdat nu
eenmaal 's menschen werk nooit volmaakt kan zijn, houden ze
het voor een openbaar belang, om ter vermijding van een menigte
processen aile betaIingen naar dien standaard te richten, die
reeds van staatswege was ingesteld. Als er daardoor iets onbillijks
gebeurt, moet men dat door de vingers zien terwille van het openbaar belang.
Hiertoe heeft men dan ook bij ons zijn toevlucht genomen,
omstreeks den tijd, dat men contracten placht te sluiten in
rekenmunt, ponden Vlaamsch of Hollandsch (over andere munt-
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soorten zoo dadelijk). Want in het meergenoemde edict van aartshertog Philips wordt, hoewel het er op verschillende punten van
afwijkt, de opvatting, die vooral de metaalwaarde in aanmerking
neemt, tot basis genomen. Hetzelfde doel had een middel, door
zijn opvolger Karel V ingevoerd: hij liet een munt slaan van
twintig stuivers, die men naar hem Carolusgulden noemde 1).
Deze moest als standaard dienen bij elke transactie, met dien
verstande, dat zes Carolusguldens gelijk waren aan een pond
Vlaamsch. Maar tevergeefs. WeI is er niets zoo bekend bij ons als
de Carolusgulden; maar hij duidt niet langer een bepaalde muntsoort aan. Integendeel, hij wordt beschouwd als rekenmunt of
als pond Hollandsch, dat is een hoeveelheid van twintig stuivers.
De munt echter, waarop Karels naam geslagen was, begon reeds
in zijn tijd de door hem gestelde grenzen te overschrijden. Later
is hij meer dan tweemaal zooveel waard geworden I). Tenslotte
is hij bij edict van de Staten-Generaal afgeschaft.
Keizer Karel en zijn opvolger Philips II hebben blijkens hun
edicten toegelaten, dat men het verschuldigde rentebedrag, dat
in rekenmunt was vastgesteld, geheel voldeed volgens de zg.
koers van het geld. Later is ditzelfde in de gewesten, die den koning trouw gebleven zijn, bij edict van de aartshertogen Albertus
en Isabella ook vastgeste1d voor de hoofdsom. - Ook bij ons is
dat in zwang gekomen (over een analoge gewoonte te Veneti~ zie
men den Thes. pars I no. 77 aan het eind). En hoewel de plakkaten der Staten-Generaal dit nergens met ronde woorden erkennen, veronderstellen ze het blijkbaar toch meer dan eens:
bijvoorbeeld, wanneer ze klagen over het feit, dat door de waardevermeerdering van het groote geld zoowel openbare als particuliere inkomsten afnemen; wanneer ze in genoemde plakkaten een
zekere afwijking toelaten, maar die inschikkelijkheid beperken
tot de jaarlijksche rentebetaling. Daarentegen verlangen zij, dat
de hoofdsom zelf wordt afgekocht volgens de koers, die in de
vroegere plakkaten, waarin ze een definitieve muntregeling
hadden voorgeschreven, bepaald was, niet - en dit is merk1) Over den Carolusgulden vgl. men Pierson t.a.p. 11474 vlgg. Hij werd
ingevoerd als gouden munt in 1520; vanaf 1542 gal men zilveren Carolusguldens uit. ("Dit is de eerste verschijning van den zilveren gulden", Pierson.)
I) Over de voortdurende waardevermeerdering van den Carolus vgl. Pierson
II 475.
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waardig - volgens de koex:s die 'gold tijdens de sluiting van het
contract 1).
Hoewel dus een pond Hollandsch van voor honderd jaar z66vee! meer waard was dan dat van tegenwoordig, als de stuivers,
waaruit het bestaat, in waarde zijn verminderd, is het toch voIdoende, dat d,e schuldenaar elk pond aangegane schuld met twintig hedendaagsche stuivers voldoet; hieruit blijkt, hoe weinig het
met onze gewoonten' strookt, op grond van een dergelijk geval
munttoeslag te betalen. Als echter in andere landen, waar tegenwoordig de gulden meer waard is dan vroeger, zooals in Brabant,
of minder, zooals in het bisdom Luik en verschillende andere aan
ons grenzende Duitsche staten, een c,ontract in guldens is aangegaan, wordt er bij wisseis weI degelijk rekening gehouden met den
munttoeslag.
Vandaar, dat men, als de contracteerende partijen gesproken
hebben van rekenmunt of als ze termen gebezigd hebben, waarmee een bepaalde muntsoort wordt aangeduid, naar hun bedoeling moet vragen. Als ze bij voorbeeld een in dien tijd veel voorkomende muntsoort,laten we zeggen Keizersdaalders of ducatons,
genoemd hebben, dan is het onzeker, of er een bepaalde muntsoort is bedoeld of een bepaalde waarde, die gezegde muntsoort
op dat oogenblik vertegenwoordigde. Om deze dubbelzinnigheid
op te heffen, is men gewoon overeen te komen, dat, wanneer het
eerste bedoeld is, dergelijke munten in specie betaald worden
(over de dubbelzinnigheid van deze clausule en haar werkelijke
portee vgl. men het geval, genoemd in den Thes. p. 2 )lo. 22).
§ 9. En om nu eindelijk over te gaan tot het onderwerp in
kwestie: als er een overeenkomst aldus is aangegaan: "zooveel
Rijnse guldens ofte payement haerder waerde" (rentebepalingen
van dien aard kwamen vroeger veel voor), dan rijst de vraag, of
die woorden "Payement van de waerde" slaan op den tijd van
de sluitfng van het contract of op den tijd van, de betaling.
Deze kwestie pleegt men ook -te behandelen in de andere lan1) In het reeds genoemde Provisioneel Placeaet ehde Ordonnantie (1619) heet het:
..dat alleen in de afiossinghe der hoofdtsomme (ende niet de jaerlicxe betalinghe) van
alle vaste gehypotequeerde renten, voor date deses geconstitueert ende ghemaeckt, de
, betalinghe ghedaen sal moeten worden, de penninghen ghenomen ten prijse niet van
dese tegenwoordige provisioneele driemaentsche tolerantie, maar nade valuatie des
Jaers 1615 voorsz, ende so deselve oock bij desen achter yeder specie uytgetrocken
staat".
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den; bier is men zelfs gewoon munttoeslag te heffen op'in rekenmunt aangegane contracten, ingeval de goudwaarde gestegen is
door verzwakking van het zilvergeld. In dit @eval maken rek~n
munt en specie geen verschil, omdat de munttoeslag de waarde
. vertegenwoordigt van het goudgeld ten tijde der betaling. WeI
verschillen ze, als soms wegens een verandering' in de waardeverhouding der metalen of een andere oorzaak van "uiten af slechts
het goudgeld in waarde stijgt, terwijl het ZilV6 ~geld, ook het
kleine, geen verandering doormaakt. Want in dat geval behoeft
men geen munttoeslag te betalen.
Maar voor die landen, waar men niet gewoon is, toeslag op
rekenmunt of klein zilvergeld (hieruit bestaat de rekenmunt en
ontleent er zijn naam aan) te storten, bewijst ons geval het belang
van bovengenoemde vraag, n1. of men voor elke gulden vijftien
of zestig stuiver moet betalen. Men vindt zelfs in dien tijd opgestelde overeenkomsten, waarin voorzichtige en handige crediteuren, die reeds toen een waardeverandering zagen aankomen, voor
hun belangen zorgden door toevoeging van: "ofte payement
haerder waerde in der tijt van de betalinge". Ook in het meerendeel van de gevallen, dat die toevoeging weggelaten werd, besloten de partijen, dat de bepalingen golden voor den tijd der
betaling. Deze opvatting is bevestigd door de meeste uitspraken
der gerechtshoven. - Het Hof heeft ook in het onderhavige
geval haar des te eerder tot de zijne gemaakt. omdat voor vele
jaren de Groote Raad van Mechelen 1) en nog onlangs (5 Nov.
I660) de Hooge Raad (zie bijlage II) haar gevolgd zijn tegenover
de voorgangers van deze partijen.
AIleen restte nog dit bezwaar, of men door zoo'n uitspraak het
wettige rentebedrag niet te boven ging I). Want als er in plaats
1) De Groote Raad van Mechelen was sinds r473 hof van appel van al1e gewestelijke
gerechtshoven. Op grond van het Groot Privilege werd, hij in 1477 opgeheven door
Maria van Bourgondie. Philip de Schoone herstelde hem in 1504 (vgl. Blok
t . a. p. bIz. 405 vlg.) Sinds 1581 hadden de afgevallen provinciEln eigen gerechtshoven .
.. Aperuistis", heet het in de opdracht van de Observationes van J aco b Coren aande
Staten van Hol1and en West Friesland (den Haag 1633), ..in Hollandia justitiae sacra- .
rium, quod pars non exigua, i=o magna fnit Magni istius Parlamenti, quod, erectum
a Carolo Audace anno millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto (Wagena ar
IV 260 geeft echter Dec. 1473). Mechliniae territorium sortitum .est, a quo Hispaniarum rege Philippo Secundo, harum provinciarum quondam cornite, legitime ejurato
(1581), pars esse desierat". De bedoelde nitspraak van den Grooten Raad van
Mech e len valt dus naar alle waarschijnIijkheid tusschen 1504 en 1581.
I) De normale rente bedroeg hier te lande 6% a 61 /,%. De L.ombardische
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van vier pond Vlaamsch, wat in den tijd van het contract hetzelfde was als twee en dertig gulden, tegenwoordig al zestien
betaald worden, dan beloopt de rente reeds meer dan 24 %, zelfs
aangenomen, dat de rente berekend was tegen lilt (61/, %), wat in
dien tijd een matige rente was. En men kan er niet tegen inbrengen, dat omgekeerd de waarde van het goud had kunnen verminderen en dat degeen, die rente verschuldigd is, het gelaten moest
dragen, dat de waarde ten tijde der betaling in aanmerking wordt
aangenomen, omdat hij hetzelfde had kunnen eischen in het
tegengestelde gevaI (sc. aIs het goud in waarde verminderd was):
immers de ervaring leert, dat de kansen hier aI te ongelijk zouden
staan. Want de waarde van grooter geld en vooral van goudgeld
neemt meestal toe, zelden af. Dit zeldzame verschijnsel komt
aIleen voor, wanneer de waarde van het goud tot al te hoog gestegen is en overheidsmaatregelen plotseling een eind maken aan
die waardevermeerdering.
Als men het echter goed nagaat, mag men hem, die voor tweehonderd vijftig jaar een som van achthonderd gulden of honderd
pond Vlaamsch, vol gens de toenmalige verhouding, heeft te leen
gegeven, niet als een woekeraar beschouwen, als hij jaarlijks vier
en twintig pond Vlaamsch ontvangt. Een som immers van vier en
twintig pond van tegenwoordig beantwoordt ternauwernood aan
de waarde van zes pond van toen. Ze bedraagt dus, al schijnt ze
24 % te bedragen, in werkelijkheid nog geen 6 %. En al moge
men het er voor houden, dat degeen, die even lang geleden zes
pond Vlaamsch in rekenmunt beloofd had, door een betaling
van twaalf gulden niet aileen zijn schuld voldoet, maar zelfs meer
betaalt dan het bedrag der schuld, toch zal men, de waarheid in
acht genomen, vinden, dat hij maar een vierde van het geleende
bedrag betaald heeft. Ook al heeft deze opvatting burgerrecht
gekregen door de praktijk en het openbaar belang, toch kan men
niet ontkennen, dat ze een onbillijk element bevat. Men mag dus
op de voorzorgen van dengeen, die met meer voorzichtigheid een
schuld aanging en daardoor onbillijkheid uitsloot, geen aanmerkingmaken.
j

geldschieters hieven als maximum

12

%, soms ter sluiks

20

% (Vgl. Blok t .a .p.

bIz. 499) .

De gewoonte om de rente bij de maand t e berekenen komt al voor in Griekenland en Rome.
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Bijlage I.
,
De sententieboeken van het Hof van Holland (op het
rijksarchief te 's Gra venhage) bevatten het volgend vonnis
(in het betreffende deel 777 is het no. 83):
De erffgenamen van Ercksen Adriaenszn. van
Bleyswijck impetrante (contra) de voochden van
kinderen van Heer van Rijswijck, gedaechdens.

In der saecke hangende voor den Hove van Hollant tusschen
d'erffgenamen van Ercksen Adriaenszn. van Bleyswijck, imp{etran)te van mand(amen)t van arrest en van actie, ter eenre,
ende de voochden van de minderj arige kinderen van Heer van
Rijswijck,gedaechdens intvoorszegde ... (?) ter andere sijde,die int
Collegie van Rade mondelinge sijn{?) bepleyt.
Voorsz. Hoff, met rijpe deliberatie van Rade, deurgesien ende
overwogen hebbende aIle tgene ter materie dienende is, doende
recht in den name ende vanwege de Hooge Ov(erhey)t en Graeffelijcheit van Hollant, Zeelant en Vrieslant, condemneert de
gedaechdens aen de imp(etran)te uyt te leggen ende te betaIen de
vier haIff jaren verschenen en onbetaelde rente van 32 goude
cheurvorster Rijnsguldens in specie off 62 stuyvers voor yder
stuck, aftgetrocken de ordinaris cortinge, en in het toecomende
daerinne ,te continueren, sooaIs yeder goude cheurvorster Rijnsgulden op den verschijndage soude mogen wesen gevalueert,
verclaert de twede ten processe vermelt voor aIle tgeene voorszt:gd is, verbonden ende executabel, ende compenseert de costen
van desen processe om reden van den Hove daertoe monerende.
Gedaen in den Hage bij de heeren en meesters Aelbrecht Nierop,
Adriaan Pauw, Heere van Bennebroeck, Pieter Ockers, Comelis ,
Fannius en Johan van de Honert, Raetsluyden van Hollant, ende
gepronunthieert den 27 Junij 1663.
Bijlage II.
De bedoelde uitspraak vindt men in de Dictums van sententien, gewesen bij den ,Hoogen Rade in Hollant (op 't Rijksarchief deel 944). Ze luidt als voIgt:
,;Op de differentie geresen' voor den Hoogen Rade in Hollant
tusschert d'erffgenaemen van Ercksen Adriaensz. van Bleyswijck,
adrogerende de proceduyre, gevoert op den naem van Eduwaert
r
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Adriaens van Bleyswijck, impetrante van gijselinge, ter eenre,
cnde Arent Adam van Wassenaer, Heer van Bosch, Sande, etc.
Willem Rijth, Heer van Brochem en ........ (in 't origineel
opengelaten), de huysheer van haer voochden over de minderjaerige kinderen van Nicolaes van Duyn, in sijn leven Heer van
Rijswijck, gegijseldens, ter andere sijde, tHoff, gehoort trapport
van Commissarissen, daervooren parthijen gecompareert sijn geweest, gesien tprocesverbael, stucken en munimenten onder hen
ge~xhibeert en 01> all,es rijpelijck geleth, doende recht etc., verclaert de gegijseldens met haere presentatie, te verbaels gedaen,
niet te mogen volstaen, condemneert haer gijsclinge te houden ter
tijt en wijlen toe sijluyden aen impetrante van gijselinge sullen
hebben betaelt de somme van 4.414 guldens 4 stuyvers over de
verloopen jaeren renthe van 32 goude Rijnsche guldens jaerlijcx
tot Paesschen XVlc sestich laestleden ten voorsz. verbaels vermelt, yder jaer der voorsz. rente gereeckent (aftgetrocken de
cortinge) tot 93 guldens suyver gelt. Ende mits bij de gegijseldens
wordende betaelt de costen bij hun in de gijselinge verteert,
compenseert de verdere costen van processe om redenen. Gepronuncieert den Veil November 1660",

VII.
DE SURINAAMSCHE BACOVENCONTRACTEN,
MEDEGEDEELD DOOR G. E. HUFFNAGEL.

Bij de behandeling van de begrooting van Suriname in de Eerste.Kamer
zeide minister Pleyte op 18 Jull j.l., dat plannen voor cte uitbreiding van
de bacovencultuur gereed zijn. Waar zal de hernieuwde uitbreiding een
begin van worden 1)? De voedingsmoeilijkheden, die ·door de oorlogsomstandigheden - inzonderheid door het scheepsruimtegebrek - thans in
de kolonie bestaan, hebben er toe gevoerd den bananen meer beteekenis
te verschaffen, maar als exportartikel is de musa sapientum ganschelijk verdwenen uit de schrale lijst van marktproducten, die ons westelijk zorgenkind te bieden heeft. Wij weten het was eens anders; een nieuwe
beteekenis hadden de Suriname-oevers gewonnen, toen de vruchtenbooten
nog kwamen om de van vruchtenwicht gekromde stengels te ontlasten en
de aanrijpende lading naar de Vereenigde Staten stoomde, waar de smakelijke vracht haar afzet yond.
Het was gouverneur C. Lely, die het initiatief voor de stichting van een
gouvernementsbacoventeelt nam, in het voorjaar van 1905. De geschiedenis dezer onderneming, die hiermede ingeleid werd, is beschreven in een
opstel van schrijver dezes verschenen in het "Tijdschrift voor Economische Geographie" 2). Te dezer plaatse zullen dan ook slechts de gebeur1) In 1916 werden voortgebracht 237.987 bossen; in 1917 was de totale opbrengst
317.772 bossen bacoven.
I) Jaargang 1916, no. 5, biz. 181 v.v. Behalve de in den tekst na te noemen publi-

caties hebben op het onderwerp betrekking: Suriname en Nederland (naar aanleiding
van de bacovenzaak) - Mr. J. H. Smidt 1913; Een praatje over de bacovencultuur
in Suriname - door onbekend schrijver (A. M. W. ter Laag) 1909; Bacoven in Suriname, uitgave v. d. Comm. voor de Koloniale Landbouwtentoonstelling te Deventer
1912; "Onze Kolonien", Iste Serie, no. 10, Mr. D. Fock. - Over de Kolonie Suriname
1914; De Surinaamsche bacovenzaak en het Rapport der Heeren Cremer c.s. Rede
uitgesproken in de openbare zitting der Koloniale Staten. Afzonderlijk gedrukt Paramaribo 19II; terwijl voor de bestudeering van het onderwerp voorts kennis te nemen
is van verspreide berichten en bijdragen in het Tijdschrift voor Economische Geogra·
phie, de Indische Mercuur, de Indische Gids, het Koloniaal Weekblad, de Surinamer,
de West; verdere gegevens verschaffen ten slotte de verslagen der Surinaamsche Bank,
van den Koninklijken West-Indischen Maildienst, (in de verslagen der United Fruit
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tenissen herhaald worden, die tot juist begrip der betreffende contracten
van noode zijn.
Op 3 April 1905 werd een ontwerpverordening bij de Koloniale Staten
ingediend "betreffende het in het leven roepen van eene bacovencultuur
voor uitvoer", waarbij geregeld was de beplanting met bacoven van 3000
H.A. over een tijdvak van drie jaar met gouvemementssteun. De verordening werd van kracht op 22 Jull 1905 (Gouvern. blad no. 53). Mr. D.
Fock, de toenmalige Minister van Koloni1!n, wenschte met het plan der
kolonie mede te gaan, hij diende een wetsontwerp in om op de begrooting
voor Suriname voor 1906 den post "Uitgaven voor buitengewone productieve werken" met t 270.000 teoverhoogen 1}. De beide Kamers ,t oonden
nch zeer met het voorstel van den Minister ingenomen. Op 5 December
werd de verhooging in de 2e Kamer met 65 tegen 8 stemmen aangenomen
en op den 29 sten daaraanvolgend met 31 tegen 9 stemmen in de Iste Kamer (rie Handelingen 2e Kamer I905/06,bijlage II5, en Stb. 1905, no. 375).
De .heer Lely had imniddels reeds het bewind in Suriname neergelegd,
zoodat tijdens het bestuur van zijn opvolger, den tegenwoordigen Minister
A. W. F. Idenburg, dat 18 November 1905 was aangevangen, de volgende .
maatregelen ten behoeve der nieuw gevestigde cultuur getroffen werden.
Met de planters, die deel wenschten te nemen aan het gesubsidieerde bedrijf, werden individueele contracten gesloten, volgens een vast formuller,
(no. 2), terwijl voorts het gouvemement zorg droeg, dat het verkregen product afzet zou vinden, door met de United Fruit Company, gevestigd te
Boston in Noord-Amerika, een contract af te sluiten (no. I, I). Voor planters, die deel wenschten te nemen aan de verscheping, maar niet in aanmer king wenschten te komen voor gouvernementsvoorschotten, was een
afzonderlijk contractformuller ontworpen (no. 3). De op 1 Jull 1910 geldende tekst van deze drie contracten zijn in bijlage no. I, behoorende bij
een nota over de bacovencultuur van den waarnemenden Administrateur
van Financi1!n,den heer C.A.J. Struycken de Roysancourt, van 28 October
I9Io,opgenomen en was ook te Paramaribo in druk gegeven.Het oorspronkelijk contract met de United Fruit Company (no. I) is geteekend te
Company wordt van Suriname geen gewag gemaakt), het Koloniaal Verslag, de Han·
delingen der Koloniale Staten, de Handelingen der Staten-Generaal. Van de Iaatsten
is in dit jaar de compilatie verschenen: West-Indie in het Parlement 1897-1917,
bijdrage tot NederIands koloniaal-politieke geschiedenis, J. M. Plante Febure. De
bacovencultuur wordt behandeld op bIz. 7-12, maar niet volledig, en eenige data
daar vermeld, zijn onjuist.
1) Tot ultimo 1910 waren op deze wijze fl. 2.667.848 bewil1igd.
I) Evenals de volgende bijlagen overgenomen van de bescheiden, aanwezig in het
archief van het Departement van Kolonil!n.
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Paramaribo Op 29 Augustus 1906 door Idenburg, Gouverneur van Suriname en te Boston op 7 November 1906 door Andrew W. Preston, President van de United Fruit Company, en zou eindigen I Jull 1916. Wijzigingen en aanvullingen van dit contract hebben plaats gehad:
I. Bij akte geteekend d.d. 29 Augustus 1906 te Paramaribo door Idenburg, Gouverneur van Suriname, en d.d. 20 December 1906 te Boston door
Andrew W. Preston, President van de United Fruit Company.
2. Bij akte van 27 Maart 1908,onderteekend te Paramaribo door Hofstede Crull, waarnemend Gouverneur van Suriname, en Goldsmith H.
Williams, vertegenwoordiger in Suriname van de United Fruit Company,
krachtens volmacht van 20 Februari 1908.
3. Bij akte van 9 Juni 1909, onderteekend te Paramaribo door D. Fock,
Gouverneur van Suriname, en Goldsmith H. Williams alsboven.
4. Bij akte van 10 Juni 1909, onderteekend te Paramaribo als boven.
s. Bij wederzijdsch sChrijven van 4 Mei 1910, onderteekend als boven.
Inzonderheid zij gewezen op de navolgende bijzonderheden. Het gouvernement zou aan de U. F. C. verkoopen de bacoven, die krachtens de
hiervoren genoemde verordeningvan 22 Juli 1905 geteeld zullenworden en
planters die voor eigen rekening planten er toe zien te bewegen hun
product aan de U. F. C. aan te bieden. Het gouvernement verbindt zich
zorg te dragen, dat ongeveer 3.000 hectaren met bacoven beplant worden
v66r den eersten April 1909 en levert de vruchten langs zijde het schip,
door de U. F. C. aangewezen. Als bacoven zouden verstaan worden de
varieteit "Common Jamaican" of zooals men in Suriname zegt "Gros
Michel" en de zoogenaamde Congo-varieteit. Indien de schepen der V.F.C.
aan een steiger wenschten te meren, zou het gouvernement daartoe
ruimte kosteloos beschikbaar stellen; ook was de U. F. C. gedurende de
eerste vijf jaren van het contract vrijgesteld van aile baven- of reedegelden
(uitgezonderd loodsgelden). Indien van de U. F. C. uitvoerrecht of eenig
ander recht of belasting werd gevorderd, zou het gouvernement deze lasten
betalen. Het gouvernement heeft het recht na verloop van drie jaren (gerekend van den Isden Juli 1906) zich aan het contract te onttrekken, op
voorwaarde dat het in zijn plaats stelt al de maatschappijen en personen,
met wie ten aanzien der overeenkomst gecontracteerd was.
De U. F. C. wordt in het contract verplicht de vruchten aan te nemen,
indien het aantal ten minste 20.000 bossen per verzending bedraagt; gelegenheid tot verzending zou aile twee weken geboden worden en, mocht
de hoeveelheid bossen per week 20.000 bedragen, dan was de U. F. C. verplicht eens per week af te nemen. De volgende classificatie was gemaakt:
NED. ECON.-HIST. ARCHIE!'. JAARBOEK IV.
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bossen van negen goed ontwikkelde handen gelden a1s eerste soort; bossen
van acht dito a1s tweede soort; die van zeven dito als derde soort. De
U. F. C. moest betalen: van 1 Juni 1909 tot 16 Augustus 1909 per volle bos
35 dollarcents. Te beginnen met 1910 per bos eerste soort van I Maart tot
30 Juni 35 dollarcents; dito van 1 Jull tot 16 Augustus 30 dollarcents. In de
beide voornoemde tijdvakken telden ac~thandsch bossen voor twee derden
en zevenhandsch voor halven van de eerste soort. Van 17 Augustus tot
28 (29) Februari was de prijs voor eerste soort 20 dollarcents; achthands
telden half; zevenhands, voor zoover aangeilomen, ook half. De prijzen
golden in Amerikaan&ch goud of het equivalent in Surinaam$ch geld,
betaling moest geschieden uiterlijk 48 uren na levering. lndien in eenige
week minder dan 20.000 bossen goed ter aanvaarding waren, dan betaalde
de U. F. C. niet de volle prijzen, maar zou zij 10 dollar aftrekken voor elke
100 bossen of gedeelten daarvan, die aan het contractueel minimum ontbraken 1).
Dit boetebeding vormt de. eerste alinea van § 8 van het contract en was
gewijzigd d.d. 29 Aug./20 Dec. 1906 en 9 Juni:r909; er zij hierbij aangeteekend, dat de U. F. C. toestond, dat in Maart, April, Mei, Juni, November en December 1908 de hierop betrekking hebbende bepaling zoowel in
de oude (mij niet bekend), als in de nieuwe lezing toegepast kon worden,
al naar gelang het belang van de planters zou vorderen en dat gedurende
Jull, .Augustus, September en October 1908 de volle prijzen zopder korting zouden worden betaald, ook al zou de lading minder dan 20.000 bossen tellen. Dit staat afgedrukt bij de contracten in voomoemde nota van
28 October 1910. Sedert is gebleken, dat met de U. F. C. overeengekomen
werd de boete wegens de geringe verscheping niet toe te passen in de
maanden Juli tot Februair inclusief, en dat de boete slechts 5 dollarcents
per volle bOs zou bedragen in de periode 1 Maart tot 30 Juni. Vermoedelijk
is het den planters niet bekend geweest, dat de U. F. C. zich hiertoe verplicht had en hebben zij het als een concessie dier maatschappij opgevat
dat de, hun nit bet gedrukte contract bekende, clausule niet werd toegepast.
De U. F. C. zou van aIle verplichtingen, voortvloeiende uit het contract,
ontheven zijn gedurende den tijd dat de haven van uitvoer in Suriname of
van invoer in de V. S. van Noord-Amerika of Europa gesloten zou zijn.
1) Voor het vervoer der vruchten contracteerde de U.F.C., in December 1906,
met den .. Koninklijken West-Indischen Maildienst". De aanleiding van het boetebeding is in hoofdzaak hierin te vinden, dat in dit contract minimum vracht voor
17.SOO volle bossen gegarandeerd werd. In het verband van deze studie bestaat geen
aanJeiding op het contract voomoemd nader in te gaan.
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Aile geschillen uit het contract, die tusschen partijen niet tot oplossing
zouden komen, waren te onderwerpen aan de uitspraak van scheidslleden,
een aan te wijzen door elk der partijen en een door de twee eerstaangewezenen. Mochten de twee scheidslieden niet omtrent de benoeming van een
derden tot overeenstemming kunnen komen, dan zou de zaak van geschil
ter beslissing bij den bevoegden rechter (de U. F. C. onderwierp zich aan de
wetten en rechtspraak der Kolonie) worden aangebracht.
Het contract is geschreven in de Nederland~che en de Engelsche taal,
maar de Nederlandsche tekst is de officieele zetting.
De model-overeenkomst met de plantage-eigenaars werkende met gouvemementssteun, had den vorm van een notarieele acte en hield in hoofdzaak i~, dat tusschen den Administrateur van FinanciEln, optredende voor
het Koloniaal Gouvemement en voor het Immigtatiefonds in de Kolonie
Suriname, en den betreffenden planter overeengekomen was, dat laatstgenoemde aan het gouvernement het recht van opstal op .zijn omschreven .
land verleende (verlengde) tot uiterlijk I Juli 1916. Verder werd bedongen;
dat de cultuur geschiedt voor rekening van het gouvernement; daartoe
keerde dit uit van de opbrengst der afgeleverde bacoven ten hoogSte t 23.
per maand en per hectare in cultuur gehouden land. De uitkeering kon
verlaagd worden tot de gemiddelde opbrengst per hectare per maand over /
de laatstverloopen tijdvakken Juni-November of December-Mei. De
planter zou v66r ultimo December 1909 een genoemd aantaI H.A. in cultuur
brengen en houden tot 1 Jull 1916, volgens de voorschriften van den Gouverneur (voor iedere hectare onvoldoende of minder in cu~tuur gebracht
dan waartoe de planter gehouden was, verbeurde hij per kalenderjaar
een boete van 100 gld.) en aIle geschikte bacoven overgeven aan de U. F. C.
langs zijde de schepen. In gevaI de :U. F. C. prijsvermindering. toepaste
wegens tekort op de levering, zou de planter het door het gouvemement
vastgestelde aandeel te zijnen laste nemen. De planter moest voor het
bacovenbedrijf een afzonderlljke 'boekhouding aanleggen en voor het Gouvemement ter inzage houden. De daartoe aangewezen ambtenaren van
het gouvemement hadden, evenaIs de vertegenwoordiger der U. F. C.,
recht van toegang tot de plantMes. Het gouvemement hield voor medecontractant een rekening. waarop over het saldo 4 % zou worden gerekend.
Tot meerdere waarborgen moest de planter zich nog bij eerste onderzetting verbinden, (tweede onderzetting indien het Immigratiefonds eerste
hypotheek ha.d). Bij nalatigheid in het nakomen door den planter zijner
verplichtingen, zou het door hem verschuldigde in eens opvorderbaar zijn
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en indien daaraan niet terstond zou worden voldaan, was het gouvernement gemachtigd het verbondene in het openbaar te verkoopen. Tenslotte
moest de planter er voor zorg dragen de gebouwen der plantage tegen
brandschade te verzekeren.
Naast het vorenstaande was nog in artikel 5 bedongen, dat indien het
beheer op de plantage, of het beleid der cultuuronderneming naar de
meening van het gouvernement te wenschen overllet, laatstgenoemde daar
in wijziging zou aangeven en zoonoodig zonder wettelijke ingebrekestelling het beheer zou mogen overnemen.
Volledigheidshalve is ook opgenomen de vorm van overeenkomst bij
onderhandsche akte, tusschen het Koloniaal Gouvernement eenerzijds en
de cultuurondernemingen anderzijds, die voor eigen rekening plantten en
baren oogst tot I Juli 1916 aan de U. F. C. zouden mogen leveren als vallende onder het contract tusschen Gouvernement en U. F . C. (no. 3). Het
is niet noodig op deze overeenkomst in deze inleiding nader in te gaan.
De eerste overeenkomst derhalve die zulke steun verleende, behe1zende
o.m. de vestiging van het recht van opstal, zoomede hypotheekstelling, werd
in 1906 met 23 plantages gesloten. Ret recht van opstal eindigde volgens
deze overeenkomst op 15 Jull 1909; de hypotheekstelling, zoodra na het
a£loopen van het recht van opstal het saldo der rekening zou zijn afbetaald. De ondernemingen waren verpllcht na het eindigen van het recht
van opstal tot I Jull 1916 den aanplant te onderhouden en de oogst te
leveren aan de U. F. C., volgens de bepalingen en bedingen voorkomende
in het tusschen het gouvernement en de U. F. C. gesloten contract.
In de jaren 1907, 1908 en 1909 werd het aantal gecontracteerde plantages uitgebreid met vier en verminderd (wegens aibetaling van alle schulden) met drie. Met 23 plantages van het aIsnu verkregen aantaI van 24
werden in 1909 en 1910 nieuwe overeenkomsten, als hier bedoeld (no. 2)
gesloten.
In 1906 werd met 10 plantages overeenkomsten aangegaan als gegeven
in no. 3, aIzoo overeenkomsten zonder steun. Sedert werd het aantal uitgebreid met acht en verminderd met een, zoodat het aantaI in 1910 bedroeg 17. Behoudens kleine wijzigingen, stemmen de naderhand gesloten
overeenkomsten in hoofdzaak overeen met die van 1906.
De eerste verscheping van bacoven had plaats op 18 April 1908. De
vari/iteit, welke aanvankelijk in Suriname verplant werd, was de "Gros
Michel". Op het einde van 1909 trad in dit soort een ziekte op, welke den
naam draagt van "Panama-ziekte" . Er waren geen middelen bekend om
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de ziekte te bestrijden en dus werd een nieuwe varil!teit gezocht, welke
geacht werd ongevoelig te zijn voor de Panama-infectie; a1s zoodanig viel
de keus op de Congosoort. In Mei 1910 troffen het gouvernement en de
U. F. C. een overeenkomst (zie § 16 in no. I), waarbij het laatste lichaam op
zich nam tot uitdeeling van planten der Congo-varieteit te zullen overgaan.
Begin September deed zich ook in Congo-planten Panama-ziekte voo;. Op
24 September 1910 zag een nota het licht van den waarnemenden Directeur van den Landbouw Dr. P. J. S. Cramer 1), waarin o.m. gezegd werd,
dat na het optreden van de Panama-ziekte in de Congo-varieteit ontbinding van het contract met de U. F. C. ware te zoeken, ter omzetting in een
leveringscontract, waarbij het gouvernement op zich neemt de bacovencultuur als tusschencultuur op het gecontracteerde aantal H.A. te planten. "De mondelinge uitlatingen van den heer Williams", (de vertegenwoordiger te Paramaribo der U. F. C.) leest men in de nota, "doen vermoeden, dat hij tot ontbinding van het contract bereid zal zijn".
Bij deze weinig hoopvolle berichten besloot Gouverneur Fock (aan het
bewind gekomen 10 Augustus 1908) tot een grondige overweging over te
gaan. Hij gaf opdracht aan den waarnemenden Administrateur van Financien, hiervoren genoemd, een nota betre£fende de bacovencultuur op
te stellen. Het stuk verscheen, zooals ons reeds bekend is, 28 October
1910. Daarin werd aanbevolen met een hoofdcultuur der Congo-varil!teit
voort te gaan, maar daarbij dan een tusschenplanting toe te passen. Na
verloop van tijd zou men dan kunnen kiezen tusschen de beide cultures;
voor dit plan zou het echter noodig zijn, dat het gouvernement voortging
met het verstrekken van voorschotten.
Nadat de nota in kwestie ter kennis gebracht was van den Minister van
Kolonien (sedert 16 Augustus 1909 de heer J. M. de Waal Malefijt), benoemde deze de heeren J. T. Cremer, J. van Vollenhoven, Prof. Dr. P. van
Romburgh en Prof. Dr. F. A. F. C. Went in·eene comrnissie, die aan het
slot van een daarop voIgend advies schrijven: "nu de United Fruit Company genegen blijkt het Gouvernement van zijn verplichtingen te ontslaan, geen verderen financieelen steun van gouvernementswege meer te
verleenen voor de voortzetting van de bacovencultuur en de plantages
verder geheel aan zich zelf over te laten, na hun het bedrag hunner nog
niet aangezuiverde schuld te hebben geschonken".
Na de uitspraak van deze meening uitte de Minister van Kolomen zich
1) AIs bijJage I opgenomen in het nog na te noemen Rapport der Commissie benoemd bij M. B. van II Maart 19II, getiteJd : "De economische en financieele toestand
der Kolonie Suriname", Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 19II.
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op 23 December 1910 in de Twe'~de Kamer o.m. in deze woorden: "Nu
hoop ik, dat de Kamer 'zal begrijpen, dat ik, voor dit dilemma gesteld, niet
anders kan dan voorstellen om eenvoudig te kiezen het contract met de
U. F. C. te beeindigen en de bacovencultuur van gouvemementswege te
staken; echter zou met den gouvemements-steun voortgegaan worden tot
Sep£ember 1911, het tijdstip waarop geen -verscheepbare hoeveelheden
"Gros Michel" bacoven meer werden verwacht. De U. F. C. had zich bereid verklaard tot zoolang de Gros Michels te blijven afnemen. De beslissing viel den dag van het voorstel in de Tweede Kamer en I I Februari
d. a. v. in de Eerste Kamer. Het voorstel werd bij beide gelegenheden
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De formaliteiten 'der ontbinding van het contract .tusschen gouvernement en U. F. C~ vonden op 27
J anuari 1911 plaats. Zooals vermeld is, zouden in September de voorschotten der liquidatie ophouden, evenwel werd er tot in den loop van 1913 mee
voortgegaan 1).
Krachtens koninklijke machtiging verleend bij K. B. van I I Maart 1911
no. 45, stelde de Minister van Kolonieo bij besluit van I I Maart 1911 afd.
B, no. 56, een commissie in, bestaande uit de leden: Dr. D. Bos (voorzitter), W. H. Bogaardt, G. A. A. Middelberg, Mr. Dr. A. van Gijn, J. van
Vollenhoven, D. H. Havelaar, A. A. Ter Laag en Mr. Dr. S. J. R. de
Monchy, als secretaris, tot het instellen van een onderzoek naar den
economischen en financieelen toestand van de kolonie Suriname, met opdracht om van advies te dienen omtrent de maatregelen, welke ·ter verbetering van dien toestand behoorden genomen te worden. Krachtens eene
bevoegdheid, bij het besluit van benoeming gegeven, vaardigde de commissie h~en voorzitter Dr. D. Bos, het lid J. van Vollenhoven en den secretaris naar de kolonie af.
In September d. a. v. publiceerde' de commissie een rapport, getiteld:
,iDe economische en financit'ele toestand der Kolonie Suriname". Hierin
wordt in Hoofdstuk II § 4A (pag. 139-168) "De bacovencultuur met
gouvemementssteun" behandeld. Voor ons is te dezer plaatse van belang,
dat de commissie van meening was, dat er geen aanleiding bestaat den
planters de schuld aan de Regeering te schenken, zooals de hiervoren genoemde commissie geadviseerd had·. De commissie stelde een grondrentestelsel voor, waarbij de bacoven-hypotheek zou vervallen, waardoor de
mogeIijkpeid geopend was weder crediet te erlangen, en de Minister nam
1) Voor de Iiquidatie zijn nog uitgegeven fl. 723.733; met de hiervoren genoemde
betalingen bedraagt het totaa1 der uitgaven door de Regeering ten behoeve van de
bacovencultuur verricht fl. 3'391.581.
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het voorstel met enkele wijzigingen over, hetgeen wet werd op 15 Jull 1912,
5tbl. 257 (G. B. 76). Er gescbiedde kwijtschelding van de vordering van
het gouvernement, maar daarvoor trad in de plaats een tijdelijke schuldplichtigheid tot het verrichten van een jaarlijksclie uitkeering van 15.per H.A., gerekend over het aantal hectaren waarvoor voorschot genoten was 1).
Gouverneur Fock gaf de sub-commissie opdracht op de terugreis te
New-York besprekingen te houden met de U. F. C. over een mogelijk
contract voor verderen opkoop der Surinaamsche bacoven door deze
maatschappij. Bij de eerste bespreking op 24 Juli 19II bleek, dat het bestuur der maatschappij, door baren vertegenwoordiger te Paramaribo
verwittigd, reeds een concept voor een nieuw contract had doen opmaken.
Na daarvan kennis genomen te hebben gaf de sub-comInissie in overweging twee contracten te maken, een tusschen de U. F. C. en de planters,
het eigenlijk koopcontract, en een tusschen h~t Gouvernement en de
U.F.C., waarbij het Gouvernement zich zou verbinden de cultuur van bacoven voor export zooveel doenlijk te bevorderen en waarin eenige in de
oude overeenkomst bedongen voorrechten voor de U. F. C. zouden worden
bestendigd. De sub-commissie gaf te kennen, dat de regeling bij het contract te treffen, eerst zou kunnen beginnen nadat een landbouwbank tot
stand was gekomen, die de kapitaalverschaffing aan planters van het
Gouvernement zou moeten overnemen. De U. F. C. verklaarde zich bereid om in dien tusschentijd voort te gaan de bacoven tegen de prijzen van
het oude contract op te koopen, waarbij dus de verplichting van het Gouvernement niet meer zou bestaan te zorgen, dat een Ininimum aantal
hectaren in cultuur was.
In het eind van September ontving de Surinamecommissie een gewijzigd
concept van de U. F. C., aan deze inleiding toegevoegd als nos. 4 en 5.
Het agreement tusschen gouvernement en U. F. C. droeg thans natuurlijk een geheel ander karakter dan het contract van 1906 gekenmerkt
had, immers het gouvernement sloot den verkoop der ;vruchten niet en
wenschte slechts eene tegemoetkomende en begunstigende positie in te
nemen. Overbodig schijnt in den considerans de opmerking dat partijen
het contract van 1906 wenschen op te heffen, naar de inleider meent had
de formeele ontbinding reeds plaats gevonden op 27 Januari d. a. v. In
aansluiting hierme~e zou dus ook § I van het agreement moeten vervallen.
1} Zie voor de uitvoering de Surinaamsche verordening van 27 Jan. 1913, ~.B. 6.
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De overeenkomst zou van kracht zijn tot ·1 Jull 1916 (de termijn van het
oude contract) of zooveellanger als de U. F. C. bacoven van de Surinaamsche planters zou aannemen. Bij het vrijstellen van haven- of reede gelden
was niet meer de reserve der "eerste 5 jaren" gemaakt. Aan de regeling
in zake uitspraak van scheidslieden ontbreekt de bepaling dat mochten
de twee scheidslleden niet omtrent de benoeming van een derden tot overeenstemming kunnen komen, de zaak van geschil ter beslissing bij den bevoegden rechter zou worden aangebracht, weI onderwierp de U. F. C. zich
wederom aan de wetten der kolonie.
Zeer opmerkelijk zijn de navolgende clausules. In de eerste plaats, dat
op verzoek der U. F. C. door den Directeur van den Landbouw schriftelijke inlichtingen gegeven zullen worden over stand en oppervlak der bacovencultures onder contract en andere ·redelijke en noodzakelijke informaties, die de U. F. C. te eeniger tijd noodig heeft, terwijl voorls het gouvernement zich zal beijveren dat planters hunne contracten naleven. Daarnaast moest het Gouvernement zich verbinden de U. F. C. te vrijwaren en
schadeloos te stellen, voor aIle eischen en vorderingen in rechten tegen de
U. F. C. aangevoerd, door eenig planter, uit hoofde van agreement en
planterscontracten.
Het agreement is alleen in de Engelsche taal gesteld.
De Suriname-commissie toonde reeds rich niet te kunnen vereenigen
met de voornoemde vrijwaringsclausule (§ II), welke het gouvernement,
thans derde geworden, bezwaarlijk aanvaarden kon, trouwens een dergelijke garantie zou de U. F. C. nooit mogen beschermen tegen gegronde
vorderingen 1).
Wat het formulier voor het contract tusschen U. F. C. en planters aangaat, diene het volgende. De bedoeling was met ieder planter individueel
een contract af te sluiten,die zich daarbij voor een wekelijksche minimumhoeveelheid af te leveren bossen verbond. IngevaI deze niet bereikt zou
worden werd S dollar voor 100 bOSsen afgetrokken. Rekening houdende
met de overeenkomst in zake de boete-betaIing onder het oude contract,
welke in den gepubliceerden tekst niet was aangeteekend, zou dit beding
1) In het in den aanhef dezer genoemde opstel in het "Tijdschrift voor Economische
Geographie" heb ik gezegd, dat eigenaardig aandoet de verplichting van het Gouveme·
ment: aIles te verrichten wat in zijn macht was om aIle planters er toe te brengen
bacove.n aan te pianten en verkoop·contratcen aan te gaan, met de U.F.C., een hall
jaaf' nadat de Minister zich genoodzaakt had gezien "de bacovencultuur van gouvemementswege te staken". Ook de recherches-diensten van het gouvernement (inlichtingen aangaande door contract verbonden piantages) werden geacht voor het gouvemement Diet lIanDevelenswaardig te zijn.
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geen verbetering beteekenen en adviseerde de Suriname-commissie nog te
verlangen, dat de 5 dollar boete tot de maanden Maart-Juni zou worden
teruggebracht. De U. F. C. verplichtte zich tot cen verscheping per week
bij een minimum aanbod bossen van IS.000 stuks, bij gebreke waaraan de

U. F. C. het aantal vaarten zou kunnen verminderen. Bij het oude contract was de kleinste contractueele lading op 20.000 bossen bepaald. Merkwaardigerwijze zegt het nieuwe contract dat de U. F. C. den scheepvaartdienst zal onderhouden van Paramaribo 0 fee nan d ere h a v e n i n
Sur ina me; deze bepaling had VIoeger niet bestaan, welleest men in
§ 17 van het oude contract, dat de schepen van de U. F. C. ankeren in "de
rivier of rivieren van Suriname". In § 10 van het concept door de subcommissie verkregen komt de nieuwe bepaling voor dat de aanwijzingen der
U. F. C. zijn te volgen voor het transport der vruchten in de lichters
zooals ter voorkoming van kneuzing en verbranding 1). Van de prijzen,
uitgedrukt in dollarcents, zij het volgende vergelijkende staatje gegeven
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In het oude contract wf'Iden "Gros Michel" en "Congo" over cen kam
geschoren; in het nieuwe contract was de periode I Juli-16 Augustus niet
afzonderlijk ingesteld. Gelet op de eerstgenoemde omstandigheid was het
nieuwe tarief voor de nieuw geadopteerde varieteit aanzienlijk onvoordeeliger. Evenwel was aan de prijscondities toegevoegd, dat de Congoprijzen zouden herzien worden binnen een jaar na de eerste verscheping
onder het nieuwe contract. Bij de classificatie der bossen waren ditmaal
minimum wichten aangegeven.
1) Er is herhaaldelijk gezegd, dat de planters zorgeloos waren; wie zulks beweren
zouden hierin eene staving van hun oordeel kunnen vinden.
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Ter betere beoordeeling geniet aanbeveling de afgeleide gemiddelde
jaarprijzen te vergelijken, daarbij is uitgegaan van de veronderstelling' die met de werkeIijkheid vrijwel strookt - dat dooreengenomen in de
maanden met hoogere prijzen de productie niet grooter is dan in de maanden met lagere prijzen. De volgende tabel geeft een beeld; de eenheid is
wederom de dollarcent.
Oude contract
9 hands
8 hands
7 hands

Nieuwe contraCt
Gros Michel
Congo

26,2

28,7
16,3

15,-;:
13,1

23,3

14,3

Nieuw was het beding, dat wanneer het totaal aantal bossen door de
U, F. C. in den loop van een jaar de 1.350.000 te boven zou gaan, een preInie van 5 % te betaIen was. Nieuw was ook de reserve, dat overmacht de
U. F. C. van de verplichting vrijstelde voor scheepsruimte zorg te dragen
en dat in gevaI van het leggen van een invoerrecht of andere belasting op
bananen in de Vereenigde Staten het contract door de U. F. C.ontbonden
zou mogen worden. Eenzijdig verleende de U. F. C. zich een optie van vijf
jaren. Terwijl vroeger uitdrukkelijk was verklaard, dat scheidslieden geen
ingezetenen van Suriname behoefden te zijn, was nu bepaaId dat arbitrage
zou worden opgedragen aan drie belangelooze personen te ParamaribO.
Ten slotte zij nog de aandacht gevestigd op het slot van § 3 ..the Company shall take and pay for such (als de minimaal vastgestelde quantiteit)
bananas every week provided the quantity equals or exceeds such number
of stems per week", wat gelet de geintroduceerde boetenbedingen, weI niet
gf'interpreteerd zou mogen worden, dat de U. F. C. den planter met zijn
oogstrijp qu~ntum, dat onder het wekelijksch contract Ininimum bleef,
liet zitten.
Het contract is alleen in de Engelsche taaI ge&teld.
,

Een zeer belangrijke omstandigheid in het nieuwe contract is, dat
voor ieder planter individueel een wekelijks te leveren Ininimum
gesteld is, een beding dat in verplichting verre te boven gaat de overeenkomst, gemaakt in de oude akten tusschen Gouvemement en planter, een
minimum oppervlak in cultuur te zullen houden.
Middelen ter dwingende nakoming van eischen die in het oude contract
vervat waren, aIs opStaI, onderzetting en overneming van het plantagebeheer, zou de U. F. C. in zijn contract met planters niet verkrijgen.
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De Suriname-commissie heeft na de overlegging van het concept nog de
wenschelijkheid betoogd, dat bedongen zou worden het totaal der in de
geheele kolonie voor een verscheping te heffen boete, nimmer meer te doen
bedragen dan 5 dollar voor elke 100 bossen die aan het minimaal aantal
van 15.000 bossen zou te kort komen, er zou daardoor dus een evenredige
boete-vermindering toegepast kunnen worden.
De Minister van Kolonien deelde den Gouverneur mede in te stemmen
met de concepten en met de opmerkingen deze aangaande gemaakt door
de Suriname commissie, inzonderheid werd ook § II in het agreement niet
acceptabel geacht.
Het concept-contract werd nu in handen van de planters gesteld; het is
weT goed aan te teekenen, dat de planters tot daartoe nog geen werkzaam
aandeel hadden genomen aan de tot standkoming der te New-York ontworpen regeling. In een vergadering van planters, dd. 7 December 191 I,
werd het ontwerp-contract besproken. Er staan mij geen notulen van deze
vergadering ter beschikking, maar naar te lezen is in de Memorie van Antwoord dd. 19 December 1912 van de Surinaamsche begrooting voor 1913,
wenschte men de prijsregeling voor de Congo-bacoven niet te aanvaarden
en verzocht den Gouverneur (sedert 17 October 19II, Baron van Asbeck)
de U. F. C. te willen vragen de prijsregeling, zooals deze in het oude contract stond, in 1912 op beide varieteiten te blijven toepassen, ergo de onderscheiding vooralsnog niet in te voeren. (Een onderscheid waaraan, volgens mededeeling tijdens de pnderhandelingen te New York, de U. F. C.
zich beslist wenschte vast te houden). Dan, zoo redeneerden de planters,
zouden zij - thans nog Diet voldoende bekend met de cultuur der Congovaril!teit - na de ondervinding die in dat jaar kon worden opgedaan, in
staat zijn de bezwaren te beoordeelen die men in het ontwerp-contract
meende te zien. De Gouverneur schreef in dezen zin aan de U. F. C. op 10
Feburari 1912, waarop geen antwoord werd ontvangeft, tenzij men als
zoodanig wil beschouwen, het telegram dier maatschappij aan den Gouverneur van 26 September 1912, luidende: dat opkoop en verscheping van
de bacoven in Januari 1913 gestaakt zou worden 1).
Onder de pogingen die nu gedaan werden om de catastrophe nog af te
1) InmiddeIs was in Nederland door de Regeering een ontwerp voor deelneming in
de oprichting van een cultuurbank - welker wenschelijkheid, zooals ons bekend is.
de Surinamecommissie betoogd had - ingediend (5 Juni 1912). Door een motie de
Meester, aangenomen 23 Januari 1913, werd dit ontwerp van de agenda afgevoerd.
Verder kan op deze aangelegenheid hier niet 'w orden ingegaan, maar er bestaat welIicht aanleiding deze data te beschouw.en naast het tijdstip, waarop de U. F.e. de relatie
met Suriname afbrak.
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wenden, valt een reis te noemen die de Heer A. M. W. ter Laag als gemachtigde der planters naar New York maakte teneinde overleg te houden met
de U. F. C. De Gouverneur had hem medegegeven een gewijzigd concept
voor het agreement tusschen Gouvernement en U. F. C. (No.6). Of de
heer ter Laag ook beschikte over een nieuw geconstrueerd planterscontract
waarin de bezwaren dezer categorie geeIimineerd waren, is mij niet. bekend, maar meen ik te mogen betwij£elen bij de aard van het bezwaar dat
planters tegen het concept der Suriname-commissie hadden.
De verschillen tusschen no. 4 en no. 6 zijn de navoIgenden. De considerans is achterwege gebleven en § I ontbindt niet meer het oude contract,
dat, naar wij hiervoren reeds zeiden van meening te zijn, al ontbonden
was. In § z is een taalkundige verbetering aangebracht, overigens werd
niet meer wenschelijk geacht om, waar niet bekend was wat de planters
met de U. F. C. zouden overeenkomen, daaraan, door het vroegere slot
dezer prargraaf adhaesie te betuigen.
Aangezien het Gouvernement bij overeenkomst geen vrijdom van belasting mag verleenen, mocht § 16 van het primitieve concept niet behouden blijven en werden daarom de daar gegeven concessies naar § 8 overge.bracht, ten laste van het Gouvernement. De vrijdom van zegel voor de
planterscontracten was nu niet meer vastgelegd. Aangaande het geven van
inlichtingen, over het bedrijfvan den planter, van gouvernementszijde aan
de U. F. C., was nog bepaald, dat het contract van den planter in kwestie
met de U. F. C. daarvoor de toestemIning moest inhouden. De hiervoren
reeds gecritiseerde § I I was vervallen, hetgeen oorzaak is geworden van
verkeerde nummering der volgende paragrafen. In § IZ (nieuw) heeft men
niet,noodig geoordeeld den datum I Juli 1916 te behouden, aangezien het
agreement daarna nog onbeperkten tijd bindend kon blijven, de omissie
heeft echter geleid tot een foutieve redactie. De overige wijzigingen blijven
hier onvermeld.
Het bezoek van den heer ter Laag heeft evenwel niet tot resultaat geleid.
Op 15 Februari 1913 vertrok de laatste boot der U. F. C. van Paramaribo.
De kolonie verkeerde dus nu zonder eenige verschepingsgelegenheid voor

de bacoven. Een gunstige wending in de zaak bracht de Districtscommissaris van Nickerie, de heer van Romondt, die te Georgetown, in het aan
Suriname grenzende Britsch Guyana, vertoevende, op eigen initiatief eene
bespreking aa~oopte met de aIdaar gevestigde importeursfirma Booker
Bros, Mac. Connell & Co. Ltd .. Deze stap leidde tot het aanbod om een
proefztmding naar Europa te ondernemen. De firma beschikte over een
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eigen schip, de ..Imataka", een oude vleeschboot, die geregeld met importgoederen naar Guyana gedirigeerd werd en voorde thuisreiswillekeurig emplooi zocht. De planters moesten 10.000 bossen vrij afstaan; het vervoer
zou zijn voor rekening der firma, die evenwel de volle opbrengst der lading
mocht behouden. Ingeval van slagen der proefneming zou over een vaste
overeenkomst voor geregelde verscheping onderhandeld worden. Ret
voorstel yond gehoor en op 5 Mei 1913 vertrok de .. Imataka" naar Liverpool. De bossen brachten gemiddeld Il. 2.50 op. Sedert onderhield de
..Imataka" een geregelden dienst, wat evenwel neerkwam op een verscheping in ruim een maand tijds, hetgeen natuurlijk te eenenmale ontoereikend was. ' Deze vaarten werden uitgevoerd op onderling accoord I), het
aangaan van een verder reikende overeenkomst met de planters had de
proefneming nog niet tengevolge, maar een directeur van Booker Bros,
Mac. Connell & Co. Ltd., de heer S. Cameron, bracht een bezoek aan
's-Gravenhage en deed den Minister van Kolonien in briefvorm eenige
proposities.
Ret schrijven, gedateerd 3 Juli 1913, bevat terzake het navolgende .
..You are further, of course, aware that the Planters of Suriname
are very anxious to find a regular outlet for their Banana-crop.
"Under these circumstances we are desirous of putting before you
the following suggestion, as the basis for a contract, for the regular
shipment of such Bananas and we would be pleased to enter into
further negotiations with regard to saine, with view to entering upon
such a contract.
..We propose to provide an 18 tot 21 days regular service, from Paramaribo to either Liverpool, .10 Rotterdam, for average shipments of
about 30.000 Bunches, at an all round freight of 1/6 - one shilling
and sixpence-per Bunch, if to Liverpool,or, of 1/9-one shilling and
nine pence - if to Rotterdam. Dead Freight to be paid at the rate of
I/O one shilling - all round, per Bunch, for any quantity short of
what each steamer can carry, which Shippers may fail to supply.
These Freights and Dead Freights, to be paid by the Planters, but
such payment tot be guaranteed to us by your Government .
.. There are, of course, other methods which we might be prepared to
consider, as, for instance, - That we carry the Bananas and divide,
equally with the Planters, the nett Proceeds realized, with, as before,
your Government's guarantee of the payment of Dead Freight, as
above mentioned, should the Planters fail to supply the required
quantity of Bananas to ensure full shipments.
1) Voor de tweede reis werden de navolgende koopprijzen geconditioneerd f. a. s,
Paramaribo, 9 hnd. 1/8; 8 hnd. 1/1 1/ 4; 7 hnd. -/10.
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.. We should be pleased to consider any other proposal which you
may care to put before us.
Ten eerste male dus een contract, waarbij de vruchten der kolonie gebracht zouden worden in het moederland.
Bij de eerste offerte in den brief is niet gezegd hoe de planters in het bezit
zouden treden van de baten; de gedachte, die aan het voorstel ten grondslag ligt, is echter een geheel nieuwe, immers dit voorstel komt neer op een
vrachtofierte; er bestaat geen aanleiding deze te vergelijken met vracht,
die onder het oude contract betaald werd, aangezien de planters daarin
niet direct betrokken waren. De foutvracht stemt echter in wezen overeen
met het boetebeding voor tekort bij de vroegere overeenkomsten, zijnde in
het concept der 'Suriname-commissie $ 5 per 100 ontbrekende bossen. De
foutvracht van een shilling per qos zou met niet minder dan $ Z4 per 100
bossen overeen komen. Verscheping wordt voorgesteld een maal in 18 a. ZI
dagen, wat bij de wekelijksche afvaart der U. F. C. verre achterstaat, terwijl het gemiddeld verschepingsquantum het dubbele bedraagt van wat de
sub-commissie had geconditioneerd. Van het gouvernement (bedoold
schijnt te zijn het bestuur in Nederland) wordt garantie verlangd van de
vracht. De variant, in den brief gegeven, mist den concreten inhoud, die
gelegenheid zou kunnen bieden tot vergelijking.
Inmiddels waren ook hier te lande plannen beraamd om v:oor de Surinaamsche bacoven geregelde verscheping te vinden. Wij mooten stilstaan
bij voorstellen daartoo, door twee firma's in Rotterdam gedaan, die zich
denkbeelden hadden gevormd voor verscheping der vruchten naar Nederland en de·bedooling hadden zich niet alleen voor het vervoer te interesseeren, doch ook het oogmerk hadden den opkoop in de kolonie en den afzet in het groot in Nederland en via Nederland in Europa in handen te
nemen. Ret waren Wambersie & Zoon en Van Nievelt, Goudriaan & Co.,
beide gevestigd te Rotterdam, die hun plannen ontwierpen en individueel
een voorstel indienden, overeenkomstig hunne bedoelingen, bij den Minister van Kolonien. In de tweede week van Juni 1913 kwam van Rotterdamsche zijde de eerste propositie. Aan de firma Booker Bros. Mac Connell
& Co. Ltd. werd nu in overweging gegeven zich te Rotterdam te verstaan
en Minister Pleyte, die 29 Augustus opgetreden was, achtte het wenschelijk
dat de beide Rotterdamsche firma's zouden samengaan; hij yond deze
daartoe bereid. In combinatie boden zij toen op den 4den October 1913
den minister een ontwerp-regeling voor de verscheping enz. der Surinaamsche bacoven aan.
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Besprekingen over de concepten zijn tot in de maand Juli 1914 gaano.e
geweest, tusschen de drie betrokken partijen: planteIs, RegeeIing en Rotterdamsche combinatie. Toen werd door de laatstgenoemde een gewijzigd
concept ingediend, dat voor de planters bindend was en waarop deze dus
ja of neen konden antwoorden. Wij weten, dat het niet "ja" was, zooals uit
een brief der vergadering van planters aan den vertegenwoordiger der
Rotterdamsche combinatie te Paramaribo, dd. 25 Augustus, kan blijken. In
Nederland kreeg men het eerste bericht van dit einde der besprekingen op
30 Augustus 1914, in een telegram van den Gouverneur der Kolonie aan
den Minister, waarbij gemeld werd, dat de planters het contract niet
wenschten aan te gaan .. De poging was van de baan, het bacovenbedrijf
behoorde tot het verleden.
Het zijn de hiergenoemde eind-concepten - welke met welwillende
instemming der firma Wambersie & Zoon en Van Nievelt, Goudriaan & Co.
het licht mogen zien - die bijlage 7 en 8 vormen van deze inleiding.
Wederom was de regeling in twee contracten neergelegd. Bijlage 7 is de
overeenkomst tusschen het Gouvernement der Kolonie Suriname, hetwelk
in afwijking der vroegere contracten, waarbij de Gouverneur der Kolonie
was opgetreden, vertegenwoordigd werd door den Minister van Koloni!!n, .
en de firma's van Nievelt, Goudriaan & Co. en WambeIsie & Zoon, beide te
Rotterdam. De combinatie dezer beide firma~s zal, overeenkomstig hetgeen in de contracten toegepast is, hier verder aangeduid worden alS: de
"Maatschappij". De gebruikelijke concessies en toeschietelijkheden, ons
reeds uit de oude contracten bekend, worden der "Maatschappij "wedertoegezegd, wat overigens uit de overeenkomst onze aandacht verdient kan
beter ter sprake komen in verband met de bepalingen vervat in het contract van "Maatschappij" en plant~rs (no. 8).
Het complementeerende contract is quasi een collectieve overeenkomst
met de deelnemende planters, zij worden hierna in het algemeen met
Planters aangeduid. De overeenkomst zou aangegaan zijn na teekening
van het bovengenoemde contract met het gouvernement en aanvankelijk
van kracht blijven tot ultimo December 1919. Over de verlenging zou in
het eerste kwartaal van 1916 beraadslaagd worden en uitspraak gedaan
v66r ultimo Maart 1916, door eene commissie van vijf leden, waarvan twee
aan te wijzen door de planters, twee door de "Maatschappij" en de voorzitter door den Minister van Kolonien. Zoo tot verlenging besloten werd,
dan zou de overeenkomst met acht jaar verlengd worden, gerekend vanaf
een tijdstip, dat afhankelijk was van eene verplichting ten aanzien van den

"
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omvang van het verschepingsmateriaal, welke voor de ..Maatschappij"
gesteld was. De navolgende scheepsruimte zou geleverd worden:
Aanvankelijk twee sc)),epen, capaciteit 13.000 bossen elk, waarmede om
de 25 31 dagen verschepingsgelegenheid zou geboden zijn.
Na een jaar drie schepen, gelijke capaciteit, waarmede om de 17 a 23
dagen verschepingsgelegenheid zou geboden zijn.
Bij verlenging van het contract, allervroegst primo October 1917, eventueel later a1s door opgemelde commissie vast te stellen, vier schepen,
capaciteit 40.000 bossen elk, waarmede om de 8 a 12 dagen verschepingsgelegenheid zou geboden zijn.
Voor iedere planter was een hoeveelheid bossen, die hij per verscheping
te leveren zou hebben, ingeval der schepen berekend voor 13.000 bossen in
de eerste jaren, en ingeval der schepen berekend voor 40.000 bossen in volgende jaren, bepaald. De planter verbond zich daarenboven eene zoodanige oppervlakte in behoorlijke cuItuur te houden, dat daarvan redelijkerwijze de voor voornoemde levering benoodigde opbrengst mocht worden
verwacht. Maar het aantal H.A. dat zoodanig oppervlak zou moeten beslaan was niet genoemd, zooals zulks het geval was geweest in de oude
overeenkomsten tusschen Gouvernement en planters 1): Op eerste vordering der ..Maatschappij" zou de nakoming dezer verplichting, van voIdoende cultuur, gewaarborgd moeten worden door het vestigen van opstal.
De te leveren bacovensoort zou zijn uitsluitend Congo-varieteit.
De ..Maatschappij" zou desverlangd voorschot geven op de koopprijzen
der bacoven tegen eerste hypothecair verband of hypothecair verband
volgende onmiddellijk op de onderzetting ten behoeve van het Immigratiefonds, en van bedrijfsverband. De zekerheid hier vermeld zou voor aIle
vorderingen, uit hoofde der overeenkomst, gebezigd kunnen worden. Zooals men weet was de hypotheek van het gouvernement voor de bacovenvoorschotten bij de invoering van de grondrente in 1912, doorgehaald.
Tegen declaratie van uitgelegde bedragen voor werkloonen en, bij landen
die nieuw in bacovencultuur gebracht werden, mede van andere kosten,
zou de planter kunnen krijgen voor landen voor bacovencultuur in gebruik
ten hoogste 220 gId. per H.A. per jaar; voor landen nieuw met bacoven te
beplanten, in het eerste jaar dito 360 gld. Bij de overeenkomsten met planters behoorende bij het contract met de U. F. C. was de uitkeering voor
cultuur door het Gouvernement aan den planter,opten hoogste 276 gld.

a

1) De bepaling uit het concept der Surinamecommissie, aangaande inlichtingen
door den Directeur van den Landbouw te geven, die men in dit verband had kunnen
verwachten, is in het contract niet opgenomen.
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per H.A. per jaar gesteld. Over de voorschotten zou ten minste 6 %
rente per jaar berekend worden; oude contract 4 % over het saldo.
De navolgende prijzen waren genoteerd. Per volle bos, aan planters
die voorschot namen, 11. 0,55 + t van wat de bos in Europa bij verkoop
gemiddeld meer opbracht dan fl. 2,10; aan planters die geen voorschot
namen fl. 0,75 + t van wat de bos in Europa bij verkoop gemiddeld
meer opbracht dan fl. 2,45. Bij een verkoopprijs in Europa van 11. 2.45
per volle bos, ontvingen de planters die geen voorschot namen dus
21 cent meer.
Wilde men deze prijzen vergelijken met wat de planters ontvingen, of
zouden ontvangen hebben, volgens de contracten die vroeger aan de orde
waren geweest, dan zou beschikt moeten kunnen worden over een groot
aantal gegevens van prijzen, onder de om[)tandigheden die voor het nieuwe
contract gelden zouden, alreeds verwezenlijkt. Zoodanige precedenten bestaan evenwel niet, inzonderheid geldt de omstandigheid, dat de vruchten
door de onmogelijkheid voor planters om alsnog voorschotten te bekomen,
in den loop van '14 van verwaarloozing der cultures blijk gaven en de prijzen voor de opvolgende ladingen der "Imataka" hiervan den invloed ondervonden. Nemen wij echter den hiervoren reeds genoemden prijs van
fl. 2,50 per bos, die voor de eerste verscheping per "Imataka", bij de eerste
reis naar Liverpool verkregen was - en die zeker niet uitermate hoog genoemd kan worden - dan valt de vergelijking zeker niet ten nadeele van
de prijzen in het Rotteldamsch concept uit. Planters zouden bij de daar
gegeven regeling per bos genoten hebben 11.0,75, tegenover II. 0,65t onder
de oude regeling met de U. F. C. en fl. 0,581 in het ontwerp dat de Surinamecomruissie overgelegd had. Er valt nog op te merken, dat in het thans
besproken contract de seizoen-onderscheiding voor de prijsregeling was komen te vervallen. Het prijsfixum zou afgedragen worden twee dagen na de
levering, het meerdere tien dagen na verkoop in Europa; volgens het oude
contract zou betaling van het volle af te dragen bedrag uiterlijk 48 uren na
levering geschieden en was nog nadrukkelijk gezegd, dat betaling zou gedaan worden in Surinaamsch geld, een beding dat, gelet op den stand der
wisselkoers, niet zonder beteekenis geacht moet worden. Voor tekort in levering verbeurde de planter, tot aan de verlenging van het contract, een
boete van 11. 1,75 voor elke ontbrekende bos. Meer dan II. 150.000, in den
tijd van een jaar, zou van de gezamenlijke contracteerende planters echter
niet gevorderd worden. Na de verlenging zou de boete bedragen II. 1,25
voor elke ontbrekende bos van het voor de verlenging overeengekomen te
leveren quantum. Meer dan fl. 300,000, in den tijd van ~n jaar, zou in deze
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK IV.
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nieuwe periode van de gezamenlijke contracteerende planters niet gevorderd worden, echter alleen voor zoover het manco voort zou komen uit een
toestand der 'cultures, waarin trots aIle redelijke inspanningen geen
wijziging gebracht kon worden. Voor de eerste periode bevat het
contract nog de reserve, dat indien door Surinaamsche planters, die niet
aan het contrcat deelnamen, bacoven geleverd worden, bij geval van tekort in levering door de deelnemers, de boete van alle deelnemende planters gezamenIijk verminderd zal worden en evenredig afgeschreven met
een bedrag van een gulden per bos, aldus ter verscheping aangenomen.
In de ontwerp-overeenkomst tusschen den Minister van Kolonien en de
beide Rotterdamsche firma's had het gouvernement de garan¥e op zich
genomen van de betaling der boetes tot ten hoogste de respectievelijke
totalen hiervoren genoemd. De "Maatschappij" zou kunnen verIangen,
dat het gouvernement het bedrag van vorderingen op planters, die niet
tijdig voldaan waren, in hare handen zou storten, maarzijmoestgelijktijdig'
alle redelijke pogingen doen om de vorderingen alsnog op den betrokken
,planter te verhalen, desnoods in rechten. In de vroegere contracten was
aan het bedrag der oplegbare boeten geenonafhankelijkebeperkinggesteld,
de mogelijkheid bestaat dus niet de mindere of meerdere mate van schappeIijkheid van het boete-regime af te wegen. Stelt men echter de boete per
ontbrekende bos in de verschillende ons bekende contracten naast elkaar,
dan wordt gevonden: in de regeling met de U. F. C. /l. 0,25 (a)leen in de
maanden Maart-Juni); in het concept der Surinamecommissie /1. ~,25
(zonder beperking); in het aanbod van Booker Bros. Mac. Connell & Co.
Ltd. fl. 0,60. Evenwel dient bij deze vergelijking weI in acht genomen te
worden het verschillend traject eener-, en de verschillende omvang van
de normaal-Iading anderzijds.
Nog dienen de volgende bizonderheden aangestipt te worden. De "Maat- .
schappij" zou bevoegd zijn hare rechten en verplichtingen over te dragen
aan eene op te richten naamlooze vennootschap, met een oprichtingskapitaal van 5 millioen gulden, waarvan dadelijk fl. 500,000 te storten ~aren;
eene commissie samengesteld als .de hiervoren reeds meer genoemde, zou
echter moeten verklaren, dat de op te richten vennootschap behoorlijke
waarborgen zou bieden voor de verdere uitvoering van het contract. Het
gouvernement zou, nit hoofde van zijn overeenkomst met de Rotterdam, sche firma's, bevoegd zijn bij de N. V. eenen Regeerings-Commissaris aan
te stellen.
, Omtren~ de graad van rijpheid der vruchten hadden vroeger in het contract geen speciale aanwijzingen bestaan; uit § 13 van het contract van
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1906 volgde, dat de vruchten niet te rijp 1) mochten zijn bij de afievering l ).

Artikel 12 in het hier besproken concept is uitvoeriger in zijn redactie,
evenwel gold de tweede alinea van di~ artikel slechts voorwaarde1ijk, aangezien de Rotterdamsche firma's over deze passage nog advies verlangden
uit de'kolonie. Voor het keuren der vruchten was de gelegenheid geopend
dat de planters stem in het kapittel zouden hebben. in het oude contract
was het oordeel uitsluitend aan de U. F . C. toegewezen.
Van veel beteekenis is de bepaling in het artikel 17. waarbij de "Maatschappij" bevoegd verklaard werd hare rekening met elken planter te allen
tijde af te sluiten en het saldo op te vorderen, wanneer de "Maatschappij"
van oordeel is, dat de richtige terugbetaling der voorschotten gevaar liep,
of dat het geven van verdere voorschotten aan den planter niet leiden zou
tot een gunstig resultaat voor de bacovenle,,:ering.
Ret vergaan der schepen van de "Maatschappij" of het beloopen van
averij derzelven, zou gelden als overmacht, met het beding dat voor zoover
en zoo spoedig redelijk mogelijk zou zijn, de scheepsruimte opnieuw beschikbaar gesteld moest worden. De c1ausule. dat in geval de haven van
uitvoer in Suriname of van invoer in: Europa (en de V. S. van NoordAmerika) gesloten ' zou zijn, de verpllchtingen van het contract buiten
werking traden, was niet meer opgenomen.
De geschillen zouden volgens het nieuwe contract ter beslissing opgedra'gen worden aan drie arbiters, zitting ,hebbende te 's Gravenhage. een te
benoemen respectievelijk door plante~s en vervoerders en een door den
Minister van Kolonien. Er is niet vermeld aan welke rechtspraak partijen
zich onderwerpen zouden.
Nog kan er op gewezen worden, dat artikel 1 van het contract met planters uitdrukkelijk zegt, dat het vervoer der vruchten zal geschieden naar
Europa.
In de derde aline a van het tweede lid van artikel 2 wordt verwezen naar
artikel 5, terwijl klaarblijkelijk bedoeld is artikel 1.
Vergelijkt men de verplichting die de U. F. C, als vervoerder bij het contract van 19<>6 verkregen had, in wezim met die, welke voor de "Maatschappij" vastgelegd was in het concept van 1914, dan ontwaart men een
frappant verschil. In het oude contract moest de verscheper passende
1) In de Engelsche tekst staat aIleen "ripe".
I) De bacovenbossen worden op zekeren graad van rijpheid van de plant g.e sneden,

gemeenJijk aft, opdat eerst bij het in consumptie afleveren de vruchten volle rijpheid
verkregen zullen hebben; vandaar ook de noodzaak van transport in k~lruimten.
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scheepsruimte leveren bij een contractueel bepaald aantal bossen, bij het
nieuwe contract zouden de planters een passend aantal bossen moeten leveren bij een contractu eel bepaald aantal scheepsgelegenheden. De zorg
voor de bedrijfselasticiteit was dus overgebracht van den verscheper op
den planter.
Ofschoon het ontwerp-contract in zake den aanplant en verkoop der
vruchten een vorm koos die aan een collectieve overeenkomst doot denken,
wordt daarin met ieder planter afzonderlijk een regeling getrofien. Voor de
gevallen waarin de Planters gezamenlijk zouden mooten handelen, zoekt
men tevergeefs naar bepalingen die zulk samenwerken regelen en waarborgen.
Loopende de langdurige besprekingen ging de kwaliteit van het gewas
met reuzenschreden achteruit. De latere ladingen van de "Imataka"waren,
zooals reeds gezegd is, van inferieure kwaliteit. De Rotterdamsche combinatie zag zich toen genoodzaakt bij de overlegging van het eind-concept
voor enkele clausules een tijdelijke afwijking te bepalen, opdat inmiddels
nieuwe planten gekweekt zouden zijn, waarvoor men de in het contract
neergelegde regeling zou kunnen laten gelden. Gedurende het eerste jaar
der overeenkomst zou daarom slechts betaald worden, van hetgeen de bos
in Europa meer opbracht dan gemiddeld II. 1,70 (fl. 2,45 minus 11.0,75) de
eerste 75 cent geheel en van het meerdere de helft.
Van de vele bezwaren tegen het concept, die de planters hebben doon
verluiden, zullen slechts genoemd worden de beschouwing, dat de gestelde
scheepsruimte aanvankelijk te gering zou wezen, dat na het in de vaart
brengen van de vier schepen, die 40,000 bossen elk zouden vervoeren,
plotseling een enorme uitbreiding aan het ter verlading beschikbare
quantum moost gegeven zijn, dat die sprong niet ineens gemaakt kan
worden, maar voor geleidelijke uitbreiding weinig animo zou bestaan,
omdat het meerdere product aanvankelijk geen afvoer zou vinden. In
een adres, dd. 6 Juli 1915, van de "Vereeniging voor den Grooten Landbouw" aan den Minister van Kolonien, wordt gezegd, dat voor een met
voordeel uitgeoefend bedrijf noodzakelijk is, dat van den aanvang af een
tiendaagschen verschepingsdienst gesteld wordt.
Een ander struikelblok voor de planters was het bepaalde voor averij of
1) "De Surinamer" van 12 December 1913 schatte, dat
product niet afgevoerd zou kunnen worden.
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vergaan der schepen. Men wilde daarvoor geen overmacht bepaald zien.
veeleer schadeloos gesteld' zijn bij het ~itvallen van verschepingen uit dezen hoofde. In het concept der Surinamecommissie was even wei de overmachtclausule, ten aanzien del' schepen. ook nieuw ingelascht. De Rotterdamsche fuma's wilden van deze bevoegdheid geen afstand doen. De
firma Wambersie & Zoon stichtte de "Algemeene Stoomvaart Maatschappij" en dit lichaam gaf een <!rietal vruchtenschepen in bestelling. waarmee
het bacoventransport zou geschieden. Het eerste schip. de "Van Hogendorp", kwam op 25 Juni 1914 in de vaart. Om aan de verdere behoefte aan
scheepsruimte voorloopig te voldoen zou de firm~ van Nievelt, Goudriaan
& Co .• van Booker Bros. Mac. Connell & Co. Ltd. het S.S. "Imataka" charteren. Ret charter is mij niet bekend. maar naar verluidde noopten de bepalingen van dit charter de "Maatschappij" haar houding ten opzichte van
averij aldus te bepalen.
De verdere kritiek die vernomen is, moet ter zijde blijven. eendeels bestond zij uitsluitend daarin, dat de planters de geboden condities niet

gunstig genoeg vonden of is zij niet onmiddellijk opgebouwd op de bepalingen van het contract en bestaat er dus geen aanleiding daaraan in deze inleiding aandacht te schenken. anderdeels zijn de gemaakte opmerkingen
alleen van belang in een breeder verband. dat evenzeer buiten het bestek
van deze beschouwing moet blijven 1).
De bedoeling van het beding van opstal in de overeenkomst met de
planters is veelal verkeerd begrepen. hetgeen ook bij de Kamer-debatten
gebleken is. Gezegd is namelijk, dat er bezwaar tegen gemaakt werd. dat
ook planters die geen voorschot namen ten behoeve der "Maatschappij"
opstal op hun ondememingen had den te verleenen. Ret recht van opstal
was bedoeld als een waarborg voor behoorlijke cultuur. Ter verzekering
van de voorschotten moesten de planters hypotheek en bedrijfsverband
(oogstverband) geven. Ten opzichte van de voorschotnemers verleende
deze tweeledige regeling, ten deele dubbel. een zelfde bevoegdheid. immers
het genot van den beplanten grond en den eigendom van de daarop aangelegde gebouwen en beplantingen. kon de "Maatschappij zich zoo noodig
reeds verzekeren uit hoofde der, door de voorschotnemers te verleenen.

1) In het meergenoemde opstel in het .. Tijdschrift voor Economische Geographie"
is er nog op gewezen, dat het oordeel, of de landen in behoorlijke cultuur waren, of de
terugbetaling van voorschotten gevaar liep en of verdere voorschotten niet zouden
leiden tot resultaat. aan welke criteria ernstige consequenties verbonden waren, autoritair aan de "Maatscha{lpij" bleef.
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overige zakelijke rechten 1). Ook 4e overeenkomsten met planters, aansliJitende bij het contract van 1906; hadden de dubbele voorziening gehul~igd, aIleen was in de afspraak met planters, die voor eigen rekening
wenschten te werken (no. 3), he~ opstal niet bedongen. In geval het
beplant oppervlak te gering was kon, uit hoofde van een bepaling in dat
contract, fl. 100.- boete per H.A. per jaar opgelegd worden, de overeenkomst met gesub&idieerde planters hield deze bepaling evenieer in.
Wij zijn thans tot het einde genaderd van deze inleiding. Zooals gezegd
door het schrijven der planters dd. z5 Augustus 1914 aan de heer C. A. J.
Struycken de Roysancourt - wiens naam ons reeds bekend is, en die inmiddels de vertegenwoordiger der Rotterdamsche firma's geworden was,
hadden de planters het bacovenbedrijf feitelijk opgegeven. Van Niev~lt,
Goudriaan & Co., hadden reeds aan den heer Struycken gesc.hreven, dat indien niet uiterlijk Z9 Augustus bevestiging was verkregen, dat de planters
de definitieve voorstellen onvoorwaardelijk aannamen, zij zich naar aanleiding van condities door Booker Bros, Mac. Connell & Co. Ltd. gemaakt,
van de aangeboden overeenkomst vrijgesteld zouden moeten achten.
Op 9 Jull 19I4loste de "Imataka" haar laatste lading in de Rotterdamsche haven. De J?acoven te Rotterdam aangebracht gingen door betere
prijzen gelokt, in hoofdzaak naar Duitschland; Nederland bood aIleen
maar geld voor de inferieure bossen·. De inmiddels ingetreden oorlogstoestand zou aan de uitvoering van de overeenkomst ongetwijfeld ernstige bezwaren in den weg hebben gelegd. 'Zoover ik kan nagaan is bij de decisie
dit vooruitzicht niet op den voorgrond gesteld en heeft men deze profeti- .
sche overweging eerst bij de nabetrachting hooren uiten. Voor de waardeering der merites van het Rotterdarosche concept rooet zij m.i. buiten beschouwing blijven.
Wat de verdere gevolgen van dit einde van zaken voor de bacovencultuur in het bijzonder, en de Kolonie in het algemeen, geweest zijn, kan bier
ter plaatse niet vermeld worden I).
Volledigheidshalve dient echter nog aangeteekend te worden, ten aanzien van de voorziening in de behoefte aan landbouwcrediet, welke bij de
besproken contracten een belangrijk element gevormd had, dat een voorgenomen oprichting van een cultuurbank, roet een kapitaal van cen mil1) Zie voor 'de regeling van het oogstverband in Suriname: Gouvemementsblad
no. 21, 7 Maart 19II.
I) In 1912 werden uitgevoerd 213.999 bossen, in 1913 bossen 136.869, in 1914 bossen
(3 .161/ in 191~ bossen ..So, 1916 is l1et venp,elqell niet me~~ w(lar~.
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lioen gulden, in samenwerking van de NederIandsche Handel-Maatschappij, den l{oninklijken West-Indischen Maildienst, de Rotterdamsche
Bankvereeniging en de Surinaamsche Bank, in den loop van ditjaar verwezenlijking vond; eerIang zal de bank hare werkzaamheden aanvangen.

G. E. H.
Van de hierachter gepubliceerde bijIagen zijn de nos. 4-8 tot op
heden nog niet in het openbaar verschenen.
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No.
GELDENDE TEKST OP:( JULI
TEN

29 AUG.17

NOV.

1906

I.

I9to

VAN HET CONTRACT GESLQ-

TUSSCHEN HET GOUVERNEMENT

DER KOLONIE SURINAME (IN HET CONTRACT GENOEMD: "HET
GOUVERNEMENT") EN DE UNITED FRUIT COMPANY, GEVESTIGD TE BOSTON, MASSACHUSETTS, VEREENIGDE STATEN VAN
AMERIKA (IN HET CONTRACT GENOEMD: "DE COMPANY").

I. Het Gouvemement verbindt zich om aan de Company te
verkoopen alle voor den handel geschikte bacoven, welke voor
export zullen geteeld worden krachtens de verordening van 22
Juli I905 (G. B. no. 53), met de belofte dat noch rechtstreeks
noch zijdelings bacoven voor uitvoer aan iemand anders zullen
verkocht worden.
Het Gouvemement is vrij om met de bacoven, die niet voor de
Company aannemenlijk zijn, te doen wat het verkiest, uitgezonderd ze uit te voeren in verschen staat.
2. Het Gouvemement zal voorts alle pogingen in het werk stellen om de planters er toe te bewegen bacoven aan te plant en en
aan de Company te verkoopen op dezelfde voorwaarden en voor
denzelfden prijs als die, welke onder de directe controle van het
Gouvernement worden geteeld.
a) 3. De Company verbindt zich al de voor den handel geschikte bacoven te koopen en te betalen op de voorwaarden en
voor de prijzen, hiema genoemd tot een maximum aantal van
1:.500.000 bossen per jaar en bovendien zooveel meer ais er geproduceerd zullen worden op de oppervlakte, waarvoor het Gouvemement contracten heeft gesloten ter uitvoering van deze
overeenkomst met bacoven te worden beplant. De betrekkelijke
oppervlakte bedraagt thans 3.2:(2 hectaren.
4. Ten einde de uitvoering van dit contract mogelijk te maken,
wat betreft de productie van een voldoende hoeveelheid, verbindt zich het Gouvemement om te zorgen dat elk jaar ongeveer
1.000 hectaren met bacoven beplant zijn v66r den l;n April van de
jaren :(go7, :(go8 en I909, met de bevoegdheid om ook de geheele
oppervlakte van ongeveer 3.000 hectaren in het :(ste en 2de jaar
te beplanten.
a) Wijziging van 9 Juni 1909·
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No. r.
GELDENDE TEKST OP I JULI I9IO VAN HET CONTRACT GESLOTEN 29

AUG.17

NOV. I906 TUSSCHEN HET GOUVERNEMENT

DER KOLONIE SURINAME (IN HET CONTRACT GE)TOEMD: "HET
GOUVERNEMENT") EN DE UNITED FRUIT COMPANY, GEVESTIGD TE BOSTON, MASSACHUSETTS, VEREENIGDE STATEN VAN
AMERIKA (IN HET CONTRACT GENOEMD: "DE COMPANY").

The Government agrees to sell to the C6mpany all the merchantable (bacoves) bananas which shall be produced for export
under and according to ordinance dated July 22/!905 (G. B. no.
53) and agrees to sell to no one else for export directly or indirectly any bananas.
I.

The Government is free to do with the bananas which are not
acceptable for the Company whatever it chooses; except to export in natural state.
2. The Government agrees to do all in its power to influence
all planters to grow bananas and sell them to the Company on
the same terms and conditions as those which are directly under
the Governement control.
3. The Comapny agrees to buy and pay for all the merchantable bananas on the terms and for the prices herein after named,
up to a total quantity per year of 1.500.000 stems and as many
more as may be produced in excess of this amount from the area
which the Governement has arranged to have planted in bananas
for the fulfillment of this agreement. The area referred to is understood to amount at present to 3.2!2 hectares.

4. To insure the quantity that shall be produced during the
term of this contract the Government binds itself to have about
I.OOO hectare planted each year before the first day of April of
the years I907, 1908 and I909 or the whole quantity :may be planted during the first and second year.
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a) Het Gouvernement kan vanaf to Juni 1:909 contracten
sluiten met bacovenplanters, boven en behalve voor de oppervlakte in de eerste alinea bedoeld mits daartoe de schriftelijke
toestemming van de Company ontvangen is voor elk te sluiten
contract, zullende van elk contract een afschrift worden gegeven
aan de' Company.
.
Zulke nadere contracten zulle,n den len Juli .1:9IS eindigen en
vanaf I Juli 191:6 zal daarop riiet van toepassing ziju de boetebepaling van § 8; maar overigens zullen ze aan de Company tot 1
Juli 191B de nakoming van alle voorwaarden in de tegenwoordige
overeenkomst opgenomen verzekeren, zonder nadeel voor de
Company.
Het bovenstaa'nde is oak toepasselijk op de contracten reeds
gesloten met de ondernemingen Geyersvlijt en Nieuw-Grond, die
in t'9I8 zullen eindigen .
. 5. De eerste verzending van bacoven krachtens dit contract
za1llloeten plaats hebben tusschen 1: Februari en 1: April Igo8, op
een dag door den Gouverneur van Suriname in overleg met de
Company vast te stellen.
. 6. De Company zal niet verplicht zijn krachtens dit contract
bacoven van Suriname aan te neme~, tenzij de hoeveelheid het
aantal van minstens 20.000 bossen per verzending (schip) heeft
bereikt.
7. Ret Gouvernement is verplicht om elke week op Vrijdagmorgen aan den·vertegenwoordiger van de Company of aan diens
gekozen domicilie te Paramaribo, op te geven de hoeveelheid
bossen, die in de 2de week daarna voor verzending kunnen ver. wacht worden, teneinde de Company in de gelegenheid te stellen
om te zorgen dat er een schip of schepen voor de ver~ending in die
week zullen zijn.
b) 8. ' Indien in eenige week het aantal bossen dat ter verscheping wordt aangenomen minder bedraagt dan 20,000 dan zal de
Company voor die bacoven niet de vblle prijzen betalen, maar zal
J;O dollar aftrekken voor elke J;OO bossen ' of gedeelten daarvan,
die aan de 20.000 ontbreken.
Er wordt overeengekomen, dat indien de geschatte hoeveelheid
op zeker tijdstip niet voldoende is om twee schepen, waarmede in
a) Wijziging van ' 10 Juni 1909.
b) Wilzigingen van 29 AUg.j20 Dec. 1906 en 9 Juni 1908..

I
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The Government can from June roth 1909 make contracts with
banana growers additional to the area mentioned in paragraph 3
but only upon receiving written consent from the Company for
each additional contract, a copy of which shall in each case be
furnished to the ·C0Il?-pany.
Such additional contracts shall expire on July 1st r9!8, and be
exempt after July 1st %916, from the fine imposed by paragraph
8, but shall otherwise insure to the Company until July lst rglS,
the carrying out of 'all ' the provisions of the hereby amended
agreement without detri~ent to the Company.
This is applicable to the contracts already made with the estates Geyersvlijt and Nieuw-G1;ond, expiring in !gIS.
5. The first shipment unter this agreement shall be between the
first day of February and the first day of April rg08, on date to
be mutually determined between the Governor of Surinam and
the Company.
6. The Company shall riot be obliged to take bananas from
Surinam under this contract, unless the quantity shall have reached, or be the amount of 20.000 stems per ship.
7. The Government shall each week on Friday morning give an
estimate to the Company's representative or at his domicile at
Paramaribo of the quantity of stems that may be expected .for
the second week thereafter in order that .the Company may provide ships for the transport of the bananas for that week.

8. Should the number of stems accepted for shipment in any
week fall short of 20.000 the Company shall not pay full prices .
for such bananas, but shall deduct an amount .equivalent to ten
Doll~s for each roo stems of fractions thereof, needed to make
up 20.000 stems.
It is mutually understood that when the estimated quantity
at anyone time is not sufficient to load two of .the ships provi-
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den dienst voorzien wordt, te beladen maar te veel voor een schip,
dan zal de Company niet verplicht zijn in die week eene grootere
hoeveelheid af te nemen dan door een schip kan worden geladen
maar de Company aanvaardt de verplichting om aIle krachten in
te spannen dat de volgende week de tonnenmaat zooveel zal worden vergroot dat de planters zoo minmogelijk verlies zullen
hebben.
Als vaststaande wordt aangenomen dat partijen die dit contract hebben 'aangegaan, elkander zoovee1 mogelijk bij de uitvoering er van zullen helpen.
9. Zoodra de verzendingen zijn beg onnen zal de Company verplicht zijn om de bacoven eens in de 2 weken aan te nemen, indien de hoeveelheid per verzending minstens bedraagt 20.000
bossen en zoo dikwijls meer dan eens in de twee weken als de beschikbare hoevee1heid zulks vereischt.
Mocht de hoeveelheid bossen per week 20.000 bedragen dan zal
de Company verplicht zijn de bacoven eens per week te nemen.
lO. De Company verbindt zich om telkens eene zoodanige kennisgeving aan den Inspecteur van den Landbouw of aan het door
hem gekozen domicilie te Paramaribo te do en dat de planters
tenminste zes en dertig uren zullen 4ebben om de bacoven te
oogsten en af te leveren, zijnde het de bedoeling dat de inlading
ten minste l2 uren voor het eindigen van den termijn van 36 uren
zal beginnen.
Indien de kennisgeving wordt gedaan tusschen 6 uur 's avonds
en 6 uur 's morgens dan zal de termijn van 36 uren beginnen te
loopen vanaf 6 uur in den morgen; wordt de kennisgeving op een
anderen tijd gedaan, dan zal ze gelden, na verloop van 2 uren, nadat ze is gedaan.
De Company zal niet verplicht zijn de bacoven te ontvangen
die aankomen na den tijd, vastgesteld voor het vertrek van het
schip.
II. Wanneer er op den tijd, vastgesteld voor het vertrek, nog
geen schip mocht gereed zijn om de lading te ontvangen dan zal
de aflevering der bacoven op een behoorlijke plaats geschieden
aan den vertegenwoordiger der Company of bij diens afwezigheid aan den ambtenaar daartoe door het Gouvemement aangewezen; in dit geval zullen de bacoven onmiddellijk na de aflevering
aan dien ambtenaar voor rekening en risico van de company zijn.
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ded in this service but too much for one, the Company is not
obliged to give orders that week for a larger quantity than can
be carried by one of these ships but the Company shall endeavor
to arrange to increase its tonnage for the succeeding week so as
to save as nearly as possible any loss to the planters.

It is understood that the parties to this contract shall mutually
aid each other as much as possible in carrying out this agreement.
9. A;:. soon as shipments are begun under this contract the
Company agrees to take the bananas once every two weeks provided the quantity equals 20.000 stems per shipment and as
much oftener as the quantity of bananas will justify.
When the quantity per week equals 20.000 stems, the Company
will take the bananas once each week.
roo The company agrees to give notice in such manner to the
Inspector of Agriculture or at his domicile at Paramaribo that the
planters shall have at least thirty six hours in which to cut and
deliver the bananas, it being the intention that the loading shall
begin at least I2 hours before the termination of the 36 hours.

If notice is given between six o'clock in the evening and six
o'clock in the moming the terms of 36 hours shall begin to count
from six o'clock in the moming; if notice is given at other time
the notice shall begin to count two hours after it is given.

The Company shall not be under any obligation to receive fruit
which arrives after the expiration of the time, stated for sailing
of the ship.
II. If there is no ship at the time mentioned for the sailing the
delivery in that case shall be done to the representative of the
Company, or in his absence to an officer appointed by the Govemment at a reasonable place, in which case the bananas shall
be at the responsibility and peril of the Company immediately
after the delivery to that officer.
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I2. Aile bacoven krachtens dit contract bestemd voor de Company moeten worden afgeleverd door het Gouvernement langs
zijde van het schip, daarvoor door de Company aangewezen, en
moeten door de mannen die ze aanbrengen aan de bemanning
van het schip worden afgegeven, met andere woorden de bacoven
moeten worden afgeleverd op de verschansing of aan een der
po orten van het schip ter keuze van de Company.
De bacoven zullen gesorteerd en uitgezocht worden aan boord
van het schip door de personen daartoe door de Company aangewezen en er zal voor elke booUading die zal ontvangen zijn, aan
den vertegenwoordiger van het Gouvernement die aldaar tegenwoordig is, een ontvangbewijs worden uitgereikt.
13. De bacoven zull¢n worden geclassificeerd als voIgt: Bossen
van 9 of meer goed ontwikkelde handen zullen als eerste soort '
worden beschouwd. Bossen van 8 goed ontwikkelde handen als
2de soort en die van 7 goed ontwikkelde handen als 3de soort.

Door de personen door de Company aangewezen om de bossen
te ontvangen en te sorteeren zuHen worden afgekeurd als ongeschikt aIle bossen waarvan de bacoven opengeschramd, gekneusd
of gebroken zijn of op andere wijze beschadigd en alle bossen waarvan de bacoven misvormd of niet goed ontwikkeld zijn, bijv. dat
de vingers te kort of in elkander gegroeid zijn, of die te dun, te
dik, te rijp of te oud zijn of op andere wijze niet geschikt voor vervoer of verkoop.
Aile afgekeurde bacoven zullen in de rivier geworpen of teruggegeven worden ian de booten, die aanbrachten en zulks ter keuze
van het Gouvernement.
14. De Company verbindt zich Om te zorgen dat er een sleepboot aanwezig is bij het laden om de lichters of booten die de
bacoV'en aanvoeren te helpen langs de zijde van het schip te komen voor het afleveren, waartoe deze die booten of lichters van
hunne dichtst bijzijnde ligplaats langs zijde van het schip zal
moeten sleepen.
Het Gouvernement zal, ingeval de Company vaor dit doel geen
sleepboot disponibel heeft, er een beschikbaar steHen, en de onkosten daarvoor, namelijk aIleen de onkosten voor het stoken
en de bemanning gedurende den tijd dat die boot ten dienste der
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12. All bananas ordered by the Company under this contract
shall be delivered by the Government at the side of the ships
which the Company may provide, and each stem handed by the
boatman of the Government to the men of .the ship; in other
words shall be delivered on the rail of the ship or at the sideports
of the ship as may.be preferred by the Company.

The bananas shall be classified and selected on board the 'ship
by receivers or selectors provided by the Comp~ny, and a receipt
given to the representative of the Government wp.o shall be present, for each boat or lighter load of bananas reveiced.
13. The bananas shall be classified as follows:
Stems containing nine (9) fully developed hands and abo.ve,
shall be considered as "FirstsJ '. Stems containing eight (8) fully
developed hands shall be considered as "Seconds". Stems containing seven (7) fully developed hands shall be considered as
"Thirds".
Rejections shall be made by the Company's receivers or selectors of all stems of bananas which shall be scratched, bruised,
broken or otherwise injured and of all stems which are misshapen,
improperly, developed as short fingered twisted, too thin, too
full, ripe, stale or otherwise unsuitable for transportation or
unmerchantable.

All rejected bananas shall be thrown into the river by the Company or handed back to the boatman who deliver them, at the
option of the Government. .
14. The Company agrees to provide a towboat to assist the
lighters or boats in coming along side the ships to deliver bananas, but this shall not be construed to mean that the Company
shall do more than tow the boats or lighters from near by anchorage to the ships side. . .
In the event of the Company n~t having a towboat of their own
on any or all occasions to do this work the Government agrees
to provide one, charging the Company for such service the daily ,
cost of the running expences of the boat for the ,days it is in the
'\
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Company in gebruik is geweest, aan de Company in rekening
brengen.
a) 15. De Company zal voor de bacoven, die door de daarvoor
aangewezen ontvangers worden aangenomen, de volgende prijzen
betalen:
35 dollarcents per volle bos (eerste soort) die van af I Juni
1909 tot en met 16 Augustus I909 zal worden aangenomen.
Te beginnen met het jaar 1910 35 dollarcents per bos van de
eerste soort, aangenomen tusschen I Maart en ultimo Juni en 30
dollarcent voor de eerste soort, aangenomen van af r Juli tot en
met r6 Augustus.
Gedurende bovengenoemde tijdvakken zullen achthandsch
bossen worden geteld voor twee derden en zevenhandsch bossen
voor halve van de eerste soort.
De prijs der bacoven aangenomen in de maanden of gedeelten
van maanden, niet hierboven genoemd, zal zijn 20 dollarcents
voor de eerste soort; achthands (tweede soort) zullen voor half
worden geteld; zevenhands (derde soort) zullen, voor zoover ze
aangenomen worden, ook als half worden geteld, blijvende de
Company vrij om gedurende dienzelfden tijd al of niet de zevenhandsch bossen aan te nemen.
Deze prijzen hebben betrekking op Amerikaansch goud of het
equivalent in Surinaamsch geld. De betaling zal na de levering
plaats vinden, zoodra de rekening behoorlijk kan zijn opgemaakt,
maar in geen gevallater dan 48 uren nadat de inlading is afgeloopen.
De datum, waarop de kennisgeving tot oogsten werd gegeven,
zal beslissen over de maand, waartoe een verscheping betrekking
heeft.
b) 16. Met den naam "bacoven" wordt in deze overeenkomst
alleen de soort bedoeld die thans door de Company uit Jamaica
wordt uitgevoerd en de zoogenaamde Congo-varieteit, tenzij
eenige andere soort of soorten door de Company schriftelijk zullen worden aangeduid als ook te voldoen voor gedeeltelijke of
geheele uitvoering van deze overeenkomst.
De Congo-varieteit moet aan de Company in afzonderlijke
a) Wijzigingen van 27 Maart 1908 en 9 Juni 1909.
b) Wijzigingen van 9 Juni 1909 en 4 Mei 1910.
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Company's service.
IS. The Company shall pay for the bananas accepted by their
receivers the following prices:
35 cents for First accepted from June 1st 1909, and up to and
including the 16th day of August 1909.
Beginning with the year 1910 35 cents for Firsts accepted from
the first of March and up to and including the last day of June,
and 30 cents for Firsts from the first of July and up to and including the sixteenth day of August.
During the periods abovenamed, eight hand bunches shall
be counted as two thirds and seven hand bunches as half.
The price of bananas accepted in all months, or parts of months
not named above, shall be 20 cents for Firsts; eight hands (Seconds) shall be counted as one half, seven hands (Thirds) when
taken, also as one half, it being optional with the Company to
take sevens during those periods.

These prices refer to American gold or its equivalent in the
money of Surinam and payments shall be made as soon, after the
bananas of each shipment are received, as the accounts can be
conveniently made up, which shall not exceed forty eight hours
from the time the receiving of any particular shipment is completed.
To determine to what month any shipment shall correspond
the date on which the order to cut was given shall be taken.
16. The name "bananas" in this agreement shall be understood to mean only the variety at present exported from Jamaica
by the Company and the so called Congo-variety until some other
variety or varieties are indicated in writing by the Company as
also satisfactory to them for the partial or total fulfillment of
this agreement.
The Congo-variety must be delivered to the Company in se-

NED. ECON.-HIST. ARCItIEF. ]AARIlOEK VI.
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ponten geleverd worden, of afzonderlijk gehouden worden in
dezelfde pont, waarmede andere soorten worden vervoerd, wanneer de hoeveelheid van de plant age te gering is om het gebruik
van een tweede pont te rechtvaardigen.
De Company verwacht tusschen IS November I9IO en 3l Mei "
19u een half ..millioen plantsoenen van de Congo-varieteit te
kunnen verschaffen, afkomstig van de planten, welke nu in de
kolonie zijn, welke plantsoenen de Company zal afleveren aan den
rivieroever van plant age Dordrecht of ergens anders aan de
Surinamerivier, waar de ponten van de plantages ze kunnen
inladen voor een prijs van ten hoogste twintig gulden per duizend,
onder beding dat aan de Company voor elk geleverd plantsoen
een goed plantsoen van de Congo-varieteit zal worden ternggegeven, indien en zoodra de Company zulks mocht .verlangen ."
tusschen een en drie jaar na:dat de Company de plantsoenen
heeft verstrekt. De Company zal ·zoo noodig vier maanden te
voren kennis geven wanneer zij de afgifte verlangt. De plantsoenen moeten op de plantages in goeden toestand zoodanig
worden klaar gelegd dat zij gemakkelijk in de ponten kunnen
worden geladen welke de Company ter afhaling daarvan zal
zenden.
Deze overeenkomst brengt voor de Company geen verplichting
mede meer te leveren dan 500.000 plantsoenen.
De door de Company te verschaffen plantsoenen zullen naar
gelang van behoeften over de verschillende plantages worden verdeeld, zooals door de Company telkenmale na overleg met den
Directeur van den Landbouw zal worden aangegeven.
I7. De Company zal de schepen die zij voor den export van
bacoven heeft bestemd, kunnen doen ankeren op zoodanige plaatsen in de rivier of rivieren van Suriname, als voor het doel het
meest geschikt is en waaromtrent onderling zal worden overeengekomen; mocht het noodig zijn dat de schepen van een steiger
gebruik maken, dan zal het Gouvernement daartoe eene behoorlijke ruimte op zijn eigen steigers kosteloos beschlkbaar stellen,
met uitzondering van het geval, dat het gebruik maken van den
steiger niet met dit contract in verband staat.
i8. De Company zal gedurende de eerste 5 jaren van dit contract vrijgesteld zijn van de betaling van alle haven- of reedegelden, (uitgezonderd loodsgelden) en na a£loop dier 5 jaren niet
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parate punts or be kept separate in the same punt where the
quantity from a given estate is too small to justify the use of
two punts.
The Company expects to be able to supply one half million
suckers of the Congo-variety from plants now in this Colony
between November 15th 1910 and May 31st 19II, which the Company will deliver on the river's side at Dordrecht or elsewhere on
the Suriname River where the punts from the estates can get
them, for not exceeding Twenty Guilders per thousand, and the
returning to the Company of one good sucker of Congo-variety
for each one furnished by the Company at any time that the Company may desire between one and three years after the Company
furnishes them. The Company to give four months notice (if
required) whenever the Company wishes a delivery made. Suckers to be placed at the estates in good condition convenient for
loading into the punts the Company sends for them.

This agreement carries no obligation to supply more than
500.000 suckers.
The suckers supplied by the Company to be distributed to the
various estates in proportion to their needs, which the Company
determines from time to time after consulation with the Director
of Agriculture.
17. The Company shall have the right to anchor the ships
which it provides for the export of bananas in whatever part of
the river or rivers of Surinam are most convenient for the purpose
and to be mutually agreed upon; and should it be necessary for
the ships to go to a wharf the Government shall provide suitable
space at its own wharfs free, except when for business not connected with this contract.

18. During the first five years of this contract the Company
• shall not be required to pay anY,harbour dues or port charges
(except pilotages) and thereafter no more than is charged to
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meer behoeven te betalen dan aan andere personen of maatschappijen berekend wordt.
De Company zal van aile verplichtingen uit dit contract voortvloeiende ontheven zijn gedurende den tijd dat de haven van uitvoer of die van invoer gesloten is tengevolge van oorlog, epidemie,
quarantaine of tengevolge van welke oorzaak ook en daarvan ontheven blijven totdat de gewone toestand weder hersteld is.
Als havens van invoer komen aileen inaanmerking, havens in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika of Europa.
I9. Het Gouvernement verbindt zich om het de Company met
aIle te zijnen dienste staande middelen gemakkelijk te maken in
het verkrijgen van arbeiders, zooals de Company die noodig heeft
voor hare zaken in Suriname.
Mocht het voorkomen dat door werkstaking of andere arbeiderskwesties de Company geen arbeiders kan krijgen om hare
schepen te laden dan zal het 'Gouvernement aIles wat in zijn vermogen is in het werk stellen om het laden mogelijk te maken.
a) 20. Indien van de Company uitvoerrecht of eenig ander
recht of belasting op bacoven of op den handel van de Company
in bacoven wordt gevorderd zaI dit door het Gouvernement
worden betaald.
2I. De uitvoering van dit contract zal beginnen den Isden Juli
I906 en eindigen op I Juli IgI6, terwijl uitdrukke1ijk is overeengekomen, dat het Gouvernement het recht zal hebben zich aan
dit contract te onttrekken na verloop van 3 jaren, op de voorwaarde dat het in zijne plaats stelt aI de maatschappijen en personen, met wie het ten aanzien van deze overeenkomst heeft gecontracteerd en dit geschiedt op zulk eene wijze dat de Company
is gewaarborgd dat aI de bepalingen dezer overeenkomst zullen
worden nagekomen en zij er geen nadeel van zal hebben.
De Company zal domicilie kiezen te Paramaribo en onderwerpt
zich aan de wetten en de rechtspraak der kolonie Suriname.
22. AIle geschillen of twisten, welke naar aanleiding van dit
contract tusschen partijen mochten ontstaan en tusschen hen
niet in der minne kunnen worden uitgemaakt, zullen worden
onderworpen aan de uitspraak van scheidslieden op de gewone
wijze, namelijk:
II) Wijziging van 9 Juni IS/09.

"
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other people or companies.
The Company shall be free from all its obligations arising under
this contract in case the port of export or that of import should be
closed on account of war, epidemic, quarantine or any other cause
whatever and so remain until normal conditions are reestablished.
The harbours of import to which this applies are only in U. S. of
America or in Europe.
19. Tl}e Government agrees to facilitate the Company in all
reasonable ways in obtaining such labourers as the Company
may need for their business in Surinam.

Should it occur at any time during the life of this contract that
by reason of strike or other labour trouble the Company cannot
obtain labourers to load its ships, the Government shall do all in
its power to make loading possible.
20. Export duty, any other duty or tax upon bananas or upon
the banana business of the Company, when exacted from the
Company shall be paid by the Government.
21. This contract shall begin the IS July 1906 and terminate
in July 1st 1916 with the understanding that the Government is
entitled to withdraw after the term of three years provided it
substitutes in its place all the companies and individuals with
which it has contracted for the fulfillment of this contract in
such manner as to insure to the Company the carrying out all
the provisions of this contract without detriment to the Company.

The Company shall elect domicile at Paramaribo and is submitted to the laws and the administration of justice of the Colony
of Surinam.
22. Any disputes or differences which may occur between the
parties to this contract which cannot be amicably settled between themselves shall be settled by arbitration in the customary
manner in such cases, to wit:

(
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elk der partijen (het Gouvernement en de Company) zal een
scheidsman aanwijzen. Deze twee zullen tezamen een derde aanwijzen; de uitspraak van de meerderheid zal voor partijen bindend zijn. Mochten de twee scheidslieden eventueel niet omtrent
de benoeming van een 3den tot overeenstemming kunnen komen,
dan zal de zaak ter beslissing bij den daartoe bevoegden rechter
worden aangebracht.
AIle gedingen over geschillen als hierboven bedoeld zullen worden gevoerd te Paramaribo overeenkomstig de wetten van Suriname, maar het is niet noodig dat de scheidslieden ingezetenen
van Suriname zijn.
23. Dit contract is geschreven in het Nederlandsch en daarnaast in het Engelsch, voor het gemak van beide partijen. De
Nederlandsche tekst zal de officieele tekst zijn en de Engelsche
tekst zal, ingeval van geschil over de bepalingen gebruikt kunnen worden voor uitlegging daarvan.
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Each party (the Government and the Company) shall each select one arbitrator. The two shall mutually agree upon a third;
and the finding of the majority of the three shall be binding upon
the parties to the contract. If the two arbitrators cannot agree
upon a third the case shall be tried by the court of justice.
Any such arbitration proceedings shall take place in Paramaribo (Surinam) in according with the laws of Surinam, but the
arbitrators need not necessarily be residents of Surinam.

23. This contract is written in Dutch and English on the same
pages for the better understanding of the parties to the agreement.
The Dutch text will be the binding text and in case of misunderstanding the English text must be taken for the explanation.
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No.2.

FORMULIER VAN DE OVEREENKOMST GESLOTEN DOOR HET GOUVERNEMENT DER KOLONIE SURINAME MET EEN PLANTAGEEIGENAAR, WERKENDE MET GOUVERNEMENTSSTEUN. (BEHOORT BI] NO.

r).

Voor - - - - (enz.) compareerden Arnoldus Gerardus
van Wieringen, Administrateur van Financien, ten deze optredende voor het Koioniaal Gouvernement van Suriname, en
voor het Immigratiefonds in de Kolonie Suriname, krachtens en
ter uitvoering van de Gouvernements-Resolutie de dato I t Juni
1909 no. 7274 (G. S. Afd. II) in verband met de verordening van
22 Juli r905 (G. B. no. 53) ter eener en - - - - ter andere zijde
De comparant ter andere verkIaarde aan het Koloniaal Gouvernement te verleenen eene verlenging van het recht van opstal,
omschreven in de akte, verleden ten overstaan van den ondergeteekende notaris, d.d. - - - - r90 , op het land groot ongeveer - - - H.A.van de plant age - - - gelegen--- binnen
de bestaande bepoldering en op het plan der plantage, gehecht
aan deze (aan bovenvermeIde) akte, nader aangeduid met de
~~::rs
bestemd voor de cultuur van bacoven voor
export.
De comparant ter eener verklaarde voor het Koloniaal Gouvernement bedoelde verlenging van het recht van opstal te aanvaarden.
Tusschen partijen is verder bedongen hetgeen voIgt:
Artikel x. - Onder cultuur wordt in dit contract verstaan
behoorlijke cultuur van bacoven voor export, - waaronder ook
begrepen is het op tijd oogsten, het transport en de aflevering ter beoordeeling van het Gouvernement.
Onder Gouv:ernement wordt in deze akte verstaan zoowel de
Gouverneur als de door den Gouverneur voor bepaalde handelingen, bedoeld in dit contract, aangewezen ambtenaren.
Artikel 2. - De cultuur geschiedt door contract ant (e) ter
andere zijde voor rekening van het Gouvernement. Hij (zij) wordt
daartoe in staat gesteld door de uitkeering door het Gouvernement uit de opbrengst van afgeleverde bacoven, van ten hoogste

____,

,

,

·1

DE SURINAAMSCHE BACOVENCONTRACTEN.

249

f 23·- per maand en per hectare in cultuur gehouden land, naar
gelang van de verrichte werkzaamheden, ter beoordeeling van het
Gouvernement. De uitkeering zal geschieden in maandelijksche
of in wekelijksche termijnen ter keuze van contractant ter andere
zijde.
Het Gouvernement behoudt zich de bevoegdheid voor de in het
vorig lid bedoelde uitkeering per maand te verlagen tot de gemiddelde opbrengst per hectare per maand .over het laatstverloopen
tijdvak van zes maanden met dien verstande dat als tijdvakken
van zes maanden zullen worden genomen de maanden Juni tot en
met November en December tot en met Mei.
De uitkeering houdt op bij het eindigen van het recht van opstal.
Artikel 3. - Contractant(e) ter andere zijde verbindt zich:
I~. v66r ultimo Decembeugog - -H.A.in cultuur te brengen;
2°. de cultuur te onderhouden tot I Juli 19r6 met bevoegdheid
om de in cultuur gebrachte oppervlakte land, na verkregen toestemming van h~t Gouvernement, geheel of gedeeltelijk te ver.
vangen door gelijke oppervlakte nieuw land;
3°. voor de cultuur beschikbaar te houden een voldoend aantal
arbeiders;
4°. zorg te dragen voor behoorlijk beheer op de plant age en deze met al hetgeen daartoe behoort, als gebouwen en vaartuigen
en de werken voor waterkeering en waterafvoer en alles wat verder op eene cultuuronderneming in Suriname, waar bacoven voor
export geteeld worden, vereischt wordt, in zoodanigen staat te
houden als voor een geregelden gang van het bedrijf noodig' of
nuttig is;
So. alle voor levering aan de United Fruit Company geschikte
bacoven te leveren aan deze maatschappij en zulks langs zijde van
de schepen, ter plaatse, waar deze daartoe ligplaats zullen kiezen
en binnen de daartoe door of vanwege deze maatschappij aan te
geven tijdruimten;
alle overige bacoven te verkoopen op de meest voordeelige
manier ten genoegen van het Gouvernement en de opbrengst
d.aarvan eenmaal per kwartaal v66r den vijfden der maand volgende op het kwartaal waarin de bacoven zijn vei-kocht, te storten in de Koloniale Kas, onder opgaaf van het aantal verkochte
bossen;
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6°. voor iedere door het Gouvernement te constateeren overtreding van het subS bepaalde aan de Koloniale Kas eene boete
van I 100.- te betalen;
7°. ingeval de United Fruit Company, krachtens het door het
Gouvernement met haar gesloten contract, zooals dit thans luiden
zal, toepast de prijsvermindering wegens tekort op de levering,
het door het Gouvernement vastgestelde aandeel in de daaruit
ontstane schade te zijnen (haren) laste te nemen;
8°. aan de cultuur al die zorgen te besteden, die deze vereischt,
in het bijzonder de zoodanige, die verband houden met de tegenwoordige of toekomstige verplichtingen van het Gouvernement
jegens de United Fruit Company.
Artikel 4. - AanJeg en onderhoud van de cultuur geschieden
volgens de voorschriften van den door den Gouverneur daartoe
aangewezen ambtenaar en onder controle van dezen of van door '
dezen aangewezen personen.
Contractant(e) ter andere zijde Iegt uitsluitend ten dienste der
controle volgens door het Gouvernement te geven voorschriften,
een afzonderlijke boekhouding aan voor de cultuur en is verplicht
deze, tijdens den duur van het recht van opstal, dag voor dag bij
te houden en die boekhouding te allen tijde ter inzage gereed te
houden voor bovenbedoelden ambtenaar en voor de door dezen
aangewezen personen.
Meerbedoelde ambtenaar en personen, hebben evenals de Vertegenwoordiger der United Fruit Company in Suriname of die
hem vervangt te alltm tijde recht van toegang tot en van verblijf
op de plantage en toebehooren, welk recht zich eve:nwel niet uit·
strekt tot de gebouwen en gedeelten van gebouwen, die tot woning van den gezagvoerder zijn bestemd.
Zoo noodig wordt hun door contractant(e) ter andere zijde op
de plantage op eenvoudige wijze voeding en nachtverblijf ver·
strekt tegen een door het Gouvernement vast te stellen tarief.
Artikel 5. - Indien het beheer op de plant age in het algemeen
of ten aanzien van de cultuur in het bijzonder of ook het beleid
van zaken der cultuuronderneming, naar de meening van het
Gouvernement, te wens chen overlaat, geeft dit de daarin verlangde wijzigingen aan en neemt zoo noodig zonder dat eenige
wettelijke in gebrekestelling noodig zal zijn, geheel of gedeeltelijk
het beheer der onderneming over.
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De overneming van het beheer als hierboren bedoeld, brengt
geen veranderingen in de overige verplichtingen van contractant(e) ter andere zijde.
De kosten van het overgenomen beheer blijven voor rekening
van contractant(e) ter andere zijde.
De bepalingen van dit artikel en de daaruit voortgevloeide gevolgen houden op van kracht te zijn bij het eindigen van het recht
van opstal.
Artikel 6. ...:.... Op de door het Gouvernement te houden rekening worden gebracht:
in het debet:
a. het bedrag der schuld van contractant(e) ter andere zijde
aan het Gouvernement bij het sluiten van het contract;
b. het bedrag der schuld met toestemming van het Gouvernement overgedragen door eenen eventuee1en vorigen eigenaar der
plantage; ,
c. de uitkeeringen in artikel 2 bedoeld;
d. het deel, naar verhouding der uitgestrektheid, komende ten
laste van contractant(e) ter andere zijde in de kosten van controle
en toezicht; .
e. een rente van een ten honderd per kwartaal over de saldo
schuld;
I. de bij~ondere kosten door het Gouvernement tot behoud en
ter uitoefening van rechten gemaakt;
g. de schadevergoeding, die ten laste komt van contractant(e)
ter andere 'zijde ingevolge de bepaling van artikel 3 sub 7 en de
boeten in artike13 sub 6 en in de artikelen 8 en 9 bepaald.
in het credit:
a. de inkomsten, verkregen uit den verkoop.van bacoven;
b. de afbetalingen;
c. het. bedrag der schuld met loestemming van het Gouvernement overgedragen aan een eventueelen kooper der onderneming .
.De contractant{e) ter andere zijde onderwerpt zich gaaf en
onvoorwaardelijk aan en berost in de door het Gouvernement te
houden rekening en erkent deze bij voorbaat als juist.
Artikel 7. - Het recht van opstal eindigt op den tsten Juli
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1916 of zooveel vroeger als contractant(e) ter andere zijde aan
het Gouvemement al de verschuldigde gelden, zoowel hoofdsom
als rente, zal hebben terugbetaald!.
Door het Gouvemement kan na de vaststelling van het nadeelig saldo een termijnsgewijze betaling al dan niet zonder verdere
rentevergoeding wor4en toegestaan.
.
Artikel 8. - Bij het eindigen van het recht van opstal voor I
Jull I9I6 blijft contractant(e) ter andere zijde verplicht tot I Juli
19x6 haren bacovenoogst te leveren aan de United Fruit Company en zulks volgens de bepalingen en bedingen, voorkomende in
het tusschen het Gouvemement en deze Maatschappij gesloten
contract, zooals dit thans luidt of luiden zal.
Voor iedere overtreding ,dezer bepaling zal contractant(e) ter
andere zijde eene boete van I xoo.- verbeuren, onverminderd hare gehoudenheid tot vrijwaring van het Gouvernement van aile
kosten, schaden en interessen, die het Gouvemement verplicht
mocht worden te betalen als gevolg van de in dit lid bedoelde
overtreding.
Mik.el 9. - Onverminderd het recht van het Gouvemement
om de nakoming dezer overeenkomst of om wegens de niet-nakoming daarvan vergoeding van kosten, schaden en interessen te
vorderen, verbeurt contractant(e) ter andere zijde voor iedere
hectare land onvoldoende of minder in cultuur, dan waartoe hij
(zij) gehouden is, per kalender jaar, eene boete van t IOO.-.
Gedeelten van een hectare of van een jaar worden voor eene volle
hectare of een vol jaar berekend.
Artikel to. - Tot meerderen waarborg voor het Gouvernement voor de behoorlijke nakoming door contractant(e) ter andere zijde van de verplichtingen door haar aanvaard, waaronder
begrepen de prompte afbetaling van bedoeld saldo van rekening,
verbindt hij (zij) bij eerste onderzetting (of tweede onderzetting
indien het Immigratiefonds de eerste hypotheek heeft) :
de plantage - - - - (volgen omschrijving der plantage en titel
van aankomst en bedrag der hypotheek).
Ten aanzien der hypotheekstelling is tusschen partijen overeengekomen:
Ten eerste. Dat de uit kracht dezer akte te nemen inschrijving
wordt geroyeerd zoodra na het afloopen van het recht van opstal
met het Gouvemement is afgerekend.
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Ten tweede. Dat d~ plant age niet van aard of bestemming mag
worden veranderd, maar alles in goeden staat moet worden onderhouden, waarvan het Gouvernement zieh, zoo dikwijls het
zulks verkiest, zal kunnen overtuigen.
Ten derde. Dat de plant age geheel noch ten deele zal worden
vervreemd of verhuurd of ten gebru.ike afgestaan of weI met een
erfdienstbaarheid of ander zakelijk recht zal worden bezwaard,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gouvernement.
Ten vierde. Dat bij willige verkooping geene zuivering dezer
onderzetting zal geschieden.
Ten vijfde. Dat contractant(e) ter andere zijde jaarlijks eenmaal aan het Gouvernement zal moeten doen blijken van de behooJllijke voldoening der lasten en belastingen van de plantage
geheven wordende.
Ten zesde. Dat buiten en behalve in de gevallen waarin het
eventueel door contractant(e) ter andere zijde aan het Gouvernement verschuldigde, uit kracht der tusschen partijen bestaande of
te maken overeenkomsten of uit kracht van eenig wettelijk voorschrift opvorderbaar zal zijn dit mede het geval zal wezen bij inbeslagneming, bij vervreemding of bezwaring van het geheel of
van een gedeelte van het verbondene zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gouvernement, bij nalatigheid in het
nakomen door contract ant (e) ter andere zijde van een of meer der
in deze overeenkomst gemaakte bedingen, in het bijzonder ook
dat omtrent het beheer bedoeld in artikel 5 zoomede bij brandschade aan het verbondene en alsdan het verschuldigde met
rent en en kosten in eens zalmoeten worden voldaan, zonder dat
het noodig zal zijn hem (haar) door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zullende hij (zij) door het plaats
grijpen der gebeurtenis het enkel verloop van den bepaalden tijd
of de niet nakoming der bedingen, in gebreke zijn.
Ten zevende. Dat, indien niet terstond wordt voldaan aan de
vordering tot betaling van het in eens opvorderbaar geworden
verschuldigde met renten en kosten, het Gouvemement onherroepelijk zal zijn gemachtigd om het verbondene in het openbaar
volgens de voorschriften der wet te doen verkoopen, de verkoopingsvoorwaarden te regelen en vastte stellen,het verbondene aan
den kooper over te dragen en te leveren, de kooppenningen te ont-
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vangen en daarvoor kwijting te geven, ten einde uit die opbrengst
het verschuldigde met renten en kosten te verhalen.
Ten achtste. Dat aIle landsrechten verschuldigd wegens deze
akte en de vestiging van de rechten van opstal en hypotheek, die
van overschrijving en inschrijving daaronder begrepen, zullen
komen ten laste van het Gouvernement, terwijl de kosten, vallende op deze akte en die der eventueele doorhaling der inschrijving alsmede de kosten door het Gouvernement tot behoud en ter
uitoefening van zijn recht te maken, door contractant(e) ter andere zijde zullen worden gedragen en betaald.
Ten negende. Dat de bewijzen van eigendom van het verbon.dene gedurende het bestaan dezer onderzetting, onder berusting
van het Gouvernement zullen verblijven.
Ten tiende. Dat contractant(e) ter andere zijde verplicht zal
zijn om de gebouwen der plant age op zijne (hare) kosten en ten
. genoegen van het Gouvernement bij een soliede maatschappij tegen brandschade te verzekeren en gedurende het bestaan dezer
onderzetting verzekerd te houden voor een som en volgens de
voorwaarden door het Gouvernement goed te keuren; om aan het
Gouvernement te overhandigen de polis van assurantie en om
telken jare op den verschijndag van het assurantiejaar ter hand te
stellen de kwitantie der betaalde premie, met bevoegdheid aan de
zijde van het Gouvemement om voor rekening van contractant(e)
ter andere zijde de verzekering af te sluiten en bij de verschijning
van elk assurantie jaar te vemieuwen, ingeval hij (zij) in gebreke
mocht blijven aan zijne (hare) verplichtingen in ;woverre te voldoen.
Voorts dat ingeval van brandschade aan het verbondene de
assurantiepenningen aan het Gouvernement zullen worden uitbetaald; contractant(e) ter andere zijde machtigt het Gouvernement om dit beding te allen tijde aan de verzekeraars te doen beteekenen en om in dat geval voor de assurantiepenningen namens
de verzekerde aan de verzekeraars kwijting te geven.
Artikel II. - Voor de uitvoering dezer akte verklaren partijen domicilie te kiezen ten kant ore van den Administrateur van
Financien.
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NO·3·
FORMULIER VAN DE dVEREENKOMST GESLOTEN DOOR HET
GOUVERNEMENT DER KOLONIE SURINAME MET EEN PLANTAGE-EIGENAAR, WERKENDE VOOR EIGEN REKENING. (BEHOORT BIJ NO.

I).

Het Koloniaal Gouvernement ter eener en - - - - ter andere zijde, verklaren naar aanleiding van de overeenkomst door
het Koloniaal Gouvernement gesloten met de United Fruit Company over den aanplant van 3000 H.A. in bacoven en de levering
der daarvan te oogsten vruchten, te' zijn overeengekomen.
Partij ter andere zijde verbindt zieh om,een stuk land, groot
- - - H. A. deel uitmakende van de plantage - - v66r :( April 1909 in bacoven aan te brengen, en weI ongeveer l/Sv66r I April 1907, 1/. voor I April I908 en de rest
v66r I April 1909, voorts om dien aanplant te onderhouden
tot r Juli 1:916; met bevoegdheid om de in cultuur gebrachte
oppervlakte land geheel of gedeeltelijk te vervangen door
gelijke oppervlakte nieuw land.
2. Het Gouvernement staat toe dat de geheele oogst aan bacoven tot I Juli 1916 wordt geleverd aan de United Fruit
Company als vallende onder bovengemeld contract tusschen Gouvernement en United Fruit Company gesloten en
partij ter andere zijde 'verbindt zieh tot die levering met
onderwerping aan al de bepalingen van meerbedoeld contract.
3. Partij ter andere zijde verbindt zieh den aanleg en het onderhoud harer cultuur te doen, volgens de voorschriften
van den door den Gouverneur daartoe aangewezen ambtenaar en onder controle van dezen of van door dezen aangewezen personen, waarvoor aan die allen steeds vrije toegang tot de cultivatie wordt verleend.
4. Partij ter andere zijde verbindt zieh, ingeval de United
Fruit Company toepast de bepaling omtrent de prijsvermindering voorkomende in art. ~ van het contract tusschen
haar en het Gouvernement, aan het Gouvernement, ten
behoeve van den hierna bedoelden medeverscheper, te be1.
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talen de schade, door eenig medeverscheper van bacoven
met wien door het Gouvernement gelijk beding als het onderwerpelijke is gemaakt, geleden wegens bedoelde prijsvermindering, en zulks indien de onderneming, anders dan
ten gevolge van overmacht, hare verplichting tot levering,
overeenkomstig eigen opgaaf, niet nakomt.
Zullende de betaling dier schade moeten geschieden in
verhouding tot ieders tekort op de levering, indien meer ondernemingen · hare verplichting tot levering als voormeld,
niet nakomen.
Het aandeel aan de onderneming toekomende in de schade vergoeding door het Gouvernement ingevolge bovenstaande bepaling aan andere ondernemingen in rekening gebracht, zal naar gelang van inning door het Gouvernement
aan partij ter andere zijde worden te goed gedaan.
5. Onverminderd het recht van het Gouvernement om de nakoming dezer overeenkomst of wegens de niet-nakoming
daarvan, vergoeding van kosten, schaden en interessen te
vorderen, verbeurt partij ter andere zijde voor iedere hectare land minder in cultuur, dan waartoe zij zich verbonden
heeft, per jaar, een boete van 1:(00.-.
Onder "in cultuur" wordt verstaan "in behoorlijke cultuur".
6. AIle geschillen tusschen partijen uit dit c.o ntract voortkomende, worden beslist door arbitrage.
De scheidsmannen, drie in getal, worden door den Gou verneur benoemd, telkenmale voor den tijd van een jaar. Zij
oordeelen als goede mannen, naar billijkheid, en beslissen
in hoogste instantie, ook omtrent het bedrag der schadevergoeding en der boeten en het bedrag en de verdeeling
der kosten van de arbitrage.
7. Voor de tenuitvoerlegging dezer overeenkomst kiezen partijen domicilie ten bureele van den Administrateur van
Financien.
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NO·4·
CONCEPT-AGREEMENT VAN HET GOUVERNEMENT DER KOLoNIE SURINAME EN DE UNITED FRUIT COMPANY, OVERLEGD
DOOR LAATSTGENOEMDE NA DE ONDERHANDELINGEN MET
DE SUB-COMMISSIE DER SURINAME-COMMISSIE

(X9II).

An Agreement made this - - - - day of September 19XI Parties
bij and between the Colonial Government of Suriname (hereinafter called the Government) represented bij - - - - of the one
part and the United Fruit Company incorporated under the laws
of New Jersey in the United States of America (hereinafter called
the Company) of the other part.
Whereas the Government desires to increase and insure the Recitals
prosperity of Suriname and as a means thereof to promote and
encourage the planting and growing of bananas bij planters of
Suriname and to provide a market therefor and the Company is
engaged in the banana business among other things and is willing
to purchase such bananas as hereinafter provided.
And whereas the parties hereto entered into a contract executed in behalf of the Government at Paramaribo on August
29th X906 bij Idenburg Governor of Suriname and at Boston
November 7th X906 bij Andrew W. Preston president of the Company (hereinafter called the contract) and it is now mutually
desired to cancel the contract and the several amendments thereof and to substitute this agreement in place thereof.
Now therefore in consideration of the premises and other good
and valuable consideration receipt whereof by each is hereby
acknowledged it is agreed and declared between the parties
hereto as follows.
I. The contract and the several amendments thereof are here- Cancellation
by cancelled and annulled and this agreement shall take effect of previous
.
contract
forthWlth and supersede all agreements heretofore made between
the parties hereto respecting the matters covered herein.
2. The Government shall do all in its power to influence all Increase of baplanters to grow bananas and enter into contracts for the sale nanas
thereof to the Company in the form of Planter's Contract set
out in the Schedule hereto annexed (hereinafter collectively
referred to as planters' contracts).
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. lAARBOEK IV.

(

17
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3. Until such time as the Company shall have towboats or
launches of its own the Government shall furnish a towboat to
assist the boats or launches to cOl\le alongside the ships to deliver bananas but this shall not be taken to mean that the boats
or lighters are to be towed further than from nearby anchorage
to the ship's side. The Government shall also furnish the representat~ve of the Company at Paramaribo with a towboat or
launch for trips to banana estates or such other points as he may
desire to visit in connection with the Company's business provided that written request shall have been made by the Company
24 hours previous to the time when such towboat or launch is
desired. The Company shall as payme~t for all such towboat or
launch service reimburse the Government with the actual cost of
the running expenses af such towboat or launch during the time it
was employed at the request of the Company' in its service.
Anchorage
4. The Company shall have the right to anchor ships furnished hereunder in whatever parts of the river or rivers of Suri- .
name it may regard as most convenient for its purposes. Should
it be necessary for the ships to go to a wharf on account of business connected with this, contract the Government shall provide suitable space at its wharf free of charge to the Company.
5. During the term of this , agreement the Company shall
Harbour and
port dues
not be required to pay any harbour. dues or port charges (except
regular pilotage) and thereafter no more than is charged to other
people or companies.
Closing of ports
6. In event of any port or ports 6f export in Suriname of any
port or ports of import in the United States of America or in
Great Britain of other parts of Europe being closed on account
of war, epidemic, quarantine, or any other cause whatever the
Company shall be relieved from all obligations hereunder pen":
ding the re-establishment of normal conditions.
Laborers and , 7. The Government shall assist the Company in all reasonastrikes
ble ways in obtaining such laborers as the Company may need
in connection with its business in Suriname. Should the Company
be unable to load its ships on account of strikes or other labor
troubles the Government shall do all in its power to' make such
loading possible.
Duties and ta8. Any export or other duty or tax upon bananas or upon the ba-'
xes
nana business of the Company shall ~ paid by the Government.
Towboats and
launches
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g. Upon request to the Inspector of Agriculture of the Go- Information as
vernment the Company shall be furnished by him with true and to estates
correct information in writing as to the condition and acreage
of every estate from which bananas are accepted by the Company
and such other reasonable and necessary information as the
Co.mpany may from time to time require in connection with its
business and the Government shall do whatever is possible
to have the provisions of the planters' contracts complied
with.
:to. The Company shall elect domicile in Paramaribo and Dom.ieile of
be subject to the laws of the Colony of Suriname.
Company
II. The Government shall indemnify and hold the Company Indemnify
harmless on account of any claims made or suit brought against
the Company by any individual planter or planters based upon
any provision hereof or growing out of the contract.
12. This agreement shall continue in full force and effect Term,inatlon
until the 1st day of July Ig16 and so long thereafter as the Company shall accept bananas from planters in Suriname.
13. In case any dispute should arise between the parties he- Arbitration
reto the matter in dispute shall be referred to three disinterested persons in Paramaribo one to be appointed by each of the
parties hereto and the third by the two so chosen and the decisions of'them or any two of them shall be final for the purpose of enforcing any award made by them. This agreement
maybe made a rule of. Court.
14. The wordt "ships" where used herein shall be taken as Construction
applying to ships which may be used by the Company in con- ~a=~s n:e~
nection with its business. The word "fruit" where used herein
shall te baken as a synonym for the word "bananas". The word
"bananas" where used herein shall include the "Jamaica",
"Congo" and "Bumulan" varieties and other varieties acceptable to the Company. The notes printed in the margin are not
a part of these presents and shall not be regarded in determining any question relating to the agreement or interpretation
of any provision hereof.
IS. This agreement shall bind and enure to the benefit of the Effectofagree·
successors and assigns of both parties hereto but no assignment or ment
transfer hereof shall release or discharge either party hereto from
any of the obligations or covenants by either assumed hereunder.
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Stamp duty
on agreement

16. The Government agrees that this agreement and the
planters' contracts shall be free from stamp duty or other taxation.

Testimonium

In witness whereof the Government and the Company haye
respectively caused these presents to be duly executed in their
behalf the day and year first above written.
COLONIAL GOVERNMENT OF SURINAME

By
UNITED FRUIT COMPANY

By

NO·5·
CONCEPT-OVEREENKOMST VAN DE UNITED FRUIT COMPANY
MET EEN PLANTAGE-EIGENAAR IN DE KOLONIE SURINAME.
(BEHOORT BIJ NO.4).
Parties

Recitals

Bananas to be
sold to
Company

An Agreement made this - - - - day of - - - -

19I

by and between the United Fruit Company incorporated under
the laws of New Jersey in the United States of America (hereinafter called the Company) of the one part and of - - - - in
Suriname (hereinafter called the Planter) of the other part.
Whereas the Planter is engaged in the business of planting
and growing bananas in Suriname and desires to sell such bananas to the Company and the Company is engaged in the
banana business among other things and is willing to purchase such bananas on the terms and provisions hereinafter set
forth.
Now therefore in consideration of the premises and other
good and · valuable consideration receipt whereof by each is
hereby acknowledged it is agreed and declared between the
parties as follows.
i:. The Planter shall sell to the Company all the merchantable bananas suitable for export which shall be produced on
the following plantations (containing in all approximately
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- - - - acres and hereinafter collectively referred to as the
plantations) to wit - - - 2. During the term of this agreement the Planter shall not Sale to others
sell for export merchantable bananas to anyone except the
Company or export such bananas himself but he shall be free
to dispose of bananas which have been rejected by the' Company
in any other manner than to sell for export or export the same
himself in their natural state.
3. The Planter shall deliver to the Company in accordance Minimum
with the provisions hereof not less than the minimum quantity ~:l~~!~~~ to
of - - - - stems of merchantable bananas each week during
the term hereof and the Company shall take and pay for such
bananas every week provided the quantity equals or exceeds
such number of stems per week.
4. Should the number of stems of merchantable bananas Failure to delidelivered by the Planter in accordance with the provisions he- ~~:n::;unum
reof for shipment in any week fall short of the minimum quantity above mentioned the Company may make a deduction of
85 for each hundred stems or fraction thereof needed to make up
such minimum quantity and in case the total number of stems
of merchantable bananas delivered to the Company by all the
planters in Suriname for shipment in any week falls short of
I5.ooo stems the Company may at its option reduce the number
of sailings provided for hereunder.
5. The Planter shall deliver to the Company's representative Estimate of
at the office or at the domicile of such representative in Pa- ~:l~~!~i for
ramaribo on Friday morning of each week during the term of
this contract a written estimate, specifying as nearly as possible the quantity of stems of merchantable bananas that the
Planter will tender hereunder for shipment during the second
week thereafter in ' order that the Company may provide ships
for the transportation of bananas for the last mentioned week.
6. The Company shall subject to the terms hereof maintain a Steamship serweekly steamschip service from Paramaribo or some other port vice
in Suriname which service shall commence with the first loading at Paramaribo of the S. S. - - - - on the - - - day of - - - - 191I.
7. The Company shall give a cutting notice covering the cut- Cutting notice
ting and delivery of bananas by posting the same at its office

be
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in Paramaribo or other place which it may regard as convenient
so as to give the Planter at least 36 hours in which to cut and
deliver the bananas for each shipment hereunder. If such notice be given between 6 o'clock in the ev~ning and 6 o'clock of
the following morning the term of 36 hours shall begin to count
from 6 o'clock in the morning but if notice is given at any other
time such notice shall begin to count from two hours after it is
given. If after the time of giving such notice the Company shall
be unable to provide a steamschip or if for any other reason it
is unable to ~ke the bananas specified in the said notice the
Company shall have the right to have held over any portion of
such bananas until the following week upon proper notice given
in a similar manner to the said cutting notice and such portion
shall be cut at the subsequent direction of the Company.
Delivery of ba8. Bananas tendered the Company under this agreement shall
nanas
be delivered by the Planter to the Company at the side of the
ship and at the time specified in the cutting notice mentioned
in paragraph numbered ,,7" hereof and each stem shall be handed by boatmen to men on the ship i. e. shall be delivered on
the rail of the ship or at the side-ports of the ship as may be preferred by the Company. The Planter shall use his best efforts
at all times to facilitate the prompt and rapid delivery of baI':
nanas. Upon delivery the bananas shall be classified and selected on board the ship by receivers or selectors provided by
the Company and a receipt for each boatload or lighter load of
bananas received shall be given to the Planter or his representative who shall be present.
Late delivery
9. If fruit arrives at the port of exportation after the time
specified in the notice mentioned in paragraph ,,7" hereof the
Company shall not be under any obligation to receive such fruit.
Method of deli·
ro. Each variety of bananas shall be delivered to the ships
very
of the Company in a separate boat or lighter or when quantities
are small different varieties may be delivered in one lighter
provided the bananas are separated so as to permit of discharging each variety separately. The Company's orders shall be
complied with respecting the loading of bananas into boats
and lighters and caring for the same while therein including
the proper covering of the timbers of the boats and lighters
so as to prevent bruising and the proper covering of the fruit
\

I
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to prevent burning. The laborers in charge of boats or lighters
loaded with bananas for delivery to the ships shall follow the
orders of the Company in the handling of their boats when
making delivery of bananas and while awaiting their turn to
make such delivery.
II. If there should be no ship to take the bananas at the time
of sailing specified in the notice mentioned in paragraph ,,7"
hereof delivery of the bananas shall be made to the representative of the Company at a reasonable place at the port of exportation in which event the bananas shall be at the responsibility
and risk of the Company immediately upon such delivery.
I2. Bananas shall be classified as follows:
(a) A stem containing nine fully developed hands or
more of which the top hand not less than ten fully developed fingers shall be considered a First provided it does
not weigh less than 58 lbs.
(b) A stem containing eight fully developed hands of
which the top hand has not less than ten fully developed
fingers shall be considered an Eight or Second provided it
does not weigh less than 39 lbs.
(c) A stem containing seven fully developed hands of
which tne top hand has not less than ten fully developed
fingers shall be considered a Seven or Third provided it
does not weigh less than 32 Ibs.
I3. The Company shall not be required te receive or accept
any stems of bananas containing less hands or fingers than are
specified above as a "Seven" or "Third". Rejections shall be
made by the Company's receivers or selectors af all stems of
bananas which shall be broken, bruised, scratched, dirty or
otherwise injured or have fingers which are mis-chaped, improperly developed, twisted short, too full, too thin, ripe, stale or
otherwise insuitable for transportation or unmerchantable. All
, rejected bananas shall be thrown into the river by the Company
or handed back to the boat-men delivering them at the option
of the Planter.
q. ' The Company shall pay for bananas received and accepted
hereunder by their receivers or selectors as follows.
.. (a) For bananas of the Jamaica variety (known in Suriname
bij name of "Gros Michael") the following prices.

Failure to pro·
vide ship

Classification
of bananas

Rejection!!

Prices of Bananas

264

Payments

Premiums

DE SURINAAMSCHE BACOVENCONTRACTEN.

From March 1st to June 30th inclusive thirty-six (36)
cents for each stern containing nine hands and upwards
twenty-four (24) cents for each stern containing eight
hands and eighteen (18) cents for each stern containing
seven hands.
From July 1st to February 28th (or 29th) inclusive
twenty-five (25) cents for each stern containing nine hands
and upwards and twelve and a half (1292) cents for each
stern containing eight hands or seven hands . .
(b) For bananas of the Congo variety the following prices.
From March 1st to June 30th inclusive thirty (30) cents
for each stem containing nine hands and upwards twenty
(20) cents for each stem containing eight hands and fifteen
(15) cents for each stern containing seven hands.
From July Ist to February 28th (or 29th) inclusive twenty (20) cents for each stern containing nine hands and
upwards and ten (10) cents for each stem containing eight
hands or seven hands.
The prices of the Congo variety will be reconsidered within
one year after the first shipment under the present agreement .
. (c), For bananas of the Bumulan or other varieties acceptable to the Company the price will be fixed in proportion to its
market value after ten shipments of not less than three hundred sterns each shall have been made.
IS. The foregoing prices for bananas shall be payable at the
office of the Company in Paramaribo in American gold or its
equivalent in the money of Suriname at the option of the Company within 48 hours after the shipment by the Company of the
bananas. The date of the acceptance of the fruit by the Company
in accordance with the provisions hereof shall govern in determining .the price of the bananas under paragraph numbered
,,14" hereof.
16. Whenever during the term of this contract the total number of stems accepted by the Company from all the planters
in Suriname shall have exceeded I.350.000 sterns in anyone
year the Company shall pay the Planter a premium of 5 cent
on the prices paid for bananas accepted by it from the Planter
during such year and for the purpose of determining the period

.
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of twelve calendar months constituting each year contemplated
by this paragraph the first year shall be taken as commencing
from the date of the first acceptance by the Company of bananas
hereunder for shipment. Such premiums if any be payable as
provided in the next preceding paragraph within two tweeks
from the expiration of such year.
17. The Company's representative in Paramaribo or any other Inspection of
regular employee designated by the Company shall at all times :~! a~~~~~::
have the privilege of visiting and going over any estate from tates
which bananas are accepted bij the Company for the purpose
of determining the condition of the bananas and that the banamas are cut at proper times and in accordan.ce with the requirements hereof.
18. The Company shall elect domicile in Paramaribo and be I?omicile
subject to the laws of the Colony of Suriname.
19. In event of any port or ports of export in Suriname or any Closing of
port or ports of import in the United States of America or in ports
Great Britain or other parts of Europe being closed on account
of war, epidemic, quarantine, or any other cause whatever the
Company shall be relieved from all obligations hereunder pending the re-establishment of normal conditions.
20. The Company shall not be held responsible for failure to Failure to pro·
provide ships or to purchase bananas hereunder if prevented vide ships
from doing so on account or bij reason of war accident to ships
or other causes beyond its control and in the event of the Government of the United States of America imposing an import
duty or other tax upon the bananas the Company shall have
the right to cancel or rescind this contract.
21. No alteration in or waiver of any of the printed provi- Alterations or
sions of this contract shall be valid or binding upon the Company waivers
unless endorsed hereon by the President or General Manager
of the Central and South American Department or the Manager
of the Suriname Division of the Company.
22. This agreement shall terminate on the 1st day of July Termination
1916 unless extended for a further period of five years at the oanfdagreemen
extensiotn
option of the Company in which event twelve months' notice
in writing shall be given by the Company to the Planter of such
extension. The termination of this agreement or any extension
thereof shall not affect liabilities previously incurred hereunder.
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23. In case any dispute should arise between the parties he. reto the matter in dispute shall be referred to three disinterested
persons in Paramaribo, one to be appointed by each of the parties hereto and the third by the two so chosen and the decisions
of them or any two of them shall be final for the purpose of enforcing any award made by them. This agreement may be made
a rule of Court.
Effectofagree'
24. This agreement shall be binding upon and inure to the
ment
benefit of both the heirs executors and administrators of the
Planter and the successors and assigns of the Company. And it
is further agreed that in the event of the sale or lease of the plantations or any part thereof the grantee or the lessee and their
respective heirs executors, administrators and assigns shall take
and hold the same subject to the terms and provisions hereof
and the Planter shall make this provision an express and effective condition of any such sale or lease.
Construction
25. The word "ships" where used herein shall be taken as
~ar;:~:n=! applying to 'ships which may be furnished by the Company to
comply with the provisions hereof. The word "fruit" where used
herein shall be taken as a synonym for the word "bananas", The
word "bananas" where used herein shall include the "Jamaica",
"Congo" and "Bumulan" varieties and other varieties acceptable
to the Company. The noted printed in the margin are not a
part of these presents and shall not be regarded in determining
any question relating to the contract or ,interpretation of any
provision hereof.
Arbitration

Testimonium

t In witness whereof the Company has caused these presents
to be signed in its behalf by its proper representative and the
Planter has hereunto set his hand the day and year first above
written.
UNITED FRUIT COMPANY

By
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No.6.
CONCEPT-AGREEMENT VAN BET GOUVERNEMENT DER KOLoNIE SURINAME EN DE UNITED FRUIT COMPANY, AAN LAATSTGENOEMDE BIJ BESPREKINGEN IN 1912 OVERGELEGD.

An Agreement made this - - - - by and between the Co- Parties
lonial Government of Suriname (hereinafter called the Government) represented by - - - - of the one part and the United'
Fruit Company incorporated under the laws of New-Jersey in
the United States of America (hereinafter called the Company)
of the other part.
I. This agreement shall take dfect forhwith and supersede Cancell~tion .
all agreements heretofore made between the parties hereto res- ~~~::ous
pecting the matters covered herein.
2. The Government shall do all in its power to influence all Increase of
planters to grow bananas and to enter into contracts for the sale Bananas
thereof to the Company.
3. Until such time as the Company shall have towboats or Towboats and
launches of its own the Government shall furnish a towboat to Launches
assist the boats or launches to come alongside the ships to delIver bananas' but this shall not be taken to mean that the boats
or lighters are to be towed further than from nearby anchorage
to the ships's side. The Government shall also furnish the representative of · the Company at Paramaribo with a towboat or
launch for trips to banana estates or such other pOints as he
may desire to visit in connection with the Company's business
provided that written request shall have been made by the
Company 24 hours previous to the time when such towboat
or launch is desired. The Company shall as payment for all such
towboat or launch service reimburse the Government with ' the
actual cost of the running expenses of such towboat or laurich
during the, time it was employed at the request of the Company
in its service.
4. The Company shall have the right to anchor ships fumis- Anchorage
hed hereunder in whatever parts of the river or rivers of Suriname it may regard as most convenient for loading fruits. 'Should
it be necessary for the ships to go to a wharf on account of business connected with this contract the Govemment shaH pro-
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vide suitable space at its wharf free of charge to the Company.
5. During the term of this agreement the Company shall not
be required to pay any harbor dues or port charges (except regular pilotage) and thereafter no more than is charged to
other people or companies.
Closing of
6. In event af any port or ports of export in Suriname or any
ports
port or ports of import in the United States of America or in
Great Britain or other parts of Europe being closed on account
of war epidemic quarantine or any other cause whatever the
Company shall be relieved from all obligations hereunder pending the re-establishment of normal conditions.
Laborers and
7. The Government shall assist the Company in all reasonable
strikers
ways in obtaining such laborers as the Company may need in
connection with its business in Suriname. Should the Company
be unable to load its schips on account of strikes or other laborer troubles the Government shall do all in its power to make
such loading possible.
'
Duties and
8. Any export or other duty or tax upon bananas or upon
taxes
the banana business of the Company and the sta:mpduty and
other taxation of this contract shall be paid by the Govermnent.
Information
9. When the planterscontract ensures the opportunity theas to estates
reto, upon request to the Inspector of Agriculture of the Government the Company shall be furnished by him with true and correct information in writing as to the condition and acreage of
every estate from which bananas are accepted by the Company
and such other reasonable and necessary information as the
Company :may from time to time require in connection with its
business and the Government shall do whatever is possible to
have the provisions of the planter's contracts complied with.
Domicile of
10. The Company shall elect domicile in Par,amaribo and be
Company
subject to the laws of the Colony of Suriname.
Termination
12. This agreeme.nt shall continue in full force and effect as
the Company shall continue her bananabusiness in Suriname.
Arbitration
13. In case any dispute should arise between the parties hereto the matter in dispute shall be referred to three disinterested
persons in Paramaribo one to be appointed by each of the parties hereto and the third by the two so chosen and the decisions
of them or any two of them shall be fina! for the purpose of enforcing any award made by th~m.
'
Harbour and
port dues
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14. The word "ships" where used herein shall be taken as
h" Wh"ICh may be used b y the Company m
" con" t 0 SIpS
appI ymg
nection with its business. The word "fruit" where used herein
shall be taken as a synonym for the w,prd "bananas". The word
"bananas" where used herein shall include the "Jamaica",
"Congo" a~d "Bumulan" varieties and other varieties acceptable to the Company. The notes printed in the margin are not
a part of these presents and shall not be regarded in determining
any question relating to the agreement or interpretation of any
provision hereof.
15. This agreement shall bind and enure to the benefit of the
successors and assigns of both parties hereto but"no assigment
or transfer hereof shall release or discharge either party hereto
from any of the obligations or covenants by either assumed
hereunder.
r6. In witness whereof the Government and the Company
have respectively caused these presents to be duly executed in
their behalf the day and year first above written.
COLONIAL GOVERNMENT OF SURINAME

By
UNITED FRUIT COMPANY

By

NO·7·
CONCEPT-CONTRACT TUSSCHEN

RET

GOUVERNEMENT

DER

KOLONIE SURINAME EN DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
ONDER DE FIRMA VAN NIEVELT, GOUDRIAAN EN CO. EN
WAMBERSIE EN ZOON, BEIDE TE ROTTERDAM, INGEDIEND
IN JULI

1:914.

Tusschen het Gouvernement der kolonie Suriname, ten deze
vertegenwoordigd door den Minister van Kolonien - - - als partij ter eenre, en de Handelsvennootschappen onder de
firma Van Nievelt, Goudriaan & Co. en Wambersie & Zoon,
beide gevestigd te Rotterdam, als partij ter andere, aangezien
tusschen partij ter andere en een aantai Surinaamsche Planters
op - -'- - - I914 een overeenkomst is gesloten, ih welke

Construction
of
words notes
and
lIIarginal

Effect of agree
ment

Testimonium
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Dvereenkomst partij ter andere wordt aangeduid als de "Maatschappij" en de gezamenlijke Surinaamsche Planters als de
"Planters", en van welke overeenkomst een door beide partijen
voor een'5luidend geteekend afschrift aan deze akte is gehecht,
is het volgende overeengekomen:
Artikel 1.
Het Gouvernement stelt zich, afstand doe~de van het voorrecht van uitwinning en van verdere voorrechten aan borgen
' toegekend, ten behoeve van partij ter andere tot borg van de
Planters, die bij de overeenkomst, waarvan afschrift aan deze
acte is gehecht, partij zijn, nochtans uitsluitend tot zekerheid
der ,verplichtingen tot betaling van boete, welke die Planters
op zich genomen hebben bij art. I9 en' 2I dier overeenkomst en
zu1ks zoowel voor den aanvankelijken duur dier overeenkomst
als, voor het geval zij krachtens haar art. ,2 wordt verlengd,
voor den duur dier verlenging. Krachtens deze verplichting zal
het Gouvernement aan partij ter andere echter nimmer meer
,,verschuldigd zijn dan voor den aanvankelijken duur der overeenkomst een bedrag van 150.000 gulden's jaars en voor den
du.ur der verlenging van 300.000 gulden's jaars.
Artikel II.
,
Indien partij ter andere vorderingen heeft op een of meer der
Planters, welke door den in art. I. vermelden borgtocht worden
verzekerd, is zij gehouden overeenkomstig de aanwijzingen van
den Gouverneur aIle redelijke pogingen te doen, om die vorderingen op hen te verhalen" desnoods in rechte. AIle door haar
te dier zake te maken kosten zullen haar door het Gouvernemep.t
worden vergoed.
Partij ter andere is bevbegd te verlangen, dat het Gouvernement, hangende deze pogingen, het bedrag der vorderingen tot
hare meerdere zekerheid in hare handen stort. AIs de bedoelde
pogingeJ;l iijn geeindigd zal te dier zake tusschen het Gouvernement en partij ter andere definitief ,worden afgerekend.
Art. III.
Ret Gouvernement verbindt zich tegenover partij ter andere
om, zoo dat d90r deze wordt verlangd, bij de belading van een
schip ,dat door deze krachtens de aan deze akte gehechte overeenkomst wordt gesteld, eene sleepboot te stellen om de lichters
of booten, die de bacoven aanvoeren, te he1pen om 1angs de
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zijde van het schip te komen voor het afleveren. Die sleepboot
zal daartoe die lichters of booten van hunne dichtstbijzijnde
ligplaats lahgszijde van het schip moeten sleepen.
Het Gouvernement zal aan partij ter andere daarvoor alleen /
de onkosten voor het stoken en de bemanning gedurende den
tijd, dat die boot ten dienste van partij ter andere in gebruik is
geweest, in rekening brengen.
Art. IV.
Mocht het noodig zijn, dat de schepen, die door partij ter andere krachtens de aan deze akte gehechte overeenkomst zullen
.worden gesteld, van een steiger gebruik maken, dan zal het Gouvemement daartoe een behoorlijke ruimte op zijn eigene steigers
kosteloos beschikbaar stellen, met uitzondering van het geval,
dat het gebruik maken van den steiger niet met de bedoelde
overeenkomst in verband staat.
Art. V.
Het Gouvernement verbindt zich, om het partij ter' andere
met alle te zijnen dienste staande middelen gemakkelijk te
maken bij het verkrijgen van arbeiders, die deze tengevolge
der aan deze akte gehechte overeenkomst zal noodig hebben.
Mocht het voorkomen, dat door werkstaking of andere arbeidersquaesties partij ter andere geen arbeiders bekomen kan,
om de door haar gestelde schepen te beladen, dan zal het Gouvernement alles wat in zijn vermogen is in het werk stellen, om
het laden mogelijk te maken.
Art. VI.
De schepen die door partij ter andere krachtens de aan deze
akte gehechte overeenkomst zullen worden gesteld, zullen gedurende de eerste vijf jaren dier overeenkomst vrijgesteld zijn
van de betaling van aUe haven- of reedegelden, (uitgezonderd
loodsgelden).
Indien van partij ter andere in Suriname riitvoerrecht of eenig
ander recht of belasting op bacoyen of op haren handel in ba- '
coven wordt gevorderd, zal dit door het Gouvernement betaald
worden . .
Art. VII.
Wanneer partij ter andere van het haar in art. 3 der aan deze
akte gehechte overeenkomst gegeven recht gebruik maakt, om
hare rechten en verplichtingen uit die overeenkomst aan eene
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op te richten Naamlooze Vennootschap over te dragen, dan zal
zij bevoogd zijn, aIle hare rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst aan diezelfde Naamlooze Vennootschap over te
dragen. Die overdracht zaI geschieden op de wijze in het aangehaalde art. 3 geregeld.
In dat geval zal het G6uvemement bevoegd zijn, eenen Regeerings-Commissaris bij die Naanllooze Vennootschap aan te
stellen. Die Regeerings-Commissaris zal bevoegd zijn, om inzage te nemen van de booken en bescheiden, welke betrekking
hebben op den bacovenuitvoer, aile gewenschte inlichtingen te
erlangen en alle vergaderingen door de Commissarissen der
Naanllooze Vennootschap met of zonder de Directie daarvan
te houden, alsmede alle vergaderingen van aandeelhouders dier
Naamlooze Vennootschap, bij te wonen, Hij zal tot bijwoning
dier vergaderingen worden opgeroepen op dezelfde wijze en op
gelijken termijn aIs de Commissarissen der Naamlooze Vennootschap daartoe worden opgeroepen.

Art. VIII.
De kosten, op deze akte in Nederland en in Suriname vallende,
komen voor rekening van partij ter andere.
Aldus in twee exemplaren gedaan en geteekend
te 's-Gravenhage, den
1914.
en te Rotterdam, den
19x4.

No.8.
CONCEPT-CONTRACT TUSSCHEN PLANTAGE-EIGENAREN IN DE
KOLONIE SURINAME EN DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN ONDER DE FIRMA VAN NIEVELT, GOUDRIAAN EN CO. EN WAMBERSIE EN ZOON, BEIDE TE ROTTERDAM (BEHOORT BIJ N0.7).

I.

De ondergeteekenden:
a.

b.
c.
d. enz.

in deze overeenkomst tezamen verder aangeduid als de "Planters", ter eenre, en
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2. de Handelsvennootschappen onder de firma VAN NIEVELT,
GOUDRIAAN & Co. en WAMBERSIE & ZOON, beide gevestigd te
Rotterdam, in deze overeenkomst - in verband met het in art.
3 bepaalde - tezamen verd~r aangeduid als de "Maatschappij",
ter andere,
zijn het volgende overeengekomen.
Art. r.
De Maatschappij koopt van de Planters bacoven en verbindt Algemeene bezieh, Om die naar Europa te vervoeren en aldaar te verkoopen paling.
en voorts daarvoor te betalen, een en ander volgens de hierna
volgende bepalingen. De Planters verkoopen aan de Maatschappij
bacoven en verbinden zieh, om die te leveren alles mede gelijk
•
hieronder zal worden bepaald.
Art. 2.
Deze overeenkomst vangt aan, zoodra de akte der overeen- Duur der overkomst tusschen het Gouvernement der Kolonie Suriname en eenkom.st.
de Maatschappij, waarbij het Gouvemement onder meer de
verplichtingen, door de Planters bij deze overeenkomst aangegaan, tegenover de Maatschappij gedeeltelijk waarborgt, zal
zijn geteekend.
Zij wordt aanvankelijk aangegaan voor een tijdperk eindigende
ulto. December xg!g.
Over de verienging dezer overeenkomst zal in het eerste kwar- Verlenging der
taal van het jaar 1916 worden beraadslaagd door een daartoe overeenkomst
te 's-Gravenhage zitting houdende Commissie van vijf leden.
Twee dier. leden zullen worden aangewezen door de Planters
gezamenlijk, twee door de Maatschappij, en een, die als Voorzitter zal optreden, door den Minister van ' Kolonien. Blijven,
hetzij de Planters gezamenlijk, hetzij de Maatschappij, ofschoon
daaraan nog herinnerd, in gebreke om twee leden dier Commissie
aan te wijzen, dan zal de Minister van Kolonien ook twee leden
aanwijzen voor de partij of partijen, die daarmede in gebreke
zullen zijn gebleven.
Die Commissie beslist zoo spoedig mogelijk en in elk geval
voor het einde van Maart 1:91:6 of deze overeenkomst zal worden
veriengd of niet.
Beslist zij dat deze overeenkomst zal worden verlengd, dan
eindigt haar eerste periode en zal haar tweede periode aanvangen,
zoodra de Maatschappij overeenkomstig het in art. 5 bepaalde
NED . ECON. -HIST. ARCHIEF. JAARBOEK IV.
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vier schepen als daar vermeld, zal hebben beschikbaar gesteld
voor het vervoer van bacoven. Die tweede periode zal dan acht
jaren na haren aanvang eindigen.
Beslist de Commissie dat de overeenkomst niet zal worden
verlengd, dan eindigt deze krachtens het tweede lid op ultimo
Dece;mber 1919.
Art. 3.
Overdrachtder
De contractanten sub 2 in deze overeenko;mst aangeduid als de
~:~:::k:=~_ Maatschappij, zijn bevoegd hare rechten en verplichtingen uit
looze vennoot- deze overeenkomst over te dragen aan eene op te riehten naamschap.
looze vennootschap ;met een kapitaal bij de oprichting groot
fl. 5.000.000.-, waarvan dadelijk fl. 500.000.- zal worden
gestort, onder voorbehoud, dat door eene Commissie, sa;mengesteld als in art. 2 aangegeven, zal zijn verklaard, dat de op te
richten Vennootschap behoorlijke waarborgen biedt voor de
verdere uitvoering van dit contract.
De overdracht hierbedoeld geschiedt door een schriftelijke
daartoe strekkende ;mededeeling door de Maatschappij en de
Naamlooze Vennootschap geteekend en aan elk der planters
gedaan.
Art. 4.
Elk der planters verbindt zieh, o;m zoolang deze overeenkomst
duurt en tijdens hare verlenging eene zoodanige oppervl~kte
met bacoven in behoorlijke cultuur te hebben en te houden,
dat daarvan redelijkerwijze eene opbrengst mag .worden verwacht als tot de levering waarvan hij zich bij dit contract heeft
verbonden. De Planters verbinden zieh, o;m gedurende den tijd
als boven ver;meld de ondeme:mingen, waarop volgens de voor. gaande bepaling bacoven worden gecultiveerd, niet aan derden
te verkoopen of op andere wijze te vervree;mden, dan onder
het beding, dat de nieuwe eigenaar de rechten en verpliehtingen
uit dit contract voortvloeiend in hun geheel ovemeemt; zij yerbinden zich eveneens, hunne ondememingen als bedoeld niet
te bezwaien of te verhuren zonder verkregen goedkeuring van
de Maatschappij, die hare goedkeuring niet .zal ;mogen weigeren,
tenzij de uitvoering van de bepalingen van dit contract niet
voldoende ;meer zou zijn gewaarborgd. De Planters verbinden
zieh, om op de eerste vordering der Maatschappij de nakoming
der bovengenoe;mde verplichtingen te waarborgen door het
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ten behoeve der Maatschappij vestigen van het recht van opstal
op de betrokken onderneming. Het reeht van opstal ee~maal
gevestigd, behoeft geene goedkeuring meer gevraagd te worden,
om de onderneming te bezwaren of te verhuren.

Art. 5.
De . Planters hebben het recht, ter levering der gecontracteerde hoeveelheid aan de Maatsehappij, bij andere Planters, al
of niet bij deze overeenkomst betrokken, baeoven te koopen.
Art. 6.
De Planters verbinden zieh, om zoolang deze overeenkomst
duurt en tijdens hare verlenging voor uitvoer geschikte bacoven
aan niemand anders dan aan de Maatschappij of aan elkander
ter levering aan de Maatsehappij te verkoopen en om zulke
baeoven ook met zelf te exporteeren. Deze verbintenis geldt
eehter niet voor baeoven in gedroogden toestand.
~ Bij overtreding dezer bepaling verbeurt de overtreder ten
behoeve der Maatsehappij een boete van fl. 30.- per dozijn
bossen, waarmede de overtreding is gepleegd. Voor minder
dan een dozijn bossen is derhalve geen boete versehuldigd.,
Art. 7.
De Maatsehappij zal geregeld in Suriname scheepsruimte
stellen tot het ontvangen en vervoeren van bacoven en weI
aanvankelijk in twee schepen, welke beide zijn voorzien van
koelinrichtingen, elk een capaciteit hebben van ten minste I3.000
bossen en welke in staat zijn bij normale omstandigheden heden
de reis van Paramaribo naar Rotterdam in omstreeks I7 dagen
te doen_
Het eerste schip zal gesteld worden binnen twee maanden,
het tweede binnen drie maanden na den aanvang dezer overeenkomst. Binnen een jaar na den aanvang.dezer overeenkomst
zal zij zoodanige scheepsruimte stellen en drie sehepen. Zoolang de Maatschappij scheepsruimte in twee sehepen stelt zal
er met een tussehenruimte van minstens 25 en hoogstens 3!
dagen, wanneer zij scheepsruimte in drie schepen stelt zal er
met een tusschenruimte van minstens I7 en hoogstens 23 dagen
door haar verschepingsge1egenheid worden gegeven.
Wanneer deze overeenkomst kraehtens het in art. 2 bepaalde
wordt verlengd, zal de Maatsehappij omstreeks het einde van
het jaar I9I7, of zooveellater als door de in art. 2 bedoelde Com-

Verbod voor
de Plandters om
aan an eren t e
verkoopen of
te exporteeren.

Beschikbaar-
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missie zal worden beslist v66r het einde van Maart 1916,
doch in geen geval binnen 18 maanden nadat de in dat artikel
genoemde Commissie hare aldaar bedoelde beslissing zal hebben
gegeven - aanvangen met vier schepen met een capaciteit
van ten minste 40.000 bossen elk, geregeld scheepsruimte tot
het ontvangen en vervoeren van bacoven beschikbaar te stellen,
waarmede dan om de acht a twaalf dagen verschepingsgelegenheid zal zijn.
Voor zoover er plaatsruimte beschikbaar is om meer dan het
minimum in te laden zal de Maatschappij, indien zij van de
Planters bacoven daartoe koopt, voor die bacoven den' gecontracteerden prijs betalen.
· Art. 8.
Ankerplaats - De Maatschappij zal de in het vorige artikel bedoelde schepen
der sehepen, kunnen doen ankeren op zoodanige plaatsen in de rivier of rivieren van Suriname als voor het doel door haar het meest geschikt zal worden geoordeeld.
Art. 9.
Kennisgeving
De Maatschappij zal aan elk der Planters bij brief of telefoon
vdan datumhs of telegram kennis geven, wanneer een schip als in art. 7 bedoeld
er verse eping,
laadklaar zal zijn en weI zoo tijdig dat minstens vier en twintig uur
liggen tusschen het ontvangen der kennisgeving door elken Planter en het tijdstip waarop het schip laadklaar zal moeten zijn.
Indien de kennisgeving wordt gedaan tusschen 6 uur's avonds
en 6 uur '5 morgens dan zal de termijn van 24 uren beginnen te
loopen vanaf 6 uur in den morgen.
Als bewijs dat behoorlijk kennis is gegeven, zal worden beschouwd de aanwezigheid ten kant ore der Maatschappij van
copieen van tijdig verzonden kennisgevingen, of van eene aanteekening in een daartoe bestemd register van gedane telefoni,.
sche mededeeling.
Art., 10.
Ornvang van
De navolgende Planters zullen tezamen voor elk schip, waarin
de,n leverings- de , Maatschappij krachtens art. 7 verschepingsgelegenheid
phcht der
..
planters.
voor bacoven stelt, tezamen 13000 bos bacoven leveren, namehJk:
de ondergeteekende subIa zal telkens ........ bos leveren,
de ondergeteekende sub Ib zal telkens ........ bos leveren,
de ondergeteekende sub Ie zal' telkens ........ bos leveren,
enz.
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Wanneer deze overeenkomst krachtens art. 2 wordt verlengd,
zullen in hare aldaar genoe:mde tweede periode de navolgende
Planters tezamen voor elk schip, waarin de Maatschappij vers,chepingsgelegenheid voor bacoven stelt, teza:men 40.000 bos
bacoven leveren, nameJijk:
de ondergeteekende sub Ia zal telkens ........ bos leveren,
de ondergeteekende sub Ib zal telkens ........ bos leveren,
de ondergeteekende sub Ie zal telkens ........ bos leveren,
enz.
Art. n.
De Planters zullen de bacoven leveren door die langszijde Plaats van Ie.
•
vering door de
van het schip te brengen en op de verschansmg of voor de laad- planters.
poorten van het schip aan te geven.
Zij zullen de bacoven :moeten leveren uiterlijk twaaIf uur
na het tijdstip in de krachtens art. 9 gedane kennisgeving aangegeven als dat waarop het schip laadklaar zal iijn. Later aangevoerde bacoven behoeft de Maatschappij niet te ontvangen
en gelden, wanneer zij niet ontvangen zijn, als niet geleverd.
Art. tz.
De door de Planters te leveren bacoven moeten tot de Con- Keuring der
. . beh ooren en een :met het oog op den Ultvoer
'
govanetelt
te be- bacoven.
oordeelen graad van rijpheid hebben.
Ingeval van verandering van rijpheidsgraad zullen de Planters niet gehouden zijn tot betaling van de boete in art. I9 bedoeld. Over het aantal bossen dat uitsluitend als niet voldoende
aan den nieuwgestelden rijpheidsgraad :mocht worden afgekeurd
bij de verschepingen, vallende binnen den ter:mijn van I4 dagen
na de wijziging van den rijpheidsgraad, indien die wijzigingeen
.graad betreft en van 28 dagen, indien zulks twee graden op eenmaal betreft, en zoo vervolgens.
De Maatschappij zal niet verplicht zijn o:m bossen bacoven
aan te ne:men, welke niet tot de Congo-varieteit behooren of van
welke vruchten opengeschra:md, gekneusd of ' gebroken zijn of
welk~ op andere wijze zijn beschadigd, even:min bossen waarvan de bacoven :misvor:md of niet goed ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld doordat de vingers te kort of in elkaar gegroeid zijn, evenmin bossen welker vingers te dik of te dun zijn, of die rijp of
oud zijn of die om andere redenen niet geschikt zijn voor vervoer of verkoop.
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De keuring der bacoven ter beoordeeling der vraag of de
Maatschappij verplicht zal zijn om deze aan, te nemen, geschiedt
bij aflevering aan boord van het schip en wei door personen,
telkens vanwege de Maatschappij daarvoor aan te wijzen, met
personen, door de Planters daarvoor aan te wijzen. Bij verschil
van gevoelen tusschen deze twee groepen van pers,onen zal de
beslissing '\l~rblijven aan eenen deskundige, door de Maatschappij
en de Planters gezamenlijk aan te wijzen.
Zijn ' geene personen, door de Planters voor de keuring aangewezen, aan boord als bacoven worden gel aden, dan geschiedt
de keuring door de personen door de Maatschappij aangewezen.
, Ingeval de beslissing van den door partijen gezamenlijk aangewezen deskundige wordt ingeroepen,zal deze die zoo spoedig
te geven hebben dat de belading en het vertrek van het schip
daardoor .niet worden vertraagd .. Zoude zulke vert raging ontst~n, dan behoeft op de beslissing van dien persoon niet te
worden. gewacht en wordt de beslissing van de door de Maatschappij voor de keuring aangewezen personen bindend.
Mochten bossen bacoven worden afgekeurd, dan zullen deze
door de Planters dadelijk van Qoord moeten worden verwijderd,
terwijl de Maatschappij bevoegd is ze · anders te vemietigen.
Over de afgekeurde bossen bacoven kunnen de Planters beschikken op zoodanige wijze als zij zuBen verkiezen. Nochtans geldt
het in art. 6 bepaalde ook voor deze bacoven.
Art. 13 . .
Acceptatie der
Door de Maatschappij aangenomen bacoven gelden als door
bacoven.
haar goedgekeurd. Zij zal daarvoor .aan den Planter, welke deze
leverde, door den stuurman van het schip re~u verstrekken.
Art. 14.
Koopprijs der
AIs koopprijs voor de bacoven zal door de Maatschappij aarl
bacoven.
de Planters worden betaald:
a. aan de Planters, die krachtens deze overeenkomst van de
Maatschappij voorschot zullen hebben ontvangen en dat nog niet
v66r de levering der bacoven zullen hebben afgelost, fl. 0.55 per
bos vermeerderd met de helft van hetgeen de scheepslading, waarvan de bos deel .u itmaakt, gemiddeld per ingeladen bos bij verkoop
in Europa meer zal opbrengen dan fl. 2.IO brute langs boord,
d.w.z. zonder aftrek van welke kqsten hoegenaamd, ook die verbonden aan het lossen en verkoopen van de bacoven;
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b. aan de Planters, die van de Maatschappij geen voorschot
zullen hebben ontvangen of dat reeds v66r de levering zullen
hebben terugbetaald, fl. 0.75 per bos vermeerderd met de helft
van hetgeen de scheepslading, waarvan de bos deel uitmaakt,
gemiddeld per ingeladen bos bij verkoop in 'Europa meer zal
opbrengen dan fl. 2.45 bruto langs boord, d.w.z. zonder aftrek
van welke kosten hoegenaamd, ook die verbonden aan het lossen
en verkoopen van de bacoven;
Art. IS.
De Maatschappij verbindt zich om aan de Planters, die het Voorschotten ,
verlangen en die haar door het geven van eerste hypothecair ::~. de planverband of van een hypothecair verband, volgende in rang onmiddellijk op dat ten behoeve van het Immigratiefonds, op hun
toebehoorende onroerende goederen benevens door bedrijfsverband voldoende zekerheid daarvoor geven, voorschotten te
verstrekken op de koopprijzen van haar door hen te leveren
bacoven . .
De Maatschappij kan ook genoegen nemen met zekerheid door
tweede hypothecair verband, met zekerheid uitsluitend door bedrijfsverband, en ook met andere zekerheid. Zij is daartoe echter
niet gehouden en zal daartoe alleen over gaan, wanneer zij daardoor naar haar oordeel voldoende zal zijn verzekerd.
Bedoelde zekerheid zal door elken Planter aan de Maatschappij bij afzonderlijke acte worden verleend. Bij het aangaan
van overeenkomsten van landbouwleening onder bedrijfsverb and tusschen de Maatschappij en een Planter zal worden
bedongen, dat, indien de Maatschappij van het (in art. I eerste
sub b der Verordening van 7 Maart I9II geregelde) recht om
het bedrijf over te nemen gebruik maakt, zij daarbij de redenen
moet opgeven waarom zij dat doet. Zij zal verplicht zijn het bedrijf weder aan den verbandgever over te geven, wanneer deze
voor den bevoegden rechter de ongegrondheid of wei de onredelijkheid aantoont der opgegeven redenen; de . Maatschappij
zal evenwel in de dientengevolge te voeren procedure die aangevoerde redenen mogen preciseeren en aanvullen.
De in dit artikel bedoelde zekerheid zal in dier voege worden ,
verleend, dat alle vorderingen, die de Maatschappij ter zake
dezer overeenkomst uit welken hoofde ook op eenigen Planter
heeft, daardoor worden verzekerd.
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Bedrag der
voorschotten.

Wanneer de
voorschotten
gegeven worden.

Art. 16.

-

De Maatschappij zal voor elken Planter, die krachtens het
vorige artikel aanspraak heeft op voorschot, eene loopende
rekening openen.
Zij zal die voorschotten geven als voIgt:
a. aan een Planter, die bacoven levert van landen op het
oogenblik dat deze overeenkomst aanvangt of krachtens art. 2
wordt verlengd voor bacovencultuur in gebruik, een bedrag
gelijkstaande aan de voor de bacovencultuur op die landen .
uit te betalen werkloonen, met dien verstande dat het voorschot niet hooger zal zijn dan fl. 0.50 per bos, _tot levering
waarvan de Planter zich in art. 10 verbonden heeft, en bovendien niet hooger dan fl. 220.- per hectare, een en ander be_
rekend over een vol verschepingsjaar;
b. aan een Planter, die bacoven levert - of mede bacoven
levert - van landen, die eerst na het in werking treden van
deze overeenkomst in bacovencultuur worden gebracht, gedurende het eerste jaar van die cultuur een bedrag gelijkstaande
aan de voor de cultuur op zoodanige landen uit te betalen werkloonen en verdere te maken kosten, met dien verstande dat het
[oorschot niet hooger zal zijn dan fl. 0.70 per bos, welke de
Planter aannemelijk maakt dat hij van het aantal bossen, tot
levering waarvan hij zich in art. 10 verbonden heeft gedurende
dat· jaar van zoodanige landen zal leveren, en bovendien niet
hooger dan fl. 360.- per hectare. Voor volgende jaren zullen
de bedragen worden gegeven als sub a gesteld.
Art. 17.
De in het vorig artikel bedoelde voorschotten zullen worden
verstrekt tegen een door den Planter in te leveren en deugdelijk bevonden declaratie van door hem uitgelegde bedragen voor
werkloonen en in 'het sub b bedoelde geval voor werkloonen en
andere kosten.
De Planter is steeds bevoegd die voorschotten terug te betalen of aflossingen op rekening daarvan te doen. Hetgeen hem
van de Maatschappij voor koopprijs van bacoven toekomt zal
met de schuld uit de voorschotten voortspruitende verrekend
worden. De Maatschappij is bevoegd hare rekening met elken
Planter ten allen tijde af te sluiten en het saldo op te vorderen:
a. wanneer overeenkomstig art. IS het bedrijf door de Maat-
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schappij is overgenomen en daartegen binnen vier weken van
de zijde van den Planter geen verzet bij den bevoegden rechter
is gedaan dan weI de rechter bij zijn uitspraak de Maatschappij
in het bedrijf heeft gehandhaafd;
b. wanneer tengevolge van bijzondere omstandigheden de
Maatschappij van oordeel is dat de richtige terugbetaling der
voorschotten gevaar loopt of dat het geven van verdere
voorschotten aan den Planter niet leiden kan tot een gunstig resultaat voor de bacoven levering. In dit laatste geval
zal een, termijn van minstens een jaar voor de afbetaling worden
.' gegeven.
Over de door de Maatschappij aan de Planters te geven voorschotten zal door haar aan dezen eene rente in rekening worden
gebracht, die 2% hooger zal zijn dan het wisseldisconto der
Nederlandsche Bank, JIlet een minumum van 6% per jaar.
Gedurende het laatste jaar van deze overeenkomst of zoo zij
. wordt verlengd, van hare verlenging zal de Maatschappij geene
voorschotten behoeven te geven .
. Art. 18.
De koopprijs van door de Planters aan de Maatschappij ge- Tijd van beta·
leverde bacoven zal door deze aan hen worden betaald, of, zoo ~~!pp:ij~. den
zij schuld aan de Maatschappij hebben, aan hen in rekening
~orden toegeschreven, wat de bedragen van fl. 0.55 en f1. 0.75
per bos betreft, twee dagen na de verscheping, wat het eventueel
meer verschuldigde betreft, tien dagen nadat de verkoop in
Europa ,zal hebben
plaats gehad.
..,
Art. 19.
Elke Planter zal voor elke bos, die hij bij eenige verscheping Scbadevast- .
mnder levert dan het aantal tot levering, waarvan hij zich bij ~!~~~~g~ij niet
art. to verbonden heeft, ten behoeve der Maatschappij eene boete
verbeuren van fl. 1.75.
.
Wanneer nochtans in een jaar door de gezamenlijke Planters
f1. 150.000.- boete is verbeurd, zal in dat jaar geen boete meer
verschuldigd zijn. Voor deze bepaling geldt als aanvang van het
eerste jaar de datUJIl waarop dit contract in werking treedt;
als aanvang van het tweede jaar dezelfde datum van het vol.-'
gende jaar en zoo vervolgens.
Wanneer deze overeenkomst krachtens art. 2 wordt verlengd,
zal gedurende de daar bedoelde tweede periode dezer overeen\
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komst elke Planter voor elke bos, die hij bij eenige verscheping
JDinder levert dan het getal tot levering ~aarvan hij zich voor
daf geval verbonden heeft, ten behoeve der Maatschappij eene
, boete verbeuren van fl. '1.25. De in het tweede' lid van dit ar~
tikel vermelde beperking dier boete geldt in dat geval niet; de
daarvoor geldende beperking is in art. 21 omgeschreven. "
, De krachtens dit artikel door de Planters terzake van voor'
eeriige verscheping te weinig geleverde bacoven verschuldigde
boete zal worden verminderd met een gulden voor iedere aan
de bepalingen dezer overeenkomst voldoende en overeenkomstig art. I2 goedgekeurde bos bacoven, voor dezelfde verscheping direct aan de Maatschappij geleverd door Surinaamsche
Planters, die geene partij bij deze overeenkomst zijn of door de
Gouvernements Plant age "Slootwijk". D,eze bepaling laat ongewijzigd het in het tweede lid van dit artikel genoemde maximum van fl. 150.000.-.
Het aldus op de verschuldigde boete in mindering komende
bedrag zal evenredig worden verdeeld over de Planters, die rter .
zake dier verscheping boete hebben beloopen. De in <lit artikel omschreven boete zal verschuldigd zijn zonder -,
ingebrekestelling of eenige andere formaliteit. De Maatschappij
kan die boete invorderen, zoodra ze verschuldigd is of weI den
Planter, die in gebreke gehleven is;' daarvoor in de in art'. I6 ,
vermelde rekening belasten of weI gedeeltelijk de boete invor- ,
deren en voor een ander deel den Planter daarvoor belastelJ.
Art. 20
Vergaan van
Wanneer een of meer der schepen in art. 7 bedoeld mocht
~! :;~~~:an vergaan of averij beloopen, zal dat voor de Maatschappij als
,
, overmacht gelden. Zij zal dan echter gehouden zijn om de averij .
te doen herstellen of om scheepstuimte in een ander schip in
de plaats van het verlorene of geavarieerde beschikbaar te stellen, voor zoover dat en zoo spoedig als dat in redelijkheid mogelijk blijkt.
'
Art. '21.
Invlped van
Wanneer deze overeenkomst krachtens art. 2 wordt verlengd
~:r:~~~:/an en zich gedurende hare daar bedoelde tweede periode buiten-'gewone omstandigheden voordoen, die van invloed zijn op de
cultuur van bacoven in Suriname, van zoodanigen aard dat
niettegenstaande alle redelijke inspanning van, de Planters
,
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deze niet in staat zijn bacoven of zooveel bacoven aan de Maat~chappij te leveren, als waartoe zij volgens art. 10 gedurende
dat tijdperk verplicht zijn, dan ial, wanneer in een jaar door
de gezamenlijke Planters fl. 300.000.- boete wegens tengevolge
van zulke olIlStandigheden te weinig geleverde bacoven verbeurd is, in dat jaax: geen verdere boete ter zake van daardoor
te weinig geleverde bacoven verschuldigd zijn. Voor deze bepaling geldt als aanvang van het eerste jaar de aanvang der in
art. 2 bedoelde tweede periode dezer overeenkolIlSt; als aanvang
van het tweede jaar dezelfde datum van het volgende jaar en
zoo vervolgens.
Overigens blijven omstandigheden als in dit artike! bedoeld
zo~der invloed op de verplichtingen, die op de Planters krachtens
deze overeenkolIlSt rusten.
Art. 22.
Waar in deze overeenkolIlSt sprake is van "bos", wordt daar- Definitle van
onder verstaan een bos van negen of meer goed ontwikkelde ..B~".
handen, een en een halve bos van acht, of twee bossen van ze'Ven
zoodanige handen.
Indien en voor zoover de Maatschappij ook bossen van 6 handen mocht wenschen te ontvangen, zullen drle van zoodanige
bossen als "bos" gelden.
Art. 23.
Tenzij in eenig artikel dezer overeenkolIlSt anders is bepaald,
zullen geschillen, ontstaan bij de t.oepassing der overeenkomst, .
.
beslist worden te 's-Gravenhage door drie arbiters, waarvan een
door elk der partijen en den derden door den Minister. van Kolonien aan te wijzen.
Blijft een der partijen in gebreke binnen vier ·weken na daartoe
te zijn opgevorderd een' arbiter aan te wijzen, dan zal de Minister
van Kolonien, op verzoek van de meest gereede partij, ook dien
arbiter aanwijzen . .
)

Aldus in twee exemplaren geteekend:
te Rotterdam, den
te Paramaribo, den
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