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NAAMLI]ST 
DER LEDEN VAN UET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

op 1 ]ANUARI 1920. 

BESTUUR: 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, Voo1'zitte1' . (1925.) 

Dr. Mr. S. Muller Fz., Rijks-archivaris te Utrecht, Onde1'- Voo1'zitte1'. (1922.) 
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e Sec1'eta1'is

Penningmeeste1', (Keizersgracht 274, Amste1'dam). (1924.) 
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam 

(1923.) , 
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten on 

Wetenschappen, ta 's-Gravenhage. (1924.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis 

aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, Ie Secretaris, 
(Mathenesse1'laan 464, Rotterdam). (1921.) 

Dr. C. J. K. van Aalst, President der N ederlandsche Handel Maatschappij, 
te Amsterdam. (1922.) 

Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht. (1921.) 

Prof. Dr. H . Brugmans, Hoogleeraar in de Gescbiedenis aan de Gemeen
telijke Universitflit te Amsterdam. (1925.) 

W. A. Engelbrecht, lid derfirma Wambersie en Zoon, te Rotterdam. (1923.) 
Mr. H . A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-AssociatieWertheimen 

Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1923.) 
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Aerden

hout. (1923.) 
G. J. Honig, te Zaandijk. (1924.) 
C. A. P. van Stolk, Lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator 

der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1925.) 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financil!n, te 's-Gravenhage. 

(1923.) 
J. I J zerman, Directeur der Open bare Halldelsschool te Amsterdam ( 1920.) 

Het DAGELI]KSCH BEsruuR wordt gevormd door de eerstge!loemde zes 
leden van het Bestuur. 



II NAAMLIJST DER LEDEN. 

RAAD VAN ADVIES: 

Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Econo
mische Geographie, te 's-Gravenhage. 

Prof. Dr. P. J Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Univer
siteit te Leiden. 

Ch. E. H. Boissevain. Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor 
Handelsonderwijs, te Amsterdam. 

C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te 
Dongen. 

Dr. J. L . Cluysenaer, Voorzitter van bet College van Curatoren der Tech
nische Hoogeschool, te 's-Gravenhagc. 

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 

Departcment van Landbouw, Nijverheid en Handel, te 's-Gravenbage. 
Prof. Mr. R. Fruiu, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage. 
Dr. H . F. R. Hubrecht, te Amsterdam. 
Dr. C. W. Janssen, te Naarden. 
A. G. Kroller, Voorzitter van bet Algemeen Bestuur der Nederlandsche 

Handels-Hoogeschool, te Wassenaar. 
A. Laboucbere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne 

Fles" te Delft, te Rijswijk. 
Dr. W. W. van der Meulen, Lid van den Gemeenteraad, te 's-Graven

bage. 
H. R. du Mosch, Lid der firma Maintz & Co., Curator der Nederlandsche \ 

Handels-Hoogeschool, te Amsterdam. 
Prof. Dr. W . H . Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 

's-Gravenhage. 
Wou~er Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenhage. 
M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P. Onnes & Zoon, te Breukelen. 
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Am-

sterdam. 
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 Sons beeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effecten

handel, te Amsterdam. 
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhocden-

veem-Vriesseveem, te Amsterdam. 
A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
M. P. Volite, Lid der firma Mirandolle, Volitc & 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. 



NAAMLI]ST DER LEDEN. III 

J. W. IJzerman, te 's-Gravenhage. 
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij 

vfh. Ellerman, Harms & Co., te Amsterdam. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI:ltN. 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Voorzitter. (1925.) 
Mr. Dr. S. van Brakel. (1921.) 
Prof. Dr. H. Brugmans. (1925.) 
Dr. H. E. van Gelder. (1924.) 
Dr. Mr. S. Muller Fz. (1922.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF. 

Dr. H. E. van Gelder, VoOt'zitter . (1924.) 
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1923.) 
H. G. A. Elink Schuurman. (1925.) 
Prof. Mr. N . W. Posthumus, Seretaris. 

LEDEN. 

(De oprichters der Vereeniging zijn door een * aangeduid). 

Prof. Mr. P . J. M. Aalberse, te 's Gravenhage. 
Dr. C. J. K . van Aalst, te Amsterdam. 
F. van Alphen, te 's-Gravenhage. 
A. Andriesse, te Amsterdam. 
F. C. van den Arend, te Rotterdam. 
C. R. B:;I.khuizen van den Brink, te Rijswijk. 
J . Frederik Bangert, te Amsterdam. 
Dr. H . E. Becht, te Hengelo. 
Mr. A. W. van Beeck Calkoen, te Utrecht. 
A. A. van Beek, te Rotterdam. 
H. van Beek, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te Wa5senaar. 
H. L. Bekker, te Rotterdam. 
J. S. M. Bemelmans, te Rolduc, Gem. Kerkrade. 
Mr. H . H. van den Berg, te Amsterdam. 
Am. I. van den Bergh, te Rotterdam. 
Am. S. van den Bergh, te 's-Gravenhage. 
S. van den Bergh Jr., te Rotterdam. 
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden. 
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IV NAAMLIJST :qER LEDEN. 

H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Mr. G. Bicker Caarten, te Laag Soeren. 
Mr. J. G. Blink, te 's-Gravenhage. 
E. Bloembergen, te Utrecht. 
·Prof. Dr. P. J. Blok. te Leiden. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
J. J. Th. Blijdenstein, te Amsterdam. 
W. J . Blijdenstein, te Enschede. 
H. Boekenoogen, te Wormerveer. 
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam. 
·Charles E. H. Boissevain, te Amsterdam. r 

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. 
*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht. 
P. Bredins, te Rotterdam. 
*C. L. Bressers, te Dongen. 
W. K. Brevet, te 's-Gravenhage. 
O. W. G. Briegleb, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. H . Brugmans, te Amsterdam. 
Dr. E . G. C. Briinner, te- Utrecht. 
Dr. M. Bruyel, te Haarlem. 
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam. 
L. Biickmann, te 's-Gravenhage. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. 
Mr. M. Burgerhout, te Rotterdam. 
H. A. Burgerhout, te Rotterdam. 
Prof. 1. J. de Bussy, te Hilversum. 
Ch. Calkoen, te Baarn. 
Dr. J. A. Carp, te Helmond. 
W. F. T. Carp, te Rotterdam. 
James Catz, te Rotterdam. 
J. B . Catz, te New-York. 
A. S. Chabot, te Rotterdam. 
Ad. Chabot, te Rotterdam. 
J. J. M. Chabot, te Rotterdam. 
M. Taudin Chabot, te Rotterdam. 
Mr. J. E. Claringbould, te 's-Gravenhage. 
A. de Clercq, te Aerdenhout. 
Dr. J. L. Cluysenaer, te 's-Gravenhage. 
Mr. J. Coert, te Rotterdam. 
Prof. Mr. I. B.Cohen, te Groningen. 
H. Colijn, te 's-Gravenhage. 
J. G. Coster, te Winnipeg, Canada. 
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NAAMLI]ST DER LEDEN. 

H. Cox, te Amsterdam. 
Patric Cramer, te Overveen. 
Herbert Cremer, te Haarlem. 
J. T. Cremer, te Santpoort. 
V. R. IJ. Croesen, te 's-Gravenhage. 
D. Croll, te Rotterdam. 
W. van Dam, te Rotterdam. 
M. Davidson, te 's-Gravenhage. 
J. J. Dekker, te Zeist. 
Mr. D. A. Delprat, te Batavia. 
Henri Dentz, te Amsterdam . . 
H. W. A. Deterding, te Londen. 
A. M. F. van Deventer, te 's-Gravehhage. 
* 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 Bloemendaal. 
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
W. van Driel Jr., te Rotterdam. 
Prof. mr. W. H. Drucker, te Rotterdam. 
J. Dudok van Heel, te Amsterdam. 
E. J. Duintjer Jzn., te Veendam. 
P. Dumon Tak, te Middelburg. 
D. Dunlop, te Rotterdam. 
C. J. van Dusseldorp, te Rotterdam. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aId Zaan. 
C. vah Eeghen, te Amsterdam. 
* Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
S. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam. 
E. Elias, te Tilburg. 
J oh. E. Elias, te Amsterdam. 
G. A. Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam. 
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum. 
G. J. Engelqerts, te Arnhem. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
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. 

v 



VI NAAMLlJST DER LEDEN. 

*Mr. J. C. A. Everwijn, te 's-Gravenhage. 
D. P. D. Fabius, te Amsterdam. 
Mr. Dr. G. J. F~bius, te Rotterdam. 
*Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam. 
Mr. E. Fennem~, te Amsterdam. 
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht. 
P. Fentener van Vlissingen, te Helmond. 
M. -Feuer, te Scheveningen. 
Mr. M. J . van der Flier, te Scheveningen. 
Mr. D. Fock, te 's-Gnivenhage. 
R . K. Fraay, te Pretoria. 
Mr. J. w. D. Francken, te Amsterdam. 
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam. 
*Prof. Mr. R. I!'ruin, 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. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage. 
J. van Gelderen, te Batavia. 
H. J. H . Gelderman, te Oldenzaal. 
Joan Gelderman, te Oldenzaal. 
J. Th. Gerlings, te 's-Gravenhage. 
J. Gerritsz, te Haarlem. 
Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
J u1. Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
C. M: Ghijsen, te Middelbnrg. 
A. J. A. Gilissen, te Rotterdam. 
A. Gips, te Rotterdam. 
C. Gips Jr., te 's-Gravehhage. 
A. Gleichman, te Rotterdam. 
J. M. P. Glerum, te Amsterdam. 
G. P. F. Goddard, te 's-Gravenhage. 
!vIr. J. R. Goddard, te Rotterdam. 
H. Goedhart Jr., te Arnhem. 
L. J. B. Compertz, te Amsterdam. 
Prof. dr. A. Goslinga, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. I. H . Gosses, te Groningen. 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
A. J . M. Goudriaan, te Rotterdam. 
J. Grelinger, te Laren (N.-H.). 
N. Haas, te Rotterdam. 
B. J. H . Haitink, te Scheveningen. 
B. C. D. Hanegtaa££, te Rotterdam. 
Mr. H . A. Hartogh, te Amsterdam. 
Frans L . Hartong, te Rotterdam. 

/ Jac. Haslinghuis, te Rotterdam. 

) 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam. 
M. J. van Hattum, te Beverwijk. 
I. J. Havelaar, te Rotterdam. 
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft. 
Prof. Mr. J. E. Heeres, te Leiden. 
J. N. Hendrix, te .o}msterdam. 
Mr. A. J. van Hengel te Amsterdam. 
J. F. van Hengel, te Amsterdam. 
G. Hennus, te 's-Gravenhage. 
S. Hepner, te Amsterdam. 
W. F. van Heukelom, te Amsterdam. 
Dr. G. J. van der Heyden, te Amsterdam. 
Mej. A. Hingst, te Amsterdam. 
G. Hintzen, te Rotterdam. 
J oh. van 't Hoff, te Rotterdam. 
R. W. H. Hofstede Crull, te Hengelo. 
*Mr. P. Hofstede de Groot, te Aerdenhout. 
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. 
J. J. Hoogewerff, te Rotterdam. 
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. 
C. Hiilsmann, te Amsterdam. 
A. W . F. Idenburg, te 's-Gravenhage. 
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet. 
G. Jannink, te Enschede. 
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam. 
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam. 
Mr. F. A. Jas, te 's-Gravenhage. 

. , 

P. J .• J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam . 
.T. B. A. Jonckheer, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Bern. 
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. 

I 

VII 
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VIII NAAMLIJST DER LEDEN. 

Jhr. Mr. A. P . C. van Karnebeek, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, te 's-Gravenhage. 
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenbage. 
D. Keesing. te~"Amsterdam. 

H . van Kempen, te Amsterdam. 
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam. 
* Prof. Dr. G. W . Kernka'lnp, te Utrecht. 
A. B. A van Ketel, te Overveen. 
Mr. Dr. E . van Ketwich Verschuur, te Groningen. 
Prof. Mr. J . C. Kielstra, te Wageningen. 
W . T . Klaare, te 's-Gravenhage. 
S. E . K . Klatte, te 's-Gravenhage. 
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen aid Rijn. 
H . J . Knottenbelt Azn., te Rotterdam. 
O. S. Knottnerus, te Rotterdam. 
D: Kok, te 's-Gravenhage. 
E. Kol, te Amsterdam. 
H. H. van Kol, te Voorschoten. 
S. Koperberg, te Weltevreden. 
1. I. Korndorffer, te Arnhem. 
M. A. J. Kortenoever, te Gouda. 
J. Koster, te Heerlen. 
Mr. J. J. Krantz, te Rotterdam. 
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage. 
Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, te Utrecht. 
*A. G. Kroner, te Wassenaar. 
N. E. Kroner, te 's-Gravenhage. 
W. N. A. Kroner, te Hilversum. 
Harry ter Kuile, te Enschede. 
R. .Kuyper, te Amsterdam. 
A. R. Laan, te Bloemendaal. 
J. A. Laan Jr., te Wormerveer. 
E . Laane, te Bergen-op-Zoom. 
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 's-Gravenhage. 
Dr. J. van Leeuwen, te Utrecht. 
P. vari Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. 
C. van Lennep, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. L . H . van Lennep, tc Amsterdam. 
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te Leiden. 
Th. Limperg Jr., te Amsterdam. 
Corn. Loeff, te Utrecht. 
Mr. J. A. Locff, te 's-Gravenhage. 
F. B. Lohnis, te Scheveningen. 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

Th. P. Lohnis, te Rotterdam. 
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage. 
J os. Loopuit, te Amsterdam. 
P. Loopuyt, te Schiedam. 
Vincent Loosjes, te Haarlem. 
Victor R . Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage. 
F . Lugt, te Maartensdijk. 
Mr. A. Madaine Pont, te Haarlem. 
Simon A. Maas, te 's-Gravenhage. 
Mr. H. R van Maasdijk, te 's-Gravenhage. 
Mr. K. P. van der Mandele, te Rotterdam. 
Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage. 
Ph. Marcella, te Rotterdam: 
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam. 
G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam. 
C. Matthijsen, te Helmond. 
Paul May, te Amsterdam. 
Robert May, te Amsterdam. 
J. J. van Meel, te Rotterdam. 
W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage. 
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam. 
A. C. Mees, te Rotterdam. 
Mr. R Mees, te Rotterdam. 
Mr. W. C. Mees RAzn., te Rotterdam. 
N. J. Meihuizen, te Veendam. 
H. Meinesz, te Haarlem. 
* Dr. W. W. van derMeulen, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. Moens, te Amsterdam. 
Scato Molkenboer, te Oldenzaal. 
Mr. H. M. Moll, te Amsterdam. 
C. N. J. Moltzer J .Czn., te Amsterdam. 
Mr. M. J. A. Moltzer, te Amsterdam. 
C. de Monchy, te Rotterdam. 
E. P. de Monchy Rzn., te Rotterdam. 
Mr. E . P . de Monchy, te Amsterdam. 
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam. 
S. del Monte, te Rotterdam. 
*H. R. du Mosch, te Amsterdam. 
Abram Muller, te Amsterdam. 
*Dr. Mr. S. Muller Fz., te Utrecht. 

- * J. ,Muysken, te Am5terdam. 
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage. 
J. W. Niemeyer, te Soesterberg. 
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam. 
Mr. H . A. van Nierop, te Amsterdam. 
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. 
B . Nierstrasz, te Amsterdam. 
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*Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's-Gravenhage. 
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam. 
Paul Nijhoff. te Amsterdam. 
*Wouter 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 Baarn. 
D. Ornstein, te Amsterdam. 
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 Osse1en, te Amsterdam. 
M. van Overeem, te Utrecht. 
M. J. Overeynder, te Rotterdam. 
Mr. H . E. Oving, te Groningen. 
H . E . Oving Jr., te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. B. H. Pekelharing, te 's-Gravenhage. 
Dr. G. Pekelhar ing, te Rotterdam. 
J. J. Pelt, te Rotterdam. 
Mr. V. van Peski, te Rotterdam. 
J. Ph. Peters, te Rotterdam. 
G. M. Philippi, te Scheveningen. 
A. F. Philips, te Eindhoven. 
Dr. G. L . F . Philips, te Eindhoven. 
W. F. Piek, te Rotterdam. -
Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
Mr. L. J . Pieters, te Rotterdam. 
Dr. A. Plate, te Rotterdam. 
Chr. Pluygers, te Amsterdam. 
H. J. Pluygers, te Rotterdam. 
Dr. H. A. Poelman, te Groningen. 
*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden. 
J. de Poorter, te Rotterdam. 
Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage. 
* Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam. 
Ary Prins, te Schiedam. 
*P. A. Pijnappel, te Hilversum. 
Jhr. G. C. Quarles van Ufford. te Amsterdam: 
Jhr. H. L . Quarles van Ufford, te Amsterdam. 
Mr. E. E. van Raalte, te 's-Gravenhage. 
*Edwin Vom Rath, te Amsterdam. 
L . J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam. 
A. van Rede, te Rotterdam. 
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Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam. 
Mr. R. van Rees, te Amsterdam 
L. M. H . F. Regout, te 's-Gravenhage. 
Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam. 
J. D. Reiman Jr., te Amersfoort. 
Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam. 
Prof. Mr. H. R. Ribbius, te Rotterdam. 
P. Ribbius Peletier, te Utrecht. 
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's-Gravenhage. 
H . W. van Riet, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem. 
W. Roessingh, te Veenendaal. 
L. V. van Rossem, te Rotterdam. 
Dr. J. Ruinen, te Bussum. 
B. E. Ruys, te Rotterdam. 
J. A. Ruys, te Rotterdam. 
Willem Ruys, te Rotterdam. 
Mr. A. E. von Saher: te Amsterdam. 
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam. 
Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam. 
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam. 
Prof. Dr. A. A. van Schelven, te Haarlem. 
*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. 
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. 
Mr. G. van Slooten Azn., te 's-Grave~hage. 
F. Smit s. L, te Kinderdijk. 
Dr. H. J. Smit, te Groningen. 
L. J. Smit, te Kinderdijk. 
R. C. Smit, te Brussel. 
Dr. M F. J. Smith, te Rotterdam. 
Dr. Z. W. Sneller, te 's-Gravenhage. 
A. Solleveld, te Rotterdam. 
*Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam. 
* A. Spakler, te Amsterdam. 
1. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
J. J. C. van Staay, te Rotterdam. 
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J . Stibbe, te Utrecht. 
D. Stigter, te Bussum. 
Felix Stokvis, te 's-Gravenhage. 
L. Stokvis, te 's-Grav~nhage. 
Theo Stokvis, te 's-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 Baarn. 
W. Stork, te Hengelo. 
C. Sijthoff, te Rotterdam. 
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam. 
Mr. A. Tak van Poortvliet, te Rotterdam. 
J. W . C. Tellegen c. L, 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 Baarn. 
J. C. van Tienhoven, te Utrecht. 
Mej . Dr. E . M. A. Timmer, te 's-Gravenhage. 
Mr. P . Tjeenk Willink, te Haarlem. 
Mr. C. L . Torley Duwel, 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. 
Dr. W. S. Unger, te Middelburg. 
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. 
Prof. Mr. J . A. Veraart, te 's-Gravenhage. 
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.). 
E . G. Verkade, te Delft . . 
Th. J . Verrijn Stuart, te Amsterdam. 
P. Verschuijl, te Amsterdam. 
J. T. Vervloet, te Rotterdam. 
• A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
H. Visser, te Rotterdam. 
Jan Visser Jacz., te Schevening~n. 
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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. 
P. Voogd, te Laren (N.-H.). 
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 Robbe, te Gorinchem. 
L. J. C. L . de Vriese, te 's-Gravenhage. 
Dr. R. de Waard, te Groningen. 
J. M. Wagenaar Hummelinck, te Vlaardingen. 
Mr. H . Waller, te Utrecht. 
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum. 
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 Scheveningen. 
Mr. W . M. Westerman, te Scheveningen. 
C. J. J. Westermann, te Hilversum. 
J. F . Westermann, te Rotterdam. 
*F. M. Wibaut, te Amsterdam. 
J. Rypperda Wierdsma. te Rotterdam. 
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage. 
U. Wilkens, te Veendam. 
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. 
J. F. Wustenhoff, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te ·s-Gravenhage. 
Jhr. Mr. W. F . van der Wijck, te Amsterdam. 
Mr. H. van Wijk Czn., te Rotterdam. 
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam. 
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Mr. P. J van Wijngaarden, te Rotterdam. 
*1. IJssel de Schepper, te Gouda. 
*J. IJzerman, te Amsterdam. 
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam. 
Mr. J . W. van Zanten, te Rotterdam. 
*B. C. E. Zwart, te Amsterdam. 

LIJST_VAN DE IN ·HET JAAR 1920 BENOEMDE LEDEN. 

Mr. V. Bakker, te Hilversum. 
D. Chabot, te Rotterdam. 
Theod. C. Dentz, te Amsterdam. 
S. Elzinga, te Haarlem. 
F. Th. Everard, te Amsterdam. 
Edo Fimmen, te Amsterdam. 
G. Gonggrijp, te 's-Gravcnhage. 
Mr. W. H . de Greve, te Leeuwarden. 
H. van HeIden, te Rotterdam. 
J . van Hinte, te Amsterdam. 
Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam. 
J ac: van 't Hoogerhuys, te Rotterdam. 

( 

Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam. 
Mr. A. M. Joekes, te 's-Gravcnhage. 
Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam. 
E. S. Labouchere, te Amsterdam. 
P. J. van Ommeren, te Rotterdam. 
H. W. A. van Oordt, te Sch~veningen. 
Dr. J . Rueb c. m. i., te 's-Gravenhage. 
J. Schouten, te Rotterdam. 
Alb. Spanjaard, te 's Gravenhage. 
A. W . Volz, te 's-Gravenhage. 
G. Ph. de Willigen, te Rotterdam. 
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN. 

Algemeene Nederlandscbe Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Departement van Landbouw. Nijverheid en Handel, Afdeeling "Handel", 

te Buitenzorg. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. 

Indie, te 's-Gravenhage. 
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht. 
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CORRESPONDEERENDE LEDEN. 

J. de Groot, ,te Weltevreden. 
D. van Lookeren Campagne, te Hengelo. 

DONATEURS. 

*Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage. 
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar. 
Ph. Mees, te Rotterdam. 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft. 

xv 

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te 
Utrecht. ' 

*J. W. IJzerman, te 's-Gravenhage. 

DONATEURS VOOR HET LEVEN. 

L. C. van HeukeIom, te Amsterdam . 
. Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam. 
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam. 
Frans Jurgens, te Nijmegen. 
A. de Koster, te Leiden. 
* 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. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen. 
*Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenhage. 
H. Smulders, te 's-Gravenhage. 
W. SpakIer, te Amsterdam. 
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delf~. 

Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage. 

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS. 

Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster
dam. 

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen. 
Bank-Associa.tie Wertheim eJ1, Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, 

te Amsterdam. 
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Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage. 
Van den Berghs Limited, te Rotterdam. 
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam. 
Het "Deli Archief", te Amsterdam. 
W. van Driel's Stoomboot- en Transport Ondernemingen, te Rotterdam. 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calve-· 

Delft, te Delft. 
Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam. 
Le Gue en Bolle's Handel Maatschappij, te Rotterdam. 
Haarlemsche Bankvereeniging, te Haarlem. 
Handelsveem, te Rotterdam. 
Ha;ndelsvennootschap voorheen Maintz en Co., te Amsterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), 

te Hengelo. 
Holland-Amerika Lijn, te Rotterdam. 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amcrika, te Amsterdam. 
Hollandsche Draad- en Kabelfabiek, te Amsterdam. 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam. 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, te Amsterdam. 
Hudig 'en Veder, te Rotterdam. 
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging"Rotterdam",teRotterdam. 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
Javasche Bank, bijkantoor t.e Amsterdam. 
Koninklijke Cacao Fabrieken C. J. van Houten en Zoon, te Weesp. 
Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam . 

. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te 's-Gravenhage. 
Koninkl~ike Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", te Gouda. 
Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam. 
Lijm- en Gelatinefabriek "Delft", te Delft. 
Maatschappij van Berkel's Patent, te Rotterdam. 
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 Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam. 
Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap, te Rotterdam. 
Van Nievelt, Goudriaan &Co.'s Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam. 
Philips' Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven. 
Pierson en Co., te Amsterdam. 
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam. 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, te Rotterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam. 
Scheurleer & Zoonen, te 's-Gravenhage. 
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Solleveld, vav. der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaarl-Maatschappij, 
te Rotterdam. 

Steenkolen-Handelsvereeniging, te Rotterdam. 
R. S. Stokvis & ZoneD Ltd., te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij "De Maas". te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam. 
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam. 
N. V. Gebr. Stork & Co., te Hengelo. 
Surinaamsche Bank, te Amsterdam. 
Tabaksindustrie v . h . Gebr. Philips, te Maastricht. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam. 
De Twentsche Bank, te Amsterdam. 
De Twentsche Bank, te Rotterdam. 
J. Th. Wilkens, te Rotterdam. 
N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam. 
Zeehaven en Kolenstation "Sabang", te Amsterdam. 

Het Archief is gevestigd Prinsegracht 11. 's-Gravenhage, tel. 4858. 
Het is geopend van v .m. half tien uur tot n.m. half vijf uur. 



STA'TUTEN 
DER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH

HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

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

ARTIKEL 1. 

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTO
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij isgevestigd te 
's-Gra venhage_ 

ART. 2. 

De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en 
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden 
geacht voor de econornische geschiedenis van Nederland en zijn 
kolonien in den ruimsten zin des woords. 

ART. 3. 

De Vereeniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 

van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijs
lijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende be
staande of opgeheven handels- en industrieele ondernemin
gen enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 
van archieven, schrifturen en publicatie,n van vereenigingen 
of instellingen, werkzaam op economisch gebied; 

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe document en 
betreffende de econornische geschiedenis van Nederland in 
het algemeen; 

d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
econornische geschiedenis; 

\ 
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een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeni-
ging; ( 

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 on
dersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke 
publicatien; 

f. door aile 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 ,ge
schiedenis, zuIlen worden opgenomen. 

ART. 5. 

Ret vereenigingsj aar loopt van 1 J anuari tot ultimo December. 

ART. 6. 

De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 jaar en 
11 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 ineens van ten 
minste f 100. - aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
f 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. , 

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het 
bepaalde. in de artt. 9 en 19. 
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ART. 8. 

Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 

het eindigen van het vereenigingsjaar; 
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan

betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde geldeh. 

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 van 
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten rechten. 

ART. 10. 

De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 5 jaar ge
kozen. Elk jaar treedt een vljfde of zoo na mogelijk een vijfde der 
bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch 
Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijri terstond her
kiesbaar. 

ART. 11. 

De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor on
bepaalden 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 Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Best~ur 
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. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De legen van den Raad van Advies hebben een raadgevende 
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stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oor': 
deel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaaJ 
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 toe stemming 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. 15. 

Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het 
Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een 
Algemeen Reglement door het Bestuur w()rden vastgesteld. 

ART. 16. 

De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, sub
sidien, giffen, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. 

Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering 
gehouden, wctarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht 
over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in 
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt ge
daan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring . 
dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures, 
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in 
den Raad van Advies, vervuld. 

Algemeene vergaderingen z.uIlen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de-Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach-

~ ) 
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ten worden gehouden over onderwerpen, verb and houdende met 
den werkkring van de Vereeniging. 

ART. 18. 

AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergade
ring met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schrif
telijk, 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. 19. 

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 minsten 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-Graven
hage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen 
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene 
Vergadering de nadere bestemming. 
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REGLEMENT BETREFFENDE RET GEBRUIK VAN 
HET. ARCHIEF. 

ARTIKEL 1. 

Het gebruik en de raadpleging der naar het Archiefoverge
brachte stukken staat een ieder vrij, behoudens de beperkingen', 
welke bij de schenking of bewaargeving mochten zijnbedongen. 

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 ver
krijgen 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 archiefgebouw der vereeni
ging te 's-Gravenhage in het algemeen op de uren, waarop deze 
instelling 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 be
komen verlof van den Directeur of Conservator. ' 

ART.s. 

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

ART. 6. 

Zij, die bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het Archief 
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berustende, in het licht geven, zijn verplicht een exemplaar van 
de door hen bezorgde afdrukken aan het archief te schenkeh. 

ART. 7. 

Voor zoover de door den schenker of inbruikleengever ge
stelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen be
scheiden en verdere stukken worden uitgeleenct naar andere 
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te eIken 
tijde worden teruggevorderd. De verzending zoowel als de terug
zending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor eIke 
schade aansprakelijk is. 



INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE 
PUBLICATIEN. 

ARTIKEL 1. 

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meer 
in aanmerking: 

a. handschriften en verder bronnenmateriaal, dat nog niet 
door den druk is bekend gemaakt; 

b. herdrukken van zeldzame werken of documenten; . 
c. inventarissen van de in het depot der Vereenigingof in 

andere bijzondere of openbare archiefdepots aanwezige 
archieven of gedeelten van archieven; 

d. lijsten van handschriften en andere bescheiden, over ver
schillende 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 de Commissie een opdracht ont

vangen; 
b. door de Commissie zelve. 

ART. 3. 

lndien een plan van publicatie bij de Commissie wordt inge
diend, stelt zij het in handen van een of meer personen, hetzij 
uit haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schrif
telijk advies uitbrengen. Over de aanneming van een plan van 
publicatie beslist de Commissie na machtiging van het Bestuur. 

ART. 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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ART.S. 

In het algemeen zullen de publicatien den leden gebonden 
worden toegezonden. 

ART. 6. 

Ret Economisch-Ristorisch Jaarboek verschijnt jaarlijks. Ret 
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestand en de werkzaam
heden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finan
cieel overzicht, het verslag van den Directeur van het Archief, 
het reglement voor het bewerken van de publicatien der Veree
niging en de voor dit deel ter publicatie aangenomen bescheiden. 

ART.7. 

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van 
grooten omvang niet in 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 j aarlijksche 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 vullen leemten in de kennis 
van de economische geschiedenis van Nederland en zijne kolonlen, 
alsmede een overzicht van onderwerpen, die op grond van het 
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische be
handeling in aanmerking komen. 

) 



REGELEN VOOR HET BEWERKEN VAN DE 
PUBLICATIEN DER VEREENIGING. 

ARTIKEL 1. 

De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt be
richt, welk lid of welke leden van de Commissie voor de 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 in
gezonden. 

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 toe
zichthoudende 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 zoo
danige andere registers ~ls de toezichthoudende commissieleden 
beslissen noodig te zijn. 

ART. 6.1 

Geen bescheiden 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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ART. 8. 

Bij de publicatie van het bronnenmateriaal wordt de bewerker 
uitgenoodigd de regels te volgen, door het bestuur van het His
torisch Genootsc~ap 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 \Toor het stellen der inleiding en de ver
vaardiging der registers wordt een honorarium betaald, door het 
Bestuur vast te stellen 1). 

ART. 11. 

Elke bewerker heeft recht op ten hoogste 15 overdrukken;van 
de door hem gepubliceerde bescheiden in het Economisch-His
torisch J aarboek, alsmede op ten ho.ogste 8 exemplaren van de 
door hem bezorgde en afzonderlijk uitgegeven publicatie. 

Zij, die handschriften aan de Commissie hebben verstrekt, ont
vangen 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 het Bestuur vastgesteld: 
A. Voor het Economisch-Historisch Jaarboek: 

voor den tekst f 7.50 per vel druks, 
voor de inleiding .. 12.50 .. 
voor de registers .. 20.- .. 

B. V oor afzonderlijke publica tien : 
per deel van ten minste 20 vel druks in den regel f 400. -; voor een deel 
van geringeren omvang, honoreering volgens den maatstaf, voor het Jaar
boek aangenomen. 

Bij pubHcatien van bijzonderen aard kan door het Bestuur een andere 
. regeling worden vastgesteld. 

Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgens een door het 
Bestuur bij elke uitgave vast te stellen tarief. 

• 
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DE GEMEENTE (IN HET BIJZONDER DE GEMEENTE 
UTRECHT) EN DE DISTRIBUTIE VAN GOEDEREN IN 

DE JAREN 1914-1920, MEDEGEDEELD DOOR 
Mr. G. G. PEKELHARING. 

INLEIDING. 

Onmiddellijk bij het uitbreken van den grooten oorlog op 
Augustus 1914 hebben zoowel de Regeering als verschillende 

Gemeentebesturen begrepen, dat voor Rijk en Gemeente te za
men en ieder afzonderlijk een taak viel te vervullen om zooveel 
dat in hun macht stond te voorzien in de groote moeilijkheden, 
welke tengevolge van de allerwege geschokte economische toe
standen aanstonds waren gerezen. Reeds op 2 Augustus wendden 
de Ministers van Binnenlandsche zaken en van Landbouw, Nij
verheid en Handel zich tot de Burgemeesters om hen op de hoogte 
te steIlen van het door de Regeering op dien dag bij de Staten
Generaal aanhangig gemaakte ontwerp 1) "tot aanvulling van de 
Onteigeningswet, ter voorkoming van vasthouding en prijsop
drijving van waren" en verstrekten zij opdracht om onverwijld 
telegrafisch mededeeling te doen van aile gevallen, waarin van 
vasthouding en opdrijving bleek 2). Nadat op 3 Augustus het / 
ontwerp na aanneming door de beide kamers en bekrachtiging 
door de Koningin tot wet was verheven 8), verleende de Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel den 4den Augustus aan de 
Burgemeesters van de grootste gemeenten een algemeene mach
tiging, als in artikel 76a van de nieuwe wet bedoeld, tot het in
bezitnemen van levensmiddelen en huishoudelijke artikelen. 

1) Zie B ij lag e n Han del i n g e n T wee d e K a mer, no. 355. 
. ') Zie 00 r log s t ij d, her inn e r i n g e n en in d r u k ken, door M. W. 
F. Treub, blz. 81. Het rondschrijven is afgedrukt in de Doc u men ten v 0 0 r de 
e con 0 m i s c h e c r i sis van Ned e r 1 and in 00 rIo g s g e va a r, 2de 
serie, bIz. 35 - 36. 

") Wet van 3 Augustus 1914 Staatsblad no. 351. Zie de belangwekkende mededee
Hngen over de totstandkoming van deze wet: Treub, 0 0 rIo g s t ij d, bIz. 76- 79. 
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Hiermede was de grondslag gelegd van een samenwerking van 
de Regeering met het gemeente-gezag, welke in den loop van de 
crisisjaren veel meer omvattend is geworden. Bovendien hebben, 
voornamelijk in de eerste jaren, de Gemeenten zelfstandig allerlei 
maatregelen op het gebied van de levensmiddelenvoorziening 
genomen. Vooral de bemoeiingen van de Besturen der grootste 
Gemeenten zijn zeer omvangrijk geweest. Een tijd lang zijn deze 
als beheerders van geheele levensmiddelenbedrijven opgetreden. 

Nadat in het voorjaar van 1919 de economische omstandighe
den tengevolge van het eindigen van den daadwerkelijken oorlog 
belangrijk waren verbeterd, nam deze overheidsbemoeiing in de 
meeste gemeenten spoedig, zoo niet geheel, dan toch grootendeels 
een einde. 

Het is wellicht niet zonder belang, dat het een en ander wordt 
vastgelegd omtrent de eigenaardige zorgen en beslommeringen, 
welke de Gemeentebesturen gedurende de oorlogsjaren op het 
gebied van de levensmiddelenvoorziening hebben bezig gehouden. 

Verschillende Gemeenten hebben door uitgebrachte verslagen 
en andere publicaties er toe bijgedragen om voor het nageslacht 
de geschiedenis van hetgeen is voorgevallen te boek te stellen. 
Zoo heeft de gemeente Amsterdam, die als grootste gemeente van 
het Rijk ongetwijfeld ook de grootste moeilijkheden op haar weg 
heeft ontmoet, en die, der traditie getrouw, in veel opzichten een 
onafhankelijke - soms zelfs een strijdhaftige - houding tegen
over de Landsregeering heeft aangenomen 1), in 6 boekdeelen, be
werkt door Mevrouw H. Ide-Bottenheim, het belangrijkste uit 
de telegram- en briefwisseling, welke zij in de crisis-jaren (Augus
tus 1914-Augustus 1919) met de Regeering (den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel) over de levensmiddelenvoor
ziening heeft gevoerd, openbaar gemaakt, terwijl zij in twee af
zonderlijke deelen de communique's van de vergaderingen van de 
"Commissie van Advies ter voorkoming van vasthouding en prijs
opdrijving van levensmiddelen" (de Levensmiddelencommissie) 
heeft samengevat. 

Een andere, zeer uitvoerige, publicatie - van meer algemeenen 
1) Zie het naar aanleiding van de eerste deelen der publica tie door Mr. J. Reitsma 

in Gemeentebelangen van 15 December 1918 (biz. 116-117) geschreven artikel .. de 
invloed van bet Amsterdamscbe Gemeentebestuur op de Levensmiddelenpolitiek der 
Regeering". 
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aard - is bezorgd door de gemeente Utrecht. Het Dagelijksch 
Bestuur van deze Gemeente heeft, toen de oorlog nog slechts 
korten tijd woedde, nl. op IS December 1914, onder den titel 
U t r e c h ten de 00 rIo g 5 toe 5 t a n ed een boekwerkje 
van 114 bladzijden uitgegeven, waarin een "beknopte beschrij
"ving van de gevolgen der mobilisatie voor de stad Utrecht" en 
"tevens het voornaamste van hetgeen in de afgeloopen maanden 
"door, van wege, of in overleg met het Gemeentebestuur, is ver
"richt" werd opgeteekend~ Het woord "mobilisatie" is in,de aan
gehaalde - aan de Inleiding ontleende - zinsnede gebezigd in 
zijn technische beteekenis van "opkomst onder de wapenen" en is 
daar niet, zooals in den eersten tijd van den oorlog zoo dikwijls 
geschiedde, misbruikt om er, pars pro toto genomen, de gevol
gen van den oorlogstoestand in het algemeen mede aan te dui
den. Het geschrift toch behandelt allerlei onderwerpen van zeer 
verschillenden aard, en om te beginnen allerlei militaire zaken. 
In het Xlde hoofdstuk zijn mededeelingen gedaan betreffende 
hetgeen de Gemeente Utrecht tot 1 December 1914 ten be
hoeve van de levensmiddelenvoorziening heeft verricht. 

Geruimen tijd later (25 September 1916) heeft het Gemeente
bestuur in aansluiting aan het genoemde XIde hoofdstuk een 
"overzicht van de maatregelen, op het gebied van de levensmid
"delenvoorziening" in het tijdvak 1 December 1914-1 Sep
tember 1916 doen verschijnen. Dit overzicht draagt den naam 
van U t r e c h ten d e ·0 0 rl 0 g s toe 5 tan d I I (187 
bladzijden). 

Kort daarop is de Gemeente Utrecht begonnen met van tijd tot 
tijd Me d e dee Ii n g e n bet r e ff end e del eve n s
mid del e n v 0 0 r z i e n i n g van d e Gem e e n t e U
t r e c h ein het licht te zenden. In het geheel zijn 13 afleveringen 
van deze M e d e dee lin g e n uitgekomen, waarvan de laatste 
op 20 Juni 1919 1}. Tot drie maal toe zijn eenige nummers samen
gevat tot boekdeelen: en weI de nos. 1-(>, omvattende het tijd
vakSeptember 1916-April 1917, tot U t r e c h ten de 00 r
log s toe s tan d I I I, de nos. 7-10, omvattende het tijdvak 
Mei 1917-Februari 1918, tot Utrecht en de Oorlogs-

1) In aansluiting aan de Mededeelingen heeft de directeur van het Levensmiddelen-' 
kantoor een .. Verslag over de levensmiddelenvoorziening over het tijdvak Mei-31 
December 1919" uitgebracht hetwelk als bijlage Z in het Gemeenteverslag oller I9I9 
is opgenomen. 

/. 
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toe s tan d I V, en de nos. 11-13, omvattende het tijdvakMaart 
1918-Mei 1919, tot Utrecht en de Oorlogstoestand V. 

In elk van de M e d e dee lin g e n zijn in een zoo stelselmatig 
mogelijk aangehouden volgorde aIle artikelen behandeld, waar
over de Gemeente haar zorgen heeft uitgestrekt. In de gansche 
reeks vindt men dus allerlei vermeld, ten aanzien van brood, vleesch, 
melk, aardappelen, enz. Doordat ieder nummer afzonderlijk tot een 
zeker tijdvak is beperkt, valt het raadplegen van de verschillende 
boekdeelen te zamen (in het geheel tellende 1250 bladzijden) niet 
gemakkelijk. Rieraan is door de toevoeging van registers en 
inhoudsopgaven tegemoet gekomen. Enkele photographieen ver
levendigen de herinnering aan de praktijk van de distributie. 

In de hier volgende bladzijden is in hoofdzaak het een en ander 
aan de geheele publicatie van de Gemeente Utrecht ontleend, 
waardoor een beeld moge worden gegeven van hetgeen in de 
thans achter den rug liggende tijden van voedselschaarschte tot 
het werk van de Gemeente om den nood te lenigen heeft behoord. 

De bemoeiing van de Gemeenten ten aanzien van de levensmid
delenvoorziening laat zich in vier tijdvakken verdeelen. 

In de e e r s t e plaats zien wij de maatregelen, welke in het 
begin van den oorlogstoestand (Augustus 1914 en volgende 
maanden) zijn getroffen om de eerste stoornissen van het eco
nomisch leven zooveel mogelijk op te heffen en de zaken te regelen. 

Ten t wee d e komen in 1915 de voorloopers van de distri
butie van overheidswege en in 1916 een sterk wassende toevloed 
van distributie- of " Regeerings" -goederen. Ret kenmerkende van 
dit tijdvak ls, dat de gemeenten n i e t bijdroegen in het verlies, 
hetwelk op de beschikbaarstelling beneden den kostprijs werd 
geleden en dat zij overigens nog voor een groot deel zelfstandig 
te werk gingen. 

Ret d e r d e tijdvak treedt in met de invoering van de Dis
tributiewet 1916 op 24 Augustus van dat jaar. In deze periode 
werden de gemeenten in hoofdzaak afhankelijk van het Centrale 
Gezag en werden zij meer en meer het plaatselijk distribueerend 
orgaan in de Rijks-voorzieningen. 

In het vie r d e tijdvak (na Mei 1919) is het meer de bestrij
ding van de duurte dan de distributie, die de aandacht van de 
Gemeentebesturen vroeg. 
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EERSTE TIJDVAK (Augustus 1914-Maart 1915). 

§ I. M aatregelen tegen opdrijving van prijzen en vasthouding 
van waren. 

Ten gevolge van de opdracht 1), door den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel verleend krachtens artikel 76a van 
de Onteigeningswet 1914, waren het in dezen tijd voornamelijk de 
Burgemeesters, die in de Gemeenten hadden op te treden op het 
gebied van de voedselvoorziening. Ret was hun taak te waken 
tegen 0 p d r ij v i n g van p r ij zen e n vas tho u din g 
van war e n. Reeds op 5 Augustus 1914 vaardigde de Burge
meester van Utrecht een kennisgeving uit, waarin hij in verband 
met de hem verstrekte algemeene machtiging tot inbezitneming 
bekend maakte 2), dat hij "voornemens (was) van zijn bevoegdheid 
"ten deze gebruik te maken, wanneer hij bemerkte, dat de prijzen 
"onnoodig werden opgedreven of voorraden werden achterge
"houden." De Burgemeester ried "daarom aile handelaren in het 
"algemeen en in hun eigen belang dringend aan om de prijzen 
"hunner waren zoo laag mogelijk te houden". Om controle op de 
prijzen te houden werd gebruik gemaakt van het te Utrecht be
staande instituut. van wijkmeesters: ieder van de destijds iIi 
functie zijnde 5 wijkmeesters kreeg opdra~ht om in zijn wijk toe
zicht te houden en zoo noodig gevallen te rapporteeren. Tot 
grondslag van de controle dienden de door den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel - voor het eerst bij de aan
schrijving van 2 Augustus 1914 - toegezonden lijsten van als 
redelijk te be schouwen prijzen 3). 

De uitkomsten van het optreden in zake de prijsregeling"blijken 
over het algemeen gunstig te zijn geweest. Soms moesten ~nke
liers worden aangeschreven. Deze aanschrijvingen schijnen vol
doende te hebben geholpen. Tot onteigening is niet behoeven te 
worden overgegaan 4). 

§ 2. M aatregelen ten opzichte van sommige artikelen. 

In Augustus 1914 deden zich moeilijkheden voor ten aan- Zout . 

. ') Zie bierboven bIz. 1. 
2) Zie U t r e c b ten d e 0 0 rIo g s toe s tan d I, bIz. 96. 
3) Zie bijlage van de aanscbrijving van 2 Augustus 1914, bierboven op bIz. 1 

aangebaald. 
4) Zie om trent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I, bIz. 95-96. 

/ 
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zien van het artikel z 0 u t, doordat de te Utrecht gevestigde 
fabriek (de Zoutkeet), welke de stad en de gansche omgeving 
van zout placht te voorzien, slechts een beperkte hoeveelheid 
-in voorraad had, en er ook overigens in de stad weinig zout 
aanwezig was. Terwijl de Burgemeester trachtte zooveel mogelijk 
zout ter beschikking van de stad te verkrijgen, wenschte de 
Militaire Intendance van de Nieuwe HolIandsche Waterlinie den 
aanwezigen voorraad Voor het geheele liniegebied te doen strek
ken. In overleg tusschen de Intendance en den Burgemeester 
werd met de Zoutkeet een regeling getroffen, volgens welke 
deze per dag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid mocht 
afleveren. Of schoon deze hoeveelheid eenige malen werd ver
hoogd, bleef zij voor de behoefte van de stad onvoldoende. 
Om verlichting te brengen werden toen door . bemiddeling van 
den Commissaris der Koningin de buitengemeenten verwezen 
naar verschillende zoutzieders in Noord-Brabant. Toen deze even
weI bezwaar maakten om bestellingen aan te nemen van hen, 
die tot nu toe niet hun klanten waren geweest, riep de Burge
meester de hulp in van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel. Deze berichtte, dat hij zorg had gedragen voor vol
doenden aanvoer van. nieuwe grondstoffen (klipzout uit Enge
land en mijnzout uit Hannover). De Zoutkeet ontving inderdaad 
nieuwe voorraden. Daardoor waren nog v66r het einde van 
Augustus alle bezwaren uit den weg geruimd 1). Een en ander 
werpt een licht op het belangenconflict, dat zich bij de regeling 
van de voedse1voorziening reeds aanstonds ontwikkelde tusschen 
een Gemeente, de Militaire Intendance, andere Gemeenten en 
tusschen handelaren in een bepaald artike!. Hierin is dan ook weI 
al een aanwijzing te zien, dat op den duur de regeling van het 
voedingsvraagstuk centraal bij het Rijk diende te berusten. 

Brood en mee!; Van het eerste begin van den oorlog af zijn groote moeilijkheden 
ondervonden op het gebied van de b roo d- e n m eel v 0 0 r
z i e n i n g. Omdat de in den lande aanwezige voorraden niet 
ruim genoeg waren om den handel vrij te laten, droeg de Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel op 7 Augustus den Burge
meesters op de in hun Gemeenten opgeslagen tarwebioem in bezit 
te nemen, doch machtigde hij hen tevens de voorraden ter be-

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r I. toe s t. I, bIz. 100 -101. 



IN DE JAREN 1914-1920. 7 

schikking van de meelhandelaren te laten, mits deze zich ver
bonden ze onder zekere voorwaarden tegen f 14.- per 100 'KG. 
aan de bakkers te verkoopen. Te Utrecht onderwierpen aIle hou
ders van voorraden mee! zich aan deze bepalingen 1). Om te ver
hinderen, dat de eenige groote meelfabriek, die aldaar is gevestigd, 
door uitvoering van groote orders buiten het gebied van de linie 
haren, niet ruimen, voorraad al te snel zou uitgeven, trof de Bur
gemeester een regeling met haar, waardoor aan de Utrechtsche 
bakkers de voorkeur werd verzekerd 2). Ingevolge opdracht van 
den Minister werden op 29 September aIle voorraden tarwe, tar
wemeel en tarwebloem van de meelfabrieken in den lande door de 
Burgemeesters in bezit genomen, doch terstond weder onder be
paalde voorwaarden te hunner beschikking gesteld. Een van de 
voorwaarden, welke aan de meelfabrieken moesten worden opge
legd, was een verbod om tarwe tot bloem te vermalen (builen), 
welk verbod ten doel had om de voorraden tarwe - de fabricage 
van bloem eischt 25 % meer grondstof dan die van ongebuild 
meel - langer te doen strekken. Evenals in andere Gemeenten 
gebeurde, vaar<¥gde de Gemeenteraad van Utrecht - niet in 
opdracht, doch weI met instemming van de Regeering 3) - op ver
zoek van de vertegenwoordigers uit de bakkerskringen, die be
hoefte gevoelden aan het helpend ingrijpen van de overheid, een 
strafverordening ,) uit, waarbij, behoudens door het Gemeente
bestuur te verleenen ontheffingen, het verkoopen, afleveren en 
ter aflevering in voorraad hebben van tarwebrood, bereid uit ge
malen tarwe, waaraan tarwebloem was toegevoegd - m. a. w. 
van witbrood - werd verboden 6). Deze verordening trad op 26 
October 1914 in werking en kon, nadat zij reeds met ingang van 9 
November belangrijk was verzacht, doordat toen een zekere toe
voeging van bloem, alsmede de verkoop van z,g. kleinbiood 
weder werden toegestaan 8), op 1 December buiten werking 
worden gesteld 7). Een soortgelijke, door den Gemeenteraaq uit
gevaardigde verordening heeft gegolden van 24 April tot 24 Juni 

') Zie Utr. e. d. Oorl.toest. I, bIz. 102. 
2).. .. .. .. bIz. 103. 
3) Zie Treub, 0 0 rIo g s t ij d, bIz. 99. 
4) Zie U t r. e. d. 00 rI.t 0 est. I, bIz. 93 . 
• ) .. 106. 
6) .. .. .. 94. 
7) .. .. .. 107. 
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19161). Merkwaardig is het zeer groote aantal vrijstellingen vanhet 
gebruik van bruinbrood, dat - op verklatingen vangeneeskundi
gen - ten behoeve van meer of minder ernstige maaglijders en an
dere zieken moest worden afgegeven. Terwijl het aantal tusschen 
26 October en 1 December 1914 uitgereikte attesten - 2.156 op 
een bevolking van bijna 135.000 zielen - reeds hoog werd ge
achP), liep dit in het tijdvak van 24 April tot 24 Juni 19160p 
tot ongeveer 8.000 3). Reeds toen is de ervaring opgedaan, dat het 
voor de geneeskundigen moeilijk was weerstand te bieden aan den 
aandrang van hun patienten tot het afgeven van verklaringen, met 
behulp waarvan aan de bezwaren van den voedselnood kon worden 
ontkomen. Zooals nader zal blijken, is later van de hulp van een 
controleerend lichaam over de geneesheeren gebruik gemaakt '). 

In het bijzonder kwam de voorziening van de Gemeente 
Utrecht met tarwe en rogge in het gedrang, toen de Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel in September 1914 wegens 
overschrijding van de gestelde maximumprijzen al het op de 
beurs te Groningen aangevoerde graan in beslag deed nemen. 
Met betrekking tot dezen maatregel, waarvan de ongerechtvaar
digdheid in den breede is betoogd door den heer U. G. Schilt
huis 5) op grond, dat er bij aanvoer ter markt van buitengewoon 
groote hoeveelheden, zooals in die dagen plaats Yond, nimmer 
sprake kon zijn van prijsopdrijving, al ging daarmede een - door 
de buitengewoon groote vraag verklaarbare - verhooging van 
prijs gepaard 8), is door den toenmaligen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel achteraf verklaard, dat het beter was ge
weest, indien hij reeds ~erder "had ingegrepen met alle middelen, 
die de levensmiddelenwet den Minister van Landbouw in oor
logstijd geeft" ,) ...:... d.w.z. onmiddellijke onteigening. Hoe dit 
zij, het uitblijven van aanvoeren van de Groningsche beurs 
veroorzaakte op de graanmarkt te Utrecht dadelijk een 
schaarschte en een prijsstijging, tot welker bestrijding de Burge
meester aan/den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 

') Zie U t r. e. d. 00 r I.t 0 est. II, biz. 54-58. 
") .. I, .. 107. 
') un" II, " 55. 
t) Zie hief'onder bIz. 109 - III. 
0) VragendesTijdsl915,2dedeeI, De NederIandsche GraanhandeI 

en de oorIog, bIz. 153-185,233-253, 301-32l. 
6) Zie t. a. p., bIz. 180-183 en 236-238. 
7) Zie Treub, 00 rIo g 5 t ij d, bIz. 101. 
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om de uitvaardiging van een algemeenen maatregel voor het ge
heele land verzocht 1). 

Nadat de Minister op 5 October 1914 aan de Burgemeesters in 
de Provincie Groningen opdracht had verstrekt om de in hun 
Gemeenten aanwezige partijen rogge en tarwe van de houders op 
te koopen of, indien deze daartoe niet bereid waren, in bezit te 
nemen, is er onder hen een organisatie tot stand gekomen om een 
behoorlijken gang van zaken en een goede onderlinge verdeeling 
van de beschikbare voorraden te bevorderen 2). Op dit voorbeeld 
zijn ook in de andere provincies dergelijke organisaties, z.g. 
R 0 g gee 0 m m iss i e s, ontstaan. Op initiatief van den Com
missaris der Koningin vormde zich op 24 October 1914 in een 
vergadering ten stadhuize te Utrecht de Roggecommissie voor de 
Provincie Utrecht, bestaande uit den Burgemeester van Utrecht 
als voorzitter en een 5-tal Burgemeesters uit de provincie als 
leden, terwijl aan de Commissie werd toegevoegd een ambte
naar van de Gemeentesecretarie van Utrecht3). De Commissie heeft 
buiten de Gemeentebesturen om gewerkt, doch de administratie 
is voor een belangrijk deel verricht door personen, die overigens in 
gemeentedienst werkzaam waren. De taak der Commissie was door 
haar bemiddelend optreden de hoeveelheden graan, welke in eene 
gerneente van haar ressort overschoten, te doen overbrengen naar 
andere gemeenten, welke te kort kwamen, en om voorts het over
blijvende te kort in samenwerking met andere Roggecommissies 
aan te vul1en met elders in het land overschietende voorraden f). 

Het treffen van de regeling van de financien der Commissie 
heeft nog al moeite gekost. Ten slotte is dit punt in dien zin opge
lost, dat van Rijkswege aan de Commissie onder persoonlijke 
verantwoordelijkheid van haren Voorzitter een krediet is ver
leend 5). Zoodoende werd de Burgemeester in zijn prive borg voor 
aanzienlijke geldsommen - de ontvangsten en de uitgaven heb
ben in het geheel meer dan f 1.500.000. - beloopen 8) -: een 
toestand, welken wij in den eersten tijd van de distributie van 

1) Zie Utr. e. d. Oorl.toe5t.I,blz.104-IOS. 
0) Zie Treub, 00 rIo g 5 t ij d, bIz. 103. 
0) Zie V e r 5 1 a g van dew e r k z a a m h e den d erR 0 g gee 0 m m i 5-

5 i e (1 ate r B roo d com m i 5 5 i e) i n d e Pro v inc i e U t r e c h t 0 v e r 
he t t ij d v a k 24 0 c t 0 b e r 1 9 1 4- 1 J u 1 i 1 9 1 7, biz. 8 en 9. 

') Zie V e r 5 I a g R 0 g gee 0 m m i 5 5 i e enz., biz. 10-1t. 
6) " 20. 
6) " llS. 
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goederen door het Rijk op ruimer schaal herhaald vinden 1). 
" De Roggecommissie in de provincie Utrecht - welke in Fe
. bruari 1917 den titel van "Broodcommissie" aannam 2) -, heeft 
met ingang van 1 J uli 1917 haar uitvoerende en administreerende 
taak overgedragen aan den toen door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aangestelden Reg e e r i n g s com m i s
s a r i s v 0 0 r d e R ij k s g r a ani n z arne ling in de Pro
vincie Utrecht 3). In een aanschrijving dd. 19 Juni 1917 4) deelde 
de Minister aan de Provinciale Broodcommissies mede, datde 
nizameling van de voedingsproducten zooveel zorg was gaan 
vereischen, dat hij het noodig oordeelde daarvoor in ieder~ 
Provincie een aan hem "verantwoordelijk persoon te benoemen, 

,,,die zich ,geheel en uitsluitend aan deze belangrijke taak [kon] 
"wijden en die met de Burgemeesters, landbouwers en handelaren 
"doeltreffende regelingen [zou] hebben te treffen". Deze "Re
geeringscommissarissen" werden tevens belast met de uitvoering 
van uit de "distributieregeling voor brood, bloem, meel en 
rogge" 6) voor de Broodcommissies voort~loeiende werkzaamhe
den. Hun arbeid he eft zieh overigens behalve over de inzameling 
en distributie van graan, uitgestrekt over die van peulvruchten, 
aardappelen en veevoeder. Met ingang van 1 Augustus 1920 zijn 
zij van hun taak ontheven. 

Artikelen, welke in de eerste oorlogsmaanden aanleiding tot 
bemoeiingen van de Regeering (uitvaardiging van maximum
prijzen, uitvoerverboden) hebben gegeven, doeh waarmede de 
Gemeente - behoudens toezicht op de' prijzen (met name 
sui k e r 6» en een verzoek om een uitvoerverbod (5 p e k en 
v ark e n 5 7» - zich niet heeft behoeven in te laten, zijn, 
wat Utrecht aangaat, geweest: aardappelen8), vleesch
ware n 9~, t uin b ou wp rod ue t en 10), b oter ll) en k aa S12). 

') Zie hieronder, bIz. 26. 
") " v e r s I a· g R 0 g gee 0 m m iss i e e n z., biz. 64. 
8) "" " "" 110. 
4) Afgedrukt in het V e r s I a g R 0 g gee 0 m m iss i e en z., biz. 110-111. 
.) Zie hie ron d e r, biz. 62. 
6) Zie U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. 
7) " 
8) " 
9) " 
lll) " 
") " 
11) II 

I, bIz. 110. 
100. 
99. 
99-\00. 

110. 
111. 
111-112. 
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De bladzijden uit Utrecht en de Oorlogstoestand I, waarnaar 
aan den voet van de vorige bladzijde is verwezen, geven enkele 
mededeeIingen omtrent stijging en daIing, die de prijzen van 
deze goederen ondergingen. 

Overwogen is een ingrijpen van de Gemeente Utrecht ten aan- Melk. 

zien van het artikel mel k. Terstond na het uitbreken van den 
oorlog begon een fabriek van melkproducten uit de omgeving 
van de stad de melk, welke zij tengevolge van de onmogelijkheid 
om de verwerkte producteD naar het buitenland uit te voeren 
overhield, tegen lageren prijs dan krachtens de door de melksIij-
ters met de veehouders gesloten leveringscontracten gold, naar 
Utrecht te zenden. Rierdoor trad ' een daling van den kleinhan
delsprijs van melk in: van 9 tot 7 a 8 cent per Liter. In verband 
hiermede verbraken de melkhandelaren terstond de bestaande, 
contracten en kochten zij de melk zooveel goedkooper in, dat 
voor hen bij den nieuwen kleinhandelsprijs een voldoende winst 
overbleef. 

Na eenige weken kon de levering van melkproducten naar het 
buitenland worden hervat en herstelde zich de melkprijs op zijn 
normale hoogte 1). 

Eenigen tijd later vroegen de veeIiouders, gebruik makend 
van de omstandigheid, dat de oude contracten buiten werking 
waren gesteld, een hoogeren prijs. Zij beriepen er zich op, dat 
door de heerschende droogte weinig gras beschikbaar was en dat 
het krachtvoer door de oorlogsomstandigheden duurder was ge
worden. Ten einde verIiezen op de melkproductie te voorkomen 
gingen zij er toe over hun koeien vroeger droog te zetten of te 
verkoopen. Ret aanbod werd dus geringer. 

Onder de burgerij ' wekte de verhoogde melkprijs verontrusting. 
Er vormde zich een Commissie. In een bespreking van de zaak, 
welke de Burgemeester met een aantal ter ' zake deskundigen 
hield, kwam men tot de slotsom, dat de prijsstijging wegens de 
verhooging van de bedrijfskosten op dat oogenblik niet onredelijk 
was te noemen en dat er geen aanleiding was om bijzondere maat-
regelen te nemen. _ 

In den winter 1914-1915 heeft de melkprijs 11 cent per Liter 
bedragen, in plaats van den normalen winterprijs van 10 cent . .In 

1) Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I, biz. 112. 
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den zomer van 1915 beliep de prij~ eveneens 1 cent meer dan ge
woon: nl. lO cent per Liter 1) in plaats van 9 cent. 

TWEEDE TIJDVAK (Maart 1915-Augustus 1916). 

§ 1. Distributie van de eerste Regeeringsgoederen. 

In Maart 1915 deed de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel voor het eerst stappen om tot een a I gem e e ned i s
t rib uti evan sommige levensmiddelen te geraken. Op 20 
Maart zond de Minister aan de Burgemeesters een rondschrij
yen 2), waarin hij mededeelde in verband met de kort te voren 
in de Tweede Kamer gehouden debatten over de prijsstijging 
van de levensmiddelen bereid te zijn om ten behoeve van de 
on- en minvermogenden in de Gemeenten tarwemeel, tarwebloem, 
varkensvleesch, spek, vet, groenten en aardappelen beschikbaar 
te stellen tegen zoodanig verlaagde prijzen, dat zij in de Gemeen
ten konden worden verkocht voor de prijzen, welke ter plaatse 
v66r Augustus 1914 als normaal golden. Aan de Burgemeesters 
werd overgelaten te bepalen welk deel der bevolking als on- en 
minvermogend moest worden beschouwd en hoe groote hoeveel
heden noodig zouden zijn. Als voorwaarde om aan de regeling 
deel te nemen werd gesteld, dat het verschil tusschen de door 
het Rijk te besteden inkoopsprijzen en de opbrengst van de goe
deren bij de beschikbaarstelling tegen verlaagden prijs, voor 
de helft door de gemeenten zou worden gedragen, dat voorts de 
distributie onder de verbruikers zooveel mogelijk zou geschieden 
door bemiddeling van de winkels, waar zij gewoon waren hunne 
waren te betrekken en ten slotte, dat de Minister controle op 
de distributie zou mogen uitoefenen. 

Tegen het door den Minister aangekondigde plan rezen van 
verschillende zijden ernstige bedenkingen. De gemeentebesturen 
van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pleegden onderling 
overleg, gingen samen op audientie bij den Minister en zet
ten daarna hun bezwaren in een gemeenschappelijk schrijven 
uiteen 8). Ook het Gemeentebestuur van Utrecht schreef aan 

1) Zie Utr. e. d. Oorl.toest. II, bIz. 97. 
0) Zie S t a a t s C 0 u ran t 1 9 1 5 no. 68 en U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, 

bIz. 5-6. 
3) Zie DeL eve n s mid del e n v 0 0 r z. e n h e t Gem e e n t e b est u u r 

van Amsterdam I, blz. 48-52. 
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den Minister, na gezette l overweging tot het inzicht te zijn 
gekomen, dat de uitvoering van de ontworpen regeling prak
tisch op zeer groote moeilijkheden stuitte1). Het betoogde, d~t het 
vrijwel ondoenlijk was om aan te geven welk deel van de hevol
king ten deze als on- en minvermogend moest worden aangemerkt 
en dat het mede daardoor onmogelijk was op te geven hoe groote 
hoeveelheden de Gemeente zou moeten ontvangen. Intusschen 
'gaf het Gemeentebestuur te kennen, dat een voorziening bene den 
den kostprijs, vooral wat betreft brood, uiterst gewenscht was, 
omdat de meelprijzen het belangrijkst waren gestegen. Het sloot 
zich aan bij het door de Besturen van de drie grootste Gemeenten 
aan den Minister verzonden schrijven, waarin op een verkrijgbaar
stelling van meel op zoodanigen voet, dat het daarvan te vervaar
digen brood zou kunnen worden verkocht tegen den prijs van Juli 
1914, zonder invoering van een welstandsgrens, werd aangedron
gen en waarin tevens werd uiteengezet, dat een bijdrage tot de 
helft van de kosten de Gemeenten veel te zwaar zou drukken en 
derhalve om een gunstiger regeling werd verzocht. Ook andere 
Gemeentebesturen (0. a. die van Groningen, Enschede en Leiden) 
deelden aan den Minister hun bezwaren tegen de voorgenomen 
regeling mede. De Minister yond in de geopperde bedenkingen 
aanleiding om zijn aanschrijving van 20 Maart in te trekken. 

Bij omzendbrief van 24 April 1915 2) berichtte de Minister aan 
de Gemeentebesturen, dat van Rijkswege aan alle Gemeenten on
gebuild tarwemeel zou kunnen worden verstrekt tegen een prijs, 
welke den verkoop van (bruin)brood tegen 12 cent per K.G. moge
lijk maakte. De Gemeentebesturen werden uitgenoodigd regelin
gen te maken voor de distributie van meel en brood. 

Tegelijkertijd stelde de Minister de beschikbaarstelling van 
goedkoop roggebrood en van varkensvleesch in uitzicht en be
richtte hij, dat de Gemeenten konden beschikken over sommige 
soorten van vatgroenten. 

HetGemeentebestuur van Utrecht deed hiervan mededeeling 
aan den Raad in een nota, welke het op 30 April 1915 aan dit 
college uitbracht, ove~ de gevolgen van den oorlogstoestandende 

1) Zie schrijven van 2 April 1915, afgedrukt in U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, 
bIz. 7. 

2) Zie S t a a t s c 0 U ran t 1 9 1 5 no. 96 en U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, 
biz. 8-10. 

( 
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voorzieningen, daarmede verband houdende 1). De Raad mach
tigde Burgemeester en Wethouders om medewerking toe te zeg
gen aan de thans door den Minister ontwikkelde plannen en om 
voorts te dier zake het noodige te doen 2). 

Op den grondslag van het genoemde rondschrijven zijn in het 
voorjaar van 1915 de eerste twee distributie-regelingen in werking 
getreden, nJ. die van varkens en van brood. 

De distributie van Reg e e r i n g s v ark ens yond in dier 
~ voege plaats, dat het Rijks Centraal Bureau tot regeling van den 

afzet van varkens en varkensvleesch (later het Rijks Centraal 
Administratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen, 
kortweg genoemd het R. D. K. 3)} wekelijks een zekere hoeveelheid 
varkens aan de Gemeenten leverde, welke ter plaatse onder de 
slagers moesten worden verdeeld. In Utrecht kwam de eerste 
partij varkens op 4 Mei 1915 aan. De prijzen waren zoodanig, dat 
op deverschillende soorten van varkensvleesch terstond een verla
ging van 10 cent per K.G. intrad '). Behoudens een enkele onder
breking is de levering van Regeeringsvarkens, hoewel het aantal 
dieren en hun slachtgewicht langzamerhand sterk verminderde, 
voortgezet tot 26 Maart 1918, toen de varkensstapel dermate was 
geslonken, dat het Rijk niet meer in staat was voor geregelde le-
vering zorg te dragen 6). -

De beschikbaarstelling van go e d k 00 p (b r u i n)b roo d 
begon op 8 Juni 1915. Aan de ingezetenen, die voor de verstrek
king er van in aanmerking wenschten te komen - waarvoor, 
zooals· gezegd, geen welstandsgrens was gesteld -, ontvingen 
door bemiddeling van hun bakker van gemeentewege een 
"broodkaart". Op deze kaarten moesten de bakkers aanteekening 
houden van de verkochte hoeveelheden bruinbrood. De kaarten 
moesten na afloop van hun geldigheid door de afnemers worden in
gezonden bij de Gemeente, die de totalen van de blijkens de kaar
ten geleverde hoeveelheden brood moest controleeren met recht
streeks door de bakkers ingediende opgaven, door welke controle 
de bakkers de aan hen verstrekte hoeveelheden ongebuild tarwe-

1) G e d r u k t eVe r z a mel i n g Gem e e n t e U t r e c h t 1 9 1 5, no. 33. 
0) Zie U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 10. 
B) Zie hieronder biz. 25. 
') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 43-52. 
5) Zie Me de dee lin g e n 2, bIz. 57. 
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meel hadden te verantwoorden. Zij betaalden aan de Gemeente den 
prijs, welken deze er ook voor geven moest aan de meelfabrieken, 
die door het Rijks Graanbureau met de levering werden belast. 
Op vertoon van een, in het formulier van de declaraties, waarop 
deze betalingen plaats vonden, voorkomende, door den Burge
mee"ster te onderteekenen verklaring, konden de fabrieken van 
het Rijk de aanvulling vorderen van hetgeen hun boven den door 
de Gemeente betaalden prijs verschuldigd was 1). In den beginne 
bedroeg in Utrecht de door de bakkers te betalen prijs t 10.
per 100 KG. De prijs is later verlaagd, en weI: m. i. v. 21 Jull 
1916 tot t 9.50 2), m. i. v. 27 October 1917 tot t 7. - 3) en m. i. v. 
30 Maart 1918 tot t 5.- ,) per 100 KG. Inmiddels was de prijs, 
welken de Regeering voor het meel had te betalen, vanfilS.45 op
geloopen tot t 39.40 per 100 KG., zoodat het prijsverschil van 
het betrekkelijk geringe bedrag van t 5.45 in J uni 1915 is gestegen 
tot t 34.40 per 100 KG. in Mei 1919. Met ingang van 16 Mei 1919 
is, terwijl de maximum-kleinhandelsprijzen voor brood werden 
vrijgelaten, de prijs van het meel voor de bakkers weder ge
bracht op t 10. - en de Regeerlngsprijs op t 38.40 per 100 KG. 5). 
In Juni 1920 bedroeg de door de bakkers betaalde prijs f 17.50 en 
de RegeeringsprijS" f 29.65 per 100 KG. 

Voor de bewerking, welke aan de brood- en meelvoorziening 
was verbonden (het uitschrijven van de broodkaarten, de con
troleering van de verantwoording van de bakkers, de toewijzing 
van nieuwe voorraden enz.) is in Mei 1915 door de Gemeente 
Utrecht een B roo db u rea u ingeste1d, hetwelk de voorlooper 
is geworden van het later ingestelde Levensmiddelenbedrijf '). 

Bij de eerste uitreiking zijn ongeveer 23.500 broodkaarten afge
geven 7), op een bevolling van ± 35.000 gezinnen. In Mei 1916 
gaf de Minister de wenschelijkheid te kennen, dat aIleen personen 
met een jaarlijksch inkomen van minder dan t 2.000.- van de 
regeling zouden profiteeren. In verband daarmede " daalde het 
aantal kaarten tot ± 21.000 8). 

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 e st. I I, bIz. 58- 84. 
2) .. U t r. e. d. 0 0 rI. toe s t . I I, bIz. 61. 
0) M e d e dee 1 i n g e n 1 0, bIz. 43 - 44. 
') 1 2, .. " 91- 93. 
Ii) .. 13, .. 35. 
6) U t r. e. d. 0 0 r l.t 0 est. I I, bIz. 32 en hie ron de r, bIz. 28. 
~ ~ 
8) .. .. 73 en 82. 
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§ 2. Zelfstandige bemoeiingen van de Gemeente. 

Terwijl de beschikbaarstelling van Regeeringsvarkensvleesch 
en Regeeringsbrood ter uitvoering van Rijksmaatregelen plaats 
Yond, stelde de Gemeente Utrecht in Juni 1915 zonder recht
streeksche medewerking van de Regeering een distributie in van 
vis c h. Niet aIleen in Utrecht, doch ook elders gaf reeds veer 
den oorlog de vischhandel tot klachten aanleiding. In verschiIlen
de geschriften is de wenschelijkheid van een betere voorziening op 
dit gebied bepleit: o. a. in het Rap p 0 r tom t r e n t deb e
v 0 r d e r i n g van h e t vis c h v e r b r u i kin Ned e r
I and 1), geschreven door den Hoofdinspecteur der visscherijen, 
den heer ]. M. Bottemanne. Omtrent den toestand te Utrecht is 
in U t r e c h ten d e ° 0 rIo g s toe s tan d II het vol
gende opgemerkt. "Ook te Utrecht waren in den loop van de tij
"den misstanden in den vischhandel ingeslopen, welke oorzaak 
"waren, dat de visch er niet een algemeen en gemakkelijk 'Ver
"krijgbaar volksvoedsel was geworden. Zoo was het o. m. een be
"zwaar van dezen handel - voornamelijk van den straatver
"koop -, dat de visch tegen te hooge en niet vast staande prijzen 
"werd verkocht. Een betrekkelijk groot aantal venters trachtte 
"op kleine hoeveelheden een zoo groot mogelijke winst te maken. 
"De leuze "kleine omzet, groote winst" werd te veel toegepast. De 
"bij den vischverkoop bijzonderlijk in zwang zijnde gewoonte 
"van loven en bieden werkte zeer slecht 2). Voorts was het een 
"gebrek, dat de visch steeds bij "partijen" of per s~uk ten verkoop _ 
"werd geboden "en niet bij het gewicht" " 3). 

Een bijzondere reden tot het ingrijpen in de vischvoorziening . 
vormde in het voorjaar van 1915 de omstandigheid, dat eenerzijds 
de prijzen van het vleesch waren gestegen, waardoor het gebruik 
daarvan afnam, en dat anderzijds de in I]muiden beschikbare hoe
veelheden visch ten gevolge van de beperking van den afzet naar 
het buitenland zeer ruim waren. Na overleg met de Hoofdinspec
tie van de Visscherijen en het, kort te voren door de Regeering 

') No.5. Mededeelingen en Verslagen van de Visscherij-inspectie, uitgegeven voor 
rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Maart 1914. 

") Verwezen werd naar het in Juli 1915 door de Gezondheidscommissie te 's-Gra
venhage uitgebrachte rapport ter zake van de gemeentelijke vischvoorziening, waarin 
is medegedeeld, dat aldaar winsten van 80 % op de "goedkoope" vischsoorten als heel 
gewoon waren te beschouwen. 

") Zie U t r. e. d. 0 0 r 1. toe s t. I I, bfz. 87. 
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ingestelde "Centraal Bureau voor den afzet van visscherijpro
ducten" te Amsterdam, werd een regeling getroffen, waardoor, te 
beginnen met 10 Juni 1915, dagelijks door het genoemde Bureau 
hoeveelheden visch voor de Gemeente werden aangevoerd, welke 
rechtstreeks aan het publiek ten verkoop werden aangeboden 1). 
Een afdeeling van de Gemeentesecretarie werd met de adminis
tratie belast. Zij kreeg elken dag opgave van de hoeveelheden 
visch, welke den volgenden dag zouden worden geleverd en 
maakte terstond in de plaatselijke bladen de prijzen bekend, 
waarvoor de visch verkrijgbaar zou zijn. Op 8 punten van de 
stad, zoowel in volksbuurten als in buitenwijken, werden een
voudige markttentjes neergezet, waarin de verkoop plaats vond. 
Ret Gemeentebestuur meende "van de bestaande vischwinkels 
"geen gebruik te kunnen maken, omdat deze, zoo al aan eischen 
"van hygiene en betrouwbaarheid voldoende, voor het doel niet 
"genoeg verspreid lagen over de verschillende deelen van de 
"stad" 2). De straatventers konden niet worden ingeschakeld 
"wegens de groote moeilijkheden van de controle, daarbij nood
"zakelijk" 2). Burgemeester en Wethouders hadden met den geno
men maatregel tweeerlei doel: "niet alleen wenschten zij daardoor 
"de visch goedkoop voor het publiek beschikbaar te stellen, maar 
"ook beoogden zij in het algemeen het verbruik van visch, als 
"zijnde een tot nu toe te weinig erkend uitstekend volksvoed
"seJ3) , meer ingang te doen vinden" 2). Ret maken van winst 
door de Gemeente werd niet nagestreefd. Om het visch-verbruik 
zooveel mogelijk te bevorderen, werd aan de kramen gratis een 
boekje, getiteld "Eet Visch", uitgegeven, waarin wenken werden 
gegeven aangaande het gebruik van visch en het nut er van als 
voedingsmidde1 4

). 

Korten tijd nadat de vischverkoop in werking was gesteld, 
kwam de aanvoer van Noordzee-visch uit IJmuiden stil te staan, 
doordat de visschersvloot wegens het gevaar voor mijnen niet 

') Ook andere gemeenten lie ten door het genoemde Bureau visch komen. Zoo b.v. 
sedert begin Mei 1915 Amsterdam en sedert 3 Juni 1915 's-Gravenhage. In Augustus 
1915 waren er 102 gemeenten in Nederland, die te zamen 341.513 halve K.G.' visch 
van het Centraal Bureau betrokken. 

") Zie U t r. e. d. 0 0 r l.t 0 est. I I, bIz. 88. 
a) Zie het in het bovengenoemde rapport van de Hoofdinspectie der Visscherijen 

opgenomen artikel van Prof. Dr. H. J. Hamburger, Hoogleeraar aan de Rijks-Universi
teit te Groningen, getiteld : .. Visch als volksvoeding uit een hygienisch oogpunt." 

.) Zie omtrent een en ander U t r. ' e. d. 00 r l.t 0 est. I I , biz. 88-90. 

NED, ECO N.-HIST, ARCHlE'- . ]AARBOEK VI. 2 
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kon uitvaren. De Gemeente heeft toen onmiddellijk een regeling 
met den vischafslag van de Gemeente Harderwijk getroffen, 
waardoor de beschikbaarstelling van visch kon worden voort
gezet 1). Later is ook zoutevisch, stokvisch enz. in distributie 
gebracht. Eenige pogingen om het gebruik van mosselen ingang 
te doen vinden, zijn vrijwel mislukt 2). 

Ret ligt voor de hand, dat de vischhandelaren van den verkoop 
rechtstreeks door de Gemeente niet waren gediend. Reeds op 18 
Augustus 1915 diende een 88-tal van hen bij den Gemeen
teraad het verzoek in om "datgene in het werk te stellen, dat ten 
spoedigste een einde [zou] komen aan dezen wantoestand". Zij 
betoogden, dat zij door het optreden van de Gemeente tot onder
gang werden gedoemd en dat de tot nu toe door den vischhandel 
behaalde winsten niet met de benaming van "woeker" of zelfs 
van "ongeoorloofde winst" konden worden aangeduid. Ook werd 
in het adres gezegd, dat "het niet vakkundig behandelen der 
"vischkooperij oorzaak is geweest van een ongehoorde prijsopdrij
"ving van sommige vischsoorten." 

In hun praeadvies 3) aan den Raad over het adres to on den 
Burgemeester en Wethouders met de cijfers van de opbrengsten 
van den vischverkoop op de gemeentelijke vischmarkt in de jaren 
1911 tot en met 1915 aan, dat de omzet van de vischhandelaren 
niet was achteruitgegaan. Zij wezen er op, dat in Duitschland de 
praktijk had geleerd, dat het aanvoeren van visch door de Ge
meente zelfs tot een verruiming van den particulieren handel 
had geleid, tengevolge waarvan de leuze "kleine omzet, groote 
winst", was vervangen door het veel gezonder beginsel: "groote 
omzet, kleine winst." Voorts betoogden Burgemeester en Wet
houders, dat de stijging, welke de prijzen van de visch in den 
laatsten tijd had ondergaan, te wijten was aan de toegenomen 
vraag naar visch van het buitenland, en dat de aankoopen, die de 
Gemeente Utrecht had gedaan, bij de ontzaglijke hoeveelheden, 
welke dagelijks te IJmuiden werden verhandeld, geen prijsopdrij
ving hadden kunnen teweegbrengen. 

Ret voorstel van Burgemeester en Wethouders om op het 
adres van de vischhandelaren afwijzend te beschikken en voor de 

') Zie U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 90. 
0) Zie Mededeelingen ,3, bIz. 23; 12, bIz. 97. 
0) Zie Gedrukte Verzameling van de Gemeente Utrech t 

1 9 1 5, no. 79. waar ook het adres van de vischhandelaren is afgedrukt. 
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aanschaffing van 10 houten" behoorlijk ingerichte kiosken, welke 
tegen de wintermaanden ter vervanging van de eenvoudige zeil
doeken tentjes noodig waren, een som van 15.000. - beschikbaar 
te stelIen, werd door den Gemeenteraad aangenomen. Bij de be
handeling van dit voorstel verklaarde het Gemeentebestuur zich 
bereid om een gedeelte van de door de Gemeente aangevoerde visch 
aan de handelaren ten verkoop te gevenl). Hoewel aanvankelijk 
de besprekingen met de handelaren niet tot een gunstig r-esultaat 
leidden, is later (September 1916) een regeling met hen get . offen 2). 

De houten vischkiosken, die in het einde van 1915 op ver-
. schilIende punten van de stad verrezen, zijn den geheelen verde

ren oorlogstijd in gebruik gebleven. Zij zijn te zijner tijd ook voor 
andere doeleinden, dan den vischverkoop - o. a. voor den ver
koop van vleesch 3) en van fruit 4) - gebezigd. 

De geregelde aanvoer van visch heeft dikwijls storing onder
vonden. De Gemeente Utrecht heeft steeds alIes gedaan om zoo 
groot mogelijke hoeveelheden beschikbaar te krijgen. Ten deele 
door het stilliggen van de vischvangst was het gevolg evenwel 
van tijd tot tijd niet evenredig aan de moeite. 

Tegen den winter 1915-1916 begon het artikel mel k ander- Melk. 

maal zorg te baren. In den zomer reeds (1 Augustus) was de con
sumptieprijs wederom met 1 cent per Liter gestegen, zoodat deze 
nu 2 cent meer dan het normale bedroeg. Getracht werd om door 
aanvoer van buitenaf een prijsverlaging te bewerkstelligen. Dit 
bleek evenwel onmogelijk. Op voorstel van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel belegde de Burgemeester in 
October 1915 nogmaals een vergadering van deskundigen. De 
daarin gehouden bespreking toonde weI aan, dat de moeilijkheden 
groot waren, doch bracht niet de gewenschte oplossing. Inmid-
dels bleef de prijs oploopen. Toen deze 14 cent per Liter dreigde 
te worden, verzocht en verkreeg de Burgemeester machtiging 
een maximumprijs van 13 cent per Liter af te kondigen. Hier-
toe is het evenwel niet behoeven te komen, doordat de prijs op 13 
cent bleef staan 6}. 

') Zie U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 91. 
S) Zie Mededeelingen I, bIz. 16-17. 
IJ " " 9, bIz. 33; 10, bIz. 24,26; 1 I, bIz. 58 en 63-64; 

12, bIz. 78 en 82; 13, bIz. 31. 
'J Zie Mededeelingen 9, bIz. 115; 10, bIz. 107. 
0) Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 97 -99. 
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Ten einde zich van advies te laten dienen droeg de Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel in November 1915 aan de 
Commissarissen der Koningin op districtscommissies voor de 
melkvoorziening in te stellen. Tot voorzitter van een der in de 
Provincie Utrecht ingestelde dusdanige commissies (commissie 
in district I) werd de Burgemeester van Utrecht benoemd. 

De Minister gaf te kennen, dat hij de melkvoorziening dacht te 
regelen door aan de veehouders, die thans hun melk gebruikten 
om daarvan - ter wille van de grootere winst - kaas te bereiden, 
hoewel zij vroeger geen kaas plachten te maken, consenten van ( 
uitvoer te weigeren en hen zoodoende te dwingen hun melk, even-
als vroeger, voor de consumptie af te leveren. In verband hiermede 
werden aan den Minister de namen opgegeven van niet minder 
dan 170 veehouders uit de omgeving van Utrecht, die voor in
houding van consenten in aanmerking kwamen 1). 

Wat de prijzen betrof, gaf de Minister te kennen, dat de produc
tieprijs, in verband met de stijging van de kosten, 1 t of 2 cent bo
ven den winterprijs 1914-1915 mocht beloopen. De Commissie 
voor de melkvoorziening in Utrecht, district I, nam tot grond
slag den contractsprijs, welke in den genoemden winter zou 
hebben gegolden (8 cent per Liter) en niet den prijs, welke na het 
verbreken van de contract en in Augustus 1914 inderdaad van 
kracht is geweest (9 cent per Liter), omdat daarin reeds een ver
hooging van de productiekosten was verdisconteerd 2), en kwam 
zoodoende tot de slotsom, dat binnen haar ressort een produc
tieprijs van 10 cent en een consumptieprijs van ten hoogste 12 
cent per Liter behoorde.te gelden. Naar aanleiding hiervan ver
zocht de · Burgemeester den Minister voor Utrecht en omge
ving een maximum-productieprijs van 10 cent en een maximum
kleinhandelsprijs van 12 cent per Liter vast te stellen. Nadat de 
Burgemeester van de Regeering de verzekering had gekregen, 
dat voldoende hoeveelheden melk zouden worden aangevoerd, op
dat aan de behoefte zou kunnen worden voldaan, ook indien de 
veehouders, geen genoegen nemende met den productieprijs van 
10 cent, de melklevering door het droogzetten van hun koeien 
staakten, werden de genoemde maximumprijzen op 12 Januari 
1916 in werking gesteld. 

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d . 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 99-100 . 
• ) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 11. 

/ 
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Inderdaad daalde terstond daarop de aanvoer van melk aan
zienlijk. In het tekort werd evenwel voorzien door den aanvoer 
van Reg e e r i n g s mel k, die door de Gemeente - welke de 
kosten van distributie voor haar rekening had te nemen - onder 
de melkhandelaren naar gelang van behoefte werd verdeeld. 
De aanvoeren - welke in de week van 6-12 Februari het hoog
tepunt bereikten (80.695 Liter) - werden tot 1 April voortgezet. 

In Maart 1916 vaardigde de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel den grondregel uit, die sindsdien de melkvoor
ziening heeft beheerscht en volgens welken aile veehouders, die 
vroeger gewoon waren melk voor consumptie te leveren, verplicht 
werden hun melk bij voortduring voor dat doel te blijven be
stemmen. Hij handhaafde de bepaling, dat de productieprijzen 
van de melk 1 t of 2 cent mochten bedragen boven die van de 
overeenkomstige maanden van 1914. Daarbij deelde hij evenwel 
mede, dat de - inmiddels opgetreden 1) - Kaasvereeniging en de 
Vereeniging van fabrieken van melkproducten bereid waren op 
elken afgeleverden Liter consumptiemelk 1 cent bijslag te geven 
als vergoeding aan de veehouders voor de winst, die zij dierven 
door geen kaas te mogen bereiden 2). Daarmede deed de b i j
s I a g-r e gel i n g haar intrede, welke tot 1 Mei 1919 3) is 
voortgezet. De bijslag werd aanvankelijk door bemiddeling van 
de twee genoemde vereenigingen opgebracht door de kaas-ver
werkende boeren ,), doch is sedert 23 October 1916, bij wijze van 
een prijsverschil, als bedoeld in artikel 3 Distributiewet 1916, . 
voor het 9/10 gedeelte door het Rijk en het 1/10 gedeelte door de 
Gemeente 5) betaald. Het bedrag van den bijslag is telkens ver
hoogd. Later hebben ook de kleinhandelaren in melk - aan wie 
steeds het volle bedrag (ter verrekening met de veehouders) is uit
betaald - een gedeelte er van voor zich uitgekeerd gekregen I). 
De bijslag he eft te Utrecht ten slotte bedragen: 4 cent per Liter 
voor melk, verkocht door melkslijters en 5 cent per Liter, verkocht 
door melkinrichtingen 7). 

') Zie hie ron de r, bIz. 25. 
0) Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 100-103. 
3) Zie M e d e dee lin g e n 1 3, bIz. 42 . 
• ) Zie U t r . e. d. 00 r l.t 0 est. II, bIz. 106 . 
• ) Zie hie ron d e r, bIz. 41 en voorts Me d e dee lin g e n 3, bIz. 25. 
6) Zie M e d e de e lin g e n 1, bIz. 11. 
7) .. .. 12, bIz. 57. Zie voorts omtrent de bezwaren, door het 

Gemeentebestuur van Utrecht ingebracht tegen de onderscheiding in winstmarge tus
schen slijters en inrichtingen, Mcdedeelingen 8, bIz. 11; 9, bIz. 56-58; 12, bIz. 100. 
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In het begin van Mei 1916 ontstond te Utrecht een scherp 
conflict tusschen den Bond van Melkveehouders en den Burge
meester. De Bond stelde den eisch, dat de productieprijs - die 
sedert 9 April, ongerekend den bijslag van 1 cent, Bt cent per Liter 
had beloopen 1) - op 10 cent zou worden gesteld. Dit was in 
strijd met de door den Minister gestelde regelen, volgens welke de 
bedoelde prijs ten hoogste in totaal 9t cent zou mogen beloopen. 
Toen bleek, dat de Bond, zelfs bij een zekere tegemoetkomend
heid van den Burgemeester (verhooging op 1 Juni), niet tot het 
treffen 'Van een eenigszins gunstige regeling bereid wa,s, maakte 
de Burgemeester op 6 Mei een einde aan de besprekingen. Ter
stond daarna gingen de boeren over tot een staking van de melk
levering naar de stad. Ter voorziening in het tekort ontving de 
Gemeente evenwel wederom een hoeveelheid Regeeringsmelk: 
in totaa198.326 Liter. in de week van 8 tot en met 13 Mei. Voorts 
werd van Regeeringswege ook op andere wijze druk op de vee
houders uitgeoefend. Er kwam een verbod om rechtstreeks of 
zijdelings kaas te koopen df te verhandelen, vervaardigd door of 
namens een 109-tal (stakende) veehouders uit de omgeving van 
Utrecht en om kaas te vervaardigen van melk, door of namens 
deze veehouders op eenigerlei wijze verstrekt of verkocht. Ook 
werd den opkoopers van vee verboden om melkkoeien van de 
leden van den Utrechtschen Veehoudersbond voor het buitenland 
te verkoopen. 

In de week van 8-13 Mei knoopte de Bond van Melkveehou
ders opnieuw onderhandelingen aan. Deze leidden tot de uit
komst, dat de Bond genoegen nam met handhaving van den be
staanden prijs tot 1 Juli en vaststelling van een prijs, verhoogd 
met t cent (9 cent per Liter, vermeerderd met 1 cent bijslag) tot 
1 October. De consumptieprijs - welke sedert 12 Januari op 12 
cent per Liter was blijven staan en na 9 April tot 11 cent was ver
laagd - werd met ingang van 1 Juli weder gebracht op 12 cent. 
De winstmarge van de melkhandelaren bedroeg dus in het tijdvak 
1 Juli-l October 3 cent, terwijl deze vroeger niet meer dan 2 
cent had beloopen. Bij het eindigen van het conflict werden de 
uitgevaardigde verboden onmiddellijk ingetrokken 2). 

') Zie Utr. e.d. Oorl.toest. II, bIz. 103. 
0) Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 103-105. 
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Sedert I October 1916 zijn de melkvoorziening en de prijszet
ting tot I Mei 1919 geregeld geweest in verschillende winter- en 
zomer-consumptiemelk-regelingen van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel. De prijs is daarbij geregeld geste
gen, tot dat hij in den winter 1918-191920 cent per Liter be-
droeg 1). . 

Ten einde voor de on- en minvermogenden tegemoet te komen 
in de bezwaren van den hoogen melkprijs is in het voorjaar 1916 
begonnen met het verstrekken van z.g. g 0 e d k 0 0 p e mel k 
aan zieken, zwakken en kinderen. Bij de wet van II Maart 1916 
S. 125 is voor dat doel f 1.000.000.- uitgetrokken. De regeling 
werd in dezen geest getroffen, dat de zieken en kinderen, die voor 
de verstrekking in aanmerking kwamen, op bons melk tegen ver
laagden prijs konden betrekken bij hun gewonen melkhandelaar, · 
op vertoon van welke bons de melkhandelaren van de Gemeente 
het verschil tusschen den geldenden melkprijs en het ontvangen 
bedrag bijbetaald zouden krijgen. De Gemeente kon het t ge
deelte van het aldus bijgepaste verschil van het Rijk terugvor
deren. Aanvankelijk bedroeg de prijs van de "goedkoope melk" 
9 cent per Liter en werd daarop te Utrecht door Rijk en Gemeente 
samen 2 cent bijbetaald (totaal de melkprijs van 11 cent) 2). 

In verband met de invoering van de Distributiewet 1916 is 
de wet van II Maart 1916 met ingang van I October 1916 buiten 
werking gesteld 3). De beschikbaarstelling van goedkoope melk 
is evenwel weder hersteld met ingang van 1 September 1917 '). 
De prijs er van bedroeg toen 11 cent. Door het stijgen van den 
consumptieprijs nam het op de "goedkoope melk" vallende prijs
verschil steeds toe 5). In den winter 1918 -1919 heeft de "goedkoope 
melk" 10 cent en de reductie eveneens 10 cent per Liter (I cent 
per 0.1 Liter) gekost8). Sedert de nieuwe regeling is de bijslag be
schouwd als een gewoon prijsverschil, voortvloeiend uit artikel 
3 Distributiewet 1916, zoodat het door Rijk en Gemeente werd 
gedragen in de verhouding van 9 tot I 7). 

Doordat bij de uitvoering van de Distributiewet 1916 geen 
1) Zie M e dedeelingen 12, bIz. 106. 
') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 109-113. 
3) Zie M e d e dee lin g e n 2, bIz. 25 en 3, bIz. 27. . 
.) .. 8, bIz. 14 en 9, bIz. 69-72 . 
• ) .. 1 0, bIz. 65. 
6) " .. 1 2, biz. 130. 
7) Zie hie ron d e r, bIz. 41 en voorts Me de dee lin g e n 9, bIz. 69. 
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rekening mocht worden gehouden met den weIst and 1), hebben 
zeer velen, voor wie de volle melkprijs, vooral in de winters 1917 
-1918 en 1918-1919, to en de verkrijgbaar zijnde hoeveelheden 
melk zeer gering waren, volstrekt niet te bezwarend was, van de 
regeling geprofiteerd. Dikwijls werd gemeend, dat men zich door 
een toewijzing van goedkoope melk van een extra rantsoen kon 
voorzien. Door het vragen van inlichtingen aan de aanvragers 
over hun bedoeling heeft het Gemeentebestuur van Utrecht 
er meermalen toe medegewerkt, dat verzoeken om goedkoope 
melk werden ingetrokken 2), maar scherpe maatregelen tegen 
misbruik konden niet worden genomen. 

Met de opheffing van alle bepalingen betreffende de melkvoor
ziening in Mei 1919 is ook aan de verstrekking van goedkoope 
melk een einde gekomen 3) . 

§ 3. Organisatie van de distributie. 

In den eersten tijd van de economische crisis stelde de Regee
ring voor de behartiging van de zaken, op verschillende artikelen 
betrekking hebbende, R ij k s bur e a u x in (het Rijksbureau 
voor de distributie van graan en meel, het Rijks centraal bureau 
voor den afzet van visscherijproducten, het Rijks centraal bureau 
tot regeling van den afzet van varkens en varkensvleesch, enz.), 
waarvan sommige hierboven reeds ter sprake kwamen. R et begin
sel, waardoor de beschikbaarstelling tegen verlaagden prijs moge
lijk was, kwam hierop neer, dat de Regeering op beperkte schaal 
uitvoervergunningen uitreikte voor zekere partijen - welke in 
het buitenland tegen hooge opbrengsten konden worden geplaatst 
- op voorwaarde, dat daartegenover andere partijen beneden 
den kostprijs ten behoeve van het binnenlandsch verbruik wer
den geleverd ,). 

Op den duur wenschte de Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel meer eenheid in de in werking gestelde regelingen te 
brengen. Rij bewerkte, dat de groepen van belanghebbenden in 
de onderscheidene artikelen zich aaneensloten tot V ere e n i-

') Zie hie ron de r, bIz. 40. 
2) Zie Me d e d ee lin g e n 9, bIz. 72. 
I) .. .. 1 3, bIz. 42. 
' ) Zie de bezwaren, tegen dit steisel ontwikkeld, Treub, 00 rio g s t ij d, biz. 

65-69. 
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gin g e n van pro d u c e n ten 0 f e x p 0 r t e u r s, welke 
door benoeming van Commissies van Toezicht - waarin veelal 
Kamerleden zitting kregen - door den Minister onder Regeerings
controle werden gesteld 1). In een rondschrijven d.d. 29 Septem
ber 1915 2) aan de Burgemeesters maakte de Minister de nieuwe 
regeling bekend. De bedoelde organisaties - welke in October 
1915 in grooten getale uit den grond rezen (de Botervereeniging, 
de Kaasvereeniging, de Aardappelvereeniging, de Peulvruchten
vereeniging, de Groentencentrale; de Varkensvleeschvereeniging, 
de Vereeniging van fabrieken van melkproducten, -de Eierver
eeniging enz.) - moesten zorgen, dat hetgeen voor binnenlandsch 
gebruik van hun product noodig was, inderdaad werd geleverd. 
De Vereenigingen stonden in verbinding met het kort te voren 
door de Commissie voor de Voeding van Mensch en Dier uit het 
Koninklijk Nationaal Steuncomite 3) ingestelde Al gem e e n 
Administratiekantoor voor de distributie 
van 1 eve n s mid del en 4), hetwelk den centralen schakel 
vormde tusschen de Vereenigingen en de Gem e e n t e b est u
r e n, aan dewelke bij het genoemde rondschrijven de plaatselijke 
distributie werd opgedragen. De Gemeentebesturen, die van 
bepaalde goederen - tegen verlaagde prijzen - voorraden 
wenschten te ontvangen om deze ter voorziening in de behoefte 
binnen hun gebied beschikbaar te stellen, moesten hun bestellin
gen bij het Administratiekantoor indienen. Het was de taak van 
dit kantoor om aan de verschillende Vereenigingen van Producen
ten de noodige opdrachten tot levering aan de Gemeenten te 
verstrekken, voor de uitvoering waarvan deze Vereenigingen 
vervolgens hadden zorg te dragen. De Minister gaf voorts, wat de 
distributie in de Gemeenten betreft, opnieuw te kennen, dat hij 

') Zie de bezwaren, tegen deze regeling ontwikkeld, Treub, 00 rio g s t ij d, bi. 
69-72 . 

• ) Zie S t a a t s co u ran t 1 9 1 5, no. 228 en U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, 
biz. 13 - 15 . 

• ) Zie over de instelling van de Commissie voor de Voeding van Mensch en Dier, 
Treub, 00 rio g s t ij d, biz. 60-61. Zij had provinciale subsommissies. De Burge
meester van Utrecht, die in zijn hoedanigheid van Voorzitter van een Roggecommissie 
deel van de Commissie uitntaakte, was tevens voorzitter van de subcommissie in de 
Provincie Utrecht. De werkzaamheid van deze subcommissie is in 1916 vrijwel afge
loopen. 

') Zie over de instelling van het Algemeen Administratiekantoor, Treub, 00 r
log s t ij d, biz. 63. Bij Kon. Besluit van 17 Januari 1916 S. 26 is het een Rijksinstel
ling geworden onder den naam van Rijks Centraal Administratiekantoor voor de 
distrubtie van levensmiddelen (afgekort R. D. K.; zie hie r b 0 v e n bIz. 14). 
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prijs stelde Op handhaving van "de tot nu toe in de maatschappij 
bestaande wijze" van distribueeren 1). 

Na de invoering van de Distributiewet 1916 zijn de Veree
nigingen van Producenten met hun Commissies van Toezicht, 
tegen welker werkzaamheid bezwaren waren gerezen, weder 
buiten werking gesteld en vervangen door een aantal R ij k s
k ant 0 r e n met ambtelijke leiding. Het grootste aantal van 
deze Rijkskantoren is in het voorjaar 1919 opgeheven. De uit
eengezeUe organisatie - de bemiddeling van het Centraal Ad
ministratiekantoor tusschen de met de producenten in verbin
ding staande Rijksbureaux en de met de plaatselijke distributie 
belaste Gemeentebesturen - is gehandhaafd gebleven. 

In aansluiting met het rondschrijven van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 29 September 1915, deed 
de Directeur van het C e n t r a a 1 Adm i n i s t rat i e k a n
toor voor de distributie van levensmidde-
1 e n aan de Burgemeesters in ornzendbrieven van 22 October 2) 
en 6 December 3) 1915 mededeeling van de regelen, welke bij de 
bestelling en de levering van goederen dienden te worden in 
acht genomen. Voorshands strekte zich de distributie uit tot 
varkensvleesch, boter, kaas, vet, stapel- en vatgroenten, alsmede 
peulvruchten 4). De gestelde regelen kwamen in het algemeen 
hierop neer, dat de Burgemeesters op bepaalde dagen hun be
stellingen konden indienen, waarop binnen zekeren tijd de goe
deren zouden worden geleverd, terwij.1 met inachtneming van daar
voor vastgestelde - gewoonlijk zeer korte en op straffe van op
houden van verdere levering in acht te nemen - termijnen voor 
de betaling moest worden zorg gedragen. De Burgemeesters 
werden garant gesteld voor de betaling 6). 

De samenwerking van de Gemeentebesturen met het Adminis
tratiekantoor is over het algemeen bevredigend geweest. Blijkens 
de brieven, waarin de Besturen van de grootste Gemeenten hun 

1) Zie hierboven, biz. 12. 
0) Afgedrukt in U t r. e. d. 00 r l.t 0 e st. I I, bIz. 16-18. 
0) .. .. .. .... .. 19-22 . 
• ) Opgemerkt zij, dat de b roo d- en me e I v 0 0 r z i e n i n g steeds over het 

hierboven vermelde Rijksbureau voor de Distributie van graan en meel is blijven 
loopen, met dien verstande, dat een tijdlang naast dat bureau is werkzaam geweest het 
R ij k s k ant 0 0 r v 0 0 r B roo d, welke splitsing ook voor de Gemeente tot 
ongemak aanleiding gaf en later is opgeheven. 

I) Zie hierboven, biz. 10. 
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oordeel over de werkwijze vim het kantoor hebben uitgesproken 
en welke zijn afgedrukt in de verslagen van het Administratie
kantoor 1), was men vrijwel algemeen vollof over de voortva
rende en voorkomende Wijze, waarop de Directie de zaken met 
de Gemeenten heeft behandeld. Daarbij werd vooropgesteld, 
dat de bezwaren, welke de Gemeenten ten aanzien van de le
vensmiddelenvoorziening in ruime mate hebben ondervonden, 
niet door de Directie van het R. D. K., konden worden opgehe
ven, doch aanbuiten hare macht staande omstandigheden te 
wijten zijn geweest. De voornaamste klacht, die uit tal van de 
bedoelde brieven klinkt, is, dat de aanvoeren van de goederen 
niet steeds regelmatig en op tijd aankwamen 2) en dat voorts 
niet genoeg werd gezorgd voor de levering van voldoende reserve
voorraden om in de wintermaanden in geval van gesloten water 
of om anderszins bij stremming van het verkeer voor een aantal 
weken gedekt te zijn. 

De voorbereidende maatregelen, welke de aangekondigde dis
tributie van groenten en peulvruchten noodig maakte, de den het 
Gemeentebestuur van Utrecht besluiten uit de neringdoenden 
in die artikelen een G roe n ten com m iss i e 3) en een 
P e u I v r u c h ten com m iss i e ,) in te stellen. 

Toen bleek, dat de werkzaamheid van de Gemeerite ten op
zichte van de levensmiddelenvoorziening zich weldra belangrijk 
zou gaan uitbreiden en in verband daarmede debehoefte aan 
voorlichting van deskundigen zich meer in het algemeen zou 
doen gevoelen, ging de Burgemeester over tot de benoeming 
van een Leven s mid del e nco m m iss i e. In deze 
Commissie, wier werkzaamheid in het begin van November 
1915 een aanvang nam, en die later nog eenigszins is vergroot, 
kregen zitting eenige leden van den Gemeenteraad, de verte
genwoordigers van den winkelstand (bestuursleden van de twee 
ter plaatse gevestigde c06peratieve Inkoopvereenigingen), een 
vertegenwoordiger van de grossiers, alsmede eenige vertegen-

') Zie V e r s 1 a g Leven s mid del e n v 0 0 r z i e n i n g 0 v e r he t t ij d
vak 1 Juni 1916-1 Juni 1917,blz.18-25en over het tijdvak 1 
J un i 191 7-1 J un i 1918, bz. 24-29, uitgegeven door het R. D. K • 

• ) ZiewatUtrechtbetreft hieronder, biz. 56-57,alsmedeblz.59,6I,69. 
I) Zie U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 12 . 
• ) .. .. 18-19. 
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woordigers van de in de gemeente bestaande duurtecomih~'s 
van werkliedenorganisaties en ten slotte eenige leden (waaronder 
een 3-tal dames) van de burgerij, die getoond hadden in de le
vensmiddelenvoorziening belang te stellen 1). Het Voorzitterschap 
van de Commissie is, na aanvankelijk door den Burgemeester te 
zijn bekleed, reeds spoedig overgedragen aan den Wethouder, die 
destijds belast was met de afdeeling voormaatschappelijke aange
legenheden 2). Hiermede is te Utrecht, evenals in de andere groote 
steden van het land een van de Wethouders meer in het bijzon
der belast met de zorg voor de levensmiddelenvoorziening. Mede 
door het eigenaardige, op zich zelf staande van dezen tak van 
gemeentezorg, zijn deze Wethouders in sterker mate, dan overi
gens het geval pleegt te zijn, hoewel in de hoofdzaken natuurlijk in 
overleg met en onder verantwoordelijkheid van de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders handelend, zelfstandig opgetreden. 
De decentralisatie, die bij de toeneming van de Gemeente-bemdei
ingen ook in het Dagelijksch Bestuur niet kan uitblijven, heeft 
zich op het gebied van de levensmiddelenvoorziening krachtig 
ontwikkeld. 

Kort v66r de instelling van de Levensmiddelencommissie heeft 
het Gemeentebestuur van Utrecht naar aanleiding van de door 
den Minister en het Administratiekantoor voor de distributie 
van levensmiddelen in uitzicht gestelde regelingen een G e- ' 
m e e n tel ij k Leven s mid del e n k ant 0 0 r in het le
yen geroepen. De leiding van dat bureau werd opgedragen aan 
een commies ter Gemeentesecretarie, een meester in de rech
ten, den schrijver van deze bladzijden. Het bureau werd op 28 
October 1915 geopend tot het in ontvangst nemen van bestellin
gen boter en kaas, welke de handelaren bij de Gemeente wensch
ten te doen. De leider kreeg aanvankelijk de hulp van een enkelen 
beambte. Spoedig werd ook een magazijnmeester aangesteld 3). 
Bij het groeien van de werkzaamheden is het personeel steeds 
talrijker geworden. Op I Januari 1919 omvatte het 215 personen 4). 

') Zie over de benoeming van den Voorzitter der "Consumentenvereeniging" tot 
lid van de Levensmiddelencommissie, hie ron d e r bIz, 119. 

0) Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r 1. to e 5 t. I I, bIz. 31. . 
8)" H "" " "" " I I, bIz. 32-33. 
0) Zie de cijfers van stijging en daling van het personeel van het kantoor en zijn 

verschillende onderdeelen, M e d e de e lin g e n 1 3, bIz. 6; zie ook V e r 5 I a g 
I eve n s mid del e n v 0 0 r z i e n i n g J u n i - Dec e m b e r 1 9 1 9, bIz. 6 . 

.... 
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In J anuari 1916 werd het Levensmiddelenbureau, dat zijn werk
zaamheden inmiddels reeds had uitgestrekt tot groenten en 
peulvruchten, samengevoegd met heJ in Mei 1915 opgerichte 
B roo d bur e au 1). 

In andere groote Gemeenten werd de leiding van de in denzelf
den tijd ingestelde levensmiddelenbureaux veelal opdragen aan 
de directeuren van de Gemeentelijke Keuringsdiensten (0. a. 
Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Leiden). In Amsterdam werden 
daarmede belast een ambtenaar van de Gemeentesecretarie en de 
directeur van het marktwezen. Toen de moeilijkheden van de le
vensmiddelenvoorziening veel langer aanhielden dan aanvanke
lijk werd verwacht, zijn in de meeste Gemeenten de directeuren 
van de Keuringsdiensten van hun taak ontheven en vervangen 
door andere personen (meermalen politie-ambtenaren). In Am
sterdam en Utrecht is de leiding steeds in dezelfde handen ge
bleven, zij het dat nog andere personen - in Utrecht een van de 
wijkmeesters - naast de zooeven vermelde functionnarissen zijn 
opgetreden. 

Mede doordat in Utrecht aan het hoofd van het bureau een 
secretarie-ambtenaar was gesteld, bestond aldaar van den aan
yang of tusschen het bedrijf en de Gemeentesecretarie een zeer 
nauwe band. De geheele briefwisseling, uitgaande van en gericht 
aan het College van Burgemeester en Wethouders en het gansche 
archief van het Gemeentebestuur in zake de levensmiddelen
voorziening, berustten bij het bureau, hetwelk dan ook te be
schouwen was als een secretarie-afdeeling, die bedrijfsbevoegd
heden uitoefende, en anderzijds als een bedrijf, dat tevens als 
secretarie-afdeeling werkzaam was. Weliswaar stelde de Ge
meenter~ad op 13 April 1916 een v e r 0 r den i n g, reg e
len d e h e t b e h e e r van h e t t ij del ij k gem e e n t e-
1 ij k 1 eve n s mid del e n k ant 0 0 r 2) vast, waardoor aan 
het bedrijf een zeker zelfstandig bestaan en in het bijzonder in 
verband met artikel 114bis der Gemeentewet een eigen reken
plichtig beheer werd gegeven, maar dit heeft toch het eigenaar
dige dubbele karakter van de instelling niet weggenomen. Tot 15 
October 1918 heeft deze toestand voortgeduurd. Op den duur 
was de vereeniging evenwel niet meer vol te houden, omdat de 

1) Zie hierboven, bIz.15. 
") Zie Utr. e. d. 0 orl.toes t. I I, bIz. 34-37. 
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directie in haar dubbele taak van dirigeeren en redigeeren bij den 
grooten omvang, welken de werkzaamheden hadden aangeno
men 1), ten slotte overbelast geraakte. Om hieraan tegemoet te 
komen, heeft het Gemeentebestuur met ingang van den genoem
den datum - achteraf gezien toevallig juist nagenoeg het tijd
stip, waarop de crisis van de levensmiddelenvoorziening op haar 
hoogtepunt stond - een scheiding tot stand gebracht door de in
stelling van een afzonderlijke afdeeling van de Secretarie, uitslui
tend voor de levensmiddelenvoorziening. Sindsdien verrichtten 
kantoor en afdeeling, zooals in andere Gemeenten van het begin 
af is geschied, in nauwe samenwerking met elkaar, doch niet 
meer onder een directie, hun werk 2). 

Reglementen. Spoedig na zijn oprichting kon het Levensmiddelenkantoor nog 

Groenten. 

in het eind van 1915 een aanvang maken met de distributie van 
bot e r 8) en g roe n ten ,) (November 1915); later volgden 
die van k a a s 5) en p e u 1 v r u c h ten") (December 1915). 
Meer of minder regelmatig kwamen de zendingen, welke de Ge
meente had besteld, aan. Deze werden aanstonds onder de klein
handelaren verdeeld. Van groenten en peulvruchten werd een zeke
re opslag gemaakt. Voor den verkoop van deze artikelen werden 
Reg I e men ten 7) vastgesteld, naar welker bepalingen de 
winkeliers zich hadden te gedragen (verbod van verkoop anders 
dan in het klein rechtstreeks aan verbruikers, inachtneming en 
behoorlijke aanduiding van de maximumprijzen, enz.). 

§ 4. Distributie van verschillende Regeeringsgoederen. 

De ervaring met de distributie van g roe n ten was in het 
eerste jaar niet zeer gelukkig. In het begin deed de kleinhandel 
groote bestellingen. Ook om voor gevaar van door vorst ge
stremd vervoer gedekt te zijn, vroeg de Gemeente derhalve tame
lijk ruime hoeveelheden aan. Evenwel bleef de koude uit en na
men de handelaren na eenigen tijd slechts weinig meer af. Het 

') Zie enkele cijfers omtrent het aantal behandelde stukken, Me d e dee 1 i n
g e n 1 3, blz. 6. In de jaren 1916, 1917 en 1918 werden de cijfers telkens van jaar tot 
jaar meer dan verdubbeld. 

I) Zie omtrent een en ander Me de dee lin g e n 1 2, bIz. 16-18. 
I) Zie Utr. e. d. Oorl.toest. II, bIz. 155-157. 
') 114-126. 
0) .. 158-159. 
6) .. 132-139. 
7) .. .. 116-118, 134-136. 
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publiek scheen het belang om de (goedkoope) Regeeringsgroenten 
te nemen nog niet te begrijpen en de groentehandelaren, op 
overheidsbemoeiing op hun gebied weinig gesteld, werkten den 
verkoop er van tegen. Het gevolg was, dat de Gemeente zich veel 
moeite moest geven om met zoo weinig mogelijk verlies haar 
voorraden van de hand te doen 1). In latere jaren hebben zich 
deze moeilijkheden niet herhaald. Het publiek raakte aan de 
"Regeeringsgoederen" gewend en ook de handel werd meer en 
meer op medewerking aan de distributie er van aangewezen. 
Ten slotte is de toestand z66 geworden, dat er geen beter middel 
was om een artikel ingang te doen vinden, dan er een "distribu
tiebon" voor geldig te verklaren. Inderdaad is het voorgekomen, 
dat goederen, die aanvankelijk geen aftrek vonden, zoodra ze op 
een "bon" werden verkrijgbaar gesteld, met gretigheid door het 
publiek werden afgenomen. 

Omdat naast de Regeerings-p e u I v r u c h ten ook erwten Peulvruchten. 

en boonen in den vrijen handel beschikbaar bleven tegen vrije 
prijzen, vreesde het Gemeentebestuur van Utrecht, dat verschil-
lende winkeliers de van de Gemeente ontvangen (goedkoope) 
peulvruchten voor vrije erwten en boonen tegen de - zooveel 
hoogere - vrije prijzen zouden verkoopen om daarop een buiten-
sporige winst te maken. Ten einde illt te voorkomen liet de Ge-
meente door bemiddeling van de twee Co6peratieve Inkoopver-
eenigingen van winkeliers aile partijen Regeeringspeulvruchten 
afwegen en verpakken in zakjes van 1 of t K.G., welke op soliede 
wijze werden gesloten en waarop het gewicht en de inhoud uit-
drukkelijk vermeld stonden. Door controlestaten werd onder de 
winkeliers toezicht gehouden over de aan hen verstrekte aan-
tallen zakjes. 

Deze wijze van verkrijgbaarstelling liet voor de tusschenkomst 
van g r 0 s s i e r s geen ruimte. De grossierswinst, welke de ge
stelde prijzen overlieten, moest aan de Gemeente tot dekking 
van de kosten van verpakking ten goede komen. Hier kwam bij, 
dat de meeste te Utrecht werkzaam zijnde grossiers tegelijk den 
kleinhandel uitoefenden en de overige van den handel in peul-

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 121-123. 

Grossiersbe
middeling. 
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. vruchten niet hun hoofdbedrijf maakten ~n daarom reeds krach
tens den opzet van de Rijks-regeling niet voor de grossiers-pro
visie in aanmerking konden komen 1). 

Deze uitschakeling van de grossiersmiddeling - welke op zich 
zelf niet geheel strookte met den door den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel meermalen in het algemeen ken
baar gemaakten wensch 2) - is voor de regeling van de distri
butie van kruidenierswaren in de Gemeente Utrecht van groot 
belang geweest. Meermalen zijn door of ten behoeve van de gros
siers verzoeken gedaan, om hen aan de distributie te doen deel
nemen. Daarop is evenwel, wat de genoemde artikelen - en ook 
wat groenten 3) en visch 4) betreft - tot het najaar van 1918 her
haaldelijk afwijzend beschikt .). 

In het begin van de distributie leverde het een groote moeilijk
heid op om te bepalen welke hoe vee 1 h e den a a n elk e n 
winkelier uit de beschikbare voorraden 
moe s ten W 0 r den toe bed eel d. De bestellingen, die 
bij het levensmiddelenbureau binnenkwamen, waren dikwijls zeer 
overdreven 8). Nauwkeurige gegevens over den omzet van de 
verschillende zaken stonden niet ter beschikking. De aanvragen 
moesten dus bij benadering tot redelijke grenzen worden terugge
bracht. Velen klaagden, dat zij niet genoeg ontvingen. Dikwijls 
vonden deze klachten echter meer hun oorzaak in een streven 
om steeds grootere toewijzingen te verkrijgen, dan in werkelijk on
billijke behandeling. Reeds spoedig bleek, qat over het algemeen 
de kleinere winkeliers er bij de distributie niet slecht aan toe 
waren. N a invoering van het bon-stelsel 7) is aan de heerschende 
onzekerheid een eind gekomen: toen was door telling van de 
door iederen winkelier ingeleverde bons nauwkeurig vast te stel
len hoe groot zijn omzet en zijn behoefte aan nieuwen voorraad 

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r 1.t 0 e 5 t. I I, bIz. 133 -134. 
2) Zie hierbov e n, bIz. 12 en 26. 
3) Zie M e de d ee l in g e n S, bIz. 31 en 9, bIz. 8 1. Zie echter over de toeIa

ting van een grossier in vatgroentenm.i.v.10januari 1919, M e d e d ee ling e n 
1 2, bIz. 5- 6. 

') Zie M e d e dee lin g e n t 2, bIz. 95. 
5) Zie M e d e dee lin g e n 3, bIz. 19 en 23; 5, bIz. 8 ; 1 0, bIz. 15 - 16. Zie ech-

ter aangaande de toelating van grossiers bij de distributie van kruidenierswaren in 
het najaar van 1918, hieronder blz. 47. 

6) Zie de noot op bIz. 137 van U t r. e. d. 0 0 r 1.t 0 est. I I. 
7) Zie hieronder, bIz.48-51. 
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was 1). De bewerking van de cijfers, welke zich na de invoering 
van dit stelsel hebben voorgedaan, bevestigt, dat, o.a. wat de 
kruidenierswaren en de aardappelen betreft, de kleine handela
ren bij de distributie zijde h~bben gesponnen 2). 

Ten aanzien van de distributie van Regeerings-b 0 t e r en 
-k a a s deed zich niet veel bijzonders voor. Wat de boter be
treft, gebeurde het, dat de leverende fabrieken bij een stijgenden 
prijs de orders ophielden totdat de nieuwe - verhoogde - ma
ximumprijs moest worden betaald en bij een dalende markt de 
bestellingen overhaast uitvoerden, ten einde nog den ouden 
- eveneens hoogeren - prijs te ontvangen. Ret gevolg was, dat 
in het eeri;te geval de Gemeente tijdelijk gebrek aan boter had 
en in het tweede geval de handelaren, op het oogenb;lik, dat zij 
de van de Gemeente - tegen den door haar betaalden prijs -
ontvangen boter gingen uitverkoopen, den lageren maximumprijs 
moesten berekenen, en derhalve schade leden. De Burgemeester 
van Utrecht heeft bij de Regeeringsbureaux vergeefsche pogingen 
aangewend hierin een betere regeling te verkrijgen 3). 

In de eerste dagen van 1916 werd uitvoering gegeven aan de 
aangekondigde distributie van Regeeringsv e t. Er was slechts 
een kleine hoeveelheid beschikbaar. Overeenkomstig de aanwij
zing van het R. D. K. werd het artikel in Utrecht rechtstreeks 
door de Gemeente op enkele punten van de stad verkrijgbaar ge
steld. Dit geschiedde op "vetkaarten", welke aanvankelijk slechts 
uitgereikt werden aan degenen, die beneden een zekere inkom
stengrens bleven. Toen de vraag niet groot bleek te zijn, werd de 
welstandsgrens opgeheven '). 

Van een aanbieding van de Rijkscomrnissie van Toezicht op de 
Eiervereeniging om aan de Gemeente e i ere n te leveren tegen 
de middelprijzen van de veilingen, maakten Burgemeester en 
Wethouders van Utrecht gretig gebruik, omdat de prijs van de 
eieren in de stad reeds, mede door de gestegen vleeschprijzen, 8 

1) Zie het artikel van mijn hand .. D e g era n t S 0 e nee r d e dis t rib uti e 
en de omzet van de winkeiiers", in de Economist, jaargang 1919, 
biz. 459 v.v . Ret artikei is ontleend aan een nota aan het College van Burgemeester 
en Wethouders van Utrecht, opgenomen in Me de dee 1 i n g e n 12, biz. 45-60 . 

• ) Zie t . a. p., biz. 462-463 . 
• ) Zie omtrent een en ander Ut r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 144-147 . 
• ) Zie omtrent een en ander U t r . e. d. 00 r. i.t 0 est. I I, biz. 155-156. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 3 

Boter en kaas. 

Vet. 

Eieren. 
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cent per stuk bedroeg (tegen vroeger in denzelfden tijd van het 
jaar 4t a 5 cent). De eerste zending eieren kwam op 21 April 
1916 aan. Voor den verkoop werd gebruik gemaakt van de be
middeling van de gewone handelaren in het artikel. De kleinhan
delsprijs werd aanvankeIijk gesteld op 6 cent per stuk en 57! cent 
per 10 stuks: een behoorlijke verlaging dus, vergeleken bij den 
toentertijd geldenden prijs 1). In Mei daalde de prijs tot St cent 
per stuk; sinds dien steeg hij : in Augustus 1916 bedroeg hij 7 cent. 
In J uli 1916 is de eiervoorziening van de genoemde Commissie 
overgegaan op het R D. K. 2}. 

Nadat de voorziening met a a r d a p pel e n in den winter 
1915 -1916 te Utrecht geenerlei moeilijkheid had opgeleverd, 
zoodat het Gemeentebestuur het · zelfs - mede in verband met de 
ervaring, door Amsterdam in den winter 1914-1915 ten aanzien 
van het in voorraad nemen van dit artikel opgedaan (waarbij een 
verlies van meer dan t 100.000.- was geleden 3), eenigszins 
huiverig geworden olU een groote hoeve~lheid in te slaan - niet 
noodig had geoordeeld op een door het R D. K. in J anuari 1916 
gedane aanbieding tot levering in te gaan, ontstond plotseling 
in het begin van J uni, bij den overgang van den ouden naar 
den nieuwen oogst een bedenkelijke storing in den aanvoer 
bij de handelaren. De prijzen liepen terstond sterk omhoog. 
De aardappelwinkels werden door het publiek bestormd; zij 
waren niet in staat aan de behoefte te voldoen. Onmiddellijk 
werd de hulp van het RD.K. ingeroepen, door welks bemid
deling binnen enkele dagen een paar wagons aardappelen aan
kwamen. Inmiddels gaf de Gemeenteaan de handelaren gelegen
heid om op te geven hcieveel zij noodig hadden. N aar aanleiding 
van deze opgaven - die wederom aan den ruimen kant waren -
is een nieuwe bestelling bij het RD. K. gedaan. Op 10 Juni werd 
van gemeentewege bij de aardappelhandelaren een inventarisatie 
gehouden, welke uitwees, dat er niet genoeg aardappelen in de 

') Een prijs, die in vergelijking met den in April 1918 ingevoerden maximumprijs 
van 14 cent (zie Me d e dee lin g e nil, bIz. 114) en den vrijen prijs van 10 a 15 
cent, welke in bet voorjaar van 1919 gold - nadat deze in den winter van 1918-1919 
was opgeloopen tot 40 cent (zie Me d e dee lin g en 12, bIz. 158) -, nog laag 
te noemen is I 

") Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 148-154. 
3) Zie De Levensm.voorz. en het Gem.best. van Amsterdam 

I I. bIz. 17- 19. 
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stad waren, en dat nergens groote opeenhoopingen voorkwamen. 
Op 13 Juni kwam een, nog onvoldoende, hoeveelheid Regeerings
aardappelen. Voor de winkels, waar deze te verkrijgen waren, 
verzamelden zich groote menigten van menschen, die, met een 
emmer, een pan, soms aIleen met een schort gewapend, hun deel 
trachtten meester te worden. Eigenaardig is het geweest hoe toen 
en later ook bij andere artikelen (o.a. vet en vleesch) de oploopen 
bij de winkels zich juist vormden, wanneer de goederen weder te 
verkrijgen waren. Ontbrak een artikel geheel en aI, dan was 
daarvan in de straten niets te bespeuren; werd evenwel bekend, 
dat het weder ten verkoop werd geboden, dan pakten zich 
ijlings lange rijen van kooplustigen samen, die veelal door agen
ten van politie in het gelid moesten worden gehouden. 

Eerst in het einde van J uni werden de aanvoeren van aar
dappelen weder voldoende. De Gemeente heeft zich veel moeite 
moeten geti"oosten, veel telegrammen moeten verzenden en tele
phoongesprekken moeten voeren voor dat de zaak in orde was. 
Ook werd - niet te vergeefs - de hulp van de spoorwegen inge
roepen om spoedige doorzending van de wagons met Regeerings
aardappelen te bevorderen. 

Inmiddels was met machtiging van den Mini~ter van Land
bouw, Nijverheid en Handel voor aardappelen een maximum
kleinhandelsprijs (6t cent per KG., 3t cent per t KG.) vastge
steld en waren aIle voorraden van handelaren met toepassing 
van artikel 76a Onteigeningswet door den Burgemeester in bezit 
genomen en vervolgens krachtens artikel 76b weder ter beschik
king van de handelaren gesteld ten einde op door den Burgemees
ter goed te keuren wijze aan de bevolking te worden verkocht. 

Van de bestelde 250.000 KG. Regeeringsaardappelen ontving de 
Gemeente in het gehee167.500 KG. Door extra uitdeelingen peul
vruchten en rijst werd in den. nood voorzien 1). 

Niet tot uitvoering van een Regeeringsmaatregel, doch geheel Rijst. 

op eigen initiatief, handelde het Gemeentebestuur van Utrecht, 
toen het in Mei 19 I 6, na op een desbetreffende vraag van 
de Regeering ten antwoord te hebben ontvangen, dat er 
geen plannen bestonden om tot beschikbaarstelling daarvan 
over te gaan, bij eenige groothandelaren 200.000 KG. r ij s t 

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 127-131. 
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kocht. Het vond daartoe aanleiding in de prijsstijging, welke ook 
dit artikel had ondergaan - tusschen September 1914 en Mei 
1916 was de prijs van gemiddeld 24 cent per K.G. opgeloopen tot 
gemiddeld 34 cent, terwijl de norm ale prijs ongeveer 20 cent be
droeg - en welke, naar te vreezen was, nog verder zou gaan, als
mede in de omstandigheid, dat rijst een uitstekend voedingsmiddel 
is, hetwelk zich bovendien bijzonder goed leent tot bewaren. Aan 
de Gemeente kostte de opgeslagen partij ongeveer 32 cent per KG. 

Toen in Juni het groote gebrek aan aardappelen intrad, be
sloot het Gemeentebestuur ter voorziening in den nood een ge
deelte van de partij rijst beschikbaar te stellen tegen 28 cent per 
KG. (met een verlies van 4 cent per KG. derhalve). De Gemeente 
gaf de rijst - alsmede na enkele dagen een hoeveelheid peulvruch
ten - in gesloten zakken van 1 KG. rechtstreeks aan het pu
bliek ten verkoop. De vraag was buitengewoon groot. De Ge
meente schafte zich een electrisch 'automatisch afweegtoestel 
aan om met spoed de noodige hoeveelheden te doen verpakken. 
Er werd eenigen tij d dag en nacht doorgewerkt. 

Ingevolge aanschrijving van 20 Juni van het R.D.K. werden 
de Gemeentebesturen in de gelegenheid gesteld in verband 
met de schaarschte aan consumptie-aardappelen rijst te bestellen, 
welke tegen 20 cent per KG. aan de verbruikers kon worden ge
leverd. Reeds op 22 Juni staakte de Gemeente Utrecht den recht
streekschen verkoop tegen 28 cent en stelde zij de Regeeringsrijst 
van 20 cent tei beschikking bij de tot den verkoop van peulvruch
ten toegelaten handelaren, die hun voorraden, afgewogen evenals 
de peulvruchten, konden in ontvangst nemen bij de twee CoO
peratieve Inkoopvereenigingen. 

Op 10 Augustus 1916 nam de beschikbaarstelling van rijst 
voorloopig een einde 1). 

Ten slotte zij uit het tij dvak v66r September 1916 nog vermeld, 
datin Juli 1916een distributie van nor m a a 1- mar g a ri n e2) 

en in Augustus 1916 een distributie van sui k e r 3) werden inge
steld en dat de Gemeente Utrecht voorts sedert Januari 1916 hare 
medewerking verleende aan de distributie van h a r i n g ,) door 

') Zie omtrent een en ander U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 140-\43 . 
• ) Zie Utr. e. d. Oorl.toest. II, bIz. 173-\74. 
').. . . .. \60-\62. 
OJ .. .. 170-171. 
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de Zeevischvereeniging en aan die van k u n s t m est 1) door de 
Kunstmestcommissie. Ook verrichtte zij werkzaamheden ten 
aanzien van r a a pol i e 2) (afstempeling van kaarten) en so
d a 3) (waarschuwing tegen veel voorkomende vervalschingen). 
Ten dienste van het Plaatselijk Steuncomite, dat in den winter 
1915-1916 bra n d s to ff e n (eibriketten) tegen verlaagden 
prijs beschikbaar stelde ten behoeve van personen met een inko
men van minder dan 11.000.- per jaar, zorgde de Gemeente voor 
het uitschrijven van "kolenkaarten" en het controleeren van door 
de handelaren verantwoorde "kolenbons" '). Ret toezicht op de 
naleving van de m a x i mum p r ij zen werd, behalve aan den 
controle-dienst van het Levensmiddelenkantoor, opgedragen aan 
een subcommissie uit de Levensmiddelencommissie. De mede
werking van het publiek op dit gebied was over het algemeen 
gering. Ten einde het publiek beter in de gelegenheid te stellen 
zijn klachten in te dienen, werd in de dagbladen naar deze sub
commissie verwezen 6). Later is de subcommissie tevens belast 
met het onderzoek en beroep in zaken van bestraffing (uitsluiting) 
van winkeliers, die zich aan overtreding van distributiebepalin
gen hadden schuldig gemaakt en van personen, bij wie goederen 
in beslag waren genomen. Zij diende om, zoolang er nog geen 
crisisrechtspraak bestond - de wet van den 26 Juli 1918 S. 
494 tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distributie- en 
andere crisiszaken is eerst met ingang van 16 December 1918 in 
werking getreden - in de Gemeente Utrecht waarborgen tegeven 
van behoorlijk onpartijdig, buitenambtelijk onderzoek. Uit den 
aard der zaak was haar werkzaam~eid geen andere, dan die van 
het uitbrengen van adviezen aan Burgemeester en Wethouders, 
bij wier College de beslissing bleef berusten. 

§ 5. Ontwerp-regeling van de distributie bij d'e wet. 

Op 12 Mei 1916 diende de Regeering bij de 2de Kamer der 
Staten-Generaal een wetsontwerp in, strekkende om een c r e
die t van f 2 0.0 0 0.0 0 0.- voor de levensmiddelenvoorzie
ning toe te staan 0). In de daarbij gevoegde Memorie van Toe-

1) Zie Utr. e. d. Oor1. toest. II biz. 163-164. 
") " " 170. 
8) " " 171-173. 
')".. .." .. 165-170. 
Ii) Zie om trent een en ander U tr. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 175-176. 
6) Zie B ij 1 age n Han del i n g e n 2 d e K arne r 1 9 1 5-1 9 1 6, no. 376. 
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lichting gaf de Regeering te kennen, dat naar haar meening de 
moeilijkheden van de levensmiddelenvoorziening in den eerst
volgenden tijd nog veel grooter zouden worden en dat een van de 
oorzaken daarvan hierin was gelegen, dat tengevolge van de be
lemmeringen van den internationalen handel het stelsel van 
beschikbaarstelling van goederen tegen lagere prijzen ten behoeve 
van het binnenland tegenover uitvoer op beperkte schaal tegen 
hoogere opbrengst naar het buitenland, niet langer zou kunnen 
worden toegepast. De Regeering wenschte thans in de eerste 
plaats aan de Gemeenten de verplichting te zien opgelegd om te 
zorgen "oor voldoende voorraden van de verschillende goederen 
binnen hare grenzen; het Rijk zou daarbij slechts bemiddelend 
tusschen Gem,eenten en producenten optreden. Voorts achtte de 
Regeering het wenschelijk, dat de Gemeenten voortaan het t ge
deelte van het prijsverschil, dat op de beneden kostprijs beschik
baar gestelde artikelen viel, zouden hebben te dragen; de bepa
ling van de verkoopsprijzen binnen de Gemeenten zou aan de I 

Gemeentebesturen worden overgelaten. Ten slotte sprak de Re
geering wederom de wenschelijkheid uit, dat aIleen diegenen, voor 
wie de volle prijzen te bezwarend waren, van de goedkoope be
schikbaarstelling zouden profiteeren. 

In het 0 n t w e r p-D i s t rib uti ewe t I 9 I 6, dat de 
Regeering voornamelijk op aandrang van verschillende zijden in 
de Tweede Kamer, op den 6den J uli 19 I 6 bij deze Kamer in
diende 1), werden deze beginselen in een aantal wetsbepalingen 
vastgelegd. De welstandsgrens werd daarbij voor iedere Gemeente 
gesteld op vijf maal het bedrag, bedoeld in de artikelen 1 en 2 
van de Kieswet. 

Reeds na de indiening van het twintig-miljoen-ontwerp wend
den de Gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage zich bij schrijven van 26 Mei 1916 2) tot den Minister van 
L~ndbouw, Nijverheid en Handel om hun bezwaren tegen de ont
worpen plannen in te brengen. Zij betoogden, dat enkel het cen
traal gezag in staat zou zijn voor de voorziening van alle 
deelen van het land te zorgen; zij verwachtten van zelfstandigen 
aankoop door de Gemeenten, en wellicht combinaties van Gemeen-

1) Zie B ij 1 age n Han del i n g e n 2 d e K a mer 1 9 1 5-1 9 1 6, no. 420. 
2) Zie De L e vensm.voorz. en het Gem.best. van Amster

dam I I, bIz. 339-347. 
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ten een ongewenschte concurrentie en dientengevolge onnoodige 
prijsopdrijving. Zij waren van oordeel, dat het tot nu toe gevolgde 
stelse1 moest worden gehandhaafd, volgens hetwelk de Gemeen
ten bij het Rijk opgave deden van de benoodigde hoeveelheden 
en het Rijk zorgde voor levering aan de Gemeenten, terwijl de 
Gemeenten met de distributie waren belast. 

Voorts werden in het schrijven uitvoerig de bedenkingen uiteen
gezet tegen het opleggen van het t gedeelte van het prij sverschil 
aan de Gemeenten 1). De brief wees er op, dat het vorderen van 
deze bijdrage, om daardoor te voorkomen dat de Gemeenten met 
een te royale hand zouden werken, niet noodig was, omdat het 
onderwerpen van de prijzen in de Gemeenten aan de goedkeuring 
van de Regeering een mogelijke lichtvaardigheid voldoende zou 
uitsluiten. 

Ten slotte gaven de drie Gemeentebesturen, in aansluiting aan 
hun brief van 30 Maart 1915 2

), nogmaals als hun meening te 
kennen, dat de invoering van een welstandsgrens onuitvoerbaar 
was. 

Onmiddellijk na de indiening van het ontwerp-Distributiewet 
1916 nchtten de drie Gemeentebesturen - op 10 Juli 1916 -
andermaal een gemeenschappelijken brief 3) tot de Regeering 
- met name tot de drie Ministers, die het genoemde wetsontwerp 
ha,dden onderteekend -, waarin zij er hun leedwezen over uitspra
ken, dat alle in het schrijven van 26 Mei aan critiek onderworpen 
punten ongewijzigd in het ontwerp-Distributiewet 'Waren opge
nomen. Wat de in te voeren welstandsgrens betreft, berekenden 
zij, dat volgens de regeling van het ontwerp in Amsterdam, Rot
terdam en Den Haag onderscheidenlijk 8 %, 6 % en 13 % van 
de bevolking buiten de beschikbaarstelling zou worden gehouden, 
terwille van welke kleine percentages een omslachtig, kostbaar 
en weinig afdoend controle-stelsel zou moeten worden ingevoerd. 

1) Blijkens de noot op biz. 343 van De Leven s m.v 0 <Lr z. en he t G e m.
b est. van Am s t e r dam I I onderschreef het Gemeentebestuur van 's-Gra
venhage dit gedeelte van den brief niet, en was het van oordeel, dat het tot bevorde
ring van een goed beleid kon strekken, wanneer aan de Gemeenten een zekere gelde
lijke aansprakelijkheid werd opgelegd, waarbij het in het midden wenschte te laten 
of het bedrag van 1/4 gedeelte niet te hoog was. 

0) Zie hie r b 0 v e n, biz. 12. 
3) Zie DeL eve n s m. v 0 0 r z. e n h e t Gem. B est. van A m s t e r

dam I I, biz. 349-353. 
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In een afzonderlijken brief 1) ontwikkeldeh Amsterdam en 
Rotterdam nog hun bedenkingen tegen het doen bijdragen van de 
Gemeenten in de kosten van de verstrekking van voedingsmid
delen beneden den kostprijs. 

Op 13 Jull 1916 richtte het Gemeentebestuur van Utrecht een 
schrijven 2) tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin 
het eveneens zijn bezwaren tegen de drie besproken punten uit
eenzette. Ook dit College betoogde, dat aIleen het Rijksgezag een 
goed overzicht van de in het land beschikbare voorraden kon heb
ben en daarom de aangewezen autoriteit was om voor de aanwe
zigheid van voldoende hoeveelheden te zorgen. In Utrecht zou bij 
aanneming van de bepaling omtrent de welstandsgrens (voor 
Utrecht ± f 2.200.-) slechts 7 % van de bevolking worden 
uitgeschake1d van de beschikbaarstelling van (goedkoope) le
vensmiddelen; werd de grens vedaagd tot f 2. 000. -, dan zou er 
nog maar 10 % buiten vallen. Ret Gemeentebestuur meende, dat 
de uitgaven, welke door deze uitsluiting werden bespaard, niet zou
den opwegen tegen de kosten van de administratie en controle, 
welke laatste bovendien moeilijk met betrouwbaarheid was door 
te voeren. Het wees er voorts op, dat een wel.standsgrens, die geen 
rekening houdt met het aantal gezinsleden, onbillijk zou werken. 
Verder verklaarde het Gemeentebestuur de bijdrage in het prijs
verschil niet juist en niet biUijk te vinden. Niet juist, omdat de 
Gemeente geenerlei invloed zou kunnen doen gelden op de hoe
veelheid van de beschikbaar te stellen goederen en de daarvoor te 
besteden inkoopsprijzen. Niet billijk, omdat de onderscheidene 
Gemeenten er in geheel ongelijke mate door zottden worden ge
troffen. 

Bij de behandeling van de Distributiewet in de Tweede Kamer 
heeft de Regeering de bepaling omtrent de welstandsgrens terug
genomen en het aandeel, dat de Gemeenten in het nadeelig prijs
verschil tusschen jn- en verkoopsprijs van de Regeeringsgoederen 
kregen te betalen, verkleind van het ! tot het 1/10 gedeelte. Het 
voorschrift, dat de Gemeentebesturen zouden hebben zorg te 
dragen voor de aanwezigheid van voldoende hoeveelheden Regee
ringsgoederen binnen de Gemeenten, is ongewijzigd gebleven. 

') Zie ,De Levensm.voorz. en het Gem. Best. van Amster
dam I I, bIz. 353-357. 

") Afgedrukt in U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, bIz. 24-26. 
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Intusschen is de praktijk zoodanig gebleven, dat in het vroegere 
systeem van bestelling door de Gemeenten bij het R. D. K., 
levering door de Rijkskantoren in opdracht van het R. D. K. en 
distributie binnen de Gemeenten door de zorg van de Gemeente
besturen, geen verandering is gekomen. 

DERi>E TIJDVAK (Augustus 1916-Mei 1919). 

§ 1. Organisatie van de distributie onder de werking van de 
Distributiewet I9I6. 

De bepalingen van de - op 24 Augustus 1916 in het Staatsblad 
no. 416 verschenen - Dis t rib uti ewe t I 9 I 6 1), welke in 
het bijzonder voor de Gemeente van belang zijn, komen op het 
volgende neer. 

Artikel 1 zegt, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel zooveel mogelijk zorg draagt, dat van de door hem aan:te 
wijzen levensmiddelen, grondstoffen van levensmiddelen, brand
stoffen en -huishoudelijke artikelen een voldoende hoeveelheid 
verkrijgbaar zal zijn voor de Gemeenten, die van de behoefte 
daaraan tijdig hebben doen blijken (lste lid), en dat de Gemeente
besturen er voor moeten zorgen, dat van de krachtens het eerste lid 
aangewezen goederen (de "Regeeringsgoederen") steeds voldoende 
hoeveelheden in de Gemeente aanwezig en verkrijgbaar zijn (2de 
lid). 

Volgens artikel2 stelt de Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel - afgescheiden van de hem door het 3de lid van ar
tikel8 toegekende bevoegdheid tot het afkondigen van maximum
groot-, tusschen- en kleinhandelsprijzen voor goederen in het 
algemeen - de prijzen vast, waarvoor de Regeeringsgoederen ten 
hoogste aan den verbruiker mogen worden te koop aangeboden of 
verkocht. 

In artikel 3 is het beginsel neergelegd, dat het Rijk het 9/10 ge
deelte draagt in het nadeelig verschil tusschen inkoops- en ver
koopsprijzen, die de Gemeenten voor de Regeeringsgoederen be
talen en ontvangen, voor zoover de inkoopsprijzen niet hooger 
zijn dan de door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del vast te stellen bedragen (lste lid), en dat het overschietende 

') De Wet is afgedrukt in U t r. e. d. 00 r l.t 0 est. I I, biz. 26-30. 

Stelsel van de 
Distributiewet 
1916. 
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1/10 gedeelte en bovendien het bedrag waarmede de inkoopsprijs 
den door den Minister bepaalden prijs te boven gaat, ten laste 
van de Gemeente komen (2de lid). Het artikel bepaalt voorts, dat 
de uitgaven, welke krachtens de Distributiewet voor rekening van 
de Gemeente blijven, als verplichte uitgaven op de begrooting 
moeten worden gebracht. Blijkens het verhandelde bij de · tot 
stand korning van de wet zijn onder de uitgaven, die voor reke
ning van de Gemeente komen, ook te begrijpen aIle wegens de 
adrninistratie of uit anderen hoofde op de distributie binnen de 
Gemeente vallende kosten 1). 

Krachtens het stelsel van de artikelen 2 en 3 wordt de bepaling 
van de prijzen, waarvoor de Regeeringsgoederen door de Gemeen
te aan den tusschen- en den kleinhandel ter distributie worden 
gegeven, overgelaten aan de Gemeentebesturen. Evenwel heeft de 
Minister reeds tegelijk met de uitvaardiging van zijn eerste lijst 
van maximumpri]zen 2) onder de werking van de Distributiewet 
aan de Gemeentebesturen, in verband met een tot hem gericht 
verzoek van de Besturen van Amsterdam, Rotterdam en den 
Haag en het Bestuur van de Vereeniging van N ederlandsche 
Gemeenten, de leiding bij de bepaling van deze prijzen geno
men. In een aanschrijving van denzelfden datum heeft de Mi
nister n.l., terwijl hij het vertrouwen uitsprak, dat zijn leiding 
in deze door de Gemeenten zou worden gevolgd, de verkoops
prijzen medegedeeld, welke hij aan de Gemeentebesturen ter 
vaststelling zoowel voor de levering aan grossiers als aan detail
listen in overweging gaf 3). Aan het slot van deze aanschrijving 
herinnerde de Minister wederom aan zijn verlangen, dat zooveel 
mogelijk zou worden gebruik gemaakt van de diensten van den 
tusschenhandel, die in den handel in de thans gedistribueerde goe
deren vroeger zijn bestaan vond. Ook wees de Minister er op, dat 
de Gemeentebesturen vrij waren om ten aanzien van de Regee-

') Zie Com men t a a r 0 p de Dis t rib uti ewe t 1 9 1 6 door Dr. D. 
Hoek, eerste deeI, bIz. 47-48 . 

• ) Rondschrijven d.d. 28 September 1916 no. 76917, S t a at s c. no. 228; zie Her· 
d r u k ken van b eke n d m a kin g e n e n z. bet ref fen d e d e u i t· 
v 0 e r i n g van d e Dis t rib uti ewe t 1 9 1 6, u i t g e g eve n d 0 0 r 
h e t Min i s t e r i e van Lan db 0 U w, N ij v e r h e ide n Han del, 
1916, bIz. 94-99. 

") Zie rondschrijven d.d. 28 September 1916 no. 78864, S t a a t s c 0 u ran t 
1 9 1 6, no. 228; Her d r u k ken 1 9 1 6, bIz. 99-103. 
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ringsgoederen voor den kleinhandel binnen hun gebied prijzen te 
bepalen, lager dan de door hem ingevolge artikel 2 der wet vast
gestelde maximumprijzen. Hij verzocht den Gemeentebesturen 
echter om, wanneer zij tot een dergelijke verlaging dachten over 
te gaan, hem daarmede van te voren in kennis te stellen. 

Ingevolge artikel 1 van de wet berust de uitvoering van de 
distributie binnen de Gemeente bij het Gemee~tebestuur, d. w. z. 
in verband met artikel 126 der Gemeentewet, bij het College van 
Burgemeester en Wethouders 1). Hoewel dus aan den Raad in de 
distributieaangelegenheden door de wet geen zeggenschap is toe
gekend, heeft dit College, doordat het over de noodige credieten 
heeft te beslissen, volle gelegenheid zich met de levensmid
delenvoorziening bezig te houden. Ook hebben interpellaties van 
raadsleden meermalen aanleiding gegeven tot het bespreken en 
critiseeren van het door Burgemeester en Wethouders gevoerde 
beleid en het uiten van wenschen. Gewoonlijk zuBen de Colleges 
van B'urgemeester en Wethouders weI bereid zijn bevonden om 
aan den Raad de verlangde inlichtingen te verstrekken 2). Meer
malen is het voorgekomen, dat adressen over distributie-zaken, 
welke bij den Raad waren ingediend, na praeadvies van Burge
meester en Wethouders waarin de zaak feitelijk werd uiteenge
zet, in hunne handen werden gesteld ter afdoening 3), omdat uit
sluitend hun College bevoegd was om de zaak te behandelen. Het 
praeadvies en de bespreking daarvan in den Raad gaf dan allkht 
gelegenheid om de noodige mededeelingen te verstrekken 4). 
Merkwaardig is de houding geweest van den Wethouder voor de 
levensmiddelenvoorziening in het zoo democratisch geregeerde 
Amsterdam, toen deze in de Raadsvergadering bij de behandeling 
van een verzoek om toelating van enkele grossiers in aardappe1en, 

') Zie Hoe k, biz. 33 . 
• ) Zie b.v. Mededeelingen 5, biz. 35; 6, biz. 7-8; 7, biz. 30. 
B)"" " 7, biz. 35; 9, biz. 24 en 90; 10, bIz. 15-16 

en bIz. 73; 1 1, bIz. 50; 12, bIz. 146 . 
• ) Een bijzondere verhouding deed zich voor ten aanzien van de bra n d s t 0 f

fen v 0 0 r z i e n in g. Deze valt buiten de Distributiewet 1916. Krachtens beschik
king van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 24 Maart 1917 
(S t a a t S C. no. 71; Her d r u k ken 1 9 1 7, no. 12, biz. 20-22) heeft de Minister 
plaatselijke commissies voor de distributie ingesteld. Veelal zijn de Wethouders voor 
de levensmiddelenvoorziening tot Voorzitters van deze Commissies benoemd. Deze 
Voorzitters konden zieh, wanneer hun in de Raadsvergadering vragen werden gesteld 
over de brandstoffenvoorziening op het standpunt stellen, dat zij niet verplicht waren 
op die vragen te antwoorden, al zullen zij veelal bereid zijn gebleken om den Raad 
voor zoover mogelijk in te lichten. 
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weigerde aan de Raadsleden mededeeling te doen van den inhoud 
'van het met de grossiers gesloten contract, waarin de belooning 
was geregeld, waartegen deze hun medewerking verleenden 1). 

Artikel 4 van de Distributiewet belast in het bijzonder de Bur
gemeesters met de medewerking aan de uitvoering van door den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voorgeschreven 
maatregelen en draagt hun op voor de inzending van verschil
lende opgaven bij den Minister zorg te dragen. 

Voorts is het 4de lid van artikel 8 voor de Gemeentebesturen 
van belang. Het verklaart hen bevoegd om, onder goedkeuring 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bepalin
gen vast te stellen omtrent de distributie van goederen - m. a. w. 
distributie-verordeningen uit te vaardigen - welker overtreding 
in artikel13 is strafbaar gesteld. Het eerste lid van het genoemde 
arlikel geeft aan den Minister de bevoegdheid om distributie-rege
lingen te maken. Overtreding van deze regelingen is strafbaar 
krachtens artikel 12. 

Ten slotte openen de artikelen 5 en 9 in aansluiting~aan de 
Onteigeningswet 1914 de mogelijkheid, dat de Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan den Burgemeester opdracht 
verstrekt tot het vorderen van opgaven van voorraden en tot het 
in bezitnemen van goederen, waaromtrent een zoodanige vorde
ring is gedaan. 

Het ontwerp tot wijziging van de Distributiewet 1916, dat de 
Regeering op 3 Mei 1918 2) bij de Tweede Kamer aanhangig maak
te - doch dat zij, na op verschillende punten aan de verlangens van 
de Kamer te zijn tegemoet gekomen, toen bij de openbare behan
deling een door haar onaannemelijk verklaard amendement van 
de Commissie van rapporteurs werd aangenomen, heeft ingetrok
ken - liet, behoudens wijziging van de artikelen 5 en 9, de 
hierboven besproken bepalingen in hoofdzaak onveranderd 3). 

1) Zie Handelingen Gemeenteraad van Amsterdam 25 September 191 8, Gemeente
blad, Afd. 2, biz. 2207. Vgl. daartegenover Me d e d ee lin g e n 3 , biz. 33, waar het 
consignatiecontract is afgedrukt, dat de Gemeente Utrech t met de grossiers in aard
appelen heeft gesloten en de vergoedingen zijn vermeld, welke hun zijn toegekend. 
(Zie ook Me de dee lin g e n 8, bIz. 77 en 1 2, biz. 146). 

I) Zie B ij I age n Han del i n g e n T wee d e K a mer 1 9 1 7 - 1 9 1 8, 
no. 413. 

I) Zie omtrent de geschiedenis van het wijzigings·ontwerp een artikel van mijn hand 
in het, sedert Januari 1918 door den uitgever N.Samsom teAlphen aan den Rijn uit· 
gegeven maandbIad: H e t Gem e e n tel ij k Leven 5 mid del e n b e d r ij f 
(lste jaargang no. 8; bIz. 97-102). 
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§ 2. Uitvoering van het steIsel van de Distr.wet in de Gemeente. 

Voor zoov:eel de w e r k z a a m h e i d van d e Gem e e n
ten betreft, is de Distributiewet 1916 in werking gebracht door 
twee aq.nschrijvingen aan de Gemeentebesturen van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, ill. die van 9 September 
1916 1) en die van 20 October 1916 2). In den eerstgenoemden om
zendbrief deelde de Minister mede welke goederen hij ingevolge 
artikel 1 der wet als "Regeeringsgoederen" had aangewezen en , 
werden de Gemeentebesturen in de gelegenheid gesteld om op te 
geven welke hoeveelheden van die goederen zij meenden noodig 
te hebben. In het rondschrijven van 20 October gaf de Minister 
te kennen, langs welke lijnen hij zich de werkzaamheid van de 
Gemeentebesturen dacht. 

Daarbij uitte de Minister nogmaals de wenschelijkheid, om 
gebruik te maken van de berniddeling van g r 0 s s i e r s 3). De 
Minister stelde zich dan ook de regeling in dezen geest voor, dat 
de winkeliers hun bestellingen zouden doen bij hun grossiers, na 
ze door de Gemeente te hebben laten afstempelen (goedkeuren) 
eri dat de grossiers onder overlegging van de aldus gewaarmerkte 
bestellingen, hun aanvragen om levering van voorraden bij het 
R. D. E;. zouden indienen, welk kantoor voor toezending zou zorg 
dragen, telkens wanneer 80 % van de te voren toegestane hoe
veelheid uitgeput bleek te zijn. De grossier-winkelier werd als 
regel niet als grossier beschouwd. Voor de controle op de door de 
winkeliers omgezette hoeveelheden - waarbij de Gemeente in 
verband met het 1/10 gedeelte van het prijsverschil, dat zij te beta-
len kreeg, groot belang had - en ten einde te voorkomen, dat de 
consumenten grootere voorraden zouden inslaan dan noodig was 
voor normaal huishoudelijk gebruik, gaf de Minister in overwe-

png dorniciliekaarten in te voeren, aangevende de grootte 
van de gezinnen en om, onder bepaling, dat geen onevenredig 
groote hoeveelheden zouden mogen worden verkocht, aan de 
winkeliers de verplichting op te leggen van elken verkoop aantee
kening te houden. Overigens beval de Minister den Gemeentebe-

l)Staatsc. 1916, no. 213;Herdrukken 1916,bIz.52-54. 
').. .... 248; ' .. .. biz. 155-163. 
") Zie ook omzendbrief van 19 September 1916, Staatsc. no. 221; Her d r u k ken 

1916, bIz. 72-73. 

Aanwijzingen 
van den Minis-
ter. 

Grossiersbe
middeling. 
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sturen de invoering van bonboekjes of iets dergelijks ter nadere 
controle op de handelaren aan. I 

Bij schrijven van 28 October 1916 1 ) berichtte het Gemeen
tebestuur van Utrecht den Minister, dat het tegen de uiteenge
zette regeling ernstige bezwaren koesterde. Het meende~ dat de 
Gemeente bij de door den Minister aangegeven werkwijze van , 
grossiers-tusschenkomst niet het noodige overzicht zou hebben 
van de in de Gemeente aanwezige voorraden en derhalve niet zou 
kunnen beoordeelen hoe groote partijen van de onderscheidene 
artikelen het zou moeten laten aanvoeren ten einde de in artikel 
1 Distributiewet 1916 opgelegde verplichting om voor de aan
wezigheid van voldoende voorraden zorg te dragen, na te komen. 
Het Gemeentebestuur achtte de door den Minister aangeduide 
controlemaatregelen kostbaar, doch onvoldoende: het vreesde 
voor de invulling van verzonnen namen enz. Ook de invoering van 
bonboekjes oordeelde het Gemeentebestuur onnoodig en te duur. 
Het wenschte voort te gaan met de verkrijgbaarstelling van de 
kruidenierswaren in gesloten zakjes en Yond, dat de winkeliers 
daarbij op afdoende wijze waren te controleeren. 'In de bij het 
schr~jven aan den Minister ter goedkeuring voorgelegde distribu
tie-reglementen 2) krachtens artikel8,4 Distributiewet 1916, werd 
dan ook, wat brood (meel), groenten, peulvruchten, rijst, gOff, 
havermout, vet, eieren, varkens en visch betreft, de tusschen
komst van de grossiers uitgeschakeld. AIleen voor aardappelen 
en zachte zeep werd de bemiddeling van de tusschenhandelaren 
opgenomen en dat weI in dezen zin, dat de kleinhandelaren kon
den opgeven door welke van de door het Gemeentebestuur toege
laten grossiers zij bediend wenschten te worden; de detaillisten 
moesten ook voor deze goederen hun bestellingen indienen bij het 
Levensmiddelen~antoor en dit kantoor had, voor zoover de aan
vragen konden worden toegewezen, te zorgen voor het verstrek
ken van opdrachten, tot levering aan de grossiers. Zoodoende be
hield het Levensmiddelenkantoor de controle zoowel van de 
kleinhandelaren als van de grossiers in handen. 

De distributieverordeningen hebben, na enkele wijzigingen, 
alle de goedkeuring van den Minister verworven. Daardoor is 
dus de b esc h i k b a a r s tell i n gin v e r p a k t e z a k-

') Afgedrukt in Mededeelingen 2, bIz. 14-17. 
2) Al deze regIe men ten zijn afgedrukt in Me d e dee lin g e n 3, bIz. 7 -19. 
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j e s en de u its c h a k eli n g van d e g r 0 s s i e r s ten 
aanzien van de meeste artikelen te Utrecht bestendigd gebleven. 
Met de verpakking is eerst in Mei 1917 opgehouden, toen de ver
meerdering van het aantal artikelen de bewerking op den duur 

. te omslachtig deed zijn en er bovendien door de invoering van 
het rantsoeneeringsstelsel met bons 1) op andere wijze in de con
troleering werd voorzien 2). In den loop van den tijd is het aantal 
artikelen, in welker distributie de grossiers werden opgenomen, 
uitgebreid. Langzamerhand zijn zij in de voorziening met spek 3), 
vet 3), eieren '), chocoladereepen 5) betrokken onder overeenkom
stige bepalingen als zooeven ten aanzien van aardappelen en 
zeep vermeld. In het naj aar van 1918 heeft het Gemeentebestuur, 

I 

in het vooruitzicht, dat} n den toen naderenden winter de distri-
butie nog steeds meer omvattend zou worden en vreezende, dat 
de rechtstreeksche voorziening van de kleinhandelaren door de 
Gemeente alsdan tot bezwaren aanleiding zou gaan geven, ten 
aanzien van aIle kruidenierswaren de bemiddeling van de grossiers 
aanvaard. Deze is toen evenwel niet opgedragen aan een aantal 
individueele tusschenhandelaren, doch aan een door de gezamen
lijke grossiers gestichte organisatie, de twee Cooperatieve In
koopvereenigingen van winkeliers, en wat enkele winkels op coo
peratieven grondslag betrof, een door hen gevormden "Coopera
tieven Raad" 6). 

Behalve de afzonderlijke Reglementen voor de verschillende 
boven vermelde artikelen, vaardigde het Gemeentebestuur van 
Utrecht in October 1916 een v e r 0 r den i n g, h 0 u den d e 
a 1 gem e e neb epa 1 i n g e nom t r e n t d e dis t r i
but i e van g 0 e d ere n i n d e gem e e n t e U t r e ,c ht 
(art, 8, 4 Distributiewet 1916)7)uit,welkeeveneens 
door den Minister werd goedgekeurd. Daarin was allereerst be
paald, dat de Regeeringsgoederen, in den regel in distributie zouden 
worden gegeven bij personen, die reeds geruimen tijd in het be
trokken artikel kleinhandel hebben gedreven. Aanvankelijk werd 
hiervoor als daturp. gesteld 1 Augustus 1914; later is een kortere 

') Zie hieronder, bIz. 48-51. 
0) Zie M e d e d ee lin g e n 6, bIz. 52. 
8) " 3, " 42 en ii, bIz. Ill. 
') " 3, " 44. 
6) " " II. ,, 130. 
6) Zie Me d e d e e li n g e n 1 2, bIz. 3 - 5. Zie ook hi e r b 0 v e n, bIz. 32, noot 3 en 5. 
7) Afgedruk;t in Me d e d e e li n g e n 3, bIz. 3-6. 

Algemeene dis
tributieveror
dening. 
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termijn (± 2 jaren) aangenomen. De verordening gaf aan wat de 
handelaren moesten doen om tot den verkoop te worden toegelaten 
en verbood hun om de goederen anders dan in het klein recht
streeks aan verbruikers te verkoopen. Zij regelde voorts de wijze 
van indiening van bestellingen bij het Levensmiddelenkantoor 
en van de voorziening door het kantoor met nieuwe' voorraden. 
Ook verbo09 zij den kleinhandelaar uitdrukkelijk om den ver
koop van het artikel, waarin hij werd toegelaten, aan het publiek 
te weigeren, zoolang hij nog voorraad had. Deze bepaling was noo
dig om er een einde aan te maken, dat de handelaren de goederen, 
die zij nog beschikbaar hadden, voor1hun vaste klanten bewaar
den of, bewerende, dat ze voor deze afnemers bestemd waren, 
achterhielden om ze buiten de distributie om te verkoopen. Ten 
slotte behelsde de verordening eenige voorschriften aangaande het 

r 
duidelijk zichtbaar ophangen van lijsten van maximumprijzen 
en betreffende de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders 
om den handelaar, die de gestelde voorschriften niet behoorlijk 
naleefde, van den verkoop van Regeeringsgoederen uit te sluiten 

De verordening, houdende algemeene bepalingen omtrent 
de distributie van goederen is enkele malen gewijzigd en ten 
slotte door een andere vervangen. 

Reeds spoedig bleek het wenschelijk een verbodsbepaling op te 
nemen, waardoor de verzending van te Utrecht gekochte Regee
ringsgoederen - vooral aardappelen - naar elders werd belet. 
Deze, een tijdlang veelvuldig voorkomende, uitvoer veroorzaakte 
niet alleen het nadeel, dat de Gemeente daardoor op de aan haar 
voor de eigen inwoners toegewezen hoeveelheden te kort kwam, 
maar bovendien de schade, dat zij dientengevolge bijdroeg in het 
prijsverschil op goederen, die aan ingezetenen van andere Ge- ' 
meenten ten goede kwamen. De Minister keurde de opneming 
van een artike1 goed, waarbij i n h eta 1 gem e e n h e t v e r
voeren van te Utrecht gekochte Regeerings
go~deren buiten de Gemeente werd verbo
den 1). De bepaling is bij de nieuwe verordening ingetrokken, 
omdat een vervoerverbod van een Gemeente inmiddels door de 
rechtspraak onwettig was verklaard 2). 

In den winter 1916-1917 werd het merkbaar, dat een gedeelte 

') Zie M e d e dee lin g e n 4, biz. 3 en 5, bIz. 6. 
") Arrest van den Hoogen Raad van 10 Juni 1918 W. 10300. 
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van de bevolking zich van onevenredig groote hoeveelheden van 
de beschikbaar gestelde goederen verzekerde, waardoor anderen 
nief steeds voldoende konden krijgen. Om dit bezwaar uit den 
weg te ruimen besloot het Gemeentebestuur van Utrecht, toen 
bovendien gebleken was, dat het R. D. K. de toewijzing van som
mige Regeeringsgoederen aan de Gemeenten bepaalde door ver
menigvuldiging van het bevolkingscijfer met een zeker eenheids
rantsoen, om met ingang van 5 Februari 1917 tot een g era n t
s 0 e nee r d e d.i s t rib uti e met b 0 n-s tel s e lover te 
gaan. Ten behoeve van alle ingezetenen, ouder dan 1 jaar, werden 
levensmiddelenkaarten uitgereikt, waaraan zich een aantal 
bems bevonden, welke ieder voor het koopen van een bepaalde 
hoeveelheid van een zeker artikel gedurende een daarop aangege
yen tijdvak geldig waren 1). De "verordening, houdende algemeene 
bepalingen omtrent de distributie van goederen" werd aange
vuld met eenige artikelen, waarbij werd verboden de door 
Burgemeester en Wethouders aan te wijzen goederen anders dan 
tegen overgifte van een daartoe geldigen bon te koopen en te 
verkoopen en waarbij aan de handelaren de verplichting werd 
opgelegd de door hen bij den verkoop van hun voorraden 
ontvangen bons bij het indienen van bestellingen aan het 
Levensmiddelenkantoor over te leggen 2). Door een en ander 
werd een gelijke verdeeling van de beschikbare voorraden over 
de geheele burgerij verzekerd en voorts een goed middel van 
controle op de voorraden en de behoefte van de winkeliers 
verkregen. 

Een week nadat het bon-stelsel te Utrecht was ingevoerd, 
werd het ingevolge aanschrijvingen van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel d.d. 25 Januari 8) en 7 Februari 
1917 4

) voor het geheele Rijk van kracht. In de meeste groote 
Gemeenten werden aanstonds bonboekjes met doorloopend ge
nummerde blanco bons ingevoerd, waarvan de verschillende 
nummers telkens voor zekeren tijd voor het verkrijgen van een 
bepaalde hoeveelheid van eenig artikel werden geldig ver
klaard. In het najaar van 1917 is d~ Utrechtsche levensmiddelen-

1) Zie M e de dee 1 i n g e n 4, biz. 11. 
S) It II 5, r " 3-4. 
I) Zie 5 t aa ts c. 191 7,no. 22; Her drukken 1917, no. 4, bIz. 23-24 . 
• ) Zie S t a a t 5 c. 1 9 1 7, no. 33; Her d r u k ken 1 9 1 7, no. 6, bIz. 6-14. 
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kaart wegens het groeiend aantal distributie-artikelen door een 
zoodanig boekje vervangen 1). 

In den eersten tijd van de rantsoeneering door het Rijk gold 
het beginsel, dat hetgeen in iedere Gemeente van de ontvangen 
hoeveelheden overbleef - doordat niet iedereen zijn volle rant
soen had opgenomen - in een volgende periode in die Gemeente 
boven het gestelde rantsoen mocht worden uitgegeven. Daardoor 
kon het voorkomen, dat op hetzelfde tijdstip de eene Gemeente 
b.v. 6 K.G. aardappelen per hoofd en per week distribueerde, 
terwijl een andere Gemeente niet meer dan het afgekondigde 
Rijksrantsoen van 3 K.G. kon geven. Het waren - als zoo dik
wijls op het gebied van de distributie - vooral de plattelands
gemeenten, die in het voordeel waren en vooral de groote steden, 
die in ongunstige omstandigheden verkeerden 2). 

Bij rondschrijven d.d. 7 November 1918 8) heeft de Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel hieraan een einde gemaakt 
en bepaald, dat in geen enkele Gemeente grootere hoeveelheden 
mochten worden gedistribueerd dan de door den Minister be
paalde rantsoenen. Van toen af, behoorde hetgeen in ~en zeker 
tijdvak overschoot op de bestelling voor het volgende tijdvak 
te worden ingehouden. 

N a de invoering van het bon-stelsel is de beoordeeling van de 
toewijzing van nieuwe voorraden aan de kleinhandelaren ,) be
langrijk gemakkelijker geworden. Er kon steeds zooveel worden 
toebedeeld als blijkens overgelegde bons was verkocht. In mijn 
hierboven aangehaald artikel in de Economist is in den breede 
besproken, hoe de toewijzing geregeld werd naar de gebleken be
hoefte van de handelaren en hoe toeneming en vermindering van 
omzet met behoorlijke mate van nauwkeurigheid kon worden 
geregistreerd 5). 

Een moeilijkheid bleef het evenwel nog steeds om aanstonds 
iederen winkelier datgene te leveren wat hij noodig had. Om
standigheden, welke dat vooral lastig maakten waren: lOde 
ongeregeldheid, waarmede veelal de leveringen van Regeerings-

') Zie M e d e dee lin g e n 7, biz, 3 en 9, biz. 19. 
2) Zie de klacht, door het Gemeentebestuur van Utrecht geuit in het slot van zijn 

schrijven aan den Minister d.d. 24 April 1918 betreffende rijst, afgedrukt in Me d e-
deelingen II, bIz. 16-18. . 

8) Staatsc. 1917,no.261; Herdrukken 1917,blz.1582- 1583. I 
') Zie hie r b a v e n, bIz. 32. 
6) Zie Economi s t 1919, biz. 459. 
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goederen door de Rijksorganen aan de Gemeenten plaats von
den; 20 de onvastheid van het publiek, dat telkens van wiIlkelier 
verandert en vooral in den tijd van de distributie steeds daar 
kocht, waar het de goederen het eerst kon krijgen. Een algemeen 
verschijnsel was het daarbij, dat men zoodra een nieuwe bon gel
dig werd, ook terstond het verkrijgbaar gestelde in zijn bezit 
wilde hebben. Ret gevolg was, dat de winkeliers gewoonlijk in de 
eerste paar dagen van elke "levensmiddelenweek" werden be
stormd door kooplustigen en dat zij vervolgens na hun voor een 
week bestemde 1!oeveelheden te hebben uitverkocht, een aantal 
dagen zonder voorraad zaten, hetgeen ontstemming bij het publiek 
gaf, omdat degenen, die hun rantsoen nog niet tot zich hadden 
genomen, dan tevergeefs verschillende winkeliers moesten afloo-

I 

pen voordat zij het deel konden bemachtigen, waarop zij volgens 
hun bons "recht" hadden. 

Als eerste middel om aan de bezwaren tegemoet te komen 
moest de regelgelden, dat de Gemeente nimmer een bon voor 
een bepaalde hoeveelheid van een artikel geldig verklaarde 
'zoolang zij niet de zekerheid had, dat de bij de kleinhandelaren 
aanwezige voorraden voldoende waren om de geheele bevolking 
van haar rantsoen te voorzien. Een verder strekkend middel was, 
iederen inwoner voor elk artikel te binden aan een bepaalden 
kIeinhandelaar door den koop en verkoop anders qan tusschen 
den ingezetene en den winkelier, die voor hem was aangewezen, te 
verbieden. Bij dit systeem komen drie dingen vast te liggen, en 
weI: de handelaar, aan wien men is gebonden (1); het rantsoen, 
dat men kan krijgen (2); de tijd, gedurende welken men dat . 
rantsoen kan betrekken (3). Met het oog op deze drie punten is 
4et stelsel genoemd het "drie-getallen-stelsel". 

In den tijd van groote moeilijkheden in de voedselvoorziening 
is de invoering van het drie-getallen-stelsel zoowel door het Rijk 
als door verschillende Gemeenten ernstig overwogen. Algemeen 
werd erkend, dat de uitvoering er van groote bezwaren me de
brengt. De administratie er van is zeer omslachtig en kostbaar, 
terwijl de controle op de goede naleving verre van gemakkelijk is. 
Ret is dan ook geen wonder, dat de grootste Gemeenten - voor 
welke de bezwaren ook het allerzwaarst wegen - het bedoelde 
systeem niet hebben willen invoeren 1). Ret stelsel is vrijwel alge-

') Zie het rondschrijven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d 
29 Juni 1918, Staatsc. no. 150;Herdrukken 1918,blz.802-803. 

Klantenlijsten
stelsel (3-getal
len-systeem). 
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meen enkel doorvoerbaar geacht Voor belegerde steden, welke 
uitsluitend op binnen haar grenzen aanwezige voorraden zijn 
aangewezen, doch niet voor streken, waar het verkeer nog niet is 
gestremd. In een persgesprek, opgenomen in "de Telegraaf" van 3 
October 1918 (avondeditie, 2de blad) zette de Directeur van het 
Levensmiddelenbedrijf te Amsterdam de praktische moeilijkhe
den van het stelsel in den breede uiteen. 

De Gemeente Utrecht heeft reeds in Mei 1917, toen de aard
appelvoorziening belangrijke storing ondervond~ nadat het pu
bliek in de gelegenheid was gesteld zijn keuze te doen, aan 
iederen aardappelhandelaar een k 1 ant e n 1 ij s t laten uit
reiken 1) en, onder aanzegging, dat het verboden was aard
appelen te leveren aan personen, die niet op de lijst vermeld 
stonden, aan hen doen weten, dat de aan ieder toe te wijzen hoe
veelheden zouden worden vastgesteld door vermenigvuldiging 
van het rantsoen met het aantal op de lijst vermelde klanten 2). 

Voor den winter 1917 - 1918 heeft de genoemde Gemeente 
voorts soortgelijke klantenlijsten doen samenstellen ten opzichte 
van de verschillende kruidenierswaren, melk, boter, margarine 
en eieren. Deze lijsten hebben bij den aanvang van dien winter 
den grondslag van de distributie van de beschikbare voorraden 
onder de kleinhandelaren gevormd. Daarna is aan het publiek 
evenwel de vrijheid gelaten om van de opgegeven leveranciers af 
te wijken en werd het wederom aan de bonnen-controle overgela
ten om te zorgen, dat iedere kleinhandelaar steeds voldoenden 
voorraad had om de bij hem in den winkel komende klanten 
te bedienen 8). 

In het vooruitzicht, dat de distributie-moeilijkheden in den 
winter 1918 ~ 1919 nog grooter zouden worden, dan ze tot dusver 
reeds waren geweest, en teneinde aan het publiek zooveel mogelijk 
aIle reden te ontnemen om van den eenen winkelier naar den ande
ren te moeten loopen, zijn in het najaar van 1918 andermaal klan
tenlijsten van de verschillende artikelen opgesteld. Ditmaal wer
den naast de k 1 ant e n I ij s ten voor de kleinhandelaren, 
win k elk a art e n aan alle gezinnen uitgereikt, vermeldende 

') Z i e hie ron d e r, bIz. 72. 
") Z i e Me d e dee Ii n g e n 7, biz. 30-31. 
0) Zie omtrent een en ander Me de dee lin g e n 9, bIz. 4- 5. Zie ook E con o

m i s t 1919, bIz. 462. 
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de namen van de leveranciers, bij wie men was ingeschreven. 
Terstond werd met nadruk bekend gemaakt, dat men streng ge
houden was om bij deze leveranciers de waren te betrekken. Van 
de veranderingen door vestiging, geboorte, overlijden en vertrek 
is voortdurend aan de winkeliers mededeeling gedaan, zoodat 
de uitkomsten van hun klantenlijsten regelmatig bijgewerkt wer
den. Daarnevens is, evenals het vorige jaar de bonnen-controle 
met nauwkeurigheid voortgezet. Ten einde een en ander behoor
lijk te regelen werd de bovenvermelde "verordening, houdende 
algemeene bepalingen omtrent de distributie van goederen 
in de gemeente Utrecht" ingetrokken en vervangen door een 

- andere verordening van denzelfden naam, waarin de koop en 
verkoop van door Burgemeester en Wethouders aangewezen 
goederen, anders dan overeenkomstig de klantenlijst en de win
kelkaart, strafbaar werd gesteld. Voor het overige onderging de 
verordening geen verandering van beteekenis. 

In het Maandblad H e t Gem e e n tel ij k Leven s m i d
del e n bed r ij f, 2de jaargang no. 3 (Maart 1919) is de te 
Utrecht opgedane,ervaring door mij, in het bijzonder in verb and 
met de bovenbedoelde uitlatingen van den Directeur van het 
Levensmiddelenbedrijf te Amsterdam in de Telegraaf van 3 Oc
tober 1918, uitvoerig besproken. Daarbij is opgemerkt, dat het 
strikt doorgevoerde drie-getallen-systeem in een niet afgesloten 

"ge bied in~erdaad niet weI is door te voeren. Voldoend zekere 
controle, dat niemand koopt van een winkelier bij wien hij niet is 
ingeschreven en dat men niet met behulp van geleende of gekre
gen bons bij den kleinhandelaar in twee of meer keeren per tijd
yak een grootere hoeveelheid betrekt, dan waarop men recht 
heeft, kan, vooral omdat ontduiking in het belang van den 
handelaar en van den verbruiker tegelijk is, onmogelijk worden 
verkregen, zoodat de gestelde verbodsbepalingen ten deze vrijwel 
ijdel blijken. Ook brengen de tijdelijk in een Gemeente verblij
venden (loge's, enz.), die op geen enkele klantenlijst zijn inge
schreven, maar toch goederen betrekken op aan hen voor den tijd 
van hun verblijf uitgereikte bons, de regeling in den war. Wat 
evenwel de minder krasse toepassing van het stelsel betreft, n.l. 
de invoering van zoo goed mogelijk bijgehouden klantenlijsten en 
winkelkaarten, echter zonder strafvervolging van afwijkingen 
van deze lijsten en kaarten, doch met verdere regeling van de 
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voorraden der kleinhandelaren overeenkomstig een nauwgezette 
bonnen-controle - gelijk de toepassing te Utrecht ten slotte 
steeds (66k in 1918":""1919) is geweest, is t . a. p. het volgende 
gezegd: "Niet aileen wordt er het zoo noodzakelijke houvast 
[voor de vaststeiling van de toewijzingen aan de winkeliers] 
"door verkregen, doordat het de beschikking geeft over een tast
"baar en objectief cijfermateriaal, maar bovendien doordat het 
"op zich zelve reeds in de beweging van het publiek zooveel meer 
"stabiliteit brengt. De omstandigheid, dat men zijn vaste leve
"ranciers aangewezen heeft, en er op rekenen mag bij hen de 
"goederen te vinden, maakt, dat men zich aan hen veel meer ge
"bonden gevoelt. Daardoor worden verrassingen voorkomen. De 
"instelling van de klantenlijst en de uitreiking van de winkelkaart 
"werpen in zooverre ongetwijfeld reeds uit een louter mensch
"kundig oogpunt nut af" 1) . En verder: "De ervaring te Utrecht 
"met het stelsel van klantenlijst (zooveel mogelijk bijgewerkt) en 
"winkelkaart, en daarnaast verantwoording (en toewijzing) aan 
"de hand van de ingeleverde bons, is zeer bevredigend. Van de 
"zijde van het publiek worden weinig klachten meer vernomen, 
"dat men zijn goederen niet machtig worden kan en er voor moet 

I "loopen van den eenen winkelier naar den anderen. De klachten 
"van winkeliers, die ontevreden waren over de hun toegewezen 
"hoeveelheden goederen, zijn geheel en al verstomd" 2). Ten 
slotte is er in het aangehaalde stuk op gewezen, dat het stelsel 
een uitstekend middel oplevert voor de controle op het personeel 
van het levensmiddelenbedrijf; bevinden zich - gelijk is voor
gekomen - daaronder beambten, die in overleg met winkeliers 
te hunnen behoeve grootere leveringen uitschrijven dan waarop 
deze overeenkomstig hun bonnen recht hebben, dan zijn zulke 
knoeierijen dooryergelijking van de toewijzingen met de totalen 
van de klantenlijsten gemakkeli~k te ontdekken . 

• 
N a de invoering van de Distributiewet 1916 is het a ant a 1 

art ike 1 e n, dat in de distributie betrokkken is geraakt, lang
zamerhand aanzienlijk gestegen. Behalve de hierboven reeds ter 
sprake gekomen goederen (vleesch, meel, visch, melk, peulvruch-

1) Zie H e t Gem e e n tel ij k Leven s mid del e n bed r ij f, 2de jaar
gang, bIz. 31, 2de kolom. 

J) Zie H e t Gem e e n tel ij k Leven s mid del e n b e d r ij f, 2de jaar
gang, bIz. 31, 2de kolom en bIz. 32, Iste kolom. 
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ten, boter, kaas, vet, eieren, aardappelen, rijst, normaal-marga
rine,suiker, haring, kunstmest) heeft zich de beschikbaarstelling 
in de Gemeente Utrecht, voor zoover deze plaats yond ter uitvoe
ring van Regeeringsmaatregelen, sedert Augustus 1916 uitgebreid 
tot: havermout, spek, zachte zeep, kaarsen en schemerlichten, 
hondenbrood, kindermeel, sago en pakmeel, chocoladereepen, 
harde zeep en zeeppoeder, vermicelli en mac;ll"oni, Amerikaansch 
buikspek en huishoudjam. Een korten tijd heeft de Gemeente 
haar medewerking verleend aan de distributie van veevoeder 1). 
Voorts heeft zij in verband met Rijks-voorschriften werkzaam
heden verricht (afstempeling van kaarten of biljetten, uitrei
king van kaarten, enz.) met be trekking tot de distributie van 
suiker, ijzer en staal 2), petroleum 8), benzine '), huiden en 
leer 5), koffie en thee, calcium carbid "). Uit eigen beweging heeft 
de Gemeente zich nog bemoeid met de verkrijgbaarstelling van 
soda ,), zout, hooikisten, fruit en warm water. 

Ten einde den wassenden vloed van werkzaamheden te kunnen 
beheerschen heeft het Levensmiddelenkantoor der Gemeente 
Utrecht na 19 I 6 zijn heil gezocht in dec e n t r a Ii s a ti e. In Fe
bruari 1917 werd in verb and met de invoeringvan de algeheele rant
soeneering van brood 8) een afzonderlijk b roo db u rea u 9) inge
richt, dat belast werd met de zorg voor de uitreiking van de kaarten 
voor brood- en andere artikelen, de bonboekjes, enz. In September 
19 17 volgde de instelling van een mel k bur e a UlO) voor de behan
deling van de zaken betreffende de goedkoope melk en later ook 
voor die betreffende de melkrantsoeneering (uitreiking en ver
antwoording van bons). De wijkmeesters openden bij hun bureaux 
b ij k ant 0 r e n11), uitsluitend voor de afdoening van distribu
tieaangelegenheden (aanvragen, enz.). In het voorjaar van 1918 
werd, bij de invoering van de algemeene vetrantsoeneering12) 

1) Zie M e de dee lin g e n 2, bIz. 36 en 6, bIz. 63. 
0) " 3, " 48. 
8) " 6, " 57. 
4) " 6, " 57. 
6) " 6, " 63. 
6) " 10, ,,116. 
7) " 4. " 40. 
8) Zie hie ron d e r, bIz. 62 . 
• ) Zie Me d e dee lin g e n 5, bIz. 21. 
10) " 9, " 16. 
") .. " 9, .. 17. 
U) Zie hie ron de r, bIz. 80. 

Decentralisa
tie in de ge
meentelijke 
organisatie. 
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een vet b'u rea u 1) ingesteld. Ook werd nog een bur e au 
V 0 0 r z e e p, sag 0 e n p a k m e ell) gevormd. 

Op den duur werd het voor de handelaren te lastig om zich voor 
hun onderscheidene artikelen bij allerlei op verschillende punten 
van de stad gelegen bureaux te moeten vervoegen. Daarom is in 
October 1918, met opheffing van de twee laatstgenoemde bureaux 
een c e n t r a alb 0 nne n k ant 0 0 r 2) geopend, waarin de 
behandeling van aIle zaken betreffende de bonnen-verantwoor
ding door de kleinhandelaren en de toewijzing van nieuwe voor
raden werden tezamen gebracht. 

Veel moeite heeft de Gemeente gehad om voldoende p a k
h u i s r u i m tete vinden. Allerhande gebouwen en gedeelten 
van gebouwen (o.a. een teekenzaal van een gemeenteschool en 
eenige voor afbraak gereed staande huizen) hebben als opslag
plaats dienst gedaan 3). Zelfs is een (ongebruikt) gedeelte van een 
kerkgebouw voor bergruimte bestemd geweest 4) . Een moeilijk
heid was het, dat sedert 1917 de tijdelijke huisvesting van de 
Jaarbeurs elk jaar eenige weken beslag moest leggen op eenige 
voor de levensmiddelenvoorziening in gebruik genomen gebou
wen. 

In Mei 1919 zijn aIle bijkantoren en onderafdeelingen, behalve 
het Broodbureau, opgeheven of in het hoofdkantoor van het Le
vensmiddelenbedrijf teruggebracht 5). 

Doordat de taak van de Gemeente zich onder de werking van 
de Distributiewet 1916 in hoofdzaak heeft beperkt tot de uitvoe
ring van de Rijks-voorschrjften, neergelegd in de verschillende 
door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voor het 
geheele land uitgevaardigde distributieregelingen, is het sinds 
Augustus 1916, wat de eigenlijJ<e distributie betreft, veel minder 
gekomen tot een zelfstandig ingrijpen in de levensmiddelenvoor
ziening door de Gemeentebesturen. De grootste moeilijkheden, 
welke zich hebben voorgedaan, zijn voortgesproten uit de niet 
tijdige en onvoldoende levering van de Regeeringsgoederen aan 

1) Zie Mededeelingen II, bIz.ll0. 
") .. .. 1 2,.. 15. 
I) In Me d e dee lin g e n 1 3, biz. 3-11 is een kort overzicht gegeven van de 

ontwikkeling tot en van de vermindering van de distributie na 1 Januari 1919. Daarin 
zijn aile gebouwen opgesomd, welke in gebruik genomen zijn geweest. 

<) Zie M e d e dee lin g e n 1 2, biz. 88. 
5) .. 13, .. 10. 
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de Gemeenten. Op onderscheidene punten in de M e d e dee 1 i n
gen betreffende de levensmiddelenvoorzie
n i n g van d e Gem e e n t e U t r e c h t blijkt van deze 
moeilijkheden 1). Van de verzending van talrljke dringende brie
yen, telegrammen, van vele telephoongesprekken en persoonlijke 
besprekingen en van allerlei andere maatregelen om het noodige 
tot verbetering te bewerken is melding gemaakt. Menige aan de 
Regeering of een Rijkskantoor verzonden brief is er inafgedrukt B). 
~Ten aanzien van de distributie van de verschillende Regeerings

goederen na de inwerkingtreding van de Distributiewet 1916 valt 
het volgende te vermelden. 

§ 3. Distributie van verschillende Regeeringsgoederen. 

Het vIe esc h is reeds spoedig ' gebleken e,en moeilijk distri- Vleesch. 

butieartikel te zijn. Toen de levering van Regeeringsvarkens ten 
einde liep (Maart 1918) 8), werd de verkrijgbaarstelling van 
e e n h e ids w 0 r s t, bestaande uit 10 % varkensvleesch en 
90 % rundvleesch aangekondigd '). Te Utrecht zijn uitgebreide 
maatregelen genomen om ten behoeve van drie firma's en combi-
naties van slagers - die daardoor hun anders werklooze gezellen 
aan den arbeid konden houden - gelegenheid te geven tot het 
bereiden van deze worst op het terrein van de Gemeenteslacht-
plaats '). Ook hoopte de Gemeente daardoor zelve de beschikking 
over voldoende hoeveelheden worst te zullen krijgen om het volle 
rantsoen (0.1 KG per persoon per week) onde~ de bevolking te 
kunnen uitgeven, hetgeen lang niet overal het geval was. De Ge
meente is evenwel in hare verwachting teleurgesteld: zij heeft 
bijna voortdurend met tekorten te kampen gehad I). De worst 
viel bovendien bij het publiek niet in den smaak. De distributie 
is vrijwel mislukt en reeds in Juli 1918 geeindigd 1). 

1) Zie M e dedeelingen 2, bIz. 28-29; 5, bIz. 32; 8, bIz. 17; 12, bIz. 28 
(aardappeIen); 6, bIz. 43; 1 0, bIz. 80 (groenten); ,7, bIz. 36; 8, bIz. 22; 1 0, bIz. 83 
(peulvruchten); 10, bIz. 4 (algemeene klacht); 1 0, bIz. 108 (zeep); 12, bIz. 74 (een
heidsworst); 12, bIz. 77, 78 (toezendingrunderen); 12, bIz. 117-125 (meIk). 

") Zie Me d e dee 1 i n g e n 6, bIz. 6-7 (klacht over te gering berekende toe
wijzingen door het R. D. K.); 12, biz. 39-40 (vIeesch); 12, bIz. 41-42, bIz. 119-
121; biz. 124-125 (meIk). 

3) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 14. 
4) Zie Me d e dee lin g e n 1 0, bIz. 25-26. 
5) " 1 I, " 64-66. 
6) " 12, " 74. 
1) .. 1 2, II 75. 
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Met de distributie van run d vIe esc h is het evenmin ge
lukkig gegaan. Toen in den nazomer van 1917, terwijl in den 
lande een ongewoon groot aantal runderen werd geslacht, ge
ruchten werden vemomen, dat de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel een distributie van rundvleesch beneden kostprijs 
overwoog, gaf het Gemeentebestuur van Utrecht aan de bij Ko
ninklijk Besluit van 1 September 1916 no. 95 ingestelde Commis
sie van Bijstand inzake uitvoering van de Distributiewet 1916 -
welke tot taak had de Regeering in de uitvoering van de Distri
butiewe~ ter zijde te staan 1) - als zijn meening te kennen, dat 
over niet langen tijd van zelf een prijsdaling zou intreden en dat 
er geen reden was om door ingrijpen in den vorm van het toe
kennen van kostbare bijslagen kunstmatig een verlaging te be
werkstelligen. Na een bespreking, welke de genoemde Commissie 
daarop met de vertegenwoordigers van een aantal Gemeentebe
sturen en van het Bestuur van de Vereeniging van Nederland
sche Gemeenten hield - welke bijeenkomsten van tijd tot tijd 
werden gehouden en waarvan ook steeds de Wethouder voor de 
Levensmiddelenvoorziening van Utrecht deel uitmaakte 2) -
werd voorloopig van de distributie afgezien 3). In het begin van 
1918 deed zich juist het omgekeerde voor: toen verzocht het 
Gemeentebestuur van Utrecht, evenals dat van Amsterdam '), 
aan den Minister om tot de distributie van goedkoop rundvleesch 
over te gaan, omdat de prijzen nog steeds bleven stijgen, doch 
antwoordde de Minister, dat hij daartoe op dat oogenblik geen 
v'rijheid meer kon vinden, maar dat weldra tot de distributie van 
eenheidsworst zou worden overgegaan 6). 

Bij rondschrijven van 5 September 1918 8
) deelde de Minister 

mede, dat tegen 1 October d. a. v. met de distributie van goed
koop rundvleesch een aanvang zou worden gemaakt en dat de 
Gemeenten reeds aanstonds bij het Rijkskantoor voor Vee en 

') Zie Me d e dee li n g e n 2, bIz. 13. 
0) .. .. 2, .. 18. 
S) Zie omtrent een en ander M e d e dee 1 i n g e n 9, bIz. 34 - 35. Zie voorts om

trent den vinnigen strijd, dien het Gemeentebestuur van Utrecht heeft gevoerd met 
een drietal vereenigingen van siagers over de vIeeschprijzen, M e d e dee lin g e n 
9, bIz. 36-39 en I 0, bIz. 35 - 37. 

4) Zie DeL eve n s m. v 0 0 r z. e n h e t Gem. B est. van A m s t e r
dam I V, bIz. 74-83. 

6) Zie Mededeelingen 10, bIz. 24 - 25. ' 
6) Zie S t a a t s co u ran t no. 208; H e r d r u k ken I 9 I 8, bIz. 1239-1240. 
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Paarden runderen konden bestellen ter voorziening in de behoef
te, voldoende om per hoofd van de bevolking het reeds eerder, 
door middel van een slachtverbod ingestelde 1), rantsoen van 
0.2 KG. per week te kunnen uitgeven. De Gemeente Utrecht 
vroeg terstond de levering van het voor haar aantal inwoners 
noodige aantal runderen aan, doch heeft, niettegenstaande her
haalden aandrang, er nimmer in kunnen slagen een voldoenden 
aanvoer te verkrijgen 2). Toen zeer kort na de uitvaardiging van 
het rondschrijven van 5 September 1918 de heer H. A. van IJssel
steijn als Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de 
plaats trad van den heer F. E. Posthuma, werd reeds spoedig -
bij omzeildbrief van 11 September 1918 3) - de in uitzicht ge
stelde distributie van goedkoop rundvleesch, afgelast '). Ook on
der het bewind van dezen Minister, die op 5 November 1918 een 
nieuwe distributieregeling 6) (voor vleesch tegen onverlaagden 
prijs) uitvaardigde, bleef de levering van runderen onvoldoende. 
Desniettegenstaande handhaafde de Minister in de lijst van rant
soenen het vleeschrantsoen van 0.2 KG. per hoofd per week. 
Het Gemeentebestuur van Utrecht maakte, vooral in verband 
met het ingevoerde klantenlijstenstelsel, bezwaar om dit rantsoen 
bekend te maken, zoolang de Rereeging er niet voor kon zorgen, 
dat er genoeg vleesch verkrijgbaar zou zijn om de gansche be
volking van de aangekondigde hoeveelheid te voorzien e). Op 19 
December 1918 7) hief de Minister de distributieregeling op en 
liet hij het aan de Burgemeesters over om door het verleenen 
van slachtvergunningen te zorgen, dat ten hoogste 0.2 K.G. 
rundvleesch per hoofd per week in de Gemeenten werd verbruikt 8). 
Om matiging in het vleesch-gebruik te bevorderen, stelde de Mi
nister m. i. v. 23 December 1918 twee vleeschlooze dagen per 
week in. Deze bepaling is bij beschikking van 24 Februari 1919 
ingetrokken 9). 

In verband met de uitkomsten ,van de veetelling, die op 12 

1) Zie Me de dee Ii n g e n I I, bIz. 58. 
I) Zie omtrent een en ander M e d e dee lin g e n I 2, bIz. 76. 
0) Zie S t a a t s c 0 u ran t no. 212; Her d r u k ken I 9 I 8, biz. 1263. 
4) Zie Me d e dee lin g e n 1 2, biz. 77. 
6) Zie Staatscourant no. 269; Herdrukken 1918,bIz.1555-1582. 
6) Zie M e d e dee lin g e n 1 2, biz. 39 - 40 en bIz. 80. 
7) Zie Staatscourant no. 296; Herdrukken 1918,bIz.1793-1796. 
8) Zie M e dedeeIingen 12, bIz. 80-81. . 
9) Zie Staatscourant no. 47; Herdrukken 1918, bIz. 214-215. 

. " 
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Maart 1919 is gehouden ingevolge beschikking van 17 Februari 
te voren 1), heeft de Minister bij aanschrijving dd. 19 April 1919 
alle beperkende bepalingen ten aanzien van het slachten van 
paarden, runderen, schapen, geiten en varkens opgeheven 2). In 
de Gemeente Utrecht is de vrije handel in vleesch m. i. v. 28 
April 1919 hersteld 3) . 

In den winter van 1917 zijn, in korting op het aantal Regee
ringsvarkens, door bemiddeling van het R. D. K; g e z 0 ute n 
.v ark ens k arb 0 n a den beschikbaar gesteld. De karbo
naden, welke v66r het gebruik ter dege mqesten worden ontzout, 
vonden bij het publiek en bij de slagers, die ze moesten verkoo
pen, weinig ingang. Ten einde den verkoop er van te vergemakke
lijken, verlaagde het Gemeentebestuur van Utrecht, gebruik ma
kend van zijn bevoegdheid .), den tusschenhandelsprijs, dien de 
Minister voor verkoop aan de kleinhandelaren in overweging had 
gegeven, en den maximum-kleinhandelsprijs, waarvoor ze aan 
het publiek moesten worden geleverd 6). Op verzoek van den 
Minister zijn de prijzen na korten tijd weer tot de door hem be
paalde bedragen verhoogd 0). Hieronder komt deze tijdelijke ver
laging nader ter sprake 7). 

Toen in Januari en Februari 1917 een tijdperk van strenge 
vorst lang aanhield, liet het Gemeentebestuur van Utrecht op 
eigen initiatief eenige partijen versche en gezouten v ark e n s
k lui v e n, -r u g g e n en -p 0 0 ten komen. Vooral voor de 
kluiven bestond, voor gebruik in de erwtensoep, welke spijs in 
die koude dagen bij het heerschende gebrek aan aardappelen veel 
werd gegeten, groote aftrek 8). 

Gedurende het voorjaar van 1917 zijn door het R. D. K., terwijl 
geen Regeeringsvarkens beschikbaar waren, g e z 0 ute n h a I
ve va r ken s ter distributie verstrekt 9). 

1) Zie Staatsco·urant no. 41; Herdrukk e n 1919, biz. 185-196. 
Zie de uitkomsten van de telling, opgenomen in S t a a t s c 0 u ran t no. 49 ; 
Her d r u k ken 1 9 1 9, biz. 366. 

·2) Zie S t a a t s c 0 u ran t no. 92; Her d r u k ken 1 9 1 9, biz. 371. 
3) Zie M e d e dee li n g e ~ 1 3, biz. 31. 
0) Zie hierboven, biz. 42-43. 
6) Zie Me d e dee 1 i n g enS, biz. 15-16. 
6) u " 6, II 20. 
7) Zie hieronder, biz. 87. 
8) Zie omtrent een en ander Me de d e e l i n g enS, biz. 16. 
9) Zie M e d e dee li n g e n 6, biz. 19 - 20. 

) 
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Tegen den tijd, dat de distributie van Regeeringsvarkens ten 
einde liep, heeft het Gemeentebestuur van Utrecht in den vrijen 
handel van een export-firma 200.000 KG. g e z 0 ute n va r
ken s v lee s c h gekocht 1). Ook voorzag het zich van een 
partij g e z 0 ute n run d v lee s c h 2). Bij beschikking van 
16 November 1917 3) verbood de Minister van Landbouw, Nij- . 
verheid en Handel de aflevering van varkensvleesch. Op dat 
oogenblik was van de bestelde partij lSO.OOO/KG. iljlgezouten. 
Hieronder wordt het een en ander medegedeeld omtrent de on
derhandelingen, welke gevoerd zijn om te bewerken, dat deze 
hoeveelheid voor de Gemeente behouden bleef '). 

Tijdens de schaarschte aan rund- en varkensvleesch is te 
Utrecht geruimen tijd in de behoefte tegemoetgekomen door den 
verkoop van run d e r k 0 p- e n .. h art vIe esc h, afkomstig 
van op de slachtplaats uit nood geslachte runderen en van die
ren, welke ten behoeve van de militaire menage en voor de ver
vaardiging van eenheidsworst werden geslacht. Dit vleesch werd 
rechtstreeks door de Gemeente in de vischkramen en op enkele 
andere punten in de stad aan het publiek verkocht 6). 

Voorts heeft de Gemeente Utrecht door bemiddeling van de 
, Regeering van tijd tot tijd hoeveelheden n u c h t ere) en vet 7) 
k a 1 f s v lee s c h kunnen beschikbaar stellen. Ook heeft zij 
buiten bemoeiing van het Rijk de hand gelegd op een partij 
b I 0 e d- en I eve r w 0 r s t 8), die ongerantsoeneerd in de visch
kiosken is verkocht. Ten slotte is in het laatst van 1918 een 
korten tijd van Regeeringswege g 0 e d k 0 0 p p a a r d e n- e n 
s c hap e n vIe esc h beschikbaar gesteld. De distributie is te 
Utrecht tot de arbeiderswijken beperkt. Ook ten deze liet de toe
zending van de voor het vastgestelde rantsoen benoodigde aantal 
dieren veel te wenschen over 9). 

Uit vrees, dat de moeilijkheden, welke zich ten aanzien van de 

') Zie Me d e dee lin g e n 9, biz. 32. 
") .. .. 10, .. 34. 
I) .. S t a a t s C 0 u ran t no. 269; Her d r u k ken 1 9 I 7, no. 46, bIz. 28-

29. 
') " hieronder, biz. 89-90. 
6) .. Mededeelingen 10, biz. 26; 12,blz.82; 13,blz.31. 
6) .. 6, biz. 21; 7, biz. \8; \ I, biz. 63. 
7) .. I I, bIz. 63. 
8) .. \ \, biz. 63-64; 12, bIz. 75. 
9) " omtrent een en ander Me de deel i n g e n \ 2, biz. 8\-82. 
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vleeschvoorziening in den winter 1918-1919 zouden voordoen, 
zeer groot zouden worden, heeft het Gemeentebestuur van 
Utrecht reeds in den zomer van 1918500 va r ken s gekocht, 
met het doel deze op een boerderij in de omgeving van de stad te 
laten vet m est e n ten einde het vleesch er van onder de bevol
king te distribueeren. Volgens een ministerieel voorschrift van 
20 Juli 1918 1) betreffende huisslachtingen moest de helft van de 
gekochte varkens ter beschikking van de Regeering worden ge
steld. Op haar verzoek verleende de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel evenwel aan de Gemeente vergunning 
alle varkens ten behoeve van de volksvoeding te behouden. In 
December 1918 is de helft van de varkens geslacht en in de visch
kramen (op levensmiddelenbons) rechtstreeks door de Gemeente 
verkrijgbaar gesteld. Tegen den tijd, dat de andere helft zou wor
den geslacht, werd juist de handel in varkens door den Minister 
vrijgelaten, tengevolge waarvan weder meer vleesch aan de markt 
kwam, tegen lageren prijs dan waarvoor het vleesch van de Ge
meente-varkens - waarop bij de eerste distributie tegen een klein-

( handelsprijs van 28 cent per 0.1 KG. reeds een belangrijk verlies 
was geleden - kon worden uitgegeven. Onder deze omstandig
heden is besloten de overschietendevarkens gezamenlijk van de 
hand te doen 2). Alles te zamen beeft de varkensmesterij een aan
zienlijk nadeelig saldo (bijna 150.000. -) opgeleverd 3). 

Brood. Bij aanschrij ving van 27 December 1916<) maakte de Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel bekend, dat op 3 Februari 1917 
een algeheele rantsoeneering van b roo d zou worden ingevoerd, 
niet aIleen omvattende het tot nu toe beschikbaar gestelde onge
builde (bruin-)brood 5), doch ook bet gebuilde (witte-)brood. 
Voor de distributie stelde de Minister de bij zijn omzendbrief ge
vo'egde "distributieregeling van brood, bloem, meel en rogge" 
vast. In de plaats van de plaatselijke broodkaarten werden Rijks
broodkaarten gesteld: n1. wittebrood-, bruinbrood- en rogge
broodkaarten - iedereen moest kiezen welke soort van brood hij 

1) Zie S t a a t 5 co u ran t no. 168; Her d r u k ken 191 8, bIz. 929-931. 
2) Zie omtrent een en ander Me de deel i n g e n 12, bIz. 72-74. 
8) Zie Me d e dee lin g e n 1 3, bIz. 29-30. 
6) Zie Staatscourant no. 303; Herdrukken 1916,blz.366-379; 

383-397. 
6)'Zie hierboven, bIz. 14-15. 
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voortaan wenschte te gebruiken - voor het gewone rantsoen, 
aanvullingsbroodkaarten voor personen, die aanspraak konden 
maken op een verhoogd rantsoen, en dagbroodkaarten voor 
vree!lldelinge~. Voor het genot van aanvullingsbroodkaarten . 
kwamen in den beginne volgensministerieele aanschrijving in 
aanmerking personen, die wegens hun leefwijze op broodvoeding 
zijn aangewezen. Liter werd dit beperkt tot hen, die zwaren 
spierarbeid hebben te verrichten. Het werd aan de Gemeentebe
sturen overgelaten te bepalen aan wie met in achtnerrring van den 
aangegeven maatstaf, aanvullingskaarten konden worden gegeven. 
Om iich bij de beoordeeling van de uiterst talrijke aanvragen te 
doen voorlichten, stelde het Gemeentebestuur van Utrecht een 
V 0 ~ din g s com m iss i e in, waarin enkele deskundigen op 
het geBied van de voeding en een paar vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers zitting kregen 1). 

Niet gemakkelijk was de regeling van de uitreiking van de 
broodkaarten. Aan ieder gezin moest het noodige aantal kaarten 
van de soorten, die de leden er van wenschten te ontvangen, 
worden ter hand gesteld. De bezorging te doen plaats hebben door 
de bakkers kwam het Gemeentebestuur van Utrecht niet vol
doende veilig voor. Daarom is onder de leiding van het in die 
dagen ingestelde Broodbureau 2) een dienst georganiseerd, waar
bij in 21 voor de zitting van stembureaux aangewezen localitei
ten (voornamelijk schoollokalen) de uitreiking plaats yond 8). 
Ieder gezinshoofd werd voor elke uitdeeling van kaarten per 
briefkaart opgeroepen om op een aangegeven uur aan het voor 
de afgifte bepaalde punt te verschijnen. Ook de levensmiddelen
bonboekjes, thee- en koffiekaarten, vetkaarten, aardappelkaarten 
en andere distributiebescheiden, welke het publiek noodig had, 
zijn op deze wijze uitgegeven. Oorspronkelijk is gebruik gemaakt 
van: de hulp van een aantal onderwijzers en onderwijzeressen, 
die daartoe in de eerste maanden van 1917 zeer goed in de ge
legenheid waren, doordat de scholen in dien - zeer kouden - tijd 
wegens de kolenschaarschte op sommige dagen w¥en gesloten a). 
Op den duur ontstond er echter bezwaar tegen het geregeld be
slagleggen op het' onderwijspersoneel. Toen is een tijdlang ge-

l) Zie Me d e dee lin g e n 4, bIz. 27 en 5, bIz. 19-20. 
2) .. hie r b 0 v e n, biz. 55. 
3) " M e d e dee Ii n g enS, biz. 18. 
4) .. 6, .. 24. 
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werkt met medewerking van dames-Ieden van den Urgentieraad 
en van studenten 1). Ten slotte is de uitreiking echter zoo gere
geld, dat zij uitsluitend met beambten van het Levensmiddelen
kantoor (het Broodbureau) kon plaats vinden 2). 

Het rantsoen van brood heeft na 3 Februari 1917 aanvankelijk 
bedragen 400 gram per dag per persoon. Deze hoeveelheid is ge
leidelijk verminderd tot zij m. i. v. 2 September 1917 op 254 gram 
werd gesteld 8). Op den 25sten Maart 1918 deelde de Regeering in 
een vergadering met de vertegenwoordigers van de Gemeentebe
sturen mede, dat de graanpositie zoodanig was geworden, dat 
vermindering van het rantsoen tot 200 gram per dag emstig in 
overweging moest worden genom en. N aar aanleiding van het in 
de vergadering verhandelde schreef het Gemeentebestuur van 
Utrecht op 28 Maart aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, dat het dezen achter
uitgang als een ware ramp beschouwde en drong het er met 
klem op aan, dat de voorraden meel, welke in de stelling Amster
dam met het oog op een mogelijk beleg werden bewaard, voor 
zooveel eenigszins mogelijk, zouden worden vrijgegeven om al
thans gedurende een zekeren tijd de voorziening van het geheele 
Rijk op den ouden voet te kunnen voortzetten. Evenwel vaardig
de de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel reeds op 
denzelfden dag een beschikking uit, waarbij het broodrantsoen 
tot 200 gram werd vedaagd, doch tevens werd bepaald, dat ter 
tegemoetkoming in het gemis aan brood, een hoeveelheid kaas van 
20 % vetgehalte, berekend naar 70 KG. voor eIke 1.000 inwoners 
per week, tegen lagen prijs ter beschikking van de Gemeenten zou 
worden gesteld 4). Burgemeester en Wethouders van Utrecht oor
deelden deze vervanging van bijna 400 gram brood per week 
door 70 gram kaas 20 + zeer onvoldoende en besloten aanstonds 
om gedurende 13 weken ter beschikking van iederen ingezetene 
te stellen Ions rijst uit den voorraad, waarover de Gemeente nog 
door eigen aankoop en door be sparing op de distributie beschik
te 5). Vooral aan dezen maatregel was het te danken, dat de ver-

') Zie Mededeelingen 8, bIz. 7-8 en 9, bIz. 26. 
, » .. .. 11,.. 76. 

3) Zie S t a a t s co u ran t no. 200; Her d r u k ken I 9 I 7, bIz. 3S no. I. 
4) Zie Staatscourant no. 74; Herdrukken 19IB,blz.37B-381. 
0) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 36 en hie ron de r nader, bIz. 77. 
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mindering van het broodrantsoen, die in andere Gemeenten tot 
ernstige ongeregeldheden aanleiding gaf - met name te 's-Gra
venhage, waar zoo hevige tooneelen voorkwamen, dat in tal van 
straten de winkeliers genoodzaakt waren zich door het blindeeren 
van hun ramen tegen het geweld te beveiligen - te Utrecht 
betrekkelijk kalm is opgenomen 1). 

Bij het begin van de algemeene broodrantsoeneering zijn de 
bakkers in de gelegenheid gesteld om een reserve-voorraad bloem 
en meel in te slaan, waarmede zij had den te werken, en welke voor 
de blijkens de van de klanten ontvangen bons verwerkte partijen 
bloem en meel - welke partijen door middel van zekere omreke
ningscijfers te bepalen waren uit de door de bonsvertegenwoordig
de hoeveelheden brood - naar gelang van hun behoefte weder 
werden aangevuld. Na verloop van tijd ontstonden echter bij 
vele bakkers tekorten in den voorraad: vooral in dien van de 
bloem. In Amsterdam en Rotterdam deden zulke tekorten zich 
in sterke mate gevoelen omstreeks den St. Nicolaastijd van 1917. 
Te Utrecht werd de toestand eenige maanden later bedenkelijk. 
Hoewel de verloren geraakte hoeveelheden wellicht voor een deel 
waren te verklaren door slechte brooduitkomsten en minder gun
stige omrekeningscijfers, lag toch het vermoeden voor de hand, 
dat tal van bakkers hun bloem ten deele gebruikt hadden voor 
het bakken van kleingoed en koek, waarvoor zij de (buiten het 
Gemeentebestuur om gedistribueerde) veel duurdere "banket
bakkersbloem" hadden behooren te bezigen. Onder strenge voor
waarden en zekere geldelijke verplichtingen zijn, teneinde te ver
hindere"n, dat de broodvoorziening stoornis zou ondervinden, 
aan de tekort-komende bakkers aanvullingen boven de hun 
volgens de door hen verantwoorde bons toekomende hoeveel
heden geleverd 2). 

De strijd tusschen het groot- en het kleinbedrijf in de bakkerij 
is onder de werking van de distributie niet verzwakt. Aan het slot 
van mijn artikel in de Economist over den omzet van de kleinhan
delaren is met cijfers aangetoond, dat het onder de bakkers niet de 
kleine zaken zijn, die tijdens de distributie voor het grootste deel 
zijn gegroeid, gelijk ten aanzien van de kruideniers en aardappel-

1) Zie omtrent een en ander Me de d e el i n g e n II, bIz. 4-10. 
2) .. .. bIz. 69-71. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 5 
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handelaren werd vastgesteld, maar dat onder de broodbakkerijen 
juist de omzet van een enkele groote fabriek belangrijk is toege
nomen,i). Zonder twijfel heeft de grootste broodfabriekte Utrecht, 
die tevens als meelfabriek voor de Regeering werkzaam was, dank 
zij haar dubbele hoedanigheid, onder gunstige omstandigheden 
verkeerd. Anderzijds heeft de Gemeente meermalen van de mede
werking van deze fabriek geprofiteerd : o. a. bij de regeling van de 
hulpverleening in de tekorten. 

Visch. De moeilijkheden met den aanvoer van vis c h hebben steeds 
voortgeduurd. In de M e d e dee lin g e n bet ref fen d e 
de Levensmiddelenvoorziening van de Ge
m e e n t e U t r e c h t no. 12 is ter verduidelijking van de groote 
bezwaren waarmede de N ederlandsche visschers in den oorlogs
tijd hadden te kampen, het kaartje afgedrukt, behoorende bij 
het rondschrijven no. 47 van den Hoofdinspecteur def Vissche
rijen, waarop goed uitkomt hoe smal de strook in de Noordzee 
was, welke tusschen de door mijnen onveilig gemaakte gebieden 
voor de vischvangst - en dan nog met kwade kansen - open 
bleef. 

In den zomer 1918 heeft het Gemeentebestuur van Utrecht in 
verband met den geringen aanvoer ove~wogen om voor rekening 
van de Gemeente rechtstreeks de zee-vischvangst te doen uit
oefenen. Het heeft daar evenwel van afgezien uit vrees voor de 
groote gevaren en het financieele risico en mede omdat niet te 
verwachten was, dat de Regeering ten behoeve van de Gemeente. 
ontheffing zou verleenen van het ter bescherming van de vis
schersvloot uitgevaardigde verbod van uitvaren I) . 

Spoedig na het totstandkomen van den wapenstilstand tus
schen de oorlogvoerende mogendheden in November 1918 zijn de 
aanvoeren van visch naar de Gemeenten belangrijk ruimer ge
worden. In April 1919 he eft de Regeering den vrijen handel in 
visch hersteld. De Gemeente Utrecht heeft evenwel haar bemoei
ing ten opzichte van de vischvoorziening nog niet gestaakt. Zij is 
met de verkrijgbaarstelling van, thans door eigen rechtstreek
schen aankoop verkregen, visch, in de kiosken blijven voortgaan. 

1) Zie E con 0 m i s t t 9 t 9, bIz. 464 en 475-476. 
l) Zie M e d e dee 1 i n g e n t 2, biz. 97. 
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Op de verzoeken van enkele vischhandelaren om de Gemeente
kramen te mogen pachten, is afwijzend beschikt 1). 

In de winters 1916-1917 en 1917-1918 is vQortgegaan met de Melk. 

verdeeling van aanvoeren Regeerings-m elk onder de handela-
ren ter aanvulling van hetgeen zij van de veehouders uit de om
geving te wei~g geleverd kregen om in hun behoefte te voorzien. 
In den winter 1917 - 1918 werd een rantsoeneering van ;melk van 
0.3 Liter per persoon per dag ingevoerd; voor zieken eri kinderen 

I 

werden extra hoeveelheden toegekend. Te Utrecht werd aan elk 
gezin een legitimatiekaart verstrekt, vermeldende de hoeveelheid 
melk, waarop het voor zijn leden recht had, om deze bij den vet
koop van melk aan den handelaar, bij wien men was ingeschre
yen, te kunnen vertoonen. De toewijzing van Regeeringsmelk aan 
de handelaren geschiedde overeenkomstig de uitkomsten van hun 
klantenlijsten 2). De aanvoer van Regeeringsmelk yond niet steeds 
in voldoende mate plaats. Verbetering trad in, toen, evenals in 
vorige jaren, melktreinen 3) uit Friesland en uit den Achterhoek 
van Gelderland werden ingesteld, die ook Utrecht aandeden. 

In de winters 1917-1918en 1918-1919werd, behalvegewone 
melk, ook g e con den see r d e mel k en mel k p 0 e
d e r ') gedistribueerd, waarvan evenwel vooral het laatste arti
kel bij het publiek weinig ingang yond 5). 

In den zomer van 1918 kpndigde de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan, dat hij het wenschelijk achtte tegen 
den winter 1918-1919 te komen tot een g e c e n t r a lis e e r
den a a n v 0 e r van melk in de Gemeenten. Daarmede werd 
beoogd te bevorderen, dat de Gemeenten een goed overzicht over 
de beschikbare hoeveelheden melk zouden krijgen en dat zij er 
voor konden zorgen, dat hetgeen overschoot boven de hoeveel
heden, noodig om het rantsoen - hetwelk 0.2 Liter per hoofd en 
per dag zou bedragen, de extra-toewijzing voor kinderen en zieken 
inbegrepen - te kunnen uitgeven, overeenkomstig de voorschrif
ten, tot boter werd verkarnd ter verbetering van de netelige vet
positie. Overigens werd de gecentraliseerde levering .door de vee-

I) Zie Me de de elin g en 
2) .. 
I) .. 

'I .. 
5) .. 

13, bIz. 38 Zie ook hieronder bIz. 121. 
10, .. 47-48. 

3, .. 26. 
10, .. 46-58; 1 I, bIz. 80 en 1 2, bIz. 105. 
13, .. 40-41. 
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houders beschouwd als een uitstekend middel tegen de veelvuldig 
voorkomende ontduikingen van de maximumprijzen. Aan de Ge
meentebesturen werd aangezegd, dat toezending van Regeerings
melk slechts plaats zou vinden in zoodanige hoeveelheden als noo
dig was om de uitgifte van het voorge.schreven rantsoen te ver
zekeren en bovendien slechts aan die Gemeenten, die een behoor
lijke centralisatie en rantsoeneering hadden doorgevoerd. 

Ter voldoening aan 's Ministers wenschen stelden Burgemeester 
en Wethouders van Utrecht een verordening vast voor de inzame
ling van melk ter distributie binnen de Gemeente 1), waarbij werd 
bepaald, dat ieder vervoer van de in de Gemeente komende melk 
moest geschieden langs bepaaldelijk aangewezen, naar een 4-tal 
centrale punten.leidende, wegen, op welke punten derhalve alle 
beschikbare melk zou bijeenkomen om daar, in verhouding tot de 
totalen van de klantenlijsten onder de melkhandelaren te worden 
verdeeld. Ingevolge de "verordening, houdende algemeene bepa
lingen omtrent de distributie van goederen" wezen zij voorts het 
artikel melk aan als een van de goederen, die niet anders dan tegen 
overgifte van bons uit het levensmiddelenbonboekje mochten 
worden verkocht 2). Als centrale inzamelings- en distributieplaat
sen werden 4 melkinrichtingen in dienst gesteld, die zicJ:t daarvoor 
tegen een zekere belooning bereid verklaarden. Ook de aanvoer 
en de uitgifte van de Regeeringsmelk werd over de centrales ge
leid. 

Utrecht was de eerste Gemeente, waar de gecentraliseerde en 
gerantsoeneerde melkvoorziening in werking trad. De centralisa
tie heeft er - in tegenstelling met b. v. Amsterdam, waar in het 
voorj aar van 1919 naar aanleiding van de ingevoerde regeling een 
melkoorlog ontbrandde, doordat de veehouders weigerden hun 
melk op de aangewezen punten te brengen - noch met de boeren 
- die trouwens als regel niet zelf naar de stad leveren, doch 
bij wie de Uttechtsche handelaren de melk plegen af te halen -, 
noch met de slijters en inrichtingen - die dus op de centrale 
punten tegelijk inleverden en ontvingen - tot moeilijkheden 
aanleiding gegeven. 

Niettemin heeft de melkvoorziening vooral in de eerste maan
den van den winter 1918-1919 op zeer onbevredigende wijze ge-

') Afgedrukt in Me d e dee lin g e n 12, biz. 115-117. 
2) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 49. 
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werkt, doordat de aanvoeren van melk, en met name die van 
Regeeringsmelk, na eenigen tijd ten eenenmale onvoldoende wer
den. Mede dank zij de ingevoerde maatregelen, deed zich het te
kort aan melk in Utrecht iets later gevoelen dan in andere steden. 
Hoewel de Minister te kennen had gegeven, dat de Gemeenten, 
die een behoorlijke centralisatie en rantsoeneering hadden inge
voerd, het eerst met Regeeringsmelk zouden worden geholpen -
zoodat Utrecht in de eerste plaats op aanvoer mocht rekenen -
bleef het Rijkskantoor voor melk en kaas, toen de Gemeente, 
wegens het hand over hand toenemende tekort, met klem op toe
zendirtg van Regeeringsmelk begon aan te dringen, geruimen tijd 
in gebreke voor een voldoende levering te zorgen. Grootendeels 
was dit het gevolg van de omstandigheid, dat inmiddels het ver
zendingsmateriaal voor de levering naar andere Gemeenten, die 
reeds eerder in nood waren komen te verkeeren, in gebruik was 
genomen. Zoodoende was Utrecht het slachtoffer van haar eigen, 
ter voldoening aan '5 Ministers verlangens, tijdig genomen maat
regelen! De tekorten werden zoo groot, da t op verschillende dagen 
de extra-rantsoenen voor zieken en kinderen - waarvoor de 
helft van de bij volledige levering, berekend naar 0.2 Liter per 
hoofd van de bevolking, beschikbare hoeveelheid noodig was -
niet ten volle konden worden uitgegeven, en een tijd lang van 
verkrijgbaarstelling van de als normaal rantsoen overblijvende 
0.1 Liter, in het geheel geen sprake kon zijn. In vele brieven en 
in het bijzonder in een schrijven van 7 Januari 1919 1

) beklaagde 
het Gemeentebestuur zich bij den Minister over den gang van 
zaken en drong het met den grootsten nadruk aan op de noodige 
maatregelen ter voorziening in den nood. Met ingang van 10 
J anuari werden wederom speciale melktreinen ingelegd. Daarna 
deed zich eindelijk een verbetering in den toestand voor 2). 

De Minister heeft aan het lid van de 2de Kamer der Staten
Generaal, den heer P. J. J. Haazevoet, naar aanleiding van een 
door hem gestelde schriftelijke vraag omtrent de melkvoorziening 
van Utrecht op 12 Februari 1919 uitvoerige inlichtingen ver
strekt S). Tegen enkele hierbij door den Minister geuite bewerin-

') Afg~drukt in Mededeelingen 12, bIz. 119-121. 
2) Zie omtrent een en ander Me d e dee 1 i n g e n 1 2, biz. 100-121. 
3) Zie het A a n han g s e Ito the t V e r s I a g van d e Han del i n g e n 

d e r T wee d e K a mer 1918 - 1919 II, bIz. 197 - 198. 
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gen kwam het Gemeentebestuur bij schrijven van 26 Februari 1) 
in verzet. 

Met ingang van 29 Maart 1919 is de regeling van de centralisa
tie te Utrecht buiten werking gesteld. Ingaande 1 Mei d.a.v. her
stelde de Minister den vrijen handel in melk, waarbij tevens een 
einde kwam aan de regelingen van den bijsIag op den prijs en van 
de goedkoope melk I). Tevens werd de maximumprijs opgeheven. 
Sindsdien hebben zich te Utrecht, in het bijzonder ten aanzien 
van den prijs van de melk, opnieuw moeilijkheden voorgedaan. 
Een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent heb ik gegeven in het 
eerste gedeelte van een artikel over "Het losiaten·van de Regee
ringsbemoeiing inzake de Ievensmiddelenvoorziening" in de Eco
nomisch-Statistische Berichten van 8 October 1919 3

). 

Aardappelen. Een van de goederen, die in de distributie-jaren de grootste 
zorg heeft gebaard, is weI het artikel a a r d a p pel e n geweest. 

Als voorraad voor den winter 1916-191,7 ontving de Gemeente 
Utrecht een opslag van 300 wagons '). De burgerij werd in de ge
Iegenheid gesteid om hiervan, rekening houdende met de grootte 
van de gezinnen, een zekere hoeveelheid te bestellen. In het geheel 
deden slechts 803 van de ongeveer 35.000 gezinnen een inschrij
ving, tezamen voor ongeveer 9 wagons. Van de overschietende 
wagons werden 25 aanstonds aan de kleinhandelaren verstrekt ter 
bewaring en de rest bij de grossiers tegen een bewaarloon iri con
signatie gegeven 5). 

Tijdens de langdurige strenge vorst in J anuari en Febrauri 1917 
liep de toevoer van aardappelen spaak. Op 26 J anuari berichtte 
het R. D. K., dat zoolang de koude aanhield geen verzending zou 
plaats hebben. De Gemeente Utrecht nam toen aanstonds een 
partij zand- en veenaardappelen, welke een van de te Utrecht ge
vestigde grossiers onder zijn berusting had, over. Den3enFebruari 
gaf het R. D. K. te kennen, dat de Gemeenten op eigen risico aard
appelen konden laten komen. Of schoon de voorraden van de gros-

') Afgedrukt in Me d e dee lin g e n 1 2, biz. 124- 125. 
'J Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 13, biz. 42- 43. . 
3) Economisch·Statistische Berichten, 4de jaargang no. 197 biz. 928-930. 
') Zie M e d e de e lin g e n 2, biz. 30 en 3, biz. 29. 
5) Zie hie r b 0 v e n, biz. 44, noot. 1. Zie voorts M e de dee lin g e n 3, biz. 

30-33. 
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siers en de kleinhandelaren op dat oogenblik nog niet geheel wa
ren uitgeput, zond de Gemeente Utrecht terstond een ambtenaar 
van het Levensmiddelenkantoor met een vakman naar de Gro
ningsche Veenkoloruen om te trachten daar aardappelen te koo
pen. Zij wisten er inderdaad de verzending van eenige wagon
ladingen te bewerkstelligen en troffen de noodige voorzieningen 
om een, met het oog op de buitengewoon strenge vorst voldoende 
verpakking te verzekeren. Een groot bezwaar was het, tengevolge 
van het stilliggen van de scheepvaart vergroote, gebrek aan spoor
wagens. Dank zij de medewerking van de Staatsspoor kwam op 12 
Februari een voldoende hoeveelheid aardappelen aan om de 
sedert 22 J anuari gestaakte distributie onder de handelaren te 
hervatten. Inmiddels was aan het publiek bekend gemaakt, dat 
onder opgave hoeveel aardappelen men nog in huis had, bestellin
gen konden worden gedaan, berekend naar een zekere hoeveelheid 
per gezinslid. De vraag bleek overstelpend. Gansche drommen 
van menschen stroomden naar het Levensmiddelenkantoor ten 
einde een inschrijvingsformulier af te halen. Velen gunden zich 
den tijd niet het - in groot gedrang machtig geworden - formu
lier mee naar huis te nemen, doch gingen het onmiddellijk, op 
straat tegen muren, hekken en andere vaste steunpunten, staan 
invullen om het meteen weder te kunnen inleveren. In anderhalven 
dag werden 18.000 bestelkaarten uitgereikt. In het geheel werden 
door 35.500 personen - dus vrijwel alle gezinnen - aardappelen 
besteld. De uitvoering van de bestellingen is geschied door aan 
ieder een berichtkaart te zen den, zoodra de voor hem bestemde 
hoeveelheid aardappelen bij een bepaalden handelaar aanwezig 
,was. In het geheel is tusschen 12 en 20 Februari 1917 afgeleverd 
189.615 KG. aardappelen: d.i. ruim 1 KG. per hoofd van de 
bevoIking. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van het karige 
rantsoen verlaagde het Gemeentebestuur van Utrecht binnen zijn 
Gemeente den door den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel op 6t cent per KG. gestelden prijs tot st cent. Tevens 
stelde het ter aanvulling in het gebrek aan aardappelen rijst tegen 
verlaagden prijs beschikbaar 1). De prijs van de aardappelen is, 
hoewel in de tweede helft van Februari de aanvoeren weder nor
maal werden, in verb and met de hoedanigheid van de zand- en 

') Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g en 5, bIz. 31-35. Zie over de 
verlaging yan den prijs van aardappe1en en rijst nader hi er 0 n d er, bIz. 87. 
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veenaardappelen, welke destijds werden ontvangen, gehandhaafd 
tot 15 Mei 1917, toen wederom kleiaardappelen in distributie 
kwamen 1). 

Ten einde een zoo juist mogelijke verdeeling van de beschikbare 
voorraden onder de aardappelhandelaren te bevorderen, zijn, ge
lijk hierboven reeds werd opgemerkt, in Mei 1917 voor het eerst 
"klantenlijsten" ingevoerd 2). 

In het voorjaar van 1917 daalde het door de Regeering beschik
baar gestelde rantsoen van aardappelen, dat in den loop van den 
winter 3 K.G. per hoofd en per week had bedragen, geleidelijk. 
Op 2 Juni werd het bepaald op 1 KG. Ter aanvulling stelde de 
Regeering beschikbaar t KG. rijst tegen 10 cent per t KG. 
boven het gewone rantsoen (destijds 0.7 KG. a14cent peri-K.G.). 

Om, in verband met allerlei geruchten, die de ronde deden 
over aanzienlijke voorraden bij sommige personen, zekerheid' te 
verkrijgen welke hoeveelheden aardappelen zich nog onder de 
bevolking bevonden, vorderde de Burgemeester van Utrecht op 4 
Juni 1917 van iedereen opgave omtrent de hoeveelheid, waarover 
men beschikte. Het bleek toen, dat nergens voorraden van eenige 
beteekenis meer aanwezig waren 3). Gedurende de maand Juni 
werden de aanvoeren intusschen zoo onvoldoende, dat een tijd 
lang niet -eens het rantsoen van 1 KG. kon worden uitgegeven. 
Op 23 Juni kwamen de eerste nieuwe aardappelen. De prijzen 
daarvan bleven aanvankelijk echter hoog. Het Gemeentebestuur 
deed van alles, om verbetering in den toestand te verkrijgen, doch 
mocht daarin niet geheel slagen. De bevolking droeg den nood 
niet gemakkelijk. Den 5den Juli vormde zich een optocht naar het 
Stadhuis, waar de leiders een onderhoud hadden met den Burge
meester. Evenwel bleef er het verre van, dat te Utrecht opstootjes 
plaats vonden, zooals het aardappeloproer, dat zich in die dagen 
te Amsterdam afspeelde, waarbij het o. a. op plundering van 
schuiten uitliep '). Na 4 Juli werden de aanvoeren t e Utrecht 
ruimer. Op 19 Juli werd de rantsoeneering van aardappelen er ge
heel opgeheven 5). 

') Zie Mededeelingen 6, bIz. 46 en 7, biz. 4-5. 
2) .. .. 7, .. 30-31. Zieook hierboven, biz. 52. 
3) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 7, biz. 31-33. 
0) Zie De Levensm.voorz. en het Gem. Best. van Amster

dam III, biz. 145-146. 
5) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 8, biz. 14-20. 



IN DE JAREN 1914-1920. 73 

In 1918 heeft de overgang van den ouden naar den nieuwen 
oogst minder moeilijkheden opgeleverd. Wei daalde in April het 
rantsoen, waartegenover wederom een aanvulling met rijst en 
peulvruchten werd gesteld, maar ten slotte vielen de voorraden 
mede en werd het rantsoen nog weder verhoogd. Ongeregeld
heden bleven dan ook uit 1). 

Midden in den zomer van 1918 ondervond de aardappelvoor
ziening te Utrecht evenwel weder een groote storing. In het eind 
van Juli werd de aanvoer - die toentertijd behoorde plaats te 
hebben door bemiddeling van de veilingen overeenkomstig aan
wijzingen van het Rijkskantoor voor Groente en Fruit -.: geheel 
onvoldoende, zoodat een tekort ontstond. Er werd levering van 
70 wagons toegezegd. Spoedig kwamen enkele zendingen aan. De 
inhoud moest onder politie-geleide naar de winkels vervoerd wor
den, omdat het transport niet veilig was: het was voorgekomen, 
dat de zakken op de wagens onder het rijden door menschen uit 
het publiek werden opengesneden om de uit het gat vallende aard
appelen op te vangen. Wegens den hoogen nood werden zelfs op 
Zondag de's avonds te voren aangekomen aardappelen gedistri
bueerd. Op 7 en 8 Augustus bleef de aanvoer weder onvoldoende, 
hetgeen nogmaals tot oproerigheid aanleiding gaf. Een groep on
tevreden lieden trok naar een stuk bouwland van de Gemeente 
om daar de aardappelen eigenmachtig uit den grond te rooien. 
Het Gemeentebestuur wisselde dringende brieven, telegrammen 
en telefoongesprekken met de Regeeringsbureaux. Ten slotte 
kwam tegen 14 Augustus een schip met aardappelen aan, waarna 
de toestand, hoewel de voorraden nog niet ruim werden, zich 
weldra herstelde 2). 

In de winters 197 -1918 en 1918-1919 is te Utrecht .aan parti
culieren de opslag van wintervoorraad niet weder toegestaan. In 
den eerstgenoemden winter gaf de Regeering daarvoorgeen ge
legenheid 3). In den tweeden was de mogelijkheid geopend, doch 
liet het Gemeentebestuur daarvan geen gebruik maken, omdat de 
opslag een behoorlijk gerantsoeneerde distributie in de war zou 
brengen: er zou geen voldoende controle op het gebruik van hen, 
die provisie hadden opgedaan, kunnen worden uitgeoefend en het 

1) Zie omtrent een en ander Mededeelingen 11, bIz. 93-94. 
2) "" " " 12, bIz. 28-32. 
3j Zie Me d e d·e e Ii n g e n 9, bIz. 75. 
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zou tot onbillijkheid leiden, indien aan deze per,sonen, wanneer 
zij ten gevolge van een verbruik, grooter dan het algemeene rant
soen, of door minder gewenschte handelingen met de hun toever
trouwd~ aardappelen hun voorraden te vroeg hadden opgeteerd 
- omdat men hen toch niet geheel zonder zou kunnen laten zit
ten - aanvullingen werden gegeven, waarop zij feitelijk geen recht 
konden doen gelden. De Gemeente Utrecht gaf er de voorkeur 
aan zelf voor den opslag te zorgen en sloot voor de bewaring 
daarvan wederom consignatie-contracten met de gr05siers 1). 

De Regeering heeft zich genoodzaakt gezien onder de Re
geeringsaardappelen groote partijen aardappelen van zand- en 
veengrond te distribueeren: soorten, welke, althans voor de bevol
king van Utrecht, v66r den oorlog niet gangbaar waren. Tegen 
deze aardappelen - in den volksmond "veenklodders" genaamd 
- heeft veel tegenzin bestaan 2). 

Met betrekking tot de voorziening met Regeerings-g roe n
ten hebben zich na de invoering van de Distributiewet 1916 wei
nig bijzonderheden voorgedaan. 

In het voorjaar van 1917 vaardigde de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel maximumprijzen voor versche groenten illt. 
De handhaving van deze maximumprijzen leverde allerlei moei
lijkheden op. Toen het Gemeentebestuur van Utrecht daarbij 
streng optrad, had zulks tot ongewenscht gevolg, dat de groenten 
geheel van de markt verdwenen 3). 

De aanzienlijke stijging van de prijzen vande vrije groenten is 
voortdurend een voorwerp van zorg geweest. In 1917 bleken de 
hooge prijzen voor een deel te worden veroorzaakt door de regeling, 
welke de Regeering voor den verkoop op de veilingen had getroffen. 
Er was nl. bepaald, dat zekere percentages voor uitvoer naar het 
buitenland en vOQr de drogerijen mochten worden bestemd en dat 
het overschietende voor het binnenland moest worden beschikbaar 
gehouden; voor zoover deze partijen evenwel een zekeren prijs 
niet opbrachten, konden zij opnieuw voor het buitenland worden 
geveild. De hoveniers maakten hiervan gebruik om telkens zoo 
groot mogelijke hoeveelheden tegelijk naar de veilingen te zenden, 

1) Zie omtrent een en aDder Me de dee 1 i n g e n 1 2, bIz. 140-145. 
") Zie Mededeelingen 7, biz. 30; 10, bIz. 73-74. 
3) Zie Mededeelingen 6, biz. 45-46. 
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waardoor de prijzen zoo laag werden, dat groote hoeveelheden, 
voor het buitenland konden worden over-geveild. Dit had tenge
volge, dat de aanvoeren op de veilingen onregelmatig waren, zoo
dat de kleinhandelaren den eenen dag veel, den anderen dag niet 
genoeg kregen en de prijzen te hoog werden. Ret Gemeente
bestuur van Utrecht deed een poging om verandering in deze voor 
de stad ongunstige regeling te verkrijgen 1). 

In het najaar van 1918 is met twee cooperaties van groenten
handelaren een regeling getroffen, volgens welke zij aan het Le
vensmiddelenkantoor geregeld opgave zouden doen van de door 
hen aangekochte hoeveelheden, de daarvoor betaalde prijzen en 
de kleinhandelsprijzen, welke de aangesloten leden bij den ver
koop van de groenten zouden berekenen 2). 

Voorts gaf het Gemeentebestuur aan een grossier vergunning 
om in tenten naast de vischkramen groenten te verkoopen ten 
einde daardoor groenten verkrijgbaar te stellen tegen lagere prij
zen dan in den kleinhandel gangbaar waren 3). 

Deze maatregelen hebben evenwel niet de prijsregelende uit
werking gehad, die het Gemeentebestuur er van verwachtte. Als 
uiterste middel om de te hoog te achten prijzen van de particu
Here handelaren te drukken heeft de Gemeente in het najaar van 
1919 den verkoop van groenten zelf ter hand genomen. Ret daar
toe strekkende voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 
September 1919 ,) heeft de Raad op 2 October d. a. v. aange
nomen. Aanvankelijk vond de verkoop plaats in de vischkiosken; 
na I J anuari 1920 zijn evenwel een aantal "groentenkramen" in 
gebruik genomen, welke de Gemeente voor den evenbedoelden 
grossier heeft doen bouwen en aan hem tot den genoemden 
datum had verhuurd, maar die hij, aangezien zijn overeenkomst 
met de Gemeente eindigde, op dien dag moest ontruimen. 
In een nadere voordracht, wa'arin deze bemoeiing van de Gemeen
te is besproken 5), hebben Burgemeester en Wethouders betoogd, 
dat voorshands het ingrijpen van de Gemeente niet kan worden 
gestaakt. 

1) Zie omtrent een en ander Me de dee lin g e n 8, biz. 20-21. 
I) Zie Mededeelingen 12, bIz. 149. 
3) " " 1 2, " 149 en 13, biz. 47. 
') Zie de V e r z a mel i n g van g e d r u k t era ads v 0 0 r d rae h ten 

de r Gem e e n t e U t r e c h t I 9 1 9, no. 106. 
6) Zie de V e r z a mel i n g van g e d r u k t era ads v 0 0 r d rae h ten 

d erG e m e e n t e U t r e c h t 1 9 2 0, no. 19. 

\ 
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De distributie van p e u I v r u c h ten verliep, vooral sedert 
de zorg voor de levering aan de Regeeringscommissarissen was op
gedragen, vrijwel ongestoord. Behalve groene erwten en bruine 
boonen, werden ook fijnere so orten peulvruchten, ill. capucijners, 
witte boonen, kievitsboonen 1) in distributie gebracht, doch in 
mindering op het voor peulvruchten geldende rantsoen (1 K.G. 
per hoofd in de 4 weken). 

Nadat de uitgifte van rij st uit den door de Gemeente Utrecht 
aangekochten voorraad op 10 Augustus 19 I 6 was gestaakt 2), 
bestemde het Gemeentebestuur de nog overblijvende hoeveelheid 
om te dienen, wanneer zich te eeniger tijd moeilijkheden op een of 
ander gebied mochten voordoen 3). 

In October 1917 bleek, nadat het rantsoen reeds aanzienlijk 
was gedaald (tot O. I K.G. per hoofd per week), dat de distributie 
van rijst van Regeeringswege spoedig zou worden gesloten. Om te 
zorgen, dat elk huisgezin over eenigen voorraad kon beschikken, 
waaruit zou kunnen worden geput, indien in den komenden win
ter tengevolge van stremming van het vervoer door vorst of an
dere oorzaken, de voorziening met brood en aardappelen werd 
belemmerd, deed het Gemeentebestuur in degenoemde maand aan 
alle ingeschreven houders van levensmiddelenbonboekjes zooveel 
- afzonderlijk daarvoor gedrukte - bons voor den aankoop 
van I K.G. rijst uitreiken, als overeenkwam met het aantalleden 
van het gezin. Daarbij werd er uitdrukkelijk op gewezen, dat 
deze rijst moest dienen als reservevoorraad en dat men haar zoo 
lang mogelijk moest bewaren 4). 

Bij beschikking van 27 November 1917 5) voerde de Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel het artikel rijst af van de 
lijst van goederen, aangewezen krachtens artikel 1 Distributie
wet 1916 e). De Minister maakte daarbij bekend, dat de in den 
lande beschikbare voorraden niet voldoende waren, om met de 
distributie van het artikel op de gewone wijze te kunnen voort
gaan en deelde verder mede, dat een regeling in voorbereiding 

') Zie Mededeelingen 9, bIz. 87. 
2) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 36. 
3) Zie M e d e dee lin g e n 2, bIz. 31. 
4) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 9, bIz. 88. 
5) Zie Staatscourant no. 278; H e rdrukken 1917.no.48.bIz.1 6. 
6) Zie M e d e dee lin g e n 1 0, bIz. 83 - 84. 
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was om de nog aanwezige partijen te doen strekken voor zieken 
en zwakken. Tot slot schreef de Minister, dat daarenboven de 
verder nog beschikbare hoeveelheden konden worden gebezigd 
"om in perioden van groote schaarschte aan andere voedings
"middelen, als b.v. aan aardappelen, tijdelijk ter vervanging 
"daarvan te dienen". 

Overeenkomstig de nadere bepalingen van den Minister is te 
Utrecht sedert het eind van 1917rijst ten behoeve van zieken en 
zwakken uitgedeeld, doch werd de averige distributie van het 
artikel geeindigd. 

In het voorafgaande werd reeds medegedeeld, dat het Gemeen
tebestuur in de laatste dagen van Maart 1918 met het oog op de 
vermindering van het broodrantsoen nogmaals een extra uitgifte 
van rijst uit den eigen voorraad van de Gemeente he eft doen 
plaats vinden 1). Voor zoover deze voorraad ontoereikend was, 
werd geput uit de overschotten, welke vroeger bij de distributie 
waren overgebleven. Wederom werden aan alle ingeschreven 
gezinshoofden voor de leden van hun gezin, alsmede aan alle alleen 
loopende personen bonbladen toegezonden, waaraan zich - dit
maal 13 - bons, elk voor Ions rijst, bevonden. Te beginnen met 
3 April 1918 was wekelijks een bon geldig. In totaal strekte de 
voorraad, die aan de winkeliers voor deze distributie werd uit
gegeven, tot 2 Juli. Van den genomen maatregel werd op 10 
April kennis gegeven aan den Minister. Daarbij werd opgemerkt, 
dat het vooral aan deze rijst-uitdeeling was te danken, dat bij de 
verlaging van het broodrantsoen te Utrecht ongeregeldheden, 
zooals zich die elders hadden voorgedaan, achterwege waren ge
bleven. Hieronder wordt het een en ander medegedeeld omtrent 
de bezwaren, welke de Minister tegen de ondernomen rijstdis
tributie heeft ingebracht, ten gevolge waarvan zij na 8 weken 
(25 Mei) moest worden gestaakt 2). 

Inrniddels deed de Regeering van 22 April 1918 af wederom 
eenigen tijd rijst distribueeren ter aanvulling op het geringe 
aardappel-rantsoen 8). 

In November 1918 kon tengevolge van het vrijlaten van rijst 
uit de stelling Amsterdam na het sluiten van den wapenstilstand 

1) Zie hierboven,blz.64.Zievoorts Mededeelingen I I,biz. 10-12. 
1I) Zie hieronder, bIz. 91-95. 
8) Zie Med'edeeiingen I I, biz. 94. 
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de algemeene distributie in de Gemeenten (0.5 K.G. per hoofd per 
4 weken) worden hervat 1). 

In Mei 1919 kwam voor het eerst weder rijst in den vrijen 
handel. De maximumprijs, welke voor de distributierijst steeds 
14 cent per t K.G. had bedragen, werd toen verhoogd 2). Het is 
zeer te betreuren, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel de rijstvoorziening, wegens de beperktheid van de in 
den eersten tijd beschikbaar komende hoeveelheden niet nog een 
tijd lang in handen van Rijk en Gemeente heeft gehouden. In 
den zomer van 1919 was een ingrijpen noodig 3), hetwelk wellicht 
vermeden had kunnen worden, indien de handel niet·zoo spoedig 
de vrije beschikking over het artikel had teruggekregen. De min
der gelukkige gevolgen, die het gevoerde Regeeringsbeleid heeft 
geschapen en de taIrijke - voor zoover niet zelfs onbeantwoord, 
dan toch zonder succes gebleven - pogingen, die de Burgemees
ter van Utrecht bij den Minister heeft aangewend om althans 
voor zijn Gemeente een behoorlijke regeling te verkrijgen, zijn 
besproken in het tweede gedeelte van mijn hierboven vermeld 
artikel over "Het loslaten van de Regeeringsbemoeiing in zake 
de levensmiddelenvoorziening" in de Economisch-Statistische 
Berichten van 15 October 1919 4

). 

Zooals in het bovenstaande is vermeld, heeft de Gemeente 
Utrecht eenige maIen den rijstprijs tot 10 cent per t K.G. ver
laagd 5). Deze verlaging wordt hieronder nader besproken G). 

Gort. Omdat het gaar-koken van g 0 r t veel tijd en dus veel brand-
stoffen kost, heeft het Gemeentebestuur van Utrecht in Mei 1917 
in de dagbladen aan de bevolking den raad gegeven de gort v66r 
het koken in den koffiemolen te maIen 7). 

In April 1918 schafte de Gemeente zich een electrische gort
molen aan ten einde een gedeelte van de Regeeringsgort gemalen 
in distributie te brengen 8). 

') Zie Me d e dee 1 i n g e n 1 2, " 152 . 
• ) " " 13, " 49. 
S) Zie Staatscourant no. 161; Herdrukken 1919, bIz. 538-539. 
') Economisch-Statistische Berichten, 4de jaargang no. 198, bIz. 948-950. 
6) Zie hie r b 0 v e n, biz. 72. 
6) Zie hieronder,blz.87-88. 
7) Zie Me d e dee 1 i n g e n 7, biz. 38. 
8) " 1 1, " 100. 
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Eind J anuari 1919 is de beschikbaarstelling van gort bij ge
brek aan voorraad opgehouden I}. 

Toen het rantsoen van de h a v e r m 0 u t in Augustus 1917 
te gering werd - de Gemeente ontving slechts 75 K.G. per 1.000 
inwoners voor 4 weken - om alle kruideniers (ongeveer 350) in 
de distributie er van te handhaven, stelde de Gemeente Utrecht 
dit artikel een tijd lang voor zieken en zwakken bij de apothe
kers verkrijgbaar B} . De vraag van het publiek naar havermout 
was steeds groot. Het is te betreuren, dat van dit artikel niet 
grootere hoeveelheden konden worden beschikbaar gesteld. 

De voorziening van vet is vooral in den loop van het j aar 
1918 zeer netelig geworden. Aanvankelijk vond alleen de distri
butie van bak- en braadvet uitsluitend door bemiddeling van de 
Gemeentebesturen plaats8), terwijl die van boter werd geleid over 
de Gemeenten en den vrijen handel naar verkiezing van de klein
handelaren. Sedert Februari 1917 werd evenwel ook de beschik
baarstelling van laatstgenoemd artikel alleen aan de Gemeente
besturen opgedragen. De voorziening met margarine - behalve 
normaal-margarine, welk artikel aan de zorg van de Gemeente
besturen was toevertrouwd - werd uitgevoerd door het Vetbureau 
van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (N. O. T.). 

In den winter 1917-1918 gaf de distributie van margarine 
veel reden tot klagen. Bij de toewijzing van 'voorraden scheen 
niet voldoende te worden rekening gehouden met den normalen 
omzet van de onderscheidene winkeliers. Talrijke kleinhande
laren waren telkens zeer spoedig uitverkocht. Het publiek liep 
van den een naar den ander en werd ongeduldig. Het Gemeente
bestuur van Utrecht knoopte onderhandelingen aan met een In
specteur van de N. O. T. over een verdeeling der voor Utrecht 
beschikbar~ voorraden onder de winkeliers overeenkomstig de 
verantwoording van voor den verkoop van margarine geldig te 
verklaren bons uit het levensmiddelenbonboekje. De Commissie 
van de N. O. T., die in deze te besllssen had, weigerde evenwel 
aan deze regeling haar goedkeuring te hechten. De hulp van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid werd ingeroepen. Deze gaf 

') Zie Me d e dee 1 i n g e n 12, biz. 153. 
") .. 8, biz. 25; 1 0, biz. 84. 
8) .. 4, .. 36; 5, .. 38. 

Havermout. 

Vet, boter, 
margarine. 
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echter te kennen, dat het reeds 2t jaar beproefde distributie-sys
teem voldoende zorgde voor een goede en gelijkmatige verdee
ling 1). 

Bij rondschrijven van 19 April 1918 2) deelde de Minister aan 
de Burgemeesters mede, dat eerlang zou worden overgegaan tot 
een aIgeheele vet-rantsoeneering. Daarbij zouden dan op vet
kaarten 4 soorten van vet worden beschikbaar gesteld: nI. boter, 
melange A, melange B - beide bestaande uit een mengsel van 
boter en margarine - en normaal-margarine. Het laatste artikel 
zou in de plaats treden voor het tot dusver gedistribueerde bak
en braadvet. De rantsoeneering, waarvoor bij beschikking van 31 

\ Mei 1918 3) een distributieregeling werd uitgevaardigd, is op 3 
Juni 1918 in werking getreden. De tijd, waarvoor het rantsoen 
- hetwelk gesteld werd 250 gram per hoofd - moest strekken, 
werd aanvankeIijk bepaald op 7 dagen .), doch met ingang van 15 
Juli 1918 5) nader gesteld op 10 dagen 8). Na het sluiten van den 
wapenstilstand werd het bedoelde tijdvak teruggebracht tot 9 
dagen 7). In verband met de zich verbeterende omstandigheden 
werd op 24 Maart 1919 de handel in boter vrijgelaten en, in
gaande 3 Mei 1919, de distributie van de margarine-melanges 
opgeheven 8) ; die van normaalmargarine is nog tot 28 Mei 
1920 voortgezet 9). 

Eenigen tijd na de inwerktreding van de vetrantsoeneering ont
stond er een uitgebreide handel in gestolen en valsche vetkaarten. 
Om te beletten, dat te Utrecht wederrechtelijk op bons van zoo
danige kaarten boter en margarine zou worden verkocht - waar
door de rantsoeneering werd verstoord en het bedrag, dat de Ge
meente uithoofde van het prijsverschil op de margarine en de 
melanges had bij te betalen, noodeloos werd vergroot - heeft 
aldaar een tijd lang de bepaling gegolden, dat voor den koop en 
verkoop van de gerantsoeneerde vetten behaIve de inwisseling 
van een bon van de desbetreffende vetkaart, de overgifte van 

1) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 1 0, bIz. 96 en 97. 
2) Staatscourantno. 92; Herdrukken 1918, bIz. 504-507. 
3) " 125; " 671-675. 
4j .. 129; .. 701. 
6) .. " 156; " " .. 843-844. 
6) Zie omtrent een en ander Me de d e el in g e nil, bIz. 104-113. 
7) S t a a t s c 0 u ran t no. 272; Her d r u k ken 1 9 1 8, bIz. 1666-1667. 
8) Zie Mededeelingen 13,blz. 50-51. 
9) S t a a t s c 0 u ran t no. 96; Her d r uk ken 1 92 0, bIz. 161. 
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een daartoe geldig verklaarden bon nit het levenmiddelen-bon
boekje noodig was 1). 

Nauw verband met den vetnoo.d hield het in, den zomer van Zeep. 

1918 ingetreden gebrek aan z e e p. Te beginnen met Januari 
1917 werd Regeerings-zachte zeep verkrijgbaar gesteld. Een rege-
ling, welke kon worden gemaakt met een te Utrecht gevestigde 
zeepfabriek vergemakkelijkte de distributie daarvan voor deze 
Gemeente belangrijk 2). Storingen in deze voorziening deden zich 
dan ook niet voor, totdat ook elders gevestigdefabriekenopdracht 
tot levering naar Utrecht kregen 3). Tegen het voorjaar van 1918 
werd het rantsoen steeds geringer. Ten slotte kon geen zachte 
zeep meer worden gedistribueerd '). 

In April 1918 trof de Gemeente een regeling met de afdeeling 
Olien en Vetten van de N. O. T. ten aanzien yan de levering van 
harde zeep en zeeppoeder. De Gemeente kreeg de gelegenheid 
rechtstreeks van de fabrieken zeep te betrekken 5). De nood 
was inderdaad hoog gestegen. De voorziening hielp niet dadelijk 
afdoende. Er kwamen betoogingen van het publiek voor, waarbij 
op het verkrijgbaarstellen van meer zeep werd aangedrongen. 
Eerst langzamerhand kon verbetering in den toestand worden 
verkregen. Ook minder gebruikelijke soorten van zeep, zooals 
kleizeep, werden gedistribueerd I). 

De distributie van k a a s verliep vrijwel regelmatig. Ook de Kaas. 

magere soorten werden in de distributie begrepen. Zij waren ech-
ter bij het publiek weinig gewild. In 1918 werden ook zachte kaas 
en nitschotkaas beschikbaar gesteld 1). 

In verband met den ongeregelden aanvoer van de Regeerings- Eieren. 

e i ere n en omdat de prijzen, welke de Gemeente daarvoor 
moest betalen, bij de dalende markt op schade dreigden nit 
te loopen, kocht de Gemeente Utrecht in de eerste maanden van 

!o) Zie M e d e dee Ii n g e n 1 2, bIz. 155. 
2) .. 4, .. 38. 
8) .. 1 0, .. 108. 
4) .. 12, .. 166. 
5) •• .. 1 1, .. 133-136. 
6) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g (' n 1 2, biz. 164-169. 
7) Zie Me d e dee lin g e n 1 2, biz. 160. 

NED . ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 6 



82 DE GEMEENTE EN DE DISTRIBUTIE VAN GOEDEREN 

1917 meermalen rechtstreeks eieren op de veiling te Amersfoort 1). 
Sedert 1916 zijn in alle distributie-winters, behalve versche 
eieren, ook kalkeieren gedistribueerd 2). In November 1917 be
richtte de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dat 
wegens de schaarschte de geheele productie van eieren voor de 
kalkerij moest worden bestemd en dat tot nadere aankondiging 
aan de Gemeentebesturen geen versche eieren meer konden wor
den geleverd. De Minister stelde tevens voor alle versche eieren 
- dus niet, zooals voorheen, aIleen voor de Regeeringseieren -
een maximumprijs vast van 16 cent per stuk 3). Op 2 Februari 
1918 werd deze prijs verlaagd tot 14 cent f). In Februari en Maart 
wist de Gemeente nog eenige partijen (samen ruim 60.000 stuks) 
te koopen, welke bij de winkeliers tegen 12l cent konden word,en 
verkrijgbaar gesteld. Op 6 Maart 1918 6) trok de Minister de 
maximumprijzen' voor eieren in 6) . 

Den 8sten April vaardigde de Minister evenwel opnieuw maxi
mumprijzen uit (kleinhandelsprijs wederom 14 cent per stuk) 7). 
Deze maatregel had tot gevolg, dat alle eieren uit den handel 
verdwenen. In opdracht van den Minister nam de Burgemeester. 
van Utrecht op 20 April aIle op de wekeIijksche boter-, kaas- en 
eiermarkt aangevoerde eieren (in het geheel slechts 4.013 stuks) 
in bezit. De Gemeente trachtte eieren te koopen, doch kon niet 
meer 'dan 96.000 stuks machtig worden. De leveranciers weiger
den ze voor den maximum-groothandelsprijs af te staan. De in
bezitgenomen en nog ontvangen eieren werden aan de winkeliers 
ten verkoop verstrekt. Bij onderzoek bleek, dat ook de kleinhan
delaren bijna niets meer ontvingen. Op 27 April werden in de 
geheele stad bij slechts 4 winkeliers eieren aangetroffen, te zamen 
tot een hoeveelheid van ongeveer 1.000 stuks. De bedoelde klein
handelaren kregen order hunne 'voorraden des avonds - het 
was Zaterdag - onder toezicht van het Levensmiddelenkantoor 
bij niet meer dan 5 stuks tegelijk uit te verkoopen. 

In Mei ontving de Gemeente door bemiddeling van de Eier-
vereeniging nog twee zendingen eieren, in het geheel bijna 100.000 

') Zie M e de d e e lin g e n 5, bIz. 40; 9, bIz. 53. 
2) " " 2, " 37; 9, bIz. 96. 
3) Zie S t a a t 5 co U ran t no. 265 ; H e r d r U k ken 1 9 1 7, no. 46, bIz. 2. 
4) Zie S t a a t 5 co U ran t no. 28; Her d r U k ken 1 9 1 8, bIz. 90. 
6) Zie S t a a t 5 C 0 U ran t no. 55; H e r d r U k ken 1 9 1 8, bIz. 277. 
6) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 10, bIz. 88-89. 
7) Zie S t a a t s C 0 U ran t no. 82 ; H e r d r U k ken 1 9 1 8, biz. 41 7 - 41 8. 
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stuks. Voor het overige voorzag een belangrijk deel van de be
volking zich, voor zoover dat ging, op clandestiene wijze boven 
maximumprijs van eieren. Verschillende keeren werd proces
verbaal opgemaakt en bovendien werden taIrijke grootere en 
kleinere partijtjes in bezit genomen, die wegens overtreding van 
het verbod van vervoer werden aangehouden. Deze hoeveelheden 
werden door het Levensmiddelenkantoor aan zieken toegewe
zen 1). 

Intusschen maakte het Gemeentebestuur gaarne gebruik van 
een aanbieding van den Minister van een aanzienlijke hoeveelheid 
kaIkeieren. Er schenen 10.000.000 stuks beschikbaar te zijn. De 
Gemeente bestelde voorlodpig 100.000. N a een briefwisseling over 
het lange uitblijven van de zending, en nadat de verschuldigde 
gelden reeds waren gestort, berichtte het R. D. K. echter, dat de 
toegezegde levering niet kon worden uitgevoerd, doordat de voor
raden ten gevolge van breukschade en onvoldoende inlevering 
door de kaIkers zulks niet toelieten. Het Rijk zat m. a. w. met 
den leegen dop en de Gemeente had niet eens het halve ei I Het 
Gemeentebestuur beklaagde zich over deze behandeling emstig 
bij den Minister I). 

Hoewel de Minister in den zomer van 1918 een nieuwe regeling8) 
voor de eiervoorziening (een regeling van het vervoer) maakte, 
bleef het een gesukkel. Een van de eerste daden van den nieuwen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, den heer Van 
IJsselsteijn was de opheffing van de maximumprijzen en het 
vervoerverbod van eieren 0). Terstond kwamen toen weder eieren 
in den vrijen handel beschikbaar, zij het, dat de prijs aanstonds 
steeg en Zelfs in den loop van den winter een ongekende hoogte . 
bereikte 6). KaIkeieren werden in den winter 1918-1919 uit
sluitend voor zieken beschikbaar gesteld I). 

De voorziening met sui k e r door berniddeling van de Ge- Suiker. 

meente 7) is in October 1916 vervangen door een andere regeling, 

1) Zie omtrent een en ander M ede deeli n g en 11, bIz. 115-116 . 
• ).... .. " .... 116-117. 
8) Zie Staatscourant no.157 'enI75; Herdrukken 1918,bIz.869-

872 en biz. 975-979. 
0) Zie S t a a t s c 0 u ran t no. 221; Her d r u k ken 1 9 1 8, biz. 1291. 
6) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 34, noot 1. 
6) Zie omtrent een en ander Me de dee lin g e n 1 2, biz. 156-159. 
7) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 36. 
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waarbij de Gemeente niets anders te doen had, dan bestelbiljetten 
af te stempelen, die de winkeliers bij hun grossiers wenschten in te 
dienen, voor zoover deze met het norm ale gebruik van die winke
tiers overeen kwamen 1). Ret suikerdistributiekantoor (later ge
heeten het Rijkskantoor voor suiker) zorgde onder deze regeling 
voor de uitvoering van de aldus gewaarmerkte bestellingen door 
den groothandel. Evenwel heeft de Gemeente Utrecht ingevolge 
toewijzing van het genoemde kantoor in de winters 1917 -1918 en 
1918-1919 rechtstreeks een reservevoorraad suiker ontvangen 
om in geval van gestremd vervoer voldoende hoeveelheden binnen 
haar gebied te hebben 2) . 

Met ingang van 29 Juli 1918 is het gebruik van suiker gerant
soeneerd door het artikel uitsluitend verkrijgbaar te stellen op 
bons uit het gemeentelijke levensmiddelenboekjes 3). Het rant
soen, dat op 250 gram per week ,) werd bepaald, was niet ruim. 
Ingaande 5 Mei 1919 is het verhoogd tot 350 gram per week Ii). 

In Maart 1919 werd bekend, dat de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel maatregelen nam om ter lenigingvan het ge
brek aan suiker, verschillende industrieen te voorzien van saccha
rine als zoetstof. Hiertegen rezen van vele zijden bezwaren, om
dat het in hooge mate ongewenscht werd geacht, dat de overheid 
het gebruik van dit, in de laatste tientallen jaren met goed gevolg 
bestreden, suiker-surrogaat in de hand zou werken. De zaak werd 
besproken o. a. in een bijeenkomst van den Minister met de ver
tegenwoordigers van de Gemeentebesturen. In aansluiting aan het 
daar verhandelde zond het Gemeentebestuur van Utrecht op 27 
Maart 1919 een dringenden brief aan den Minister, waarin het hem 
met nadruk verzocht van zijn plan af te zien en er den Minister van 
verwittigde, dat het aan den onder beheer van de Gemeente 
staanden Keuringsdienst voor Eet- en Drinkwaren geen vrijheid 
zou verleenen om af te wijken van den tot dusver toegepasten regel, 
dat goederen, waarin saccharine is verwerkt, als ondeugdelijk van 
samenstelling worden afgekeurd, al was dan ook de saccharine 
van Regeeringswege aan de fabrikanten van die goederen ver-

I 

1) Zie de distributieregeling in de S t a a t s c 0 u ran t no. 242; Her d r u k· 
ken 1 9 1 6, biz. 142-147. 

2) Zie Me d e dee lin g e n 2, biz. 32- 35; 1 0, biz. 94; 1 2, biz. 161. 
3) Zie Staatscourant no.16B; Herdrukken 19IB,blz.9IB-925. 
0) Zie S t a a t s C 0 u r a n t no. 16B ; H e r d r u k ken 1 9 1 B, bIz. 926-927. 
") Zie Staatscourant no. 97; Herdrukken 1919, blz. 3BB. 
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strekt. Aan het verzoek, dat het Gemeentebestuur, tot de Be
sturen van enkele andere Gemeenten richtte, om hetzelfde 
standpunt in te nemen en bij den Minister instem~ing met het 
verzonden schrijven te betuigen, werd door verschillende van hen 
voldaan. Burgeineester en Wethouders ontvingen van den Mi
nister reeds op 31 Maart het lakonieke - gedrukte - antwoord, 
dat de aangelegenheid zijn volle aandacht had. Uit de praktijk 
is gebleken, dat aan het voornemen om aan fabrikanten van li
monades e. d. saccharine te geven, geen uitvoering is gegeven. 
W~l zijn aan koffiehuizen en hotels klontjes gesaccharineerde 
suiker voor gebruik bij thee, koffie ~nz. verstrekt. Deze klontjes 
waren echter licht rose getint en derhalve voor het publiek te on
derscheiden van zuivere suiker. Van waren-vervalsching was 
daarbij dus geen sprake. Door den Keuringsdienst is dan 
ook geen beslag gelegd wegens ondeugdelijke samenstelling 
van waren 1). 

De bemoeiing van de Gemeenten ten aanzien van de k 0 f fie Koffie en thee. 

en the e heeft zieh, evenals die ten opziehte van de suiker, be-
perkt tot medewerking aan de voorziening rec.htstreeks van Re
geeringswege. De Gemeente had slechts te zorgen voor de uit-
reiking van de thee- en koffiekaarten. De levering van de noodige 
voorraden aan de kleinhandelaren geschiedde door tusschen-
komst van het Rijkskantoor voor koffie en thee 2). 

Sedert de instelling van de distributie in October 1917 is tot 1 
Februari 1918 - behoudens in de eerste weken, toen een paar 
keeren het "lichaam" (d. w. z. het van bonnen ontdane vierkante 
middenstuk) van juist vervallende broodkaarten daarvoor gel
dig verklaard werden, geregeld thee en koffie beschikbaar ge
steld op de bons van de koffie- en theekaarten. Op den genoem
den datum is de beschikbaarstelling van thee wegens gebrek aan 
voorraad voorloopig gestaakt 3). Uit de beschikbare hoeveelheden 
isevenwel metingangvan 15 Juni 1918 op bon no. 21 van de 
eerste koffie- en theekaart nog 1 tons thee per hoofd van de 

') Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 13, bIz. 53-56. 
2) Zie de distributieregeling, in de S t a a t s C 0 u ran t no. 203; Her d r u k

ken 1917, no. 35, bIz. 20-24. 
3) Zie Me de dee 1 i n g e n 1 0, biz. 103. 
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bevolking uitgedeeld 1) en met ingang van 5 Februari 1919 op 
bon 52 van de tweede koffie- en theekaart nogmaals Ions 2). 

In J anuari 1919 vermeldden de dagbladen, dat de handelaren 
in thee huiverig waren om op de Londensche markt thee te koo
pen, omdat zij daarvoor prijzen zouden moeten betalen, welke 
bij den verkoop in ons land met inachtneming van de geldende 
maximumprijzen geen voldoende winst overlieten. Ret Gemeen
tebestuur van Utrecht drong er toen bij den Minister van .Land
bouw, Nijverheid en Handel op aan, de maximumprijzen te ver
hoogen en betoogde daarbij, dat de gansche bevolking weI zoo 
buitengewoon op het gebruik van thee gesteld was gebleken, dat 
zelfs de minder gegoeden een stijging van den prijs voor de her
krijging van het artikel gaarne zouden over hebben. Met ingang 
van 4 Februari 1919 trok de Minister aile voorschriften omtrent 
de distributie en de prijzen van thee in 3). Voor de distributie 
van de thee, verkrijgbaar gesteld op 5 Februari, bleef echter de 
oude prijs (29 cent per 0.1 K.G., 11.45 per t K.G.) van kracht i). 

De distributie van koffie is, ingaande 20 Mei 1919 opgeheven 6). 

Omtrent de distributie van k a a r sen ens c hem e r-
1 i c h ten (aangevangen in Mei 1915 )8), h 0 n den b roo d 
(Juli 1917) ,), kin d e r m eel (November 1917) 8), sag 0 en 
pakmeel (Maart 1918) 9), chocoladereepen (Mei 
1918)10), h u ish 0 u d jam (September 1918)11), ve r m i
celli en macaroni (December 1918)12), Ameri
k a a n s c h b u i k s p e k (Februari 1919)18), valt niets bijzon
ders te vermelden. 

1) Zie Staatscourant no. 120; Herdrukken 1918,bIz. 651-652. 
Zie ook Staatscourant no. 68; Herdrukken 1918,blz.318-321. 

2) Zie S t a a t 5 C 0 U ran t no. 4; Her d r u k ken I 9 1 9, bIz. 21- 22. 
3).. .. .. .. 29;.. .. .. 125-126. 
4) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 1 2, bIz. 162-163. 
5) Zie S t a a t s co u ran t no. 116; Her d r u k ken 1 9 1 9, bIz. 446. 
6) Zie Mededeelingen 7, bIz. 54-55. 
') 7, .. 56; 8, bIz. 39. 
8) 10, .. 84-85. 
9) 11, " 100. 
10) .. 11, .. 130-132. 
") .. 12, .. 156. 
12) .. 12, .. 39. 
13) .. 12, .. 86. 
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§ 4. Strijd tusschen Gemeente en Rijk op sommige punten. 

Uit het bovenstaande is gebleken, dat de Gemeente Utrecht 
een paar malen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid 1) om 
de Regeeringsgoederen beschikbaar te stellen tegen 1 age r e 
p r ij zen dan de door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel daarvoor aangegeven bedragen. 

Van 12 Februari tot 5 Maart 1917 zijn te Utrecht g e z 0 ute n 
v ark ens car bon a den met een vedaging van 20 cent 
per K.G. gedistribueerd. Gelijk boven is opgemerkt, is ter 
voldoening aan een daartoe strekkend dringend verzoek va.n 
den Minister aan deze verlaging een einde gemaakt. De reductie 
heeft aan het Rijk t 2.813,85 en aan de Gemeente t 281,38 
extra gekost 2). 

Naar aanleiding van de verlaging van den kleinhandelsprijs 
voor a a r d a p pel e n met 1 cent per K.G. (van 6t tot 5t cent), 
welke van 12 Februari tot 12 Mei 1917 te Utrechtheeft gegolden 3), 
en die voor r ij s t met 8 cent per K.G. (van 14 cent tot 10 cent 
per 1 K.G.), welke er van 5 tot 17 Februari 1917 van kracht is 
geweest '), berichtte de Minister op 24 Februari 1917 telegraphisch 
aan het Gemeentebestuur, dat ten aanzien van Gemeenten, die 
Regeeringsgoederen beneden de door hem in overweging gegeven 
maximumprijzen beschikbaar stelden, inhouding van het toege
dachte aandeel uit de opbrengst van de Oorlogswinstbelasting 
in ernstige overweging zou worden genomen. Deze aangele
genheid maakte kort daarop een punt van bespreking uit in een 
vergadering van de Commissie van Bijstand in zake Uitvoering 
Distributiewet 1916 met de vertegenwoordigers van de Gemeen
tebesturen, in welke bijeenkomst werd toegezegd, dat de Gemeen
ten voortaan in dergelijke gevallen zooveel mogelijk tijdig over
leg met den Minister zouden plegen en dat de Minister zijnerzijds 
zijn voornemens tot verhooging van de prijzen te voren met de 
Gemeentebesturen zou doen bespreken 5). De vedaging van de 
prijzen voor aardappelen en rijst hebben aan het Rijk onder-

') Zie hie r b 0 ve n, bIz. 42-43. 
') Zie Mededeelingen 7, bIz. 4-5. 
I) Zie hie r b 0 v e n, biz. 71. 
') .. .. 78. 
0) Zie M e d e dee I i n g e n 6, biz. 7. 

I 
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scheidenlijk 129.076,086 en 15.483,24 en aan de Gemeente 
12.907,60 en 1548,32 extra gekosU). 

In de voorafgaande bladzijden is reeds aangestipt, dat het Ge
meentebestuur van Utrecht eenige keeren met den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel s t r ij d heeft gevoerd over 
het behoud van de beschikking over eenige, door de Gemeente 
aangekochte partijen levensmiddelen. Ook heeft de Gemeente in 
een min of meer uitvoerige briefwisseling met qen Minister haar 
standpunt in enkele andere zaken moeten verdedigen. 

De strijd om het behoud van partijen levensmiddelen heeft ge
loopen over de in den zomer van 1917 gekochte hoeveelheid g e
Z 0 ute n v ark ens v lee s c h, w~arvan op het oogenblik, 
dat het verbod van aflevering van varkensvleesch werd uitge
vaardigd, 150.000 K.G. ter beschikking van de Gemeente lag 2), 
en voorts over het restant van de in J uni 1916 ingeslagen partij 
r ij s t, welke, vermeerderd met uit de distributie overgehouden 
overschotten, in het einde van Maart 1918 onder de winkeliers 
was verdeeld om gedurende 13 weken (van 3 April tot 2 Jull) aan 
de bevolking Ions rijst per week te kunnen uitgeven ter gemoet
koming in het verlaagde broodrantsoen 8). Ten slotte is nog een 
soortgelijk punt van verschil voorgekomen ten aanzien van een 
partij vet, die door de Gemeenteslachtplaats in het najaar van 
1918 was bijeengezameld en, na smelting, tegen den kostprijs -
welke op 13.53 per K.G. was komen te staan - aan de Commissie 
voor de Centrale Keuken ') was afgedragen, waardoor deze Com
missie in staat werd gesteld om in de spijzen - en met name in 
de schoolvoeding - vet te verwerken, zonder dat daarvoor bons 
voor Regeerings-bak- en -braadvet uit het levensmiddelenbon
boekje behoefden te worden ingevorderd. OVer elk van deze drie 
zaken verzocht de Minister, onderscheidenlijk op 26 October 1917, 
18 April 1918 en 2 April 1918 aan het Gemeentebestuur om in
lichtingen. 

Wat het g e z 0 ute n va r ken s v lee s c h betreft, be-

') Zie Me d e dee 1 in g en.." bIz. 4-5. 
2) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 61. 
3) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 64 en 77 . 
• ) Zie hi e ron d e r , biz. 103. 
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richtte het Gemeentebestuur den Minister, dat het had gemeend 
tot den aankoop te moe ten overgaan ten einde er voor te zorgen, 
dat Utrecht niet in belangrijk slechter conditie zou verkeeren 
dan de omliggende plattelandsgemeenten, waar de boeren voor 
eigen gebruik varkens slachtten. Het deed den Minister opmerken, 
dat de uitgifte van de oorspronkelijk aangekochte hoeveelheid 
van 200.000 K.G. op de bevolking van Utrecht slechts een ver
bruik van Ii K.G. per hoofd gedurende een geheelen winter zou 
beteekenen. De Minister antwoordde, dat het niet overeenkom
stig zijn bedoeling was, dat somInige Gemeenten de hand legden 
op voorraden van gerantsoeneerde artikelen om daarmede het 
te harer beschikking gestelde rantsoen te kunnen verhoogen en 
verzocht het Gemeentebestuur de partij vleesch aan de Rijkscom
missie van Toezicht op de Vleeschvereeniging af te dragen tegen 
den besteden inkoopsprijs of ten hoogste den door den Minister 
voor de Gemeenten ten aanzien van gezouten varkensvleesch 
vastgestelden inkOOPsPrijs, indien het bedrag van aankoop dezen 
prijs te boven ging. 

Op verzoek van Burgemeester en Wethouders werd de aange
legenheid nader mondeling behandeld in een onderhoud, dat de 
Minister op 22 December 1917 had met den Wethouder voor de 
levensIniddelenvoorziening. Bij die gelegenheid betoogde de Wet
houder, dat het Gemeentebestuur, omdat er geen rantsoeneering 
van gezouten varkensvleesch bestond, niets ongeoorloofds had 
gedaan, doch enkel een maatregel van goede voorzorg voor het 
dreigende gebrek aan vleesch had genomen, in de uitvoering waar
van het niet zonder dat een onbillijkheid werd begaan, zou 
kunnen worden belemmerd. De Minister zegde in het gesprek toe 
in welwillende overweging te zullen nemen om aan de Gemeente 
toe te staan het vleesc:p. te doen rooken en het onder hare berus
ting te laten, Inits het niet zou worden gedistribueerd of verkocht 
zonder zijn toestemming. 

Toen na eenigen tijd bleek, dat de RijkscomInissie van Toe
zicht op de Vleeschvereeniging er bezwaar tegen koesterde, dat 
aan de Gemeente de beschikking over het vleesch zou worden ge
laten, doch overwoog om het van harentwege voor de Gemeente 
te bestemmen onder bepaIing, dat gedurende twintig achtereen
volgende weken geen Regeeringsvarkens aan haar zouden worden 
geleverd, terwiji de beslissing van den Minister nog steeds niet was 
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bekend geworden, richtten Burgemeester en Wethouders op 21 
Januari 1918eendringendschrijventotdenMinister, waarin zij er 
op wezen, dat deze regeling voor de Gemeente onaannemelijk was, 
omdat daarbij reeds van te voren zou vaststaan, dat de bevolking 
in 20 weken geen versch varkensvleesch zou kunnen gebruiken, en 
de Gemeente ook in andere opzichten er slechter aan toe zou zijn 
dan andere Gemeenten, die zich niet de moeite en opoffering had
den getroost om extra voorzieningen te treffen, en omdat ten 
slotte de Gemeente er een geldelijk nadeel bij zou lijden. Het Col
lege vestigde er nogmaals de aandacht op, dat door den aankoop 
van het vleesch geruimen tijd voordat het verbod van aflevering 
van vleesch was afgekondigd, niets in strijd met de bestaande 
voorschriften en bepalingen was gebeurd, en verzocht den Minis
ter met klem te willen beslissen overeenkomstig de toezegging, die 
hij in het onderhoud met den Wethouder had gegeven. 

Op 6 Februari 1918 berichtte de Minister, dat hij aan de Ge
meente toestemming verleende om van den voorraad gezouten 
varkensvleesch wekelijks een hoeveelheid te verbruike¥, overeen
stemmende met het rantsoen varkensvleesch, dat in die perioden 
aan andere Gemeenten zou worden verstrekt en onder inhouding 
van de zendingen Regeeringsvarkens. . 

Zoodra in het eind van Februari de levering van Regeerings- . 
varkens storing ondervond en deze in Maart geheel ophield 1), be
gon de Gemeente, na daarvan aan den Minister mededeeling . te 
hebben gedaan, met de distributie van het gezouten varkens
vleesch I). De uitgifte er van is tot 10 Juni 1918 voortgezet. Bij 
gebreke van een distributie van Regeeringsvleesch in dien tijd 
heeft de inhouding van eenig rantsoen niet plaats gevonden. 
Dientengevolge heeft men te Utrecht een tijdlang nog varkens
vleesch kunnen nuttigen, terwijl dat in het overige Nederland 
niet meer verkrijgbaar was. In het nadeelig verschil, dat bij den 
verkoop op de partij is gevallen, heeft het Rijk f33.417,29 bijge
dragen. Het overblijvende verlies tot een bedrag van f 118.120,91 t 
is ten laste van de Gemeente gekomen a). De van de gezouten var
kens afkomstige hammen zijn met ingang van 2,2 Mei 1918 tegen 
den kostprijs onder de slagers ter distributie verdeeld '). 

1) Zie hierboven, bIz. 14. 
t) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 10, biz. 27-32. 
3) Zie Mededeelingen II, bIz. 3-4. 
') .. I 1, .. 67. 
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Het was niet aileen het Gemeentebestuur van Utrecht, dat na Rijst. 

de verIaging van het broodrantsoen in Maart 1918 een distributie 
van r ij s t uit nog a<¥lwezige voorraden instelde. Op 16 April 
vaardigde de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel een 
algemeen rondschrijven 1) uit, waarin hij den Gemeentebesturen 
mededeelde, dat een distributie van rijst anders dan ten behoeve 
van zieken in strijd was met zijn aanschrijving van 27 November 
1917 2

) . De Minister zeide nog eens uitdrukkelijk te herhalen, dat 
alle rijst ter beschikking van de Regeering (het R. D. K.) moest 
blijven en dat de Gemeenten niet eigenmachtig hoeveelheden ter 
beschikking van de ingezetenen mochten stellen. Hij merkte 
voorts op, dat de rijst, behalve voor zieken en zwakken, bestemd 
moest blijven "als voedselreserve, om in tijden van zeer bijzondere 
"schaarschte aan aardappelen, als rantsoen-aanvulling te kunnen 
"dienen". Wanneer tot de uitgifte voor dit doel zou worden over- , 
gegaan, kon echter uitsluitend door den Minister worden bepaald 
en stond niet ter beoordeeling aan de plaatselijke autoriteiten. De 
MInister wees er op, dat bevoordeeling van de ingezetenen van de 
eene Gemeente boven die van de andere in de h~erschende tijden 
van beperkte voedselvoorziening ongewenscht was. De Minister 
drong er bij de Gemeentebesturen op aan zich in het b~jzonder 
wat de rijst betrof, stipt aan zijn wenschen te houden. 

Op 18 April 1918 beantyvoordde de Minister het schrijven van 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht van 10 April, waarin 
hem mededeeling was gedaan van de ondernomen distributie 8), 
met de mededeeling, dat hij, of schoon zich ten volle bewust van 
de moeilijkheden, waarvoor de Gemeentebesturen zich geplaatst 
zagen, het niet kon goedkeuren, wanneer zij zonder te voren over
leg te plegen, overgingen tot het nemen van maatregelen, waartoe 

, zij, dank zij te hunner beschikking staande reservevoorraden, in 
de gelegenhied waren, omdat daardoor een hoogst nadeelige in
vloed werd uitgeoefend op den geest van de ingezetenen in andere 
Gemeenten, die toevallig verstoken waren van zoodanige voor
raden, welke bovendien in tijden van schaarschte aan de bevol
king van het geheele land behoorden ten goede te komen. Hoewel 
de Minister tegen zulk een handelwijze ten opzichte van andere 

1) S t a a t S C 0 U ran t no. 88; Her d r U k ken 1 9 1 8, blz. · 454 - 455. 
") Zie· hie r b 0 v e n, blz. 76. 
") Zie hierboven,~blz. 77. 
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artikelen geen overwegend bezwaar zou hebben, achtte hij het op
treden van de Gemeente, omdat het hier rijst betrof, in verband 
met de uitdrukke1ijk gegeven voorschriften ontoelaatbaar. Hij 
deelde mede, dat het hem aangenaam zou zijn de verzekering van 
het Gemeentebestuur te ontvangen, dat het met een en ander 
voortaan rekening zou houden. 

Bij een ander schrijven zond de Minister, eveneens op 18 April, 
aan het Gemeentebe:stuur een 2de exemplaar van zijn omzend
brief van den 16en toe, onder mededeeling, dat hem was bericht, 
dat in de Gemeente nog rijst werd gedistribueerd, ook anders dan 
op medisch attest en verzocht hij Burgemeester en Wethouders 
deze distributie onmiddellijk te do en beeindigen en verder strikt 
de hand te houden aan den bedoelden omzendbrief. Voorts tele
grafeerde de Minister op 20 April aan den Burgemeester, dat hem 
door een inwoner der Gemeente was overgelegd een verklaring, 
dat aan aile ingezetenen in het begin der maand een bonblad was 
uitgereikt met 13 bons voor Ions rijst, verkrijgbaar in de 13 eerst
volgende weken. De Minister vroeg ten spoedigste aan de inwo
ners bekend te maken, dat op deze bons geen rijst kon worden be
trokken en merkte op, dat uitgifte van het artikel - hetwelk niet 
meer was aangewezen krachtens artikell Distributiewet 1916 -
zou lei den tot groote ontstemming in andere Gemeenten, waar 
het niet verkrijgbaar was en dat met het oog op de mentaliteit van 
de gansche bevolking in geen enkele Gemeente rijst behoorde te 
worden verstrekt anders dan voor zieken. 

Het rondschrijven van 16 April, de twee brieven van 18 April 
en het telegram van 20 April gaven Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht aanleiding tot het verzenden van een uitvoerig schrij
yen aan den Minister op 24 April 1918. Zij begonnen daarin met 
op te merken, dat de aanschrijving van 27 November 1917 nergens 
vermeldde, dat de Gemeenten aile rijst, welke zij nog in voorraad 
hadden, ter beschikking van de Regeering moesten houden; dat 
daarin evenmin te lezen stond, dat het den Gemeentebesturen -
aan wie immers de plaatselijke distributie van de in het be zit van , 
de Gemeente gekomen goederen was opgedragen - niet vrij stond 
om over hunne voorraden te beschikken; en dat zij op grond van 
dezen ornzendbrief, die immers bepaalde, dat de voorraden rijst, 
welke na voorziening'van de zieken en zwakken overbleven, kon
den "worden gebezigd om in perioden van groote schaarschte aan 
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"andere voedingsmiddelen, a 1 s b. v. a a n a a r d a p pel e n, 
"tijdelijk ter vervanging daarvan te clienen" 1), jqist hadden ge
meend in den geest van den Minister te handelen, toen zij de tot 
dusver bewaarde rijst voor den ingetreden tijd van groote 
schaarschte aan b roo d - de aanschrijving toch sprak, blijkens 
de zooeven nogmaals aangehaalde woorden, geenszins uitsluitend 
van a a r d a p pel e n, zooals de Minister in zijn omzendbrief 
van 16 April zeide, doch noemde aardappelen enkel als voorbeeld 
- aanspraken voor een uitdeeling tot op het tijdstip, waarop de 
nieuwe aardappelen in voldoende hoeveelheden aan de markt 
zouden zijn om aan het gemis aan brood tegemoet te komen. Bur
gemeester en Wethouders deelden den Minister mede, de verant
woordelijkheid van de intrekking van de eenmaal toegezegde, en 
reeds onder de winkeliers gedistribueerde, 13 onzen bij den toen
maligen neteligen stand van het voedingsvraagstuk niet te kun
nen aanvaarden; zij vreesden, dat daardoor te Utrecht meer op
stand zou worden teweeggebracht dan de vermind~ring van het 
broodrantsoen er had veroorzaakt en spraken als hun oordeel uit, 
dat de geest van de Utrechtsche bevolking door het onge
daan maken van hetgeen thans beloofd was in veel ernstiger mate 
zou worden geschokt dan de mentaliteit van het overige Neder
landsche volk zou worden geschaad door voortzetting van het 
uitgeven van rijst binnen Utrecht. Voorts wezen zij er den Minis
ter op, dat het toch alleszins billijk was, dat de gemeentenaren 
van Utrecht thans het voordeel genoten van den maatregel van 
sociale voorziening, die de Gemeente door aankoop van een 
belangrijke partij rijst in J uni 1916 met geldelijke opoffering 
had genomen. Zij gave'n te kennen alleen dan tot ongeldig
verklaring over de reeds uitgereikte bons te kunnen over
gaan, indien de Gemeente door toewijzing ten haren behoeve van 
een extra-hoeveelheid van eenig ander, in voedingswaarde met 
rijst overeenkomend artikel, b.v. peulvruchten, in staat werd ge
steld daaryoor iets gelij'kwaardigs in de plaats te stelIen. Wat de 
gelijkheid van rantsoeneering van de geheele bevolking betreft, 
merkten Burgemeester en Wethouders nog op, dat zij daar veel 
voor konden gevoelen zoodra maatregelen zouden zijn genomen, 
waardoor aan de schrille tegenstellingen, welke zich tusschen de 
steden en de plattelandsgemeenten voordeden - in het bijzonder 

') Zie hie r b 0 v e n, bIz. 77. 
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met betrekking tot aardappelen - een einde was gemaakt. 
Bij schrij yen van 21 Mei 1918 antwoordde de Minister op den 

brief van Burgemeester en Wethouders van 24 April, dat door 
hen geen nadere motieven voor de gevolgde handelwijze waren 
aangevoerd dan een opvatting van's Ministers verschillende om
zendbrieven en beschikkingen, afwijkende van de bedoeling, die 
bij het opmaken van die stukken had voorgezeten en welke laatste
lijk duidelijk was uiteengezet in de aanschrijving van 16 April. 
Wat het gebruik maken van de in Juni 1916 in den vrijen handel 
aangekochte hoeveelheid rijst betreft, gaf de Minister als zijn 
meening te kennen, dat deze partij destijds aan den in den lande 
aanwezigen voorraad was onttrokken, zoodat daardoor later min
der rijst voor de distributie beschikbaar was geweest, terwijl de 
Gemeente toch 66k haar aandeel uit de distributie had genoten. 
Hij liet in het midden of het billijk was de Gemeente daarvan voor~ 
deel te doen trekken, doch merkte op, dat dergelijke gemeente
voorraden, evenals voorraden van particulieren ingevolge een 
indertijd plaats gevonden vordering ter beschikking van het 
Rijk hadden behooren te worden g,esteld. De · Minister deelde 
mede aan het R. D. K. opdracht te hebben gegeven om bij toe
wijzing van rijst aan de Gemeente voor de inmiddels weder in
gestelde Rijks-distributie 1) rekening te houden met de voor 
Utrecht reeds gedane uitdeelingen en den nog aanwezigen voor
raad, waarvan de Gemeente krachtens een bepaling van de aan
schrijving van 16 April opgave moest doen. 

Reeds op 23 Mei gaf het R. D. K. uitvoering aan de verkregen 
opdracht en verlangde het, dat een aanvankelijk voor Utrecht 
bestemde partij rijst terstond zou worden doorgezonden naar Am
sterdam. Omdat aldus het Gemeentebestuur niet in staat zou zijn 
de opnieuw begonnen Rijks-distributie van rijst uit te voeren, 
was het genoodzaakt de uitgifte van het ons per week terstond te 
doen ophouden. Het deelde op 25 Mei in een openbare kennisge
ving aan de bevolking mede, dat de verstrekking op last van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel moest worden ge
staakt en dat van de uitgereikte rijstbons de nos. 9 tot en met 13 
derhalve waardeloos waren geworden. 

Hoewel de zaak zelve was beslist, schreef het Gemeentebestuur 
op 3 Juni nog een brief aan den Minister, waarin het uiteenzette, 

') Zie hie r b 0 v e n, bIz. 77. 
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dat het in het eind van Maart 1918 geen rekening heeft kunnen 
houden met de bedoeling, welke bij het opstellen van de aanschrij
ving van 27 November 1917 he eft voorgezeten, doch eerst bij rond
schrijven van 16 April 1918 duidelijk werd uitgesproken. Ten aan
zien van de door de Gemeente in J uni 1916 gekochte rijst vestigde 
het Gemee'ntebestuur er de aandacht op, dat deze partij, indien de 
Gemeente daarop to en niet de hand had gelegd, aanstonds op 
andere wijze in den vrijen handel zou zijn verkocht en dadelijk in 
consumptie zijn gekomen - aan distributie werd destijds, zooals 
de Minister desgevraagd aan het Gemeentebestuur had medege
deeld, niet gedacht 1) --;-, zoodat de maatregel van de Gemeente 
Utrecht, zonder aan iemand nadeel te berokkenen, tot 'behoud 
van de rijst had geleid, terwijl deze anders ongemerkt zou zijn 
verdwenen. 

Ter beeindiging van de gevoerde gedachtenwisseling berichtte 
de Minister op 17 Juni aan het Gemeentebestuur, dat z.i. tot het 
in w~rking treden van de distributie het verbruik en de behoefte 
aan rijst even groot zijn geweest en dus de door de Gemeente 
gekochte hoeveelheid aan de voor de distributie beschikbare voor-' 
raden ten goede zou zijn gekomen, indien de aankoop niet had 
plaats gevonden. Hij wees er op, dat alle met speculatieve oog
merken ingeslagen voorraden door vordering en onteigening in 
het bezit van het Rijk waren gekomen en dat zulks ook had be
hooren te geschieden met den hierbedoelden gemeentejvoorraada). 

In den brief van 2 April 1918, waarin de Minister van Land- Vet. 

bouw, Nijverheid en Handel aan het \Gemeentebestuurvan Utrecht 
inlichting vroeg of het juist was, dat de Gemeente over een partij 
gesmolten vet beschikte, welke aan de Centrale Reuken zou 
worden gegeven om in de spijzen te worden v'erwerkt, zoodat de 
afnemers geen bons zouden behoeven in te leveren, vestigde de 
Minister er "nogmaals" de aandacht 'Op, dat zulks in strijd was 
met zijn meer dan eens uitgedrukte meening,. dat het ongewenscht 
was, dat enkele Gemeenten zich voorraden van levensmiddelen 
verschaften ten koste van de gezamenlijke bevolking des Rijks en 
verzocht hij het Gemeentebestuur om op te geven hoeveel vet nog 
ter beschikking van de Gemeente stond en deze vooralsnog niet 

') Zie hie r b 0 v e n, bIz. 35. 
oJ Zie omtrent een en ander Me de dee lin g e nil, bIz. 10-24. 
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meer in consumptie te brengen. Op 9 April antwoordden Burge
meester en Wethouders hierop, dat het vet, waarop de Minister 
doelde, niet aan de Gemeente maar aan de Centrale Keuken, welke 
door een afzonderlijke Commissie met van de Gemeente en van 
het Roninklijk Nationaal Steuncomite verkregen gelden werd 
gedreven, toebehoorde en dat de partij vet - in het geheel be
staande uit 30.000 K.G. gesmolten.runder- en schapenvet - in de 
maanden October, November en December 1917 - dus in den 
tijd, toen van den eigenlijken vetnood nog geen sprake was - door 
de Gemeenteslachtplaats was bijeengezameld en gesmolten, doch 
terstond daama in eigendom aan de Commissie voor de Centrale 

I 

Reuken was overgedragen, welke Commissie tot den aankoop in 
staat was gesteld door verhooging van het door de Gemeente toe
gestane subsidie in de exploitatiekosten van t 15.000 tot t 65.000. 

Op den Isten Mei droeg de Minister naar aanleiding van de ver
strekte mededeelingen aan het College van Burgemeester en Wet
houders op, om de partij vet overeenkomstig artikel 9 Distributie
wet 1916 in bezit te nemen en tegen den gemiddelden taxatie
prijs ter beschikking van het Vetdistributiebureau te stellen. 

Terstond na ontvangst van deze opdracht - op 4 Mei 1918 -
telegrafeerde de Burgemeester aan den Minister, dat de onteige
ning zeer ernstige gevolgen zou hebben en verzocht hij om op
schorting daarvan. 

Den 6den Mei verzond het College van Burgemeester en Wet
houders een uitvoerigen brief aan den Minister. Zij wezen er op, 
dat het vet op geenerlei wijze aan de distributie was onttrokken, 
doch dat het, indien het niet door de Gemeenteslachtplaats was 
opgekocht, aanstonds door de slagers in consumptie zou zijn ge
bracht en dus reeds lang zou zijn verbruikt. Werd de Reuken ge
noopt dit vet af te staan, dan zou zij daardoor uitsluitend zijn 
aangewezen op het gebruik van Regeerings-bak- en -braadvet, 
waardoor zij genoodzaakt zou zijn algemeen de vetbons voor de 
te leveren spijzen op te vorderen. Het College voorzag, dat zulks 
op den dum zeker toch weI zou moeten geschieden - de ge
kweekte voorraad strekte slechts tot ongeveer 1 J uli -, maar 
achtte het huidige oogenblik (begin Mei), nu juist het broodrant
soen sterk was gedaald 1) en de aardappelvoorziening 2) er hache-

') Zie hie r b 0 v e n, bIz. 64. 
I) .. .. 73. 
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( 

lijk voor stond, allerongelukkigst om met die invordering een 
aanvang te maken; het verwachtte daartegen groot verzet onder 
de bevolking. Ook in andere Gemeenten, met name te Amster
dam, was de Centrale Keuken in staat maaltijden af te leveren 
zonder inneming' van vetbons. Het Gemeentebestuur betoogde 
voorts, dat de Centrale Keuken het beste middel opleverde tot 
bestrijding van de zich reeds onmiskenbaar voordoende verschijn
,selen van ondervoeding - vooral ook onder de schoolgaande 
jeugd - en dat het zijn medewerking niet zou kunnen verleenen 
aan maatregelen waardoor het tot nu toe zeer gelukkig geslaagde 
werk van de Centrale Keuken zou kunnen worden belemmerd. 
Burgemeester en Wethouders verzochten den Minister dan ook 
dringend om het vet ter beschikking van de Keuken te willen 
laten of althans de zaak met een van de leden van hun College 
mondeling nader te willen bespreken. Ten slotte spraken zij er 
hun verwondering over uit, dat er van Regeeringswege zulk een 
ernst van werd gemaakt om de hand te leggen op de partij vet van 
de Centrale Keuken, terwijl daarentegen nimmer iets was verno
men naar aanleiding van een in J anuari 1918 door het Gemeente
bestuur aan het Ministerie gedane mededeeling, dat het onder een 
ter plaatse gevestigde firma beslag had gelegd op bijna 5.000 K. G. 
vet, welke mededeeling later nog was gevolgd door verschillende 
waarschuwingen betreffende het bederf, waartoe de partij dreig
de over 'te gaan. 

In aansluiting aan den brief van het College van Burgemeester 
en Wethouders zette de Burgemeester in een afzonderlijk schrij
yen, eveneens van 6 Mei, de bezwaren uiteen, die hij in verband 
met de bestaande wettelijke bepalingen koesterde tegen de uit
voering van de verstrekte opdracht - welke hij, hoewel aan 
Burgemeester en Wethouders geadresseerd, op grond van de wet 
meer in het bijzonder als tot hem gericht had te beschouwen. Hij 
deelde den' Minister mede, dat hij zich het gebruik van artikel 
9 Distributiewet 1916 aileen kon voorstellen in gevailen, waarin 
onteigening 6f ten behoeve van een goede distributie van goede
ren 6f tot bestrijding van speculatieven handel noodig was, maar 
dat hij zich de toepassing van het artikel tegenover een Centrale 
Keuken, in welker handen de levensmiddelen dan toch wei als 
zeer veilig en op een voor de voedselvoorziening uiterst nuttige 
wijze besteed waren te achten, niet kon voorstellen. Mocht ge-
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bleken zijn, dat de Centrale Keuken een ruimer gebruik van haar 
vet-voorraad maakte dan met het oog op den stand van de vet
voorziening toelaatbaar scheen, dan was nog naar 's Burgemees
ters meening niet inbezitneming, doch het voorschrijven van een 
bepaalde maat in het gebruik, het aangewezen middel om de 
noodige zuinigheid te doen inachtnemen. In de tweede plaats 
oordeelde de Burgemeester de be stemming, welke de Minister 
aan het vet wilde geven door het ter beschikking van het Vet
distributiekantoor te doen stellen, onwettig, omdat krach
tens het in artikel 9 Distributiewet 1916 toepasselijk verklaarde 
artikel 76a van de Onteigeningswet de ingevolge machtiging 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ont
eigende goederen "zonder verwijl op de wijze door den burge
"meester te bepalen, ter beschikking [moeten worden] gesteld ten 
"behoeve van de bevolking der Gemeente of aldaar bestaande be
"drijven". Over dit punt had de Burgemeester reeds eerder zijn 
meening aan den Minister doen blijken 1) . Omdat de Burgemeester 
dus noch .voor den grond, waarop het vet van de Centrale Keuken 
zou moeten worden onteigend, noch vbor de bestemming, welke 
daaraan zou worden gegeven, in de wet steun kon vinden, gaf 
hij den Minister in aansluiting aan zijn op 4 Mei verzonden tele
gram in overweging de verstrekte opdracht tot inbezitneming in 
te trekken. 

Intusschen werden de beide brieven van 6 Mei gekruist door 
een draadbericht van den Minister van denzelfden datum, waarin 
hij naar aanleiding van het telegram van den Burgemeester van 
4 Mei aan dezen nader opdroeg, niettegenstaande de bezwaren, tot 
de inbezitneming over te gaan, maar tevens berichtte, dat de ter
beschikkingstelling vooralsnog kon worden opgeschort. 

Ter uitvoering van deze opdracht vaardigde de Burgemeester 
op 11 Mei 1918 een besTuit uit aan de Commissie voor de Centrale 
Keuken, waarbij hij overeenkomstig artik I 9 Distributiewet 
1916 van haar vorderde opgave te doen van den onder haar be
rusting zijnden voorraad vet en aan haar de onteigening van de
zen voorraad aanzegde. Tegelijkertijd werd aan het publiek be
kend gemaakt, dat de Gemeente genoodzaakt was voortaan ook 
de vetbons voor maaltijden uit de Centrale Keuken in te vorde
reno 

') Zie hieronder. bIz. 101. 
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Inmiddels berichtte de Minister na ontvangst van de beide 
brieven van 6 Mei, dat hij bereid was een van de leden van het 
Gemeentebestuur te ontvangen. In het onderhoud, dat de Minis
ter vervolgens op 13 Mei met den Wethouder voor de' levensmid
delenvoorziening over de hangende aangelegenheid had, bleek 
hij aanvankelijk niet tot eenige toegevendheid bereid. Ten slotte 
zegde hij evenwel toe te zullen overwegen om zooveel vet ,voor de 
Keuken vrij te laten als overeenkwam met haar wekelijksch ge
bruik tot den dag, waarop de algeheele vetrantsoeneering zou 
worden ingevoerd. 

Op 17 Mei deelde de Minister mede, dat overeenkomstig deze 
toezegging, tot den bedoelden datum, welke op 3 Juni was be
paald, 1.250 KG. vet per week ter bescliikking van de Keuken zou 
worden gelaten. Onmiddellijk na ontvangst van dit bericht trok 
het Gemeentebestuur de bepaling betreffende de invordering 
van vetbons in. Hiervan heeft de Keuken gebruik kunnen ma
ken tot de invoering van de algemeene vetrantsoeneering op den 
evengemelden datum; daarna heeft zij hare spijzen niet anders 
afgeleverd dan tegen invordering van (wissel)bons voor vet, zoo
als door den Minister in de desbetreffende regelingen ten aanzien 
van de Centrale Keukens werd bepaald. 

Aan het yetdistributiebureau is ingevolge de onteigening afge
dragen de na 3 Juni overschietende hoeveelheid van 11.525 KG. 
vet. Op een verzoek van het Gemeentebestuur om de aan de 
Keuken nit te keeren schadevergoeding te berekenen naar den 
werkelijken kostprijs (j 3.53 per KG.) in plaats van naar den ge
middelden taxatieprijs - welke vrij wat lager was - heeft de 
Minister een gunstige beslissing genomen 1}. 

Een strijdpunt van minder groote beteekenis is geweest de 
vraag naar welk a ant ali n won e r s de Gemeente Utrecht 
met het gebied van aangrenzende Gemeenten, die wat de levens
middelenvoorziening bij haar behoorden, moest worden gerant
soeneerd. Ingevolge een aanschrijving van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel 2) is terstond na de invoering 
van de Distributiewet 1916 getracht om met verschillende om-

1) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n t t, bIz. 24-35. 
2) Zie S t a a t 5 C 0 U ran t I 9 I 6, no. 221; Her d r u k ken I 9 I 6, bIz. 

72-73. 
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liggende Gemeenten een regeling te treffen, waardoor, met 
Utrecht als centrum-gemeente, een gezamenlijke regeling van de 
levensmiddelenvoorziening zou worden verkregen. De onderhan
delingen leverden tot gevolg op, dat alleen met de aan Utrecht 
grenzende Gemeenten een regeling tot stand kwam voor de tegen 
de bebouwde kom van Utrecht aangebouwde gedeelten van 
die Gemeenten 1). 

Voor de Gemeente Utrecht met mederekening van deze ge
deelten en de tijdelijk in de Gemeente verblijvenden, · was aanvan
kelijk een bevolkingscijfer van 142.000 aangenomen. Het bleek, 
dat sommige Gemeenten voor de toewijzing bij het R. D. K. een te 
hoog zielental opgaven. Naar het oordeel van de Regeering moest 
ook het cijfer van Utrecht belangrijk worden verlaagd. Na een 
langdurige briefwisseling werd overeengekomen, dat het op 
14Q.OOO zou worden gesteld 2). 

Ten slotte heeft, gelijk hierboven terloops is opgemerkt 3), 
tusschen den Burgemeester van Utrecht en den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel een verschil van inzicht be
staan over de b est e m min g, wei k e a a non t e i g end e 
go e de r e n moest worden gegeven. Inbezitnemingen zijn onder 
de werking van de Distributiewet 1916 veelvuldig voorgekomen 
tot bestrijding van den steeds meer voorkomenden speculatieven 
handel (kettinghandel) in levensmiddelen en andere goederen, 
waaraan gebrek bestond. Op II April 1917 verleende de Minister 
aan verschillende Burgemeesters een algemeene machtiging om 
in gevallen, waarbij ingrijpen geen uitstel kon lijden, een vorde
nng krachtens artikel 9 van de genoemde wet te doen en tot in
bezitneming over te gaan c). Deze machtiging werd op 20 October 
1917 gevolgd door een verscheq>te aanschrijving 5), waarbij de 
Minister den Burgemeesters opdroeg hun bijzondere aandacht te 
wijden aan den opslag van goederen, die niet in overeenstemming 
met den reeelen handel was te beschouwen en om tot onmiddel
lijke vordering van opgaven ten aanzien van deze goederen over 

1) Zie Mededeelingen 2, biz. 3 -8. 
I) .. . .. 10,.. 3-4. 
I) Zie hie r b 0 v e n, biz. 98. 
') Zie M e d e dee lin g e n 6, biz. 8. 
6) Zie 's t a a t s co u ran t 1 9 1 7,110. 246·; Her d r u k ken 1 9 1 7, no .. 42, 

bIz. 31 -32. 
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te gaan en de inbezitneming daarvan aanstonds te voltrekken 1). In 
beide omzendbrieven gaf de Minister te kennen, dat hij steeds 
terstond met elke plaats gehad hebbende onteigening in kennis 
moest worden gesteld. Vooral met gebruikmaking van de op
dracht van 20 October 1917, is ook de Burgemeester van Utrecht 
in tal van gevallen opgetreden. Als regel werd aangenomen, dat 
de " Gemeente bij ontdekking van achtergehouden waren eerst 
trachtte deze door minnelijke schikking van de houders over te 
nemen, doch dat, wanneer zulks niet slaagde, het middel van ont
eigening werd toegepast. Tot het uitbrengen van advies welke 
prijzen voor de goederen bij minnelijke overneming konden wor
den besteed, werd een Commissie van drie leden uit de Levens
middelencommissie gevormd 2). 

In enkele bijzondere gevallen beschikte de Minister, dat de - te 
Utrecht - " onteigende goederen naar door hem opgegeven adres
sen buiten de Gemeente moesten worden verzonden. Bij zijn aan
schrijving d.d. 15 Maart 1917 8) deelde de Minister in het algemeen 
aan de Burgemeesters mede, dat het hun niet vrij stond om zonder 
nadere machtigmg zijnerzijds de inbezitgenomen goederen voor 
de distributie binnen de Gemeente te bestemmen. De Burgemees
ter van Utrecht kon zich in elk van deze gevallen met de opvat
ting van den Minister niet vereenigen, omdat de goederen z.i. 
ingevolge artikel 76a Onteigeningswet 1914 ter beschikking van 
de Gemeente behoorden te blijven 4). De Minister bleek evenwel 
bereid om de partijen, op welker behoud de Gemeente prijs stelde, 
aan haar te laten 5) en bepaalde in zijn bovengenoemd rondschrij
ven van 20 October 1917, dat de in bezit genomen goederen, voor 
zoover de Gemeenten ze tegen de geschatte waarde niet wensch
ten te distribueeren, door het Rijk zouden worden overgenomen. 

§ 5. Eigen maatregelen van de Gemeente. 

Hoewel na de invoering van de Distributiewet 1916 de be
moeiingen van de Gemeenten ten opzichte van de distributie zich 
in hoofdzaak hebben beperkt tot werkzaamheden ter uitvoering 

1) Zie M e ded e elingen 9,blz.12-13. 
2) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 10, blz. 7. 
S)Zie Staatscourant 1917,no. 64; Herdrukken 1917,no.I1, 

bIz. 25-26. 
4) Zie de woorden van het wetsartikeI, aangehaaid hie r b 0 v e n, bIz. 98. 
5) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 9, blz. 11-12. 
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van de van Rijkswege ondernomen beschikbaarstelling van Re
geeringsgoederen, hebben de zorgen van de Gemeenten zich toch 
ook na dat tijdstip nog over verschillende zaken uitgestrekt, 
waarbij de Gem e e n ten v 0 I k 0 men u i t e i g e n be we
gin g han del den, hetzij dit gold de distributie van sommige 
goederen, die niet onder de werking van de Distributiewet 1916 
waren gebracht, hetzij daarmede voorzieningen werden getroffen, 
welke slechts zijdelings met de eigenlijke distributie verb and 
hielden. Wat in het bijzonder de werkzaamheid van de Gemeente 
Utrecht aangaat, kan het volgende worden medegedeeld. 

Zout. Een artikel, dat nimmer van Regeeringswege voor beschikbaar-
stelling onder het publiek is gedistribueerd, is het z 0 u t. 'ioen in 
den strengen winter van 1917 de aanvoer stil stond, wendde het 
Gemeentebestuur van Utrecht zich tot den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel om hulp. Deze verwees naar de 
Zoutkeet te Utrecht, die juist weder grondstoffen ontvangen had. 
De Gemeente trof een regeling met de fabriek ten opzichte van 
de voorziening van de bakkers, uitsluitend overeenkomstig aan
wijzingen van het Levensmiddelenkantoor 1). 

In October 1917 sloot het Gemeentebestuur met de Zoutkeet 
een consignatiecontract, waardoor de fabriek werd verplicht een 
partij van 100.000 KG. geraffineerd fijn zout ter beschikking van 
de Gemeente te houden voor het geval er gebrek aan het artikel 
mocht intreden Z). 

Fruit. Om de bevolking in de gelegenheid te stellen tegen matige 
prijzen - lager dan die, welke in den gewonen handel golden -
f r u i t te betrekken, heeft de Gemeente Utrecht van 6 October 
1917 tot 23 Februari 1918 appels en peren doen verkoopen in de 
vischkramen en op enkele andere punten van de stad 3). 

Sedert de instelling van den gemeentelijken verkoop van groen
ten in het najaar van 1919 ') werden in de kramen wederom ap
pels en peren verkocht. 

Boerenkool. In Februari 1918 heeft de Gemeente, ten einde een druk op den 

1) Zie Me dedeelingen 6, bIz. 55-56. 
I) " 9,,, 109. 
3) " " 9,,, 115; 1 0, bIz. 106. 
0) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 75. 
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prijs uit te o'efenen, gebruik makend van een aanbieding, welke 
een groothandelaar deed, eenige wagons b 0 ere n k 0 0 I ge
kocht en dit artikel - hetwelk niet behoorde'tot de groenten, aan
gewezen op grond van artikel 1 Distributiewet 1916 - recht
streeks voor het publiek verkrijgbaar gesteld. Na korten tijd is de 
verkoop van de partij aan een beperkt aantal groentenhande
laren overgedragen 1). 

In Januari 1917 stelde het Gemeentebestuur van Utrecht een Centrale Keu

Commissie in om te onderzoeken of het in verb and met de, ken. 

schaarschte aan voedsel en brandstoffen noodig was om een 
C e n t r a I eKe u ken te stichten ten einde te zorgen voor de 
beschikbaarstelling van toebereide spijzen tegen lage prijzen, en 
zoo ja op welke wijze zulk een Keuken zou moeten worden ge-
exploiteerd 2). '\ 

Ret advies van deze Commissie luidde, dat het wenschelijk was 
de stad in 8 wijken te verdeelen en door 8 kleinere keukens toebe
reid voedsel ten verkoop te doen bieden. Overeenkomstig haar 
voorstel werd aan de Commissie opdracht verstrekt om reeds 
aanstonds, bij wijze van proef, een zoodanige keuken in een van 
de arbeiderswijken te openen. De Commissie liet een houten ge
bouwtje plaatsen op het speelterrein van een school. De lokaliteit 
bood plaats voor het zetten van eenige kookpotten, te zamen be
vattende 1.000 Liter spijs, voorts voor eenige bergruimte, alsmede 
een kantoortj e en een gelegenheid tot het uitgeven van de spijzen 8). 

De opening van de keuken yond op 14 Mei 1917 plaats. Aan
vankelijk was gedurende enkele dagen de vtaag naar het eten uit 
de keuken zeer groot. Reeds spoedig daalde de aftrek even wei in 
sterke mate, vermoedelijk doordat de aardappelvoorziening, welke 
eenigen tijd te wenschen over had gelaten, tengevolge van een rui
meren aanvoer plotseling verbeterde. Inmiddels hadden de Voor
zitter van de Commissie, de Wethouder voor de levensmiddelen
voorziening, en het lid er van, de Directeur van den Keurings
dienst voor Eet- en Drinkwaren, een bezoek gebracht aan de 
"Kriegskiichen" te Aken, Elberfeld en Keulen, waar, gelijk in 
talrijke Duitsche steden, op het gebied van de verstrekking van 

1) Zie Mededeepngen 10, bIz. 81. 
0) " 5, bIz. 9-10. 
IJ .. 6, .. 10. 
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toebereid voedsel veel was gedaan. Naar aanleiding van hun be
vindingen en in verb and met de resultaten van de eene, kleinere, 
keuken te Utrecht, gaf de Commissie aan het Gemeentebestuur in 
overweging de exploitatie van deze keuken voorloopig te staken en 
intusschen met het oog op den dreigenden stand van de voedsel
voorziening, zooals die zich tegen den winter 1917 -1918liet aan
zien, een plan van gecentraliseerde spijsbereiding in een groote 
keuken in onderzoek te nemen. Het Gemeentebestuur vereenigde 
zich hiermede. De bestaande keuken werd op 9 J uni voor het 
pubIiek gesloten 1). 

Nadat nieuwe plannen waren uitgewerkt en voor de uitvoering 
daarvan door den Gemeenteraad een crediet van f 65.000.
ter beschikking van de Commissie was gesteld, kon op 24 October 
1917 een nieuwe Centrale Keuken worden geopend. Deze was 
gebouwd_op het terrein van het Electriciteits- en Trambedrijf. 
Zij bevatte 8 kookketels, elk berekend op ongeveer 1.500 Liter 
spijs - te zamen opleverende een capaciteit van ongeveer 
10.000 Liter-porties -, welke de noodige verwarming ontvingen in 
den vorm van stoom uit de Electrische Centrale 2). In Januari 
1918 zijn nog 4 zoodanige ketels bij geplaatst, zoodat toen een 
capaciteit van 15.000 porties werd bereikt S). Er werden 10 (later 
uitgebreid tot 12) distributieplaatsen in de stad ingericht, waar 
het pubIiek de maaltijden kon bestellen en waar het eten - dat in 
isolatie-ketels uit de Keuken naar de Iokalen werd vervoerd -
moest worden afgehaald. De prijs werd bepaaid - en bleef tot 
het eind toe gehandhaafd - op 12k cent per Liter·portie en 72 cent 
voor een weekkaart van 6 porties. Bepaalde levensmiddelenbons 
moesten bij het koopen van de spijzen worden ingeleverd: om te 
voorkomen, dat men, uit de Keuken etende, een extra rantsoen 
zou .verbruiken. 

De (groote) Centrale Keuken te Utrecht heeft van het begin af 
een belangrijken omzet gehad. Zij bereidde in hoofdzaak stamp
potten en soepen. Meermalen heeft zij met haar maximum-capa
citeit moeten koken. Op te merken viel evenwel, dat de distribu
tielokalen in de stadsgedeelten van de meer gegoeden .den groot
sten afzet hadden en dat, onmiddellijk toen de voedselvoorziening 

1) Zie omtrent een en ander Mededeelingen 7, br 10-16. 
2) H"" 9, " 25. 
3) Zie Mededeelingen 10, bIz 18. 
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zich begon te verbeteren, het debiet van de Keuken sterk - en 
weI het alIereerst in de volkswijken - achteruitliep. Daarbij tr~d, 
evenals elders is gebleken, eluidelijk het verschijnsel aan den dag, 
dat het Nederlandsche yolk, en in het bijzonder de arbeiders
bevolking, er sterk aan gehecht is om zijn eigen pot zelf te koken. 
Nadat verschillende distributie-plaatsen reeds aerder waren op
geheven, werd de Keuken op 6 Juni 1919 na It jaar van nut
tige werkzaamheid gesloten 1). Gedurende die jaren heeft zij 
ook de schoolvoeding voor de Gemeente Utrecht bereid. In den 
winter 1918-1919 heeft zij bovendien extra krachtig voedsel 
vervaardigd ten behoeve van zwaar werk en nachtarbeid verrich
tende werklieden in fabrieken, wier directies deze spijzen - zon
der afgifte van levensmiddelenbons - uit de Keuken betrokken. 
Het heeft de Gemeente veel moeite gekost om de daarvoor be
noodigde grondstoffen te verkrijgen 2). In Mei 1917 heeft de Keu
ken in een tijdelijk restaurantgebouw van de Jaarbeurs een eet
gelegenheid voor het publiek geopend. Personen uit de meest 
verschiliende klassen der bevolking hebben van deze, hoogst 
eenvoudige, tafel gretig gebruik gemaakt 8) . 

De Commissie vo~r de Keuken heeft, behalve met gelden 'van 
de Gemeente, gewerkt met door het Koninklijk Nationaal Steun
comite verleende subsidies f). 

De Gemeente Utrecht heeft het streven van de gecentraliseerde 
spijsbereiding tot besparing van voedingsmiddelen en brandstof
fen bovendien nog gesteund door het verleenen van sub s i
die s aan een van wege de afdeeling Utrecht van de Vereeniging 
van Huisvrouwen opgerichte Mid den s tan d s k e u ken 6) 

• en aan een door een afzonderlijk Comite ingestelde Z i eke n
k e u ken G). 

De Gemeente heeft deze Keukens voorts geholpen door de 
Regeeringsgoederen, die zij noodig hadden, tegen groot-, of - wat 
de artikelen, die door middel van grossiers werden beschikbaar
gesteld betreft - tegen tusschenhandelsprijs te leveren. Ten einde 

1) Zie M e d e dee lin g e n 
0) " 
3) " 
4) " 
6) .. 
6) " 

1 3, bIz. 24-25. 
12, " 32-36. 
12, " 70-71. 

9, " 27-29; 1 1, bl. 53-54; 
9, .. 29; 13, bIz. 28-29. 
9, " 29; 1 2, blz. 71. 

13, bIz. 25-26. 
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aan den kleinhandel zoovee1 mogelijk den normalen handel te la
ten, heeft het Gemeentebestuur bij besluit van 18 October 1916 
bepaald,dat zoodanige rechtstreeksche levering door de Gemeente 
aIleen zou mogen plaa ts vinden ten behoeve van instellingen, welke 
geheel of gedeeltelijk bestaan van door de Gemeente verstrekte 
gelden 1). Een uitzondering is gemaakt voor de "Co6peratieve 
Keuken", die, hoewel niet door de Gemeente gesubsidieerd, voor 
de bereiding van z.g. "goedkoope maaltijden" eveneens de goe
deren zonder tusschenkomst van een kleinhandelaar van de 
Gemeente heeft ontvangen op voorwaarde, dat zij de prijzen van 
die maaltijden aan de goedkeuring van het Gemeentebestut1lr on
derwierp 2). 

Met het oog op de moeilijkheden van de voedselvoorziening -
met name den ongeregelden aanvoer van visch - en om te be
vorderen, dat ook de Katholieken in de gelegenheid zouden zijn 
op aIle dagen uit de Centrale Keuken te kunnen eten, ver
zochten Burgemeester en Wethouders van Utrecht in het najaar 
van 1917 aan den Aartsbisschop om voor den tijd van nood alge
meene v r ij s tell i n g t e will e n v e r lee n e n van d e 
K e r k e I ij k e v 0 0 r s c h r i f ten betreffende het vasten en 
het speciaal gebruik of verbod van bepaalde levensmiddelen. De 
Aartsbisschop antwoordde, dat door hem de noodige maatrege
len waren genomen S). 

Voor het vervoer van de in de distribut'ielokalen van de Cen
trale Keuken afgehaalde spijzen naar de woningen der ingezete
nen en voorts om de btreiding van spijzen zonder gebruik van 
brandstoffen zooveel mogelijk in de hand te werken, heeft het Ge
meentebestuur van Utrecht in November 1917 tegen Iagen prijs 
(/2.50 per stuk) 700 h 0 0 i k i s ten verkrijgbaar gesteld 4). 

Warm water. Een ander middel, dat de Gemeente heeft aangewend om den 
inwoners brandstoffen te besparen, is de voorziening met war m 
w ate r geweest. Sedert November 1917liet zij een 12-tal sproei
wagens van de Gemeentereiniging, die voor dat doe1 met isolatie-

1) Zie Mededeelingen 2, bIz. 18-19. 
S) " 9, " 30-21; 1 0, bIz. 22; 1 2, bIz. 72. 
I) " 9, " 31. 
') .. 9, .. 24. 
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materiaal waren bekleed, met in de Gemeentegasfabriek tot 80 . 
graden Celsius verhit water de stad doorkruisen. Men kon het 
water - dat voldoende warmte hield - tegen 3 cent per Liter bij 
deze wagens koopen. Ook was het tegen lageren prijs bij de gasfa
briek en op enkele andere punten te ver.krijgen 1). 

, 
Evenals andere Gemeenten heeft Utrecht het hare gedaan 

om tot leniging van den voedselnood den v e r b 0 u w van 
g e was sen in de hand te werken. In het voorjaar van 1917 
benoemde het Gemeentebestuur een Commissie om na te gaan 
welke gronden voor den verbouw zouden kunnen worden be
stemd. Op haar advies zijn verschillende onbebouwde terreinen 
in de stad - hier en daar tusschen de huizenblokken in - en uit 
haar omgeving, omgeploegd en voor de productie geschikt ge
maakt. Sommige van deze landen zijn in kleine perceelen in huur 
uitgegeven aan particulieren (volkstuintjes); andere stukken 
zijn door de Gemeente in eigen beheer bebouwd: voornamelijk 
met aardappelen en peulvruchten. De opbrengst van het door de 
Gemeente gekweekte is zooveel mogelijk ten goede gebracht aan 
de Centrale Keuken 2). 

In een aan den Raad gerichte nota van 13 Februari 1920 3) 

hebben Burgemeester en Wethouders een overzicht gegeven van 
de geschiedenis van de bemoeiingen der Gemeente en van het 
"tijdelijk-crisis", land- en tuinbouwbedrijf", tot de geleidelijke 
liquidatie waarvan de Gemeenteraad op 1 Maart 1920 heeft be
sloten. Hier zij aangestipt, dat de exploitatie van het - geens
zins normale - bedrijf belangrijke verliezen heeft opgeleverd (in 
1918 f 20.000.- en in 1919 f 62:500.-) . .... 

In..het najaar van 1917 heeft de Gemeente Utrecht voorts door 
het organiseeren van een afhaaldienst van e ten s a f val ge
tracht de productie van melk te bevorderen. Op de wagens van 
de Gemeentereiniging werden manden geplaatst, bestemd voor de 
verzameling van dat afval. Door strooibiljetten werd de bevol
king opgewekt het afval aan de wagens me de te geven. De bijeen-

') Zie Me d e d ee lin g e n 9, biz. 133; 1 0, bIz. 132. 
2) Zie omtrent een en ander Med e deelingen 6, bIz. 11-12; 7, bIz. 16; 

9, bIz. 31. _ 
3J Zie V e r z a mel i n g van g e d r u k t eRa ads v 0 0 r d rae h ten d e r 

Gem e e n t e U t r e c h t 1 9 2 0, no. 20. 
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gebrachte hoeveelheden werden aan naar Utrecht leverende 
melkveehouders verkocht 1). 

In den loop van den tijd deed zich in sterke mate de behoefte 
gevoelen om te zorgen.voor een goede i n I i c h tin g s die n s t 
van het publiek met betrekking tot de in aantal en beteekenis 
steeds toenemende distributie-maatregelen. De Regeering stelde 
voor dat doel in den zomer van 1917 een "Bureau voor mede
deelingen omtrent de voedselvoorziening" in als onder-afdee
ling van de afdeeling Crisiszaken van het Ministerie van Land
bouw, Nijverheid en Handel, dat verschillende berichten in de 
dagbladpers verspreidde. Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht oordeelden het echter, evenals verschillende andere Ge
meentebesturen, noodig ook hunnerzijds meer publiciteit aan 
de door cj.e Gemeente en het Rijk genomen maatregelen te ge
yen. Tot dusver was zulks steeds gedaan door het verstrekken 
van kennisgevingen, mededeelingen onder stadnieuws en adver
tenties in de plaatselijke bladen. De redacties van eenige van deze 
bladen gingen zich evenwel op het standpunt stellen, dat de Ge
meente bij de verkrijgbaarstelling van levensmiddelen gelijk was 
te stellen met een handelaar in die artikelen en dat zij dus, even
aIs de gewone neringdoenden voor aile mededeelingen, welke zij 
onder het publiek wenschte te zien gebracht, den advertentie
prijs moest betalen. Daardoor was de Gemeente niet meer in de 
gelegenheid het publiek in die mate in te lichten, als in het al
gemeen belang noodig was. 

Na een mislukt overleg met de directies van de dagbladen 
besloot het Gemeentebestuur over te gaan tot de uitgave van 
een bijzonderlijk voor de distributie bestemd Gellleenteblaadje. 
Sedert 31 Augustus 1917 is dit blad, hetwelk werd getiteld D e 
Dis t rib uti e i n d e Gem e e n t e U t r e c h t, op elken 
Vrijdag verschenen. Het werd - in verb and met den ter zake 
van aile stukken, gericht aan en verzonden door de gemeentelijke 
levensmiddelenbedrijven, verleenden portvrijdom - kosteloos 
over de post verzonden aan aile bij het Levensmiddelenkantoor 
voor de uitreiking van levensmiddelenbonboekjes enz. ingeschre
yen gezinnen en alleenloopende personen. De courant was dus 
gratis en niet, zooals ten aanzien van dergelijke bladen in som-

1) Zie M e d e dee 1 i n g e n 9, biz. 23. 
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mige andere Gemeenten het geval is geweest, tegen eenige be
taling voor abonne's of afgehaald op bepaalde punten, verkrijg
baar. In De Dis t rib uti e werden steeds opgenomen de 
door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel afge
kondigde beschikkingen, voor zoover de kennis daarvan voor de 
bevolking van belang was, alsmede de door het Gemeentebestuur 
uitgevaardigde voorschriften en bepalingen, betreffende de le
vensmiddelen- en brandstoffenvoorziening. Daaronder nam de 
wekelijksche lijst van de geldig verklaarde bons uit het levens
middelenbonboekje en van de door de Centrale Keuken, Mid
denstandskeuken en Ziekenkeuken te verstrekken spijzen een 
groote plaats in 1). Overigens werd De Dis t rib uti e meer
malen gebruikt om het publiek op de hoogte te stellen van som
mige overwegingen, welke bij het Gemeentebestuur bij het :q.emen 
van zekere maatregelen hadden voorgezeten 2) en van de moei
lijkheden, welke op eenig gebied waren te verwachten. Ook 
werden telkens de inlichtingen van het "Bureau voor Mededee- , 
lingen omtrent de voedselvoorziening" overgenomen. Meermalen. 
werden in D e Dis t rib uti e waarschuwingen tegen het ge
bruik van ondeugdelijke artikelen - met name van waardelooze 
waschartikelen en soda-surrogaten 3) - geplaatst. Ook was 'er een 
vragenbus. 

Bij de vermindering van de voorzieningen ten aanzien v~n de 
voeding in het voorjaar van 1919 is De Dis t rib uti e, mede 
om de aanzienlijke kosten, welke de uitgave van het blad ver
oorzaakte (ongeveer 140.000. - per jaar), opgeheven. Het laat
ste nummer van de voor den crisistijd zeker zeer merkwaardige, 
courant verscheen op 25 April 1919 '). In het geheel kwamen 
87 nummers uit. Bij haar einde verschenen verschillende stukken 
in de plaatselijke bladen, waarin de opheffing betreurd werd en de 
voortzetting van het blad op meer algemeen gebied werd bepleit. 

Zoowel voor de toewijzing van goedkoope melk 6) voor zieken Raad van Ver-

') Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 9, bIz. 21-22. 
2) Zie o. a. de beschouwingen omtrent de verhouding tusschen de Centrale Keuken 

en de Middenstandskeuken en de kleinhandelaren in D e Dis t rib uti evan 
27 October 1917, no. 9. Zie ook de aankondiging van het in te voeren klantenlijsten
steIseIin De Distributie van200ctoberI918,no.8. 

8) Zie De Distributie van 17 November 1917 no. 12; van 15 Juli 1918 
no. 46; van 1 Maart 1919, no. 27; van 19 April 1919 no. 34. 

4) Zie M e d e dee lin g e n I 3, biz. 11. 
') Zie Utrecht en de Ooriogstoestand II, bIz. 110-111. 
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en zwakken, begonnen in het voorjaar van 1916 1), als voor .de 
beoordeeling van aanvragen om extra rantsoenen van brandstof
fen, gas en electriciteit te hunnen behoeve, waarmede een aan
yang is gemaakt in den herfst van 1917, werd de m e dew e r
kin g van de g e nee sku n dig e n ingeroepen, gelijk vroe
ger al was gebeurd bij de beslissing over vergunning tot gebruik 
van witbrood in tijden, dat als regel slechts bruinbrood mocht wor
den verkocht 2). De hulp van de geneeskundigen bestond in het af
geven van verklaringen betreffende de noodzakelijkheid van de 
toewijzingen op grond van den gezondheidstoestand der aanvra
gers. De werkzaamheid van aIle doktoren afzonderlijk leidde tot 
sommige moeilijkheden. De eene geneeskundige was vrijgeviger 
in het verstrekken van ziekte-attesten dan de andere. De te ad
visee~en aanvragen hoopten zich, vooral bij doktoren met een 
groote praktijk, weldra tot aanzienlijke stapels op. Het kostte hun 
heel wat tijd om over aIle verzoeken een weI overwogen verkla
ring uit te brengen. Het is misschien geen wonder, dat enkele ge
neeskundigen bij de beoordeeling met eenige royaliteit te werk 
gingen. Daarbij geraakten soms de nauwgezetste artsen in moei
lijkheden met hun patienten,die liever naar minder schroomvalli
ge geneeskundigen gingen om in het bezit van de gewenschte ver
klaringen te geraken. Onder de geneeskundigen zelf werd de be
hoefte gevoeld om in het afgeven van de attesten meer eenheid 
te verkrijgen en de persoonlijke beslissing van de doktoren uit 
te schakelen. Te dien einde stelde de afdeeling Utrecht van de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
na gepleegd overleg met het Gemeentebestuur in October 1917 
een Raad van Vertrouwen van Geneeskundig
g e n 3) bestaande uit 15 leden, in, welks taak het was het Ge
meentebestuur over aIle binnenkomende verzoeken om een 
"ziekenrantsoen" te adviseeren. De loop van zaken werd toen 
zoodanig geregeld, dat de formulieren, houdende verzoek om toe
wijzing, welke de aanvragers bij het Levensmiddelenkantoor in
dienden, door dit kantoor terstond werden gezonden naar de 
door hen opgegeven artsen en dat deze ze, eventueel onder ver
melding van de ziekte, op grond waarvan zij toewijzing noodig 

.) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 23. 
2) U ,. II 8. 
S) Zie M e d e d e e1 i n g e n 1 0, bIz. 12. 
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oordeelden, van hun advies voorzien, aan den Vertrouwensraad 
deden toekomen, waarna de Raad aan het Levensmiddelenkantoor 
berichtte of z.i. toewijzing kon plaats vinden en zoo ja tot welke 
hoeveelheid, naar aanleiding van welke mededeeling het Levens
middelenkantoor aan de aanvragers de beslissing bekend maakte. 
Tot behandeling van de binnen komende adviezen van doktoren 
en tot ontvangst van de zeer taIrijke reclamanten tegen plaats 
gevonden afwijzingen of naar hun meening te lage toewijzingen 
- in den druksten tijd herhaaldelijk meer dap 200 op een avond 
- hielden sedert 1 November 1917 elken avond 3leden van den 
Raad zitting. Het werk is belangeloos verricht en heeft van' de 
leden van den Vertrouwensraad de opoffering van veel tijd en 
moeite gevergd. De werkzaamheden hebben zich langzamerhand 
uitgebreid tot de verstrekking van havermout, rijst, kindermeel, 
vleesch, spek, eieren en boter aan zieken. In verband met de 
door de geneeskundigen afgelegde verklaringen omtrent den aard 
van de ziekten kon de Raad naar vaste lijnen beoordeelen in welke 
gevallen toewijzing mocht plaats vinden. De Raad werd boven
dien zooveel mogelijk op de hoogte gehouden van de grootte van 
de beschikbare voorraden en kon derhalve bepalen hoe ver met 
het uitgeven van ziekenrantsoenen kon worden gegaan. Door het 
optreden van den Vertrouwensraad is aanstonds een belangrijke 
bezuiniging in de uitgifte van ziekenrantsoenen ingetreden 1). 
Het stelsel heeft tot tevredenheid van de overgroote meerderheid 
van de doktoren gewerkt en de Raad had de volle instemming 
van het Gemeentebestuur. Toen de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bij aanschrijving van 5 Maart 1918 2) al
gemeene regelen betreffende de ziekenrantsoeneering vaststelde, 
welke in sommige opzichten afweken van de te Utrecht gevolgde 
werkwijze, verzocht het Utrechtsche Gemeentebestuur het in 
zijn Gemeente gevolgde systeem onveranderd te mogen blij-¢-en 
doen toepassen. De Minister heeft zich hiermede vereenigd s). 

In Mei 1919 zijn ook de werkzaamheden ter zake van de zieken
rantsoeneering in die mate verminderd, dat de arbeid van den 
Raad van Vertrouwen toen zoo goed als geeindigd is '}. 
, 1) Zie omtrent een en ander Me d e dee lin g e n 1 0, bIz. 12-13 en het in 

Me d e dee lin g e n 1 2, biz. 61- 66, opgenomen verslag van den Vertrouwensraad. 
2) Zie S t a a t s c 0 u ran t 1 9 1 8, no. 54; Her d r u k ken 1 9 1 8, biz. 261-

276. 
8) Zie Mededeelingen II, biz. 43-46. 
') .. 13, .. 17-22. 

I I 
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Over de v 0 0 r r a den, die bij verschillende par tic u-
1 i ere n opgeslagen zouden zijn, waren, vooral in den tijd, toen 
de nood hoog begon te stijgen, allerlei geruchten in omloop. 
Meermalen werd er op aangedrongen daarnaar een uitgebreid 
onderzoek in te stellen en afwijkend groote voorraden door in
bezitneming weder aan de algemeene voorziening ten goede te 
doen komen. Ret Gemeentebestuur van Amsterdam heeft over 
een algemeene inventarisatie van gedachten gewisseld met den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, maar is er niet 
toe overgegaan 1). 

Op 13 Mei 1918 heeft de Burgemeester van Utrecht, "over
"wegende, dat het wenschelijk (was] een overzicht te verkrijgen 
"van de in de Gemeente Utrecht bij particulieren aanwezige voor
"raden van verschillende levensmiddelen" en "overwegende, dat 
"het bovendien in het belang van de ingezetenen [was], dat ze
"kerheid [werd] verkregen over de gegrondheid van geruchten 
"omtrent de aanwezigheid van voorraden bij particulieren", van 
alle hoofden van gezinnen en alleenloopende personen gevorderd 
opgave te doen van de hoeveelheden van een l8-tal artikelen, 
bij hen in voorraad. De Burgemeester deelde daarbij mede, "dat 
"het niet in de bedoeling [lag] om de bij particulieren aanwezige 
"voorraden aanstonds te onteigenen, doch dat wellicht omtrent 
"overneming van voorraden door de Gemeente met de betrokken 
"houders onderhandeld [zou] worden in die gevallen, waarin de 
"voorraden in verband met de grootte van het gezin onredelijk 
"groot [waren] te achten". 

Het resultaat van de vordering was, dat over het algemeen niet 
van de aanwezigheid van abnormaal groote voorraden bleek. 
Door het nemen van steekproeven is zooveel m(')gelijk nagegaan 
of de gedane opgaven met de waarheid overeenkwamen: bij ver
schillende ingezetenen is te dien einde een huis2!oeking ingesteld. 
Daarbij zijn, behoudens een enkele uitzondering, geen onjuiste 
opgaven aan het licht gekomen. De inventarisatie heeft dan ook 
niet tot een belangrijk ingrijpen aanleiding gegeven. Ten einde 
een zekere ongerustheid, welke door de vordering onder de bevol
king was ontstaan, weg te nemen, deed de Burgemeester in D e 
Dis t rib uti e van 1 Juni 1918 aan de burgerij weten, dat men 

1) Zie DeL eve n s m.v 0 0 r z. en he t G e m.b est. van Am s t e r dam 
I V. bIz. 55-60. 

\ 
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. voorloopig niet voor inbeslagneming van voorraden behoefde te 
vreezen en dat het zeer te betreuren zou zijn, indien men thans, 
om aan eventueele onteigening te ontkomen, datgene wat men in 
voorraad had, zonder bepaalde noodzakelijkheid, plotseling ging 
opgebruiken. 

Het eenige positieve gevolg, dat de algemeene voorraadopne
ming heeft gehad, is geweest, dat tot degenen, van wie gebleken 
was, dat zij over een grootere hoeveelheid aardappelen beschikten 
dan overeenkwam met het distributie-rantsoen tot den nieuwen 
oogst - in het geheel ongeveer 500 personen - het verzoek is ge
richt om totdat de aardappelen van den nieuwen oogst verkrijg
baar zouden zijn gekomen, van hun bons voor aardappelen uit het 
levensmiddelenbonboekje geen gebruik te maken en deze weke
lijks bij het Levensmiddelenkantoor in te zenden, aan welk ver-
zoek door hen is voidaan 1). ' 

§ 6. Bemoeiingen ten aanzien van andere goederen dan 
levensmiddelen. 

In sommige opzichten hebben de bemoeiingen van de Gemeen
te Utrecht op het gebied van de distributie zich uitgestrekt over 
and ere g 0 e d ere n dan 1 eve n s mid del e n. Zulks 
is met name het geval geweest ten aanzien van (goedkoope) 
brandstoffen, petroleum, kleeding en schoeisel. 

Gedurende den winter 1916-1917 heeft de Gemeente geheel 
voor eigen rekening e i b r ike t ten e nco k e s tegen ver
laagde prijzen verkrijgbaar gesteld ten behoeve van personen, 
wier inkomsten een zekere grens niet te boven gingen 2). 

In Februari 1917, toen door de aanhoudende vorst groote 
moeilijkheden ontstonden ten opzichte van de brandstoffen-voor
ziening, stelde het Gemeentebestuur eenige commissies in om de 
distributie van h u i s bra n d en k ole n v 0 0 r de k 1 e i n
i n d u s t r i e te regelen S). Deze commissies zijn na de uitvaardi
ging van het hierboven vermelde rondschrijven van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel dd. 24 Maart 1917 4

) 

') Zie omtrent een en ander Me d e dee 1 i n g e nil, bIz. 35-38. 
") Zie Mededeelingen 3, bIz. 46-48 . 
• ) " " 5, " 44-48 . 
• ) Zie hie r b 0 v e n, bIz. 43 noot 4. 
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vervangen door de door den Minister ingestelde Brandstoffen
commissie voor Utrecht en omgeving. 

Voor den winter 1918 - 1919 heeft de Gemeente andermaal 
door het verleenen van b ij s 1 a g, thans op zekere door de Brand
stoffencommissie gedistribueerde eenheden, gezorgd voor de ver
krijgbaarstelling van goedkoope brandstofffen ten behaeve van de 
minder kapitaalkrachtigen 1). 

Voorts verleende de Gemeente Utrecht in den winter van 1917 
op 1918 een b ij s 1 a g van 19 cent op de destijds door het Rijk op 
petroleumkaarten tegen 44 cent per Liter voor gezinnen, die geen 
aansluiting van gas of electriciteit in hun woning hadden - dus 
de allerarmsten - verkrijgbaar gestelde pet r ole u m 2). 

Door bemiddeling van het Koninklijk Nationaal Steuncomite 
zijn sedert November 1917 g 0 e d k 0 0 p e k 10m pen, w 0 I 
ens a jet gedistribueerd. Het Gemeentebestuur van Utrecht 
riep voor de uitvoering hiervan een afzonderlijke commissie in het 
leven 3). Verder werd in Januari 1918 een aanvang gemaakt met 
de beschikbaarstelling van rep a rat i e 1 e d e r voor schoen-
makers en zelfreparateurs '). / 

Ter voorziening in den voor den winter 1918-1919 te ver
wachten nood stelde de Minister van LandJ>ouw, Nijverheid en 
Handel in October 1918 een distributie van k 1 e e din g en 
s c hoe i s e 1 in. De Gemeente Utrecht droeg de behandeling van 
de aanvragen voor de beschikbaar gestelde artikelen op aan een 
aantal districtscommissies. Tevens werd een van het Levensmid
delenbedrijf afgescheiden Bur e a u v 0 0 r Lee r e n K 1 e e
din g opgericht 5). De kleedingvoorziening heeft slechts weinig 
succes gehad. De ontvangen goederen moesten grootendeels 
worden teruggezonden 8). Aan de distributie van leer en schoenen 
is tengevolge van het vrij komen van voldoende hoeveelheden 
grondstoffen reeds in April 1919 een einde gemaakt 7). 

M e d e d ee lin g e n 1 2, biz. 
9, .. 
9, u 

10, 
12, " 
13, .. 
13, .. 

182-1 84. 
12.3-124. 
155-158. 
137. 
185-197. 
78- 89. 
7f. - n . 



IN DE JAREN 1914-1920. 115 

§ 7. Kosten van de distributie. 

De uitvoering van de Distributiewet 1916 en de distributie van 
goederen in het algemeen, is den Gemeenten op zeer hooge k 0 s
ten komen te staan. De R eke n i n g e n van de Gemeente 
Utrecht over de jaren 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919 wijzen ver
liezen ter zake van de levensmiddelenvoorziening - de Centrale 
Keuken inbegrepen - aan, welke, in het hieronder yolgende 
staatje zijn vermeld. Daarbij zijn tevens opgegeven de bedragen, 
die in de jaren 1916 (September-December), 1917, 1918 en 
1919 ten laste van de Geemente zijn gekomen uit hoofde van het 
aandeel in het prijsverschil van beneden den kostprijs beschikbaar 
gestelde Regeeringsgoederen (art. 3 Di~tributiewet 1916). 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Totaal verlies op de levens

middelenvoorziening. 

I 16.406,265 

134.808,83 
- 519.717,705 

- 1.136.743,39 
- 829.696.-

Verlies uit hoofde van het 
1/10 gedeelte in het prijs

verschil. 

I 65.097,21 51) 

- 253.620,25 
- 402.732,8l" 
- 379.858,825 

' \ Het zijn de artikelen meel (brood), aardappelen en, in het begin 
varkensvleesch, die het leeuwenaandeel in de kosten van het prijs
verschil hebben opgeleverd. 

Een groot bezwaar voor de Gemeentebesturen is het geweest, 
dat de Regeering krachtens de Distributiewet 1916 aan de Ge
meenten allerlei maatregelen kon opleggen, welke groote offers van 
de Gemeentekas vergden, zonder dat aan de Gemeenten eenige 
medezeggenschap over de uitvaardiging daarvan was toegekend. 
Met name deed zich dit gevoelen bij de bepaling van de in- en ver
koopsprijzen van de Regeeringsgoederen, welke door den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel moest geschieden, en 
tot betaling van het 1/10 in het verschil waarvan de Gemeenten 
waren verplicht. Weliswaar pleegde de Minister menigmaal over
leg met de Gemeentebesturen of deed hij overleg plegen, maar in 

') Alleen over de maanden September tot en met December. 
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het aIgemeen was de gang van zaken zoodanig, dat de Gemeen
tebesturen eerst, door beschikkingen in de Staatscourant verna
men, dat de voor een bepaald artikel te besteden inkoopsprijs op 
een bedrag was gesteld, waarbij op het artikel een prijsverschil 
ontstond of wei dat de prijs was verhoogd, waardoor het reeds 
bestaande verschil werd vergroot, hetgeen dan voor de Gemeenten 
weder een vermeerdering van verplichte uitgaven beteekende, 
waaraan zij niets konden doen. Bovendien schreven de ministe
rieele beschikkingen van tijd tot tijd aan de Gemeentebesturen 
de invoering van verschilllende maatregelen (contr?le-dienst, 
bonboekjes enz.) voor, welke niet onbelangrijkekosten tot gevolg 
hadden. 

Bij verschillende gelegenheden hebben Burgemeester en Wet
houders van Utrecht bij den Minister hun bezwaar kenbaar ge
maakt tegen deze, zonder eenig overleg opgelegde verhoogingen 
van de kosten. Een rondschrijven van den Minister van 16 No
vember 1918 1), waarin de Minister er bij de Gemeentebesturen op 
aandrong er voor te zorgen, dat de plaatselijke distributiebedrij
yen behoorlijk ruime lokalen zouden hebben, welke, desnoods 
met aanstelling van meer personeel, een voldoende aantal uren 
van den dag moesten zijn geopend om het publiek zonder dat 
lang wachten noodig zou zijn, vlotter en geriefelijker, dan tot 
dusver in vele Gemeenten het gevaI was, te kunnen voort
helpen, gaf hun ten slotte aanleiding op 14 December 1918 een 
brief aan den Minister te verzenden, waarin zij allereerst nagingen 
welke uitgebreide m.aatregelen de Gemeente Utrecht in den loop 
van den tijd had genomen om de uitvoering van de distributie op 
den door den Minister verlangden voet te doen plaats vinden en 
waarin zij verder met cijfers aantoonden, dat een ruim opgevatte 
toepassing van de'in het rondschrijven aangegeven beginselen van 
de Gemeenten schatten gelds vorderde. In den brief werd bere
kend, dat het aandeel, hetwelk de Gemeente Utrecht in de totale 
kosten van de distributie binnen haar gebied had te dragen, meer 
dan het dubbele van het 1/10 gedeelte van het totaal beliep. Bur
gemeester en Wethouders verzochten den Minister een zoodanige 
wijziging van het stelsel van de 'Distributiewet 1916 te willen be
vorderen, dat het Rijk voortaan in aIle maatregelen, welke van 

1) Zie S t a a t s C 0 u ran t, no. 269; Her d r u k ken 1 9 1 8, bIz. 1646 
-1647. 
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Regeeringswege aan de Gemeenten werden voorgeschreven - dus 
niet uitsluitend in het prijsverschil, voortvloeiend uit artikel3 der 
wet - het 1/10 gedeelte van de kosten zou bijdragen, of weI op een 
andere wijze in de hooge onkosten van de Gemeente~ zou tege
moet komen 1). 

Op enkele van zijn verzoeken tot bijdragen door het Rijk in de 
kosten van de .Gemeente ontving het Gemeentebestuur een gun
stige beslissing. Zulks was met name het geval ten aanzien van 
de kosten van bewaring van den wintervO'orraad van aardappe
len 2), alsmede met betrekking tot de kosten van bezoldiging van 
gemeenteambtenaren, die werkzaamheden hadden te verrichten 
in verband met de uitvoering van de door den Minister uitgevaar
digde distributieregeling van vet van geslachte dieren 3) en ten 
aanzien van drukwerken voor de distributie van leer en kleeding f). 
Andere verzoeken - b.v. betreffende de kosten, vallende op de 
controle van de uitvoering van den gecentraliseerden aanvoer van 
melk 5)~ op de invoering van bonboekjes van een bepaald model 
voor vleesch 6) (welke evenw~l binnen enkele dagen na de afwij
zende beschikking werd afgelast) heeft de Minister echter van de 
hand gewezen. 

In antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders 
van 14 December 1918 heeft de Minister bericht, dat hij aan het 
gedane verzQek niet kon voldoen, omdat de verlaging van het 
aandeel van de Gemeenten in de kosten van het prijsverschil van 
25 op 10 % bij de totstandkoming van de wet, een zoodanige be
sparing voor de Gemeente heeft veroorzaakt, dat het thans in 
totaal ten laste van de Gemeente gekomen bedrag nog blijft 
bene den het bedrag, dat het aanvankelijk voorgeschreven aandeel 
in het prijsverschil aIleen reeds zou hebben bedragen 7). 

') Zieomtrenteenenander Mededeelingen 12,blz.21-26. 
0) Zie Mededeelingen 4, bIz. 14; 6, bIz. 49; 7, bIz. 5-7; 8, bIz. 3; 13, 

bIz. 45-46. 
0) Zie M e d e dee lin g e n 
0) " 
6) " 
6) " 
7) " 

10, bIz. 87. 
12, " 21. 
1 2, " 21 en 104. 
12, " 21-22 en 79. 
12, .. 27. 
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VIERDE TIJDVAK (na Mei 1919). 

§ 1. Bestrijding van de duurte. 

Nadat zich aanvankelijk sinds het totstandkomen van den 
wapenstilstand in November 1918 eenige daling in de prijzen 
van de goederen had vertoond, deed zich na korten tijd een 
sterke stijging gevoelen, die weldra de bijzondere zorg van de 
Regeering en de Gemeentebesturen wekte. 

In September 1919 openden Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht een overleg met hun ambtgenooten in enkele groote 
Gemeenten en het Bestuur van de Vereeniging van Neder
landsche Gemeenten om na te gaan welke stappen bij de Re
geering konden worden gedaan opdat v6'6r het aanbreken van 
den winter de noodige maatregelen zouden worden genomen. 
Ais gevolg van een te Utrecht gehouden bespreking richtten de 
Gemeentebesturen van Amsterdam, Utrecht, Groningen, Arn
hem en Dordrecht, alsmede het Bestuur van de evengenoemde 
Vereeniging op 24/25 September "1919 een gemeenschappelijk 
schrijven tot den tijdelijken Voorzitter van den Ministerraad. 

Daarin werd vooropgesteld, dat wat de bestrijding van de 
duurte in het algemeen betreft, het resultaat van het onderzoek 
van pe inmiddels bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1919 
no. 58 ingestelde Staatscommissie inzake de Duurte -op bespoe
diging van wier werk werd a~ngedrongen - diende te worden 
afgewacht. Daarnevens werd evenwel de wenschelijkheid be
pleit, dat - voor zooveel noodig met prijsgeving van de tot 
dus ver door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
toegepaste loslating van de Overheidsbemoeiing, en desnoods 
met weder-opvatting van het (overigens in beginsel veroordeelde) 
stelsel van beschikbaarstelling beneden den kostprijs - tijdig 
maatregelen zouden worden getroffen, waardoor in de volgende 
maanden althans voor aardappelen, brandstoffen, melk, mar
garine, p~ulvruchten, kleeding en schoeisel prijzen zouden zijn 
verzekerd, ongeveer gelijkstaande met die, welke tijdens de dis
tributie in de vorige jaren van kracht waren. 

Het eenige antwoord, dat van de zijde der Regeering op den 
gezamenlijken brief werd ontvangen was het - in dergelijke 
gevallen vrijwel stereotypgeworden - lakonieke bericht van 
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den Minister van Landbo~w, Nijverheid en Handel - aan wien 
een afschrift van het schrijven was verzonden met verzoek zij
nerzijds al het mogelijke te doen -, dat de inhoud er van "zijn 
volle aandacht had". Verder volstond de Minister met te ver
wijzen naar kort te voren bij de behandeling van een interpel
latie in de Tweede Kamer door hem gedane mededeelingen 1). 

De Staatscommissie in zake de Duurte stelde spoedig na hare 
benoeming o. a. met behulp van de Gemeentebesturen een en
quete in. Ret werd weldra duidelijk, dat de Commissie met 
een voorstel aan de Regeering tot het in het leven roepen van 
een organisatie van duurte-rechtbanken voor den dag zou 
komen, op de wijze als in Engeland door de Profiteering Act 
1919 2) was ingevoerd. Zoowel bij de Gemeentebesturen, als 
onder den handeldrijvenden middenstand - die zich van den 
blaam van het maken van woekerwinsten wenschte vrij te 
pleiten - ontstond aandrang reeds aanstonds "duurtecommis
sies" in te stellen, die voorkomende klachten zouden hebben 
te onderzoeken. 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht vormden uit een 
aantal leden van de Levensmiddelencommissie - vertegen
woordigers van den handel en van het publiek - een subcom-

_mlSSle, waaraan het onderzoek van klachten aangaande bere
kening van onredelijke prijzen werd opgedragen. In het bij
zonder voor deze aangelegenheid werd de Voorzitter van de 
kort te voren opgerichte plaatselijke "Consumentenvereeniging" 
tot lid van de Levensmiddelencommissie en tevens tot lid van 
de subcommissie benoemd. Zulke consumentenvereenigingen 
verrezen in verschillende Gemeenten en stelden zich ten doel 
door gezamenlijken aankoop en het sluiten van voordeelige 
contracten met leveranciers voor hun leden verschillende waren 
goedkooper aan te schaffen dan in den gewonen handel het ge
val was. 

Aan de werkzaamheid van de subcommissie werd zoo veel 
mogelijk bekendheid gegeven: ieder, die meende zich over een 
berekenden prijs te beklagen te hebben, kon zich tot haar wen
den. Het resultaat is evenwel ver beneden de vepwachting ge-

1) Zie omtrent een en ander V e r s I a g Leven s m.v 0 0 r z. U t r e c h t, 
Juni-December 1919 bIz. 1-3. 

2) Afgedrukt als bijiage B bij het ontwerp-Duurtewet, B ij 1 age n Han d e
ling e n Tw ee de Kamer 1919-1920 no. 315 . 

• 
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bleven. Slechts hoogst enkele gevallen werden aanhangig ge-" 
maakt en deze bleken meestal van weinig gewicht 1) . 

Geruimen tijd werd verondersteld, dat de subcommissie meer 
beteekenis zou krijgen, wanneer zij op wettelijken grondslag 
zou zijn gevestigd en met zekere bevoegdheden zou zijn bekleed 
ingevolge de bepalingen van de "Duurtewet", waarvoor de 
Regeering op 27 November 1919 een voorstel bij de Staten
Generaal indiende 2) en waarin overeenkomstig het advies van 
de Staatscomrnissie in zake de Duurte naar Engelsch model een 
stel plaatselijke duurtecommissies, districts-duurteraden en, 
als hoogste college, een centrale duurteraad, was ontwikkeld 3). 
Toen echter het genoemde wetsontwerp na een lange lijdensge
schiedenis in de zitting van de 2de Kamer der Staten-Generaal 
van 26 Maart 1920 werd verworpen, stond het vsat, dat voor de 
plaatselijke duurtecommissie geen werk viel te vervullen. 

§ 2. M aatregelen ten aanzien van enkele artikelen. 

Inmiddels namen somrnige Gemeenten verschillende maat
regelen om door aankoop in het groot of op andere wijze tot 
prijsverlaging me de te werken. Ret eerste punt van het pro
gram van samenwerking, dat tusschen onderscheidene fracties 
van den Utrechtschen Gemeenteraad, die na de verkiezingen 
onder de nieuwe kieswet in September 1919 bijeenkwam, luidde: 
"sterke bestrijding der duurte van Gemeentewege; daartoe Ge
"meentelijke visch- en groentenvoorziening en zoo noodig, 
"voorziening van gemeentewege· inzake andere eerste levensbe
"hoeften" . 

Uit het bovenstaande bleek reeds, dat bij den afloop van de 
distributie van visch door de Regeering, te Utrecht de voort
zetting van den visch erkoop in de kramen der Gemeente vast
stond ') en dat in October 1919 is begonnen met den verkoop 
van aardappelen en fruit rechtstreeks door de Gemeente 6). 

1) Zie omtrenteenenander V e rslag L e v E\ll sm.voorz. Utr ec ht, Juni 
-Decemb e r 1919, bIz. 3-5. 

') B ij I age n JI and eli n g e n T wee d e K a m e r 1919-1920, no. 315. 
0) Zie een uiteenzetting van het wetsontwerp van mijne hand in de E co n 0-

mi s ch-Statistis c h e b e richten van 10 December 1919, no. 206, biz. 
1126-1129. 

') Zie hi e rbo ve n bIz. 66 - 67. 
5) " " 75 

I 
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Juist terwijl de (tijdelijke) bemoeiing met de distributie van 
levensmiddelen allerwege verminderde, nam dus deze recht
streeksche verkoop door de Gemeente nog. vasteren vorm aan. 
Over later, van de zijde van den middenstand aangewende 
pogingen om de Gemeente te doen terugtrekken, besliste de 
Gemeenteraad afwijzend 1). Wat den verk60p van groenten enz. 
betreft, valt op te merken, dat de in de kramen omgezette hoe
veelheden, hoe weI zij op de voor de geheele stad noodig zijnde 
voorraden slechts een gering deel uitmaakten, toch ten opzichte 
van de prijsbepaling in de Gemeente van overwegende betee
kenis waren, omdat reeds spoedig de vrije handel zich naar 
de prijzen in de kiosken ging richten. De Gemeentelijke verkoop 
had onmiskenbaar een zeer nuttigen prijsregelenden invloed. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel stelde Aardappelen. 

voor den winter 1919 - 1920 geen distributie van a a r d a p-
pel e n in. In zijn beschikking van 18 September 19192) gaf de 
Minister regelen betreffende de inlevering van den oogst en stelde 
hij de bepalingen vast, waaronder Gemeentebesturen, cooperaties, 
vereenigingen, handelaren en particulieren winteropslag konden 
bestellen. Maximumprijzen werden, hoewel daarop door de 
Gemeentebesturen was aangedrongen, niet vastgesteld. 

De Gemeente Utrecht nam op tweeerlei wijze maatregelen 
ten opzichte van de aardappelenvoorziening. Ten eerste kocht 
zij 14.000 H.L. aardappelen van verbouwers om deze hoeveel
heid, vermeerderd met de door het landbouwbedrijf der Ge
meente gekweekte goed houdbare winteraardappelen in re
serve te houden voor het geval er een tekort in den aanvoer 
mocht komen. In de tweede plaats verleende het Levens
middelenkantoor der Gemeente voorschotten aan een aantal 
cooperatieve vereenigingen en andere organisaties, die zich op 
het gebied van de levensmiddelenvoorziening van de bij haar 
aangesloten leden bewegen, teneinde die lichamen tot den aan
koop van wintervoorraad in staat te stellen, onder zekere be
palingen betreffende de terugbetaling naar mate de leden de 
aangekochte hoeveelheden afnamen en betaalden. Voor deze 
voorschotregeling stelde de Gemeenteraad een krediet van 

1) Zie gedrukt Raadsversiag Utrecht 1920, bIz. 275. 
2) Staatscourant, no. 202; Herdrukken 1919, bIz. 637. 
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t 250.000.- beschikbaar. Het waren voornamelijk de vakcen
trales van werkliedenorganisaties, die van de getroffen regeling 
gebruik maakten 1). 

In het najaar van 1919 ontvingen de Gemeentebesturen van 
allerlei kanten aanbiedingen voor de levering van Arne r i
k a a n s c h esc hoe n e n tegen aanzienlijk lagere prijzen 
dan de voor het inlandsch fabrikaat geldende. Verschillende 
van deze aanbiedingen schenen onaannemelijk; er ontstond 
een soort van gelegenheidshandel in het goedkoope Ameri
kaansche goed. Op prijzenswaardige· wijze spande de Vereeni
ging van Nederlandsche Gemeenten zich er voor om op geza
menlijke kosten van een aantal Gemeenten schoenen van solie de 
handelaren uit · Amerika te laten komen. Ook Utrecht ontving 
door haar bemiddeling een partij werkmansschoenen. De ver
krijgbaarstelling er van voor de belanghebbenden onder de 
bevolking werd geregeld met de medewerking van de vakcen
trales der werkliedenorganisaties 2) . 

In November 1919 stelde de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel" evenals reeds eerder was geschied, een hoe
veelheid s c hoe n e n, u i t d e mil ita ire magazijnen 
afkomstig, ter beschikking van de Gemeentebesturen. 

Eveneens werden voor de militairen onnoodig geworden d e
ken sen 0 n d e r k lee r en verkrijgbaar gesteld 3), welke 
tegen lage prijzen aan de minder gegoede klassen der bevol
king konden worden uitgegeven '). 

Hoewel dus in het tijdvak na 1 Mei 1919 nog sommige goe
deren - grootendeels voor slechts beperkte kringen van de 
bevolking - van overheidswege werden ten verkoop geboden, 
was toch met den genoemden datum het tijdperk van de eigen
lijke "distributie" afgesloten. Overgebleven is nbg slechts de 
rantsoeneering van b roo d op broodkaarten en de beschik
baarstelling van nor m a a I-m a r gar i n e voor de - niet 

\ 

1) Zie om trent een en ander V e r 5 I a g Leven 5 m.v 0 0 r z. U t r e c h t, 
Juni-December 1919, bIz. 8-10. 

S) Zie omtrent een en ander V e r 5 1 a g Leven 5 m.v 0 0 r z. U t r e c h t, 
Juni-December 1919, bIz. 17. 

") Staatscourant, no. 3; Herdrukk e n 1919, biz. 3-4. 
'J Zie omtrent een en ander V e r s I a g Leven 5 m.v 0 0 r z. U t r e c h t, 

Juni-December 1919, biz. 16-1 8. 
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talrijke - houders van kaarten voor dat artikel. Voorts werd 
nog het artikel sui k e r gedistribueerd overeenkomstig in 
het najaar van 1919 gewijzigde regelen1). Er werden rijks-suiker
kaarten ingevoerd, doch de voorziening van de handelaren bleef 
buiten de Gemeentebesturen om plaats vinden. 

In den zomer van 1920 werd de witbroodkaart afgeschaft2). 
Op 4 September 1920 trad een nieuwe distributieregeling van 
bloem en meel in . werking, waarbij de Gemeentebesturen met 
het toezicht op het gebruik van de "Regeeringsgrondstoffen" 
in de bakkerij belast bleven, maar waarbij ook aan den bruin
broodkaart een einde kwam 3). 

De beschikbaarstelling van normaal-margarine is met in
gang van 28 Mei 1920 geeindigd '). 

Van de moeilijkheden, welke zich te Utrecht in den zomer Melk en rijst. 

van 1919 voordeden met betrekking tot de voorziening met 
mel k en r ij s t -welke artikelen niet meer werden gedis-
tribueerd - is hierboven met een enkel woord gewag gemaakt 5). 

\ 

Ten slotte dient nog te worden vermeld, dat in den zomer van Maisgries. 

1919 een hoeveelheid m a i s-g r i e s onder de houders van 
kaarten voor normaal-margarine is verdee1d, welke de Re-
geering voor aanvulling van de beperkte voedingsmidde1en 
ten geschenke heeft ontvangen van het Zuid-Afrikaansche 
Yolk 6). De zeer voedzame, mais-gries is gedistribueerd in van 
Rijkswege verstrekte zakjes, waarop een gedeelte van een in 
de Zuid-Mrikaansche taal opgesteld gedicht van den oud
president van de voormalige Republiek de Oranje-Vrijstaat, 
den heer F. W. Reitz, over "Di Mielipit" stond gedrukt 7). 

1) Zie Staatscourant 1919 no. 206; Herdrukken 1919 biz. 645-647. 
2) .. 1920, .. 128; 1920,.. 203-204. 
3) .. 1920, .. 156. 
') .. .. 1920, .. 96; 1920, .. 161. 
6) Z i e hie r b 0 v e n biz. 70 en 78. 
6) Zie Staatscourant 1919, no. 149; Herdrukken 1919, biz. 515. 
7) Zie omtrent een en ander V e r s I a g Leven s m.vo 0 r z. U t r e c h t. 

Juni-December 1919, biz. 21-23. 
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SLOT. 

Terugziende op de jaren van distributie en rantsoeneering 
slaakt geheel Nederland een zucht van verlichting, dat die 
tijdell thans voorbij zijn. In de gezinnen was het een herademing, 
toen in den loop van 1919 en 1920 de meest noodige zaken weder 
in voldoende hoeveelheden verkrijgbaar werden, al lieten zich 
de gevolgen van de duurte pijnlijk gevoelen; de handel herleefde 
naarmate hij al meer en meer werd bevrijd van de knellende ban
den van het ingrijpen in het vrije bedrijf; en ten slotte zag 
de overheid zich met de opheffing van hare bemoeiingen op het 
voor haar zoo vreemde gebied van een gro.ote zorg ontslagen. 

Ret is inderdaad voor de be vol kin g een harde tijd 
geweest. Doordat veelal de allereerste levensbehoeften: zooals 
vleesch, melk, brood, suiker, zeep, slechts in onvoldoende 
hoeveelheden waren te verkrijgen en soms geheel en al ontbra
ken, heeft men zich heel wat beperkingen moeten opleggen. 
Ret was dikwijls zeer moeilijk een behoorlijken pot eten op 
tafel te zetten en vooral uiterst lastig voldoende afwisseling 
in de dagelijksche spijzen te brengen. Daarbij kwam het gebrek 
aan brandstoffen om het eten op te bereiden en het schier einde
looze gepeuter met bonboekjes voor dit en kaarten voor dat: 
bonnen uit het levensmiddelenbonboekje, bonnen van de brood
kaarten, de vetkaarten, de thee- en koffiekaarten, de suiker
kaarten, de brandstoffenkaarten, de petroleumkaarten en dan 
nog de bijzondere bonnen voor sommige artikelen, als melk en 
rijst, wat alles met elkaar voor de huismoeders een ware be
klemming werd. 

Wat de eigenlijke schaarschte betreft, is duidelijk gebleken, 
dat het ontbreken van of een voorziening met minder in den 
smaak vallende so orten van aardappelen en voorts een levering 
van brood van minder goede samenstelling, alsmede gebrek 
aan zeep onder de Nederlandsche bevolking de teerste punten 
raken. Ret niet verkrijgbaar zijn van vleesch, doch vooral het 
wegblijven van peulvruchten - van welk artikel ,de voedings
waarde sterk wordt miskend - zijn gemakkelijker te dragen 
gebleken. Voor het beschikbaar zijn van thee heeft het publiek 
een opme'rkenswaardige gevoeligheid getoond. 
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Ret is niet te ontkennert, dat tijdens de crisisjaren verschijn
selen van ondervoeding zijn voorgekomen. Als uiting daarvan 
moet worden gewezen op de toeneming van de tuberculose in 
de jaren 1918 en 1919 1). Toch is het tot een hongerlijden en 
een inzinking van de volkskracht op groote schaal niet gekomen. 
Zoodra in 1919 de aanvoeren weder ruimer werden, is een dui
delijk merkbaar herstel ingetreden. 

Ongetwijfeld heeft een deel van de bevolking - in het bij
zond~r de meer gegoeden - zich door den aankoop van klan
destien verhandelde partijen goederen dikwijls van voorraden 
boven de rantsoenen weten te voorzien. Over het "hamsteren" 
werden ernstige klachten vernomen. Toch mag het de vraag 
heeten, of de daarover gaande verhalen niet voor een groot 
deel overdreven zijn geweest. De uitslag van de te Utrecht 
gehouden inventarisaties wijst daar weI op 2). 

Vele beter gesitueerden hebben, 9m zich aan de ongemakken 
van de distributie en vooral aan die van de schaarschte aan 
brandstoffen te onttrekken, en voorts mede in verband met de 
in de oorlogsjaren sterk toegenomen moeilijkheid om dienst
personeel (dienstmeisjes) te krijgen, hun intrek in hotels ge
nomen. Ook aan hotels en andere eetgelegenheden zijn echter 
ten opzichte van de te verstrekken maaltijden beperkende be
palingen opgelegd 3). 

De distributietijd is niet minder voor den han del een uiterst Handel. 

moeilijke periode geweest. De aantasting van de veelgeprezen 
"vrijheid" was, hoe noodzakelijk deze ook mocht zijn, moeilijk 
te dragen. Dat het ingrijpen in het vrije bedrijf niet kon uit-
blijven bleek reeds in de eerste Augustusdagen van 1914. Ret 
winstbejag, dat onder normale omstandigheden een geoor-
loofde bron van inkomsten kan opleveren aan tal van nijvere 
ingezetenen, dreef toen vele handelaren tot het binnenhalen 

') Zie de in December 1919 verschenen Statistiek betreffende de 
sterft e aan tuberculose te Utrecht in de jaren 1912-1918 
met de daarin opgenomen graphische voorstelling van de sterfte aan de genoemde 
ziekte in Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht en in het geheele Rijk 
gedurende de vermelde jaren, welke teekening na het gunstige jaar 1915 in elken 
kolom een bedenkelijke stijging doet zien (het sterkst van Rotterdam en het minst 
van 's-Gl'avenhage). , 

') Zie hi e rboven biz. 72 en biz. 112- 113. 
') Zie aanschrijvingen van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 

d d . 31 Maart, 21 April, 26 Juni, 2 October 1917 (Herdrukken 1917 no. 13 biz. 34, 
no. 16 biz. 15, no. 26 biz. 6, no. 40 biz. 23. I 
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van onredelijke winsten door vasthouding en prijsopdrijving. 
Daaraan moe s t paal en perk worden gesteld. Ook op den 
duur dienden maatregelen te worden genomen tegen de uit
wassen van de particuliere handelsverhoudingen en in het bij
zonder tegen den z.g.n. kettinghandel, waarbij de goederen 
van hand tot hand gingen en daardoor onnoodig in prijs stegen 
alvorens bij den verbruiker hun eindbestemming te vinden. 
Toen de schaarschte steeds meer toenam moest er bovendien 
voor worden gezorgd, dat hetgeen beschikbaar was, zoo ge
lijkmatig mogelijk over de geheele bevolking werd verdeeld : 
een taak, welke door de, uit een aantal tegen elkander con
curreerende handelaren onmogelijk kon worden verricht, doch 
waarvoor alleen de overheid de noodige eigenschappen - on
partijdigheid, ontstentenis van eigen belang, algemeen over
zicht enz. - bezat. 

Niet steeds hebben de handelaren ingezien of erkend, dat 
het ingrijpen in het vrije bedrijf ter wille van een behoorlijke 
verdeeling van goederen in het algemeen belang diende plaats 
te vinden, al is het aan den anderen kant meermalen voorge
komen, dat juist van de zijde van den handel aandrang werd 
uitgeoefend tot het nemen van maatregelen. Uit de voorgaande 
bladzijden blijkt weI, dat de samenwerking met de verschillende 
groepen van winkeliers met het Gemeentebestuur voor zoo
veel Utrecht betreft niet altijd even vlot is geweest. Meermalen 
viel te klagen over tegenwerking of althans over onvoldoende 
medewerking. In de verschillende afleveringen van de Me d e
dee lin g e n bet ref fen d e del eve n s mid del e n
v 0 0 r z i e n i n g d erG e m e e n t e U t r e c h t zijn lijs
ten opgenomen van de wegens overtreding van de distributie
bepalingen aan onderscheidene handelaren opgelegde straffen 
(schorsing en uitsluiting van de distributie van door hen ver
handelde Regeerings-goederen enz.). 

Te Utrecht is de samenwerking het best geslaagd met die groe
pen van handelaren, onder wie £link ontwikkelde vakvereeni
gingen bestonden. Blijkbaar werd door deze organisaties sterker 
dan door de niet georganiseerde winkeliers begrepen, dat de 
distributie tevens in het belang van den handeldrijvenden stand 
werkte en dat het voor dien stand bij het einde van de crisis 
van groot nut zou zijn wanneer de handel had getoond met 
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opzijdestelling van eigen voordeel de algemeene zaak op ruim 
opgevatte wijze te kunnen dienen. Juist doordat deze vereeni
gingen reeds bij het begin van de buitengewone omstandigheden 
hun vertrouwensmannen hadden, werden aanstonds hun ver
tegenwoordigers in de ingestelde Commissies benoemd, waarin 
deze personen hun invloed kon'den do en gelden. Te Utrecht 
is zulks in belangrijke mate gedaan door den Secretaris van een 
van de Co6peratieve Inkoopvereenigingen van winkeliers in 
kruidenierswaren, die als lid van de Levensmiddelencommissie 
op onbaatzuchtige wijze aan de dagelijksche bemoeiingen van 
het Levensmiddelenkantoor heeft deel genomen. Dat hij in dat 
werk bij zijn vakgenooten over het algemeen veel waardeering 
ondervond, kan helaas niet worden gezegd. Sommigen be
schouwden alles wat gedaan werd om de distributie zoo goed 
mogelijk te doen loopen, als uit den booze; anderen konden zich 
niet vrij maken van de gedachte, dat een handelsman de al
gemeene zaak niEtt zal helpen bevorderen zonder dat hij de bij
bedoeling heeft van de gelegenheid ge bruik te maken zich zelf 
een bevrieqCle personen daarbij voordeelen te bezorgen. Toch 
heeft de schakel, die de bedoelde functionaris in' de Utrecht
sche distributie tusschen de handelaren en de ambtenaren der 
Gemeente heeft gevormd, ongetwijfeld er veel toe medegewerkt, 
dat men elkaar van weerskanten beter heeft leeren begrijpen, 
hetgeen aan het werk zeer zeker is ten goede gekomen. 

Behalve de vroeger reeds bestaande organisaties van hande
laren, zijn in sommige takken van den handel, na erkenning 
door het Gemeentebestuur, crisiscommissies opgetreden, welke 
tot taak hadden de belangen van de vertegenwoordigde groepen 
te behartigen en met het Gemeentebestuur overleg te plegen 1). 

De taak van de Regeering en de Gemeentebesturen op het 
gebied van de levensmiddelenvoorziening is verre van gemak
kelijk geweest. De ervaring leerde reeds aanstonds, dat het in
grijpen van de overheid niet beperkt kon blijven bij het vaststel
len van maximum-klein-handels-prijzen tot het laag houden van 
de prijzen, omdat de uitvaardiging daarvan zonder het nemen 
van bijkomende maatregelen tot eenig gevolg had, dat het 

1) Zie voor Utrecht, wat de bakkers betreft, Me d e dee 1 i n g e n II, biz. 76 
en wat de slagers aangaat, Me d e dee 1 i n g e n 12, bIz. 77. 

Overheid. 
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betrokken artikel van de markt verdween 'en naar de'u klandi
stienen handel verhuisde 1) . Het optreden is dan ook steeds 
verder moetengaan en werd daarbij voortdurend ingewikkelder. 

Vooral de Regeering had met de grootste moeilijkheden te 
kampen. Zij stond altijd voor groote belangenconflicten van 
verschillende groepen van belanghebbenden - tevens de des
kundigen, op wier adviezen zij zich veelal moest verlaten -
en was anderzijds sterk belemmerd door de internationale ver
wikkelingen, waardoor het verkeer overzee en overland was 
verstoord. Oningewijden konden zich weinig voorstelling ma
ken van de groote bezwaren, welke overwonnen moesten worden. 
Veel is er afgegeven op de gestie van de Regeering en op het 
doen en laten van de Regeeringsbureaux. Dikwijls gold echter 
ook hier het spreekwoord, dat de beste stuurlui aan den wal 
staan. Niet, dat het werk niet beter had kunnen worden ver
richt: het spreekt weI 'Van zelf, ,dat op dit vreemde gebied, 
waar bovendien dikwijls zoo overhaast beslissingen moesten 
worden genomen, herhaaldelijk op een wijze is geharrdeld, waar
van - vooral achterna - kon worden aangetoond dat het 
beter zou zijn geweest, indien het anders was gedaan. 

De bezwaren, welke tegen de genomen maatregelen van 
distributie, rantsoeneering en beschikbaarstelling van goederen 
beneden kostprijs zijn gerezen, zijn dikwijls breed uitgemeten. 
In de Memorie van Toelichting op het den 26sten Mei 1919 
ingediende Wetsontwerp tot verleening van een krediet voor 
de levensmiddelenvoorziening 2) voerde de Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel zelf als grieven aan, dat de rant
soeneering dikwerf schaarschte in de hand heeft gewerkt, 
doordat personen zekere goederen hebben betrokken, enkel 
omdat deze werden verkrijgbaar gesteld, hoewel zij ze vroeger 
niet plachten te gebruiken; dat de goedkoopte van de waren 
verkwisting daarvan heeft bevorderd; dat de uitschakeling van 
tal van tusschenhandelaren deze tot den ~ettinghandel heeft 
gedreven en ten slotte dat het stelsel van maximumprijzen en 
bijslagen heeft geleid tot prijsopdrijving en het aan groote groe-

1) Zie wat groenten aangaat hie r b 0 v e n bIz. 74 en betreffende eieren bIz. 
82; zie ook ten aanzien van rijst mijn artikel in de Economisch-Statistische Berichten 
van 15 October 1919, no. 198, bIz. 950. 

") Zie Bijiagen Handelingen Tweede Kamer 1918-1919, no. 
456. 
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pen van handelaren en producenten in de schoot werpen van 
grove winsten. In het opstel in de Economisch-Statistische 
Berichten over het loslaten van de Regeeringsbemoeiing in 
zake de levensmiddelenvoorziening heb ik op grond van het
geen ten aanzien van de rijstvoorziening in den zomer van 
1919 - toen de Regeering zich had teruggetrokken - is 
voorgekomen, betoogd, dat al deze minder gewenschte ver
schijnselen zuiver het gevolg van de crisisomstandigheden 
zijn geweest en niet uitsluitend op rekening van het overheids
ingrijpen mogen worden gesteld: immers zij hebben zich alle 
evenzeer doen gelden ten ' aanzien van de bedoelde, aan den 
vrijen handel overgelaten, voorziening. In hetzelfde artikel 
is voorts naar aanleiding van uitlatingen van den Secretaris 
van de Vereeniging van Rijstpellers in het licht gesteld hoezeer 
de regeling van de distributie vanoverheidswege de voorkeur 
verdient boven, die, uitgaande van organisaties van belang
hebbenden in den handel, waarbij al spoedig een zekere par
tijdigheid en bovendien een (bij den ondankbaren arbeid om 
schamele voorraden over de geheele bevolking te verdeelen, 
geheel misplaatste) zelfgenoegzaamheid - welke de overheid 
.zich nimmer zal kunnen of zelfs willen veroorloven - aan 
den dag treedt. 

Ook zijn aan hetgeen de praktijk van de overheidsbemoeiing 
ten opzichte van de distributie te zien heeft gegeven meermalen 
argument en ontleend tegen staatsexploitatie in het algemeen 
(ondeskundigheid, ambtenarij, oneconomisch werken enz.). Hoe
weI ongetwijfeld allerlei moeilijkheden duidelijk zijn aan den dag 
getreden - vooral ook de weinige plooibaarheid en de dikwijls 
door de critische blikken van d~ vertegenwoordigende lichamen 
(Kamers, en Gemeenteraden), nog vergroote stroefheid van be
weging -, welke het optreden van de overheid op het gebied van 
handel en verkeer aankleven, moet toch met het trekken van 
concIusies uit de bij de distributie opgedane ervaringen voor
zichtigheid worden betracht, omdat zich daarbij zoo eigen
aardige, beperkende omstandigheden voordeden, dat de werk
zaamheid van de overheid te dier zake geenszins is gelijk te 
sfellen met die van een normaal werkend, behoorlijk georga
niseerd overheids-bedrijf. 

In de op 27 en 28 J uni 1919 gehouden vergadering van de Ver- . 
NED . ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK VI. 9 

, 

" 

/ 
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eeniging van Nederlandsche Gemeenten werd het vraagstuk 
besproken in hoeverre de bemoeiingen der Gemeentebesturen 
zich in de toekomst dienen uit te strekken tot de levensmidde-

I 

lenvoorziening. Vrijwel algemeen bleek men het er over eens, 
dat deze vraag eigenlijk niets anders is dan een nuttigheids
kwestie, waarop de een spoediger een antwoord in bevestigendel} 
zin geeft dan de ander, al naar mate men meer of minder ver
trouwen heeft in het slagen van het ingrijpen van de Gemeen
telijke overheid. Monopolisatie op het gebied van de levens
middelenvoorziening werd door niemand verdedigd. Sommigen 
verwachtten van aanvullend optreden door de Gemeente tot 
prijsregeling en om tot een voldoenden regelmatigen aanvoer 
te geraken, een heilzame uitwerking; anderen achtten uitslui
tend indirecte maatregelen, doch geen rechtstreekschen ver
koop op den weg der Gemeentebesturen te liggen. Bepaalde 
conclusies werden niet aangenomen 1). 

Dat ook de Gemeentebesturen tijdens de distributiejaren 
voor groote moeilijkheden hebben gestaan, zal uit de voor
gaande bladzijden weI zijn gebleken. Er diende uitvoering te 
worden gegeven aan een overstelpend aantal Regeeringsvoor
schriften. In, den druksten tijd verschenen bijna dagelijks eenige 
omzendbrieven tegelijk van den Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel, welke helaas niet altijd door duidelijkheid uit
muntten en de bedoelingen van den Minister soms zelfs gebrekkig 
weergaven 2). Meermalen verlangden de Gemeentebesturen van 
het Rijk een krachtiger optreden. Anderzijds wenschten zij dik
wijls voor zich zelf meer vrijheid van handelen. Hierboven is uit
voerig melding gemaakt van de geschilpunten, welke zich tus
schen het Rijk en de Gemeente Utrecht hebben voorgedaan 8) -
gelijk er vermoedelijk soortgelijke met andere Gemeentebesturen 
zijn yoorgekomen - ten einde te doen uitkomen voor welke 
conflict en de Gemeenten kwame~ te staan als organen van de 
Rijksdistributie, terwijl zij tegelijk de verantwoordelijkheid 
droegen voor de zorg binnen het eigen gebied. Inderdaad hebben 
de Gemeentebesturen zich in de minder aangename positie be
vonden van te staan tusschen het Rijk eenerzijds, waarbij de 

1) Zie een overzicht van het verhandelde in Gem e e n t 'e bel a n g e n van 
1 September 1919, biz. 11-13. 

I) Zie b.v. hie r b 0 v e n, bIz. 94-95. 
") Zie hierboven, bIz. 87-101. 
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centrale leiding berustte, en het publiek en d~ kleinhandelaren \ 
anderzijds, die soms hoogere - en niet altijd redelijke - eischen . 
stelden, dan waaraan zij in staat werden gesteld te voldoen. 

In hoeverre het Rijk en de Gemeenten intusschen mogen Einde. 

worden geacht te zijn te kort geschoten of weI tezijn geslaagd 
in hun taak om te zorgen voor de zoo goed mogelijk on~erhou-
den voedselvoorziening in de tijden van nood, er blijff te er
kennen, dat - zooals hierboven reeds werd opgemerkt ' - een 
ondervoeding op groote schaal onder de ernstige gevolgen, die 
de oorlog voor een op aanvoer van buiten aangewezen land als 
het onze met zich bracht, is uitgebleven. Dit gelukkige feit mag 
dan toch zeker weI voor een groot deel worden toegeschreven aan 
het toegepaste stelsel van distributie beneden kostprijs en 
rantsoeneering, waardoor zonder twijfel is bevorderd, dat 
ieder zijn deel van de beperkte voorraden heeft kunnen verkrijgen 
tegen op normaal peil gehouden prijzen. Al moge dan het 
systeem van verkrijgbaarstelling beneden den kostprijs op zich 
zelf gezien economisch onjuist en verwerpelijk zijn, het heeft 
onder de buitengewone omstandigheden van de afgeloopen 
jaren toch de onmiskenbare verdienste gehad ons yolk voor nog 
veel grooter eIlende te besparen. 

Nog zeer langen tijd zuIlen zoowel het Rijk als de Gemeenten 
gebukt gaan onder de crisisschulden, die tot dekking van de kos
ten der distributie moesten worden aang~gaan. De daarvoor 
noodige belastingen en heffingen zuIlen echter dienen te worden 
beschouwd als het losgeld voor de instandgebleven kracht van 
ons volk: voorwaar een niet genoeg te waardeeren belang! 

Omdat dit belang evenwel het Rijk in zijn geheel, en- niet in 
het bijzonder de Gemeenten betreft, schijnt het niet billijk, 
dat ook de Gemeenten daarmede zoo zwaar zijn belast, en zou 
er veel Voor te zeggen zijn, dat de bedoelde crisisschulden der 
Gemeenten, mede in verband met de groote financieele moeilijk
heden, waarin deze overigens reeds tengevolge van de buiten
gewone omstandigheden zijn geraakt, geheel of gedeeltelijk 
door het Rijk worden overgenomen. 

Utrecht, Augustus 1920. 
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II. 

STATISTISCRE OPGAVEN VAN DE IN- EN UlTGEVOERDE 

GRANEN IN DE MAASRAVENS GEDURENDE DE 2e RELFT 

DER 18e EEUW, MEDEGEDEELD DOOR P. J. DOBBELAAR. 

In de laatste jaren is onze kennis van den omvang en de beteekenis 

van den handel tijdens de Republiek met een aantal gegevens v~ sta

tistischen aard verrijktl). 

Ret valt evenwel op, dat het gepubliceerde materiaal zoo goed als 

ui1;&luitend den Amsterdamschen handel betreft. De eenige uitzonde

ring hierop vormt de "Statistiek van den in- en uitvoer. van Rotter
dam en Dordrecht in het jaar 1680", door Prof. Posthumus medege
deeld in het 34e deel (1913) van de Bijdragen van het Historisch Ge
nootschap, benevens de in datzelfde deel door Mr. dr. van Brakel ver

melde: "Gegevens betreffende scheepvaart en warenverkeer tusschen 

Rotterdam en Rusland" 2). 

Ret rijke archief der Admiraliteits-collegien, berustende in het AI

gemeen Rijks-Archief te 's-Gravenhage, stelt ons gelukkigerwijze in staat 

om de leemte op dat gebied aan te vullen en daardoor eene soort van 

evenwichtigheid in beschikbare gegevens tot stand te brengen, zonder 

welke eene vergelijking tusscheil het handelsverkeer ' der beide voor

naamste havens der Republiek niet mogelijk zou zijn. 

In 't hier volgende artikel zullen cijfers gegeven worden over den 
invoer van graan in de Maashavens van 1751 tot en met 1792, bene
yens van den uitvoer over het tijdvak 1768-1792. 

De voornaamste bron van onze kennis in dezen, voorzoover den 

invoer over zee aangaat, vormen een tweetal registers, voorkomende in 

den Inventaris der Admiraliteiten onder de nos. 1890 en 1891 en beide 

getiteld: "Register van de Provisionele Aangeving der Granen", resp. 
A 1754-1761 en B 1762-1784. 

1) Om niet in herhaling te vervallen, verwijzen wij voor een overzicht daarvan 
naar het artikel van Dr. Van Dillen: "Stukk~n betreffende den Amsterdamschen 
graanhandel" in het Economisch-Historisch ]aarboek, deel III, resp. op de bI. 79 
en 80 (noot 2), waarbij we nog kunnen voegen een artikel van Mr. dr. S. van Bra
kel in Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. deel XXXIV, p. 350-404, "Statistische 
en andere gegevens betreffende onzen handel en scheepvaart op Rusland gedu
rende de l8de eeuw". 

'J Bijlage V van bovengenoemde bijdrage, p. 400-404. 
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V oorts komen in de nos. 1810 en 1959 uit dat zelfde archief, beide 

bestaande uit handelsadviezen, resolutien en andere losse stukken der 
Staten-Generaal, Staten van Holland enz., nog staten van verschillenden 

aard voor, die ons den graanuitvoer in verscheidene jaren opgeven, en 

dus een welkome aanvulling verschaffen van de gegevens uit de Regis

ters verkregen. 

Over het ontstaan van die "Registers van de Provisionele Aangeving 

der granen" worden we voldoende ingelicht uit de "Resolutien van de 
Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de 

Maze", waarvan zich een extract dd. 4 en 19 Nov. 1754 v66r in no. 

I890 bevindt. 

Op den 4 November 1754 bracht de Advocaat-fiscaal van dat col

lege, Mr. Jacob Bisdom, in de vergadering een brandende kwestie 
ter sprake. Reeds geruimen tijd had het Admiraliteitsbestuur op 
middelen gezonnen, waardoor de £raude, welke "bij uytstekendheyd" 

\.. binnen de steden Dordrecht, Rotterdam en Schiedam gepleegd werd in 

de aangeving der "specien, de rondemaat subject" 1), en weI voorna

melijk bij de granen, eenigermate voorkomen zou kunnen worden. 

De hulp der stedelijke, beeedigde graanmeters was daarbij van veel 
belang: deze bleken echter weinig neiging te bezitten der Admiraliteit 

ter wille te zijn. Het college had indertijd getracht, de meters tot meer

dere medewerking aan te sporen, door bij wijze van proef te besluiten I), 

dat deze na 1 Januari 1752 voor de aangifte van het door hen gemeten 

graan 8) niet meer de vergoeding zouden ontvangen, die hun door de 
Admiraliteit op de Maze tot hiertoe werd uitgekeerd '). 

Hun Edel-Mogenden hadden verwacht, dat de hierdoor in hun beurs 

getroffen meters zouden hebben geklaagd. Er was dan een goedegele

genheid geweest, om met deze personen in overleg te treden over de wijze, 
/ 

1) D. w. z.: koopwaren, waarvan het recht op de rondemaat werd geheven: gra
nen, erwten, boonen, zaad, zout, tras, kalk, smeekolen en run. 

2) Res. Adm. Maze 14 Dec. 1751. (Adm. no. 215). 
3) Volgens Art. 143 van het Placaat van 31 Juli 1725 (Gr. PI. B VI) waren de 

gezworen meters verplicht, daarvan telken dage opgave te doen bij het kantoor 
der Convooien en Licenten in hun woonplaats. 

0) Voor ieder last graan, dat de korenmeters op het kantoor del' Convooien kwa
men aangeven, ontvingen zij van de Admiraliteit een halven stuiver "voor haar 
moeyte ten laste van den Ian de" . Zoo kregen de kolenmeters dezelfde belooning 
voor elk hoed aangebrachte steenkolen. (Res. Gee. Raden op de Maze, 20 Nov. 
1725 en 7 Mei 1726). 

Ret meetloon van stadswege vastgesteld, bedroeg in Schiedam (Res. van de Weth 
5 Maart 1722) 5 stuiver per last graan op het dek gemeten, in het ruim gemeten 6 
stuiver, voor mout 8 stuiver. De toeslag der Admiraliteit was dus vergelijkenderwijs 
niet zoo heel gering. 
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waarop ·,,<,!e verregaande defraudatien in dit cliddel konden worden ge
remidieert" . 

Evenwel, dit doel was niet bereikt, doordat in geen der bedoelde drie 

steden iemand met klachten over het inhouden van dat meetloon ge

komen was. Blljkbaar konden de meters het zonder doen. Ze zullen weI 

geweten hebben aan welke zijde voor hen het meeste voordeel gelegen, 

was. 
Toen langs dezen weg de remedie alzoo niet gevonden zou kunnen 

worden, had de Advocaat-fiscaal geprobeerd andere maatregelen te 

bedenken, die tot 't gewenschte gevolg konden leiden. , 
Tweeerlei redenen, zoo voerde deze thans aan, hadden hem echter 

weerhouden, met voorstellen ter tafel te komen: eenerzijds was hij be

vreesd geweest, dat zoodanige maatregelen zouden zijn bestempeld aIs 

"nieuwigheden, strekkende tot bederf van de negotie, die men dage

lijks oogschijnelijk ziet afneemen", anderzijds had hij gehoopt, dat uit 

de taIrijke beraadslagingen, gehouden naar aanIeiding van de Propositie 
van wijlen Z. D . H. Willem IV tot redres der commercie, een zoodanige 
verandering in de heffing der middelen te water voortgekomen ware, 

dat "de v6orgen. remedien onnodig of ten minsten overvloedig" zouden 

zijn geworden. 

Helaas, de Advocaat-fiscaal had nog altijd vergeefs gewacht op eenigen 

uitslag, dien de besognes konden opleveren 1), en met recht twijfelend 
of men ooit tot eenig resultaat in dezen zou komen, (er kwamen im

mers zooveel tegenstrijdige belangen in 't spell), had hij gemeend, niet 

langer te mogen wachten met het doen van voorstellen aan de Gecom

mitteerde Raden. 

De ka:s van het Admiraliteitscollege op de Maze stond er op dat tijd
stip zeer slecht bij. Bij missive aan de Staten van Holland dd. 24 Sep
tember 1754 2) gaven de Heeren Raden te kennen, dat zij niet wisten, 

"waarmeede sij sullen betaalen de tractementen, interessen en renten 

die reets vervallen zijn en nog met dit jaar vervallen zullen en veel 

minder, waaruit sy daarenbooven sullen voldoen de vertimmeringen, die 

aan drie van's lands scheepen door vervuuring wierden gerequireert", 
enz. 

't Is dus begrijpelijk, dat het College ernstig naar verbetering zijner 

1) In Dec. 1754 dienden gecommitteerden der Admiraliteitscollegien ' nog een 
uitvoerig ontwerp van 284 artikelen bij de Staten-Generaal in, maar daar is het ook 
bij gebleven. 

0) Res. Holland 5 Oct . . 1754. 
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geldmiddelen streefde en dat het, naast een verzoek aan de Staten van 

Hoiland om steun, ook trachtte uit anderen hoofde zijne inkomsten te 

vermeerderen, door de ontduiking van de inkomende rechten krachtiger 

tegen te gaan 1). 

Gefraudeerd werd er bij de aangifte van aile inkomende waren, 

die aan het recht der rondemaat onderworpen waren, verklaarde de 
advocaat-fiscaal rondweg. We begrijpen, dat hij een verscherpte controle 

over de geheele lijn niet ineens aandurfde. Tactisch te werk gaande, be

paalden zich de door hem voorgestelde maatregelen voorloopig aileen 

tot een strenger toezicht op de aangeving der ingevoerde granen I). 

Hij wilde daarvan eerst eens het effect afwachten. 

De oorzaak van het kwaad school, naar de meening van dien ambto

naar, vooral in het misbruik, dat geinaakt werd van de resolutie van 

Gec. Raden ter Adm. op de Maze van den 20en November 1725. 

Toen namelijk de nieuwe tarieflijst van 1725 met den len November 

van dat jaar in werking was getreden, bleek in de practijk al spoedig het 

moeilijk uitvoerbare van sommige artikelen, in 't bijzonder van die, 

(art. 140, 141, 142) welke bepaalden, dat de convooimeesters eerst dan 

"actens van afreekeninge" aan de schippers mochten verleenen, wan

neer de lading, welke op de sCheepsbrieven was vermeld, was aangegeven 

en gemeten. Zonder deze "acte" nu kon de schipper van de commiezen 

geen uitklaringspapieren verkrijgen. · (Art. 85 en 91 van 't placaat.). 

Dit had talrijke klachten der kooplieden tengevolge, die aantoonden, 

dat het ondoenlijk was om bij de lossing uit de "grootscheepen", tegelijk 

de waren, de ronde maat subject, te meten. Het belangrijke tijdver

lies, dat daarvan het gevolg was, was dubbel kostbaar voor de Oost

zeevaarders, die van het korte seizoen moesten profiteeren. 

Het Rotterdamsche AdmiraliteitscolIege had dan ook, op verzoek 

van een aantal graankooplieden aan den handel de faciliteit verleend I), 

dat de geladen granen voor een gedeelte zonder meting in lichters moch

ten worden overgenomen en dat aan de schippers der zeeschepen, zoo 

spoedig de lading gelost was, reeds brieven van "uytgaande expeditie" 

konden worden uitgereikt, mits echter de kooplieden eerst cautie stelden 

1) Zooals bekend is, vormden de in- en uitgaande rechten, de convooi- en Ii
centgelden, het voornaamste dee! van het inkomen der Admiraliteits-colleges. 

2) "De invoer der granen, de notabelste tak van haare revenuen", zeggen de 
Admirali(eits-colleges in hun advies aan de Staten-Gen. over den vrijen uitvoer 
van granen in 1757. 

3) Res. Adm. Maze 20 Nov. 1725. Aan de Admiraliteiten was de toepassing 
der bepalingen op de inning der middelen te water overgelaten. 
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"voor het supplement van hetgeen blijkens de acten van meting op de 

loscedullen te weinig was betaald". 

Deze goed bedoelde maatregel nu was de oorzaak geweest, deelde de 

Advocaat-fiscaal mee, van verschillende kwade praktijken, die inge

slopen waren. 

Zoo bijv. gaven de kooplieden maar een klein gedeelte van de lading 

aan en vroegen voor de rest een cautie-biljet. Vervolgens b~taalden zij 

een gering bedrag als supplement tot zuivering van hun cautie, "quasi 
conform de acten van meting" . Controle t e houden op al die lichters 
was zeer bezwaarlijk, vooral als de meters niet meewerkten. 

Om aan deze sluikerij paal en perk te stellen gaf de Advocaat-fiscaal 

thans; na raadpleging en overleg met den Commies-generaal der Admirali

teit Van Teylingen, aan de Heeren Raden in overweging, den handel weI 

in 't genot van het hem toegestane privilege te laten, zoodat de officieren 

(= ambtenaren) der convoyen en licenten aan de schippers, die graan 

hadden aangebracht, uitgaande expeditie konden blijven verleenen, 

"onder beneficie van cautie voor het supplement van hetgeen bij het we

der uitvaren der schepen nog niet gemeten of aangegeven was", doch 

voortaan alleen op die voorwaarde, dat de kooplieden, voor wie de la

dingen bestemd waren, "bij provisie" twee derde part hadden voldaan 
van hetgeen volgens de generale verklaringen was geladen geweest 1). 

Zoodoende, vertrouwde de Advocaat-fiscaal, zouden de inkomsten 

van het college belangrijk stijgen; men zou "de importante. fraudes 

gedeeltelijk praevenieren (kunnen) zonder de negotie eenigsints te be

lemmeren of te beswaren". Immers : de admiraliteitskas kreeg dan 

al dadelijk een flink bedrag in bezit en de koopman had de ruimte om 

nog wat te smokkelen. 

Deze voordracht yond een gunstige ontvangst. Reeds den volgenden 

dag, Dinsdag 5 Nov. 1754, namen de Gecommitteerde Raden ter Admi

raliteit op de Maze een besluit, geheel overeenkomstig zijn voorstel. 

Aan de officiereIi der convooien en licenten I) ten comptoire van 

Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Brielle, Vlaardingen, Maaslandsluys 

(= Maassluis) en Delfshaven, zou een afschrift der Resolutie gezonden 

worden, met den last om "Unmediaet na de receptie deeser, de ordre in 

deesen vervat, werkstellig te maken ende haer daarna praecise te regu

leren" . 

1) De "generale verklaring" (ladingbrief) werd door den schipper bij 't inkomen 
aan de eerste wacht overgelegd en onder eede gestaafd. 

0) D. w. z.: ontvangers, convooimeesters, contrarolleurs, commiezen-collecteurs. 
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In de .verwachting dat ook de supplementen beter zouden worden 

opgegeven, wanneer de aangeving der granen op de vastgestelde wijze was 

geregeld, werd besloten, dat de ontvangen der C. en L. te Dordrecht, 

Rotterdam en Schiedam met den aanvang van 1755 de graanmeters we

derom moesten betalen als v66r 14 December 1751. 

Ten slotte kreeg de Advocaat-fiscaal in opdracht, te onderzoeken, op 

welke wijze zou kunnen worden verzekerd, dat de genomen maatregel " 

op al de kantoren onder de Admiraliteit opde Maze ressorteerende, op 
eenparigen voet zou worden uitgevoerd. . , 

De genoemde ambtenaar bracht in de vergadering van 19 Nov. 1754 

daarover rapport uit, in overeenstemming waarmee Gecommitteerde 

Raden besloten aan de Officieren der vermelde kantoren, benevens nog 

die te Gouda, te gelasten, om 1 ° nauwkeurige lijsten te formeeren, ge
trokken uit de boeken der generale verklaringen van de schippers, die in . 

de jaren 1751, 1752 en 1753 eenigerlei soort graan hadden aangebracht 1), 

en 2°. voortaan ook lijsten aan te leggen van de generale verklaringen 

der schippers 2), die na dato . van dit besluit, aangifte van ingevoerde 

granen zouden doen. Deze laatste lijsten moesten maandelijks worden 

overgestuurd aan den Raad. 
Een tweetal concept-lijsten werd ter verduidelijking aan de resp. 

Officieren toegezonden, ben evens tabellen ter berekening van het pro

visioneel 1/8 part (in Hollandsche lasten), rechtstreeks uit de vreemde 

maten, waarin de lading op de generale verklaring of volgbrief was op

gegeven 8). 

Al spoedig kwam bericht van verschillende kantoren nl. Gouda (16 

Dec. 1754), Brielle (15 Dec. 1754), Maassluis, Vlaardingen en Delfshaven, 

dat aldaar in de jaren 1751, '52 en '53 geen granen waren aangevoerd. 

Dordrecht zond de lijsten reeds op 16 December 1754 in en Rotterdam 

volgde in 't begin van 't volgende jaar. Schiedam liet evenwel op zich 

wachten. 

In de vergadering van Gecommitteerde Raden van de Maze van 27 
Mei 1755 rapporteerde de Adv. Fiscaal, dat de ontvanger te Schiedam 

1) De bedoeling van dezen order was natuurlijk materiaal te verkrijgen, dat de 
schromelijke ontduiking in helder licht zou plaatsen. Zie bijlage 1. 

.) Controle·middel op de belastipg.ambtenaren, die, al of niet·opzettelijk, on
juiste berekeningen gemaakt hadden. 

3) De Admiraliteit wilde niet het onderste uit de kan hebben. De vreemde maten 
bielden in werkelijkbeid een vierde meer in, dan bier 'aangenomen werd, deelde de 
Adv.-ficaal den amqtenaren mee. Daar mij uit vergelijking met gegevens, voorko
mende in I.e Long's Koopbandel van Amsterdam e. a. 18e eeuwsche werken de juist-
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verklaard had, nog niet in staat te zijn, de opgaven te verstrekken 1). 

WeI waren toen de maandelijksche lijsten (van den invoer na 19 Nov. 
1754) der drie kantoren geregeld ingekomen . 

.op zijn verzoek besloten Gecommitteerde Raden, den officieren ten 

comptoire te Rotterdam en te Schiedam, lnitsgaders de "commisen ter 

recherche" op die beide posten nog eens ten ernstigste aan te bevelen 
en te gelasten, nauwlettend toezicht te houden op de generale verklarin

gen, welke op deze kantoren van de inkomende ladingen graan werden 

afgelegd. Op het geringste vermoeden, dat door een schipper een mindere 

quantiteit aangegeven werd, dan de grootte van zijn schip kon doen 

verwachten, zouden zij daarvanterstond kennis hebben te geven aan 

den Advocaat-fiscaal of den Commis-generaal. 
Had deze maatregel werkelijk het beoogde succes? 

Om de waarde, uit statistisch oogpunt aan onze cijfers te hechten, te 

kunnen beoordeelen, is het ook voor ons van belang, de uitspraak van 

den Advocaat-fiscaal over het resultaat voor het jaar 1755, te hooren. 

Den 27 J anuari 1756 deelde hij aan de vergadering van Gec. Raden 

mede, dat hij expresselijk met het uitbrengen van rapport omtrent 

het "effect" van's Raads resolutien van 5 en 19 Nov. 1754 had ge

wacht, tot het jaar 1755 verstreken was en hij dus beschikken kon over 

heid daarvan bleek, is er door mij rekening mede gehouden bij de herleiding tot 
Hollandsche maat in de tabellen, op dezen grondslag: 1 Holl. last = 11 quarters 
= 60 schepels = 24 rasieres. 

Hieronder volgen eenige uittrekse1s uit de uitvoerige tabellen, welke de ambte
naren als leggers konden gebruiken. 

Van quarters moet provo voor het f 
part aangegeven worden 

7-13 
14-20 
21-27 

enz. tot 
1218-1224. 

in Hall. lasten. 
t 
f 
1 

58 

Van rasieres moet enz. 

11-14 
15-22 
23-29 
30-33 
34-44 
45-59 

enz. tot 
1500-1514. 

in Hall. lasten. 
t 
t 
t 
f 
1 
1 

331 

Van vreemde lasten moet enz. 

i . 
1 • 
Ii. 
Ii. 
2 . 
enz. tot 
140 .. 

in Hall. lasten. 
i 
t 
i 
1 
I 

741 

Van schepels moet enz. 

28-37 
38-56 
57-74 
75-84 
84-112 

113-150 
enz. tot 
7875-7912 . 

in Hall. lasten. 
i 
i
t 
f 
! 
1 

70 

1) Later zijn deze lijsten alsnog ingezonden. Ze bevinden zich in no. 1959 van 
het Admiral. archief, los, achterin. 
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,de getallen die het geheele provenu van de aangeving van het I/S part in 

het afgeloopen jaar vermeldden. 

De Advocaat-fiscaal verklaarde, met genoegen daaruit gezien te 

hebben, dat, of schoon er in 'net verloopen jaar 1755 in de genoemde 

drie steden een aanmerkelijk geringer hoeveelheid graan was aange

bracht dan in voorafgaande jaren, de aangeving van het "provisioneel 

2/S part" over de drie kantoren te zamen genomen, ongeveer het viervou
dige montant had opgeleverd van een del; vorige jaren. 

Hij illustreerde zijn betoog met de volgende cijfers: in 1755 had de 

opbrengst van het provo 2/3 over de 3 plaatsen een som van 165636:5: 
bedragen (het "supplement" daaronder dus nog niet begrepen), ter

wijl de afgeheele ontvangst der jaren 1751, '52 en 53 resp. had beloopen 

t 23597:5:-, 120986:9:- en t 15293:15:- 1). 

Dit was voldoende, meende de Advocaat-fiscaal, zoowe1 om den Hee

ren een "convincante preuve" te geven van de nuttige uitwerking der 

orders van 5 Nov. 175.-4, ais om hen aan te sporen tot "het maintien der 

zelve ordre tegen allen en een iegelijk, die q,ezelve door eenige practijc

quen zouden willen eludeeren of infringeeren." 

Heeren Raden begrepen het ook zoo, en namen een besluit '), volgens 

hetwelk de lastgevingen van den 5 en 19 Nov. 17540p het stuk van de 
aangeving der granen, bij deze gelegenheid nog opnieuw werden bevestigd 

~n zonder eenige wijziging zouden blijven "geobserveert en geexerceert." 

De Advocaat-fiscaal werd bedankt voor de moeite, die hij zich in 

deze zaak had gegeven en tevens verzocht om jaarlijks aan den Raad 

kennis te willen geven van het provenue van het provo '/s der gen.erale 
aangeving van de granen 3). 

Voortaan bleven dus de Ontvangers der kantoren Rotterdam, Schie

dam en Dordrecht en, sedert 1762, ook Delfshaven, maandelijks hun 

lijsten ') opzenden naar den "Commis ter comptabele rekening der Ad-

1) Zie Bijlage I. 
.) Res. Adm. op de Maze 27 Jan. 1756. 
S) Zie Bijlage II. 
t) Ingericht volgens het concept op pag. 7 vermeld. Ren aantal van deze lijsten 

is verzameld in portefeuille no. 1959 van het adm. archief. Ren enkele aanhaling 
voigt hier: (Maand Januari 1755, kantoo'r Rotterdam).' 

(aankomst) I (schipper) (verklaring) 
(aang. van I (Plaats, 
't provo f) waarvandaan 

13 Jan. Jan Willemse 40 last rogge. 211 last rogge. Dantzig. 
Lap. 20 

" 
tarwe. 101 tarwe. 

14 dO. Richard Da- 57 quarter gerst. 21 " 
gerst. Yarmouth. 

niels. 200 mout. 91 " 
mout. 

enz. 
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miraliteit", die ze onderzocht, en er de quantiteit der aangevoerde par
tijen graan, benevens de aangeving van het 2 j 3 part, met de daarvoor be

taalde rechten, uit deed overnemen, kantoor voor kantoor en maand 

voor maand. 

Op deze wijze nu zijn de in 't begin van dit artikel vermelde registers 

samengesteld. Door optelling verkrijgen we dus achtereenvolgens maand

en jaarstaten der onderscheidene kantoren, vermeldende welke hoeveel
heden graan er in dat tijdvak over zee zijn aangebracht. 

De registers loopen tot 1784. Van 1784--'92 bescbikken we echter 

over statistieken van den algemeenen in- en uitvoer binnen het ressort 

van het Collegie op de Maze, evenwel zonder nadere specificatie naar de 

kantoren. 
Voor het opmaken eener statistiek vlln het uitgevoerde graan zijn we 

in minder gunstige conditie. Zooals gezegd, hebben we daarvan eerst 

opgaven, te beginnen met 1167. Voor de jaren 1784--'92 geldt hetzelfde, 

wat bierboven betreffende den invoer is vermeld. 

Ret scbijnt, dat de lijst der uitgevoerde granen door de kantoren per 

kwartaal moest worden overgestuurd. Uit de Res. Gecommitteerde Ra

den vjd. Maze van 3 Februari 1778 vernemen we toch, dat aan de-offi

cieren ten comptoire te Scbiedam kennis zal worden gegeven, dat de 

drie-maandelijksche lijsten der uitgevoerde granen onder hun kantoor 

mankeeren sedert April 1777 en wordt hun bevolen, den lijsten te "sup: 

pleeren", daarmede alle drie maanden te "continueeren", en tevens de 

meest mogelijke accuratesse bij het opstellen te betrachten. 

Als een staaltje van de accuraatheid, waarmee de Advocaat-fiscaal 1) 

de lijsten onderzocht of deed onderzoeken diene eene aanhaling uit die

zelfde resolutie, eveneens gericht tot de officieren ten comptoire te 

Scbiedam, nl. "dat in de lijst der inkomende granen te hunnen Comp

toire aangegeven is bevonden dat op 29 Nov. (1777) uyt ehr. Sumack 

provisioneelis aangegeeven uyt 127 lasten rogge 67 & 2/3 L., hetgeen vol

gens de lijst bij de resolutie van 19 Nov. 1754 gevoegt moest bedragen 

68 L., en dus 1/3 minder als behoort, hetgeen dezelve sullen verpligt sijn 

te corrigeeren". 

Ten ,einde den omvang van den graanhandel van Amsterdam ~ de 

2e helft der 18e eeuw met dien van Rotterdam c. a. te kunnen verge-

1) In 1778 was Mr. Gerard Daniel Denick (in 1754 adjunct-) Raad en Advocaat
fiscaal van de Maze. Verschillende adviezen van zijn hand over het al of niet wen
schelijke van vrijen graaninvoer uit de jaren 1757, 1771, e. a. zijn aanwezig. Het be
lang van de Admir. ging hierbij samen met dat der kooplieden. 
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lijken, hebben we tabellen met dezelfde indeeling opgenomen als D~. 

Van Dillen in zijn reeds eerder genoemd artikeI 1). 

Van beide Admiraliteiten hebben we dan gegevens over de volgende 

overeenkomstige jaren: voor den invoer: 1753, 1761 t. e. m. 1764 (aileen 

voor tarwe en rogge), 1768 t. e. m. \ 1771 (id.l. 1774, 1789 t. e. m. 1792 

(aIleen t. en r.) en 

voor den uitvoer: 1768 t. e. m. 1771 (aileen t. en r.), 1774, 1789 t. e. m. 

1792. 

Een bezwaar tegen het gebruik van onze statistiek is gelegen in de 
onderscheidene herkomst en dientengevolge niet-identieke beteekenis 

onzer cijfers. 

Immers, terwijl de getaIlen voor de jaren 1751 t. e. m. 17&7 (m. u. van 

, 1754) aileen den invoer over zee, dus slechts een onderdeel van den ge

heelen invoer vermelden I), geven de lijsten van 1768 t. e. m. 1784 ge

specificeerd den invoer over zee en langs de rivieren, waarbij echter 

uitdrukkelijk wordt gestipuleerd, dat de lllVoer "langs de Zeeuwsche 

stroomen" soms ook aangeduid als "langs het ScheId" daaronder niet 

begrepen is. 

De meest volledige opgaven hebben we te danken aan de Staten I) 

resp. van "ingekomen" en "uitgegane" goederen en koopmanschappen 
onder het ressort van het College ter Admiraliteit op de Maze van 1784 

tot 1793. (1793 is niet ingevuld). 

Daarin wordt afzonderlijk opgegeven de in- (uit)voer: 1. uit Zee, langs 

de Wadden en Zeeuwsche stroomen, 2. uit Duitschland en daar onder 

begrepen landen en 3. uit Brabant. 

Evenwel missen we erlnde verdeeling van deni. en u. volgens de kantoren. 

Ten opzichte van al deze cijfers kunnen we nog dezelfde opmerking 

maken, als Dr. Van Dillen doet in zijn artikel over den Amsterd. graan

handel op bIz. 79 van het Econ. Rist. Jaarboek, deel III, nl. dat het 

graan, afkomstig uit het binnenland (hier de Zuidholl. en Zeeuwsche 

eilanden vooral) uit den aard der zaak buiten beschouwing gelaten is, 

terwijl we weten, dat deze aanvoer speciaal voor Rotterdam en Schie
dam, van groot belang was. Voor den uitvoer naar het binnenland (van 

broodgraan bijv.) geldt dit evenzeer. 

Voorzoover een vergelijking tusschen de cijfers, resp. aangevende 

den omvang van den buitenlandschen graanhandel van Amsterdam 

1) In Economisch, Historisch ]aarboek, dee1 III, p. 80 en 81. 
2) Zie Bijlage VII. 
a) No. 1895/96. Staat van in- ~n uitgevoerde goederen 1784- 1793. 
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en dien der Maashavens, ons thans reeds eenige conclusien veroorlooft, 
kunnen we het volgende opmerken: 

1. Ook in· 't laa~te tijdperk van het bestaan der Republiek bleef 

Amsterdam de hoofdzetel der graannegotie. 

Men vergelijke: (in lasten) 

1774. 

1. u. 
1790. 

1. 

Amsterdam 39.4142 / 27 , 9.20811/ 12, Amsterdam 33.886. 

Maashavens 9.7711/12
1).20.7476//). Maashavens 12.169. 

U. 

21.186. 

12.067. 

2. AIleen wat den invoer van mout aangaat, staan de Maashavens 

bovenaan, natuurlijk in verband met de zich in dit tijdvak sterk ontwik

kelende korenwijnstokerij in die plaatsen. 

Wat dan de onderlinge verhouding der vier Maassteden betreft, Rot

terdam neemt hier niet de belangrijke positie in als Amsterdam in het 

ressort der Admiraliteit, waarvan zij elk een hoofdzetel zijn. Somwijlen 

overtreft zelfs de invoer van 

currente en de roggeimport is 

Schiedam importeert echter 

binnenlandsch verbruik. 

Schiedam dien van haar naburige con

er doorgaans aanzienlijk grooter. 

z.g.a. uitsluitend voor eigen, althans 
I . 

V oor den uitvoer is de zetel te Rotterdam gevestigd, maar is ook Dor-

drecht niet zonder beteekenis. 
Een geregeld doorloopende lijn in de handelsbeweging kunnen we 

(afgezien nog van het verschillend karakter onzer cijfers) niet bespeuren. 

Verschillende factoren (politieke en economische) bemvloeden den graan

handel in sterke mate. Het hoogste punt van den 4J.voer wordt bereikt 

in 1761: 47.612 last aileen over zee (zonder kool- en lijnzaad, enz.) 

In de hiervoor genoemde bijeenkomst van Gecommitt. Raden ter Adm. 

op de Maze van 27 Mei 1755, noemde de Advocaat-fiscaal cijfers, die ons 

zouden moeten overtuigen, dat de graaninvoer te Rotterdam na het mid

den der 18e eeuw aanmerkelijk verrninderd was. Van 1 Jan.-ulto. 

1) Weliswaar is bet invoercijfer van 1774 vrij laag, bet uitvoercijfer, daarentegen 
buitengewoon boog. In 1789 bijv. zijn de totale uitvoercijfers van A'dam en R'dam 
resp. 42.697 last en 12.422-{'1 last. 

Belangrijke partijen graan werden van Amsterdam per binnenschuit naar Rot· 
terdam, maar vooral naar Scbiedam vervoerd, allereerst v~~r consumptie in de 
branderijen. Volgens een memorie d.d. 10 Nov. 1771 (Adm. no. 1810) waren in Oct. 
1771 van Amsterdam naar Scbiedam .814lasten rogge gezonden, In de week tusscben 
15 en 23 Nov. 1771, volgens een aanteekening in datzelfde stuk, bovendien nog 500 
lasten. 
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October 1754, gat hij op, was slechts een hoeveelheid van ruim 

12.800 lasten aangevoerd. Daar stond tegenover een invoer voor 't 

jaar 1751 van 27.000 en voor 1750 van meer dan 45.000 last, "welk 

getal van lasten nog considerabel minder is als in vorige jaren", voeg

de hij er bij, eene mededeeling, die we thans niet controleeren kunnen. 

Uit de scheepvaart-statistiek van Mr. Bijlsma 1) blijkt evenwel, dat 

juist die jaren met grooten graaninvoer tevens bovenaan staan voor 

't aantal ingekomen vaartuigen. Hij wijst er op, dat de jaren 1748 en 

'49 de beste van de geheele 18e eeuw waren. 

't Eenige jaar uit de 17e eeuw, waarvan we gegevens bezitten is 't jaar 

1680 S). Voor Rotterdam en Dordrecht tezamen bedroeg de invoer (in lasten). 

Kool- Lijn
Totaal. Tarwe. Rogge. Gerst. Mout. Haver. Boekweit. 

zaad. zaad. 

107 62 

en de uitvoer. 

Kool- Lijn
Totaal. Tarwe. Rogge. Gerst. Mout. Haver. Boekweit. 

zaad. zaad 

1420 863 1217 1018 

Hier wordt dus slechts de omvang van zeer matige jaren uit de 2e 

hel£t der 18e eeuw bereikt. 

Het gebied der Rotterdamsche admiraliteit, waarbinnen zij ambtena

ren aanstelde, aan wie de inning der rechten en het toezicht daarop was 

opgedragen, was in de 18de eeuw in hoo£dzaak nog het zelfde als in de 

17de eeuw 8). Het omvatte dus het geheele Zuiderkwartier van Holland 

(met uitzondering van Amsterdam en omgeving), verder de Zuidholland

sche eilanden, Staats-Brabant en de kantoren langs Maas en Waal. 

Voor den im- en export over zee waren derhalve de havens Rotter

dam, Delfshaven, Schiedam en Dordrepht in deze admiraliteit de aan

gewezene; de rivierhandel over de Maas en den Waal richtte zich in 

hoo£dzaak naar Dordrecht. 

1) "Rotterdam's scheepsvaartverkeer in de achttiende eeuw" in de "Nieuwe Rotterd. 
Courant" van 25 Nov. 1905, Eerste Blad A. We vinden daarin aangeteekend: 

1 Mei 1748-1 Mei 1749: 1849 ingekomen schepen. 
1 Mei 1749-1 Mei 1750: 1855 . Daarentegen 
1 Mei 1757-1 Mei 1758: 838 
1 Mei 1761-1 Mei 1762: 1575 

H " 

t) "Statistiek van den i. en u. van Rotterdam en Dordrecht in het faar 1680", mede-
gedeeld door prof. Posthumus in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXIV. 

3) Over het ressort in de 17de eeuw zie men: Dr. Becht, Statistische gegevens be
treffende den handelsomzet van de Rep. der Ver. Ned. gedl~rende 'de 17Peeuw, p. 140-141. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK VI. 10 
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BIJLAGE I 1). 

MEMORIE VAN 'T PROVENU DER GRAANEN, INGEKOMEN IN 1751, 
'52 en '53, HOEVEEL AAN 's LANDS INKOOMENDE REGT BE

TAALT HEBBEN EN HOEVEEL SONDER DE AUGMENTATIE TE 

REEKENEN VOLGENS RESOLUTIE 19 Nov. 1754 ALLEEN OVER 

DE TW~E DERDE PARTEN SOU DEN BETAALT HEBBEN, INDIEN 

DIE RESOLUTIE EER WAS IN TRAIN GEBRAGT OP DE COMP

TOlREN VAN DORDRECHT, ROTTERDAM EN SCHIEDAM. 

Volgens de con-
Voor het provo 

Volgens de aan-
vooilijst van 1125 f volgens res. 

Kantoren. gegeven lasten is 
had betaald moe-

Verschil 0) : 19 Nov. 1754 
betaald I): 

tenzijn: I zou betaald ge-
worde~ zijn 0) : 

I75I . 
Dordrecht t 3.736:14:- t 9.142: 10:- t 4.849:16:-
Rotterdam. - 13.408: 4:- - 92.937: 18:- - 53.899: 13:-
Schiedam - 6.453:11:- - 36.552:-:- - 21.429: 3:-

Totaal t 23.598: 9:- t 138.632: 8:- t 115.033: 19:- t 80.178: 12:-

I752 • 

Dordrecht t 1.246: 8:- t 3.478:-:- t 1.842:-:-
Rotterdam. - 13.773: 6:- - 104.917:14:- - 49.879:-:-
Schiedam - 5.<,196:15:- - 34.389: 19:- - 19.730:15:-

Totaal t 20.986: 9:- t 142.785:13:- t 121.799: 4:- t 81.451:15:-

I753· 
Dordrecht t 478: 4:- t 1.420:14:- t 761: 2:-
Rotterdam. - 8.663: 18:- - 73.313: 5:- - 37.216: 8:-
Schiedam - 6.151:17:- - 38.923: 7- - 20.417:11:-

Totaal t 15.293: 19:- t 113.657: 6:- t 98.363: 7:- t 58.395: 1:-

1) Deze staat is verkregen door samenvoeging van gegevens uit de registers no. 
1890 ("Lijst der generale verklaringen") en no. 1959 ("Memorie van 't provenu 
enz.") beide uit het Admiraliteits-archief. 

") De "supplementen der meterscedullen" zijn bij de bedragen in deze kolom 
inbegrepen. Zij geven dfts het geheele bedrag van het betaalde invoerrecht. 

3) "Bedragende dus het different .... " teekent de advocaat-fiscaal te1kens aan, 
waarbij hij de eerste maal voegt "welk is gefraudeert". 

oJ Hierbij zijn de supplementen natuurlijk nag niet meegeteld. 
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BIJLAGE II. 

VERGELIJKENDE STAAT VAN DE OPBRENGST VAN DE BETAALDE 

RECHTEN OVER HET PROVISIONEEL AANGEGEVEN t PART BIJ 

DE KANTOREN DORDRECHT, ROTTERDAM, SCHIEDAM EN 

DELFSHAVEN vAN 1755 TOT EN MET 1784. 

Totaal. I Dordrecht. Rotterdam. Schiedam. Delfshaven. 

1755 t 26:493:11:- t 394 t 38.748:14:- f 26.493:11:- niet vermeld. 
1756 - 38.805: 5:- - 194: 15 - 22.907: 2:- - 15.702: 8:-

" " 
17571 ) - 4.820:11:- - 700:15:- - 2.721:16:- - 1.398:-:- 1 ) 

" " 
1758 - 6.349:19:- nihil - 5.769:18:- - 580: 1:-

" " 
1759 - 45.764: 2:8 - 445: 1 - 32.877: 1:8 - 12.442:-:-

" " 
1760 - 79.014: 7:8 - 384 - 51.420:18:8 - 27.209:91:-

" " 
1761 - 96.148: 2:8 - 96 - 66.788: 9:8 - 29.263: 13:-

" " 
1762 - 67.548: 9:8 - 1.104: 15:- - 46.148: 8:- - 20.001: 4:- t 294:14:-
1763 - 42.994: 4:- - 289:16:- - 28.723:13:8 - 13.818:14:8 - 162:-:-
1764 - 46.515: 2:- - 944:15:- - 29.346: 7:8 - 14.602: 6:- - 1.621:13:8 
1765 - 34.115: 8:8 - 236: 11:- - 25.599: 7:8 - 7.995: 15:- - 283: 15:-
1766 - 24.202: 18:- nihil - 17.358:13:- - 5.746:13:- - 1.097: 12:-
1767 - 9.838: 3:- - 30 - 6.158: 9:- - 2.649:13:- - 1.000: 1:-
1768 - 15.014: 4:- - 332: 2:- - 7.836: 19:- - 4.679:17:- - 2.164: 6:-
1769 - 9.616:18:- - 471 - 3.994: 6:- - 5.146: 12:- - 5 
1770 - 43.277: 6:- - 1.240: 13:- - 31.019:-:- - 10.815: 1:- - 202:13:-
1771 - 7.313: 8:- - 1.531:14:- - 6.486: 11:- - 7.313: 8:- nihil 
1772 - 19.545: 7:- - 1.153: 7:- - 8.987: 9:- - 9.404: 11:-

" 
1773 - 15.324: 5:8 - 1.467:19:- - 6.433: 8:8 - 7.422:18:-

" 
1774 - 17.411:17:- - 574:12:- - 5.256: 4:- - 11.372: 9:- - 208:12:-
1775 - 31 .209:19:- - 1.320: 6:- - 15.278: 9:- - 14.359: 4:- - 262 
1776 - 37.883: 2:- - 26 - 19.859: 2:- - 17.822:-:- - 176 
1777 - 34.952: 5:- - 463:13:- - 18.049:-:- - 15.819:-:- - 620:12:-
1778 - 35.860: 1:- - 357: 5:- - 15.356: 10:- - 19.975:13:- - 170:13:-
1779 - 26.632: 13:- - 759:16:- - 13.332: 6:- - 12.337: 1:- - 204:-:-
1780 - 42.655: 13:- - 1.718: 8:- - 22.739:16:- - 18.050:16:- - 146:13:-
1781 - 19.526: 10:- - 658 - 9.823: 2:- - 9.045: 8:- nihil 
1782 - 23.183:12:- nihil - 13.619: 6:- - 9.415:-:- - 149: 6:-
1783 - 30.154: 18:- - 1.209: 6:- - 9.936: 4:- - 18.742:16:- - 266:12:~ 

1784 - 35.484: 3:- - 2.169: 14:- - 11. 703: 4:- - 21.456: 9:- - 154:16:-

(Adm. Nos. I890 en I89I). 

1) Aanteekening bij het jaar 1757 : "N.B. dat in dit jaar van 1757 den uytvoer der 
granen uyt Enge1and en voor een zekere tijd ook uyt de Oostzee en Vrankrijk is 
verboden geweest". (Adm. 1890) . 
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BIJLAGE III. 

INGEVOERD GRAAN OVER ZEE IN DE MAASHAVENS VAN 1751 TOT EN MET 

1767. (IN LASTEN.) 

Jaar. Totaal. Tarwe. Rogge. Gerst. Mout. Haver. 
Boek- Erwten en 
weit. boonen. 

1751 30425 4034 7852 2059 116185 88 -

II 

136 
1752 30560 2510t 8191t 1827 117861t 1 t 168 
1753 24282fo 1478t 7334 447-10 13724 28 - (bij Mout) 

1755 31986-h 1088t 7217t 1575 22100H - 5 ( .. .. ) 
1756 14846-fr 190H 3290t 1406-1- 10953tt 5 - ( .. .. ) 
1757 2312t 157t 578/0 115 I 460it I - ( .. .. ) 
1758 2112-A- 9t 1442t 45 439-No 175-h - ( .. .. ) 
1759 17031H 4198tt 3018io 881-h- 8914 - 19t ( .. .. ) 
1760 30947t 7620t 7442t 2311 14464i4 - 9 ( .. .. ) 
1761 47612/0 9848t 6022t 6029t 25660t 441- 8 ( .. .. ) 
1762 26083t 3826t 4125¥o 4430f 13694t - 6 ( .. .. ) 
1763 16593t 2927H- 3276t 750t 9631t - 7 ( .. .. ) 
1764 18070n 1579-h 4496t 327.,. 11666t - - ( .. .. ) 

1765 1291510- 1223H 887M 221t 10582-h - - ( .. .. ) 
1766 9379t 1253+0- 1553t 630t 5848t 76t 16 ( .. .. ) 
1767 2786-fr 176-1 1656t 401 495-h 57 ( .. .. ) 

(Adm. Nos. z890 en z89z). 

BIJLAGE IVa. 

INGEVOERD GRAAN IN DE MAASHAVENS VAN 1768 TOT EN MET 1792 
(IN LASTEN) 1). 

Jaar. TotaaI. Tarwe. Rogge. Grest. Mout. Haver. 
Boek- Erwtenen 
weit. hoonen. 

1768 11259/s I 3549t 5438H-II087 375 33t 765t 
1769 7578t 1219 5327t 580 66t 91t 290t 3t 
1770 18966t 974 8216 1537t 8081 34t 123 (bij Mout) 
1771 7246H- 489 5602t 1155t 125 5st ( .. 1 
1772 10 192t 713 7691 1607 It 180 ( .. 1 
1773 7618H- 371t 5281io 1796t 123 41 6t ( .. .. 1 
1774 977ln 824t 5863tt 2611t 79t 327t 64ft ( .. .. 1 
1775 14482*1 888H I 8639t 2405H- 2426t IS 107-H- ( .. .. 1 
1776 13797t 1430 3871& 1825 6525H- 49t 96-h ( .. .. J 
-----

1) Over .ee en langs de rilJie1"en tezamen, behallJe via Zeeland. 
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Jaar. Totaal. Tarwe. Rogge. Gerst. Mout. Haver. 
Boek- Erwtenen 
weit. boonen. 

1777 I 13976-f1r 594t 6203# 478-f1r I 6652t - 46-h (bij Mout) 
1778 16321 10041- 8183t 1934 5075 42t 81t ( " " ) 
1779 12247ti 926t 526O-h 2537 3460t 3 60-fg- ( " " ) 
1780 20404i-t 1524-£10 6906t 5378t 6263ti 1St 31St ( " " ) 
1781 13351* 684f 4530-h 2257t 5701-h - 178-h ( " " ) 
1782 12051t 629ti 5974ti 1384t 3992t - 70t ( " " ) 
1783 1.6343!t 2085-h 8894/0 3523t 1586t 1 253H ( " " ) 
17841) 18993t 128st 10789t 4964t 1615 - 339 ( " " 

) 
1785 17316t 2230t 10390t 2536t 2028t 45 76-fi 9-h 
1786 32319t 6675t 21552t 767t 2554i 332t 407 29* 
1787 23435-H- 3220-I\ 14445-h 1397-1- 3567t 20t 765tt 19t 
1788 22472H 3024tt '12598H 1911t 4767t 70t 93i 5t 
1789 13699tt lO15t 5263H 2336t 4954H 51 55t 23-h 
1790 12169* I 531t 8776* I 1558-h 1246 17t 34 

I 

5t 
1791 15147tt . 983t 10220-h 2677-h 1122 24t 72t 47t 
1792 22334tt 997 14290 5892 577 506 40 29 1 t 

(Adm. roIos. IBIO en I959). 

1) Over het jaar 1784 bezitten we twee zeer verschillende opgaven. Volgens den "Staat der 
ingekomen koopmanschappen" (no. 1895 archief AdmiraIiteiten), waarvan ook de cijfers voor 1785 
e. v. ontleend zijn, vinden we: . 

1784 16.334t 3.451H 8.953t 2.702H 857* 8 284J 76l 
De eindcijfers loopen niet zoo ver uiteen. De veel grootere quantiteit tarwe, die hier opgege

ven wordt, kan ontstaan zijn door invoer over land of uit Zeeland. Ook bestaat de mogelijkheid 
van verkeerde boeking: gerst en mout onder 't hoofd tarwe. 

BIJLAGE Ivb. 

INGEVOERD GRAAN LANGS DE RIVIEREN (RIJN-WAAL EN MAAS) BINNEN HET 

RESSORT DER ADMlRALITEIT OP DE MAZE (IN LASTEN.) 1). 

Mout 
Ha- Boek- Lijn- Kool-

Kla-
Jaar. Totaal. Tarwe. Rogg~. Gerst. (E. en 

weit. zaad. zaad. 
ver- SpeIt. 

b.) 
ver. 

zaad. 

I 
17672) 5453t 2032 2527 73t 1 79 741 - - - --
1768 5955! 2788 2133H 150 - 32t 765t - - 85H -
1769 23 lOt 184 1269t 441 4 43t 290t - 78t - -
1770 709t 268 135 20t - 4t 122 - 154 - 5t 
1771 358t 4st 257t 1 - - 55t - - - -y 
1772 1080 158 732 I 10 - -

1
180 - - - ~ 

1) De 4 ontvangkantoren aan die zijde waren: Schenkensschans en Nijmegen aan den Rijn - WaaI, 
Katwijk (op de Maze) en Grave aan de Maas. 

2) Over het tijdvak 1 Jan. 1767-18 April 1768. De volgende zijn aIle jaarstaten. 

~. 
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. 
Mout 

Ha- Boek- Lijn- Kool-
Kla-

Jaar. Totaal. Tarwe. Rogge. Gerst. (E. en 
weit. zaad. zaad. 

ver- Spelt. 
b .) ver. zaad. 

1773 430H 176t \ 235» 7 - 132~t 6t - - - -
1774 1313t 631t 260t 15 - 58H - 25t - t 
1775 589t 424 119t 9 - 15 66t - - 21t -
1776 748-H 186 434-h 19 i 2t 85-h - - 21t -
1777 618ti 201t 314tt 16 t - 44-3- - - 41fg- -
1778 1233t 503* 432t 15 - 42 81t 10 t 149 -
1779 508t 318t 4O-h 5 - 3 60-h, - 2 79t -
1780 1061-h- 449-JZo 167-h 96-h - 1St 253 - 1 78t -
1781 2226-h 487t 1191-h 296 3 - 142-h - 41t 65 -
1782 1525t 515-h 766t 114 - - 59! - - 69 t 
1783 2844i 1621-h 653t 208-h - -

1

231H - 1 128 -
1784 2258t I016t 418t 290t - - 339 - 2 191t -

(Adm. Nos. I8IO en I959). 

BIJLAGE V. GRAANUITVOER DOOR DE MAASHAVENS. (IN LASTEN.) 

Jaar. 
1 

Totaal. 1 Tarwe. 
1 

Rogge. 1 Ferst. Mout. 1 Haver. I 

Boek- IErwtenen 
weit. boonen. 

1753 8206t 3677 443t 330t 426t 1961t 2t 1365 
1768 9711 6393 309 859t 221 1928t - (b. Mouts) 
1769 7210t 1717t 639t 441 607 3799t 6 ( " " 

) 
1770 12798t 4186t 2776t 713 816 4306t - ( " ) 

- 1771 5308t 937 999 78t 347 2947 - ( " ) 
1772 3550 1394 - 138 337t 1630t 60 ( " " 

) 
1773 21235t 2740 1436t 2381t 6419t 8211 47 ( " " 

) 
1774 20747t 6188 923 3052 2752~ 7832 - ( " " 

) 
1775 13253 3513 189 475 3357 5719 - ( " " 

) 
1776 7048t 785t 66 20 2772 3404t - ( " " 

) 
1777 12264~ 6002 95 506 1653~ 4007 1 ( " " 

) 
1778 7290t 3478 839 356 1639t 978 - ( " " 

) 
1779 8589t 4867 929 135 1291t 1367 - ( " " 

) 
1780 5993t 4008 229 133t 1000 623 - ( " " 

) 
1781 1362t 776 15 10 154t 407 - ( " " 

) 
1782 5050 H 4051t 92t 380t 119-Po 407-h - ( " " 

) 
1783 11897 -h 8886~ 350t 31St 798H 1543t 3t ( " " 

) 
17841 ) 62671 2722 101 78 1645t 1720t - ( " " 

) 
1785 6209t 2350 264t 806t 8 1542t - 1237t 
1786 10022/4 3080t 955 307t 44t 3356 6 2273t 
1787 4001t 752 200 278 16 2189 - 566t 
1788 6241t 1549t 120 1510t 154t 1033t - 1873t 
1789 12422-h 2808t 208% 1698t 9 2113t - 3712t 

I 1790 12067t 3731t 293 598t 2 4903 6t 534 
1791 13535t 5005t 638 548t - 4474t It 2868 
1792 11660,\ 4362t 67 1765t 6 3917 - 1452~ 

(Adm. Nos. r8Io en I959). 
1) Van 1768 t. e. m. 1784 is onder het cijfer van mout tevens ook begrepen de uitgev. hoe-

, veelheid erwten en boonen. 
0) Ook bij den uitvoer hebben we voor het jaar 1784 tweeerlei opgave. De cijfers verschillen 

echter niet zooveel als bij den invoer, uitgezonderd bij 't artikel haver. 
De "Staat der uitgev. koopmanschappen" (no. 1896 Archief Admiral.) vermeldt : 

1784 7415i 2954~ 152 134 8 2477r - 1689 

, 

-- . 
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BIJLAGE VI. 

AANVULLING. 

(Als een kleine aanvulling van de in- en uitvoerstaten van Amsterdam 
in het Econ.-Hist. J aarboek III door Dr. van Dillen geplaatst, worden hier 
nog de volgende cijfers gegeven, ontleend aan no. r8ro Archief Admi
raliteiten :) 

I. L ij s t evan het i n g e k 0 men en gemeeten graan te 
Am s t e r dam in de jaren: 

1761: Tarwe: lasten 8066:18 
Rogge: " 18164:18 

---- L. 26231 : 9. (1 Arnst. last = 
27 mudden.) 

1762: Tarwe: lasten 6424 
Rogge: " 10521 

L. 16945. 
1763: Tarwe: last en 7368: 4 

Rogge: 
" 

10418:19 
---- L. 17786:23 

1764: Tarwe: lasten 10682:15 
Rogge: 

" 
16726:23 
--- - L. 27409:11 

II. Ressort Admiraliteit van Amsterdam: 

I
UITGEVOERDE GRANEN 

INGEVOERDE GRANEN. (b d V t ) I .. ereen. gewes en . 

---------------7----------------
J anuari tIm. 18 J anuari tIm. 18 

Nov. 1768. Nov. 1768. 
(in lasten) (in lasten) 

Tarwe 10.475 6.941 
Rogge 1.381 1.469 
Gerst . 7.762 2.066t 
Mout . 384 
Erwten en boonen . 972 ' 642t 
Boekweit 293 

Totaal. . . . 31 .287 11.118! 
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III. Staat van den i n v 0 e r en u i t v 0 e r der granen 
onder het College ter Adm ira 1 i t e itt e A m s t e r
dam van 1 Januari 1 77 1 tot 22 November. (Volgens de 
opgave van den Hr. Boreel aan den Hr. Raadpensionaris.) 

Invoer in lasten. Uitvoer in lasten. 

Tarwe 9786 7258 
Rogge 16931 8095 
Gerst. 3403 508 
Mout 7 314 
Haver 301 3952 
Erwten. 373 750 
Boekweit . 15 

Totaal 30816 20877 

IV. Vergelijkende staat der in- en uitgevoerde granen van 
Jan u a r i 1 7 6 7 tot 2 8 Apr ill 7 6 8 van drie 

admiraliteitscollegien. (in lasten.) 

~ ~ ...; Boek-
Erwten ..; ..,; en Q,) 

be ... en > ::3 
0 0 weit. oj ~ ~ ~ boonen. ~ 

INvoER. 

Adm. op de Maze 2.193 I 4.285 848t 741 14t 79 1.538 
Adm. van Amsterdam . 6.578 17.507 6.374 499 793 1.170 437t 
Ov~r de Zeeuwsche 
stroomen n. Holland 5.514 5. 776t 96 2.456 226 45 -
Adm. in Zeeland - - - - 15 - -

- - -- ------
Totaal der 3 colleges . 14.285 27.568t 7.218t 3.696 1.048t 1.264 1.975t 

UITVOER . 

Adm. op de Maze . 21.2901) 2.338 517 - 1.461 9.869 -
Adm. van Amst. 8.549 2.474 937 - 176 1.287 -
Adm. in Zeeland 775f 48 169 - 155 - -

--
30.614f 4.860 1.623 - 1.792 11.156 -

') Een schrijffout voor 2.192? (Archiel Admiraliteiten no. I8IO.) 
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BIJLAGE VII. 

OVER ZEE INGEKOMEN GRANEN VAN ·1751 -1784 1), AANGEGEVEN BIJ DE 

KANTOREN ROTTERDAM, SCHIEDAM, DELFSHAVEN EN DORDRECHT. (IN LASTEN.) 

Totaal. 

R'dam. 20800 13532 13522 
S'dam. 7829 252 2699 
Dordt. _2_1_43 __ 

1

250 11631 
Algem. 
totaal. 30772 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 

Algem. 
totaal. 

229681- 12312t 
83091- 97 

1_8_1_9_1 101 

32096l 

40711-
34021-

718 

16051 1291 2862 
8654/~ 129 . 4216 
329 58t 256 

25034r"~ 

Mout. 

1

1887 111237 
95j 4782j 

I 76t I 165t 

1674t 113270 
152j 1591 t 

1 Sakje -

I 

419 19494 
14r'~ 4230 

14! I -

R'dam. 21394t 
S'dam. 10784~ 

Dordt. 124 

746r'll" 3657t 1398 
217t 3560t 177 
124 - -

Algem. 
totaal. 323031., 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 

Algem. 
totaal. 

9679 
6462·l2" 

91r''2" 

162321, 

I75I • 

88 

I753· 

28 

I754· 

Niet bekend 0). 

I755· 

71 

KooI
zaad. 

327 

20 

303t 1167t 
- 65t 

39 

237 
5 

') Hierbij wordt ook de invoer van kool- en lijnzaad, etc. meegerekend, die in de Registers onder "gra
nen" vermeld staan. De totalen worden dus veelal hooger, dan de opgaven der granen in engeren zin op 
de voorafgaande invoer-tabel. (Bijl. IV). 

2) Zie de mededeeling van den Adv.-fiscaal aan Gec. Raden ter Admiraliteit op de Maze op bladz. 135. 
a) Van 1755 af zijn onder "Mout" ook "Erwten en boonen" inbegrepen. 

I 
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.... c:I .,; 6.. , 
.; .; .... ..: ·s : 5 os .... .... 
~ 

.., 
~ ~ Kool · .,"" ~~ ~~ TotaaI. '" Mout . ., c:I os c:I os .., ... N 

~ ~ 
., os .>l .... 0 c:I zaad. c:I os os os ., '" 0 :x: ., ~ 0 ., N Ea N ~ N !-< 0 ~,Q 

:::i' :x: ill ...l 

I757· 

R'daro. 1601 157! 

I 
210/lf 115 

I 
947T6lf 1 -

I 
-

I 
57! ll1i 

I 

- - -
S'daro. 554H - 104 - 450H - - - - - - - -
Dordt. 326 - 264 - 62 - - - - - - - -

Algero. 

I I I I I totaaI. 2481H I 

I758• 

R'daro. 1905Nlfl 9! 1169! 45 

I 
439j 117~T'T - - j 6~l -

I 

- - -
S'daro. 273 - 273 - - - - - - - -
Dordt. - - - - - - - - - -

< Algero. m~iT I I 1- 1.- I totaaI. 

I759· 

R'daro. 12872llf /3505lv11352HI 731 T'vl 6214 I - 11~ 
- 113l 936 

I 
- - -

S'daro. 6946!1 599l 1662l I~o; 1 ' 26;;~'1 
- - - 99 - - -

Dordt. ~OIT I 94 I 3 I 
- - - -

I 

- - -
Algero. 
totaaI. 19939! I 

I760. ~ 

R'daro. 20615lT 5796l T 2707" 116161lf 9512~ 
1 

-
1 

9 - 1371 
1

836

; 
1 

- - -
S'daro. 11737 855T'-r 4658/

lfl 
694T'T 4952~ 

1 

-
1 

- - 64J 5111 

I 

- - -
Dordt. 146 69 77 - - - - - - - -

Algero. 

1 1 1 1 totaaI. 32498 

I76I• 

R'daro. 35907H 184711 112781 5335l 120294H -
1 

8 
1 

- 371 471~'lf - - -
S'daro. 12210Hr 

113~1 r::tl 694 53651lf 44, 

I 

-
I 

- - 31 - - -
Dordt. 451- - - - - - - - - -

Algero. 
·1 . I totaaI. 48t62l 

I76!1. 

R'daro. t8286H 3674T\- 9'2T\ 3892lT 9543T
8lf - 6 - 62 84! 27! 3 -

S'daro. 7083H t37 2249~ 5371lf 4151I'lf - - - - 81- - - -
Dordt. 798lT IS 783lT - - - - - - - - - -
Delfsh. tOOJ - 100J - - - - - - - - - -

Algero. 
totaaI. 262681 

I763 • . 
R'daro. t t501lT 2677J t0401 676T"T 6356i - - - 75t 680 - - -
S'daro. 57051lf 212 213 t1 74T8lf 3275 - - - - 13 - - -
Dordt. 811v 381- 281- - - - - - 14iv - - - -
Delfsh. 76 - 76 - - - - - - - - - -

Algero. ----
totaaI. t73641-

~ 

. 



R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

OPGAVEN IN- EN UlTGEVOERDE GRANEN MAASHAVENS. 

Totaal. Mout. 

11427* 
6046H 

382v8lf 
6961 

12441 1422T'T 
135{ 2287r'T 
121v8lf 261 

271 v"~ 8030U 
3/T 3618/T 

77l 526 52l 17 

9928/T 11831 
3082T"-r"lf 22T8T 

96* 17v9lf 
1981 -

13306. 

6677H 11183r'lf 
2365~\ 43i 

- -
685 1 26i 

9727l?lf 

1493H I 
1226H 

18i 
458

1 I 
3196Nlf 

128f 

18i 
30 

404/lf/331 i I 
761 T8lf 86/T 
- -

388 I 213 I 

384t 
983 

289i 

217 
45 

139 

3400H 
2259 

142 
1257T'lf 

673t 11257{ 
lSi 2035 
27 115 

799{ 
208i 

5058H 

1172ilf I 2489 
176llf 1--1 

38371'1 

661-&1
7081 472 

296l TI 57 
198H -

- 1-

420H 

10 

74{ 

-6 

Kool
zaad. 

4581 

231 

2681 
i 

22 
58t 

• 
251l 

231 

3~r'lf == I == 

-1-
lOSt 

ISS 
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R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt • . 
Delfsh. 

Algem. 
totaal. 

R'dam. 
S'dam. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algem. 

Totaal. 

13309'['0 1 
4986H 
562 

95 I 
I 8767T\ 

3254T\ I 
3585H I 617} 

-

4107T
8
T 

45011 
541 

9150H 

3313i 
3523~ 

609} 

26771 1 

5635} I 219t 
115i 

8648t 

7788H I 
6875}""}" 

584 

117 I 
totaal. 15364 

I Mo. •. 
Kool· 
zaad. 

614 
52 
40 

42381°1
923 

3249 657! 
522 -

95 I -

188H 1977i 
45l 3026~ 

209} 408! 

553 
2 

157 
7} 

68} 

100 

104t 

2503 
3733l 

541 

1 

1778t 
2962{ 

443 

1 -

830 
7661 

981! 
553} 

98 

1207t 1092 
4206 I 429} 

115iy -
115i -

415!tl2559;T 1012!!1 
- 5200t 1383t 
37 547 

12 1 105 

7~~~~~13~ I ~ I = IIO~ I 
-1-1- 1-1-1 

101 
26} 

I77 I . 

I77Z • 

36 

I774· 

I~ 
I775· 

172l 

= r2~ 110~i 1 

- 1 - 1 - I 

6 83 80 

38t 

45 

130! 

I~T\I = I = 
- 1-1-

2263 1 -
2~2T"T = 

1

515T:T\318T'TI 
- 29TT - -

-- 1- - I - 1- 1 



R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algero. 
totaal. 

R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algero. 
totaal. 

R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algero. 
totaal. 

R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algero. 
totaal. 

R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

OPGAVEN IN- EN UITGEVOERDE GRANEN MAASHAVENS. 

Totaal. Mout. 
Kool. 
zaad. 

6.. 
"''''' s:l '" 
s:l '" '" ... :I: 

8694i~ 1000r\ 1693lrl 
7953T\ 306 4755~ 

8 8 

~~ - 82*1 

16738l 1f 

~~!t 1~~~tT 4~ r~tl == 122:: 14~HI == 

-1-1-1- 1 -

7462/T 1 
7313r\ 
222l 

286 I 
15283H 

6246lT 1 
9195i 
187i~ 

80 I 
15709j 

9738.'1f 
8744ir 

691* 
69 

338i 
47 

2010B 
4479lr 
222l 
276 

163ir 4714lr 
569 2217-tr 

10 

531l 
IS 

1973T
6
T 1246 1 

5875i 1603 

I~"I = I 

888lT 1243/r 2199lT 
89lr 4828H 2676t 

108 573j 2 
69 

3378l r 
1697 

5101l 
1149H 

8 

I777· 

I779· 

- 143l 

== 111~i I 
-1-1 

I~ 
52t 

1 1 

Algero. 1---
totaal. 19243H 1 I 

R'daro. 
S'daro. 
Dordt. 
Delfsh. 

Algero. 
totaal. 

4377H 
4353r'r 

269 

9000B 

121* 

80 

705 
2415 

189 

736.·. 2177t 
1110ir 818 

36 49~ 551t 

.:.. 

157 

,!, • ",,,,, 
"" '" <II '" Q ... 
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I I 
.... I ~ . ...; ~ .; gl, .; 'Ql ., ~ k ~.,; .... ., ~ ., os Kool· g..; ""; ~ '" ~ os Totaal. bO ... Mout. > 

I ~ 8 
... > os ~ os 

~ Q) 

I 
os ,lol ~ os 0 0 I :z: Q) ~ zaad. ., os os os Q) os 

!-< p: 0 j' :z: ... 5il .. (:l ... 
~ r;.1.o 

I783• 

R'dam. 6157H 114 I 255·lT 873T'T 3557i - lIlT - 49 297T'r; - - -
S'dam. 4397H - 3390l T 406T8T 600iT - - - - - - - -
Dordt. - - - - - - - - - - - - -
Delfsb. 70 - 70 - - ~ - - - - - - -

Algem. ----
totaal. 10624tH 

I783. 

R'dam. 4619d~ 4351 1323t 950 1542 1 22T\ - 47 297i~ - - -
S'dam. 9271H - 6900/~ 2318\ 52iT - - - - - - - -
Dordt. 564! 30 494! 40 - - - - - - - - -
Delfsb. 125 - 125 - - - - - - - - - -

Algem. 
totaal. 14580H 

I784. 

R'dam. 5275H 75 25571- . 957lT 1624t - - - 132t 28H - - -
S'dam. 8156T"llf - 5465llJ 2627 MiT - - - - - - - -
Dordt. 898 240 658 - - - - - - - - - -
Delfsb. I 84 

- 40 44 - - - - - - - - -
Algem. 
totaal. 14414H 

(Adm. nos. I890 en x89x.) 
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BIJLAGE VIII. 

UITGEVOERD GRAAN VAN 1775 TOT EN MET 1784 DOOR DE VIER 

MAASHAVENS. (IN LASTEN.) 

I ... Kool·, 
" 

• <) .., ..; ~ Erwten Lijn. raap· Over. Tarwe .. Gerst " Haver ..>j 

I 

0 0 en boonen zaad en hen· 
~ ::;: ~ 

P=l nepzaad 

I775· 

Dordrecht 303 83 6 331 563 - (bij Mout) - -
Rotterdam 3.157 106i 469 2.844 4.510. - - -
Schiedam 4 - - 50 142 - - -
Delfshaven 49 - - 132 503l - - 4 

---------- ---------------
Totaa1: 3.513 189. 475 3.357 5.719 - - - 4 

I776 . 

Dordrecht 100 - . 20 153 214 - (bij Mout) - -
Rotterdam 642. 66 - 2.619 3.190 - - -
Schiedam 43 - - - - - - -
Delfshaven - - - - It - - -

------------ - - -------
Totaa1: 7851 66 20 2.772 3.405t - - - -

I777· 

Dordrecht 912 - 325 150i 770 - (bij Mout) ~ 

" Rotterdam 5.065 95 181 1.602t 3.273 1 - -
Schiedam 25 - - - - - - -
Delfshaven - - - - - - - -

---------- ----
Totaa1: 6.002 95 506 1.6531r 4.007 1 - - -

I778• 

Dordrecht 1.304 268 60 109 313 - (bij Mout) - -
Rotterdam 2.148 562 265 1.5301- 570 - - - -
Schiedam 26 9 31 - 74 - - - -
Delfshaven - - - - 21 - - - -

----------- -- --- ---
Totaa1: 3.478 839 356 1.6391- 879 - - - -

I779· 

Dordrecht 1.545 259 32 92 334 - (bij Mout) 
Rotterdam 3.332 613 6 1.1991 1.033 - -
Schiedam - 57 97 - - - -
Delfshaven - - - - - - -

-------------------
Totaa1: 4.867 629 135 1.2911 1.367 - - - -
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Over 

, 

Dordrecht 
Rotterdam 
Schiedam 
De1fshaven 

Totaa1: 

Dordrecht 
Rotterdam 
Schiedam 
Delfshaven 

Totaa1: 

Dordrecht 
Rotterdam 
Schiedam 
De1fshaven 

Totaa1: 

Dordrecht 
Rotterdam 
Schiedam 
Delfshaven 

Totaa1: 

Dordrecht 
Rotterdam 
Schiedam 
Delfshaven 

Totaa1: 

I 

I 
Tarwe 

1.046 
2.917 

45 

4.008 

3771 
378t 

20 

IG'~'I 
v .. .. 
0 

P.: 

6 
229 107 

21 

229 134 

IS 10 

I -;; 
Haver I 0 

::;:: 

I780. 

81~ 258 
915 253 

47 
65 

9961- 623 

36! 
1101 

7 

350 
44 
13 

.... 
'0; 
~ ...: v 
0 

p:) 

Koot-, 
Erwten en Lijn- raap-

boonen zaad. en hen-
nepzaad 

(bij Mout) 

226 vaatjes 

226 vaatjes 

(bij Mout) I 
- - - - - - --

----:;:;;;- -1-5 - --1-0 - 1541'1 ' ~ -=-- ---------1-=--
1.1031 16 2 158 (bij Mout) I 
2. 94511 92! 3M! 117H 249T\ 

'0:1 ~I 3~1 I '~I! ~rr = ------ --~--I ~--
I783. 

2.313 2 341- 256 (bij Mout) 
6.476T''l 290! 246! 7621 1.257t 3t 

97 60 66~ 30 

------------ --- --
8.886T

7'l 350i 31St 798H 1.543t 3l 

I784· 

1.025 6 41 346} 501 (bij Mout) 
1.697 95 37 1.289t 1.219l 

10 

2.722 101 78 1.6451 1. 720l 

(Ontleend aan de jaarstaten in Admi,.. no. I8LO.) 
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BIJLAGE Ixa. 

Rotterdam 
Dordrecht 
Schiedam 

Rotterdam 
Dordrecht 
Schiedam 

Rotterdam 
Dordrecht 
Schiedam 
Delfshaven 

Rotterdam 
Dordrecht 
Schiedam 

Rotterdam 
Dordrecht 
Schiedam 

INGEVOERDE GIUNEN OVER ZEE IN 1792. 
(ADM. OP DE MAZE.) 

Uit IUit Hamburg I Uit de Oostzee I Totale mv. 
Engeland en Kl. Oost uit zee: 

Tarwe. 

250 1. IJtz. 151. 8 z . 335 1. 22t 
")728 I~' . 

- - 51 I. 
- - 75 I. 15 z. 

2501. 13t z. 15 1.8 z. 462 I. at z. 

Rogge. 

1921. 15tz. - 1.642 I. lIt 
: )13879 rn., - 191. 6 z. 686t1. 

1251. 5 z. - 1.0859 I. 15 

3171. 20-tz. 191. 6 ' z. 13.186·F 26t z. 

Gerst. 

4861. 20tz. - 927 l. 18tt z. 

} 5827 I"" - - 165·tL 
31. 46t1. 4.008 I. lIt z. 

- - 189 l. 25t z. 

489l. 20tz. 46tl. 5.290 I. 7-fyz. 

Mout. 

4861. 16tz. - -
)5771. 2h - - -

911. 10tz. - -

5771. 27 z. - -

Haver. 

- 1481. 160.p. 

)313 last - - -

- - 4t1. 

- 1481. 165 l. 

(Admir. No. 3259. Ingek. goederen over zee. tangs de Wadden en Zeeuw
sche stroomen.) 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK VI. 11 
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BIJLAGE Ixb. 

UITGEVOERDE GRANEN IN 1792. (IN LASTEN.) 

(ADM. OP DE MAZE.) 

I. Over zee naar: 

.,; 2. Naar 
Van = ~ . :9! oj • ci -;; .. .~ 

., ., 
Brabant . 

<l =."1 Ci! =."1 .. 
I 

cu:~ ., ... "0 b/) ~ ... ... Po A" = ... rJ) a !-< 
I:Il 

I 

Tarwe. Tarwe 

R. -
Rotterdam 486 1171 271 1194 - D. -
Dordrecht 20 265 39t 365 - Gouda 147 

------- ------ --
506 1636 310t 1763 - 4.215t 147 

Rogge. Rogge 

Rotterdam I - I 20 I 47 I - I 67 I I Nihil 

Gerst. Gerst. 

Rotterdam 781 30 8 52 R. ISS} 
Dordrecht 199 D. 378 
Schiedam 53t S. 108t 

- - - ----------
980 30 8 lOSt 1.123t 642 

Moue. Mout 

Rotterdam 6 I - I - 1 - I 6 I I Nihil 

Haver. Haver 

Rotterdam 1749i 76-1- 2 30 R. It 
Dordrecht 837 D. 766 
Maassluis 34 S. 205t 
Brielle 179-h 2908 Den Bosch 36 

- ------------
27991Y 1009 

(Adm. nos. 3258 en 3260.) 

/ 
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BIJLAGE X. 

STATlSTlEK VAN IN DORDRECHT, SCHIEDAM EN ROTTERDAM IN DE J AREN 1751, 
'52 EN '53 BINNENGEKOMEN GRAAN(ZEE)SCHEPEN MET HAVEN VAN HERK?MST. 

Getrokken uit de "Lijst uyt het hoek der generale verklaringen en 
aangevingen der graanen ten comptoire der convoyen en licenten tot. ... " 
(Archief Adm. no. 1959). I 

1751. 
1752. 
1753. 

1751. 
1752. 
1753. 

DORDRECHT. 

30 schepen, waarvan 
8 

17 boven de 60 lasten. 1) (Grootste 142t graanlasten.) 
7 (180' ) 

4 3 (135) 

Afkomstig uit: 
1751 1752 1753 

Oostzee { Dantzigh 20 8 3 

l 
Yarmouth 

Engeland Wells 
Sandwig 

Overige 

t 
Oostende 

landen Nieuwpoort 

SCHIEDAM. 

170 schepen, waarvan 46 boven de 60 lasten. (Grootste 92! graanlasten.) 
lSI 43 ( 97! ) 
146 59 ( 148 

" ) 

Afkomstig uit: 
1751 1752 1753 

Dantzig 8 14 30 
Coningsbergen 6 6 
Pillau 1 

Oostzee ~ 
Libau 12 15 13 
Elbing 3 

, Riga 5 
Reval 2 
Windau 1 

30 35 51 

LIJDn 50 48 25 
Wells 40 22 25 

Engeland 
Burnham 48 43 30 
Yarmouth 1 3 14 
Boston 1 
Hitcham 

140 116 95 
------

170 151 146 

') Berekend naar de grootte der aangebrachte lading. 
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ROTTERDAM 1). 

1751 . 496 scp.epen, waarvan 95 boven de 60 lasten. (Grootste 1281 graanlasten. ) 
1752. 511 114 ( 133 ) 
1753. 345 83 ( 98 ) 

Afkomstig uit: 
1751 1752 1753 1751 1752 1753 
------ ------

Coningsbergen 23 13 12 Aberdeen 
Dantzigh 26 33 14 Cromer 2 1 
Riga 1 2 Harwich 3 2 
Straelsund Ipswich 52 36 18 

Oost- Stettijn 2 1 Yarmouth 185 230 143 
zee Libau 4 2 Hull 8 15 5 

Pillau 1 Boston 5 1 
Greifswald Wells 66 52 44 
Windau Lij'nn 15 21 14 
Elbing Colchester 8 8 6 
Rugelswolde Blakney 35 33 27 

------ Bridlington 2 
52 57 34 London 5 7 4 

\ ~:!: 
3 2 oci Manningtree 3 

1 ~ Sandwich 1 oj 

Wisbeck 10 Stocton 8 5 8 
Brehat I:l Woodbridge 14 9 7 !xl 
Findhorn Southwols 3 

Overige Bayonne 7 2 Burnham 16 16 8 

Iand= / Mod.a 
2 Waterford 2 1 1 

Oostende 3 9 Almouth 2 
Nieuwpoort 1 Albro 3 
Archangel Brownstone 
Aalburg New-Castle 1 
Eyder Alborough 2 4 

------ Dublin 2 
7 8 13 Posle 

Clay 
Anklam 
Sunderland 

437 446 298 

') De opgave vat:! de aantallen schepen, wier lading meer dan 60 graanlasten bedroeg, is bier 
speciaal vermeld, ten einde deze cijfers te kunnen vergelijken met die, welke Mr. Bijlsma gegeven heeft 
voor de algemeene scheepvaartbeweging van Rotterdam. (Zie zijn hiervoor genoemd art.: .. Rotter
dam's scheepvaartverkeer in de achttiende eeuw" in de N. R. C. 25 Nov. 1905 Avondblad A.) 

Hij vermeldt o. a. voor het tijdvak. . 
1 Me! 'SI-ult·. April '52: 1350 schepen, wv. 162 boven 60 last. 
Daarvan waren graanschepen: 494 91 60 

id. van 1 Me! '52-ult·. '53: 1296 .. 166 60 .. 
Daarvan waren graanschepen: 467 .. 117 60 .. 
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BIJLAGE XI. 

LIJST DER INGEKOMEN GRANEN TEN COMPTOIRE TE ROTTERDAM 

1 JAN. TOT ULTo. AUG. 1771. 

Januari . Nihil 
F~bruari Nihil 
Maart. Last erten Yarmouth 

23 zak slaglijnzaad Vrankrijk 
April 36 Last rogge Riga 

995 tonnetjes zaaylijnzaad, 
Mei. 49 Last erten Koningsb. 
Juni 50 

25 slaglijnzaad 
110 gerst Libau 
103 
68 rogge Pillau 
80 tarw Koningsb. 
72 rogge 
76 gerst Libau 
90 rogge Koningsb. 
40 tarw Arensburg 
40 gerst 
64! Libau 

110 rogge Riga 
79 rogge Libau 
45! gerst 

Jull .. 96 rogge 
50 Riga 
43 gerst 
51 rogge 
25 tarw 

105 rogge 
5 tarw 

67! gerst Libau 
106 " 'rogge Riga 
91 rogge 
95 
80 Nantes 
94 gerst Riga 
12 rogge 

Augustus 110 rogge 
51 Libau 
24 gerst 
80 Koningsb. 
68 gerst Libau 

Nota: Van de uitgevoerde is geen aparte notitie gehouden. 
(Adm. no. I959.) 

• 
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BIJLAGE XII. 

UITGEVOERDE GRANEN IN DE MAAND APRIL 1773. (KANTOOR 

ROTTERDAM). (IN LASTEN.) 

Naar: 

Genua 
Bergen 
Dundee 
Liverpool 
Londen 

" New-Castle 
Londen 
Portsmouth 
Allvar . 
Maldon 
Bordeaux 
Londen 
Barcelona 
Corves 
Londen 
Nantes 
Genua 
London 

" 
" 

Sandwich 
Londen 

" Sandwich 
Londen 

" 
" 

Corves 
Barcelona 
Londen 

" 
" 
" 

Maldon 
Londen 

" Barrowstones 
Londen 
Colchester . 
New-Castle 
Londen 

Totaal 

I
Tarwe IROgge I Gerst IHaver IPaarde-1 Erw-I Bo~k. . . . boonen. ten. welt. 

100 
60 2 15 
4 
! 

40 
25 

10 10 12 
40 50 

2 4 4 32 
12 3! 21 

40 
65 
15 5 

10 10 10 
18 6 I 10 -40 I 

70 
22 

20 30 
38 
20 

26 
10 45 15 

30 20 15 
22 

25 10 13 
40 
15 20 

14 
25 

30 6 
35 2 
55 40 

30 50 40 
36 

40 
10 50 10 

15 10 
8 32 

20 
20 

-64 50 
---------

637 80 64 284! 596! 80! 17 
(Adm. no. I959.) 
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BIJLAGE XIII. 

UITGEVOERDE GRANEN, AANGEGEVEN VAN 1 ]ANUARI-14 APRIL 17890p 

HET KANTOOR DORDRECHT. (IN LASTEN.) 

Plaatsen van I I I I I I I bestemming. Tarwe. Rogge. Gerst. Haver. Boonen. Erwten. Mout. 

Barcelona 420 
Nantes. 40 . 
Bordeaux 148 370 6 
Rouen. 36 16 
HAvre de Grace . 25 
Brussel ! 208 87 
Gent 44 28 8 
Antwerpen. ! 65 107 
Oosterhou:t . II 
Waalwijk 4 
de Leur. i I 

6291---- -222i 
---

16 332 418 6 I 
(Adm. no. I959.) 

BIJLAGE XIV. 

a. IN- EN UITGEVOERDE GRANEN, AANGEGEVEN VAN 1 ]ANUARI-ll MEl 

1789 1) TEN KANTORE ROTTERDAM. (IN LASTEN.) 

I I I I I IPaarde-1 DUive-1 Tarwe. Mout. Rogge. Gerst. Haver. boonen. boonen. Totaal. 

Invoer. 

- I 1719i I 330i I 698i I - I - I - I 2748t 

Uitvoer. 

Over zee . . 528 - 142 85 29 
I 

785 · 162 
Naar Brabant - - - 439 69 - 2 

528 - 142 524 98 I 785 164 2241 

b. INGEKOMEN GRANEN, AANGEGEVEN TEN KANTORE ROTTERDAM IN HET 

JAAR 1794. 

I Tarwe·1 Mout. I I I IPaarde-1 DUive-1 Rogge. Gerst. Haver. boonen. boonen. Totaal. 

I 141 I 71 I 2259 I 490 I 108 I 20 I I 3089 
(Adm. no. I959.) 

1) Wij bezitten voor den uitvoer ook een tabel over een zelfde tijdvak als boven voor Dordrecht 
(1 Jan.-14 April 1789.). Deze be vat de volgende cijfers: 

~:: ~:ab~nt . I 4~5 I I ~ I 3~~ I ~~ I ~5 7~ I 
405 ~- 329 -4-8- 475 78 ~1 

I 



III. 

BIJDRAGEN TOT DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN 

KAMPEN IN DE MIDDELEEUWEN, MEDEGEDEELD DOOR 

H. J. MOERMAN. 

1. HET BURGERBOEK. DE IMMIGRATIE. 

Van de middeleeuwsche burgerboeken, die enkele Overijselsche steden 

bezitten, zijn er twee uitgegeven, n1. die van Vollenhove en van Hasselt 1). 

Over dat van Kampen werd reeds een en ander gepubliceerd 2). In hetgeen 

hier voIgt, is het resultaat neergelegd van een hernieuwde stu die van het 

Kamper burgerboek; bovendien is het gevondene in verband gebracht met 

reeds gedrukte bescheiden, terwijl eenige onuitgegeven stukken de gelegen

heid boden onze kennis der economische geschiedenis van Kampen in de 

14e eeuw en de eerste helft der 15e eeuw in enkele opzichten te vermeer

deren. 

Vooreerst dus het burgerboek. Dit wordt op het Stedelijk Archief in 

twee exemplaren bewaard; het eerste loopt van 1302 tot en met 1392; het 

tweede, waarvan het begin een copie van het eetste is, met onbelangrijke 

afwijkingen, loopt van 1302 tot en' met 1469 3), De eerste bladzijde ver

meldt het doel: "ut in eo scribantur et notantur nomina illorum, qui reci

piuntur in opidanos". Enkele jaren ontbreken; men zie hiervoor Bijlage I, 

waarin voor ieder jaar is opgegeven het getal van hen, die als burger wer

den opgenomen. 

In het buitenland is zulk een immigratiestatistiek door Bucher gegeven 

in zijn bekende studien over het middeleeuwsche Frankfort. V oor ~ns land 

') Dat van Vollenhove in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel (Bijdr.) 
IV, p. 185 (1379-1493). 

Dat van Hasselt in Bijdr. VI, p. 172 (1463-1606). 
0) Door Nanninga Uitterdijk: Bijdr. VI, p. 150 en: Vereeniging tot beoefening van 

Ov. Regt en Gesch" Vers!. en Meded., 18e stuk, p. 23. 
3) Baron van Ittersum vermeldt in zijn Verslag betreffende het Kamper Archief 

van 1859, p. 24, beide exemplaren, maar bovendien een burgerboek over de jaren 
1470-1672, Dit is niet aanwezig, Nanninga Uitterdijk maakt er nergens melding van. 
Vermoedelijk is het dus verloren gegaan. 
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is het materiaal van Leiden en Middelburg bewerkt door Posthumus en 
Unger1 ). 

De namen van nieuwe bprgers werden ingesehreven. Dit behoeft niet te 

beteekenen, dat we de namen vanalleingekomenen vooronshebben. Pos

thumus maakt melding van de talrijke arbeiders, die zieh binnen Leiden 

vestigden en meestaI g~n burgerreeht kregen. Nog in 1559 wordt gespro

ken van inwoners der stad Kampen, die geen burgers zijn i). De mogelijk
heid bestaat ook, dat in de stad reeds wonende ingezetenen het burgerreeht 
verwerven. WeI bIijkt het telkens, dat het vreemdelingen zijn, die men 

registreert, maar nu en dan valt op te merken, dat het jaar, waarin iemand 

als burger opgenomen wordt, niet het jaar van zijne v~tiging binnen de 

stad is. Zoo is Mr. Henrie van Duren in 144Sstadsehirurgijn, maar wordt 

eerst in 1457 ingeschreven. Mr. Vlacsteyn is in 1324 stadsticheIaar, maar 
staat in het burgerboek onder het jaar 1326 3). 

Sedert 1366 treft men Qok namen van vrouwen aan in het burgerboek. 

In de tabel is het aantal vrouwelijke immigranten (tussehen haakjes) af

zonderlijk opgegeven; bij berekeningen zijn ze niet meegeteid f). Kinderen 

zijn weI meegeteId, anders te doen was niet mogeIijk; waar van "zoene" of 
"kynder" sprake was en de naam niet genoemd werd, is hun getaI op twee 
gesteld. 

Statistiseh materiaaI, betrouwbaar en volgens vaste regels verzameId, 

hebben we niet voor ons en dit maakt het vergeIijken met dergeIijke cijfers 

voor andere steden bezwaarlijk. Voor de stad zelf geven ze eehter een beeid 

van den sehommelenden aanwas der bevolking, door toevoer van buiten af, 

waarbij eehter in het oog gehouden moet worden dat, al is het veel minder 

dan bij de twee straks te noemen tabellen het geval, de graad van aeeura

tesse in het bijhouden der burgerlijsten van invioed kan zijn. 

Gaan we de getallen der tabel "langs, dan vallen vooreerst de betrekke-

1) Blicher, Die Bevolkerung von Frankfurt am Main. 1886. 
Blicher, Die Entstehung der Volkswirtschaft. ge Auf!. 1913. 
Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. 1908. 
Unger, Nieuwe bijdrage tot de oudste Nederlandsche bevolkingsstatistiek (Econo

mist 1918). 
Deze laatste studie geeft een overzicht (met veelliteratuur) van wat er in en bui

ten ons land reeds geschreven werd over de bevolkingsbeweging der middeleeuwsche 
steden. 

0) Zij, die-in "borghers moden" zitten (Overijsselsche Stadregten I, p. 10 en 241). 
Ook in den Oudsten Foliant, p. 276 (in een aanteekening van 1322). 
3) Besluit van 1415 om geen Hollanders of ballingen a1s burger te ontvangen; maar 

wanneer een goed man 4 of 5 jaar binnen Kampen gewoond had en dan burgerschap 
begeerde. zou men hierover beslissen. (Ov. Stadr. I, p. 177). 

0) Evenmin twee "eereburgers", n.l. coning Edewaert (1350) en greve Lodewech 
(1373), dus de Engelsche koning Eduard III en waarschijn1ijk Lodewijk II van Male, 
de Vlaamsche graaf. 
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lijk hooge getallen op voor 1302 en 1308; ze zijn zoo hoog, dat men eene 
samenvoeging van meerdere jaren mag aannemen; voor 1314 en 1358 geldt 

hetzelfde; 1341 is ook veel te abnormaal; de indeeling van het burgerboek 

wijst er op, dat de getallen, die bij 1341, 1342 en 1343 behooren, misschien 

81, 120 en 33 zijn. Een ander opvallend hoog cijfer is dat voor 1373, nl. 

202. Wellicht mag dit in verband gebracht worden met den strijd van 

Kampen tegen den heer van Putten, die het voor de plattelandsbewoners 

gewenscht maakte om zich achter de stadsmuren in veiligheid te stellen; 

verschillende malen legt men de belofte af, minstens 5 jaar in de stad te 

blijven wonen. Overigens geIdt ook voor deze jaarcijfers de opmerking van 

Unger, dat het niet licht valt, steeds de details van voor- of achteruitgang 
in deze cijfers te verklaren. 

We groepeeren nu de cijfers naar de decennia en verkrijgen dan de 
volgende tabel: 

1302-1309 272 1390-1399 698 
1310-1319 197 1400-1409 795 
1320-1329 334 1410-1419 628 
1330-1339 574 1420- 1429 583 
1340-1349 828 1430-1439 528 
1350-1359 675 1440-1449 471 
1360-1369 540 1450-1459 477 
1370-1379 958 1460-1469 487 
1380-1389 1155 

Totaal 10.200. 

Ret tijdvak 1380-1389 spant de kroon; na een sterke daling (1390-
1399) loopt het immigratiecijfer geleidelijk terug. Een vergelijking met den 

loop der immigratie in Leiden en Middelburg is mogelijk voor het tijdvak 

1370-1469; waar in de Leidsche cijfers eenige jaren misten, zijn ze ge

interpoleerd. Zulk een vergelijking valt het gemakkelijkst met behulp van 

een grafi'sche voorstellipg. Dan blijkt, dat het hoogtepunt in de Kamper lijn 

samenvalt met een hoogtepunt in de Middelburgsche lijn; de decennia 1390 
-1399 en 1430-1439 zijn laagtepunten voor aIle drie steden. Middelburg 
en Leiden vertoonen een culminatie in het decennium 1450-1459 1). 

1) De bij de teekening behoorende getallen zijn de voJgende: 

Kampen 
Leiden 
Middelburg 

1
137°11380 1 
-79 -89 

1

958111551 519 444 
302 452 

139°1140°1141°1142°114301144°1145°11460 
-99 -09 -19 - 29 - 39 -49 -59 -69 

698 1 795 1 628 1 583 1 528 1 471 1 477 I 487 382 501 451 364 273 482 501 376 
245 308 471 361 352 565 659 534 
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Grafiscbe voorstelllng van den gang der immigratie in 
Kampen, Leiden en MiddeJburg van 1370 tot en met 1469. 

Ook bier biedt een verklaring bezwaren. Ret ligt voor de hand een ver

meerdering in het toevloeien van vreemden te verklaren uit verhoogden 
~ 

economischen bloei, die de werkkrachten lokt. Unger brengt dezen factor 
in rekening ter verklaring van de immigratievermeerdering in Middelburg 

tusschen 1450-1459; als tweeden factor noemt bij het vrijstellen, in 1452, 

van de directe betaling van schot door de burgerij (het afschaffen van deze 

vrijstelling had in 1521 weer een uittocht ten gevolge) 1). Maar welken in

vloed hebben b.v. de talrijke pestjaren gehad op het beloop der lijnen? Som

bart beweert, dat deze de bevolkingstoename een eeuw lang tegenbielden, 

terwijl Von Below zulk een decimeerende werking van de pest ontkent, en 

meent, dat integendeel de 14e eeuw geen tijd van stiIstand, maar van voor

uitgang was voor de Duitsche steden2). Ret scbijnt geraden, verdere pogin

gen tot verklaring uit te stellen tot den tijd, dat er over cij£ers van meer

dere steden valt te bescbikken. 

De meening is uitgesproken, dat verschillende edelen uit den omtrek 

voor en na het burgerschap van Kampen wonnen. Niets bewijst echter, dat 

we in de vermelde gevallen met edelen te doen hebben. Ret zijn inkomende 

') Economist 1918, p. 485. 
2) Die Entstebung des modernen Kapitalismus. 
Rist. Zeitschrift, Band 91, p. 450. 
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burgers, bij wie een plaatsnaam reeds een deel van den naam geworden is 
of bij wie de plaats van herkomst is opgegeven 1). Een uitzondering moet 
gemaakt worden voor het geslacht Buckhorst; in 1434 wordt lohan van 

Buckhorst met zijn vrouw onder de burgers dell stad opgenomen; in 1459 

gebeurt hetzelfde met Geryt van Buckhorst en in 1460 met Herman van 

Buckhorst; dat ze zich in de stad vestigden, blijkt niet. 

BUcher, Posthumus en Unger stelden ook een onderzoek in naar de her

komst der nieuwe burgers. Dit onderzoek vereischt eenige voorzichtigheid; 
want dikwijls blijkt, dat een plaatsnaam r~opgenomen is in den naam. 

De naam Ghert van Theleghet (1325) uit het burgerboek kan op het denk

beeld brengen, dat sprake is van een immigrant uit Telgt bij Harderwijk 

(afgezien van de mogelijkheid, dat Telgt bij Munster, Dilgt bij Groningen 

of Tilligte bij Ootmarsum ook in aanmerking kunnen komen) . Maar in 1363 
is Gerhardus de Telghete burger van Harderwijk, in 1422 is Hinrik van 
Tellechten raadszendbode van Reval, in 1430 is Amd van Telgeten bur
ger van Danzig 2). De naam Vrieze (Friso) is ook misleidend: Ludekinus 

fil. Ludekini Frisonis de Zutphania (1337), Gheert die Vrieze van Utrecht 

(1342), ]ohan de Vrese van Hoessen (1361). Deze voorbeelden zijn met 

vele te vermeerderen. Om zooveel mogelijk betrouwbare gegevens te krij

gen, is een naam alleen dan meegeteld, wanneer voor- en achternaam ge

volgd werden door een plaatsnaam; uitzonderingen op dezen regel zijn 

alleen dan gemaakt, wanneer duidelijk bleek, dat inderdaad de plaats

naam bedoeld werd. Van de 10.200 namen bleken er 1080 bruikbaar (ruim 

10 %) . 
Heeft zich het immigratiegebied van Kampen in den loop van den tijd 

uitgebreid? Is de naaste omgeving op den achtergrond getreden en zijn 

verder verwijderde streken van meer beteekenis geworden? De cijfers 

zijn in de volgende tabel vereenigd; men vindt hier achtereenvolgens de 

cijfersvoordetijdvakken 1302-1349,1350-1399,1400-1449 (en 1450-

1469). Ze moeten onder eenige reserve aanvaard worden, omdat de meer

dere of mindere nauwgezetheid, waarmee in verschillende jaren de plaats 

van herkomst opgegeven wordt, op de cij£ers van invloed moet ge

weest zijn. Zie de tabel op pag. 173. 

We vatten nu de tien rubrieken samen tot drie groepen. De eerste groep 

wordt gevormd door de naaste omgeving, binnen een kring van drie uren 

1) Vereen. Ov. Regt en Gesch. , 18e Stuk. p. 23. 
Zoo komt b.v. Johan Johansz. in 1387 uit het Nederrijnsche Zonsbeek. evenals in 

1403 Goessen Johans en in 1462 Ger yt Derixs . 
• ) H. A. Poelman. Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel I. nos. 263, 

1009, 1144. 
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. Herkomst der nieuwe poorters: 

1. Naaste omgeving. 226 72 23 26 347 
2. Overig Overijsel . 57 39 16 29 141 

3. Overig Gelderland 23 35 30 17 105 
4. Fries!., Gron., Drente 10 6 12 14 42 
5. Holland, Utrecht. 36 53 38 24 lSi 
6. Zeel., N.-Brab., Limb. 1 19 23 15 58 
7. Belgi(;, enz .. 5 16 8 3 32 

8. N.-Duitschland, enz. 8. 7 9 8 32 

9. W.-Duitschland, enz .. 15 58 50 48 171 

10. Engeland 0 1 0 0 I 

Totaal . . . . . . . . . . . . I 381 I 306 I 209 I 184 I 1080 

gaans. De tweede door het overige Overijsel met de omliggende provincien 

(bijna geheel Gelderland, de noordelijke provinci(;n, N.- en Z.-Holland, 

Utrecht). De derde door de verder afgelegen streken: de zuidelijke provin

cien en het buitenland. Drukken we nu het aandeel, dat deze drie gebieden 

in de immigratie hadden, uit in procenteiJ. van het totaal aaI;ltal, dan krij

gen we voor de drie straks genoemde tijdvakken de volgende cijfers: 

I. Naaste omgeving 59,3 23,5 11 

II. Omliggende streken .. . . . . . . .. 33,1 43,5 45,9 

III. Verder gelegen streken . . . . . . .. 7,6 33 I 43,1 

De gestelde vragen worden door de cijferl> bevestigend beantwoord en 

het resultaat is dus voor Kampen hetzelfde als voor Frankfort, Leiden en 
Middelburg: vermindering van het aandeel der naaste omgeving in de im

migratie en toename van het aandeel der verder verwijderde plaatsen. 

We gaan thans de geografische verspreiding der in Bijlage II vermelde 

plaatsen na, en beginnen met wat thans voor ons het buitenland IS. Dat 

verllchillende N oord- en Oostzeesteden genoemd worden, ligt voor de hand, 

want de betrekkingen met deze steden waren oud en druk 1). Gaan we van 

Kampen het binneniand in, dan blijkt, dat het immigratiegebied naar het 

O. en Z. vrij scherp te begrenzen is en weI aan de eene zijde door de Duit

sche Middelgebergten en de veenstreken van Hannover en aan de andere 

') Dit blijkt ook uit de volgende namen, al mogen ze niet bewijzen, dat de dragers 
van die namen zelf uit de · te noemen plaatsen naar Kampen trokken: Ludekinus de 
Brema (1302), Nycolaus de Wolegast (1308), Meynekin de Ripen (1311), Johannes 
de Gotlandia (1324), Conradlls van Danseken (1337), Henneken van Bremen (1337), 
Jacop van Koepmanhaven (1342), Tydeman van Coninxberghen (1346), Jacob van 
Gotlande (1346), Tydeman- van Maestrand (1348), Gheerd van Gotlande (1349). 
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zijde door de grens ttlsschen het Nederlandsche en het Fransche taalgebied. 
Boven verwachting groot blijkt de toestrooming uit twee deelen van 

Duitschland, de Nederrijn;;che laagvlakte en de daaraan grenzende kom 

van Munster. 

Langs anderen weg wordt zoo verduidelijkt, wat reeds door Meilink, 
K'1ske en Liesegang helder in het licht werd gesteld, dat Kampen een der 
uitgang~poorten naar zee is geweest voor Keulen en de Rijnstreek beneden 
die stad 1). 

Het Kamper toltarief van circa 1340 2) geeft een denkbeeld van de waren, 

die stroomaf werden gevoerd of van de zeekant binnen kwamen. Van de 

Keulenaars en Westfalinger:s wordt afzonderlijk melding gemaakt. Dit 
handel~verkeer wordt geografisch toegelicht door de lange rij plaatsen 

uit West-Duitschland in Bijlage II. 

Ook deze gegeven,s moet men weer met eenig wantrouwen bezien. Voor

eerst zijn er eenige dozijnen namen van plaatsen, welker ligging niet be
paald kon worden 3). Verder komen vele namen meer dan eenmaal op de 
kaart voor en moest dus een keuze gedaan worden. Apeldoorn, Beers, 
Boekholt, Gent, Hasselt, enz. komen minstens tweemaal voor. Dronten 

ligt bij Kampen, maar kan ook Drontheim zijn. De namen Hoessen, Hoes

den, Hoysten geven moeilijkheid; bedoeld kan zijn Heusden, Oud-Heus

den, Huissen, maar ook H6isten ten Z. van Neuss of Hochst (dat Hoesden, 
Hoeste geschreven werd). Zwynvort kan Zwinenvoerde bij Amersfoort zijn, 
maar ook Schweinfurt. Nyestat en Nienstede komt men meermalen 

tegen. Onder hen, die op de vrije markt in Kampen een plaats hadden, 

worden ook genoemd die van der Niiwen stat i). 1$ het Nieuwstad bij 

') Meilink, De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der 14e eeuw 
1912. (p. 55, 289 enz.). 

Kuske, Der Kalner Fischhandel vom 14-17 ]ahrhundert, (Westd. Zeitschrift, jg. 
XXIV, 1905, p. 236 enz.). ' 

Kuske, Die Kainer Handelsbeziehungen im 15 ]ahrh. (Vierteljahrschrift fUr 
Social- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. VII, 1909, p. 301 enz.). 

Liesegang, Niederrheinisches Stiidtewesen. 1897 (p. 4, 578, 602). 
0) Poelman I, n. 153; Hans. Urk. B. II, no. 668. 
I) Namen als Colke, de Sluys enz. zijn onbruikbaar. De volgende kunnen mis!chien 

terechtgebracht worden: Erigeyn (1314) (Ierland??), Knight (1325) (Kriichten?), 
Honnekedyke (1327), Salem (1336), Boeimen (1338), Doryet (1344), Mekeren (1371), 
Erkenda(1376), Eigum (1386), HeIer (1393), Brokeler (1407), Thoren (1408) (Thorn?), 
Westelre (1424), Wenegarden (1446)), Rehnus (1455) . 

• ) Hans. Urk. B. IV, no. 525; Bijlage V, no. XXIV. Ov. Stadr. I, p. 186. (Zie ook 
Posthumus, p. 28). Over Niensteden, dat in 1362 ais stad door Hardenberg werd ver
vangen, zie Bijdr. IV, p. 226. Uit de volgorde der plaatsen in de marktregeling zou 
men afleiden, dat geen Overijselsche plaats bedoeld is. Volgens het register van het 
Hans. Urk. B. dl. IV, kan de Limburgsche plaats bedoeld zijn. Het naburige Roer
mond was bekend door zijn laken; zeUs in het afgelegen Westerwolde kende men het 
(Landrecht van Westerwolde, art. 7). 
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Sittaxd? Of Oud-Hardenberg; of een der vele Duitliche plaatsen van dien 
naam? Met Monster kan het Westfaalsche Munster bedoeld zijn en ook het 

dorp uit het Westland. Isemloe is waarschijnlijk I~erlohn, maar kan ook 

IJzerloo, bij Aalten zijn. In 1431 komen drie immigranten uit het Heilige 

Land. Dit wordt in den regel door Helgoland vertaald; "Heligenlandschen 

heringh" is haring uit de buurt van Helgoland 1). Maar de oudere Neder
landsche zeekaarten kennen nog een tweede Heilige Land, eenige eilanden 
bij den Poolcirkel ten Z. van Tranen. 1's het uitgesloten, dat deze plaats be

doeld kan zijn? Mkschien geven de namen der drie vreemdelingen eenige 

aanwijzing; ze heetten Oelf, Voyke en Atte. 

We keeren terug tot de namenlijst. Opmerkelijk is het aantal Urkers en 

Schoklanders, dat zich in Kampen vestigt. Kwam dit door hun bruikbaar

heid voor de zeevaart? Was overbevolking de oorzaak? Of waren het de 

aanvallen der zee, die hen deden verhuizen? Heel wat emigranten komen 

ook uit de moer3;Ssige streek ten Z. der stad, "dat Vene", waarin Kamper

veen ontstond, dat in het burgerboek met dien naam het eerst in 1358 

wordt genoemd; ook uit Wilsum, Oosterwolde en al).dere omliggende 
plaatsen en uit het verder af gelegen Kuinre. 

Enkele namen uit den naasten omtrek komt men in ouderestukken zel

den tegen. Bure (Buer) is blijkbaar een streek ten Z.O. van Kampen bij 

Oene (Onden) 2). De Zede is een streek in Has'selter kerspel (vg. Zedemuden 

of Cellemuiden) 3). Aan den naam Zytwende herinnert de Zuidwendige 

weg, bij Wittenstein in de gemeente Kamperveen. Het tegengestelde is de 
Noordwending, aan de andere zijde van dezelfde gemeente, thans ver

bli,sterd tot Noodwendige dijk ') . . 

') Ov. Stadr. I, p. 192. 
2) Oudste Foliant, p. 135 v.: agger infra Bure et Campej p. 137: agger infra Bure 

et Venum. Reg. V, p. 151: land, gelegen te Buer (1452). 
a) Vereen. Ov. Regt en Gesch., Werken, dl. XIV, p. 122. 
') Oudste Foliant, p. 201 v.: de dike de Wende neven Onden. Bijdr. IX, p. 198: 

Noertwennige (1432). Foliant I, p. 66v: Suut Wennynge (1486). 
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II. BEROEPSSTATISTIEK. 

We komen nu tot ,·de derde groep gegevens, diehetburgerboekoplevert, 

de beroepen der nieuwe burger$. In Bijiage III zijn ze naar decennia ge
groepeerd en ingedeeid op soortgelijke wijze als dat voor Frankfort, Leiden 

en Midde1burg reeds ge~cbiedde. 

Een bezwaar is, dat een beroepsnaam meermalen reeds deel uitmaakte 

van een naam. Deze moeilijkheid is zooveel mogelijk ter zijde gesteld, door 

aIleen die beroepen te tellen, waarbij voor bet beroep een lidwoord stond, 
tenzij op andere gronden dat beroep , voidoende vastg6tSteld kon worden. 
Voor de oudste jaren zijn toevoegingen als institor enz. weI in rekening 

gebracht; evenzoo de namen monic, medicus, en dergelijke. De oogst is 

niet groot: 404 beroepen op 10.200 namen, dus nog geen 4 %. Toch is ze 

groot genoeg om een denkbeeid te geven van de beteekenis van verschil
lende takken van bedrij£ en handel. 

Een andere bron, die gegevens verschaft aangaande bet beroep, is het 

door Nanninga Uitterdijk uitgegeven Necrologium der St.-Nicola<l/lkerk 

(13e-16e eeuw) 1); deze gegevens zijn ecbter ongedateerd en daardoor 

minder bruikbaar. Een volledige bebandeling der beroepen zou aileen 

mogelijk zijn na raadpleglng der gildebellcbeiden, waarvan bier echter, op 
een enkele uitzondering na, geen gebruik is gemaakt 2) . 

Bij de enkele vrouwen, waarvan in dit opzicbt iets te vermelden valt, 
vindt men de toevoeging neghester (naedester) (1371 en 1374) en kersen

maecster (1413). In 1373 wordt opgegeven: "Alyd van Utrecht, Gryte, 

Johan des Raeds dochter ende Betteken in dien stoven". 

Van de mannelijke beroepen dient eerst iets gezegd over de groep der 
metaalwerkers. Over de goud- en zilversmeden werd reeds geschreven 3). 

De ijzerbewerking trok blijkbaar vrij wat werkkrachten. Was biervoor het 

ijzer bestemd, dat in 1325 in Gouda wordt aangehouden? Staal wordt in 

1) Bijdr. XIII, p. 97-194 . 
• ) Voor de geschiedenis van handel en bedrijf zij verwezen naar het genoemde werk 

van Meilink en naar Van Dillen, Het economisch karakter der middeleeuwsche stad, 
1914. Aile gedrukte bronnen zijn hierin verwerkt. In Bijlage IV vindt men eenige ge
gl'vens betreffende de oudere economische geschiedenis van Kampen opgenomen, 
voorzooverre ze niet, of niet geheel, gepubliceerd waren, ontleend aan den Oudsten 
Foliant. Een volledige uitgave van dit 14e eeuwsche memoriaal is nog altijd zeer ge
wenscht.Zeker de helft van den inhoud wacht op bewerking. In de pagineering heerscht 
verwarring. Gevolgd is de in de 1ge eeuw aangebrachte pagineering, of schoon ook deze 
niet gehee1 juist is . 

• ) Bijdr. XII, p. 150. Van goudsrueden in Kampen wordt hierin echter geen melding 
gemaakt. Het burgerboek geeft de plaats van afkomst niet op. De namen Thomas 
Engelsce (1325), Herman van Arwilre (1390) en Otte Wakeldoern (1397) zijn niet dui
delijk genoeg om tot Engelsche of Duitsche afkomst te besluiten. 
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vaten opgeslagen; de tollijst van ± 1340 spreekt ook van vaten staal (in 

1319 ongeveer passeert ook reeds staal de Kamper toll 1). Naa:st de smeden 

worden armborstiers, harmismakers vermeld. Wellicht mag hiernaast de 
naam platemaker gezet worden 2). Van vier van hen bezitten we het con

tract, dat ze met de stad sloten: Ysenricus, Broeyhane, Hensen en Albert 

van Omeren. De derde is dezelfde mr. Henso, van wien Deventer in 1348 

sagittae tonitruales of donderbussen kocht, de eerste, waarvan in het Oos

ten van ons land melding wordt gemaakt. Albert Haes van Omeren werd 

in 1351 opgeteekend in het burgerboek 3). 

De gieters en vormers, die meermalen voorkomen, kunnen werkzaam 

zijn geweest bij de tingieterij of de potgieterij. Sedert 1482 is de vermaarde 

klokgieter Geert van Wou in Kampen; het is niet bekend, of zijn kunst hier 

reeds eerder beoefend werd '). 

Thans de weverij. De lakenbereiding schijnt eerst in de 15e eeuw van 

eenige beteekenis te zijn geworden. In de Liibecksche pondtolboeken (1492 

-1496) komt men telkens Kamper laken tegen. Nu is het waar, dat laken 

reeds zeer vroeg door de Zuiderzeesche steden naar Noord-Europa werd 

gebracht, maar dit kan Vlaamsch laken zijn geweest. Het tolprivilege van 

Floris V van 1276 spreekt van laken uit Vlaanderen; de lading laken, in 

1346 door Mathias Hagensz. van Kampen naar Rostock gebracht, bestond 
grootendeels uit Vlaamsche soorten 6). In 1335 is in Kampen een want
hues 8). Tusschen 1370 en 1380 worden de eerste werdeyns genoemd, 

Goessen Ludeken Pelgrims s. en Johan van der Aa 7). De oo1\Ste zal weI 

1) Reg. V, no. XLV. Hans. Urk. B., II, no. 668; Bijlage V, no. XXIX; Bijlage IV, 
no. 2. 

I) Schiller u. LUbben: platener = harnasmaker. 
0) Contract met IJsenricus (1326), Broeyhane (1332), Hensen (1336) en Albert van 

Omeren (1352): Oudste Foliant f. 136 v. en 53, 133 en 194, 195 en 266, 213 v. Came
raarsrekening en van Deventer: Inleiding; deel II p. 43. 

WeI toevallig is het, dat in 1351 een Schuersack zich te S. Omer bevindt: Symon 
Scoresack de Colne. Hans. Urk. B. III, no. 115 Aanm. 1. Meilink, p. 261. Misschien 
was hij een lid van de bekende Kamper familie. 

') Kan Ghert Klinghe een voorganger geweest zijn? Deze leverde tusschen 1427 
en 1463 k10kken en doopvonten aan verschillende Oostfriesche plaatsen; in 1455 kre
gen Garsthuizen en Hattem een k10k van hem (Hoefer, Aanteekeningen betreffende de 
kerk van Hattem p. 237; J. 1. Harkenroht, Oostfriesche Oorsprongkelijkbeden, 
2e druk 1731 p., 176,217,303,453,492,590). Nu wordt in 1463 eenGhert Klin~e 
genoemd (Reg. V, p. 161. In het meergenoemde Necrologium (Bijdr. XIII, p. 97 enz.) 
vindt men onder 3 April Gerrit Clinge, onder 9 Februari Hase, meyster Ghert 
clockgieter husfrou was. Meyster Ghert zou Ghert van Wou kunnen zijn, maar we 
weten, dat diens vrouw Clara heette. Het is mij niet bekend. of er reeds onderzoek 
werd gedaan naar de woonplaats van Ghert Klinghe. 

') Hans. Urk. B. I, no. 779. Poelman I, no. 175. 
8) Oudste Foliant, f. 195 v. (Bijdr. II, p. 206). 
7) Collectorium, p. 8. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 12 
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dezelfde zijn ~ de Kamper burgemeester Goswin Ludekenssone, die in 
1368 ongeveer in een kogge voer van Lubeck naar Konegallen in 
Pruisen 1). 

Slechts eenmaal wordt onder de ingekomen burgers een wantscherer ge

noemd; het is mogelijk, dat er meer zijn geweest, want als scherre; scheerre, 

kunnen ze ond,er de barbiers of baardscheerders terecht zijn gekomen. 
I 

Eenmaal komt ook een upreder of appreteur voor 2). In 1423 wordt Johan 

Dyer als burger opgenomen, onder voorwaarde Hut faceret pannos aut sa

ponem". In het Boeckvan Rechten en het Guldenboek komen verschillende 

bepalingen voor; die betrekking hebben op den lakenhandel S). Een oudere 

lezing treft men aan in het brokstuk stadrecht, dat in het Collectorium 

gebonden is. Wat daarvan waarde heeft voor de econornische geschiederus, 
is verzameld in Bijlage V; bij vergelijking met het in Overijselsche Stad
regten dl. I afgedrukte zal men grootere en kleinere ve~schillen vinden, 

zoowel in inhoud als in dateering. 

Een paar maal ontmoeten we hairmaker"S. Waren dit rnisschien vervaar

digers van haerdoec, een uit haar vervaardigd weefsel? In het N ecrologium 

wordt een haerwever vermeld '). 

In een volgende rubriek valt een vrij groot aantal molenaars op. Moge

lijk staat dit in verband met den graanhandel van Kampen, die van be

teekenis moet zijn geweest. In 1330 koopen Utrechtenaars hier 400 muq 
rogge. Al.s de stad, waarschijnlijk in tijden van graangebrek, zelf koren in
koopt,omstreeks 1340 by. 1260 mud, wordt dit grootendeels·of geheel ge~ 
leverd door ingezetenen, waarvan eenige 360 en 400 mud leveren 5). Een 

korenschilUr van dien tijd wa.s het Z.O. kustgebied der Oostzee, de land

streek dus: waarvan by. Danzig, Reval en Riga uitvoerhavens waren. 

Kampen onderhield hiermee betrekkingen. Uit eenige voorbeelden kan dit 

blijken. 

J onge Kampenaars werden er heen gestuurd, om de landstaal te leeren. 

Een Kamper burger moet in 1400 geld uit Thorn hebben. Een ander sterft 

in 1421 te Reval. Van de in het Necrologium vermelde burgers, die in het 

buitenland stierven, samen eenige tientallen, waren er 6 in Riga overleden. 

Ook in de tweede helft der 15e eeuw blijven deze betrekkingen bestaan. 

') Llib. Urk. B. III, no. 675. In de kogge, die verbrandde, was o.a. 2j- last boter 
geladen . 

• ) Zie ook Bijdr. XIII, p. 149. Reg. Armenkamer, p. 33. 
I) Deze gegevens ook bij Posthumus, p. 28 . 
• ) Bijdr. XIII, p. 1"79. Verdam, Middeln. Wb. 
') Zie Bijlage VI. 
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Koren, en ook vIas, worden uit Pruisen en Lijfland gehaald en zout vooral 
werd er heen gebracht 1) . 

Meilink toonde aan, hoe de scheepvaart van Kampen voor een aanzien

lijk deel vrachtvaart was; wat m.en in Pruisen en elders ophaalde, ging ook 

naar andere havens dan Kampen. Vooral aan de vrachtvaart op het Zwin 

was het aandeel der Kamper schippers groot. Haring werd door hen in be

langrijke hoeveelheden aangevoerd 2). Ret tolreglement voor het Zwin uit 
de tweede helft der 14e eeuw spreekt van "Kogghen, die van Oostlande 

comen gheladen met come" ; we kunnen veronderstellen, dat bij die koggen 

ook Kamper schepen geweest zijn 8). 

Om tot de molenaars terug te keeren, van denzelfden Thomas Tousla- I 

gher, die omstreeks 1335 naar Elbing voer en die later voogd op Schonen 

was, weten we, dat hij een molen bezat of gebruikte. Men zoekt echter 
tevergeefs naar nadere bijzonderheden omtrent het bedrijf van zulk een 

14e eeuwer. Dat een handelaar heterogene artikelen verkocht, daarvan is 

Ecbert Klinghe een voorbeeld, die zoowel koren verkocht als saelsmeer, 

smeer van zeehondenspek 4). 

In de groep handel en verkeer zijn de namen cremer, coeper en coeman 
afzontlerlijk gehouden, of schoon cremer weI synoniem zal zijn met coeper 

(institor) . De eerste, die in het burgerboek voorkomt, is Jacobus institor de 

Middelborg (1308) . Coeman, Coepman, Coep is een vrij veel voorkomende 

voornaam; dit kan misverstand veroorzaken. 

Wat men onder cremeren enmersluyden verstond, blijkt uit de omschrij

ving in den gildebrief van het St.Nicolaas- of Cremersgilde van 8 J uti 1422 :6) 

') Poelml\n, no. 653 (1399), 704 (1400), 903 (1414), 939 [1417], 977 (1421), 1107 
(1428),1138 [1429], 1157 (1430),1178 (1432). In 1482 wordt door Kampers koren in 
Danzig aangekocht'; in 1492 verzoekt Kampen, we gens graangebrek, om \00 last 
koren in Danzig te mogen koopen, (Poelman, no. 2745, 2926). 

") In 1383 wordt door lieden van Kampen te Sluis tol betaald van 245 last haring 
(Hans. Urk. B. IV, no. 769). Waarschijnlijk is Gilliodts-van Severen, Cartulaire de 
l'ancienne estaple de Bruges I , no. 78, ten onrechte op 1279 in plaats van op 1379 geda
teerd, en de daarin genoemde Jehan Lennoet dezelfde als Jan Lennoet, die Hans. 
Urk. B. IV, no. 769 vermeld wordt. 

") Bijdr. Oudheidk. en Gesch. van Zeeuwsch-Vlaanderen, dl. V, p. 41. 
') Touslagher geeft tins van een molenberg in 1332; Maes Tousleghers molen in de 

Hagen (1356): Oudste Foliant, f. 35 v. en 257 v. 
Touslagher naar Elbing: Poelman, no. 140. (Reg. V, no. CLX). Andere Kampers in 

Elbing: Engelbert van Koten en Boleman van Enze in [1322]; Johan Jude in [1324] 
(Oudste Foliant, f. 7v, en 136 v,). 

Ecbert Klinghe: Bijl. IV, no, 6. Ook bij is voogd op Schonen geweest. 
') Gildebrieven 1621-1730 p. 126: "Copie van een oude gildebrief, dewelke nog bij 

't gilde is". Zie ook aldaar p. 128 v. Eveneens Minuten VI, p. 90. Wantsnijders en dra
peniers vormden, later tenminste, een afzonderlijk gilde (Reg, I, no. 834, 1,1, no. 1479). 
Nader onderzoek is gewenscht, ook aangaande de rol, die de gilden in de crisis van 
1520 speelden. 
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"Alle dye gene dye specerye, meI:~serie, maelerie, fustein, huisdoek, voe

derdoek, dornix borden, saye en kogeler snyden by der ellen, hoseveteren, 

rysnoeren, budelen, spelden, wit schapeleder, lamsvefien, roet hasenleder, 

seemsleder, kussenbladen, zyede, palmaet, hoeden of enigerley cremerye 

veyle hebben, die sullen in dese cremer gilde wesen en dat helpen holden." 

Uit deze opsomming blijkt weI, dat hier niet sprake is van een gilde van 

groothandelaarl). 

Er is een lijst van door Kamper burgers in 1426, 1427, 1429 en 1433 ge

leden schade. Deze leert, dat de merserien gekocht werden in Vlaanderen, 

maar ook op de markten van Bergen-op-Zoom en Antwerpen. Een uit de 
laatste stad komende vracht, bestaande uit laken, zilver-, koper- en tin

werk, saai, merserie enz. had een waarde van 2900 Beiersche guldens. Spe

cerijen, saffraan en voering waren in Vlaanderen gekocht 2). 

De tichelaars en hun bedrijf zijn besproken door Nanninga Uitterdijk in 

een studie over huizen en bouwmateriaal te Kampen in de 14e eeuw 3}. 

Men vindt daarin een bevestiging van wat door Van Dillen verondersteld 
werd, nl. dat baksteen toen reeds een artikel was van den interlokalen 

handel. In een afrekening van 1337 is sprake van 273.5® steenen, die te 

Utrecht en elders zijn gekocht 4). 

Van Dillen meent, dat het steenbakken, na den Romeinschen tijd in on

bruik geraakt, in de 13e eeuw een nieuwe kunst was en noemt daarom de 
tichelarij, die omstreeks 1265 in Utrecht bestond, waarschijnlijk een der 
oudste van ons land. Hier staat tegenover de meening van Peters, die er 

op wijst, dat in Groningen baksteen, maar ook zeI£s gebakken ornament

steen in de 12 en 13e eeuw voor kerkbouw werd gebruikt 5). 

Ook over de middeleeuwsche geneeskunstbeoefenaren en over de secre
tarissen der stad heeft Nanninga Uitterdijk eenige opstellen geschreven 4}. 

2) Overijsselsche Almanak 1842, p. 23 enz. 
S) Bijdr. II, p. 202 . 
• ) Van Dillen, p. 143. Oudste Foliant, f. 203 v . 
• ) Van Dillen, p. 141. Groningsche Volksalmanak 1891, p. 177. (Zie oak het opstel 

van Peters over Groninger bouwkunst in den Gr. Volksalm. van 1892). Weissman, 
Gesch. der Ned. Bouwkunst, p. 38. 

6) Geneeskunstbeoefenaren te Kampen: Bijdr. IV, p. 26, VI, p. I, VII, p. 330, 
VIII, p. 123. 

Een stadsdokter wordt het eerst genoemd in 1417, niet in 1434 (Bijdr. IV, p. 27). 
Het is Claes van Spikenesse, medicus civitatis, die in het burgerboek voorkomt. 
Secretarissen van Kampen: Bijdr. VIII, .p. 233 (X, p. 369). 
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BIJLAGE I. 

NIEUWE BURGERS (1302-1469). 

1302 138 1348 114 1394 78 (6) 1440 26 (1) 
1303 - 1349 111 1395 77 (4) 1441 29 
1304 - 1350 114 1396 54 (1) 1442 43 (3) 
1305 - 1351 116 1397 62 (4) 1443 60 (2) 
1306 - 1352 102 1398 54 1444 36 (1) 
1307 - 1353 46 1399 74 (1) 1445 93 
1308 104 1354 79 1400 63 (2) 1446 55 (4) 
1309 30 1355 73 1401 75 (4) 1447 41 (3) 
1310 17 1356 73 1402 95 (1) 1448 43 (2) 
1311 21 1357 40 1403 78 1449 45 
1312 - 1358 32 1404 62 (1) 1450 22 (2) 
1313 - 1359 - 1405 116 (6) 1451 41 (3) 
1314 84 1360 5 1406 80 (2) 1452 66 
1315 37 1361 72 1407 65 (2) 1453 96 (2) 
1316 - 1362 43 1408 95 (2) 1454 53 (2) 
1317 - 1363 73 1409 66 (1) 1455 45 (2) 
1318 15 1364 45 1410 54 1456 33 
1319 23 1365 71 1411 44 1457 50 (2) 
1320 14 1366 69 ( 2) 1412 40 (1) 1458 25 (1) 
1321 6 1367 53 ( 1) 1413 81 (2) 1459 46 (1) 
1322 15 1368 45 1414 43 (1) 1460 27 (2) 
1323 37 1369 64 ( 3) 1415 50(5) 1461 37 (5) 
1324 26 1370 72 ( 1) 1416 42 (2) 1462 35 (1) 
1325 77 1371 85 ( 1) 1417 74 (2) 1463 48 
1326 50 1372 132 ( 3) 1418 80 1464 45 (1) 
1327 56 1373 201 ( 8) 1419 120 (1) 1465 61 (1) 
1328 15 1374 90 ( 2) 1420 60 (1) 1466 52 (2) 
1329 38 1375 36 1421 45 (2) 1467 82 
1330 29 1376 101 ( 2) 1422 84 (1) 1468 53 
1331 44 1377 55 1423 98 (1) 1469 47 (1) 
1332 51 1378 121 ( 5) 1424 65 
1333 74 1379 65 1425 73 (1) 
1334 29 1380 99 ( 1) 1426 49 
1335 60 1381 51 1427 54 (1) 
1336 15 1382 122 ( 6) 1428 17 
1337 90 1383 153 (10) 1429 38 , 
1338 94 1384 135 ( 4) 1430 35 (2) 
1339 88 1385 129 ( 1) 1431 41 (6) 
1340 55 1386 161 (10) 1432 77 (1) 
1341 234 1387 tIS ( 5) 1433 77 (3) 
1342 - 1388 95 ( 1) 1434 67 (3) 
1343 - 1389 95 ( 1) 1435 61 (2) 
1344 73 1390 54 1436 48 
1345 132 1391 I 61 ( 2) 1437 58 (3) 
1346 61 1392 91 ( 2) 1438 48 (1) 
1347 48 1393 93 4 1439 16 ( ) 
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BIJLAGE II. 

NIEUWE BURGERS 1302-1469 
,r. NAASTE 

1302-1349 1350-1399 

Asschet (Ascet) 1 1 4 3 t Asterholt 1 1 1 1 
Astenwolde 2 1 4 4 3 1 4 3 
Barspic . 1 1 
Berchove 1 
Bronepe. 2 1 1 2 
Bure (Bueren) . 1 . 
Dronthen . 
Duttinckryet 2 ; 
(de) Eekt . 1 
Elborch 1 4 1 2 2 
Emelwaerden 1 3 6 
Enesce 8 3 6 16 10 5 
Ghenemuden 4 2 1 7 3 
Ghenne 1 
Grafhorst . 1 3 1 1 

~, Harsolte 1 
Harstenhorst 2 1 
Hasselt. 3 1 1 3 1 3 
Hattem. 1 2 1 1 1 
Hercloe. 1 

~ Hollanderbroek 1 
Hollanderhusen 1 

~ 
Oldebroeck 
Onde. 
Quaedoelen 1 
Ruwenkamp 1 
Swolle 1 3 3 1 1 1 
Uterwyc 1 1 2 1 
~ Vene . . . 8 1 3 12 9 3 1 1 

Campervene 1 1 
Vollenho 1 2 3 4 4 1 
Wesepe. 4 
Westenholte . 1 
Weterstene 1 
Wilsem. 2 4 7 17 3 1 2 2 
Yselmuden 6 1 

I Zanlike (Sallick) . 2 
(de) Zede. . 1 1 
Zeveningen -\ 
Zytwende. 3 4 

I 40 I 13 I 42 I 87 I 44 I 34 I 8 I 15 I 6 I 9 I -
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(Plaats van herkomst). 
OMGEVING. 

1400-1449 1450-1469. 

1 

1 2 1 
3 

1 1 

6 

1 1 

1 1 4 
3 

1 1 
1 

1 2 1 

1 1. 
1 

2 1 1 

1 1 

1 
4 

1 

9 
4 

23 
2 
1 
6 
5 
3 
2 
1 

12 
10 
54 
17 

1 
8 
1 
3 

18 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 
5 

40 
3 

19 
4 
I 
1 

40 
7 
3 
5 
1 
7 

I 5 I 4 I 5 I 3 I 6 I 4 I 22 1347 I 

in OideneeI, bij Zwolle. 

Reg. Kamp. Arch. V, p. 151. 

Reg. Ov. Arch., F. 220. 

= Emmeloord. 
= Ens. 

Racer II, Bijlage, no. 3. 
Reg. Kamp. Arch. V, p. 52. 

Reg. Kamp. Arch. V, p. 155. 

Racer II, Bijlage no. 3. 
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II. OVERIJSEL (behalve 
1302--1349 1350--1399 

~ 

Almelo 1 1 
Ane 
Barle. 1 
Beerse 
Blanckenham 
Dalvessen. 1 1 1 
Deelden 1 
Degheninchem . 1 
Deventer 1 1 1 3 4 3 
Dinxdervene 1 
Enschydde 2 
Geythoren 1 1 
Goer 
~ Nyensteden 1 2 1 

Hardenberg 
(de) Heyne 1 
Helenderen 
Holten 1 
Cunre 3 1 6 19 8 5 1 2 1 
Merkelo 1 
Oeldenzale 1 1 
Olst 
Paessel 
Raelte 
Staphorst . 1 
Stapperstervene 1 
Steenwyc 1 1 
Stegheren . 1 
Ummen 1 1 1 
Unna. 
Verszen . 3 
Wanepervene 1 
Wye 
~ Yselham 1 

Zelham 1 
Zybelswolde . 1 

4 I 3 I 8 I 27 15 15 I 8 I 7 I 5 I 4 I 
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Kampen en omgeving). 
1400-1449 1450-1469. 

, 

2 
1 1 

1 
Ii 1 1 
M: 5 5 

1 1 5 
1 2 

1 (= Denekamp) Bijdr. XIII, p. 195. 
j 1 1 1 2 18 

1 
:t 2 4 

1 . 3 
3 3 

4 
1 1 2 

1 
1 1 

1 
1 1 48 

K 1 
2 4 

1 1 
1 1 

~ 1 2 3 
1 2 

} 1 \ 

1 1 2 2 8 
1 
3 

1 1 
3 
1 

1 2 3 

) 
1 2 

1 
1 Reg. Ov. Arch., D 153; Bijdr. XIII, p. 70 

1 5 I 3 I 4 I 3 I 1 1 9 I 20 1141 I 

• 
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Apeldoern 
Arck 
Aernhem 
Berneveld. 
Betouwe 
Bissel 
Braeckel 
Bummel 
Doesburch. 
Dotinckhem . 
Dreel . 
Dreempt 
Dromelen . 
Dydem 
Elst 
Epe 
Erler 
Ermelo 
Ewyc 
Gh~nsehuus 

Groenlo. 
Halle. 
Harderwyc 
Heerde ' . 
Hoessen 
Hoevelaken 
Hoiphusen 
Lochem 
Lewen 
Meteren 
Nyekerk 
Nymeghen 
Rossem. 
Rozendale 
Setten 
Telghet . 
Thyele 
Tule 
Vaesen 
Yelp 
Veluwe 
Vemde 
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1302-1349 

1 5 1 

1 1 
1 

. 

1 1 

1 

1 

1 
1 1 

. ' 

1 

1 
2 

1 

1 

.. 

III. GELDER- I 

1350-1399 I , 

2 : 

1 

3 
1 

1 I to' 
1 
1 

1 

1 1 
1 

1 It-

~ 

1 

1 
1 

1 

1 
,~ 

1 I) 1 

II.. 

1 
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.. 
LAND. 

1400-1449 

= 
2 

1 1 
1 \ 1 

1 

J 3 

1 
1 

1 

" 

1 1 

~ 1 

1 
1 
1 

1 

\.; 1 
1 

1 1 
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1450-1469 

1 
2 
1 

i 

1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 
2 

10 
1 
2 
1 
2 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

2 

, 

bij Wilp. 

bij Harderwijk. 

187 
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Vieracker 
Voorthusen 
Wageninghen 
Waemel 
Werven . 
Wilp 
Winterswyck 
Yselord . 
Zoelen 
Zutphen 

Beylen 
Blesdyck 
Bodelsweert . 
Bimne 
Dockinghe. 
Dombroeck 
(een) Drent . 
Groningen 
Hindelhoepen 
Catlyc 
Coldervene 
Oestrum 
Pepergae 
Ruynen 
Scharpenzel 
Smalebrugge 
Sneeck 
Staveren 
Stellincwaerf. 
Suydwolde 
Veenhusen 
Westerwulde. 
W ildecamp 
Zweelen 

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN KAMPEN 

1 1 
1 

1 1 

1 3 2 3 1 
I 1 1 4 1 3 I 12 1 3 I 9 1 12 1 4 1 3 1 7 I 

1302-1349 

I 1 

1 

5 1 

2 
1 

IV. FRIESLAND, GRO-

1350-1399 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
101511121211111310111 
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, 
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1 
1 

1 1 
1 1 

2 bij Hattem. 
I I 

Ii I I 2 
1 1 

"\ 

1 1 2 

1.1 
1 11 

II I 71 2 I 15 I 41 2 I 10 1 7 I 1051 

NINGEN, DRENTE. 

1400-1449 1450-1469 

1 1 
1 I 

I I 
I 
1 

1 1 
1 1 

1 1 1 2 11 
1 

I I 
I 

1 1 
1 1 

1 1 2 
1 2 

I I 
I 

1 2 5 
1 
1 

1 2 3 , 
1 I 

1 1 

I I 1 I I I 
I 0 I 1 I 6 I 1 I 4 I 5 I 9 I 42 I 
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v. NOORD- EN ZUID-

1302--1349 1350--1399 

Alblaserdam 1 
Amestelredam 2 1 
Amestvoerde 1 
Anckevene 
Apcoude 

r 

Asperen 1 
Baern. 
Bonschoten 1 
Briel 
Bylt 1 
Diependael , 

Dort .' . 2 1 1 
Eembrucghe ~ 1 
der Eeme. 
Emenes . 1 
Enghuysen 1 
Ghorinchem . 1 1 
dat Ghoye 1 2 
de Goude. 1 2 
Harlem. 1 1 " Hermelen 
Hoern 1 
Hukelhem 1 . 
Kortehove. 
Krummenye 
Lockhorst . 11 

Loepic J 
Medenblyc 1 1 1 
Monekedam 2 '4 
Monster 1 1 
Neerden. 2 
Nyewenvelt 
Nuwer porte 2 
Oeldenwater 

I 

1 1 
dat Oge. 
Ostergheyst 1 1 4 
Renen 2 
Reynsborch . 1 
Ryder wert 1 "-

Rythoven. 
Scoenhoeven 1 1 ., 
Soest. 

.... 
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HOLLAND, UTRECHT. 

1400-1449 1450-1469 

3 5 
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2 
1 1 
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1 
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3 1 
1 
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1 
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2 1 1 

1 

1 

; 

1 

1 

1 1 2 

1 
3 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
7 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
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Spakenborch. 
Spikenesse. 
Swach 
Texell 
Urc. 
Utrecht. 
Uutfaes. 
Uutghyest 
Vresewye . 
Waterland. 
Wolderichem 
Wyck 
Zuderwolt 
Zwynvort . 

Arsen 
Axel 
Brabant. 
Breda. 
de Busch 
Deden 
Endoven 
Geldoerp 
Gernert . 
de Grave 
Helrnont 
Heze. 
Hoesden 
Cuyc. 
Lit. 
Lymborch 
Malstede 
Middelborg 
Nyestat 
Oestcappelle 
Oesterwyc 
Ravensteyne. 
Roernunde 
Spoelhovel 
Stevenesse. 
Venle 
Vucht 
Weskappe 
Zirixzee 

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN KAMPEN 

I 

2 1 1 

1 
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1302-1349 
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1350-1399 
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" / 

1 2 1 

~ 

~ 

1 
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1 3 12 9 
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1 I 1 
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RABANT, LIMBURG. 

1400-1449 1450-1469 

2 

4 5 

2 

2 

2 

2 
16 

1 
2 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 

1 
2 2 

4 6 
1 
J 
1 
1 
1 

1 1 

7 I 7 I 4 I 3 I 2 I 5 I 10 I 58 I 
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Aerschot . 
Diest ... 
Flanderen. 
Ghele . . 
Ghent . . 
Hasselt (land v. Ludeke) 
Herentals. 
Hoestraten 
Loven 
Ludick .. 
Mechel . . 
Montesflescoen 
Oelremondt . 
Omeren . 
Tyenen ... 

Bremen . 
Dansk 
Denemarke 
Emeden 
Hamborch. 
Heilig land 
Colleberg 
Mynden 
Oeldenborg 
Pomeren 
Pruyssen 
Rensborch. 
Statyn 
Sund. 

1302-1349 

3 

I 
o 1 ,0 1 31 1 1 

1302-1349 

1 

1 

1 

1 
2 1 

1 1/ 4 1 1 1 1 1 

2 
1 I 
61 

VIII. 

2 

1 

1 I 2 1 

VII. BEL-

1350-1399 

2 

2 

1 

41 01 21 4 

NOORD-DUITSCH-

1350-1399 

1 

1 
1 1 

1 

1 1 2 1 1 1 1 
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GIft enz. 
1400-1449 1450-1469 . 

I 1 I , 
1 4 

1 
1 1 

2 4 
1 

1 1 
1 1 

1 2 7 
2 

1 2 
1 1 

2 

I 2 I 3 I 

2 
2 

1 I 2 I 0 I 3 I 01 32 

LAND enz. 
1400-1449 1450-1469 

1 2 
1 1 2 

1 
1 3 4 

1 3 
3 3 

1 1 
2 

1 1 
1 1 

2 3 
2 

1 2 

I 
5 

1 I 1 I 2 I 51 0 1 I 7 I 32 
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Aenholt 
Aken . . 
Anglemuden 
Arnsberg . 
Attendurn 
Bilke .. 
Boecholt . 
Buderic .. 
Dertmond 
Dinslaken. 
Doirsten 
Dulmen 
Duren . 
Dusseldorp 
Duysborch 
Elten .. 
Embric . 
Geldern. 
Goch .. 
Haselynne 
Hoysden 
Isernloe 
Kalkar . 
Kamen . 
Keken . 
Cleve .. 
Coessveld . 
Colen . .. 
Leenhusen. 
Lippe 
Lynne . 
Menden . 
Menslech 
Metelen. 
Muersse 
Munster 
Nuetze . 
Nyel .. 
Osenbrugge . 
Overinggelem 
Rekelinghusen . 
Rikerode ... 
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IX. WEST-

1350-1399 
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DUITSCHLAND. 

1400- 1449 1450-1469 

2 
5 1 8 

1 1 Angelmodde. 
1 1 

1 1 
2 

1 1 4 
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1 2 
1 1 2 

1 1 
1 1 

1 1 
2 2 

1 
2 

2 3 
1 3 4 

3 3 9 
1 
1 

1 1 
1 1 5 

3 
1 1 

1 3 
1 1 1 5 

2 1 1 1 9 
1 1 

2 2 1 5 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 2 
1 1 4 

1 1 
1 1 

1 1 2 4 9 
1 1 Ober-Ingelheim. 

1 3 
1 1 Richrath. 
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Schevichaeven . 
Schopinghen 
Schuttorp. 
Straelen 
Straesborch 
Tekeneborch 
Trier 
Ulsen 
Veldhusen , 

Vreden 
Virssen 
Warendorp 
Wesel 
Wolfrode 
Zanten 
Ziberg 
Zonsbeke 
Zweerten 

Schotlant . . . . . .. . . 

1 
2 1 1 

1 4 

2 

1 
5 1 2 

1 2 
4 1 

1 1 1 

1 

o I 0 I 4 I 8 I 3 I 14 I 7 I 8 I 8! 21 

1302-1349 
X. ENGE-

1350-1399 

.1 I r I I· 1 I 1 1 I 1 
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! 1 1 ten Z. van Goch bij Weeze. 
1 

1 5 
1 1 7 

1 1 
2 

1 1 
1 2 3 ( 

1 
1 1 10 

1 1 

~ t 1 4 
1 2 2 10 
1 1 Wiilfrath. 

1 1 5 
1 1 

1 2 1 1 6 
1 1 Schwerte aId Ruhr. 

11 I 23 1 6 1 21 8 I 20 1 28 1171 

LAND. 

1400-1449 1450-1469 
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BIJLAGE III. 
BEROEPSSTATISTIEK VAN 

1302-1349 1350-1399 

1. Oerproductie. 
vysscher 1 1 1 

2. Bereiding v. aardewerk. 
kannemaker . 1 
potter 
tegheler 1 1 2 

3. Kleeding, reiniging. 
barbier 1 2 3 2 1 
bontwerker 1 1 
buydelmaker 1 
gordelmaker . 
hanschemaker . 
hodemaker . 

1 
peIser 1 1 3 1 3 1 
schomaker. 1 4 4 4 1 1 
schroder 4 1 2 1 1 
snider. 1 
sticker 1 
stillegancmaker 1 
tasschemaker 1 
tripmaker. 

4. Bouwvakken. 
deeker 1 
glaesemaker . 2 
leyendecker 1 
malre 1 
steenbicker 1 
steenhouwer. 
steenmesseler 2 1 1 2 1 
steensnider 1 
tymmerman. 6 1 5 1 1 2 
vogher 1 

5. Hout-, beenverwerking, enz. 
bildesnyder 
dreyer 2 
holtsagher 1 1 
korvemaker . 2 
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DE INGEKOMEN POORTERS. 
1400-1449 1450-1469 , 

1 4 

;l-

I 2 
2 1 3 

~ 4 

, 
1 10 barbitonsor, scheerre. 

2 
1 

1 1 
1 1 

1 2 
10 pellifex. 

1 1 1 2 20 sutor. 
1 4 14 sartor . . 

1 2 
1 

1 2 

~ 
1 2 

1 1 2 

1 2 
2 

1 2 
1 1 1 1 5 

1 
1 1 2 
1 1 1 10 lapicida. 

t, 1 , 
->, 2 1 19 carpentarius. 

1 

" 2 2 
1 3 

2 
2 1 5 

... 
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kystemaker 1 
kuper 3 4 
rademaker. 
schutemaker I! 
waghener. 1 II 
wannemaker 1 

. d 
6. Leel'industl'ie. 

perkementmaker . 
sadelmaker 

7. M etaalbewel'king. 
armborstier . 
bogenmaker . • 
former 
gheyter . 1 2 
goltsmit 1 2 2 1 1 2 1 2 

II 
harnaschmaker. 
hoifslager . 
kannegieter 
keteler 1 2 
kueperslager ... 
mesmaker . 3 1 
platemaker 1 1 1 1 
potghieter 
smit 3 1 3 1 3 2 1 Ia. 
swertvegher . 1 

8. Textislintiustl'ie. 
lynnewever 1 
upreder. 
verwer 
vulre . 1 
wantscherer . 1 
wever 1 1 2 1 1 1 
wollenwever . 1 1 

I 

I 
9. Ve"lichtingsmate"iaal. j olyslagher . 1 

10. Voedings-, genotmiddelen. 
1 backer 2 3 1 2 2 

brouwer 1 
cock 3 1 
gruyter . 1 1 1 2 

II 
, 

II 
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1 2 
1 1 9 bodeker. 
1 1 

1 1 
1 2 

1 

1 1 
1 1 

• 
1 1 2 

t 1 1 2 
2 2 

1 1 5 
1 13 aurifaber. 

2 1 3 
1 1 2 

1 1 
1 4 
1 1 

1 2 2 9 

" 
4 

1 1 2 

~ 
1 2 2 1 2 22 faber 

1 
, 

• 
( 

1 
1 1 

1 2 1 4 
1 \ 2 1 5 

1 
7 textor. 
2 

.. 
1 

"" 
1 1 1 13 pistor. 

1 2 braxator, bruwer. 
1 5 
1 1 7 

lo 

-
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.., 
-.\ 

hoppenbrouwer 1 
molener 2 1 3 4 1 1 1 , 
vleyshouwer . 3 1 1 2 

1l. Handel, verkeer. 
cauwersiin 1 

. coeman. 3 '; 
coeper 1 2 1 3 <"( 

cremer 1 2 3 1 1 
drager 1 ! 
erdenvoere 1 J verkencoper . 1 

12. Niet verder aangeduide loon- I 
I 

arbeid. 
knecht 1 1 2 1 

13. Verschillende beroepen. 
apotecarys 1 1 
bedeler 
bode 2 2 
coster 1 1 ! 
cyrurgicus \ 

.., 
greyer . 1 1 
hairmaker 1 
hoirnblaser 
marschalc. 111 

medicus 
messeIier 1 1 \! monic. 1 1 
orghanist 
plebanus ecclesie 1 
piper. 
praefst 
rector 1 1 
roeper 
secretaris l 
scoeler 1 ,..: 

scriver 1 1 
sloetemaker . 1 
straetemaker 2 
tauslagher 

"" teltemaker 1 
tolner 1 
trumpener 
vogheler 1 1 
wachter 2 1 1 

• 

~ - . ~ . 
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1 - 2 1 1 8 25 molendinarius. mulre. 
7 , 

1 
1 1 1 1 7 

,'-\ 7 institor. , 

~!I 2 1 11 
fi 3 4 

1 
~ 

1 1\ 
it 
Ii 

: ~ 5 

2 

I' 1 1 
1 5 preco. baede. 

2 
~ 2 2 

11 2 
2 3 

\1- 1 1 

:/ 
I 1 1 

1 1 1 

" ,I 
, 2 

1 2 5 
1 1 . 1 

) 
1 1 
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1 1 
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~ 1 1 
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BIJLAGE IV. 

AANTEEKENINGEN BETREFFENDE HANDEL EN VERKEER. 

(Uit den Oudsten Foliant). 

1. Anno domini 1318 dominica vocem jocunditatis fatebatur 
Lubbertus Rufus quod emisset navem ab Arnoldo de Wiken, 
pro 34 libras parvorum, quarum 17 dabit infra dies septem a 
scripto presenti et alia 17 in festo Sancti Martini hyemalis 1) . 

1318, Mei 28. (fol. 2). 

2. Amplonius quidam nomine devexit 40 vasa ca~bis sine thelo
nio. Postmodum sustulerunt scabini ex parte sua de Lude
kino parvo 4 solidos gros. et de Wenemaro 8 sol. gros., gross. 
minus. 

[1319]. (fol. 5 v.). 

3. Anno domini 1323 in Epiphania domini isti fuerent fideius
sores Lefmanni Besseli: Johannes de IJslemuden, Arnoldus 
Visch et Johannes Visch, Thome de Holte, de dimidie cog
gone, quem ab eo emit · Nicolaus Rungge et ipse debet eum 
waren pro anno et die pro omnibus qui predictum dimidium 
coggonem jure volunt alloqui. 

1323, Januari 6. (fo1. 8 v.). 

4. Anno domini 1324 dominica Letare demonstravit Henricus 
filius Hilleken filio suo seniori in parte coggonis et in tacci,Pus 
ita quod habuit tres lib. gss. et cum istis resignavit, omnia 
bona que ex morte matris sue ad ipsum fuerunt devoluta, prae 
ter bona que habent in Enze, de quibus suam partem habebit 
et praeter domum et hereditatem, quas in Indagine 2) habent, 
que post mortem Henrici ex toto super filium heredabunt, sed 
quamdiu vivit voluntatem suam cum eis faciet. Acta sunt 
haec coram Nicolao Snellekini sculteto in Campen. 

1324, Maart 25. (fo1. 10) . 

') November 11. 
I) De vroegere voorstad de Hagen. 
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5. Anno domini 1324 dominica post Remigii venit coram sca
binis Bernardus de Wirincgen et fatebatur quod tenetur Ar
noldo Dene 23t libras parvorum de nave una, quam ab ipso 
emit. Et medietatem de dicta pecunia promisit sibi solvere 
in festo Sancti Martini 1), reliquam in festo Carnisprivii 2), si in 
ambo bus terminis aure intemperies non impedierit. 

1324, October 2. (fol. 11). 

6. Anno domini 1326 in vigilia omnium sanctorum fatebatur 
Wilhelmus de Buchorst famulus quod tenetur Ecberto Klin
ge 30 marcas brab. ratione arvine dicte salsmaer et pro ista 
pecunia posuit sibi fideiussores qui securaverunt predictam 
pecuniam. etc. 

1326, October 31. (fol. 20). 

7. Int jaer ons heren van (13)26 soe sint dit die sparen ende dat 
holt, dat die scepen sint sculdich: 

In dat irste soe sin sie sculdich Tiden Snaghen viftehalf 
scill. g. 

Item Willam Murre 27t scm. g. van 500 Wiker 8) sparen. 
Item Herman Halverogge 5t scill. g. van 200 Bergher spa

reno 
Item Jacob heren Christians sone 21 scill. g. voer rafteren 

ende vor sparen. 
Item Oelric den peIser sin sie sculdich 300 sparen,een viren

deel min, voer dat hundert 30 g. 
1336. (fol. 196). 

8. Item so is ons voerghecoemen van Werner, Herman Cortynghs 
neven, dat hi solde ghenomen hebben enen scouen (?) te Hes
senesse ,) in der bayen in Norweghen. Coemt daer onser stad 
enigh scade of, daer is Herman Cortingh burghe voer dat oft 
te doende . 

') November 11. 
") Februari 28. 

[1351-1354]. (fol. 71). 

8) Wile, Wiken is missehien Viken in Zweden. Zie Reg. V no. CLX en Hans. Urk. 
B. III no. 499. 

") Hessenesse is Hesnaes bij Grimstad (Kaert van der zee van Jan Severszoon 
(1532) Uitg, Knudsen 1914. Register.) 
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BIJLAGE V. 

BEPALINGEN BETREFFENDE HANDEL EN VERKEER. 

(Uit een stuk stadrechten in.. het Coliectorium). 

XX. Item dat de ghaste wantsnyders niet langer snyden en 
soelen in den vryen marcken dan vier daghe 1). [1382]. 

XXIII. In dien vryen marketen soelen de van Utrecht staen 
naest den van Campen, daer naest de van Deventer, daer naest 
de van Swolie, daer naest de van Romonde, daer naest de van 
Zuytphen, dar nast de van Zaltbomel, dar nast de van der Niiwen 
stat, daer naest de van Goch, daer naest de van Holiant, daer 
naest de van Brabant 2). [1382]. 

XXIX. Item waert dat men hier molenstene, slypstene ende 
stalvate opsloghe ende daer viertien daghe stonden ende daer en 
bynnen weder afdaden, de en solden niet gheven, ende die daer 
bleven staene een vierendel jaers, de solden gheven eene oelde 
placken ende elks vierendel jaers eene oelde pI. Ende vier quer
nestene eene oelde pI. Ende twe hant quemestene des gheliks 
eene oelde pI. Ende een zarcsteen dies gheliks eene oelde pI. 

Int jaer ons heren 1384 des Donrsdaeghs na Sante Paules dach 
Conversio 8). 1384, Januari 28. 

XXXII. Item is mit der ghemeente overdraghen, dat na de
sen daghe in onse stat neghienman, et si borgher oft ghast nop
pen laken ende drommenlaken brepghen sal, ende waert dat dat 
iemant dade, die hadde verlom de laken ende de solde men ber
nen, ende hadde dar tho ghebroken ter stat behoef hondert schilde. 

Anno domini 1384 mense Juny die prima 8). 1384, Juni 1. 

• 
XLIII. Item hebben de scepen overdraghen dat nemant coe-

pen en sal hoene, eyer, kese, boter, de si voert vercopen ende ver
hoken willen, in onser stat bi 20 s., ende weI dit meldet, de sal 

1) Ov. Stadr., p. 186 (op 1375). 
I) OV. Stadr., p. 203 (op 1484). 
8) Ov. Stadr .• p . 220 (op 1374). 
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den kore half hehben. lnt jaer ons heren 1386 des yyften daeg~s 
in Mey 1) . 1386, Mei 5. 

XLVII. Item neghiene want snyders soelen eramen over oere 
gropen, mer de anders eraP1en wil, de era me ende stae bp den 
kerehove by eere pene van 100 s. [1386]. 

LXV. Anno domini 1389. Item is overdraghen int irste, wat 
ghaste de coemet in onse vryheyt mit oeren wande ende opslaet te 
vercope, de sin schuldich van den stapel 4 oelde pI. ende sin 
daer tho stryeghelt sehuldieh van den wande, dat si vereoepet 
ende stryket. Mer datsi vereoepet ende niet en stryket, dar van 
sin si half strycghelt schuldich. Voert onse burgher soelen gheven 
half stapelghelt ende half strycghelt. Ende men ·sal gheven van 
den halven laken te stryken een doyteken. Vort soe sal men ghe
yen van twen karseyen een doyteken. 

Item 24 halve laken een stapel. Ende vier halve laken 
1 stapel. Twe heyle laken 1 stapel. Ende beneden 4 
halve laken dat stucke twe doytken 2). 1389. 

LXVI. Item neghien ghast sallaken coepen in onser stat, de 
voert in onser vryheyt te vercoepen ten ware in den vryen marke-
fe, by 100s. [1389]. 

LXX. lnt jaer ons heren 1390 des Dinxcdaeghs na beloken 
'Pinxtem hebben seep en ende raet in Campen mit oer ghemeente 
overdraghen, dat men in oer vryheyt neghien bier veyle tappen en 
sal dari men bynnen dier moren te Campen browet, uytghese
ghet bier dat dor den Noertsont compt, bi eere pene van verlieze 
des biers ende bi 40 ponden, ende sal anghaen t lechtmisse naest 
comende ende duyren daer nae tien jaer langh. Ende men en sal 
nerghent molten noch browen veyle dan bynnen dier moren van 
Campen. Endemensal volle mate gheven hi 100s. Ende.eIc man oft 
persone mach Hamborgher b~er in zienen hul,ls te drincken ende 

1) Overijsselsche Stadrehten, p. 194 (ongedateerd) .. 
I) Ov. Stadr., p. 224 (ongedateerd). 
(Dit laatste deel is met een andere hand geschreven). 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 14 
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gheven t wen dat hi wil sonder ghelt, mer op dien kerf niet te 
drincken bi 40 lb. ende bi verlieze des biers 1). 

1390, Mei 31. 

LXXIII. Int jaer ons heren 1391 op sante Paulesavent 
hebben scepen ende raet mit oer ghemeente overdraghen, dat 
men dat volle menghelen van den Wismer biere tappen sal vor 
drie doyteken ende gheven van den vate te syse 8 pI. ende in 
eenen huus sal niet wesen Wismer bier ende hoppen bier te sa-
mende bi 40 ponden 2). 1391, Januari 24. 

LXXIIII. Item de bruwer sal van der tonnen Camper hop
penbiers gheven 2 pI. ende de tapper van der tonnen 4 pI. te syse 
ende men sal dat volle menghelen gheven vor 5 holl. [1391]. 

LXXV. Item men sal een vol menghelen gruytbiers tappen 
vor eyn doyteken ende dat sal elc tapper vaste holden bi 100 S. 

ende weI dat meldet, de sal daer van hebben 15 gr. Ende daer en 
sal de tapper niet neen vore segghen. [1391]. 

LXXVI. Item men sal syse gheven van Camper mede ghelyc 
dat men ghift van Camper hoppen, ende men en sal anders ne
ghienen mede bynnen Campen tappen dan men daer bynnen 
blandet 8) bi 40 lib. ende bi verlieze des medes. [1391]. 

LXXVII. Item soe en sal men neghien bier et si gruyt oft 
wat biers et .zi bynnen dier vryheyt van Campen tappen dan alse 
voerscreven is, bi verlieze des biers ende bi 40 ponden. [1391]. 

LXXVIII. Item een elc tapper sal hebben een recht copern 
menghelen ende eene holt en quarte ende eene holt en take, ghe
bonden ende peghelt ter rechten vollen mate bi 100 s. Ende de 
salmen peghelen bi den sysmeyster. , [1391]. 

LXXIX. Item soe sal een elc tapper hebben groete wide 
kannen, daer een vol menghelen i~ ghaen moghe bi 100 s. 

[1391]. 

1) Ov. Stadr., p. 64 (op 1390). Zleook p. 221. Hans: Urk. B. IV, no. 1016. 
I) Hans. Urk. B. IV, no. 1016. 
B) Verdam: blanden = mengen. 
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LXXX. Item weI dat browet ende voert tappet, die en sal 
daer neghienen tappen in steken te tappene, hi en laet irst scry
yen den sysmeyster oft den si daer tho setten bi 40 lb. ende bi 
verlieze dies biers. Ende dat bier en sal nement draghen dan de 
gheswornen draghers, bi 40 lb. Dat is te verstaen: wi dat bier in 
let draghen die brect 40 pont ende wie dat utghift die brect 40 
pont desgelix,' ende wie dat meldet, die sal tien pont hebben, 
ende wie sin bier duerre gift dant geset is, die brect 40 lb. zo vake 
als hy dat doet 1) . [139l]. 

LXXXIII. Item soe is overdraghen, weI broet veyle hebben, 
de soelen staen bi den wynhuus, de langhes achter der gropen, 
daer dat bort overgheleghet is. WeI anders stonde, de helft ver
lorn 5 s., half de borghermeysters te hebben ende half de boden. 

[1391]. 

LXXXIV. Item soe soelen staen de hokestern mit oern ovete 
ende dinghen de si veyle hebben a1 vaste an dien gropen bi den 
huusen, bi der pene ende vorworden voers 2). [1391]. 

LXXXV. Item de groeve swinen, speck ende vleysch veyle 
hebben, de soelen staen achter an, bi dien de plesser ende caldi
nen 8) veyle hebben, bi der selven pene ende vorworden. 

[1391]. 

LXXXVI. Item de voghele ende ghanse yelle hebben, de 
soelen staen, daer si ghewiset sin, eenen voet na. bi den groepen, 
bi der selven pene ende vorworden. [1391]. 

BIJLAGE VI. 

GRAANHANDEL, GRAANPRIJZEN. 

I. Oudste Foliant. 

1322. Anno domini 1322 feria quarta post Jacobi ') vendidit 
Zaleke Johanni Scursac, Goswino Hert, Jacobo Curtinc 

') Ov. Stadr. , p. 221 (ongedateerd). 
(D" laatste zin Is met een andere hand geschreven). 
I) OV. Stadr., p. 195 (ongedateerd). 
0) Verdam : pletse ~ pen>. 
Schiller tmd LUbben: Kaldunen - Eingeweide . 
• ) Juli 29. 
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et Lubberto Diviti 115 modios siliginis, quos dabit eis in 
festo sancti Martini hyemalis. Et si non fecerit dominus 
Adolphus, Heynemannus fil. WQltheri, Alphardus fil. 
Lemmekini, Henricus Ruten, Hermannus de Duren et 
Zaleke, qui fideiussores sunt, intrabunt Campos ad iacen
dum, nec discedent donec siligo predicta sit soluta. 

(fo1. 8). 

1322. Anno domini 1322 in die Sancti Jacobi 1) vendidit Hen-
ricus de Lathem Ludekino filio Cristine 400 modios sili
ginis, quos solvet sibi in festo Sancti Martini hyemalis Z) 
et in Hattem mittet ipsam sub suo fortunio et in 
Heerde mensurabit. Et si non solvet etc. (fol. 8). 

1330. Int jaer ons heren dusent driehondert ehde dertech des 
vriedaghes na Zante Nicolawes in dien winter 3) quaem 
voer ons Heyneman heren J acops zoene ende liede ende 
bekande dat hi vercoft hadde Thideric Roemer, lohan 
Bollen ende Alberte Cuser,porters van Utrecht, 400 
mudde nicghen, dat mudde voer 10 groete, up Zante 10-
hans dach toe midden somer toe leveren an witten ruc
ghen; mer ware dat zake, dat hi neghiene witten rucghen 
hadde, soe mach hi mit bruene rucghen hem betalen, dat 
coepmans gued is. Ende voertmer soe bekande Heyne-
man, dat hi van desen rucghen hadde upgheboeret 6 pont 
groete. Ende voertmer waner dat Heyneman hem up 
. Z~te lohans dach dat leeste scepel metet ende levert zoe 
zoe1en zie hem dat andergelt gheven ende bitaelen an 
paymente, dat dan ghenghe ende ghave is. Ende voer dat 
ge1t ende voer den coep van den rucghen zoe zette Heyne
man vorseyt dat halve hues ende dat halve erve, dat le
ghet bi Melies meyster Melies zoene tusscen dier Older 
straten ende der Nyer, alsoe als et ziene is, vol toe doene. 

(fo1. 27). 

1327. Scabini tenentur lohanni de Onden 160 modios siliginis et 

'} Juli 25 • 
• ) November 11. 
.) December 7. 
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de quolibet modio tenentur sibi 10 scudos et 2 coppekinos 
parvorum. (fo1. 138 v.). 

1331. Scabini tenentur Arnoldo de Onden 100 modios siligi-
·nis, pro modio dabunt 12 gross. Item Iohanni de Onden 
147 modios 7 lib. et 7 sol. Item Tiderico swaghero Wi
sincs 50 modios. Summa 50 sol. gr. tur. Ista pecunia sol
verunt in carnisprivio in pagamento bono ac legali tunc 
temporis. (fol. 190 v.). 

1335. Anno (13)35 post undecim milia virginum 1) emerunt 
scabini 150 modios ab Henrico fil. Christine et 50 ab Petro 
de Kamenata. Quilibet modius pro 109. Brab. et persolvent 
pecuniam in festo Purificationis Beate Marie Virginis 2). 

(fo1. 195). 

1335. Anno (13)35 emerunt scabini a Conrado de Dansike 200 
modios siliginis et dabunt sibi pecuniam in festo Purifi
cationis 2). 

Item ab Henrico de Wilsem 150 modios pro 10 g., b. 
minus, persolvendo in festo Purificationis Beate Virginis 2). 

I tern a Petro de Kemenada SO modios, modium pro 
10 g. minus b., persolvendo eodem termino. 

Item ab Arnoldo Pael 100 modios, ·modium pro 109. 
minus b., persolvendo ut supra. 

Item a J ohanno fil. Martini 48 modios, modium pro 
9 g. et brabantino, persolvendo ut supra. 

Item a Wilhelmo Murren 114 modios, modium pro 9 g. 
et brabantino, persolvendo ut supra. (fo1. 195 v.). 

1336? Scabini tenentur istis siliginem: 
Primo Ludolpho Pelegrini 100 modios siliginis, modium 

pro 9 grossis et dimidio. 
It'em Lubberto Voerne 100 modios siliginis, modium 

pro 9 grossis et dim. 
Item Aleyde Buckeslo 200 modios siliginis, modium pro 

9 g. et dim. 

') October 21. 
.) Februari 2. 
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Item Petro de Kemenade 100 modios, <modium pro 9 g. 
Item Everhardo de Berghen 100 modios, modium 

pro 9 g. 
Item Iohanni de Amestfordia 200 modios, modium pro 

8 gr. et dim. (fo1. 199). 

1337? Die scepene hebben ghecoeft tieghen Peter van der Ke-
menaden viifteeh mlidde rogghen, dat mlidde omme 9 

,grote, toe betaelne toe Liichtmissen naesteomende. 
Vortmer van Volker Stubbeller viifteeh mlidde omme 

9 groten, up den vorseyden daeh toe bitaelne. 
Vortmer Heyne Clirland anderhalf honderd mudde 

rogge, 9 gr. ende eynen brab. Vortmer Andries Caproen 
hundert mlidde, 9 gr. eynen brab. min. (fol. 204). 

1340? Die seepene ziin sewdieh Herman Herine alze van AI
bertes weghen van der Lippen vier hundert mlidde rog
ghen, ee1c mudde voer tyen scillinghe deyne, dien toe bi-

I taelne toe vastelavonde. 
Summa daervan 12t lb. gr. Solutum 8 lb. gr. 
Vortmer zoe ziin zie sewdeeh Boelekin Lubbertes zoene 

vierdehalf hundert mlidde ende tyen mlidde rogghen, 
e1c mlidde voer tyen seillinghe deyne, dien toe bitaelne 
toe vastelavonde. 

Summa daervan 11 lb. 5 s. Solutum 7 lb. gr. 
Vortmer ziin wi sclildech Hertwiighe van der A twe 

hlindert mudde rocghen, e1c mlidde voer 8 gr. ende 3 hol
lansce. 

Summa 7 lb. 5 grote min. Solutum 5 lb. gr. 
Vortmer Werner Clirland twe hlindert mudde voer 8 gr. 

ende eynen hollansce. 
Summa 7 lb. [SolutumJ 6 lb. 14 s. 9 gr. 

Vortmer Ecbert Clinghe hlindert mlidde voer 8 gr. 
Summa 3 lb. 6 s. 8 den. Solvitur 12 marc;. 

(fo1. 207). 



IV. 

EENE KARTELOVEREENKOMST IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

IN DEN AMSTERDAMSCHEN ZIJDEHANDEL, MEDEGEDEELD 
DOOR MR. N. W. POSTHUMUS. 

Het is waarschijnlijk, dat in tal van handelstakken in den tijd van 

de Republiek overeenkomsten tusschen handelaren zijn gesloten, die ten 

doel hadden hetzij door een regeling van den inkoop, hetzij van den 

verkoop de ondernemerswinst te vergrooten. Zij zijn echter weinig bekend. 
Een voorbeeld van een inkoop- en verkoopkartel in den Amsterdamschen 

zijdehandel geeft de hierachter afgedrukte overeenkoinst, die, naar het 

schijnt, naar aanleiding van de toenmalige malaise in den handel in zijden 

stoffen tusschen een aantal grossiers is tot stand gekomen, ten einde, 

zooals wordt verkIaard, dezen handel "op de gevoeglijckste middel" te 

herstellen. 

Het kartel zou prijsregelend optreden; de deelnemers mochten onder een 

bepaalden prijs niet verkoopen. Welke de prijzen waren, die bij den ver

koop zouden gelden, wordt niet vermeld; "in seeckere notitie", onder een 

hunner berustend, waren deze vastgesteld. Behalve de prijzen werd ook de 

kredietverleening geregeld; zoowel de termijn, gedurende welken krediet 

mocht worden verstrekt, als de rente, die zou gelden, werden bepaald. De 

bepalingen hierover maken den indruk, dat van de zijde der koopers hierbij 

veel misbruik voorkwam. Van hen, die den krediettermijn overschreden 

hadden, zou eene zwarte lijst worden gehouden; aan hen, wier namen 

hierop voorkwamen, mocht door de leden van de combinatie niet meer 

geleverd worden. Op overtreding van dit voorschrift was eene boote ge

steld. 
De vastgestelde prijzen zouden echter niet behooven te gelden voor de 

deelnemers, die aan elkaar tegen lager prijs mochten leveren dan aan hen, 

die buiten het contract stonden. ' 

Wat de inkoop der zijden stoffen betreft, er zou naar gestreefd worden 

de kooplieden, die de goederen uit HaW! ontvingen, de importeurs dus, 

van welke de contracten uit de eerste hand kochten, te bewegen, dat zij 

aan niemand ande~s hun goederen zouden verkoopen dan aan de leden van 

, 



216 KARTELOVEREENKOMST IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

het concern, met uitzondering van drie categorieen: vier personen, 
wier namen verder niet genoemd worden, maar aangeduid worden door 

"onder ons bekent", en die waarschijnlijk eveneens kooplieden in zijdcn 

stoffen waren, verder de kooplieden op Moscovie handelende en de Engel

sche handelaren, waarvan het resuitaat zou moeten zijn, dat de impor

teurs aan alle anderen hun goederen tegen een verhoogden prijs - "een 
weynich dierder" - zouden verkoopen. Als tegenpraestatie van de 

zijde van het concern zou dit zich verbinden van de importeurs v66r aIle 

anderen de waren te betrekken, onder de mits, dat deze tegen den prijs 

zouden leveren, waartegen de leden bij andere handelaren de stoffen zou

den kunnen betrekken. Het dwangmiddel zou zijn, dat de contractanten 

zich verbonden niet van die kooplieden te koopen, die hun hierin niet ter 

wille zouden zijn, alies "opdat alsoo de vervallen handelinge van sydelae

ckenen te beter in · treyn ge bracht mach werden". 

Als straf op het overtreden van elk dezer bepalingen werd, behalve de 

reeds vermelde, een boete van vijf pond gesteld. 

De overeenkomst werd voor den tijd van een jaar aangegaan. Uit de in 

het handschrift aangebrachte wijzigingen mag worden opgemaakt, dat 

vedenging ervan ernstig is overwogen; of zij echter tot stand is gekonien, 

is niet zeker. N. W. P. 

Op ilUyden, den 21en Februa:y 1634, sijn wy, Pietel' Jacobsz. 
van Rhijn ter eenre, Thileman van Beeringen ter tweeder, Jan 
van Beeringen ter derden, Isaack Vlamingh ter vierder, Salomon 
van de Voorde ter vijffder, Marcus Jordis ters ester, Symon Gou
lart ter sevenster ende Adriaen van Bon ter achtster syde, alle 
sydelaeckencoopers binnen dese stadt Amsterdamme, met mal
canderen in 't minnelijck ende vriendelijck overeengecomen, ver
draegen ende geaccordeert op den voet ende mid del, daermede 
wy gesaementlijck den: handel van de sydelaeckenen, die door de 
onordentelycke cladderyen ende quaede inbreucken bynae in 't 
geheel vervallen is, op de gevoeglijckste middel wederomme mo
gen redresseren ende dat in der forme, voegen ende manieren, 
hiernaer beschreven. Te weeten: 

1. Eerstelijck en sal niemant van ons geduerende dit loopende 
iaet 1634 vermogen door hunselven oite door yemant anders in 
eeniger manieren, directelijck oite indirectelijck, aen yemant van 
de calanten ofte andere persoonen de goederen ende sydelaecke-
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nen tot minder prijs te vercoopen ofte over te laeten als ten pryse, 
by ons gelyckelijck beraemt ende begrepenin seeckere notitie 1), 
onder onsen president berustende, daervan een yeder van ons 
copye is hebbende. 

2. Gelijck oock niemand van ons aen syne calanten op geen 
langer tijdt en sal mogen vercoopen noch oock aen syne calanten 
langer tijdt 2) geven als 12 maenden precis, doch yemandt van 
de calanten uytterlijck niet betaelende in 14 maenden precys, soo 
belooven wy ende sullen uytcrachte deses gehouden sijn aen 
deselve calanten interesse te reeckenen ten minsten tegen 6 ten 
hondertin 't jaer. 

3. Gelijck wy mede beloven niet aIleen in voorigen gevalle 
den voors. interesse te reeckenen, maer oock onse uytterste deb-· 
voir te do en om d'selve interessen van onse calanten te vercrygen, 
ende byaldien yemant van de cal ant en schuldich bleeff 18 maen
den ende sijn schult metten alderminsten 3 maenden interesse 
niet en betaelde, 500 en sullen wy niet vermogen aen soodanige 
calant ofte calanten y~ts meer te vercoopen, te fieren ofte borgen, 
ende dengeenen van ons, die soodanige calant ofte calanten heeft 
ofte soude mogen clygen, sal gehouden sijn d'andere seven voor 
soodanich persoon ofte persoonen te waerschuwen. Welcke waer
schuwinge gedaen sijnde, soo en sal niemandt van ons oock ver
mogen aen soodanige persoon oft persoonen yets te vercoopen ofte 
te fieren ofte te doen vercoopen ofte fieren, voor ende alleer dat de
geenen van ons, de waerschuwinge gedaen hebbende, ten vollen 
van sijn achterweesen metten interesse van dien sal sijn voldaen 
ende betaelt, alsoo weI expresselijck is geaccordeert, bevoorwaert 
ende geconditionneert, dat niemant van ons yemant, wie hy oock 
sy, langer sal mogen borgen, vertrouwen, fieren ofte verschoonen, 
als de voors. tijdt van 18 maenden onder de conditie, hiervooren 
geroert, 'tsy in wat manieren ofte onder wat pretext sulcx oock 
soude mogen wesen. Ende 500 yemant in contraventie deses de 
schuldt langer liet loopen ende de waerschuwinge niet en dede, 
ofte weI de waerschuwinge gedaen sijnde ende dat yemant van 
ons niettegenstaende de ' gedaene waerschuwinge aen soodanich 
persoon yets quaeme te vercoopen of~e te doen vercoopen, 'tsy 
comptant ofte op tijdt, in sulcken gevalle sal soodanigen contra-

1) Ontbreekt. 
2) In margine ,,1anger tijdt" ingevoegd. 
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ventuer verbeuren de somme van 5 ponden Vlaems, doch de 
somme 100 ponden Vlaems ende daerboven sijnde, sal de boete, 
peene ende amende wee sen 10 ponden Vlaems. 

4. Voorts saLeen yeder van ons aIle part yen, die contant ver
cocht werden ende geen 100 guldens bedraegen, gehouden sijn te 
geven tot soodanigen pryse als de goederen op 12 maenden 1) sijn 
gestelt, alsoo ten aensiene van soodanige cleyne part yen de voors. 
beraemden prijs voor comptant gehouden sal moeten werden, 
maer ten aensiene van de part yen, hoven de 100 guldens bedrae
gende, d'selve sullen by ons 8 ten hondert Ininder gegeven mogen 
werden als die op tijdt van 12 maenden sijn gestelt. 

5. Oock en sal niemandt van 'ons vermogen aen degeene, die 
op tijdt van 2) 8 ofte 9 maenden coopen, de goederen 3) moeten 4) 
geven 5) ten dien 6) pryse als 7) d'selve op 12 maenden sijn gestelt, 
maer soo yemant 8) op ses 9) maenden cochte ende 10) betaelde 
ende de partye over de 100 gUldens waere 11), in soodanigen cas 
sullen wy de goederen 4 percento 12) minder mogen geven als 
d'selve op 12 maenden sijn gestelt. 

6. Ende ten regarde van de goederen, die verlegen, verpetert, 
geplact, geaccoutreert ofte onbegeert sijn, d'selve sullen wy ver
mogen nae discretie tot Ininder prijs te laeten, mits dat men su1cx 
alvooren twee van ons achten, dit contract geteyckent hebbende, 
datelijck laet aens~ggen om hun d'selve goederen te laeten sien 
ende te verthoonen, opdat onder 't decksel van dien ons contract 
niet en werde gealtereert ende nae 13) onse goede meninghe niet 
en werde gecontravenieert. 

1) De woorden "twaelf maenden" zijn doorgehaald en met een latere hand in mar
gine vervangen door het woord "contant". 

2) Met een latere hand tusschen "van" en ,,8" ingevoegd de woorden "vier, ses". 
3) Met een latere hand tusschen de woorden "goederen" en "moeten" ingevoegd het 

woord "minderu
• 

') "moeten" met een latere hand veranderd in "mogen". 
5) Achter "geven" ingevoegd "als". 
8) "dien" is doorgehaald. 
7) "als" vervangen door ,,500". 

8) Achter "yemant" ingevoegd in margine "op drie, ses a negeo". 
9j "op ses" is doorgehaald. 
10) "cochte ende" is doorgehaald. 
") Van "ende de partye" enz. tot en met" waere" doorgehaald en in margine met 

een latere hand bijgevoegd en wederom doorgehaald: "Nota, moet getekent blyven". 
11) ,,4 pereento" doorgehaald en vt'rvangen door "na rato des tijdts tegen 8 parcento 

in't jaer mogen laten aftreeken", welk laatste woord is doorgehaald en vervangen door 
"rebatteeren" . 

In margine nog "na rato des tijts tegen 5 peto." doorgehaald. 
13) "nae" doorgehaald en vervangen door "tegen". 
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7. Mede soo en sal niemandt van ons eenige goederen uyt sijn 
huys mogen draegen ofte laeten draegen, tensy saecke dat d'selve 
alvooren eerst vast ende absolut vercocht sijn 1). 

8. Des sullen wyluyden, desen contracte onderteyckent 
hebbende, weI vermogen d'een aen d'ander goederen te senden en
de thuys te laeten draegen, oock de goederen aen malcanderen op 
minder prijs te stellen als aen yemant anders, buy ten desen con
tracte sijnde, alsoo 'tselve sal sijn ende blyven een accommodatie 
tusschen onsluydjn. 

9. Ende om alles des te gevoeghlycker te mogen doen, soo 
sullen eenige van ons, daertoe gecommitteert werdende, gehouden 
sijn hun te vervoegen by de coopluyden, die de goederen uyt 
Italien ontfangen ende daervan wy d'selve uyt de eerste handt 
sijn coopende, omme d'selve daertoe te induceren, dat syluyden 
aen niemant anders en sullen vermogen te verc60pen als aen ons 2) 
ende niet aen degeene, buyten dit contract sijnde, gereserveert 
nochtans de vier persoonen, onder ons bekent, mitsgaders de 
Moschcovisch handelaers ende d'Engelschen, alsoo de meeninge 
is, dat d'voors. coopluyden aen anderen hunne goederen sullen 
moeten vercoopen op 12 maenden precis ofte 8 percento rabat 
ende een wynich dierder in prijs als die aen ons, deselve vier per
soonen, mitsgaders Moscovische handelaers ende Engelschen ver
cocht werden, waertegens wy ons wederomme sullen verbinden 
aen degeene, die ons hierinne te gevalle sijn, hunluyden den pen
ningh voor een ander te gunnen, mits dat syluyden ons den prijs 
sullen geven, gelijck wy van anderen souden kunnen coopen. Ende 
ten regarde van degeenen, die ons hierinne niet en sullen willen 
accomoderen, sullen wy ons verbinden van d'selve niet te coo
pen 3), opdat alsoo de vervallen handelinge van sydelaeckenen 
te beter in treyn gebracht mach werden. 

10. Ende doordien mede ingebroocken is, dat eenige maecke-

1) In margine bijgevoegd : "Docb sal een yeder van ons vrijstaen tot accomoaatie 
van sijn beste calanten deselve sooverre daerinne te gerieven, dat sy de goederen op 
baer"1icbt ende banck sullen mogen sien, mits dat die door onse respective dienares al
daer gebracbt ende sonder vandaer te scbeyden wederom medegenomen werden, op 
peene van 5 ponden Vlaems by den contraventeur telcken reyze te verbeuren". 

I) Acbter "ons'! ingevocgd en weder doorgebaald "op 15 m. 10 pcto. rabat", terwijl 
in margine staat om acbter "ons" in te voegen: "op 15 maenden off 10 pcto. rabat". 

a) Acbter "coopen" met een latere band in margine bijgevoegd : "ten waere goede
ren, die by andere niet te crygen en sijn ofte ons anders beter coop gegeven wierden" . 
Daaronder is in margine bijgevoegd en daarna doorgebaald: "tensy datter gelt by 
andere niet te crygen is oft anders ons merckelyck beter coop geboden" . 

. . 
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hiers, als Marten Janson, Guilliam du Pire ende andere, niet aIleen 
en.sijnde maeckelaers, maer oock luyden, die voor hun selfs ende 
in commissie coopen, soo is mede onse meyninge, dat .by degeene, 
die va~ons daertoe sal werden gecommitteert, de saecke daar
toe sal werden gederigeert, dat de maeckelaers alleene sullen 
blyven maeckelaers ende in de limite van hunne maeckelardye, 
sonder voor haer selfs ofte in commissie van die van Zeelandt 
ofte yemant anders yets te mogen coopen 1) als van ons, gelijck 
oock mede by ons goede ordre sal werden gestcl.t, dat de maecke
laers, die nu ons ende de wmckeliers voorbygaen ende de vreem
de luyden ter eerster instantie by de coopluyden brengen, met 
d'selve vreemde luyden gehouden sullen sijn by ons te comen 
omme van ons te coopen, alsoo de meeninge is de maeckelaers 
daertoe te houden, dat sy, yets willende coopen voor ofte met 
vreemde ende winckeliers binnen ofte buy ten deser stede, ge
houden sullen sijn de incoopen by ons te doen. Ende 500 eenich 
maeckelaer contrarie dede ende he,.-n onwillich thoonde ofte oock 
door 't coopen ende in commissie doen sijn maeckelaersampt 
quaeme te infringeren, soo is de meeninge daerinne niet aIleen 
nae behooren te doen vQorsien, maer oock soo sullen wy malcan
deren belov€'n soodanige maeckelaers voorby te gaen ende · de 
penningh niet te vergunnen ende alleenlijck te gebruycken den
geenen, die ons hierinne te wille sullen sijn. 

11. Ende ingevalle yemandt van ons dit jegenwoordich con
tract ende ieder punct van dien niet volcomentlijck ende in 't ge
heel en observeerde, mainteneerde ende nae en quaeme, · soo sal 
den defaillant telckens verbeuren tot een amende de somme van 
5 ponden Vlaems, die neffens de voorgaende boeten betaelt 2) sal 
moeten werden 3) binnen24uren, naedat hem gethoont sal connen 
werden, dat hy eenich punct van dit contract sal hebben te buy
ten gegaen, geinfringeert ofte overtreden, sullende d'voors. 
breucke geappliceert werden d'eene helfte ten behoeve van den 
armen deser stede 4) ende d'ander helfte sal geleyt werden in 
seeckere gemeene busse, by ons te ordonneren. 

1) Van hier af tot het slot is dit artikel geheel doorgehaald, terwijl in margine 
met een latere hand is bijgevoegd : "Welverstaende dat meede sullen wy mogben ver
coopen mitte beele stucken ter pryse als wy sullen connen, maer minder niet als de 
negotianten ende niet meer als 8 pO. laten rebatteeren". 

") "betaelt" doorgehaald. 
8) Achter "werden" ingevoegd "betaclt". 
') "deser stede" doorgebaald. 



IN DEN AMSTERDAMSCHEN ZIJDEHANDEL. 221 

12. Oock is dit contract innegegaen op huyden, date deses, 
ende sal geduren tot ultimo December van desen tegenwoordigen 
jaere, als wanneer van continuatie. ende 'tgeene wy nae gelegent
heyt van saecken ende 1) meer noodich sullen' vinden, sal werden 
gehandelt, sullend.e middeler tijdt alles onder ons werden gederi
geert mette meeste stemmen. 

13. Dat 2) oock van drye tot drye loopende maenden onderons 
sal werden genomineert eene president omme in onse vergaderingen 
te presideren, denwelcken sal hebben twee stemmen 8). Des sullen 
de comparitien ende vergaederingen gehouden moeten werden ten 
huyse van denselven president, denwekken."sal vermogen soo 
dickwils comparitien te leggen als hy nae gelegentheyt van sae
cken sal bevinden te behooren. Ende sal een yeder van ons op de 
bestemde wyze moe ten passen sonder sich te mogen absenteren, 
op peene dat dengeenen, die sich absenteert, sal verbeuren eenen 
gulden ende die op sijn wyze niet en past, eenen schellingh, sonder 
dat eenige excusen sullen mogen gelden ofte aengenomen werden, 
als sieckte ofte van huys te sijn. Ende by absentie van den presi
dent sal d'selve yemant anders in syne plaetse mogen nomineren, 
die gehouden sal sijn sonder eenige exceptie 'tselve aen te nemen. 
Ende soo wie van ons onwillich soude mogen sijn syne boete, 
peene, amende «nde breucke te betaelen ende promptelijck te 
voldoen, sal vervallen in het drydubbel van deselve boete, peene 
ende amende. 

14. AIle 'twelck wyluyden tesaemen ende yeder van ons in 't 
besonder aengenomen ende be~ooft _ hebben als luyden: van 4) 
eeren, by eere, trouwe ende vromicheyt in allen poincten onver
breeckelijck te onderhouden ende volcomentlijck nae te comen 5), 
sonder hiertegens te doen ofte gedoogen, gedaen te werden door 
ons selven ofte door yemant anders van onsentwegen, directelijck 
off 6) indirectelijck, in eeniger manieren, 'tsy hoe 'tselve oock be
dacht ofte geimagineert soude mogen werden, onder verbandt 
van onse respective persoonen ende goederen, die stellende ten 
bedwangh van allen rechten ende rechteren, sonder argelist. 

') "ende" is doorgebaald . 
• ) Het woordje "dat" doorgebaald en vervangen door "gelijck". 
0) "denwelcken sal hebben tWft' stemmen" doorgt'haald . 
• ) . Hier is "van" doorgehaald cn vervangen door "met". 
6) In margine achter .,comen" gevot'gd "naer ons vermoghen". 
8) "Off" doorgehaald en vervangen door "noch" 
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Des t'oirconde is dese by ons onderteyckent, omme daervan 
acht alleensluydenden copyen gemaeckt ende aeh een yeder van 
ons behandecht te werden. 

In Amsterdamme, ten jaere en dage als boven. 

(W.g.:) SJMON GOULART, PIETER JACOBSZ. VAN RIJN, 

ADRIAEN VAN BON, THIELEMAN VAN BERIN

GHEN, ISAAC VLAMING, MARCUS JORDIE, JAN 

VAN BERINGHEN, SALOMON VAN DER VOORT. 

Ingaende desen 22 Februario, anna 1634. 

D'acten geteyckent by my, N. JACOBSS. 

(Copie. - Aanwezig in het gemeente-archief van Amsterdam, 
Porte/. no. I, Losse stukken der gilden.) 
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STUKKEN BETREFFENDE DE HANDELSBETREKKINGEN MET 

JAPAN IN HET BEGIN DER NEGENTIENDE EEUW, MEDEGE

DEELD DOOR MR. N. W. POSTHUMUS. 

Het is bekend, dat een der zeer weinige Nederlandsche nederzettingen 

in Azit'!, die tijdens de inlijvi'ng van het moederland bij Frankrijk aan 

vreemde overheersching zijn ontkomen, de Factorij in Japan op het eiland 

Deshima is geweest. Twee der hierachter gepubliceerde documenten 1) 

hebben op dezen tijd betrekking; zij dateeren uithetjaar 1813, uitdezelfde 

maand, waarin voor het moederland de herwinning der zelfstandigheid 

haar beslag kreeg. De slechte verbindingen tusschen Japan en de overige 

wereld hebben gemaakt, dat de leden der Factorij hiervan eerst veel 

later hebben kennis gekregen. 
Van de afgeslotenheid, w~rin Japan en daardoor ook de Hollandsche 

kolonie gedurende de Napoleontische oorlogen heeft verkeerd, zoodat ja

ren vergingen voor een schip uit het buitenland aankwam, wordt uitvoerig 

melding gemaakt in het in 1833 uitgegeven gedenkschrift 2) van het toen

malige opperhoofd van den Japanschen handel Hendrik Doeff. 

Het heeft niet aan pogingen van Engelsche zijde ontbroken het opper

gezag van het Engelsche bestuur op Java ook door de Japansche Factorij 

erkend te doen krijgen 8); tweemaal, in 1813 en nog in 1814, zijn daartoe 

commissarlssen uitgezonden, die echter door het optreden van Doeff on

verrichter zake moesten terugkeeren. Deze wist de eerste commissie door 

vreesaanjaging te bewegen een overeenkomst met hem te sluiten 4), 

volgens welke de nederzetting onder Hollandsche vlag blee£; boven

dien verbond hij zich de door de Britsche schepen aangevoerde lading te 

verkoopen en daarvan rekening af te leggen, de Engelschen daarentegen de 

sinds 1809 opgeloopen schuld van de Factorij b~j het J apansche gouveme-

') BijI. II en III. 
I) Herinneringen uit Japan. 
") Zie hierover ook de Memoir of the life and public services of Sir Th. Stamford 

Raffles by his widow, (uitg. 1835), bI. 69. 
4) 26 Juli 1813. 
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ment over te nemen; ter compensatie hiervan zou Doeff hun het ten uit
voer gepermitteerde aantal pikols koper en kamfer leveren 1). 

Daar de Engelschen hun plannen ditmaal niet hadden kunnen verwe

zenlijken, was Doeff bevreesd, dat hun schepen de Japansche havens voor

eerst niet meer zouden opzoeken, waardoor hij zijn contact met de buiten

wereld weer zou verliezen. Vandaar, dat hij hun eerst voorstelde een han

delsverdrag te sluiten en, toen de Engelsche commissarissen verklaarden 

daartoe niet te zijn gemachtigd, besloot een gevolmachtigde voor dit 

doel naar Java te zenden. Rij wees hiertoe den pakhuismeester Cock Blom

hoff aan, die tegelijk met de Engelschen vertrok. 

Voor dezen heeft Doeff - hij had hem voor deze gelegenheid tot provi

sioneel opperhoofd bevorderd - een instructie opgesteld (bijl. II) en het 
concept van een handelsverdrag, met den gouverneur van Java Raffles te 

sluiten, meegegeven (bijl. III). Blijkens de bewoordingen van de instructie 

had Doeff het vaste vertrouwen, dat er geen artikelen onder waren, "waar

op zou kunnen worden gevallen". Mocht Blomhoff echter "tegen aIle ver

wachting in" niet in zijn zending slagen, dan moest hij een reisgelegenheid 

trachten te vinden en terugkeeren. 

Ret is anders gegaan dan Doeff heeft verwacht. Blomhoff, op Java aan

gekomen, hoewel in de gelegenheid gesteld het ontwerp-tractaat aan Raff

les mee te deelen, heeft daarop van dezen ~e weigering ontvangen met 

de Factorij te onderhandelen. WeI is hem het aanbod gedaan de leiding 

van een nieuwe expeditie naar Japan op zich te nemen, tegen een belooning 

.van 15.000 daalders, mits hij zich onder de bevelen van het Engelsche gou

vernement wilde plaatsen, maar toen dit door hem werd afgeslagen en hij 

bovendien weigerde voor de nieuw uitgeruste schepen het geheime sein, dat 

hun een veilige binnenkomst in Japan waarborgde, mee te deelen, werd hij 

gevangen genomen en als krijgsgevangene naar Engeland gezonden. 

Ret duurde tot het jaar 1817 voor Doeff zijn afgezant, dien hij tevens als 

" ~ijn QPvolger kon begroeten, in Japan terugzag 2). AI is het dus bij eene 

poging gebleven, het blijft merkwaardig, dat er door een Nederlandsche 

.overheid naar gestreefd is, tijdens de inlijving van het moederland, onder 

Nederlandschen naam een handelstractaat met een vreemde regeering te 

sluiten. 

Waarschijnlijk heeft Blomhoff na zijn ontslag uit de Britsche gevan

genschap voor den directeur-generaal voor Koophandel en Koloni!n 

') Doeff, a. w., bl. 201-204. 
") Doeff, a. w., bl. 250. 
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Goldberg in 1814 1) de memorie opgesteld, die hierachter als bijlage I voIgt, 

waarin een algemeen overzicht van den Nederlandschen handel in Japan 
wordt gegeven, ten einde het nieuwe bestuur over deze aangelegenheid te 
orienteeren. Het vult op verschillende punten het overzicht, door Doeff in 

zijn memories gegeven, aan. N. W. P. 

BIJLAGE I. 

AANTEEKENINGEN VAN COCK BLOMHOFF BETREFFENDE DEN 

STAAT VAN DEN HANDEL OP JAPAN IN DEN AANVANG DER 

NEGENTIENDE EEUW I). 

1. De Japansche handel, die in den eersten beginnen ongelimi
teerd was, werd sedert 1675 8) en volgende jaren zeer bepaald en 
na vele veranderingen ondergaan te hebben, in 1790 tot op 6.000 
picols koper verminderd, waaronder echter nog zijn 700 picols 
der opperhoofden, die door hen jaarlijks tot 25 rijksdaalders zil
vergeld aan het land geleverd worden '). 

Voor ieder picol werd aan de keizerlijke geldkamer betaald 
12-3-5 thayler 6) zwaar geld a 33 stuivers hollandsch, iedere 
thayler voor ieder picol van 120t u. 

2. Het koper wordt thans, en voornamelijk sedert 1807, direct 
en ongewogen van de geldkamer 8) aan boord der schepen ont
vangen; langs een directen weg zou er niet meer dan het bepaalde 
van 6.000 picols mogen vervoerd worden; dan daar er nog veel 
koperrestant is van de jaren, waarin men door gebrek aan fond
sen buiten staat is geweest de volle tax te bekomen, zoo wordt 
daarvan nu en dan gepermitteerd, gelijk in 1813 is toegestaan, 

') Vgl. bijl. I § 2. 
• 0) Algemeen Rijksarchiet, coli. Goldberg, port. 142. 

a) Het kan zijn, dat de verandering van 1672 bedoeld is, toen het stelsel van den z.g. 
"taxatiehandel" werd ingevoerd. Van dit jaar af mochten de Japansche kooplieden 
niet meer ieder afzonderlijk een bod doen op de door de Hollandscbe factorij aange· 
voerde goederen, maar deed de gouverneur van Nagasaki, na voorlicbting door eenige 
kooplieden, een bod op den gebe.elen voorraad. Dit systeem drukte natuurlijk de prij· 
zen. Waarschijnlijker is bet echter, dat aan de contingenteering van den jaarlijkscben 
omzet moet worden gedacht. Deze werd echter pas in 1685 ingevoerd. Vgl. Nacbod, 
Die Beziehungen der NiederHindischen Ostindischen Kompagnie zu Japan im 17ten 
Jahrhundert, bl. 365, 389. 

') De hoeveelheid koper, die door de Hollanders mocht worden uitgevoerd, bedroeg 
v66r 1790 nog 11.300 picols, maar werd in dat jaar krachtens keizerlijk bevel tot 5.300 
picols verminderd, waarbij nog de 700 picols moeten worden geteld, die volgens het ge
bruik door de opperhoofden particnl.ier mochten worden vervoerd. 1 picol - 60.1 K.G. 

0) D. i. 12 thaels 3 maas 5 conderijn . 
• ) Zie over de geldkamer Nachod, a; w:, bl. 430. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 15 
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voor 3 jaren 1.466 picols ieder jaar meer te vervoeren, doch het
welk in 1815 cesseert. 

3. De kamfer daarentegen is vrij en wordt van de stokers of 
leveranciers ontvangen; de prijs daarvan is sedert 1806 op 21 
thayler 1) bepaald, wordt ons op het eiland toegewogen en de 
tarra der fusten door gecommitteerden ten overstaan van den 
pakhuismeester gemaakt. - De quantiteit bij aanbesteding is 
1.000 picols, anders maar 500. 

4. De aan te zendene koopmanschappen voor den handel zijn 
aile jaren meest dezelfden, - de prijzen zijn sedert 1784 bepaald; 
in 1800 is daar een weinig verhooging op gekomen, ' mits zij ook 
van de vereischte qualiteit zijn 2). 

Dezelven bestaan uit de Leidsche lakenenS), die lang moeten zijn 
17 ikjes, ieder a 2t el of weI 50 asl ellen,omdatallesplatopden 
grond liggend zonder eenige rekking gemeten wordt, waardoor men 
nimmer met de Bata viasche maat bevorens accordeert, de breedte 
van 2t el; de kroonrasse van 40 a 41 el lengte en 1 t breedte; de 
lakenrasse 50 a 54 ellang en 2t el breed; perpetuanen 29 a 30 el, 
It breed; tafachelasse 13 el a 13t , breed It el; chitze Bengaals 
6! a 7, breed It; armozijnen 1St a 16 ellen en breed It. 

5. De·meeste artikelen op Japan voor den handel geven verlies en 
vooral de wolle stoffen, doch 't welk veelal aan dehooge aanrekening 
was toe te schrijven, dan waarentegen eene toegift van 6. 000 thayler 
werd gegeven, die sedert de vermindering des handels ook tot op 
3.000 thayler is verminderd. Wat moeite tot verkrijging der volle 
toegift ook is aangewend, is vruchteloos geweest; - echter heeft 
het opperhoofd Doeff in 1807 door een particuliere schikking met 
den commissaris der geldkamer weten te bewerken jaarlijksch de 
overige 3.000 thayler mede zouden worden toegegeven, mits men 
aan een aparte eisch ten belope van 5.000 thayler voldeed en 
welke bestond in poetjoek '), moemagelen 6), cat joe 8) en lood. 

1) Per picoI. 
0) In 1784 werd door Titsingh een prijsverhooging van de koopmanschappen voor 

den tijd van 15 jaar verkregen. 
3) Reeds in de 17e eeuw werden deze naar Japan gevoerd; vgl. mijn Bronnen tot de 

Geschiedenis der Leidsche Textielnijverheid, V, no. 111. 
') MUnsterberg, Japans auswartiger Handel 1542-1854, deelt hierover het volgen· 

de mede : "Die Wurzel Putsjuk oder Costus Amara wurde aus Surate und Siam von 
den Hollandern gebracht". (Bl. 264.) 

I) Kruidnagelen. . 
8) "Catechu oder Caschu wurde durch Hollander und Chinesen nach Japan gebracht; 

dasselbe wird sowohl als Medizin und auch als Raucherwerk, besonders aber zum 
Betelkauen verwendet. Es ist die Nuss der Arecapalme". (MUnsterberg, a. w., bI. 264.) 
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6. De prijzen van 1800 zijn als voIgt: 
De lakens, rood, het ikje of de 2t el ......... . 
Ret zwart ................................... . 
De andere kleuren ........................... . 
De Iakenrasse 
Kroonrasse ................................... . 
Perpetuanen 1) .........•.....•.•.......•.....• 
Tafachelasse 2) •...........••...•.....•••..•••. 
Ramans 8), fijne ............................. . 
Chitze, Bengaals ............................. . 
Roggevelle ................................... . 
Catoene garens, het picol of de 120t u ....... . 
Suiker ....................................... . 
Sappanhout ................................. . 
Thin ....................................... . 
Gariosseinagelen ............................. . 
Olifantstanden ............................... . 
Zwarte peper ............................... . 
Lood ....................................... . 
Poetjoek ..................................... . 
Moernagelen .......................... " ....... . 
Cat joe ....................................... . 
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f 11.-
10.-
7.-

- 90 a 95 
30.-
25.-
12.4 
17.-
2.5 
1.2 

25.-
7.-
5.5 

25.-
150.

- 250.-
15.-
10.

- 140.-
40.-
40.-

Ook werd er soms, tot suppleteering van 't fonds, door gebrek 
aan koopmanschappen aangebracht ducatons, die door de geld
kamer tot 2-5-2-5-1-9-2 thayler geaccepteerd werden, doch on
der beding daarvan niet meer dan voor 3.705 thayler zwaarte aan 
te brengen; de gariosselnagelen, welke een schoone winst opleve
ren, zijn bepaald op slechts 80 picols. Veel andere artikelen zijn 
sedert eenige jaren voor den handel aangebracht, als grijnen, die 
geaccepteerd werden tot 4 thayler 't ikje, en casimir 5 thayler. 
Mumia tot 400 thayler 't picol, kwikzilver 100 thayler, en spi
outer ') tot differente prijzen, welk Iaatste artikel om de geringe 
prijs in 1813 onverkocht is teruggezonden. 

7. De Japanners willen gaarne de Europeesche chitsen hebben, 

') Wollen stof. 
2) Bengaalsche taffackelassen. 
0) Mij onbekend. 
') Zink. 

/ 
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doch geven daar niet meer voor dan 18 a 20 thayler het piece, 
waarom men deze aanzending in eenige jaren dient te menageren, 
om daarop meerdere prijsverhooging te krijgen. - De suiker is 
doorgaans het grootste artikel. 

8. Daar men in Japan geen tollen, in- noch uitgaande rechten 
betaalt, worden daarom voor de vergunning des handels jaarlijks 
geschenken aan den keyzer, kroonprins, rijkraden, gouvemeurs 
enz. gedaan en in Nangazacky eene recognitie van suiker, sap
panhout en geld aan de gouvemeurs, geldkamer, commissarissen, 
burgemeesters en mindere bedienden betaalt. 

9. De geschenken werden voortijds jaarlijksch door de opper
hoofden, verzeld door den scriba en doctor, naar de hoofdstad 
Jedo opgevoerd 1), dan sedert 1790 geschiedt zulks om de vier 
jaren eens. Een opper- en een ondertolk gaan ten dien einde in de 
drie tusschenj aren. 

Van den keizer en kroonprins worden 50 geschenkrokken ont
vangen ten blijke de geschenken hem aangenaam geweest zijn, 
die jaarlijksch naar Batavia worden overgezonden. Tot het doen 
dier reize ontvangt het opperhoofd sedert 1802/1.000.-, voor
tijds 13.135.-, de dokter en scriba ieder 60 thayler, waardoor 
men zich verplicht op een aanzienlijke wijze uit te rusten en voor 
't ceremonieel vereyschte benodigdheden aan te schaffen, als
mede de capittolgelden of gewone douceurs aan dragers, Ja
pansche bediendes, zoo in de herbergen onderweg en de zooda
nigen als aan een ieder (van) gouvemementswege tot oppassing op 
de reize wordt medegegeven, te presenteeren, welk laatste artikel 
reeds meerder als de 60 thayler beloopt. 

10. Jaarlijksch wordt er door den keizer en andere grooten, 
zoo in Jedo als Nangazacky, een extra-eisch gedaan van kleinig
heden, waaronder somtijds weI eenige couteuse stukken komen; 
dan moet men in 't oog houden dat, hoe meer men hen in billijk
heid hierin zoekt te voldoen, hoe meer men gelegenheid krijgt aan
spraak te maken op verbetering in den handel of andersints, en 
welke eisch door de opperhoofden op Japan eerst wordt gere
videerd, als het best kunnende oordeelen, wat zij benoodigd of om 
verlegen zijn en dus merkelijk gemodereerd. 

11. De schepen, op Japan varende, moeten sterk en suffisant 
zijn - een zware zee en onstuimig klimaat, zoowel als ongemak

') De Z.i. bofrt'is. 
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kelijke lading maken zulks noodzakelijk - een dubbe! stel officie
ren (hebben), goede equipage, wel voorzien van warme kleeren 
om tegen het klimaat bestand te zijn. Daar de reis meest 6 a 7 
maanden duurt, dienen de schepen voor dien tijd geproviandeerd 
te worden; echter kunnen dezelven van droge visch en rijst op 
Japan genoegzaam worden voorzien. 

12. Men neeme voor die reize zoo min Room,c;chen als moge
lijk, om de zwarigheden, die daardoor kunnen ontstaan. 

13. Het getal der personen op Japan is op elf bepaald: een op
perhoofd met rang van opperkoopman, een pakhuismeester met 
rang van koopman, een scriba met rang van onderkoopman, twee 
boekhouders, drie assistenten en twee matrozen benevens een 
oppermeester. Elk trekt de gage aan zijn rang verknocht, boven
dien 5 % der ver- en inkoop, dat verdeeld wordt: het opperhoofd 
"/5, den pakhuismeester 1/5 en de overigen gezamelijk het restee
rende 1/5, waar echter de scriba een dubbele portie van geniet. 

14. De uitvoer van geld, ja zelfs de .behandeling daarvan ver
boden zijnde, worden alle rekeningen, zoo gouvernements- als 
particuliere, bij de geldkamer met goederen in ruiling vereffend, 
uit welke oorzaak er een particuliere handel ontstaat met en ten 
faveure der dienaren der Factorij, waardoor alles wordt vereffend. 
Uit voormelde oorzaak" worden door de overheden der schepen de 
equipage, eer zij in Japan komen, hun contanten afgenomen en 
des begeerend bons in plaats gegeven, waarmede zij overal te
recht kunnen, gelijk alle christelijkc en vooral roomsche boeken 
en ornament en den matroos en anderen aan boord zijnde worden 
afgenomen en in een vat gesloten, dat door de Japanners verze
geld en tot het vertrek der schepen bewaard en alsdan aan boord 
teruggebracht wordt. 

IS. De schepen, de Cavallos passeerende, salueeren dezelve 
onder het hijschen der vlaggen van alle de nokken der ra's en sten
gen, en zeilen, nadat bij hen aan boord zijn gekomen de Holland· 
sche en Japansche gecommitteerden, onder 't salueeren den Pa
penberg 1), keizerswachten 2) en de reeden door, en gaan ten an
ker; alsdan wordt ten eerste het kruid en ammunitie aan de wal 
gehaald en in's keizers pakhuizen door de Japanders geborgen, 
't welk men eerst bij het vertrek (dat op den 20e van hun 9de 

1) Eiland ; de ]apansche naam is Taka Boko. 
2) Tusschen den Papenberg en Nagasaki. (Doeff, a. w., bl. 164). 
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maane vast bepaald isl)) van de reede terugkrijgt, als wanneer 
het schip op de buitenreede aan den Papenberg, tot hij gelegen
heid heeft zee te kiezen, wederom ten anker komt. 

16. Eertijds werd er slechts tweemaal 's weeks verversching 
aan de schepelingen uitgedeeld, dan de ondervinding heeft ge
leerd, dat dit te weinig was, waarom ook naderhand, op voorstel 
van het opperhoofd Doeff, zulks om den anderen dag is toege
staan, wijl men er somtijds zeer geembarasseerd met zieken was 
en de gezondheid der equipage een groot vereischte is op een 
plaats, waar men geen manschappen kan krijgen. 

17. De schepen gelost, de goederen in de pakhuizen onder ons 
en der Japanners slot en bovendien met hun zegels geborgen 
zijnde, worden de geschenken voor het hof gesorteerd, de goede
ren door gezworenen geexamineerd en door de kooplieden bezich
tigd. Vervolgens komt er een commissie, bestaande uit de com
missarissen der geldkamer en eenige burgemeesters, gevolgd van 
een aantal mindere geldkamer-bedienden, op de woning van het 
opperhoofd en maken denzelve in presentie van den pakhuis
meester en scriba, geassisteerd door de voornaamste tolken; de 
prijzen bekend, die al of niet worden aangenomen. Vee1al heeft 
men hier groote moeielijkheid mede, vooral wanneer de goede
ren niet van de vereischte kwaliteit zijn; dan eenmaal daarover 
eens zijnde en eer men _ aan de aflevering komt, wordt de tarra 
der suikercanassers en zakken met de kooplieden bij loting en 
accurate weging dan weI bij accoord gemaakt, dat almede niet 
zonder veel onaangenaamheden is en door gecommitteerden in 
presentie van den pakhuismeester wordt verricht, waarna men 
aflevert. 

18. Daar het voor elk, die met de gewoonte en het karakter der 
Japanders onbekend is, zeer moeielijk is met hen terecht te ko
men en zulks niet dan door dagelijksche omgang is te leeren en 
hun vertrouwen te winnen, is het een allergrootste vereischte de 
dienaren van Japan trapsgewijze te doen opklimmen, en 't welk 
in vorige tijden altoos plaats had, uit welk motief men ook eenig
zins oplettend dient te zijn op de sujetten, welke men daartoe 
projecteert, schoon de tolken liever vreemdelingen als opper
hoofden zien aankomen, die iij denken, als met de routine en 

1) Vgl. Nachod, a. w., bl. 227. 
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de finesses onbekend zijnde, beter na hun zin te kunnen leiden. 
19. Er is altoos veel moeite gedaan den handel, zooals die 

v66r 't jaar 1790 was 1), terug te krijgen, doch vruchteloos. En 
wat nut zou hetzelve ook hebben aangebracht, daar de bewijzen 
duidelijk genoeg aantoonen, dat men sedert een geruimen tijd 
zelfs niet eens in staat geweest is genoegzaam fonds tot het ge
ring vervoer van 6.000 picols te kunnen aanbrengen en jaar
lijksch nog geld aan de Japanners moest schuldig blij~en. Hoe 
zou men dan aan de verplichting voor een vervoer van 9.000 pi
cols hebben voldaan; waar de lasten door meerder vervoer na
tuurlijkerwijze ook hooger worden, is het eer na- dan voordeelig. 
Echter moest men dit kapittel jaarlijksch levendig houden en het 
was uit dien hoofde, (zoowel als door de gestadige vermaningen, 
die men van Batavia ontving), dat het opperhoofd Doeff in 1809 
aan het hof het verzoek deed den handel als v66r het j aar 1790 
te herstellen, waarop niet geheel onverwachts in 1810 een ant
woord van het hof terugkwam, waarbij men zieh, over "dit ver
"zoek verwonderde, dewijl men niet eens in staat was jaarlijksch 
"geregeld de 6.000 picols te kunnen vervoeren; dat men eerst het 
"resteerend koper zou afhalen en dan, zoo dit geregeld geschied 
"was en men daaraan voldaan had, konde men verder verzoek 
"doen"; hetwelk dus niet voordat de handel met ruime handen 
gedreven kan worden, te verkrijgen zal zijn en in de ~erste drie 
a vier jaren nog weI hinderpalen ontmoeten zal. 
\ Buiten dit is er nog een zaak, die ook zeer belangrijk is, name

lijk het vervoer der kamfer; oudtijds was dit een monopolie der 
, Compagnie, dan sedert men onvermogend was daarvan de aan
besteede quantiteit te vervoeren en 'de kamferstokers te veel 
schade leden daarmede somtijds te blijven zitten, is aan de Chi
nezen dit vervoer destijds mede vergund, 't welke met aIle mo
gelijkheid wederom moet herkregen worden. 

20. Ook zoude het niet gansch onmogelijk zijn de Chinezen in 
hun handel wat te belemmeren en te fustreren, bijaldien men (zoo
als daartoe reeds propositien door de Japanners zelve gedaan zijn) 
een vaart tusschen onze Factorij op China en Japan opende, aan
brengend Chineesche producten als medieijnen enz. en terug
voerend zoodanige producten, als die natie gewoon is uit Japan 

') Vgl. § I. 
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te halen, waarvoor men direct een meerder vervoer van 2 a 3.000 
picols koper zoude obtineren en 't welk mogelijk belangrijk zoude 
kuimen worden om mettertijd aileen meester van den handel te 
zijn. 

21. De lasten zullen zoo jaarlijksch bedragen een montant van 
tho 60.000 en bestaan in de huur van het eiland en het knrithuis, 
hoofsche en Nangazacksche geschenken, salaris der tolken en 
andere Japansche bedienden, onkosten van het coilegie, tracte
ment, commissiegelden voor de tafel en huishouding, ongelden op 
het koper en koopmanschappen, dito op schepen, gebouwen en 
minwichten; daarentegen komt wedcrom ten goede 6.000 thayler 
van de ordinaire en extra-ordinaire toegift en 200 thayler 6 C. voor 
de 1 % pakhuishuur op de particuliere goederen en 1.000 thay
ler van de geschenkrokken. Men rekende voortijds het kan
toor jaarlijksch .minder lasten had c.a. f 17.000, dan er werd op 
den verkoopprijs van het koper en de kamfer geen reguard geno
men; men berekende een zekere verhooging op 't koper en dit 
werd ten voordeele der winstrekening gebracht om het kantoor 
hierdoor een voordeelige vertooning te geven, dat veel beter zou 
te voren komen, wanneer men de volle verkoopsprijs van het ko
per en kamfer ten voordeele van die rekening gebracht had 1). 

22. Het koper tot tho 12-3-5 of weI f 20-7-8 't picol inge
kocht en tot duiten geslagen, Ie vert 19.300 duiten dan weI t 120.
't picol ruim, en dit over 5.300 picols maakt een winst van 
f 636.000. -, in aanmerldng van het aangevoerde kapitaal ten be
loop van tho 150.000.- of t 242.500.-; men decorteere hiervan 
wederom de vracht en equipagegelden der schepen en de kantoor
lasten. Het inkoopskostende van het koper in het generaal en eens 
mim op t 357.987.- genomen, levert het koper aIleen reeds een 
schoone avance van t 278.013, buiten de winst op de 700 picols 
van dat metaal, die door de opperhoofden geleverd wordt, als
mede de kamfer. 

23. En zoo men al van het koper geen duiten begeert, is het 
picol, tot een ordentlijke prijs gerekend, altoos 50 rijksdaalders 
zilver of t 99. - op Bataviawaard, waaruit genoegzaam het voor
deel, dat jaarlijksch uit den handel met Japan getrokken wordt, . 
af te leiden is. Daarbij is dezelve, altoos staande den oorlog, een 

') VgI. bierover Doeff, a. w., bl. 65. 
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soutien voor Java geweest en geen een schip verloren als in aO. 
1809 een Amerikaan, waarbij nog maar aIleen de lading, zoo de
zelve niet verassureerd was, en geensinds schip en lading verlo
ren zijn gegaan, waartegen men door het behouden varen van het 
scheepje "De Goede Trouw" 4.000 picols koper, die in 1813 
eerst behaald zijn, op Batavia had, dus ook zoo enorm schadelijk 
niet is geweest. 

De eigendommen van het land op Japan bestaan uit 2 pak
huizen, de Doom en Lely, 's lands gaarderij, bottelarij, kolen
hok, combuis en koe-kraal, eenig oud zilverwerk en andere in
ventarisgoederen, welke niet veel meer betekenen. 

24. De rekening wordt gehouden in zware thayler a. 33 stui
verso 

Ieder thayler houdt 10 maas. 
"maas ,,10 conderijn. 
"conderijn ,,10 casjes. 
" casje ,,10 mookjes. 
" mookj e ,,10 vosj es. 
"vosje ,,10 pookjes. 

Het gewicht bij picol van 100 catjes of 120t YJ. 

Ieder catje houdt 16 thayler, ieder thayler 10 maas, en zoo 
vervolgens als voren. De maat zijn ikjes, zijnde 2t el; een gantang 
van 2 bottels. 

25. De ordinaire vertrekdag der schepen van Batavia naar 
Japan is den 15e Juni en van Japan terug na den 15e November. 

((w.g.:) J.COCK BLOMHOFF. 

Aantooning der lasten en voordeelen van den handel op 
Japan, zooals dezelve berekend en bepaald zijn bij een vervoer 
van 6.000 picols koper en 500 picols kamfer, sedert de laatste 
vermindering in aO. 1790 1): 

1) Vgl. § 1. 



Hoofsche geschenken, zoo in lakenen, stoffen, 
sitsen en andere goederen ............. . 

Dies ongelden, 4 j aren dooreen gerekend ... . 
Fassak of recognitie aan suiker, sappanhout 

en contanten voor de Nangazackysche groo
ten en anderen 1) .••.•........•.••..... 

Dies ongelden ........................... . 
Huur van het eiland Decima ............. . 
Dito van het kruithuis ................. . 
Aan de Japansche bedienden enz ......... , . 
Provisien en benoodigdheden voor de tafel 

en huishouding ....................... . 
Voor de tafel ........................... . 
Tractementen ........................... . 
Ongelden op koopmanschappen ........... . 
Dito op het koper ....... , ............... . 
Timmeragie onzeker ..................... . 
Minwichten etc. . ........................ . 
Ongelden op schepen ................... . 
DO. na de afrekening ................... . 
Commissiegelden . . ....................... . 
Aan het opperhoofd voor equipagement tot de 

Th. 6.716.2.5.-.-.
" 5.068.5.1.5.-.-

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

7.210.1.3.-.-.-
74.8.-.-.-.-

5.500.-.-.-.-.-
40.-.-.-.-.-

3.179.9.4.8.7.4 

1.818.-.-.-.-.-
5.000.-.-.-.-.-
2.000.-.-.-.-.-

900.-.-.-.-.-
2.800.-.-.-.-.-

3.500.-.-.-.-.-
1.000.-.-.-.-.-

500.-.-.-.-.-
" 10.000.-.-.-.-.-

hofreize, eens in de 4 jaren .......... ,. 606.7.-.-.-.-
.------- Th. 55.914.5.2.5.7.4 

') VgI. Doeff, a. w., hI. 68. 
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Waarvan decorteere: 
Toegift ordinair ......................... . 
Toegift extra-ordinair ................... . 
1 % pakhuishuur ....................... . 
De 50 keizerlijke geschenkrokken uitkoops .. 

Th. 

" 

3.000.-.-.-.-.-
3.000.-.-.-.-.-

300.-.-.-.-.-
1.000.-.-.-.-.-

Th. 7.300.-.-.-.-.-

Het beloop der lasten 'jaarlijks is dus ............ :.. ............. Th. 48.614.5.2.5.7.4 = f 80.213.18.8 

Het vervoer bedraagt als: 
5.300 picols koper, 't picol tho 12-3--5 

700 picols koper a 25 rijksd. . .......... . 
500 picols kamfer a 21 thayler ......... . 

2.500 st. stuwplanken, 't stuk a condo 18 .. 
4.500 st. leege kistjes, 't stuk tho 0--2--8--1-5--5 

500 kamfer balys tho 1-0-8 ............. . 

Th.65.455.-.-.-.-.
" 21.000.-.-.-.-.
" 10.500.-.-.-.-.-

" 
450.- .-.-.-.

" 1.266.9.7.5.-.-

" 
540.-.-.-.-.-

Th. 99.211.9.7.5.-.- = f 282.499.16.-
Scheepsvracht .......................................... " 72.000.-.-.-.-.-
Dan weI tezamen ........................................ Th.219.826.5.0.0.7.4 = - 362.713.14.8 
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Gerekend voor een schip van 1.000 ton (schoon men voortijds 
wel 100 rijksdaalders per ton aan particulier ingehuurde schepen 
betaalde) eens ruini op 60 rijksdaalders per ton genomen, zoodat 
de last en en den inkoop de retourlading aan 6.000 picols koper 
en 500 picols kamfer bedraagt .............. f 362.712.14.8 

Vergelijk: 
6.000 picols koper, tot duiten vermunt, geven 

t 120 p. p. ............... . .. .. ...... ... . t 720.000.-
500 picols kamfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 59.400.-

Bedraagt ........................... . 
Hiervan decorteere de voormelde lasten 

Blijkt het gouvemement jaarlijksch bij den 
handel op Japan profiteert ............. . 

Dan weI: 
de 6.000 picols koper, op Batavia tot 50 rijksd. 

zilver 't picol verkocht ................. . 
En de 500 picols kamfer als voren ......... . 

Bekomt men .................. . ...... . 
Hiervan wederom gedecorteerd als boven ... . 

Levert een j aarlijks voordeel van ........... . 

f 779.400.-
- 362.712.14.8 

t 416.687. 5.8 

f 594.000.
- 59.400.-

f 653.400.-
- 362.712.14.8 

t 290.687. 5.2 

(w.g.:) J. COCK BLOMHOFF. 

BIJLAGE II. 

GEHEIME INSTRUCTIE VOOR COCK BLOMHOFF, PROVISIONEEL 

OPPERHOOFD VAN DEN HOLLANDSCHE;N HANDEL IN 

JAPAN 1). - 1813, NOVEMBER 12. 

1. DEd. zowel als mij bekend zijnde de omstandigheden, 
waarin wij ons alhier door het invadeeren der colonie bevinden 

1) Algemeen Rijksarchief, coll. Goldberg, port. 142. 
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en de noodzakelijkheid penetreerende van met den tegenwoor
digen in 't bezit van Java en onderhoorigheden zijnde gouver
neur-generaal 1) een commercieel contract te sluiten, zo wordt 
UEd. daartoe bij dezen door mij benoemd om·met het hier zijnde 
schip Charlotta 2) de rheyse naar Batavia te ondernemen en, al
daar komende, aan Z.Exc. den heer gouverneur-generaal van Java 
en onderhoorigheden te vertoonen de met letter A geteekende 
acte van commissie 3). 

2. Zodra UEd. als zoodanig zijt geaccepteerd en in onderhan
deling treedt, Zal UEd. zich stiptelijk gedragen naar het alhler 
geformeerde plan onder letter B 4), zonder van de grond of mee
ning van hetzelve af te wijken. En daar ik in het zekere vertrou
wen ben, dat er geen articulen zijn, waarop zou kunnen gevallen 
worden of te overeischend zoude zijn, als dat van de 15.000 
Spaansche realen zilver 5), zo zal UEd., na alle moeite beproefd 
en aile bewijzen bijgebracht te hebben van die noodzakelijkheid, 
deze som weI eenigszins kunnen determineeren, egter zoodanig, 
dat deze altoos billijk moet blijven, dewijl daaruit de gagien, 
die voorheen alhier werden uitbetaald, dienen gevonden te 
worden, zoomede de verstrekkingen, die in vroeger tijden aan de 
overvarende dienaren wierden uitbetaald, en meerdere andere 
ongelden. 

3. UEd. zal ook, indien den heer gouverneur-generaal van 
Java het mocht vereischen, dat UEd. zich bij eede verbond om 
gedurende UEd. aanzijn op Batavia of eenig andere plaats op 
Java niets tegen het gpuvernement te entameeren, zoodanige 
eed gerustelijk kunnen doen, dit echter geen eed van gehoor
zaamheid of onderdanigheid zijnde. 

4. Indien dit contract gesloten wordt, zal UEd. zich char
geeren met de bezorging van goederen voor den handel in het 
aanstaand jaar en zorgen, dat dezelve volgen den eisch zooveel 
mogelijk in den smaak der Japanders geschiedt; dog om UEd. 
van allen achterdogt of kwaadsprekendheid te menageeren, 

') Th. Stamford Raffles . 
• ) De "Charlotte" was een der twee schepen, waarmede de Engelsche commissaris

sen in Juli 1613 van Java naar Japan waren gekomen ter inbezitneming van het Hol
land~che kantoor. 

3) Ontbreekt. 
') Hierachter gepubliceerd als bijlage III. 
I) Vgl. hierachter bijlage III sub 13°. 
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zal het best zijn, dat de inkoopen van goederen door lieden van 
het gouvernement geschieden. 

5. AIle voorzigtigheid zal UEd. hebben bij de afpakking, 
niet aIleen van Compagnie's-, maar ook van particuliere goe
deren, dat dezelve niet aIleen met geen wapens of namen van 
verboden natien zijn voorzien, doch ook vooral weI agt geven, 
dat men tot afpakking geen oude noch nieuwe couranten ge
bruikt en dat de kisten aIle in 't Hollandsch gemerkt zijn. 

6. Buiten deze nog andere dingen zijnde, welke ik UEd. mon
deling opgegeven heb of die in 't plan letter B 1) voorkomen, zal 
UEd. alle reguarde slaan. 

7. Indien UEd. met het gouvernement niet overkoome en 
hetzelve van den Japansen handel afzag, dan zal UEd. het 
daarheenen zoeken te dirigeeren, dat het gouvernement den 
handel alhier aan particulieren afstaat, en alsdan met de entre
preneurs, die zig daartoe mogten opdoen, het contract maaken, 
eevenals met het gouvernement zoude geschiedt zijn. 

8. Indien het contract dus op de een of andere manier zijn 
beslag krijgt, zal UEd. zich met de eerstkomende scheepen hier
meede naar Japan vervoegen. 

9. Zoo echter UEd. tegens aIle verwagting niet in deze zen
ding slaagt, zal UEd. met een klein scheepje onder Hollandsche 
vlag alhier na toe dienen te komen en alsdan zal weI moe ten 
kennis gegeven worden, dat de vijand de colonie (terwijl de 
scheepen hier in dit jaar naar toe waren), genomen heeft, dewijl 
er anders geen middel is, en men alsdan op de een of andere 
manier met den J apander besoigneeren. 

10. Eyndelijk moet ik UEd. (hoewelik hetzelve als overvloedig 
beschouw) recommandeeren om in alle zaken bedaard te werk 
te gaan, eenvoudig, vriendelijk en zonder juist in voorkomende 
zaken, waarin men ,wel eens reden zou kunnen hebben, sterk op 
zijn point d'honneur te staan; weI in het oog houdende, dat een 
somwijlen kwade opvatting van het tegenwoordig gouverne
ment het geheele plan in duigen zoude doen vallen en wij dus van 
ons oogmerk geen genot hebben. En daar het UEd. aan geen mis
gunners van onze eigen natie zal ontbreken, zoo zal het best zijn 
ons door een allergepaste bedaardheid, waarmede men altoos 

') Hierachter gepubliceerd als bijlage III. 
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alles overwint, te omgeven, zonder zich over het een of ander, 
hetzij dit plan of weI particuliere zaken betreffende, iets te zullen 
aantrekken, noch zich in eenige disputen te steeken, die, hoe 
weinig relaties ze ook tot UEd. ~ommissie mochten hebben, 
echter door UEd. misgunners en oorblazers het ware oogmerk 
in duigen zouden kunnen doen vailen; waarom ik UEd. dan 
ook aile voorzichtigheid, bedaardheid en vriendelijkheid tegen 
een ieder, wie hij ook zijn mocht, op 't sterkste ben recomman
deerende, terwijl ik UEd. in deze zending alles goeds toewensch 
en in volmaakte gezondheid in 't aanstaande jaar wensch te 
rencontreeren. 

Japan, ten comptoire Nangazacky, 12 November 1813. 

(w.g.:) HENDRIK DOEFF. 

BIJLAGE III. 

CONCEPT-INSTRUCTIE VOOR HET PROVISIONEEL OPPERHOOFD 

COCK BLOMHOFF VOOR HET AANGAAN VAN EENE COM

MERCIEELE OVEREENKOMST MET DEN GOUVERNEUR VAN 

JAVA EN ONDERHOORIGHEDEN, OPGESTELD DOOR HET 

OPPERHOOFD VAN DEN HOLLANDSCHEN HANDEL IN JAPAN, 

HENDRIK DOEFF 1). - 1813, NOVEMBER 13. 

Daar het uit de gemaakte overeenkomst tusschen het diri
geerend opperhoofd Hendrik Doeff ten eenre, en den commis
saris W. Wardenaar en hoofd der chirurgy Daniel Ainsly, als 
gecommitteerden van Z. Exc. den gouvemeur-generaal van 
gansch Java en onderhoorigheden, ter andere zijde, in dato 
26 July 1813 2), genoegzaam wordt aangetoond hoe volstrekt 
onmogelijk het is voor het thans regeerend gouvemement van 
Java onder Engelsche vlag eene commercieele vaart op dat rijk I) 
te obtineeren, zoo omdat hij, dirigeerend opperhoofd van den 

') Algemeen Rijksarchief, colI. Goldberg, port. 142. 
I) Afgedrukt in Doeff, a. w., bl. 201-204. 
I) Japan. 
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Hollandschen handel voomoemd, buiten speciale last van zijn 
wettige gebieders deze hem aanvertrouwde directie met mag' 
verlaten nog aan iemand of aan welke natie het ook wezen mag 
cedeeren of afstaan, als wegens de ingewortelde haat, die het 
J apansche gouvemement tegen dien vlag (heeft), weI voomamelijk 
door de gepleegde vijandelijkheden binnen hun territoir door 
den capitain Fleetwood Pellen met het fregat Phaeton in aO. 
1808 1), waardoor zooveele hunner principaalsten bevelhebbers 
het leven verloren hebben 2) en geinfameerd zijn, zoo is het dat 
het altoos dirigeerend opperhoofd van den Hollandschen handel 
in 't rijk Japan voomoemd, alsnu sedert 5 jaren onkundig van 
den staat van zijn vaderland en al sedert 1809 van all~ orders, 
commumcatien en correspondentie met zijn wettige gebieders 
verstoken, buiten eenige onderwerping nog subordinatie aan 
iemand dan zijn oude, wettige heeren en meesters, zich altoos 
met zijn onderhebbenden als vrije Hollanders beschouwende, en 
gezien hebbende de inclinatie van het Engelsch gouvemement 
tot het probeeren van den handel op dit rijk door het zenden van 
twee schepen in dit jaar, zich genegen voelt, met goedvinden 
van Z. Exc. den gouvemeur-generaal van Java en onderhoorig
heden, met H. D. eene c.ommercieele overeenkomst aan te gaan 
in volgende voege: 
Eerstens. - Zal de opperdirectie des handels in het keizerrijk 

Japan door het dirigeerend opperhoofd Hendrik Doeff al
daar of door diegenen, welke door hem daartoe zal benoemd 
worden, worden gedirigeerd in dezelve voege, alS hetzelve 
altoos door hem tot dusverre is geschied, zonder eemge uit
zondering. 

Tweedens. - De schepen zullen onder de Hollandsche vlag naar 
Japan gezonden worden en, aldaar zijnde, volstrekt geen an
dere vlag, van welke natie ook het wezen mocht, vertoonen, 
dewijl de J apanner geen andere dan de Hollandsche vlag to
lereert. 

Derdens. - De capitains, officieren en verdere equipage der naar 
Japan te zenden schepen zullen metadvies en voorkenms 
van diengene, welke door het altoos dirigeerend hoofd Doeff 

') Het is bij bedreigingen gebleven. Vgl. bierover Doe££, a. w., bl. 161 V.v. 
") Zij moesten zicb wegens de door ben betoonde onachtzaambeid volgens den 

]apanschen rltus den buik opensnijden. 
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te Batavia in commissie mocht gezonden zijn, goedgekeurd 
worden, dewijl het gevaar, dat er voor schepen en schepelin
gen zou kunnen ontstaan, indien door losmondigheid van den 
een of ander er iets van eenige toedracht van zaken mocht be
kend worden, zeer groot is. 

Vierdens. - Zullen de scheepsoverheden zich bij het aandoen der 
J apansche wal zoowel als staande hun zijn aldaar en tot zij 
buiten derzelve lirniten zullen vertrokken zijn, onrniddelijk 
subordineeren onder de orders van hem, dirigecrend of pro
visioneel opperhoofd, opdat alles rustig en volgens oude cus
tumes tot genoegen der Japanders geschiede en weI stiptelijk 
zich naar aIle de aldaar vigeerende orders gedragen. 

Vijfdens. - Zullen de scheepsoverheden en alle de zich aan boord 
bevindende weI striktelijk en op de zwaarste straffen ver
boden worden geen nieuws hoegenaamd niet aIleen onder de 
Japanders te verspreiden, maar zich in geen de minste con
versatie aangaande politieke zaken inlaten; noch rninder 
den J apanders bekend maken, wie de possesseurs van Java of 
van welke natie zij zijn, en zich ten dien reguarde moeten ge
dragen zoodanig ... als hun dit door het overvarend altoos 
dirigeerend opperhoofd Doeff of het provisioneel opperhoofd 
Blomhoff zal·worden bepaald. 

Zesdens. - Zullen overvarende dienaren vrije passage met de 
schepen heen en terug hebben, zonder dat daar iets door hen 
voor zal worden betaald. 

Ten zevende. - Zal de particuliere handel juist hetzelfde blijven 
als het te voren altoos geweest is en aan de op het kantoor 
bescheidene dienaren daarvoor plaats in de schepen, zoowel 
heen als terug, geaccordeerd worden, zonder dat hun zulks 
door de scheepsoverheden zal worden betwist of daarvoor 
iets zal worden betaald, en even zooals nu van ouds plaats 
gevonden heeft, volstrektelijk in geenen goederen, die Com
pagnie's handel zijn, vermogen te negocieeren en, zulks ge
schiedende, die goederen als contrabande ten voordeele der 
Compagnie worden geconfisqueerd. 

Ten achtste. - Het altoos dirigeerend dan weI het provisioneel 
opperhoofd Blomhoff zal, op Batavia present zijnde, zoo me
de al de overige dienaren van het kantoor Japan, zoowelop 
Batavia als op welke plaats van Java het ook wezen mocht, 
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altoos gedurende hun aanwczen aldaar genieten volkomen 
vrijheid en sauveguarde van Z. Exc. den heer gouverneur
generaal van Java enjouisseeren van aile prerogativen even
als de ingezetenen van dat eiland, zonder echter in de ver
plichting te zijn als de ingezetenen van Java, die zich aan het 
gouvernement verbonden hebben. En zullen aile goederen of 
gelden, toekomende aan het altoos dirigeerend opperhoofd 
Doeff, provisioneel opperhoofd Blomhoff, den pakhuismees
ter, scriba of andere op 't kantoor Japan bescheiden diena
ren, erkend worden en blijven voor hun onvervreemdbaar 
eigendom. 

Ten negende. - Verders komende tot den handel zelve, zullen 
aile de volgens eisch van Japan naar derwaarts af te zenden 
koopmanschappen door het altoos dirigcerend dan weI pro
visioneel opperhoofd van de hand gezet worden tegen de daar
voor van ouds bepaalde prijzen; echter zoo er onder die koop
manschappen eenige gevonden worden, welke niet van die 
deugdzaamheid zijn als de vereyschten, zoo zuilen dezelven 
voor de hoogst te bedingen prijs worden verdebiteerd en daar
van door het toikencollegie bewijs, even zooals van aIle ver
kochte koopmanschappen overgezonden worden; zul1ende 
verders de handel in aile deelen als te voren.gedreven worden, ' 
zonder eenige verandering volgens de daaromtrent van ouds 
vigeerende orders en in dier voege als nu jongst is geschied. 

Ten tiende. - Zal daarentegen in retour het gepermitteerd ver
voer van koper, te weten: het ordinaire van 5.300 picols, het 
extra-ordinaire van 1.466 picols, en de 700 picols van de op
perhoofden geleverd worden, de twee eerste artikelen, of 
tezamen 6.766 picols, tot tho 12-3-5 het picol, en het laat
ste van 700 picols tot 25 rijksdaalders zilvergeld, klinkende 
munt, te betalen op Batavia, en kamfer tot tho 21 het picol, 
compagniesgeld, welke voornoemde 1.466 picols slechts bij 
extra vergunning voor drie jaren, te wet en anna 1813, 1814 
en 1815, meerder te vervoeren gepermitteerd is en na expira
tie van dien tijd vervalt, en er alsdan volgens bepaling anna 
1790 niet meerder dan 5.300 en van de opperhoofden 700, 
dan weI tesamen 6.000 picols mag vervoerd worden, ingeval 

') Ret lichte geld. 

.. ' 
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er door invloed der opperhoofden geen extra vervoer te obti
neeren is. 

Ten elfde. - Zullen de ordinaire 5 % commissiegelden op Japan, 
zooals van ouds gebruikelijk is, worden uitbetaald. 

Ten twaalfde. - Gelijk me de aile de alhier vailende ongelden, be
nevens de hoofdsche en N angazackysche geschenken en fas
sak, de hoffreisenfassaks-ongelden, evenals altoos zullen be
taald worden, zonder dat daar iets meer dan gebruil¢lijk is
voor opgebracht worden zal, alsmede het kantoor Japan van 
aile provisie, inventarisgoederen als andersinds, die vol
strekt voor den handel benoodigd iijn, zooals van ouds ge
schied is, volgens eisch voldaan worden. 

Ten dertiende. - Daar het echter voor het tegenwoordige onmo
gelijk is om met de van ouds bij memorie van menagie van 
1802 bepaalde f 1.500.- voor benoodigdheden voor de tafel 
en f 1.500. - voor benoodigdheden vOOJ; de huishouding zon
der merkelijke schade rond te kunnen schieten, ongerekend 
de onmogelijkheid van zulks te kunnen doen, dewijl alles 
zonder geldswaarde wordt aangezonden, uit aanmerking der 
exhorbitante duurte van aile de daartoe benoodigde articu
len, zoozeer verschillend met die tijden, waarin die bepaling 
bij evengemelde memorie van menage is gemaakt, diende 
daarin eene verandering te komen, in zooverre dat aile die 
benoodigde articulen in natura in plaats van in geld zuilen 
worden naar Japan gezonden en die dienen te bestaan: 

Voor de tafel jaarlijks: 
1 t legger arak, 
400 u boter, 
600 bottels roode wijn, 
2.000 YJ suiker, 
2 ·kelders jenever, 
1 vat Kaapsche wijn, 

1 kelder likeuren, 
24 bottels zoete olie, 

250 U koffieboonen, 
1 vat zout, 

12 YJ specerijen. 

En dat daarenboven tot inkoop van de andere benoodigd-
heden op Java uit cassa zal gelicht worden tho 400.-, 

Gelijk meer voor de benoodigdheden voor de huishouding 
'in natura voor een jaar zal aangezonden worden: 

1 legger clapperolie, 2 dozijn potloodjes, 
400 U kaarsen, 1 fle~ch gom elasticum, 
600 pro penneschagten, 1 U garen, 
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1 riem groot formaat,} 1 vlaggelijn, 
3 riem klein " papier, 2 roode } I 
t riem post 2 witte vd agkge-
." oe en 

12 U mktstoffen, 2 blauwe ' 
2 pennemesjes, 12 U krijt, 

eenige medicamenten en chirurgicale instrument en, voor 
zooverre die vereischt worden, en daarenboven th.400, uit 
cassa als voren te lichten, en tot goedmaking der ongelden, 
die er op Batavia gedurende het aanzijn van het altoos diri
geerend opperhoofd Doeff dan weI provisioneel opperhoofd 
Blomhoff, wie van hen beiden zich op Batavia ook mocht be
vinden, mogt vallen, op Batavia uitbetaald worden in Spaan
sche realen 15.000 zilvergeld 's jaars, te betalen 's jaarlijks op 
den eersten Mei, een aanvang nemend met primo Mei 1814. 

Dat om deze meerdere uitgave van 15.000 Spaansche rea
len zilvergeld wederom ten goede te doen wederkeeren, welke 
echter niet geheel en al meerder dan te voren worden uitbe
taald, alzoo daaruit buiten gemelde ongelden nog de tracte
menten, die altoos uit Compagnie's cassa op Japan betaald 
werden, en verscheiden andere ongelden moe ten worden ge
vonden, doch die alsdan door het altoos dirigeerend opper
hoofd Doeff of provisioneel opperhoofd Blomhoff uit hun pri
ve beurs zal worden betaald en waarvoor er dus minder in het 
fonds behoeft te worden aangezonden, op een apparte eisch 
voor gouvernementsrekening naar Japan gevoerd zal worden 
buiten de gewoonlijk uit den handel geprojecteerde koop
manschappen, waarvan de winsten in retour op Batavia meer
der als voldoende zijn zullen tot soulagement der gemelde 
15.000 Spaansche realen zilvergeld en waarvan het saldo zal 
voorgedragen worden. 

En ten laatste - dat dit contract directelijk zijn aanvang 
zal nemen met het j aar 1814 of het teekenen dezes en in volle 
kracht en waarde blijven, zoolang het tegenwoordig Engelsch 
gouvernement bezitters van het eiland Java zullen zijn of 
tot den definitieve vrede toe. 

Japan, ten comptoire Nangazacky, 12 November 1813. 

(w.g. :) HENDRIK DOEFF. 



VI. 

VOORGESCHIEDENIS VAN DE ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ 
TER BEVORDERING VAN DE VOLKSVLI]T, OPGERICHT TE 

BRUSSEL 31 JANUARI 1823, MEDEGEDEELD DOOR 

B. H. DE JONGH. 

De meeste instellingen op staathuishoudkundig gebied, welke tijdens de 
in dat opzicht zoo vruchtbare regeering van Koning Willem I tot stand 

kwamen, hebben in later jaren in meerdere of mindere mate de belangstel

ling van onze historici weten te wekken. Een dezer, toch zeker niet de 

minst belangrijke, de Algemeene Maatschappij tot Begunstiging van de 

Volksvlijt, heeft zich daarentegen in zoo opvallend geringe mate in de his

torische belangstelling mogen verheugen, dat het ons niet is mogen geluk
ken noch in de Belgische, noch in de Nederlandsche litteratuur, met 

uitzondering van de Bijdragen van G. K. Hogendorp, iets over de oprich

ting dezer Maatschappij om haarzelfs wille en over de oogmerken, die 

daarbij voorzaten, aan te trefien. 

En dit is te meer verwonderlijk, omdat men in de voorgeschiedenis de
zer instelling, waarvan wij de economische beteekenis hier in het kort zul

len trachten te schetsen, een bijzonder typeerend stuk staatkundige ge

schiedenis aantreft: typeerend in de eerste plaats voor de persoon en het 

doorzettingsvermogen van Koning Willem I, en verder niet minder voor 

de wijze van regeeren in de eerste bestaansjaren van het constutioneele 
koninkrijk der Nederlanden. 

De geschiedenis der oprichting van de Algemeene Maatschappij vindt 

haar aanknoopingspunten op twee verschillende gebieden, en het zal daar

om aanvankelijk zaak zijn tweeerlei draden van betoog zelfstandig af te 

wikkelen, ten einde den juisten blik te verkrijgen op de Algemeene Maat

schappij in hare merkwaardige positie van knooppunt van tweeerlei lijnen 

van historische ontwikkeling. Het zal daardoor tevens mogelijkwordenin 

de bonte mengeling van handelingen, waarop zich deze instelling volgens 

hare statuten zoude hebben toe te leggen, slechts het natuurlijke uitvloeisel 

te zien van hare merkwaardige voorgeschiedenis. Met het oog hierop zullen 
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wij hebben na te gaan: in de eerste plaats den algemeenen to~stand van's 

rijks ftnancien in den aanvang van de twintiger jaren (I), en vervolgens de 

crediet-organisati~ in de zuidelijke provincien van het koninkrijk (II). 

I. 30 J anuari 1822 werd door de regeering een nota van f 50.000.000. 

aan de Kamer overgelegd, in welk bedrag verschillende buitengewone ft

nancieele behoeften des rijks, deels meer, deels minder dringend, waren 

vervat. Waar al deze behoeften buitengewone lasten betrofien, zoo waren 

er ook tot dekking buitengewone middelen gezocht. Deze werden voorgesteld 

in een Ontwerp van Wet tot Vervreemding van Domeingoederen, waar het 

middel om in die behoeften te voorzien - zooals reeds uit den naam blijkt 

- gevonden werd in liquidatie van een deel der rijksdomeinen. Dit mid

del zou - zoo werd overwogen - noch tot bezwaar van den lande, noch 

tot ongerijf van de goede ingezetenen strekken, maar veeleer aan beider be

lang bevorderlijk zijn. Teneinde bijzonderlijk die vervreemding voor de 

schatkist zekerder te maken, dan zij tot nu toe door gewone verkoopingen 

bevonden is te wezen, zullen dezelve domeinen bij wege van loterijen wor

den te gelde · gemaakt. ,;Eine in der Geschichte beispiellose Aufiorderung 

zum Spiele, - ein die Law'sche Schule verrathender Plan", meellde Osian

der 1). Uit allerlei uitlatingen van tijdgenooten blijkt hoezeer de Koning 

zelve in deze zaak een actieve rol speelde. In een stuk van Elout, gedagtee

kend 13 Nov. 1821, heet het bijv.: "Deze voorstellen (Ontwerp op zich zelf 
staand Domeinbestuur en Ontwerp van Wet tot vervreemding van Do

meingoederen) zijn de vrucht van lange en rijpe overwegingen, en vooral 

van de jongste gesprekken, in welke Zijne Majesteit Hoogst Deszelfs ge

dachten aan den ondergeteekende weI heeft gelieven mede te deelen" 2). 

Ten einde de toebereidselen tot de loterijen te kunnen trefien, benevens 

aan nog eenige loopende verplichtingen te kunnen voldoen, welke aan het 

te Brussel te vestigen Domeinbestuur zouden worden overgedragen, werd 

dit Bestuur gemachtigd 5! % obligatie's uit te geven tot een bedrag van 

t 20 miljoen. (Deze obligatie's niet te verwarren met de nader te beschou

wen domeinbiljetten I) Met hoogstens 1 jaar tusschenruimte nu zouden er. 

vijf loterijen gehouden worden. De prijzen zouden telkens bestaan uit: 

Land f 15.000.000 (gekapitaliseerd a. 3 %). 
Geld t 8.000.000 

------
t 23.000.000. 

De inlagen zouden bestaan uit 20.000 loten a. t 1000, d. i. t 20 miljoen, en 

1) Geschichtlkhe Darstelhmg der Nied!'rlandischen Finanzen 1813-1830, p. 40, 
S) Aanwinsten Algemeen Rijks-Archief : 1913, Portefeuille Goldberg 216. 



TER BEVORDERING VAN DE VOLKSVLIJT. 247 

zouden kunnen geschieden in contanten dan weI in staatsfonden tegen be

paalde, vastgestelde koersen. 

Voorop is dus te stellen de taak van dit Domeinbestuur de daaraan 

overgedragen staatsdomeinen door middel van deze loterijen te liquidee

ren. Zoolang die domeinen nog in natura onder het Bestuur zouden be

rusten, zouden zij naar schatting jaarlijks 1 2.400.000 opbrengen; waren 

zij geliquideerd, dan zouden zij hebben opgebracht (afgezien van renten 

en kosten): 

Inlagen der 5 loterijen 1 100.000.000 
Geldprijzen der 5 loterijen 1 40.000.000 

Opbrengst der domeinen 1 60.000 .000 

Van deze 60 miljoen gulden moesten er 50 miljoen dienen om het in de 

OOvengenoemde nota gespecificeerde bedrag van 150.000.000 te dekken. 

Het Domeinbestuur moest deze gelden dan ingevolge art. 24, 3° van het 

Ontwerp van Wet voorschieten aan de schatkist tegen 4 % 's jaars. 

. Tegenover de inkomsten uit de domeinen, welke geleidelijk door renten 

op de geldleening aan de schatkist zouden worden vervangen, werd het Do

meinbestuur bij artikel 23 belast met een jaarlijksche uitkeering van 

12.400.000 aan de schatkist. 
Behalve nu de liquidatie der domeinen, werden aan het Domeinbestuur 

. nog andere transactie's opgedragen: 

A. De dienst van de leeningen voor de werken aan Nieuwe Diep en de 

bedijking van het Koegras, te weten : 

6 % leening groot 1 1.180.000 (wet 28 Juni 1817), 

6 % leening groot 16.000.000 (wet 30 Jan. 1817), 
benevens het tekort, dat de uitvoering van deze werken zoude scheppen, 
hetwelk door Hogendorp op minstens t 13 miljoen werd geraamd. 

Hiertegenover stonden de inkomsten uit bepaalde wegen en vaarten, 

welke aan het Domeinbestuur zouden worden toegelegd, totdat het op 00-

vengenoemde wijze - renteloos - voorgeschoten bedrag terugbetaald zou 

zijn. 
B . Zekere uitkeeringen aan de Amortisatiekas, waartegen ook weder 

speciale inkomsten werden toegewezen. 

Wanneer wij nu de vervaldata van deze inkomsten en lasten nagaan, en 

hierbij tevens rekening houden met de geldprijzen der domeinloterijen en 

de inlagen, welke in staatslondsen konden geschieden, dan zal blijkcn, dat 

het Domeinbestuur de contante middelen zou miSsen om zijn lasten op 
het juiste tijdstip te kunnen kwijten. Teneinde nu hierin te kunnen voor-
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zien werd het Domeinbestuur gemachtigd alle betalingen te verrichten in 
domeinbiljetten (art. 17 en 18) . Deze biljetten zouden ten allen tijde door 

het Domeinbestuur of zijn correspondenten tegen klinkende munt inwissel

baar zijn, en zouden mogen worden uitgegeven tot een hoeveelheid, geeven

redigd aan het ter beschikking van het Domeinbestuur staande kapitaal. 

In dit licht beschouwd diende deze papiergeld-emissie slechts als hulp

middel om de boven omschreven transactie's, welke anders uit liquiditeits

oogpunt onuitvoerbaar zouden zijn, af te wikkelen. Hierbij bleef het even

weI niet. De regeering nam tegelijk deze gelegenheid te baat om door mid

del van deze biljetten-emissie winst te maken; art. 261 legde aan het Do

meinbestuur als inkomsten toe: "de renten en voordeelen der onderschei

dene geldwaarden, welke het domeinbestuur door geldelijke handelingen 

zal kunnen trekken"; en art. 27 machtigde het daartoe de gelden en waar
den, onder hetzelve berustende, uit te zetten en vruchtbaar t e maken, met 

bijzondere personen geldelijke handelingen aan te gaan, en zich met de 

Nederlandsche Bank tot onderling voordeel te verstaan. 

Uit een bijgevoegde conto finto blijkt, dat de regeering voorshands van 

meening was dat op deze wijze 140.000.000 aan papiergeld in circulatie 

gebracht kon worden, en dat het Domeinbestuur, na een 28 jarige werk

zaamheid, zich een kapitaal van f lOOt milj. verworven zou hebben. 

Handelend over deze bevoegdheid van hetDomeinbestuur, zeideHogen

dorp in het advies; dat hij als president van zijn afdeeling aldaar uitbracht: 

"Hier .schijnt het domeinbestuur weI tot een huis van koophandel te wor

den verheven, en allerlei zaken worden verklaard tot deszelfs attributen te 

behooren. Wat zal het met de verbazende kapitalen, waarover het beschik

ken kan, niet al kunnen uitvoeren! Welke maatschappij, welk particulier 

zal het tegen die directie kunnen uithouden?" 1) 

Hoewel het wetsvoorstel het Domeinbestuur alleszins machtigde zijn 

werkzaamheden zoover uit te breiden, schijnt de regeering toch ook nog 

een meer speciaal operatiegebied voor het Domeinbestuur op 't oog gehad 

te hebben. 

Dienaangaande verstrekt Mr. N . P. van den Berg eenige belangrijke 

. gegevens in een bijdrage 2) getiteld: Plannen voor een Staatsdomeinbank 

en een Stadsgirobank, Mededeelingen uit het oud archief van de Neder

landsche Bank. 

Kort nadat het wetsontwerp ingediend was, richtte zich de directie van 

1) Bijdragen VII, p. 24. 
2) Gepublice(!rd in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie 

van Wetenscbappen, 4c reeks, no. VIII. 
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de Nederlandsche Bank, wier belangen, zooals reeds bleek, rechtstreeks bij 

het wetsontwerp betrokken waren, bij een geheim schrijven van 6 Februa
ri 1822 tot dlln Minister van Financien Elout, waarbij nadere inlichtingen 

werden gevraagd aangaande het betrokken wetsontwerp in verband met 

het octrooi aan de Ned. Bank verleend. Reeds per ommegaande kwam als 

antwoord hierop van den Minister de mededeeling in, dat Zijne Majesteit 

Hoogstdeszelfs verlangen had te kennen gegeven, "dat de president en een 
der directeuren zich naar 's-Gravenhage zouden begeven teneinde aan 

ZijneMajesteit zelve het oogmerk van hun schrijvennaderteontwikkelen". 

II. De Nederlandsche Bank had sedert hare oprichting haar operatie

terrein niet naar het zuiden uitgebreid. Blijkens de stukken door Prof. Mr. 
N. W .Posthumus gepubliceerd 1), was deze zaak wei reeds in overwegingge

weest, n .1. in 1816. Elm van de gronden, die ertoe geleid hebben hieraan geen 

gevolg te geven, zochtProf. Posthumus in den afkeer der Belgen tegen alles 

wat Noord-Nederlandsch was. Doch in deze jaren zou een nog veel grootere 

belemmering hierbij komen, en weI op het gebied van het geldwezen. Er 

waren in de noordelijke provincien guldens, in de zuidelijke franken in 

omloop. Bij de wet van 28 September 1816 was een vaste verhouding tus
schen deze beide munten aangenomen, waarbij 1 franc aan 0,475 gulden 

werd .gelijkgesteld. Wij zullen ons thans niet bezighouden met de mindere 

of meerdere juistheid van deze verhouding in het jaar 1816. Als gulden 

werd echter voor die verhouding aangenomen de gulden, die toen nieuw 

geslagen werd en 9.61 Gr. fijn zilver bevatte. Daar evenwel ook de oude 

versleten guldens van den tijd der Republiek in omloop gelaten werden, 

verdwenen ingevolge de zoogenaamde wet van Gresham de nieuwe gul

dens uit de circulatie. 

Dientengevolge ontstond er naast de wettelijke verhouding van Frs 100 

= t 47.50 of t 100 = Frs 210.53 in deze periode een feitelijke verhouding 

van gemiddeld: t 100 = Frs 206.53 of Frs 100 = t 48.20. In werkelijkheid 
varieerde in die jaren het disagio van den gulden in de zuidelijke gewesten 

van 3 tot 4! % 2) . 

In den wisselkoers van Noord op Zuid, waarin dit verschijnsel natuur

lijk tot uiting kwam, stond de gulden dus voortdurend beneden den wet

telijken parikoers. 

Een gevolg hiervan was, dat bewoners van de Zuidelijke gewesten prac

tisch uitgesloten waren van het gebruik der Nederiandsche Bank ten einde 

credieten te verkrijgen. V66r haar 5de octrooi (wet van 7 Augustus 1888) 

I} Economisch-Historisch Jaarboek I, p. 1 v. v. 
'} Hogendorp, Bijdragen, deel 7 p. 43; c.f. Opdenbcrgh's request (zie bijlagen). 
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was de Nederlandsche Bank niet bevoegd zich met wisselarbitrage in te la

ten. Stel nu dat een Belg een Belgischen wissel van Frs 1.000.- bij de Ne

derlandsche Bank zou willen verdisconteeren, dan zou de Nederlandsche 

Bank dezen, gesteld dat zij den wissel zou willen aannemen, niet tegen den 

loopenden wisselkoers voor den frank (f 482.-) kunnen aannemen, doch 

daarvoor slechts 1475. minus disconto kunnen uitbetalen. Deze 475 gulden, 

onve~schillig of zij in specie dan weI in bankbiljetten verstrekt waren, de

den nu in Belgil; ± 4 % disagio; en voor een 3 mnd. wissel zou dit voor 

den Belg neerkomen op een discontoverhooging van ± 16 % buiten het 

berekende disconto der Nederlandsche Bank. ' 

Onder deze omstandigheden nu werden de aanzoeken gedaan tot op 
richting van een bank in de Zuidelijke provincien, waarop de Koning doel

de in zijn onderhoud met de deputatie der Nederlandsche Bank 1). 

In het Algemeen Rijksarchief is aanwezig een kennisgeving aan'den Mi

nister van Justitie van zulk een verzoekschrift van F. Opdenbergh, lid 
van de Tribunal de Commerce en de Kamer van Koophandel enFabrieken 
te Brussel, op 19 J anuari 1822 aan den Koning gericht, ten einde goedkeu

ring te verkrijgen voor een door hem op te richten naamlooze vennoot

scbap Banque de BruxelIes 2). 

In deze kennisgeving aan den Minister van J ustitie, waarvan men hier

achter I) een volledig afschrift vindt, treffen wij een uiteenzetting aan van 
de voordeelen, welke deze bank met zich brengen zou. 

Na in 't algemeen op het belang van een bank voor de maatschappelijke 

welvaart te hebben gewezen, bepleit Opdenbergh in 't bijzonder de wen

schelijkheid van zoo'n bank voor Brussel en de Zuidelijke provincil;n, "que 

rien n'a pu, ni ne peut remplacer" . Deze laatste zinsnede behoeft na wat 

wij in het voorafgaande betreffende de Nederlandsche Bank hebben ge
zegd, geen nadere verklaring. 

Vervolgens wordt gewezen op de omstandigheid dat de handel veel be

lemmeringen van valsch geld ondervindt - welk argument klaarblijkelijk 

op de bankbiljetten-emissie betrekking heeft. 

Dan komt het netelige punt, de verhouding tot de Nederlandsche Bank, 
aan de beurt. De Nederlandsche Bank - zoo luidt het stuk - mist in de . 
Zuidelijke provincien allen invloed. Haar biljetten kunnen niet ingewisseld 

worden dan tegen koersverlies. Ieder geeft zoodoende de voorkeur aan ge_ 

wone handelspapieren met vasten vervaltermijn '), aangezien bij verzen. 

1) C. f. Mr. N. P. V. d. Berg, t.a.p. 
I) 1822. Departement van ]ustitie, r('c.7 Febr., no. 459. 
I) Zie Bijlagen. 
') Hier is natuurlijk bedoeld in het geldverkeer met de Noordelijke provincien. 

- ---...................... -~ 
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ding het verlies van een biljet aan toonder onherstelbaar is, terwijl het 

verlies van een biljet aan order niet die gevolgen heeft. 

De verzoeker overweegt verder, dat het een eerste staatsbelang is, be

halve uit economisch ook uit politiek oogpunt, den wisselkoers tusschen 

beide deelen des rijks te verevenen. Door oprichting van een credietwaar

dige bank in het Zuiden, welke nauwe banden met de Nederlandsche Bank 

zou aanknoopen, zou dit weldra bereikt zijn. 

Een soortgelijk betoog vinden wij ook in de rede, welke Minister Elout 

hield bij de Indiening van het Ontwerp van Wet tot vervreemding van 

Domeingoederen. Handelend over de Nederlandsche Bank en het Do

meinbestuur zegt hij: "Alzoo zuilen beider biljetten ailerwege bekend en 

gangbaar worden, en daarin zal een geschikt middel te vinden zijn om den 

tegenwoordigen nadeeligen stand des wissels te verevenen". 

Waar nu de grond van het dis agio van den gulden tegenover den frank 

gelegen is in den slechten staat van den Noord-Nederlandschen gulden, is 

het hier niet duidelijk op welke wijze dit disagio door oprichting van een 

bank en uitgifte van bankbiljetten zou vereffend kunnen worden. Wanneer 

de bankbiljetten derNederlandscheBank als volwaardig,d.i. in eenverhou

ding van 100 tot 47.50 door de bewoners van het Zuidelijk deel des lands 

aangenomen zouden worden, zou het verlangde resultaat bereikt zijn, doch 

hoe zoude een Zuid-Nederlandsche Bank hiertoe anders kunnen bijdragen, 

dan door zelf het koersverlies, dat inwisseling van een Nederlandsch 

bankbiljet oplevert, te dragen? 

Niet te ontkennen valt, dat het betalingsverkeer tusschen Noord en 

Zuid vergemakkelijkt zou worden door een centrale bank in beide deelen 

des rijks. De wisselkoersen zouden dan zeer nabij de feitelijke pariteit ge

houden kunnen worden, welke weer wordt bepaald door de verhouding 

van onze versleten zilveren guldens tot de franken; doch deze feitelijke 

pariteit staat los van de wettelijke pariteit 100 : 47.50. 

Hogendorp, die van deze plannen ook kennis droeg, toonde zich geens

zins een voorstander hiervan. Het radicale middel om aile euvelen te be

strijden zocht hij, en terecht, in een herstel van het Noord-Nederlandsche 

muntwezen. 

"Een enkele disconteerbank zal dan voor het geheeIe"Koninkrijk vol

doende zijn, en in de grootste steden zuilen slechts takken of subcommis

sH!n behoeven te bestaan. De werkzaamheden der bank zuilen des te meer 

veerkracht hebben, en des · te nuttiger zijn: handel en nijverheid zuilen 
er weI bij varen". 
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Ret Ontwerp van Wet tot Vervreemding van Domeingoederen werd, 
nadat er eerst nog door de regeering enkele wijzigingen in aangebracht 

waren, op 4 Juni 1822 verworpen met 75 van.de 95 stemmen. De sterke 

tegenstand tegen het ontwerp berustte eensdeels op den afkeer van de 

- onzedelijk geacJtte -loterij, andersdeels op den weerzin tegen regee

ringsoptreden op het gebied van het bedrijfsleven door middel van art. 
261 en 27. 

In een brief van den Pruisischen gezant Salviati aan Friedrich Wil

helm III, d.d. 11 Juni 1822 I), lezen wij : 

"II est difficile de se faire une idee combien Ie Roi a He sensible au 

rejet de la loi sur l'alienation des domaines" . 

Ret grootsche plan van den Koning om zoowel de eischen van de schat

kist als het verlangen der Zuid-Nederlanders naar een eigen bank door de 

voorgestelde domeinliquidatie te bevredigen, was te nietgedaan. 

Onder de t 50.000.000, welke de schatkist noodig had, bevonden zich 

inmiddels eenige dringende posten, ten bedrage van f 26.500.000. Bij de 

wet van 15 Juni 1822 werd bepaald deze te dekken door middel van in

schrijving op het Grootboek der Nederlandsche Werkelijke Schuld tot een 

nominaal bedrag van f 57.500 .000. 

Spoedig bleek evenwel, dat de Koning zich door de verwerping van het 

voorstel van wet betreffende Vervreemding van Domeingoederen niet uit 

het veld had laten slaan, en ging hij er toe over zijn oorspronkelijk plan 

door te zetten, ditmaal echter buiten medewerking der Staten-Generaal. 

En weI op de navolgende wijze: 

De Grondwet bepaalde: 

Art. 30. De Koning geniet uit 's lands kas een jaarlijksch inkomen van . 

2.400.000 gulden. 

Art. 31 . Bij de wet kan worden bepaald dat aan den tegenwoordigen 

Koning Willem Frederik van Oranje Nassau, desverkiezende, tot gedeelte

lijke vergoeding van het gemeld jaarlijksche inkomen in volle eigendom 

als patrimonieel goed zullen worden overgegeven zoovele domeinen als een 

zuiver inkomen van vijf tonnen gouds opbrengen. 

De Koning wenschte thans dit recht uit te oefenen en dienovereenkom

stig werd een wetsvoorstel ingediend. "Bij de raadpleging over dezen 

afstand van domeinen aan den Koning, wist de Kamer zeer weI" - al

dus Rogendorp - "dat de afgestane domeinen dienen moesten om een 

bank op te richten, dat is tot die zaak, welke de meeste tegenstand aan de 

') Colenbrander, Gedenkstukken, 1815- ' 25, I , 439. 

. .. 
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domeinwet had berokkend. Maar eensklaps verwijderden zich 50 leden van 

de 110, en daarmede was dat punt genoegzaam beslist" . Twee dagen na 
het totstandkomen van de wet van 26 Augustus 1822 1), waarbij de do

meinen aan den Koning werden overgedragen, verscheen en K.B., waarbij 

werd gelast over te gaan tot de voorbereiding van oprichting eener naam

looze maatschappij, welke werkzaam zoude zijn ter bevordering der alge

meene welvaart, en tev;ens ten voordeele van's rijks schatkist. 's Koning 

domeinen zouden tot fonds en onderpand dezer maatschappij strekken. 

AI mocht Hogendorp zich met dezen uitslag van de domeinoverdracht 

eenigszins kunnen verzoenen: het "tegen matigen intrest verstrekken van 

gelden, welke tot het kweeken en uitbreiden der gewichtige ta,kken van 
volksvlijt vereischt worden", was iets geheel anders dan de geldelijke han

delingen met de ingezetenen, waartoe het Domeinbestuur moest gemach

tigd worden - de uitvoerbaarheid van dit nieuwe plan des Konings werd 

van gezaghebbende zijde sterk in twij£el getrokken. 

Inmiddels had Falck, destijds minister van het Publiek Onderwijs, de 

Nationale Nijverheid en de Kolonien, aangaande deze plannen van den 
Koning inlichtingen ingewonnen door bemiddeling van Beerenbroek, een 

destijds te Brussel woonachtig speculant en financier en later Secretaris 

der Agemeene Maatschappij. Deze had zich op Falck's verlangen en 

machtiging in verbinding gesteld met den baron d'Osy van Zegwaard, 

aanzienlijk Antwerpsch bankier en lid der Eerste Kamer. Een verslag 

hiervan treffen wij aan in de "Gedenkschriften van A. R. Falck" ') . 

In de eerste plaats gaf d'Osy als zijn meening te kennen, dat er niet 

genoegzaam deelnemers voor de op te richten maatschappij zouden ge

vonden worden, en hij gat hiervoor verschillende gronden aan. 

"De publieke gee s t in de Zuidelijke provincien en namelijk te Brug. 

sel heeft blijkbaar thans veelmeer een afkeerige. dan een gunstige stem

ming jegens alles (wat het ook zijn moge) dat van's Konings of Gou
vernementswege gedaan of voorgedragen kan worden". 

Als een tweede omstandigheid, die voldoende deelneming onwaarschijn

lijkdeed voorkomen, weeshij ophet verschijnsel, da.terin Brus sel slechts 

zoo'n geringe hoeveelheid kapitaal disponibel was. "Beschikbaar kapitaal is 
vrijwel uitsluitend te zoeken onder de kooplieden of bankiers, doch onder 

deze zijn er slechts enkele, welke kapitalisten mogen genoemd worden en 

')Stbl. no. 40. 
I) Uitgegeven door Colenbrander, p. 436. 
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deze laatsten zijn dan nog veeleer grondeigenaren. Het zijn de Brusselsche 
kooplieden of bankiers dus niet, van wie men aanzienlijke deelneming voor 
henzelven te wachten hebbe, en te Brussel is derzelven invloed op de kapi

talisten volstrekt van geen gewicht. Men moet te dezen opzichte zulk eenen 

invloed als dien, welke door de Amsterdamsche Beurs op de kapitalisten 

van de N oordelijke provincies wordt uitgeoefend, in ons rijk nergens elders 
zoeken. De beurs van Antwerpen maakt mogelijk eene uitzondering, maar 

dan ook nog maar aIleen voor de kapitalisten van die stad zelve" . 

De kapitalisten in het Zuiden hadden hun kapitalen vast liggen in 

grond en hypotheken, beleggingen welke zeer moeilijk verwisselbaar zijn. 

Maar afgescheiden nog hiervan: zouden de aandeelen der Maatschappij hun 
werkelijk meer bieden dan hun beleggingen tot nog toe opbrachten? Hier 
komt d'Osy tot een tweede zaak: de rentabiliteit van het project. Ook 

deze trekt hij in twijfel. Hooge dividenden zouden aIleen kunnen voort

spruiten uit een aanzienlijke en aanhoudende circulatie van papier, waar

door terstond een grootere geldruimte zou ontstaan, en op dat oogenblik 
was de disconto te Antwerpen, slechts a 2 a 3 %. Wat dan - zouden de 
Brusselsche kapitalisten vragen - zal ons hooge dividenden kunnen aan

brengen, en de kosten van het etablissement goedmaken? 

Wil men het plan niet alIe kans op welslagen ontnemen, dan zou - zoo 

betoogt tenslotte d'Osy - het eenige middel daarin liggen, de bank te 
Antwerpen, zijnde de eenige stad waar een georganiseerd credietstelsel 
bestond, te vestigen, en gebeurde dit niet, dan zouden de kapitalisten dier 
stad er een natuurlijken en volstrekten afkeer tegen hebben. 

Tegen de opvatting, verkondigd door iemand, die naar getuigenis van 

Beerenbroek een eerste kenner was van den financieelen staat der Zuidelijke 

provincien, komt eerst duidelijk uit welk een breeden blik Koning Willem I 
bleek te hebben over de economische ontwikkelingsmogelijkheden van 

zijn land. "De nijverheid is er niet op die hoogte boven de bestaande kapi

talen, dat ze de behoefte van een vermeerdering dezer laatste kan doen 

gevoelen", verklaarde d'Osy. De Koning daarentegen, doorzijnopvoeding 

bekend met de Engelsche toestanden, zag in welke eischen de voortdurend 

vooruitgaande techniek aan de kapitaalvoorziening der nijverheid stelde. 
Ook had de koning als deelnemers een veel ruimer schare op 't oog dan uit

sluitend de Brusselsche groot-kapitalisten, wat blijken kan uit de betrekke

lijk kleine coupures, waarin het aandeelenkapitaal werd verdeeld (f 500, t 
aandeel 1250), en de over het geheele land opengestelde inschrijving bij de re

geering en de voornaamste notarissen en kooplieden in aIle steden des rij ks 1) . 

' ) Naschrift van de Statuten der Algemeene Maatschappij. 
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Dat ondanks het streven van Antwerpen (hiervan bleek reeds bij de 

behandeling in de Kamer van het Ontwerp van Wet tot Vervreemding 
van Domeingoederen) de Maatschappij te Brussel gevestigd zou wor

den, zal weI in overwegende mate het gevolg zijn van de nauwe betrekking, 

welke de regeering in de eerstvolgende jaren met de Maatschappij zou aan

knoopen. Bovendien gold het ook hier niet de oprichting van een handels

bank (als de Nederlandsche Bank), doch credi~tbank vOor "landbouw, 

fabrijken en koophandel". Wij moeten echter niet uit het oog verliezen, 

dat de Koning buiten de begunstiging van de volksvlijt tevens de begun

stiging van de schatkist op het programma der Maatschappij had staan. 

Zoodoende was het onvermijdelijk, dat de Maatschappij zich door een 

zonderlinge tweeslachtigheid moest kenmerken, de tweeslachtigheid die 

wij reeds in grondtrekken in het Ontwerp van Wet betreffende Vervreem

ding van Domeingoederen ontmoetten en hier opnieuw aantreffen, echter 

met dit verschil, dat het zwaartepunt der Algemeene Maatschappij -

vooral ook naar het uiterlijk - meer binnen het Bankonderdeel valt. 

13 December 1822 kwamen de Statuten van de "Algemeene Nederland

sche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt" uit. (B.K. no. 9.) 

Een ingaande behandeling dezer Statuten zou zich op de meeste punten 

moeten vastknoopen aan een beschouwing over de verdere ontwikkeling 

der Maatschappij, een onderwerp, dat wij hier niet op 't oog hebben. Zoo

doende zullen wij er ons toe bepalen eenige hoofdlijnen der inrichting en 

werkwijze der Algemeene Maatschappij aan te geven. 

Het fonds van de AoIaatschappij bestond uit: 

1°. t 30.000.000 aandeelenkapitaal, waarvan t 5.000.000 geplaatst 

moest zijn; 

2°. t 20.000.000 aan domeinen, geschat tegen den penning 40, van een 

zuiver inkomen van t 500.000, welke zij naar believen zou kunnen 

vervreemden. 

Op deze domeinen rustten echter zware lasten, te weten: 

a. Tot het jaar 1850, dit is voor den geheelen duur der Maatschappij, 

een uitkeering van t 500.000 aan den Koning. 
b. Te beginnen met 1825 een jaarlijksche uitkeering aan de Amor

tisatie-kas 1) van in 't eerste jaar t 50.000, en vervolgens van 

jaar' tot jaar met t 50.000 opklimmend tot een som van I 500.000 

1) In bet Weekblad van bet Recbt, jrg. 1840, treft men uitvoerige venlagen 
aan over het liquidatie-proces tusschen de Algemeene Maatscbappij en bet Arnor
tisatie Syndicaat. 
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zal zijn bereikt, tot aan de ontbinding der Maatschappij. 

c. Op het tijdstip harer ontbinding zal de Maatschappij t 20.000.000 
in 's rijks schatkist moeten storten, als zijnde de volle prijs der 

\ ontvangen domeinen. 

Het domeinbedrijf door de Maatschappij uitgeoefend, blijkt op 't eerste 

gezicht met een nadeelig saldo ten bedrage van de uitkeering aan de 

Amortisatie-kaS te werken. Dit nadeelig saldo kan echter voor een deel 

gecompenseerd worden. De Maatschappij is n .l. gerechtigd op haar do

meinen een som van ten hoogste t 20.000.0QO op te nemen 1) . Voor zoo

ver het haar nu gelukt dit bedrag op te nemen, is het de Maatschappij 

wellicht mogelijk over het opgenomen bedrag hooger rente te trekken 

dan zij er voor moet betalen. Gelukt het echter de Maatschappij niet op 

deze wijze de annmteit aan de Amortisatie-kas verschuldigdete verdienen, 

dan zal noodzakelijker wijze het domeinbedrijf interen in de winsten door 

het bankbedrijf te behalen, en zullen wij het op diewijze ingeteerde bedrag 

moeten beschouwen als prijs voor de aan de Maatschappij verleende rech

ten. Hier komt nog bij dat trekken van zoo hooge renten door de Societe 

niet weI met haar statutair doel zou overeenkomen. 

Anderzijds komen wij hier in lijnrechte tegenspraak met Beerenbroek, die 

in een schrijven aan Falck de voorstelling geeft, dat de Maatschappij door 

dit domeinfonds, de koninklijke gift, begunstigd wordt 2). 

Een belangrijke omstandigheid komt nog hierbij: de domeinen bleken 

achteraf veelal een hooger revenu dan t 500.000 (it). 1829 t 986.000!) op te 

brengen, hetwelk een eigenaardig licht wierp op de wet van 26 Augustus 

1822, waarbij aan den Koning :zooveel domeinen werden afgestaan als een 

zuiver in.komen van vijf ton gouds opbrengen. Van Belgische zijde bleven 

dienaangaande de protesten ook niet uit 8). 

Nemen wij thans nog eens het aandeelenkapitaal onder het oog. De 

Koning. had aan de aandeelhouders een dividend van 5 % gegarandeerd: 

niettemin was er zes maanden na de oprichting door het publiek voor niet 

meer dan 5.426! aandeelen ad t 500 ingeschreven. Daar de Koning er 

echter 25.800 nam, kwam het kapitaal der Maatschappij op t 15.613.250 

(welk bedrag tot 1837 onveranderd is gebleven) f). "Le Roi a une tenacite 

et une perseverance qui peut conduire a bien cet ouvrage", schreef op 4 

September de Fransche gezant Mareuil aan zijn regeering. 

1) C.f. de f · 20.000~OOO . - obligatien van het Domeinbestuur. 
I) Colenbrander, Gedenkschriften van A. R. Falck. 
") Bovendien scbijnen nog domeinen door den Koning achtergehouden te zijn, 

aldus: Anxieau, Guillaume I et son Syndicat d' Amortissement. 
') Cijfers uit Liefmann, welke deze aan Malou ontll:'ende. 
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Betreffende de werkzaamheden der Maatschappij verklaart Liefmann, die 
in zijn werk .. Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften" de geschie

denis der Societe Generale uitvoerig beschrijft, dat er nooit een bank zoo

veel operaties tegelijk uitgeoefend heeft als deze. In 't kort opgesomd 

waren haar werkzaamheden : 

A ctiet-operaties: 

disconteeren van handelspapier, beleenen van 

a) muntmaterialen en specie, 

b) effecten, waren en vaste goederen (op hypotheken). 

Passiet-operaties: 

deposito, 
uitgeven van interestgevende promessen of obligaties, 
bankbiljetten-emissie, 

uitgifte van certificaten van alIe inschrijvingen N.W.S., die eigen

dom der Maatschappij zul1en worden. 

Bovendien incasso's en handel in gouden en zilveren muntmaterialen en 

specil!n, administratie en liquidatie der domeinen. Verdere handel was 
haar uitdrukkelijk verboden. 

Het bestuur der Maatschappij wordt opgedragen aan een gouverneur en 

een secretaris, welke de Koning benoemt, en een thesaurier, benevens zes 

directeuren, welke de Koning uit drietalIen kiest. ..Het toevoorzicht" is 

opgedragen aan commissarissen, welke eveneens uit drietallen, door de 
algemeene vergadering, bestaande uit de 60 grootste aandeelhouders, 
worden aangewezen. AI deze personen doen den eed van geheimhouding. 

De Koning belet of schorst alIe handelingen, strijdig met de veiligheid 

of de belangen van het Rijk. 

Uit deze inrichting van het Bestuur blijkt, welk een grooten invloed de 

Koning, onafhankelijk nog van zijn groot-aandeelhouderschap, in deze 

Maatschappij bezat. 

In de directie - de eerste directie werd ingevolge art. 63 van de Statu

ten door den Koning benoemd- vinden wij verschillende personen terug, 

die in: de voorgeschiedenis van de Algemeene Maatschappij een rol ge

speeld hebben. In de eerste plaats de Gouverneur, een waardigheid, waar
mede Ocker Repelaer van Driel bekleed werd. Deze, geboren te Dordrecht 

in 1759 en die in den Patriottentijd zijn Oranjegezindheid bijna met den 

dood had m6eten bekoopen, was in 1816 door Willem I tot minister be

noemd en in den adelstand verheven. Uit een brief van Salviati blijkt, dat 

bij in 1822 reeds door den Koning benoemd was tot voorzittel van een 

KED . ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VI. 17 
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commissie, welke belast was met opstelling van een instructie voor het 

toenmaals geprojecteerde Domeinbestuur. 

Secretaris werd Beerenbroek. Ook dezen hebben wij reeds ontmoet. En 

ten slotte zien wij Opdenbergh, dezelfde die het verzoekschrift tot oprich
ting van een Banque de Bruxelles - een naam die later in de wandeling 

ook aan de Algemeene Maatschappij werd gegeven - had ingediend, een 

directeursplaats bekleeden. 

De Nederlandsche Bank, welke zooals wij reeds zagen zich in haar geoc

trooieerde rechten aangetast had gevoeld door het voorgestelde Domein
bestuur,legde zich bij dezen loop van zaken neder, eensdeels ten gevolge van 

het verlangen tot samenwerking, dat meermalen door den Koning en de 

regeering was kenbaar gemaakt, anderdeels met het oog op art. 2 der 

Statuten van de Algemeene Maatschappij, volgens hetwelk de Maatschap

pij in hare handelingen nimmer inbreuk zou mogen maken op de voorrech
ten, aan de Nederlandsche Bank verleend - een voorschrift, dat overigens 
weinig strookte met den verderen inhoud van de Statu ten der Maatschappij . 

Ten slotte moge hier nog het bericht van oprichting, voorkomende in de 

Staatscourant van 3 Februari 1823, een plaats vinden: 

NEDERLANDEN. 

13russel, 31 Jan. 1823. 

De Gouverneur van de Algemeene Maatschappij: Tet' Bevordering van 

de Volksvlijt, heeft de eer, te berichten, dat, nadien er een genoegzaam 
getal inteekenaars tot actil!n bij art. 7 der Statu ten bepaald zich hebben 
opgedaan, dezelve Maatschappij van heden af haar bestaan verkregen 
heeft. 

De directie zal eerstdaags overgaan tot het formeren van eene lijst van 

60 grootste deelnemers, welke ingevolge art. 64 der gemelde Statuten 

zullen bijeengeroepen worden tegen den 15 Febr. a.s. 

Brussel, 29 Jan, 1823. 
REPELAER V AN DRIEL. 
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OPDENBERGH AAN VAN MAANEN. 

BDJxelles, ce 5 fevrier 1822. 
A son Excellence Ie Ministre de la 

Justice. 

Monseigneur, 

rai l'honneur d'informer ·Votre Excellence que d'accord avec 
les principales maisons de commerce de cette ville, j'ai soumis Ie 
19 janvier detnier a la sanction de Sa Majeste les statuts pour 
l'erection d'une banque a Bruxelles. 

Je joins ala presente une copie de ces statuts qui ont ete ren
voyes par Ie Roi a l' avis de Son Excellence Ie Ministre des finances. 

La prosperite du commerce national et !'interet de l'etat se 
trouvent intimement lies a l'etablissement de la banque pro
jettee. 

En effet, sous Ie rapport commercial il est reconnu que partout 
ou une institution de ce genre, etablie sur des bases sages, etant 
creee, Ie commerce a pris un accroissement subit, dft principale
ment ala facilite que la circulation de grands capitaux apporte 
dans les transactions. 
. La ville de Bruxelles et en general les provinces meridionales 

sentent Ie besoin de cette institution que rien n'a pu, ni ne peut 
remplacer, et qui devient encore plus urgente par la disparation 
tot ale de l'or et de n9s belles monnaies d'argent et par la circula
tion exclusive des escalins et autres especes inferieures parmi les
quels il s' en trouve un si grand nombre de faux et d'uses: ce que 
entrave singulierement les operations commerciales. 

Sous Ie rapport politique il est inutile d'insister sur la neces
site d'operer enfin entre les deux parties du royaume une fusion 
que beaucoup de causes semblent retarder encore, mais que l'in
teret et la prosperite du pays nklament im¢rieusem~nt. 
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De tous les moyens qui peuvent tendre a ce result at desire, un 
des plus efficaces est, sans contredit, de lier les habitans des dif
ferents provinces par un interet commercial commun. 

Etablir des relations suivies entre la partie du royaume ou Ie 
commerce est Ia premiere branche de prosperite, et la partie qui 
par les produits de son sol et son industrie peut ouvrir un vaste 
champ de speculation, tel doit etre Ie but du gouvernement. 

Mais on ne peut pas esperer raisonnablement de parvenir ace 
but tant que Ie change entre les deux parties du royaume sera 
aussi ruineux. 

Ce change se maintient constamment a 3, 31 et 4i pour cent 
de perte. 

Or, d'une part 1'etablissement d~une banque en Belgique, for
mee et adrninistree par des actionnaires qui jouissent dans ces 
provinces de toute la confiance du public, 

et d'autre part les relations qu'un interet reciproque ferait 
etablir entre cette banque et la banque nationale d' Amsterdam, 

tout concourrait a rendre Ie change d'abord moins avantageux 
et a Ie porter bientot au pair. 

La banque d' Amsterdam, seul, ne peut rien a cet egard, car son 
influence n' agit que sur les provinces septentrionales: elle 
est nulle dans les provinces meridionales et la raison en est simple; 
ses billets ne pouvant etre realises dans cette derniere partie du 
royaume qu' en supportant la perte du change, tout Ie monde y 
pnHere des effets ordinaires de commerce a echeance determinee, 
parce que dans les envois et remises Ia perte d'un billet au porteur 
est irremediable, tandis que celie d'un effet a ordre peut aisement 
se reparer. 

Enfin, l'interet des finances du royaume est egalement lie a l'e
tablissement d'une banque dans ces provinces et surtout dans ce 
moment par !'influence qu' elle peut exercer en favorisant l' exe
cution de la loi prot>osee sur la mise en lot.erie des domaines. 

Son Excellence Ie Ministre des finances a pariaitement develop
pe, dans son discours du 30 janvier, l'avantage qui doit resulter 
pour les finances de la cooperation de la banque d' Amsterdam 
avec la direction des domaines;avantage que la banque de Bruxel
les rendrait encore plus complet. 

Ces diverses considerations, dont Votre Excellence sentira toute 
la justesse, me font esperer qu'elle voudra bien appuyer rna de-
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mande aupres de Sa Majeste, ainsi qu'aupres de Son Excellence 
Ie Ministre des finances, dont je n'ai pas l'honneur d'etre connu 
personnellement. 

J e suis avec respect 
, Monseigneur 

de Votre Excellence 
Ie tres humble et tres obeissant serviteur 

OPDENBERGH. 

STATUTS DE LA BANQUE DE BRUXELLES. 

Article 1 er. II sera etabli, sous l'autorisation du gouverne
ment, une association sous Ia denomination de Banque de 
Bruxelles. 

Le chef-lieu de la societe et Ie domicile social seront etablis a 
Bruxelles. 

2. La duree de la societe est fixee a quinze ann¢es a compter 
du jour OU quatre cents actions auront eM prises. 

3. Le capital de la banque est fixe provisoirement a deux mil
lions de florins des Pays-Bas, divises en quatre mille actions de 
cinq cents florins chaque. 

L'assemblee generale de la banque, dont il est parle ci-apres, 
pourra porter ce capital a quatre millions. 

4. Les actions seront representees par une inscription nomi
nale sur les registres de la banque; elles ne pourront etre mises 
au porteur. 

5. La banque escomptera les lettres de change et autres effets 
de commerce a ordre, a des echeances determinees souscrits par 
des commerc;ants ou autres personnes notoirement solvables. 

Elle pourra faire egalement des avances de fonds sur depot d'ac
tions ou d'effets au porteur. 

6. L'escompte sera per9u a raison du nombre de jours a courir, 
et meme d'un seul, s'il y a lieu. 

7. La qualite d'actionnaire ne donnera aucun droit particulier 
pour etre admis aux escomptes de la banque, a moins de faire 
inscrire ses actions en garantiedes operations a faire avec elle. 

8. La banque ne pourra faire aucun commerce autre que celui 
des matieres d' or et d' argent. 
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9. Elle aura une caisse de depots volontaires de lingots ou 
matieres d'or et d'argent et d'especes monnayees. 

10. Toute personne pourra prendre des arrangemens avec la 
banque pour que celle-ci fasse ses encaissemens et ses payemens. 

La banque ne pourra jamais faire aucune avance. 
11. Le dividende et l'interet annuels des actions seront fixes 

par Ie conseil de la banque d'apres les reglemens a. etablir. 
Vne partie pourra etre retenue et ajoutee au premier capital 

pour former un fonds de reserve. 
12. Tous les actionnaires seront representes par trente d'en

. tn~ eux qui, reunis, formeront l'assembIee generale de la banque. 
13. Ces trente actionnaires seront ceux qui depuis trois mois 

revolus, avant chaque convocation, seront constates avoir Ie plus 
d'actions: 1'actio~naire Ie plus anciennement inscrit, sera preiere. 

14. L'assemblee generale aura lieu au moins unefoischaque 
annee, et elle sera convoquee extraordinairement dans les cas 
prevus par les reglemens. 

II lui sera rendu compte des operations de la banque pendant 
l' annee ecouIee. 

15. Les membres de 1'assembIee generale de la banque ne 
pouvront se faire representer. 

II n'auront qu' une voix chacun, quelque soit Ie nombre d'ac
tions dont ils seront proprietaires. 

16, Nul ne peut etre membre de l'assembIee generale; s'il ne 
jouit des droits civils dans Ie royaume. 

17. La banque sera administree par un directeur, deux asses
seurs et neuf commissaires qui, reunis, formeront Ie conseil de la 
banque. 

Le plus jeune assesseur sera secretaire du conseil. 
18. Le directeur, et en cas d'empechement Ie plus age des as

sesseurs, signera la correspondance; il presidera Ie conseil de la 
banque, fera executer les statuts, les reglemens et les deliberati
ons; il nommera et destituera les agens de la banque et sera charge 
de l' expedition de toutes les affaires courantes. 

19. Le directeur devra etre proprietaire de cent actions au 
moins. Ces cent actions, ainsi que les actions des assesseurs et 
commissaires, seront inalienables pendant la duree de leurs foric
tions. 

20. La direction est confiee pour quinze ans au sieur Frani;ois 
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Opdenbergh, membre du tribunal de commerce et de la chambre 
de comm.erce et des manufactures de Bruxelles. 

21. En cas de retraite du directeur actuel ses successeurs se-
ront nommes pour six ans. 

22. Les assesseurs seront renouveIes tous les trois ans. 
Les commissaires Ie seront par tiers tous les ans. 
IIs seront, les uns et les autres, elus par l'assembIee generale, de 

la maniere prescrite ci-apres art. 32. 
23. En cas de retraite d'un membre du conseil, les membres 

restans pourvoiront a. son remplacement provisoire jusqu'a. la 
plus prochaine convocation annuelle de l'assemblee generale. 

24. II sera forme un conseil particulier d'escompte compose de 
trois commissaires et de quatre membres pris parmi les action
naires negocians a Bruxelles. 

La duree de leurs fonctions sera d'un an. 
lIs seront nommes par Ie conseil de la banque. 
25. Le directeur, les assesseurs, les commissaires et les mem

bres du conseil d' escompte pourront etre reelus. 
26. Les fonctions des commissaires et des membres du conseil 

d'escompte sont gratuites, sauf des droits de presence. 
27. II est accorde a titre d'indemnite au directeur et a ses 

deux assesseurs un quart du benefice au-dela de !'interet de cinq 
pour cent. La repartition s' en fera entre eux dans la proportion de 
cinq neuviemes pour Ie directeur et de deux neuviemes pour cha
cun des assesseurs. 

Ces indemnites ne pourront neanmoins outre passer annuelle
ment lei. somme de dix mille florins pour Ie directeur et de quatre 
mille florins pour chacun des assesseurs. • 

28. La banque est autorisee a emettre, pour la facilite des 
negociations, des billets de banque dans la forme et les proporti
ons a determiner par les reglemens. 

29. Les billets de banque seront echanges a bureau ouvert 
contre des especes. 

30. Des qu'il aura ete pris quatre cents actions, Ie directeur 
convoquera tous les actionnaires en assemblee generale. 

Cette assembIee se formera sous la presidence du doyen d'age; 
les deux plus ages apres lui seront scrutateurs, et Ie plus jeune 
secretaire. 

31. L'assernbIee procedera irnrnediaternent par la voie du 
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scrutin secret, a la majorit6 relative des membres presens, sans 
egard au nombre de leurs actions, ala nomination tant du presi
dent . que de deux scrutateurs et du secretaire, tous destines a 
remplacer Ie bureau provisoire, dont il est parle en l'artic1e prece
dent. 

32. L'assemblee, definitivement constituee, deliberera su rles 
reglemens qui lui seront soumis par Ie directeur et nommera, au 
scrutin secret, les deux assesseurs et les neuf commissaires pour 
former avec Ie directeur, Ie premier conseil de la banque. 

33. Toutes les decisions des assembIees generales seront prises 
ala majorite absolue des membres presens. 

34. La voie du scrutin secret sera employee toutes les fois que 
trois membres de l'assemblee generale auront demande au bureau 
d'y recourir. 

35. Dans toutes les elections, en cas d'egalite de suffrages, ce
lui qui possedera Ie plus d' actions sera pre£ere; et si, sur ce fait, il 
yavait encore egalite, Ie sort en decidera entre eux. 

36. Le conseil de la banque s'installera dans les trois jours de 
Ia nomination de ses membres. 

37. En cas d'envahissement du pays, Ie conseil, s'ille trouve 
convenir, est autorise a proceder ala liquidation de la banque. 

38. Nul actionnaire n'est tenu au-dela. de ses actions. 

Fait a. Bruxelles, ce 19 janvier 1822. 

Signe, OPDENBERGH. 



VII. 

LIJST DER VOORNAAMSTE HANDELSHUIZEN TE AMSTERDAM 
EN ROTTERDAM IN HET JAAR 1800, MEDEGEDEELD DOOR 

L. VAN DEN BERG. 

In de ·collectie Goldberg 1) bevindt rich in port. 205 een tweetallijsten, 

waarin de belangrijkste handelshuizen te Amsterdam .en Rotterdam uit het 

jaar 1800 met hun verbindingen voorkomen. Daar dergelijke min of meer 

volledige opgaven weinig worden aangetroffen, zijn beide lijsten bier 

gepubliceerd. 

LIJSTEN DER VOORNAAMSTE HANDELSHUIZEN TE AMSTERDAM 

EN ROTTERDAM IN DEN JARE 1800, GEDIEND HEBBENDE BIJ 

HET ONTWERPEN DER ORGANISA TIE DER KAMERS VAN KOOP

HANDEL IN DE NOORDELIJKE PROVINCIES. 

1. 

Lijst der voornaamste huizen te Amsterdam in de onderstaande 
commercie-takken. 

1. Bremen. 

Focke en Co. 
Schroder en Garrels. 
G. Methorst. 
Meynhard, Retemeyer en Zoon. 

3. West-Indische colonien. 

Wed. Nic. Joh. Vereul en Zoon. 
Jan en Th. van Marselis. 
Wed. Lambs. Thijm en Zoon. 
P. westrik en Pool. 

A. 
2. Oost-Friesland. 

C. en T. Vissering. 
Wm. Feitama en Zonen. 
H. Rahusen Herm.zn. 
Wm. Methorst Will.zn. 

4. Oost-Indien. 

Temminck en van Twist. 
Jan Daniels en Zoonen. 
Chr. Danl . Hertz. 

') Algemeen Rijksarchief, coli. Goldberg, port. 205. 
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5. Schepen. 

Thamme, Beth en Zoonen. 
Thijme Lubberts en Zoonen. 
Coopman de Wit en Lenaertsz. 
Cornelis SchuurInan. 

7. Fransche Republiek. 

Hogguer & Co. 
r Massai. 
Couderc, Brants en Changmon. 
Texier Gerbet en Co. 
Pontoi en Zoon. 
Severijn en Haesebroek. 

9. Turkeyen. 

H. d'Isay en Co. 
Tomassachi en Co. 
Pruyxio en Co. 
Wed. Uberfeld en Serrurier. 

11. DeneInarken. 

Jacob Dull en Zoonen. 
Herms. Abrm. Insinger. 
Arnoldus Finman. 
Johannes van Hemert. 

13. Portugal. 

Hendrik Gildemeester. 
C. G. de Haan. 
Gerrard Donimer en de Souza. 
W. van Brienen en Zoonen. 

6. Spetiehandel. 

W. C. Tack en Zoon. 
B. en M. Leman Jacobs. 
SaloInon en Lion HerIn anus 

Keyzer. 
Evert Everts en Co. 

8. Spanjen. 

Courtieau, Echenique, Rijnders 
en Co. 

Wed. Pieter van Veen en Zoon. 
Danl . en Abrm. Bierens. 
J oh. Bapt. van Ceulen. 
a Roy en Branger. 

10. Rusland. 

Rd. en Thr. de Smeth. 
Hendrik Hovy. 
F . Bothlingh en Co. 
Wed. M. J. van der Schaaf. 

12. Noorwegen. 

Joachim Brouwer en Zoon. 
Weddik en Wendel. 
Paul Justus Deterrrieyer Wes

lingh. 
Maurits Drey~r en Bondix. 

14. Itallen. 

Lorla en Co. 
Teyler en Teyler van Hall. 
Louis Moyana. 
Guiata Bassi en Co. 

• .. 
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15. Oostzee. 

Steph. en P. de Clercq. 
Wed. Pieter de Vries en Meynts. 
Dupper en Schluiter. 
Pieter de Haan Pieterszn. 

17. Hamburg en Lubeck. 

Faesch en Co. 
Feyh en Zeeman. 
Retemeyer en Boissevain. 
Moses Joseph Getting. 

19. Oostenrijk. 

Goll en Co. 
Gulcher en Zoon. 
Jan Willem Carp en Zoon. 
Van Staphorst, de Barry en Co. 

21 . Braband en Vlaanderen. 

16. Zweeden. 

Jan en Carl Hasselgreen. 
Arwedson en Guillen. 
J. Vergeel en Co. 
Joh. Fahroeus. 

18. Pruissen. 

Braunsberg en Co. 
Breytenfeld en Gregory. 
Gebroeders Cohen. 
Cuny, Bertheau en Luin. 

20. Den Rhijn. 

Christ. Got. Meyer. 
W. Konig en Co. 
Gerlach en Wurfbain. 
Sigrist en Boninger. 

22. Amerika. 

W. en J. W~11ink. 

267 

CharM et Fils. 
W. F. Koch. 
pro Keer en Co. 

Daniel Crom{m}elin en Zoonen. 
J. Hodshon en Zoon. 

Van Hemert en Marchand. 

23. Engeland. 

Melvil en Wolf. 
Muilman en Zoonen. 
Larwood en van Suchtelen. 
Rocquette en van de Poll. 

P. en C. van Eeghen. 
N. en J. van Staphorst en 

Hubbard . . 

24. Luikerland, Aken enz. 

Bock en Koenen. 
Isaac van Eys en Zoonen. 
Gebr. Volckers. 
Ans. · en Ant. Hartsen. 

25. Obligatiehandel. 

Van Aken en Duyvene. 
Ketwich en Voombergh. 
Van Maarseveen en Ie J olle. 
Samuel en David Saportas. 



268 VOORNAAMSTE HANDELSHUIZEN. 

B. Kolonien. 

26. Suriname. 

A. Vereul. 
W. Six. 
D. Wendorp en Zoon. 

28. Berbice. 

J. A. Pool en Co. 
Charbon en Zoon. 
L. Schumacher. 

30. St. Eustatius en 
St. Martin. 

27. Demerary. 

Jan Heemskerk. 
D. Changuion. 
S. van Nooten Jansz. 

29. Cura~o. 

D. Wendorp en Zn. 

31 . Oost-Indien. 
Van Hogendorp. 
Umbgrove. 
H. la CIe te Groningen. 

C. Correspondenten. 

I. Fransche Republiek. 

Couderc, Branfs en Changuion. 
Hoguer. 
G. Severijn. 
Massae. 
Pontoi. 

3. Portugal. 

Hendrik Gildemeester. 
C. G. de Haan. 

5. Turkeyen. 

H. d'Isay. 
Tommasachi en Co. 
Pidi. 

2. Spanje. 

Couteau, Echenique en Rein
ders en Co. 

De wed. P. van Veen en Zoon. 
Goddert Cappeli en Zoonen. 

4. Itallen. 

Lorla en Co. 
Guasta. 
Teyler en Teyler van Hall. 

6. Engeland. 

Melvill e~ Co. 
Larwood en van Suchtelen. 
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7. Amerika. 8. Rusland. 

D. Crommelin en Zoonen. P. de Smeth. 
W. en J. Willink. Bothlink en Co. 
N. en J. van Staphorst en Ms. van der Schaaf. 

Hubbard. 
Joan Hodshon en Zoonen. 

9. Zweeden. 10. Denemarken en Noorwegen. 

Jan en Carl Hasselgreen. 
Arwedson en Gullen. 
Fahreus en Laurin. 

11. Duitschland. 

Jacob Dull en Zoonen. 
Jan Brouwer Joachimsz. 
S. R. Linsen. 

12. Hamburg. 

Ch. Got. Meyer en Zoonen. Braunsberg en Co. 
Van Staphorst, de Bary en Co. Faesch en Co. 
Gulcher en Mulder. Feyen ZooneD.. 

13. Pruyssen. 14. Bremen. 

Focke en Co. Breitenfeld en Gregory. 
Cohen en Co. Retemeyer en Boissevain. 

II. 

Lijst der voornaamste huizen te Rotterdam in de onderstaande 
commercie-takken. 

1. C. van der Kun en Zoonen. 
Gebroeders de Vogel. 
Willem Sarton. 

2. E. Suurmondt, Zonen en Co. 
Van Gennip en Zoon. 

3. C. van der Kun en Zonen. 
E. Suurmondt en Zonen. 
Hubert en Co. 
W. van Dam, ·Zoon en Co. 

} Op de Levant. 

~ Itallen, Venetien en 
~ ook Levant. 

} 

Spanje 'en alle desselfs 
havens. . 
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4. Theod. van Zeller en Co. 
} Portugal. Van Gennip en Zoon. 

W. van Dam, Zoon en Co. 

F. E. van Staveren. -
5. Perier en Zoon. I 

Van Rijkevorsel en Ellinkhuyzen. Frankrijk. 
Hubert en Co. \ 
Pierre Pauvet. , 

6. Coysgame en Lloyds. 
Th. en L. J. Browne. 
Robert Twiss. 
James en James Marchand. 
Wed. Loche en Vink. 
H . Moens en Zonen. 
Rich. Sturenberg 

7. J. F . Vogel. 
F. M. Smit. 

8. Jan Pot en Zoon. 
Com. van der Hoeven en Zoon. 
Th. en L. J. Browne. 
J. F. Hofmann en Zonen. 

9. G. H. Wachter en Zoonen. 
Gebr. van Rossum. 
Durselen en J ung. 

to. Gebr. van Rossum. 
Mathijs Francken en Co. 
J. A. en J. van der Haer en Co. 

11. Pieter Baalde. 
Rocquette, Beeldemaker en Co. 
Havart en Plemp. 
Th. Theod. Cremer. 
Craufurd en Co. 

Engeland, Schotland 
en Ireland. 

~ N oorwegen. 

\ Oostzee, Rusland, Zwe-
den, Denemarken en 
Prmssen. 

I Duitschland en den 
Rhijn, Hamburg, Bre-
men en Embden. 

} Braband en Vlaande-
ren, Luikerland. 

( ~mca. 
N. B. P. Baalde, als kundig veer aile gewesten. 
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12. Wed. Hamilton en Meyners. 
} West-Indil!n. Pieter Wachter. 

Turand, Whaley en Jan Hudig. 

13. A. van Hoboken. Oost-Indien. 

14. Hudig, Blokhuizen en van der Eb. 

I Calis, Kuyper, van Dam en Co. 
Scheepsreederijen. A. van Hoboken. 

Comelis van der Kun en Zonen. 

15. Van Vollenhoven, van Hoogstra-

~ 
Houtwaren van den 

ten en Co. Rhijn en Oostzee. 

16. Pieter van der Wallen, van Vol- ~ In hennip van de Oost-
lenhoven. zee. 

17. R. Mees en Zonen. ~ Spetiehandel. Moses Ezechiel. 

18. D. W. Bisschop. l Obligatien. L. van Zwijndrecht. 





VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER RET JAAR 1919. 

Gedurende het afgeloopen j aar mocht de vereeniging haar eerste 
lustrum herdenken. Ret komt het bestuur voor, dat de in deze vijf 
jaren bereikte resultaten niet onbevredigend zijn: bet aantalleden 
geeft reden tot voldoening en heeft thans de vijfhonderd over
schreden; een aantal handelsarchieven, waaronder sommige van 
nationale beteekenis, zijn hetzij in eigendom, hetzij in bruik
leen ontvangen, de beschikking over een gebouw, waarin de 
archieven zijn geplaatst, is verkregen, en er is een begin gemaakt 
met de publicatie v~n kleinere en grootere bijdragen op het gebied 
der economische geschiedenis van Nederland en kolonien. Ret 
bestuur vertrouwt bij de voortzetting van zijn arbeid op dezelfde 
medewerking te mogen rekenen, die het tot dusver heeft aan-
getroffen. , 

De vereeniging ondervond in 1919 voor het eerst de voor
deelen van een eigen archiefgebouw. De verkregen archieven 
konden systematisch geordend en de losse stukken in portefeuilles 
geborgen worden. Alle vertrekken, die daarvoor in aanmerking 
komen, zijn thans van archiefrekken voorzien. Voor · nieuwe 
aanwinsten is nog ruimte aanwezig. Maar al is er nog speling, het 
bestuur is van meening, dat de nog beschikbare ruimte niet heel 
lang voldoende zal zijn, daar zoowel de.archieven als de biblio
theek, met inbegrip van het depot van documentatie, snel toe
nemen. Daar komt bij, dat het gebouw binnen eenige jaren 
wegens den aanleg van een nieuwen verkeersweg zal worden ge
amoveerd. Bij het zoeken naar een gebouw, dat meer ruimte 
biedt, hoopt het bestuur de medewerking van het gemeentebestuur 
van '.s-Gravenhage in dezelfde mate te mogen ondervinden als 
door dit college bij het afstaan van het tegenwoordige gebouw is 
betoond. 
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In het personeel kwam verandering wegens het vertrek van 
mej . A. Wildt Meyboom, die eene andere functie aanvaardde. In 
haar plaats werden mej. R. E. Tuyt en mej. W. van der Burg aan
gesteld, die resp. op 15 April en 1 Mei 1919 in functie traden. De 
heer van Reedt Dortland bleef als commies aan het Archief ver
bonden. 

Het bestuur vermeldt gaarne, dat op zijn :verzoek tot subsidie
verhooging wegens de stijging der exploitatiekosten door de de
partementen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel gunstig is beschikt; op de be
grooting van elk dier departementen voor het jaar 1920 is voorge
steld het subsi~ie tot f 2500. - te verhoogen. De steeds voortgaan
de stijging der onkosten van het Archief, de noodzakelijke verhoo
ging der salarissen, alsmede de groote toename der drukkosten van 
de publicaties der vereeniging nopen echter naar nieuwe verster
king der geldmiddelen om te zien. 

Voor het Publicatiefonds bleef het aantal contribuanten ge
handhaafd; het bedrag der contributies beloopt evenals het 
vorige jaar f 4000.-. Een vermeerdering hiervan blijft in verband 
met de plannen der vereeniging zeer gewenscht. 

Het aantalleden steeg dit jaar wederom in niet onaanzienlijke 
mate; het bedraagt thans 503 tegen 449 in het voorafgaande jaar. 
Bovendien telde de vereen~ging twee correspondeerende leden, zes 
donateurs, achttien donateurs voor het leven en 44 donateurs 
voor het Publicatiefonds. 

De vereeniging trad in het laatst van het jaar gaarne toe tot het 
Comite, dat zich op initiatief van den Raad van Beheer van het 
Koloniaal Instituut en van het Bestuur van het Historisch Ge
nootschap voorstelt koloniaal-historische publicaties ter hand te 
nemen. De heer Posthumus werd als haar vertegenwoordiger in 
het comite aangewezen. 

Op verzoek van het bestuur verklaarde de heer G. J. Honig te 
Zaandijk zich bereid als nieuw lid tot het bestuur toe te treden. 
De heer van Gelder, die aan de beurt van aftreden was, werd door 
de algemeene vergadering herkozen. In de samenstelling der com
missies kwam geen wijziging. 

De gemeente-archivaris van Rotterdam, dr. E. Wiersum, ver
plichtte de vereeniging door een vertrek op het archief voor 
tijdelijke werkzaamheden ter beschikking te stellen. 
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Het door den directeur uitgebrachte verslag treft men hier
achter aan. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 Maart 1920. 

Hefbestuur van het N ederlandsch ". 
Economisch-Historisch Archief, 

G. W. KERNKAMP, Voorzitter. 
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretaris. 
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JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN 
HET ARCHIEF. . 

In het afgeloopen j aar werdhet Archief bij beschikking van 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Maart 1919 n°. 875, afd. K. W., op de lijst van instellingen ge
plaatst, waaraan archiefstukken kunnen worden uitgeleend. 

De verkregen archieven zijn thaps geordend en op rekken ge
plaatst. Ten einde de zich gestadig uitbreidende verzamelingen 
sysfematisch te kunnen plaatsen, is overgegaan tot het aanbren
gen van archiefrekken in de bovenvertrekken. Daar ijzeren rek
ken niet te verkrijgen waren, werd met het opstellen van houten 
stellingen volstaan. Dit is echter slechts een tijdelijke moeilijk
heid geweest; voortaan kunnen weer ijzeren rekken worden aan
gekocht. 

Een groot aantal nieuwe aanwinsten werd verkregen. De heer 
P. Loopuyt te Schiedam stond opnieuw een aantal bescheiden af, 
die tot de reeds vroeger geschonken papieren der opeenvolgende 
firma's Loopuyt behooren: Bovendien werd van denzelfde het 
archief van de broederschap der makelaars te Schiedam ontvan
gen, dat bescheiden over de jaren 1827-1860 bevat. 

Door tusschenkomst van den rijksarchivaris van Utrecht, mr. 
S. Muller Fzn., werden twee portefeuilles papieren betreffende de 
familie Nepveu ontvangen, die op de exploitatie van plantages in 
Suriname. in de tweede helft der achttiende eeuw betrekking heb
ben. Bijlage I geeft van deze verzameling een overzicht. 

Van denzelfde werd later nog een deel met correspondentie 
over de plantage Vredenstein in de jaren 1777 -1778 ~erkregen. 

Deze gegevens aangaande het vroegere plantage-bedrijf in de 
West werden op welkome wijze door een aantal document en aan
gevuld, die door de vriendelijke bemiddeling van den Algemeenen 
Rijksarchivaris, prof. Fruin, werden ontvangen: een verzameling 
stukken, uit den boedel van Mr. P. A. Brugmans, indertijd stads
advocaat te Amsterdam, afkomstig en aldaar in 1891 overleden, 
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welke stukken door mr. G. J. Boissevain c.s. in hunne hoedanig
heid van erfgenamen van wijlen mr. Brugmans aan het Algemeen 
Rijksarchief waren afgestaan met verlof om daaraan die bestem
ming te geven, die q.en Algemeenen Rijksarchivaris raadza,am 
mocht voorkomen. Deze papierenbleken afkomstig te zijn 
van mr. A. Brugmans, die van 1827 tot 1877 insgelijks de 
advocatenpractijk te Amsterdam heeft uitgeoefend en als rec~ts
kundig raadsman betrokken is geweest bij verschillende fondsen 
van hypothecaire leeningen, voorheen aan de eigenaars van West
Indische plantages verstrekt. De verzameling bestaat · voor het 
meerendeel uit notarieele acten, administratie-rekeningen, memo
ries, adviezen, correspondenties en dergelijke stukken, op de ge
schiedenis dier leeningen en de exploitatie van plant ages betrek
king hebbende. Zij loopen over de jaren 1834-'-1885. De inhoud 
ervan blijkt uit bijlage II. 

Nog een vierde aanwinst aangaande West-Indie werd verkre
gen door verwerving van een drietal portefeuilles met bescheiden 
bet;reffende den grooten landbouw in Suriname in de eerste helft 
der twintigste eeuw. 

Door bemiddeling van ons lid, den heer C. van Eeghen te Am
sterdam, werd van den heer T. A. Geels aldaar een catalogus van 
de lijnwadenveilingen der Oost-Indische Compagnie in het jaar 
1763 ten geschenke ontvangen, waarvan het belang door de daar
in genoteerde verkoopsprijzen wordt verhoogd. 

Van prof. mr. D. van Blom te Leiden werden een drietal 
registers. betreffende de firma Van der Goot en Barends te 
Hoogezand verkregen, waarvan twee opgav.en vanscheepsdeelen 
en vorderingen bevatt~n en het derde het journaalboek van deze 
fin;na vonnt, die tezamen een bijdrage geven tot de kennis der 
geschiedenis van de scheepvaart, door een reederin de noordelijke 
gewesten sinds de tweede helft der negentiende eeuw (1864-
1908) uitgeoefend. 

Van ons lid Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Utrecht 
werd een groot aantal couranten en regeeringspublicaties betref-
fende Zuid-Afrika ontvangen. . 

Door aankoop werd verworven het "Huysboeck" van Jacob van 
Leeuwen, gehouden door diens.schoonvader Jan van Hout, secre
taris van Leiden, ten behoeve van zijn kinderen, daf interessante 
gegevens over de kosten van het levensonderhoud in het begin der 



XXXIV JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN HET ARCHIEF. 

zeventiende eeuw, in het bijzonder over prijzen van artikelen in 
dien tijd bevat. Het register is van 1604-1617 gehouden. 

Voorts werden aangekocht: 
Papieren betreffende de verhooging der vrachtlijsten van de 

beurtschippers van Amsterdam op den Bosch, 1807; 
Concept-reglement van het kleermakersgilde te Amsterdam, 

1805; 
Plan om de "fabriek van laakenen" hier te lande te doen £10-

reeren, 
alsmede een handschrift van G. F. Meylan, Geschiedkundig 

overzigt van den handel der Europeezen in Japan. 
De in het vorig jaar verworven bescheiden van de afdeeling 

Documentatie der Koninklijke Bibliotheek betreffende de krisis
maatregelen werden zooveel mogelijk gecompleteerd. Niet alleen 
gingen tal van krisisinstellingen door met het zenden van hun 
circulaires enz., maar van verscheidene, die tot nog toe geen ge
gevens hadden toegezonden, werden deze nieuw aangevraagd en, 
van een 54-tal, ook verkregen. Ook in andere richting werd er naar 
gestreefd dit materiaal te completeeren door te trachten de voor
handen gegevens aangaande landbouw-organisaties, cooperatieve 
vereenigingen en patroonsvereenigingen aan te v:uilen. In het 
geheel werden daartoe in het laatst van het vereenigingsjaar ruim 
5000 brieven verzonden. De voorloopige uitslag hiervan was dat 
260 organisaties op dit gebied zich bereid toonden tot het inzenden , 
van gegevens mede te werken. 

Een po'ging door middel van eene advertentie in enkele bladen 
materiaal betreffende de geschiedenis van de vakvereenigingen 
hier te lande te verkrijgen gaf een niet onbevredigend resultaat. 

Ook de bibliotheek op economisch-historisch gebied breidde 
zich aanzienlijk uit. Gedurende het jaar 1919 werden aangekocht 
of ten geschenke ontvangen 550 nummers, zoodat het geheele aan
tal werken thans 2588 bedraagt. 

Aan de verwerving van gedenkboeken werd, evenals in voor
gaande jaren, bijzondere zorg besteed. De reeks hiervan bestaat 
thans uit 116 deelen. Een lijst hiervan is onder bijlage III opge
nomen. 

Het gebruik van de bibliotheek werd zeer bevorderd door de 
vervaardiging van een kaart-catalogus, die in het begin van het 
jaar gereed kwam. Daama werd overgegaan tot het samenstellen 
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van een systematischen catalogus, die thans gereed is. Beide cata
logi zijn, ten behoeve der bezoekers, ter raadpleging in de werkka
mer geplaatst. 

Ret aantal bezoekers van het Archief neemt gestadig toe; een 
drietal personen kwamen in verband met hun studien geregeld 
op het Archief werken. In hoofdzaak werden door de bezoekers de 
verzamelingen Loopuyt, Fijenoord, Maatschappij van Nijverheid, 
Vlaer en Kol, oude prijscouranten van effecten, gedenkboeken, 
alsmede het depOt van documentatie geraadpleegd. Buitendien 
werden 55 deelen uit verschillende collecties naar elders uitge
leend. Ret archief-Noortdijck werd, voor zbover het de daarin 
aanwezige handelsbrieven betrof, ten behoeve van de Commissie 
ter bestudeering van de handelstaal der zeventiende eeuw naar 
het gemeente-an~hief te Rotterdam ter inzage gezonden. Uit het 
depOt van documentatie werden in het geheel 23 stul<:ken uitge
leend. 

De bibliotheek werd in den loop van het jaar in het onderling 
ruilverkeer der bibliotheken hier te lande opgenomen. Met het 
Bureau der Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien 
en met het Ristorisch Genootschap trad de vereeniging in ruilver
keer. 

Met de zorg voor de dagelijksche zaken en de huishoudelijke 
aangelegenheden, alsmede met de ordening en beschrijving van de 
bibliotheek en het depOt van documentatie en met de voorloopige 
ordening van de archieven bleef de commies, de heer P. R. van 
Reedt Dortland, belast. Met ingang van 15 April verkreegmej. A. 
Wildt Meyboom op haar verzoek eervol ontslag uit hare betrek
king; in haar plaats trad mej. L. W. Goudswaard, die in het bij
zonder bij de beschrijving der bibliotheek assisteerde. Zoowel zij 
als de beide nieuw benoemde beambten, mej. R. E. Tuyt en mej. 
W. van der Burg, werden met het vervaardigen van copieen door 
de schrijfmachine belast. Een aantal stukken uit zeventiende
eeuwsche notarisprotocollen werd ten behoeve van de publicatie 
over de Nederlandsche ceramiek van dr. van Gelder overgenomen, 
alsmede een groot aantal bescheiden uit de negentiende eeuw voor 
die van prof. Posthumus. De beambten verrichtten hun werk met 
grooten ijver. Op voorstel van den directeur werd hun in October 
een maand extra-salaris, overeenkomstig de rijksre~eling, door de 
vereeniging uitgekeerd. 
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In vergelijking met het voorafgaande j aar is de omvang der 
werkzaamheden be1angrijk gestegen. Vandaar dat de directeur 
zich doorgaans twee- a driemaal per week op het Archief beyond. 

De Algemeene Rijksarchivaris, prof. Fruin, verplichtte de ver
eeniging door een regeling te treffen, waardoor stukken uit het 
depOt van het rijksarchief op gemakkelijke wijze naar het Archief 
konden worden vervoerd. 

De heer P. Loopuyt te Schiedam, die reeds herhaaldelijk van 
zijne belangstelling in het werk der vereeniging heeft doen blijken, 
heeft het Archief opnieuw aan zich verplicht door zijn aanbod de 
kosten v09r het vervaardigen van een honderd-tal portefeuilles, 
waarin de papieren der firma's Loopuyt zouden kunnen worden 
geborgen, op zich te nemen. Dit geschenk is zeer op prijs gesteld. 

• 



BIJLAGE I. 

INVENTARIS VAN DE PAPIEREN DER FAMILIE NEPVEU 
AANGAANDE PLANTAGES IN SURINAME. 

1. Genealogie der familie Nepveu 1704-1718. 
2. Uittreksel uit "Narative of a five years expedition against the 

revolted Negroes of Suriname in Guyana .... 1772-1777, .... by 
J. G. Stedman. 2d ed. London 1806, W. ill. 4°" van plaatsen, waarin 
over den Gouverneur J. Nepveu wordt gesproken . . 

3. Taxatie plantage Vrouwenvlijt. 1764. 
4. Brief van Mevrouw J. A. Nepveu-Andenrugghe aan L. J. Nepveu. 

1764. 
5. Aanvraag van J. Nepveu aan de Directie Geoctr. Societijt van 

Suriname om een grootere concessie. ± 1755. 
6. Brief van C. ·Andenrugghe aan J. Nepveu.1765. 
7. Copy van een wisselbrief. 1767. 
8. Acte van verkoop plantage Spieringszorg aan A. Seonnet en N. 

Valois door J. Le Mare (nog niet afbetaald aan J. N epv~u, die eene 
vordering houdt) . 1769. 

9. Contract van aanbesteding gebouw van J. Nepveu. 1771. 
10. Berioht over aankoop plantage Spieringshoek (van J. Nepveu. 

± 1771). 
11. Aan G. H. de Wilde van J. Nepveu over opname van hypotheek. 

1771. 
12. Schuldbekentenis groot 1212.000 door J. Nepveu aan A. de Wilde. 

1772. Idem copie. 
13. Aan A. S. Duplessis over handelingen van G. H. de Wilde. 1773. 
14. Aan idem over denzelfde. z. j. (1773?). Copie. 
15. Remarques (van J. Nepveu) op Calculatien van den heer de Wilde. 

z. j. 
16. Extractbrieven van de Wilde met remar<iues ~ z. j. 
17. Acte tot machtiging van S. Duplessis. 1774. 
18. Idem tot machtiging van S. Duplessis en J. F. Tannay. 1774. 
19. Quitantie van aankoop van 20 slaven door J. Nepveu. 1774. 
20. 

21. 
22. 
23. 

Bewijs van hypotheek op plantages Hegt en Sterk, Singularite. 
Spieringshoek. Buyslust en Stolkersvleyt. groot 1212.000 (opge
nomen 1772). 1774. 
Prisatie plantages Stolkersvleyt en 

Hegt en Sterk. 
La Singularite. 

Buyslust. 1774. 
1774. 
1774. 
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24. Prisatie . plantage Spieringshoek. 1774. \ 
25. Certificaat, dat N. J. Vereul niet zal opponeeren tegen inbezitneming 

van terrein door J. Nepveu tusschen Stolkersvleyt en Vriendsbeleyt. 
1774. 

26. Opgave personeel voor het Comptoir tegen de wegloopers in den 
boedel van t Vrouwe E. Nepveu-Buys. z. j . (t 1775). 

27. J. Nepveu aan Mr. Scherping over proces inzake eene slavin van 
t E . Nepveu-Buys. 1775. 

28. Nota op de prepositien van F . C. Stolkert inzake boedelscheiding 
t E . Nepveu door J. Nepveu. 1775. 

29. Exploit tegen F. C. Stolkert inzake boedelscheiding door J. Nepveu. 
1775 en copie. 

30. Remonstrantie van J. Nepveu inzake de boedelscheiding (klad): 
Idem fragment. z. j. 

31. Boedelscheiding. Ongedateerd . . Idem klad. z. j . 
32 . Schets van verdeeling van de effecten in den boedeI. z. j. 
33. Recapitulatie en nadere prepositie. (1775) . 
34. Verzoek van J. Nepveu en F. C. Stolker tot verkoop te mogen over

gaan. 1775. 
35. Bewijs van onbezwaardheid Gebouwen en erven te Paramaribo. 

1775. 
36. Bewijs van onbezwaardheid plantage Guldenvlies. 1776. 
37. Gelegenheidsgedicht aan L. J. Nepveu bij het verlaten van Suriname. 

1776. 
38. Nota en rekening t Petr. Geertr. Nepveu. 1777. 
39. Overdracht plantage Zoelen aan M. J. de Meinertshagen-Nepveu. 

1778 (copie) . 
40. Brief van I. P . Morin (oom) aan L. J. Nepveu. 177B. 
41. Fragment van een brief van J. A. van de Velde (schoonzoon) aan 

J. Nepveu. 1777. 
42. Inkomsten en uitgaven J. Nepveu. 1773-1778. 
43. Brief van M. J. de Meinertshagen-Nepveu aan J. L. Nepveu. 

10-3-1779. 
44. M. J. de Meinertshagen-Nepveu aan idem. 10-4-

1779. 
45, P. de Meinertshagen en Mevr. aan idem. z. j . (1779-' 83) . 
46. P. de Meinertshagen aan idem. z.j . (1779-'83). 
47. I. M. Morin en A. H . C. Burmester aan idem. 13-3-'79. 
48.· A. H. C. Burmester aan idem. 24-6--' 79. 
49. A. H. C. Burmester aan idem. 25--8-' 79. 
50. P . de Meinertshagen aan idem. 13-4-'80. 
51. A. H . C. Burmester aan idem. 26-7-'80. 
52. I. P . Morin en A. H . C. Burmester aan idem. 24-2-'81. 
53. I. P . Morin en A. H . C. Burmester aan idem. 27-10-'81. 
54. A. H. C. Burmester aan idem. 27-10-'81. 
55. A. H . C. Burmester en gelijk1. copie aan idem. 27-4-

'82. 
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BIJLAGE II. 

STUKKEN BETRFEFENDE WEST-INDISCHE PLANTAGE
LEENINGEN. (Verzameling MR. P. A. BRUGMANS). 

1. Stukken betreffende den overgang in algeheelen eigendom der Suri
naamsche plantages Accaribo en La Liberte aan den Illede-eigenaar 
Th. van Schaak--te Amsterdam. 1834-1839. 1 omslag. ' 

2. Stukken betreffende de geschillen tusschen de eigenaars van de Suri
naamsche plantages Rozenburg, Mon Byou, enz. mitsgaders de aan
deelhouders in de daarop gevestigde negotiatie onder directie van 
de firma L. P. Bienfait en Zoon te Amsterdam en genoemde firma 
over het door haar gevoerd beheer. c. 1842-1847. 1 o~slag. 

3. Copie-acte, waarbij F. de Para vIcini en haar mede-eigenaren der Suri
naainsche plantage Sorgvliet aan P. Poel te Amsterdam c.s. volmacht 
geven om hun belangen ten opzichte dier bezitting waar te nemen. 
Met bijbehoorende stukken. 1846 November 2. 1 omslag. 

4. Minuut-advies van mr. A. Brugmans voor J. J. A. Santhagens c.s. in 
zake het nederleggen van hun commissarisschap over de hypothecaire 
leening, in 1771 verstrekt aan de Surinaamsche plantages Adrichem, 
Palmereneribo, Surinombo en Waterland. Met bijbehoorende stuk
ken. c. 1846. 1 omslag. 

5. Brief aan Brugmans van H. H. Meijer te Leiden over de bewaring 
van eenige papieren van het kantoor van Fraissinet, met bijlagen. 
1847 Maart 7. 1 omslag. 

6. Briefwisseling tusschen mr. A. Brugmans en de eigenaren der Suri
naamsche plantage Vredenburg over het opnemen eener hypothecaire 
leening. Met bijbehoorende minuut-memories van Brugmans en an
dere stukken. Eerste helft der 1ge eeuw. 1 omslag. 

7. Stukken betreffende een geschil tusschen de firma J. S. van de Poll 
te Amsterdam, directrice van het fonds van eigendom der plantage 
The Garden of Eden in Demerary en haar gevolmachtigden aldaar 
S. H. Hoola van Nooten en J. C. Schade van Westrum, over de uit
beta ling van een door hen getrokken wissel; over de aanstelling van 
a,ndere gevolmachtigden enz. c. 1850. 1 omslag. 

) 

N. B. Vele brieven, door genoemde firma over 
deze quaestie aan Van Nooten en Schade ge
richt, zijn ontworpen door tnr. A. Brugmans. 
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8. Minuut-advies van mr. A. Brugmans voor de firma J. S. van de Poll 
qq. over de vraag of de cOqlmissarissen en gecommitteerden "tot de 
negotiatie va eenige planters in de kolonie Suriname" de vereischte 
bevoegdheid bezitten om de directeuren te machtigen tot den verkoop 
van de daartoe behoorende Surinaamsche plantage Potribo. Met 
bijbehoorende stukken. 1852. 1 omslag. 

9. Stukken betreffende de vordering op den insolventen boedel van A. 
van Heijningen op St. Martin, toekomende aan de houders van obli
gatien der in 1779 aan hem verstrekte hypothecaire leerung. c. 1852. 
1 omslag. 

N . B. Klaarblijkelijk heeft Brugmans deze 
obligatiehouders met zijn raad bijgestaan. 

10. Bri-even aan mr. A. Brugmans van J. en Th. Marcellis, uit naam van 
de "directeuren van het fonds van Deutz", en van anderen betreffen
de de overbrenging van de slavenmacht der plantage Katwijk in 
Suriname naar de plantage Johannesburg aldaar. Met bijbehoorende 
stukken. 1853 Januari 10-1853 Juli 7. 1 omslag. 

11. Minuut- of concept-advies (van mr. A. Brugmans?) over de vraag 
of tot verkoop der Surinaamsche plantage Beekvliet mag worden 
overgegaan zonder toestemming van de belanghebbenden in de haar 
indertijd verstrekte hypothecaire leening. 1854. 1 stuk. 

12. Stukken omtrent de nalatenschappen van J. H. Schafer (Schaap) en 
A. Mackintosh in Suriname. 1855--1864. 1 omslag. 

N. B. Waarschijnlijk is Brugmans bij deze 
zaken betrokken geweest als rechtskundig 
raadsman. 

13. Minuut-nota's en copie-adviezen van mr. A. Brugmans en anderen 
over de geschillen tusschen de commissarissen van het fonds van 
negotiatie in 1772 onder directie van de firma B. van den Santheuvel 
en Zoon te Amsterdam opgericht ten behoeve van eenige planters in 
Essequebo en' Demerary en de aandeelhouders over de nadeelen, door 
hen geleden ten gevolge van het slecht beheer van den directeur, enz. 
Met bijbehoorende stukken. c. 1856-1874. 1 pak. 

14. Stukken betreffende een geschil tusschen G. C. Bosch Reitz te Am
sterdam en H . C. Bicker Caarten en Smit te Rotterdam over de vol
doening van het door laatstgenoemden gevorderde sleeploon van 
een aan Bosch Reitz toebehoorend schip. 1857. 1 omslag. 

IS. Stukken betreffende een geschil tusschen de belanghebbenden in 
de hypothecaire leening aan de Surinaamsche plantage Vrouwenvlijt, 
en de Moravische Broedergemeente als eigenares. c. 1857. 

N. B. Waarschijnlijk heeft mr. A. Brugmans
de belanghebbenden met zijn raad voorgelicht. 
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16. Minuut-advies van mr. A. Brugmans voor de firma P. Poel en Zonen 
te Amsterdam, gemachtigden der belanghebbenden bij de Surinaam
sche plantage Meerzorg, over eenige bepalingen in de acte van over
eenkomst, in 1733 tusschen de toenmalige eigenaren dier plantage 
aangegaan. Met bijbehoorende stukken. 1859 April 4. ' 1 omslag . 

• 
17. Brief van H. J. Blancker in Suriname aan de firma Charbon en Zoon 

te Amsterdam in zake de vergoedingen aan de Surinaamsche planta
ges Hamburg en L'Esperance toekbmende wegens de slaven-eman
cipatie. Met bijlage. 1863 April 4. 1 stuk. 

18. Minuut-advies van mr. A. Brugmans voor den notaris P . Louwerse 
te Amsterdam en brief aan Brugmans van U. Wilkens aldaar over 
den verkoop der Suri9-aamsche plantage Dijkveld. Met bijbehoorende 
stukken. 1863 April 3-1863 April 12. 1 omslag. 

19. Brieven van U. Wilkens qq. te Amsterdam aan mr. A. Brugmans in 
zake .. de verkoop en tegemoetkoming voor de slavenmagt" der 
Surinaamsche plantage Cannawapapipo 1863 December 2-1863 
December 4. 1 omslag. 

20. Stukken betreffende een vordering der firma Fraissinet en van Baak 
te Amsterdam, directeuren van een fonds van negotiatie voor de 
Surinaamsche plantages De Hoop enz., op het gouvernement van 
Suriname wegens de vergoeding, haar toekomende uit hoofde van de 
slaven-emancipatie. 1863-1865. 1 omslag. 

N. B . Hierbij een minuut-conceptbrief van mr. 
A. Brugmans. 

21. Minuut-nota van mr. A. Brugmans omtrent de wijze, waarop M. A. C 
van den Lande, wed. B. van Enst, eigenares is geworden van een acht
ste deel der plantage Rac a. Rac (in Suriname ?). c. 1863. 1 stuk. 

22. Brieven (meerendeels afschriften) van de firma J. S. van de Poll te 
Amsterdam, directrice van de fondsen van eigendom der Surinaam
sche plantages Zorg en Hoop, Bleijendaal, Pombo, Purmerend en 
Beekvliet, van haar gevolmachtigde te Paramaribo mr. G. J. A. 
Bosch Reitz, betreffende de geschillen tusschen die firma en het Gou
vernement van Suriname over de door haar gepretendeerde vergoe
ding wegens de slaven-emancipatie. 1863-1866. 1 omslag. 

N. B. Hierbij ook een brief over dezelfde zaak 
van mr. C. Heijlidy te Paramaribo en eencopie
brief van genoemde firma aan mr. A. Brugmans, 
alsmede een copie-brief van Brugmans aan haar. 

23. Stukken betreffende de geschillen tusschen de eigenaren van de Suri
naamsche plantage La ]alol,lse en eenige houders van aandeelen in de 
daarop gevestigde negotiatie over de afdoening dier schulden. c. 1864. 
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24. Rekeningen voor een zesde deel van de plantage Breukelerwaard en 
den houtgrond Bergendal in Suriname. 1866. 1 omslag. 

N. B. De rekeningen zijn geteekend door mr. 
G. J. A. Bosch Reitz qq. te Paramaribo. Waar
schijnlijk behoorde dit zesde deel tot een fonds, 
waarvan de firma J. S. van de Poll directrice was, 
als wier gevolmachtigde Bosch Reitz zich des
tijds in Suriname bevond. 

25. Minuut-advies van mr. A. Brugmans aan G. Livio over de aapspraken 
van de gravin de Pages, mede-eigenares der Surinaamsche plantage 
Nieuwzorg, op vergoeding wegens de .slaven-emancipatie. 1874 . ) 

Augustus 4. 1 stuk. 

26. Stukken betreffende de vereffening tusschen de beneficiaire erfgena
men van W. Poel te Amsterdam en hun mede-eigenaren der Suri
naamsche plantage Meerzorg. c. 1885. 

N. B. Mr. P. S. Brugmans was in deze zaak ge
machtigde van de erven Poe!. 

27. Minuut-advies van mr. A. Brugmans over een ontwerp-consignatie
contract tusschen de gebroeders Hartsen te Amsterdam en de firma 
Meisner en Kopersmit & Co. te Samarang en Batavia. Met copie 
(van dit ontwerp-contract?) ongedateerd. 1 omslag. 

! 
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BIJLAGE III. 

LIJST VAN GEDENKSCHRIFTEN BETREFFENDE ORGANI
SATIES, WERKZAAM OP ECONOMISCH GEBIED. 

I. Algemeen. 

1. Rotterdam in honderd jaren 1813-1913. Gedenkhoek voor den jare 
1913. Rotterdam. z. j . M. pI. 4°. 

2. Gedenkboek van de Nederlandsche handel en industrie in 1913. Jubi
leum-uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Neerlands 
Onafhankelijkheid. Rotterdam z. j . (1913). M. pI. fol 

3. Gedenkboek van de Zaansche Handel en Nijverheid (door E. Veen). 
Haarlem z. j. (1911). 8°. obI. 

4. Benit, H. A. Redevoering over het 200-jarig bestaan der kolonie Wil
dervank. Uitgesproken op 18 December 1849 en met eenige aanteeke
ningen vermeerderd. Wildervank. 1850. M. krt. 8°. 

II. Industrie. 

1. Enschede, Joh. Het bedrijf der Enschede's. Voordracht gehouden op 
19 J uni 1903 ter gelegenheid van de aanstaande viering van het 200-
jarig bestaan van het bedrijf. Haarlem, 1903.8°. 

(Ook met Franschen tekst). 

2. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der 
"Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer", Wapenveld. Z. pI. 
1911. M. pI. 8°. 

3. Lettergieterij van J oh. Enschede & Zonen, Gedenkschrift ter gelegen
heid van haar honderdvijftigjarig bestaan op 9 Maart 1893. Haarlem, 
z.j. (1893). M . pI. 4°. . 

4. Gedenkschrift van de Amsterdamsche hoek- en steendrukkerij voor
heen Ellerman, Harms & Co. "Een eeuw". Amsterdam, 1902. M. pI. 8°. 

5. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de hoek
drukkerij der firma de Swart & Zonen, 's-Gravenhage, 1804--1904, 
(door G. ]. de Swart). 's-Gravenhage, 1904. M. pI. 8°. 

6. Dijksterhuis, B. Een industrieel geslacht 1808-1908. Gedenkschrift 
der firma's Diepen, Jellinghaus & Co. 1808. J . N.Diepen&Co., 1845. 
Gebroeders Diepen, 1870. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

7. Zaalberg, J. C. Fabriek van woll~n d~kens, duffels enz. Leiden 1814--
1914. (Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan). Z. pI. 
en j. M. pI. 4°. 
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8 Gedenkboek van firma P. Gelderman & Zonen te OldenzaaI. 1816-
1916. Z. pI. en j. M. pI. 8°. obI. 

9. Wins, H. C. Gedenkboek ter herinnering aan het l00-jarig bestaan der 
commanditaire vennootschap firma Gebr. Philips te Maastricht (ta
baksfabrikanten) 1817-1917. Z. pI. en j. M. pI. 8°. obI. 

10. Enschede, J. W. De boek- en handelsdrukkerij C. A. Spin & Zoon te 
Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar 100-jarig bestaan. Am
sterdam 1919. M. pI. 8°. 

11. Herinneringen bij de 6O-jarige gedachtenisviering der Koninklijke Ne
derlandsche fabriek van gouden en ziIveren werken van J. M. van 
Kempen & Zonen te Voorschoten. Z. pI. en j. (1896).4°. 

12. JubiIeum S. A. de Flines 1854-1904 als lid der firma Blikman en 
Sartorius. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

13. Jubilee-uitgave van de Naamlooze Vennootschap IJzergieterijen en 
Emailleerfabrieken .. deEtna", Breda 1856-1916.Z.pI.enj. M.pI. 8°. 
obI. 

14. Gedenkboek 1863-1913 uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan der Nederlandsch Indische Gasmaatschappij. Z. pI. en j. M. 
pI. 8°. obI. 

Ook onder den titel: Geschiedenis vap. de Ned. Ind. Gas Mij. 

15. Herinnering (Ter) aan het 50-jarig bestaan der Firma H. Pander & 
Zonen. 1863-1913. Z. pI. en j. M. pI. 8°. . 

16. Loos, D. de. De Leidsche broodfabriek gedurende haar 25-jarig be
staan. Leiden 1892. 8°. 

17. Gedenkboek van de Nederlandsche Fabriek van bronswerken voor
heen Becht en Dyserinck. Amsterdam 1867-1917. Z. pI. en j. M. pI. 
8°. obI. 

18. De Machinefabriek van Gebroeders Stork & Co. te Hengelo. Gedenk
schrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 4 September 1893. 
's-Gravenhage, z. j. 4°. 

19. Gedenkboek van het Technisch Bureau E. Rombouts, 1888--1913. Z. 
pI. en j. (1913). M. pI. 4°. 

20. Herinnering aan het 10-jarig bestaan der Vereeniging 's-Gravenhaag
sche Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging .. De Hoop" 
1888--1898. Z. pI. en j. M. pI. 8°. obI. 

21. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de N. V. Nederlandsche fabriek van Werktuigen en Spoorweg
materieel genaamd Werkspoor. Amsterdam, 1916. M. pI. 8°. obI. 
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22. Gedenkboekder Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrie
ken 1891-1916. Eindhoven, z. j. 8°. obI. 

23. Gedenkboek van de Nederlandsche SChe"epsbouw-Maatscpappij te 
Amsterdam. 1894-24 Augustus 1919. Z. pI. en j. M. pI. 8°. obI. 

24. Heemaf. Hengelo. Een terugblik. 1894-;-1914. Overdruk uit de We
reldkroniek 11--4-1914. M. pI. 8°. 

III. Handel. 

1. Gedenkschrift aangeboden ter gelegenheid van het 100-jarig b8staan 
der firma Wed. J. Leupen & Zonen te Haarlem 10 April 1916. Z. pl. . 
en j. M. pI. 8°. 

2. Memorie-Boek van pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam 1818 
-1918 en de Nederlandsche theehandel in den loop der tijden. Am
sterdam, z. j. M. pI. 8°. 

(Door de pakhuismeesteren: A. <;. F. en L. L. Bierens de Haan). 

3. Bik, A. J. E. A. Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 
1876--1901. Korte aanteekeningen ter gelegenheid van IJmuiden's 
25-jarig bestaan. 's-Gravenhage, z. j. M. pI. 8°. 

4. Boudewijnse, (J. H.) . Gedenkboek bij gelegenheid van het 2S-jarig be
staan van de Cooperatieve Winkelvereeniging der Vereeniging "Eigen 
Hulp". 's-Gravenhage, 1903. M. pI. 8°. 

5. Gedenkboek van de Cooperatieve Winkelvereeniging vroeger van het 
district 's-Gravenhage der Vereeniging "Eigen Hulp" ter herinnering 
aan het 40-jarig bestaan der Vereeniging 1878-1918. Z. pI. en j. M. 
pI. 8°. 

6. Gedenkboek naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Vereeni
ging voor den Goederenhandel 1888-1913. Z. pI. en j. foI. 

7. Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging Beurs voor den Diamant
handel ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan 1889-1919. Amster
dam 1919. M. pI. 8°. 

8. Geesink, H. Gedenkboek van de Eerste Nederlandsche Jaarbeurs te 
Utrecht 26 Februari-1O Maart 1917. M. voorwoord van M. W. F. 
Treub. Amsterdam 1917.8°. 

IV. Bankwezen. 

A. Credietinstellingen. 

1. Mees, R. Gedenkschrift van de firma R. Mees & Zoonen ter gelegenheid 
van haar tweehonderdjarig bestaan 1720-1920. Z. pI. en j. M. pI. en 
krtn.4°. 

2. Kann, J. H. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de firma Lissa & Kann te 's-Gravenhage 1806--1906. Z. pI. en j. 
(1905). M. pI. 8°. 
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3. Gedenkboek der firma A. L. Reimeringer & Zonen. Anno 1838-1913. 
Leiden, Rapenburg 106/8. Z. pI. en j . M. ill. foI. 

4. Overzicht van de werkzaamheden van de Credietvereeniging 26 Maart 
1853-1903. Z. pI. en j . 4°. 

5. Gedenkboek van de Credietvereeniging 1853-1913. Z. pI. en j . 8°. 

6. Gedenkschrift ter herinnnering aan het 50-jarig bestaan der Rot~er
damsche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging. 1863-1913. 
Rotterdam 1914.8°. 

7. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der 
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging te Rotterdam 1863-
1913. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

8. Gedenkboek van de Nederlandsch Indische Handelsbank, Amsterdam, 
1863-1913. Z. pI. en j. M. pI. 8°; obI. 

9. Geldersche Credietvereeniging (de) 1866--1891. Z. pI. en j. 4°. 

10. Geldersche Credietvereeniging, 1 December 1866--1916. M. pI. 8°. obI. 

11. Overzicht 1891-1916, vijf-en-twintig boekjaren NaamI. Vennoot
schap "de Haarlemsche Hypotheekbank" gevestigd te Haarlem, opge
richt 18 Juli 1891. Aangeboden als herinnering aan 18 Juli 1916. Haar
lem, z. j. M. Tab. 4°. 

12. Gedenkschrift bij het 121-jarig bestaan van de Cooperatieve Centrale 
boerenleenbank te Eindhoven. Roermond, z. j. (1911). 8°. 

B. Spaarbanken. 

1. Gedenkboek der Nutsspaarbankte Haarlem 17 December 1817-1917 
Z. pI. en j. M. pI., portr. en tab. 8°. 

2. Overzicht van de ontwikkeling van de Nutsspaarbank te 's-Graven
hage 1818-10 Juni 1918. Aanteekeningen uit de notulen der be-
stuursvergaderingen. Z. pI. en j. M. pI. 4°. . 

3. Overzicht (Geschiedkundig) van de Spaarbank opgericht door het 
Departement Koog en Zaandijk der Maatschappij tot Nut van 't AI
gemeen, gevestigd te Koog aan de Zaan. 1818--12 December 1918. 
Z. pI. en j . M. pI. en tab. 8°. 

4. Gedenkboek van de Leidsche Spaarbank 16 October 1818--16 Octo
ber 1918. Leiden 1918. 8°. 

5. Spaarbank (De) van het Departement Rotterdam, der Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen gedurende haar 50-jarig bestaan, in statis
tische opgaven geschetst door J. van Stolk. 1818-1868. Rotterdam, 
z. j. M. tab. 8°. 

6. Swellengrebel, Mr. J. H. W. De Spaarbank te Rotterdam gedurende 
een eeuw. 1818-6 Mei 1918. Z. pi. en jr. M. pI. 8°. 
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7. Overzicht van de ontwikkeling der Vlissingsche Nutsspaarbank ged).l
rende haar 100-jarig bestaan. Vlissingen, 1919. 8 Februari 1819-
1919. M. portr. 8°. 

8. (Gedenkboek van de) Spaarbank te Schiedam 4 Januari 1820-1920. 
Z. pI. en j. (1919). M. pI., portr. en tab. So. 

9. Overzicht (Beknopt) van de finantieele ontwikkeling gedurende het 
50-jarig bestaan (1851-1907) van de Spaar- en hulpbank te Gouda, 
gesticht door het Departement "Gouda" der Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen. Z. pI. en j. So. . 

10. Herinnering (Ter) aan het vijf-en-twintigjarig bestaan van de afdee
ling "Spaar- en Voorschotkas" van de Vereeniging "Eigen Hulp" te 
's-Gravenhage. 1884-21 October 1909. Z. pI. en j . So. 

V. Verzekeringswezen. 

1. Gedenkboek van het olieslagers-contract (contract van verzekering 
tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 
1727-1912. Bij de ontbinding van het contract samengesteld door 
den aftredenden secretaris van de laatste gecommitteerden. Z. pI. en 
j . 8°. 

2. Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Hol
landsche Societeit van Levensverzekeringen IS07-1907. Z. pI. en j. 
M. afb. 4°. 

3. Brandwaarborgmaatschappij, (De onderlinge), thans onder directie 
der firma de J ong & Co., gevestigd te Amsterdam, ter gelegenheid van 
haar eeuwfeest beschouwd in het licht van hare geschiedenis, hare re
sul taten en haar reglement. (1809-1909). Z. pI. en j . M. afb. 4° . . 

4. J aren (Uit de eerste zestig) der Nederlandsche BrandwaaI borg-Maat
schappij voor roerende goederen, enkel van landbouwers en veehou
ders onderling. Z. pI. Gouda (1910) . M. pI. 8°. obI. 

5. De Algemeene Friesche Levensverzekeringmaatschappij 1844-1914 
gedurende de eerste zeventig jaren van haar bestaan en meer speCiaal 
onder leiding van hare directeuren W . J . Oosterhoff en H . Beucker 
Andreae . Z. pI. en j. M. pI. So. 

6. Gedenkboek 1859-1909. Nederlandsch-Indische Levensverzekering
en Lijfrente-Maatschappij. Z. pI. en j . M. pI., krt. en portr. 8°. 

7. Herinnering (Ter) aan het vijftig-jarig bestaan der Levensverzekering
maatschappij Pietas, gevestigd te Utrecht. 1861-1911. Z. pI. en j. 
M. pI. So. 

S. Nationale (De), hare ontwikkelingsgeschiedenis en eenige bijzonder
heden omtrent de buitengewone algemeene Vergadering van Aandeel
houders en de feestelijkheden bij gelegenheid van het 50-jarig Jubi
leum op 17 Januari 1913. Rotterdam, 1913. M. pI. 8°. 

Nationale Levensverzekerings Bank Rotterdam. 
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De Levensverzekeringsbank "Rotterdam" 1894-1919. M. pI. 4°. 
(Door A. J. Bothenius Brouwer). Overdruk "Neerlands Welvaart". 

Risico-bank (De) in de jaren 1903-1912. 's-Gravenhage z. j. M. pI. 8°. 

VI. Transportondernemingen. 

Boer, M. G. de. Van Waagdragersveem tot modern Grootbedrijf. Gro
ningen, 1917. M. pI. 8° . . 

LeIs, J. Nederlandsche Stoombootreederij 1822-September 1912. Z. 
pI. en j. 8°. 

(Gedenkboek van de) Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 
1839-1889. Z. pI. en j. 8° . 

Gedenkboek van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen 1863-1913. Z. pI. en j. M. ill. 8°. obI. 

Immink, F. A. E. De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij 
van 1863-1913. Z. pI. en j. 8°. 

Gedenkschrift van het ontstaan, strijd om het bestaan en ontwikke
ling van de Stoomvaart-Maatschappij "Zeeland", Koninklijke Neder-
landsche Postvaart. 's-Gravenhage, 1915. M. pI. 8°. 

7. Tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van 
het vijf-en-twintig jarig bestaan der Samarang-Joana Stoomtram 
Maatschapplj. 's-Gravenhage, 1907. M. pI. en krtn. 4°. 

8. Gedenkboek van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. 
15 Juni 1883-1908. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

9. Gedenkboek van de N. V. van Driel's Stoomboot- en Transportonder
nemingen, Rotterdam. 1888-19'13. Z. pI. en j. M. pl. 8°. obI. 

10. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke opening van de 
Delagoabaai Spoorweg. Amsterdam, 1895. M. pI. en krtn. 8°. Uitgave 
van de Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. 

11 . Overzicht van het ontstaan, oprichting en voornaamste feiten, ge
beurtenissen en werkzaamheden van de Nederlandsche Cooperatieve 
Transito-Maatschappij 1 Augustus 1903-1913. Met voorwoord van 
Prof. E. M. Meijers. M. pI. 8°. 

VII. Landbouw. 

1. Krelage, E. H. Een eeuw Bloembollenteelt. Het honderdjarig bestaan 
der Tuinbouwinrichting "Bloemhof" herdacht. Haarlem, 1911. M. 
pI. 8°. 

2. Overzicht (Beknopt.) van de oprichting en werkzaamheden der Hol
landsche Maatschappij van Landbouw gedurende baar 50-jarig be
staan 1847-1897. Samengesteld door P. F. L. Waldeck. Den Haag, 
z. i. 8°. 
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3. Gedenkboek ter herinnering aan het vij£tig-jarig bestaan der Alge
meene vereeniging voor bloembollencultuur te Haarlem 1860-1910. 
Z. pI. en j. M. afb. 4°. 

4 Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913. 
's-Gravenhage, (1913). M. pl. 8°. 

VIII. Mijnwezen. 

1. Corten, R. Rolduc in woord en beeld. Geschiedenis der Abdij en der 
Onderwijsinrichting ... voortgezet van 1893 door A. H. M. Ruyten. 
Z. pI. en j. (1902). fol. 

2. Mollema, J C. De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Bil
liton-Maatschappij. 's-Gravenhage, 1918. M. krt. en afb. 8°. 

IX. Cultuurondernemingen. 

1. Gedenkboek van de N. V. Landbouw-Maatschappij Oud Djember. 
Deventer 1859-1919. Z. pl. en j. M. pI. 8°. (1909). 

2. Verslag over het 25-jarig tijdvak 1869-1894, uitgebracht ih de bui
tengewone algemeene vergadering der Deli-Maatschappij op 1 No
vember 1894. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

3. Gedenkschrift bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Deli
Maatschappij. Amsterdam, z. j. (1919). M. pI. 8°. 

4. Gedenkboek van de cultuurmaatschappij Pondok-Gedeh 1887-1912. 
Z. pI. en j. (1912). 4°. 

5. Gedenkboek van de Senembah Maatschappij 1889-1914. Z. pI. en j. 
M. krt. en pI. 8°. 

x . Kamers van Koophandel en Fa brieken. 

1. Zwart, B. L. E. De Kamer van koophandel en fabrieken te Amster
dam. Overzicht van hare handelingen gedurende het tijdvak 1811-
1911. Amsterdam, z. j. (1911). 8°. 

2. Gedenkschrift ter gelegenheid der-herdenking van het 100-jarig be
staan der Kamer van koophandel en fabrieken te Vaals (L.) op 23 
October 1917. Z. pl. en j. M. pI. 4°. 

XI. Instellingen. 

1. Roemer, J. Feestrede bij de viering van het 50-jarig bestaan der Leid
sche afdeeling van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij 
uitgesproken 15 October 1829. Haarlem, z. j. 8°. 

2. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897. 's-Gravenhage, 
z. j. M. pI. en krt. foI. 
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3. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging voor luchtvaart '1907 
-i9 October 1912. Z. pI. en j. M. pI. 8°. 

XII. Vereenigingen van werkgevers, middenstandsver
eenigingen en vereenigingen van werknemers. 

1. Vijftigjarig bestaan der Vereeniging tot opleiding voor ambachten en 
beroepen (voor 1887: Vereeniging tot Werkverschaffing aan minver-
mogenden). Amsterdam, 1901. 4°. . 

2. Gedenkboek van de Bouw-Maatschappij ter verkrijging van wonin
gen te Amsterdam. 1868-2 November 1893. Amsterdam, z. j . 8°. 

3. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het SO-jarig bestaan der 
Vereeniging "Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen wonin
gen", opgericht 2 November 1868. Amsterdam, 1918. M. pI. 8°. 

4. Werkliedenverbond, Algemeen Nederlandsch. 1871-1896. Leeuwar
den, 1896. 4°. 

5. Vereeniging tot behartiging van de belangen van het personeel ver
bonden aan de macbinefabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo, 
1881-1906. Gescbiedkundige overzicht van hare wording en ontwik
keling. Z. pI. en j. ('s-Gravenhage, 1908). M. pI. 4°. 

6. Gedenkboek, aangeboden ter herinnering aan het 2S-jarig bestaan der 
Vereeniging Mercurius, handelsreizigers-vereeniging te Groningen, 
1883-1908. Groningen, z. j . 4°. 

7. Onsman, LGedenkboek 1891-1916. Bedrijf en organisatie der kap
pers· en barbiers in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de Nederlandsche barbiers- en kappersbond . Z. pI. 
en j. M. pI. 8°. 

8. Gedenkschrift van de Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijks belas
tingen in Nederland. 1892-1917. Gevestigd te Schiedam. Z. pI. en 
(1917). M. pI. 8°. 

9. Gedenkboek ter gelegenheid van het 2S-jarig bestaan van den Alge
meenen Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in het bakkers-, 
chocolade- en suikerbewerking bedrijf, met aansluitend verslag nopens 
den toestand en de verrichtingen van den bond van 1 Januari 1916-- ( 
1919. 1 Augustus 1894-1 Augustus 1919. Z. pI. en j .. M. pI. 8°. 

10. Gedenkboek van de Handelsvereeniging "Rotterdam", uitgegeven ter 
gelegenheid van het 12Harig bestaan op 1 Februari 1910. Rotterdam, 
z. j. 8°. 

11. Overzicht der verrichtingen van de Vereeniging van Nederlandsche 
Werkgevers in de 10 jaren 1899-1909. Den Haag, 1909.8°. 

12. Gedenkboek bevattende eenige gegevens en beschouwingen, betref
fende de organisatie der zeelieden. Uitgegeven ter herinnering aan het 
IO-jarig bestaan. 6 Februari 1900-1910. Amsterdam, 1910. 8°. 
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XIII. Levensbeschrijvingen. 

1. Jubile (Het Gouden) van de.n heer W. A. Scholten als fabrikant, op 
zijn 70sten verjaardag 6 October. 1819-1839-1889. 

2. Ledeboer, A. M. Het geslacht van Waesberghe. Eene bijdrage tot 
de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Neder
land. Rotterdam 1859. M. pl. 8°. 

3. Winkler Prins, A. Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het 
leven van een industrieel, gerangschikt en bewerkt door -. Gronin
gen, 1892. M. portr. 8°. 

4. Stork, C. F. in zijn leven en werken geschetst 1822-1895. M. portr. 
Z. pI. en j. 8°. 

5. Meulen, R. van der Meulen. Een 4O-jarige uitgeversloopbaan. A. W. 
Sijthoff te Leiden. 1851-1 Januari 1891. Naar bescheiden nit het 
archief der zaak -geschetst. Amsterd<!.m 1891. M. portr. 8°. Bijdragen 
tot de geschiedenis van de Nederlandsche boekhandel. Dl. 3. 

6. (Oving Jr., H. E .). Eenige herinneringen uit mijn bedrijfsleven. Voor 
mijn kinderen geschetst ter gelegenheid van de herdenking van het 40-
jarig bestaan der firma, tevens de N. V. H. E. Oving Jr., IJzer- en 
Staalhandel te Rotterdam. Z. pI. en j. 4°. 

7. Hattink, R. E. Het geslacht ter Horst te Rijssen. Z. pI. en j . 8-0. 

8. Witte, H. Levensbericht van J. H. Krelage. M. portr. 8°. Overdr. Le
vensber. Mij. d. Ned. Letterkunde 1902. 

9. Stork (Het geslacht). Z. pI. en jr. (1915) 4°. 



JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE 
PUBLICATIEN. 

Ook ditmaal is het aan de Commissie niet mogelijk geweest het 
Jaarboek voor het einde van het vereenigingsjaar te doen ver
scpijnen. Hoewel de copie op tijd was ingeleverd, heeft de dfukker 
de Commissie teleurgesteld. . 

Evenals het vorige deel bevatte het Jaarboek bijdragen uit zeer 
uiteenioopende perioden; ditmaal vonden stukken uit de 15e tot 
en met de 20e eeuw daarin een plaats. Bij voortduring bIijkt ook 
de economische geschiedenis van Oost- en West-Indie de belang
stelling ·der historie-onderzoekers te trekken. 

Behalve het vijfde deel van het Jaarboek kon aan de leden het 
eerste deel der nieuwe serie "Werken" worden toegezonden: "Do
cumenten betreffende de buiteniandsche handelspolitiek van Ne
derland in de negentiende eeuw" , uitgegeven door prof. mr. 
N. W. Posthumus. 

In de samenstelling der Commissie kwam geen verandering; 
mr. dr. S. van BrakeI, die aan de beurt van aftreding was, werd 
door het bestuur tot lid der commissie herkozen. 

Een overzicht van den stand der voorbereiding van de verschil
lende publicaties voIgt hieronder. 

Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de Ige eeuw. 
Na de verschijning van het eerste deel werd de tweede bundel 

dezer serie persklaar gemaakt. Een aantal stukken, ~anwezig op de 
Departementen van Buiteniandsche Zaken en van Kolonien, werd 
nog overgenomen, alsmede enkele nummers uit de collectie-Baud, 
onlangs door het Algemeen Rijksarchief verworven. Terwijl het 
eerste deel de onderhandelingen met Engeland over de econorpi
sche belangen van het moederland (tot 1827) bevat, zal dit deel het 
geheel van negotiaties behelzen, die met Engeland over koIo
niaal-economische aangelegenheden zijn gehouden. Zoo mogelijk 
zal daarin de periode van 1814-1872 worden behandeld, waarin 
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de volgende groepen van materiaal zullen zijn te onderscheiden: 
die betrdfende den opbouw en de handhaving van het stelsel van 
beschermende rechten, de overgang tot den vrijhandel omstreeks 
1850, en het verla ten van het protectionistische stelsel · (1872). 
De eerste groep stukken is verreweg het omvangrijkst en vormt een 
afgerond geheel, zoodat zij op zichzelf voor publicatie geschiktis. 

Behalve het Algemeen Rijksarchief, dat tot en met het jaar 
1830 materiaal heeft verschaft, zijn bijila uitsluitend de ar
chieven der hierboven genoemde departementen geraadpleegd. 

Voor de latere deelen werden de documenten betreffende de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika tot de totstandkoming 
van het handelsverdrag in 1839, alsmede die betreffende Brazilie 
en Mexico tot het j aar 1830 gecopieerd. 

In voorbereitiing is, mede in verband met een toekomstige her
ziening van het handelstractaat met Duitschland, een bundel, die 
de handelspoIitieke betrekkingen met Pruisen en de overige Duit
sche staten zal behandelen. Soortgelijke stukken van handels
politieken aard als tusschen de onderscheidene Engelsche regee
ringspersonen gewisseld, die de Gedenkstukken van Colenbrander 
geven, ontbreken voor de Duitsche verhoudingen. Vandaar dat 
een onderzoek in Duitsche archieven tot aanvulling van de ge
gevens van Nederlandsche herkomst wenschelijk zal zijn. 

Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones. Dr. M. J. F. 
Smith, die met het bewerken van deze uitgave werd belast, werd 
door ander werk van wetenschappelijken aard verhinderd dit jaar 
zijn volle aandacht aan deze uitgave te besteden. Toch heeft hij 
reeds den druk van den Spaanschen tekst geheel bezorgd; 12 vel 
is afgedrukt. Voorts is de vertaling van de hand van den heer W. 
Davids te Amsterdam gereed gekomen, terwijl de heer Smith zich 
in het laatste deel van het afgeloopen jaar met de vergelijking van 
de vertaling met den origi.r).eelen tekst, alsmede met de vervaardi
ging van verklarende noten bezig hield. Geheel uitgesloten is het 
derhalve niet, dat het werk nog in den loop van het jaar 1920 zal 

. verschijnen. Daarmede zal een belangrijke bron voor de kennis 
van de vroegere beurstechniek te Amsterdam voor het onderzoek 
meer toegankeIijk zijn gemaakt. 

Nederlandsche ceramiek. Dr. van Gelder heeft zijne voorberei
dende werkzaamheden voortgezet. Weder werd een aantal stuk-



LVI J AARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE PUBLIC1\:rIEN. 

ken nit de notarieele protocollen van Delft op zijn aanwijzing door 
een beambte der vereeniging overgeschreven. Het zaloverweging 
verdienen in hoever de aangekondigde uitgave over de Rotterdarn
sche ceramiek van Hoynk van Papendrecht een beperking van de 
publicatie van dr. van Gelder mogelijk zal maken. 

Nederlandsche stoomvaart. Dr. M. G. de Boer hield zich ook dit 
jaar met de voorbereiding van zijne monografie over de Amster
damsche stoomvaart bezig, vandaar dat hij nog geen gelegen
heid had de reeds vroeger vermelde stukken betreffende de Am
sterdamsche Stoomvaartmaatschappij persklaar te maken. 

N ederlandsche Bank. In den stand der voorbereiding van deze 
uitgave is ook in dit jaar geen wijziging gekomen. 

Tulpenhandel in de zeventiende eeuw. De voorloopige besprekin
gen over dit onderwerp doen het niet onmogelijk schijnen, dat een 
uitgave over dit belangrijke, maar technisch moeilijke onderwerp 
eerlang door een bevoegd deskundige ter hand wordt genomen. 

Overzicht van de leemten in de kennis der economische geschiedenis 
van Nederland en Kolonien. Door verschillende omstandigheden 
heeft de samenstelling van het Overzicht dit jaar geen vordering 
gemaakt. De Commissie stelt zich voor, dezen arbeid thans voort 
te zetten. 

Namens de Commissie voor de Publicatien: 

G. W. KERNKAMP, Voorzitter. 
S. MULLER FZN. 

S. VAN BRAKEL. 

H. BRUGMANS. 

H. E. VAN GELDER. 

N. W. POSTHUMUS, Secretaris. 
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BEGlWOTING VOOR HET JAAR 1920. 

ONTV ANGSTEN. 

A. Gewone ontvangsten: 

I. Contributie van 503 leden 
2. Contributie van donateurs 
3. Contributie van 60 nieuwe leden 
4. Donateurs voor het leven. . . 
5. Verkoop Jaarboek en Werken 
6. Giften in geld. . . . . . . . 
7. Subsidie van het Departement vim Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen .... 
8. Subsidie van het Departement van Land

bouw, Nijverheid en Handel . . . . . . 
9. Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage 

(Gebouw) . " . . . . . 
10. Verkoop schrijfmachine 
II. Rentevergoeding. . . . 

B. Buitengewone ontva'ngsten: 

(Pu blicatiefonds) 

1. Contributie donateurs . . . . 
2. Nieuw toegetreden donateurs . . . . . . 
3. Subsidie voor de uitgave betr. de Buiten

landsche Handelspolitiek 
(Dep. v. Buitenl. Zaken) . 

4. Rentevergoeding . . . . . 

Nadeelig saldo 

Totaal. 

UITGAVEN. 

I Gewone uitgaven: 

I. Secretariaat: 
Ie Secretaris 
2e Secretaris 

1 5.030.-
250.-
600.-
200.-
200.-

7.50 

- 2.500.-

- 2.500.-

- 2.000.-
50.-

100.
----I 13.437.50 

1 4000.-
400.-

- 1.500.-
320.

----I 6.220.-

1 175.-
75.-

1 19.657.50 
1 5.095.16 

1 24.752.66 

Transporteeren. . • 1 250.-
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2. Toelage directie voor bureaukosten. 
3. Penningmeester ./ . 
4. Drukwerk. . . 

II. Gebouw. 

A. 1. Gebouw 
2. Schoonhouden . 
3. Licht. 
4. Vuur . 
5. Onderhoud 
6. Waterleiding. 
7. Glazenwasschen 
8. Telephoon 
9. Inrichting . 

10. Algemeen. 
11. Fooien 

B. Archieffonds (Bouwfonds) 

III. Archie/: 

A. 1. Documenten aankoop 
2. Bibliotheek 
3. Vervoer kosten . 
4: Reis- en verblijfkosten . 
5. Onderhoudskosten, bindwerk enz . . 
6. Bureaubehoeften. 
7. Drukwerk. 
8. Archiefinrichting . 
9. Schrijfmachines 

10. Onderhoud schrijfmachines 

Transport. t 250.-' 
200.-
125.-
100.-

---- / 675.---

t 2.000.-
220.-
100.-
100.-
50.-
15.-
10.,-
75.-

100.-

20.-
---- t 2.790.-

. t 200.-

/ 400.~ 

1 500.-
100.!----
100.-

400 . .,-
300.- . 

, 

400.-
200.-
40.-

1 2.640.-

B. Archiefcommissie .. . . . . . . . . . . . . . . . / 50.-

IV. Personeel. 

Salarissen . 

V. Publicatien. 

A. Commissie voor de Publicatien: 
1. Bureaukosten . . . . . . . 

1 5.070.63 
---I 

/ 50.-

5.070.63 

Transp01'teeren f 11.475.63 



2. 
B.3. 

4. 
5. 

BEGROOTING VOOR HET JAAR 1920. 

Transport . . . / 
Reis- en verblijfkosten . .. ... 150.
Economisch-Historisch ]aarboek VI .. - 3.500.-
Honorarium. 300.-
Overdrukken . . . ' . . . . . . . . . 100.-

---I 
VI. Onvoorziene uitgaven . . . . . . . 

LIX 

11.475.63 

4.100.-
100.- ' 

f 15.675.63 

Buitengewone uitgaven: 

(Pu blica tiefonds). 

1. Beambte (helft) . . . . . .. . . . . . 
2. Beambte ..... ' ......... . 
3. Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek 

van Nederland II . . . . .' . . . . . 
4. Honorarium idem . . . . . . . . . . 
5. Confusion de Confusiones (Werken III) . 
6. Honorarium . . . . . . . . . . . 
7. Werken IV. eerste termijn . . . . 
8. Reis- en verblijfkosten buitenland. 

• 

/ 460.36 
916.67 

- 3.500.-
400.

- 2.000.-
400.-

- 1.000.- II 
400.-

---- I 9.077.03 

Totaal . ...... - 24.752.66 

c 
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CREDIT. 

Contributies van 446 leden . f 4460.-
8 donateurs . 425.-
82 nieuwe leden . 820.-

Verkoop Jaarboek . 216.425 

Giften in geld . 7.50 
Subsidie v. h. Departement van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen 1750.-
Subsidie v. h. Departement van LandbouW. Nijverheid 

en Handel 1750.-
Subsidie v. d. gemeente 's-Gravenhage 2000.-
Rente. 23.365 

Nadeelig saldo 1609.72 

f 13062.01 
DEBET. 

1. Algemeen: 

Secretariaat . f 385.865 

Toelage directie voor bureaukosten 200.-
Penningmeester 126.55 
Drukwerk. 181.45 

f 893.865 

2. Gebouw: 

Huur . f 2000.-
Schoonhouden . 254.55 
Licht. 20.135 

Vuur . 224.10 
Onderhoud 50.55 
Wa terleiding. 26.3~ 

Assurantie. 25.15 
Inrichting. 256.66" 
Algemeen. 5.-

2862.545 

3. Archief: 

Documenten f 68.25 
Bibliotheek - 1124.99 

Transport f 1193.24 3756.41 



JAARREKENING PUBLICATIEFONDS. 

Contributies donateurs 
Nieuw toegetreden donateurs 

CREDIT. 

Subsidie voor de uitgave betreffende 
Handelspolitiek van Nederland 

Gekweekte rente 
Nadeelig saldo . . . . . . . . . 

DEBET. 

de Buitenlandsche 

.' 

t 3900.-
100.-

- 1500.-
274.14 
280.336 

t 6054.476 

Beambte . ) ................ . . I 237.50 
Typiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -450.-
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland I - 2729.85 
Honorarium id. . . . . . . 250.-
Confusion de Confusiones . . . . . - 1100.-
Honorarium id. 400.-
Koersverlies op effecten. . . . . . . 887.126 

t 6054.476 



LXII JAARREKENING 1919. 

BALANS PER 31 DECEMBER 1919. 

DEBET. 

Kas . .. 
Voorschot directeur . 
Amsterdamsche Bank 
PostcMque- en girodienst 
Subsidie v . d. uitgave betreffenae de Buitenlandsche Han-

delspolitiek van Nederland . 
Effecten ....... .. ......... . 
Te verrekenen bedragen . . . . . . . . . . , . 
Exemplaren Economisch-Historisch ]aarboek I-V 
Exemplaren Buitenlandsche Handelspolitiek I 
Meubilair . . . . . 
Archiefinrichting. . . . . . . . . . . . . . 

CREDIT. 

Publicatiefonds . . . . . . . . . . . . . . 
Te betalen posten . . . . . . . . . . . . . 
Saldo vorige jaren . 
Nadeelig saldo 1919 

I 2777.02 
- 1609.72 

f 183.01 
99.98 

- 4489.966 

1513.845 

1500.-
- 4203.125 

646.82 
240.-
250.- -

- 2906.22 
1610.-

t 17642.965 

I 7'140.296 
- 9335.37 

1167.30 
f 17642.966 
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