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NEDE;RLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

OP 1 JANUARI 1940 

BESTUUR: 

Prof. jhr. dr. P. J. van Winter, te Groningen, Voorzitter. (1942) . 
Mr. Chr. P. van Eegheri, Lid der Directie der Nederlandsc_h-Indische H~r ' 'f r 1 . C. 

Handelsbank te Amsterdam, Onder- Voorzitter. (1944) . r~ _ V 
~A. W. Wichers Hoeth, te Hilversum, Penningmeester. (1944). L: ~_ '/:L. H._ 
~ W. A. Engelbrecht, oud-voorzitter der Kamer van Koophandel en i1 

r Fabrieken, te Rotterdam. (1934).1~~~·t /U'e/l · .,A 0-...---

Mr. P. Hofstede de.Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Am.-j & . J.. 13 c-.e. AI. fJ. 
/ sterdam. (1943)Z~~'~ t Ija. 0. ' ~ r ./ M. t.am JF., ehef err firma:M: La m Jr • te A msterd am (1 . J s- r 

../' . PI'9f JI<k. N. W. Posthumus, HoogleeraaI in fie HeSft6m:iseae GessaieEle (·r . 1 'l.E. W rftis aan de Universltelt van Amsteittarn, Secretaris, Heerengracht 220, 

Amsterdam) . 

. ..}))t A. Andriesse, lid der firma PierSon en Co.,'"te-Amsterdam_..{..L943). 
J!I:~'E . H. T. AS5er, le Laren (1941):-

p: .. Bierens de Haan, lid van het Copege van Pakhuismeesteren van 
de Thee, te Amsterdam. (1945) . 

,........,Mr. J. Bierens de Haan, te Haarlem. 
M. Taudin Chabot, Directeur der N ederlandsche Handel-Maatschappij, 

te Amsterdam. (1944). 

~
Mr. W. Cnoop Koopmans, directeur der Vereeniging voor den Effecten

handel, te Amsterdam. (1945). . 
r. A. Ie Cosquino de Bussy, gemeente-arch~varis, te Amsterdam. 
(1944). ~. (0 f 

Goti:k. "H. Grone, v06rzltter d1!r"Klmler vall Koophandel en-l~Im1e--{)... ~ 
-ken, te Artts ef<Th.m. (~4~). 

Mr. D. A. Delprat, directeur der Stoomvaart Maatschappij Nederland, 
. te Amsterdam. (1943). 

/ Mr. P. Dieleman, advocaat, te Middelburg. (1944). 

7 J . van Eck, makelaar, te Amsterdam. (1941). - -~ 
). W. B. Ever(,1id der Directie der Koninklijke Paketvaart Maat- r .. ./ 

.. schappij, te Amsterdam. (1945). __ --:-::,....-' 
f'/' Dr. F. H. Fentenervan Vlissingen, Voorzitter der Internationale Kamer ~ 

van Koophandel, te Utrecht. (1944) 
~Prof. dr. P. Geyl, hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Uni

r\ versiteit te Utrecht. (1945). 

/ 
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./ Dr. E . Heldring, oud-voorzitter der Kamer van Koopbandel en Far / brieken, te Amsterdam. (1944). 

~
Mrda!. C. Hintzen, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotter-

. r. H. M. Hirschfeld, Secretaris-Generaal van Economische Zaken, te 
v1 ~ 's-Gravenhage. (1943) . 

Q e.,.'&ct~ G. J. Honig, te Zaandijk. (1942). 

~
J. HudigW. C.zoon, te Rotterdam. (1943). 

~ 
Ir. G. A. Kessler, president-directeur der Nederlandsche Hoogovens, 

te IJmuiden. (1944) . 
Ir. H. I. Keus, directeur der Heemaf, te Hengelo (0.) . (1945) . 

y II: J Eo F . de Kak presid@at dil'eeteur del Neelerlandsche Petroleum 
)'\ Maatsehappij-te"'Js-Gravenhage. 

/"P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. (1945) . 

~ 
nep-;-lid'<de 11ma atij, '. etten & Co. 

A.mateMem 
")t' Mr. Aug. Matthes, advocaat, te Soerabaya. (1944). 

J. C. Mallema, te '8 CF8:vefthage. (1~43). . 
)(W. Redelmeier, chef der firma Albert de Bary, te Amsterdam. 

(1944) . 

~
B. E. Ruys, lid der Directie van de Stoomvaart Maatschappij "Rotter

damsche Lloyd". (1944). 
froL.,dr N. . Tenlureff, boog~r . e Algeme.ene -Gescbiedellis 

t ~ ~ UnivetSiteit'Vll A'1Iisterdam, te A:msterdani. r945). 
:Dr. J. -Co lll-eslelIuann; 1:e Amsti!!1'l!am. Tf4J>t . 

./ Het Dagelijksch Bestuur wordt gevormd door.de eerstgenoemde zeven r personen. 

t 
RAAD VAN ADVIES: 

Arbeid, Handel en 
Nijver ei , nhag 

Mr. R. Bijlsma, Algemeen Rijksarchivaris, te 's-Gravenhage. 
Ir. M. H. Damme, Directeur van Werkspoor, te Amsterdam. 
J. H. J. van Deventer, te Amsterdam. 
Dr. J. G. van Dillen, oud-onder-directeur van de Commissie voor 

's Rijks Geschiedkundige PublicatiE!n, te Amsterdam. 
Mr. S. J. Fockema Andreae, tell lie. 
Prof. Dr. Th. Goossens, Hoogleeraar in de conomische eschiedenis 

aan de Roomsch-Katholieke Handels-Hoogeschool, te Tilburg. 
Dr. F. van Heek, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam, 

te Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN IX 

Prof. Dr. A. O. Holwerda, Directeur der Nationale Levensverzekering 
Bank, t e Rotterdam. 

K. C. Honig Mzn., te Bloemendaal. 
C. de Jong Gzn., industrieel, te Westzaan. 
E. H. Krelage, oud-voorzitter van de Algemeene Vereeniging voor 

Bloembollencultuur, te Haarlem. 
A. LaboucMre, Oud-Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De 

Porceleyne Fles" te Delft, te Vogelenzang. 
Mr. Ph. A. J . Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. 
Dr. W. W. van der Meulen, oud-wethouder van Onderwijs, te 's-Gra

venhage. 
Hendrik Muller, lid der Directie der firma Albert de Bary, te Amster-

dam. 
Wouter Nijhoff, uitgever, te 's-Gravenhage. 
N . Ottema, notaris, te Leeuwarden. 
F>tS?51 RoW JZ iI":l 1&Ii S@ci@paieerae Staten""V1i'f1."'NOord-HOlIan ,'te 

Amsterdam. 

E. J. van Puijenbroek, te Goirle. 
Jhr. D. F. Reuchlin, Directeur der Internationale Viscose Compagnie, 

te Arnhem. 
Mr. H. J. Sjollema, advocaat, te Rotterdam. 
Mr. B . J . M. van Spaendonck, te Tilburg. 

. hOVi ooni ec vaIlAie. Ver!) iging t9t b 
min van 'Natu ume n, te mster a~. -

Dr. . S. Unger, Gemeente-archivaris van Middelburg. 
W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Ef

fectenhandel, te Brussel. 
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COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIttN 

Prof. jhr. dr. P. J. van Winter, Voorzitter. (1942) . 
Dr. J. G. van Dillen. (1944). 
Dr. W. S. Unger. (1943). 
Prof. mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Voorzitter. (1944). 
Mr. A.Ie Cosquino de Bussy. (1943). 
Prpf. mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

EERELEDEN 

Prof. Dr. Alfons Dopsch, Weenen. 
Prof. Henri Hauser, Parijs. 
emf Dr lJ}CfllCI Sambale, 15efH . 

LEDEN 

(De oprichters der Vereeniging zijn door * aangeduid) 

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage. 
Prof. dr. P. J. A. Adriani, te Amsterdam. 
A,:Apdriesse te AT 
Mr. H. T. Asser, te Laren. 
J. Baruch, te Buenos-Ayres. 
Mr. H. L. de Beaufort, te Hilversum. 
H. van Beek, te Rotterdam. 
F . Adolf L. van den Berg Jr., te Moergestel. 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem. 
Prof. Mr. G. van den Bergh, te Amsterdam . 

.Q S. van den Bergh Jr., te Wassenaar. 
V v-~. II Th. P. van den Bergh, te Amsterdam. 

D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Mr. J. W. Beyen, te Londen. 
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam. 
Mr. P. A. Birnie, te Twello. 
B. H . Blankenberg, te Amsterdam. 
J. Th. BoeIen, te Amsterdam. 
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J. Boissevain, te Amsterdam. 
R. L. Boissevain, te Amsterdam. 
Prof. Dr. M. Bokhorst, te Pretoria. 
B. Bolderhey, te Amsterdam. 
H. Bos Kzn., te Rotterdam. 
H. W. Bosch, te 's-Gravenhage. 
E. F. Botma, te Groningen. 
Jules Bromet, te Amsterdam. 
Dr. I. J. Brugmans, te Weltevreden. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Wassenaar. 
J. Brumsen, te Banda Neira. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. 
W. Burmann, te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
C. L. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
H. van der BijIl, te Amsterdam. 
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage. 
D. ten Cate Brouwer, te Alfen aid Rijn. 
J. B. Catz, te New-York. 
M. Taudin Chabot, te Amsterdam. 
F. H. Charbon, te Amsterdam. 
Prof. G. N. Clark, te New Barn, near Oxford. 
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van BreugeI, te Driebergen. 
Mr. J. Coert, te Rotterdam. 
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Amsterdam. 
A. Cohen, te Londen. 
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen. 
C. J. baron Collot d'Escury, te Amsterdam. 
H. W. Cremer, te Amsterdam. 
J. P. Croin, te Rotterdam. 
Gottfr. H. Crone, te Amsterdam. 
J. H. Crucq, te Amsterdam. 
D. H. van Dam, te Amsterdam. 
Ir. M. H. Damme, te Amsterdam. 
J. W. Dekker, te Wormerveer. 
Mr. D . A. Delprat, te Amsterdam. 
J. H. J. van Deventer, te Amsterdam. 
E. Diamant, te Amsterdam. 
Mr. P. Dieleman, te Middelburg. 
H. Diemer, te Rotterdam. 
E. van Dien, te Amsterdam. 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam. 
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam. 
W. N. J. van Ditmar, te Wassenaar. 
Ir. L. Doedes, te 's-Gravenhage. 
B. van Donselaar, te Rotterdam. 
Mr. E. L. G. den Doorn de Jong, te Voorburg. 

XI 
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W. van Driel Jr., te Wassenaar. 
Mr. J. Drost, te Rotterdam. 
S. Duintjer, te Wildervank. 
G. A. Dunlop, te Amsterdam. 
J. F. Duwaer, te Amsterdam. 
J. van Eck, te Amsterdam. 
E. Edersheim, te 's-Gravenhage. 
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
D. C. van Eibergen Santhagens, te Amsterdam. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
E. Enthoven, te Baarn. 
Dr. H. E. Enthoven, te Baarn. 
L. van Essen Lzn., te Bloemendaal. 
Paul D. Evans, te Burlington, Vermont (U.S.A.) 
G. F. Evelein, te Eindhoven. 
J. W. B. Everl, te Amsterdam. 
P. H. Faber, te Amsterdam. 
Dr. J. J. Fahrenfort, te Amsterdam. 
Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht. 
Edo Fimmen, te Amsterdam. 
S. J. Fl6rsheim, te Amsterdam. 
Mr. D. Fock, te 's-Gravenhage. 
Th. Folkers, te Leiden. 
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.) 
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam. 
E. Fuld, te Amsterdam. 
Nico van Gelder, te Bloemendaal 
H. P. Gelderman, te Oldenzaal. 
D. G. Gerrits, te Amsterdam. 
J ul. Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
Prof. Dr. P. Geyl, te Utrecht. 
A. Gleichman, te Rotterdam. 
Prof. Dr. Th. Goossens, te Tilburg. 
~in, 'ooGravenhage-. 
Mr. F. A. H. de Graaff, te Haarlem. 
Tj. Greidanus, te Amsterdam. 
D. H . de Haan, te Rotterdam. 
J. P. de Haan, te Amsterdam. 
Dr. A. Haga, te Zwolle. 
Dr. L. Hamburger, te New Rochelle, U.S.A. 
W. A. Hamelberg, te Amsterdam. 
J. N. van Hanja, te Scheveningen. 
A. E. Hannema, te Harlingen. 
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam. 
Frans L. Hartong, te Rotterdam. 
Mr. F. van Hasselt, te Den Dolder. 
J. B. E. Hauet Jr., te Rotterdam. 
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Mr. H . C. Hazewinkel, te Rotterdam. 
Dr. F. van Heek, te Amsterdam. 
Dr. E. Heldring, te Amsterdam. 
J. F. van Hengel, te Amsterdam. 
Mr. H . P. van Heukelom, te Amsterdam. 
W. A. C. Hiel, te Heemstede. 
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam. 
Mej . Dr. J . Hintzen, te Amsterdam.' 
Dr. H . M. Hirschfeld, te 's-Gravenhage. 
C. Hirschler, te Haarlem. 
*Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam. 
J. C. Holtzappel, te Amsterdam. 
*G. J. Honig, te Zaandijk. 
K . C. Honig Mz., te Overveen. 
Mr. P . R. Hoorweg, te Utrecht. 
Mr. H . F . Hoyer, te Rotterdam. 
J. Hudig W. Czn., te Rotterdam. 
Dr. C. Huysman, te Enschede. 
C. C. P. Ingwersen, te Amsterdam. 
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam. 
C. H. A. J. Janssens, te Tilburg. 
C. de Jong Gzn., Westzaan. 
J . H. de J ong, te De Bilt. 
R. A. Kaiser, te Bloemendaal. 
J. H . Kann, te 's-Gravenhage. 
P . J. de Kanter, te 's-Gravenhage. 
Dr. N . J . C. M. Kappeyne van de Coppello, te Loenen aid Vecht. 
A. van der Kar, te Amsterdam. 
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage. 
P. Kats, te Voorburg. 

'-:f:""M. :Kattene~!'g, tie Am!termrnI':'" 
Hugo Kaufmann, te Amsterdam. 
Ir. G. A. Kessler, te IJmuiden. 
Prof. A. B. A. van Ketel, te Heelsum. 
H. R. E. L. Kettlitz, te Bilthoven. 
Ir. H. 1. Keus, te Hengelo (0.). 
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage. 
L. H. Kiek, te Londen. 
Mr. R. E. Kielstra, te Amsterdam. 
Mevr. de wed. J . H. der Kinderen-Besier, te Amsterdam. 
Mej . B . W. van der Kloot Meyburg, te Alfen aid Rijn. 
O. S. Knottnerus, te Rotterdam. 
Koopman en Co., te Amsterdam. 
Ir. J. E . F. de Kok, te 's-Gravenhage. 
J. A. Kolkman, te 's-Gravenhage. 
S. Korteweg, te Rotterdam. 

XIII 



XIV NAAMLIJST DER LEDEN 

G. L. Korijn, te Amsterdam. 
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage. 
M.r. B. H . A. van Kreel, te Amsterdam. 
C. H. Laan, te Bloemendaal. 
J. P. Laan, te Amsterdam. 
Mr. W. F. J. Laan, te Denekamp. 
J H. Lagers, te Amsterdam. 
A. Lankhorst, te Heeg. 
A. J. de Leeuw, te Amsterdam. 
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. 
E . Lemberger, te Amsterdam. 
Jhr. F . J. E . van Lennep, te Amsterdam. 
Mr. J. Leopold, te Rotterdam. 
Dr. Ph. B. Libourel, te Delft. 
Mr. S. K . D. M. van Lier, te 's-Gravenhage. 
Th. Ligthart, te 's-Gravenhage. 
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar. 
F. Lugt, te 's-Gravenhage. 
Dr. H. Llitjens, te Amsterdam. 
H. Maasdam, te Amsterdam. 
H. van Malsen, te IJmuiden. 
Mr. H. van Manen, te Zeist. 
A. Marx, te Amsterdam. 
Mr: Aug. Matthes, te Soerabaya. 
Mr. R. Mees, te Rotterdam. 
Mr. Ph. A. J. Mees, te Rotterdam. 
A. Menko Warendorf, te Enschede. 
A. Merens, te Amsterdam. 
*Dr. W. W. van der Meulen, te 's-Gravenhage. 
J. M. Meulenhoff, te Amsterdam. 
Abr. Mey, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Aerdenhout. 
J. C. Mollema, te 's-Gravenhage. 
Mr. 1. Moller, te Amsterdam. 
Joh. J. Moret, te 's-Gravenhage. 
Hendrik Muller, te Amsterdam. 
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum. 
Prof. Dr. D . Nauta, te Amsterdam. 
J. G. van Neerven, te Eindhoven. 
A. de Neeve, te Rotterdam. 
*Dr. Leonie van Nierop, te Washington. 
*Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage. 
Phs. van Ommeren Jr., te Wassenaar. 
Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage. 
E. Ostermann, te Amsterdam. 
N. Ottema, te Leeuwarden. 
M. J. Overeynder, te 's-Gravenhage. 

, . 
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Mr. Dr. J. B. Peyrot, te 's-Gravenhage. 
Max L . Philippsohn, te Amsterdam. 
Dr. A. F. Philips, te Eindhoven. 
A. Pierson, te Baarn. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
A. A. Pit, te Rotterdam. 
Prof. Dr. G. A. van Poelje, te 's-Gravenhage. 
L . van der Pol, te Rotterdam. 
L . Polak, te Amsterdam. 
L. F . Pont, te Amsterdam. 
J. Post, te Amsterdam. 
Dr. F . E . Posthuma, te 's-Gravenhage. 
Joh. J . Posthumus, te Bentveld. 
*Prof. Mr. N. W . Posthumus, te Amsterdam. 
J . D. D. Pruissen, te Haarlem. 
L . Proost Hoogendijk, te Amsterdam. 
E. J. van Puijenbroek, te Goirle. 
Jhr. Dr. M. R. Rademacher Schorer, te Utrecht. 
Mr. C. de Ranitz, te Winsum. 
W. Redelmeier, te Amsterdam. 
Mr. R. van Rees, te Amsterdam. 
H . W. Reesink, te Zutphen. 
Mevr. Dr. S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, te Amsterdam. 
Jhr. H . J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhage. 
Jhr. D. F . Reuchlin, te Arnhem. 
Mr. P . J. Reymer, te Roermond. 
W . B. Reynen, te Heemstede. 
H. Ringers, te Rotterdam. 
S. Rosenberg, te Amsterdam. 
Prof. Mr. G. M. G. H. Russel, te Amsterdam. 
Mr. A. C. N. P. Ruys, te Amsterdam. 
B. E. Ruys, te Rotterdam. 
Willem Ruys, te Rotterdam. 
P. Rijkens, te Betchworth, Surrey, Engeland. 
Dr. E. Rijpma, te Amsterdam. 
Mr. A. E. von Saher, te Amsterdam. 
Mr. G. J. Salm, te Amsterdam. 
J. Salm, te Aerdenhout-Bentveld. 
Jhr. J . A. G. Sandberg, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. Schadee, te Rotterdam. 
J. H . Scheepmaker, te Amsterdam. 
P. Schoen Pzn., te Zaandam. 
J. Schouten, te Rotterdam. 
P. D. Schuller tot Peursum, te 's-Gravenhage. 
Mr. Dr. F. Schuylenburg c.i., te 's-Gravenhage. 
Sigmund Seeligmann, te Amsterdam. 
Jhr. Jan Six, te Amsterdam. 

xv 
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Mr. H. J. Sjollema, te Rotterdam. 
'r... ..,..; .L. Q .... 1-411. - L. Slijper, te Amsterdam. 

l.oJ H. Smidt van Gelder, te Amsterdam. 
Dr. C. Smit, te Amsterdam. 
Dr. H. J. Smit, te 's-Gravenhage. 
M. J. Smit, te Zevenbergen. 
A. Solleveld, te Wassenaar. 
Ph. A. Sondervan, te Amsterdam. 
Albert Spanjaard, te 's-Gravenhage. 
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
Paul Stach, te Amsterdam. 
C. Stahl, te Rotterdam. 
J. Stakenburg, te Rotterdam. 

(} ~ ~...j...... 3 Mr. R. van Steeden, te Amsterdam. 

t 

Th. G. H. Stibbe, te Rotterdam. 
L. Stokvis, te 's-Gravenhage. 
Theo Stokvis, te 's-Gravenhage. 
H. Stoppelman, te Amsterdam. 
S. W. Swaap, te Amsterdam. 
F. Swarttouw, te 's-Gravenhage. 
Louis Tas, te Amsterdam. 
J onkvr. J . M. A. den Tex, te Amsterdam. 
Mr. P . G. van Tienhoven, te Amsterdam. 
Tj. T. Twijnstra, te Wassenaar. 
C. van Uden, te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger, te Middelburg. 
T. V. Valstar, te 's-Gravenhage. 
Mr. Alb. Veen, te Rotterdam. 

-in. !;;-G. J. "Vereerne, toe Breda. 
Dr. Th. Verhoeven, te 's-Gravenhage 
Dr. C. Visser, te Vlaardingen. 
C. D. van Vliet, te Bussum. 
Mr. A. T. Vos, te Appingedam. 
H. A. A. de Vos, te Nijmegen. 
Mr. J. R. Voftte, te Bussum. 
D. de Vries, te Rotterdam. 
A. M. van de Waal, te Amsterdam. 
Jael'CI '.VM'B8PJ te ~"eHe. 
Mr. W. C. Wendelaar, te 's-Gravenhage. 
W. G. Wendelaar, te Brussel, Vorst. 
Prof. Dr. Hans van Werveke, St. Denys-Westrem, Gent. 
Mr. J. Westerman Holsteyn, te Amsterdam. 
Dr. J. C. Westermann, te Amsterdam. 
A. W . Wichers Hoeth, te Hilversum. 
Dr. G. A. H. Wiebols, te Amsterdam. 
J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam. 
Mr. Jb. Willeumier, te Baarn. 
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Prof. jhr. dr. P. ]. van Winter, te Groningen. 
Mr. ]. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage. 
F. L. Wurfbain, Vandoeuvres bij Gen~ve. 
N. van Wijk, te 's-Gravenhage. 
Lamb. G. de Wijs, te Tilburg. 
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam. 
Mej. dr. G. F. van I]sselsteyn, te 's-Gravenhage. 
N. van Zalinge, te 's-Gravenhage. 
S. van Zwanenberg, te 's-Gravenhage. 

CONTRIBUEERENDEINSTELLINGEN 
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Accountantskantoor C. de Blaauw, te Amsterdam. 
Accountantsassociatie van Klijnveld, Krayenhof & Blazer, te Amster

dam. 
Accountantskantoor Thijssen en van der Kieft, te Amsterdam . 

. Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, te Amsterdam. 
N.V. G. Dikkers & Co., te Hengeio (0.). 
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam. 
Bibliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. 
Bibliotheek der Vrije Universiteit, te Amsterdam. 
Centraal Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Land-

bouw, Nijverheid en Handel, te Weltevreden. 
Continentale Handelsbank, te Amsterdam. 
Firma Duyvis, Stijfselfabriek, te Koog aan de Zaan. 
Economische Bibliotheek van het Departement van Handel, Nijver-

heid en Scheepvaart, te 's Gravenhage. 
Eerste Nederlandsche Cement Industrie, te Amsterdam. 
Erhardt en Dekkers, te Rotterdam. 
Fuhrmann & Co., te Amsterdam. 
Graan Elevator Maatschappij, te Rotterdam. 
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam. 
De Handelskamer, te Rotterdam. 
Handel Maatschappij R. S. Stokvis, te Rotterdam. 
Handelsveem, te Rotterdam. 
Hollandsche Koopmansbank, te Amsterdam. 
Nationale Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ne-

derland~ch-IndiE!, te 's-Gravenhage. . 
Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij, te Rotterdam. 

/ 

Nederlandsch Instituut vlln Accountants, te Amsterdam. J I 
Nederlands~h Instituut voor Efficiency, ~ (). 1 16M.... 1.... <1 'I 
Nederlandsche-Linoleumfabriek, te Krommenie. w, {jJ~ __ ~ , 
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Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, te Amsterdam. 
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage. 
Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam. 
Open bare Bibliotheek, te Arnhem. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden. 
R.K. Openbare Leeszaal "Geloof & Wetenschap", te Bergen op Zoom. 
N.V. 't Raadthuys, te Amsterdam. 
Ramaers Textielfabriek, te Tilburg. 
Rotterdamsche Verzekering Societeiten, te Rotterdam. 
Firma Wed. P . Smits & Zoon, te Utrecht. 
Stijfselfabriek De Bijenkorf v/h M. K. Honig, t e Koog aId Zaan. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam. 
U niversiteits-Bibliotheek, te Amsterdam. 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage. 
Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam. 
Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Am

sterdam "Hou' en Trouw", te Amsterdam. 
Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen, te Til

burg. 
De Vries Robbe & Co., te Gorinchem. 
Vrijwillige Burgerwacht, te Amsterdam. 

<U~ -~ .. Wilton-F,ijenoordi,te Schiedam. ~i;
wessane~s Koninklijke Fabrieken, te Wormerveer. 
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CentraleArbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank, te 's-Gravenhage. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Ainsterdam. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, te Leeuwarden. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken, te 

Haarlem. . 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, te Rotterdam. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, te Leiden. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken, te 

Tilburg. 
B . Klaare, te Wassenaar. 
F . Koenigs, te Haarlem. 
Ph. Mees, te Rotterdam. 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft. 
Noord-Europeesche Erts-Pyriet Maatschappij, te Amsterdam. 
W. Pannenborg, te Amsterdam. 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 

te Utrecht. 
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Mr. J. C. de Beaufort. te Amsterdam. 
Jhr. P. H . Bicker. te Driebergen. 
W. C. Bonebakker. te Amsterdam. 
J. E. F. Bonnike. te Amsterdam. 
J. A. Carp's Fabrieken. te Helmond. 
Deli Spoorweg Maatschappij. te Amsterdam. 
R. Th. Dunnewold Jr .• te Bussum. . 
J. P. Everout, te Amsterdam. 
L. van Heek. te Enschede. 
Handel Maatschappij H. Albert de Bary en Co .• te Amsterdam. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij. te Amsterdam. 
Frans Jurgens. te Nijmegen. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken. te Groningen. -r-~ 1)1. D. J. Kel'te .... ·eg. te Amsterdam. -
A. de Koster. te Leiden. 
*A. Labouchere. te Vogelenzang. 
M..!:am It t9-Amstm 
G. Leonhardt. te Amsterdam. 
Maatscbappij der Nederlandscbe Letterkunde. te Leiden. 
R. W. van Marle Jr .• te Amsterdam. 
A. C. Mees. t e Ellecom. 
Cbr. Moes. te Amsterdam. 
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Nederlandscbe Maatscbappij voor Nijverheid en Handel. te Haarlem. 
E . A . Pan. te ·s-Gravenhage. 
H. D. R. van Peski. te Berlijn. 
H. D. Pierson. te Ommen. 
Pierson en Co .• te Amsterdam. 
J. L. Pierson. te Baarn. 
Dr. W. Roosegaarde Bisschop. te Londen. 
H. Smulders. te Schiedam. 
Dagblad De Telegraaf. te Amsterdam. 
Jbr. Mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan. te ·s-Gravenhage. 
H. Tutein Noltbenius. te Vrijenban bij Delft. 
Utrechtsche Rypotbeekbank. te Utrecht. 
Verkade's Fabrieken. te Zaandam. 
H . C. Wesseling. te Vlissingen. 
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DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS 

Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Am-
sterdam. 

Bankierskantoor Lisser & Rosenkranz, te Amsterdam. 
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage. 
Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf) 

te Hengelo. 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
De Javasche Bank, te Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Stoomweverijen, te Nijverdal. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam. 
Directie der Oostersche Handel en Reederijen, te Amsterdam. 
Vereenigde Koninklijke Papiedabrieken der firma Van Gelder & Zo-

nen, te Amsterdam. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven. 
Pierson & Co., te Amsterdam. 
Rhodius-Koenigs Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam. 
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam. 
De Twentsche Bank, te Amsterdam. 

COMMISSIE VOOR HET BOEKENFONDS 

Mr. H. L. de Beaufort. 
D. G. van Beuningen. 
W. C. Bolle. 
M. Taudin Chabot. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. 
J. W. Dekker. 
G. A. Dunlop. 
Mr. Chr. P. van Eeghen. 
Dr. F. H. Fentener van Vlissingen. 
Handel-Maatschappij H. Albert 

de Bary & Co. 
Mr. H. C. Hintzen. 
K. C. Honig Mzn. 
W. C. Hudig. 

J. S. C. Kasteleyn. 
L. H . Kiek. 
Ir. J. E. F. de Kok. 
W. Labohm. 

Jhr. H. Loudon. 
H. W. van MarIe Jr. 

u..~~'W'-. 'VaIrder Meulen. 
Hendrik Muller. 
ooMI"..w.~"T!l!I"'Ni· ~. 

~j. dF .. dAlQDj~a.a..;0Iier<Jtr. 
Wouter Nijhoff. 
H. E. Oving Jr. 
Dr. A. F. Philips. 
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H. D. Pierson. 
Pierson en Co. 
Prof. Mr. N . W . Posthumus. 
Edwin vom Rath. 
Jhr. D. F . Reuchlin. 

Mr. A. C. N . P. Ruys. 
B. E. Ruys. 
Mr. A. E. von Saher. 
A. W. Volz. 
Mr. Jb. Willeumier. 
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Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes van Catten
burch 83. Tel. 110668. Commies : mej . W. van der Burg. 

Het Archief is geopend van v.m. half tien tot half vijf, des Dinsdags 
en des Zaterdags tot half een uur. 

De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, 
Heerengracht 220. Tel. 47270. Bibliothecaresse: mej . J. M. s'Jacob. 

De Bibliotheek is geopend van v.m. half vier tot vijf uur, des 
Zaterdags tot vier uur. 



STATUTEN 
DER VEREENIGING 

H E T NED E R LAN D S C H E CON 0 MIS C H
HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d .. 8 Juni 1914 S. 170; aangev. liij 
K.B. d.d. 9 Juni 1931, S. 699.) 

ARTIKEL 1. 

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTO
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 
, s-Gravenhage. 

ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, 
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang 
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Ne
derland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura~ao. 

ART. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 

van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespon
denties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en pu
blicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en 
industrieele ondemerningen enz. ; 

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

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten be
treffende de economische geschiedenis in het algemeen en 
van Nederland in het bijzonder; 

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

d. door het oprichten van een bibliotheek op econOInisch-his
torisch gebied; 

c. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 

t. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bron
nenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis 

, 
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van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, 
alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij 
het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van 
dergelijke pUblicatien; 

g. 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, zullen worden opgenomen. 

ART.S. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari 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 1). 

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 be
noemd. 

De jaarlijksche contributie bedraagt twaalf 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 
t 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het 
bepaalde in de artt. 9 en 10. 

Het Bestuur kan eereleden benoemen. Deze ontvangen de pu-
blicaties der Vereeniging. 

ART. 8. ;Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden ; 
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden voor 

het eindigen van het-vereenigingsjaar; 

1) Verlengd bij K.B. van 20 Juni 1935 tot 2 April 1951. 
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c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan
betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 

ART. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste veertig leden, 
door en uit de leden der Vereeniging te kiezen. 

Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 
zeven leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten rechten. ' 

De leden van het Bestuur ontvangen geen honorarium. 
ART. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 

5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een 
vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dage
lijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar. 

ART. 11. De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt 
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd 
en is als zoodanig als secretaris aan het Bestuur en het Dagelijksch 
Bestuur toegevoegd. 

De directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur 
benoemd. 

ART. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit: 
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen; 
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoe

men vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen, 
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeel
ten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te depo
neeren. 

Het Bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende stem 
in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordeel 
worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal per jaar 
met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van alle be
langrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

ART. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, 
kunnen slechts met toestemming van den uitleene.r worden gepu
bliceerd. 
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Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van 
zijn toestemrning 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 ge
bruik 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 worden vastgesteld. 

ART. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contribu
tien; subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt 
uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Ver
eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording 
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed
keuring 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 zuIlen verder worden gehouden zoo 
dikwijIs 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
ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met 
den werkkring van de Vereeniging. 

ART. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij 
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te 
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling. 

AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over za

ken de Voorzitter. 
ART. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens 

nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Ver
eeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Be
stuur of van minstens 25 leden. 

ART. 20. a. Bij ontbinding van de Vereeniging zuIlen, met in
achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen 
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komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage, voor zoover het geschriften betreft. 

b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente 
Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Amster
dam nog zorgt draagt voor de verzameling op soortgelijke wijze, 
waarop zij dit bij besluit van 26 Mei 1930 op zich heeft genomen. 

Deze bepaling mag zonder · toestemming van het gemeente
bestuur van Amsterdam niet worden gewijzigd. 

c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der Ver
eeniging bepaalt de AIgemeene Vergadering de nadere bestem
mingo 
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I 

DE JORDAAN 
DE ONTWIKKELING VAN EEN VOLKSWIJK IN EEN 

GROTE STAD, DOOR H. TJ. DIJKHUIS 1) 

HOOFDSTUK I 

HET ONTSTAAN EN DE LlGGING VAN DE WIJK 

Onder den naam van Jordaan wordt de Amsterdamse woonwijk 
verstaan, die in het Oosten en in het Westen door de Prinsen
en Lijnbaansgracht begrensd wordt, in het Noorden en in het 
Zuiden door de Brouwers- en Passeerdergracht. De zuidelijke 
grens staat niet geheel vast en wordt in sommige geschriften 
zelfs gelegd op de Noordzijde der Leidschegracht 2). 

Deze volkswijk maakte dee! uit van de grote Uitleg van 1612, 
welke stadsuitbreiding het eerste deel was van de uitvoering 
van het plan, dat de oude stad haar zo typerende halvemaans
vorm zou geven. De uitbreiding zelf getuigde van de zeer snelle 
groei, welke zijn ontstaan vond in de maatschappelijke taak, 

1) H. TJ. DIJKHulS werd 28 September 1905 geboren te Voorhout. Hij studeerde 
sociale geografie aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam aIs leerling van de 
hoogleeraren STEINMETZ en TER VEEN. Na in December 1932 doctoraalexamen te 
hebben afgelegd, was DIJKHuls werkzaam bij den Dienst der Publieke Werken der 
Gemeente Amsterdam, waar hij bij de afdeeling stadsontwikkeling een belangrijk 
rapport samenstelde over eenige maatschappelijke en geografische verschijnselen, die 
kenmerkend zijn voor de omgeving van Amsterdam. 

Gedurende de laatste jaren van zijn leven was DIJKHUIS werkzaam a1s assistent van 
prof. TER VEEN bij de enqu~te's, die genoemde hoogleeraar instelde naar de huis
industrie in de J ordaan te Amsterdam en ten aanzien van de levensomstandigheden 
der bevolking in de Wieringermeer. In het bijzonder stelde hij belang in het maat
schappelijk leven van de Jordaanbewoners, in wier midden hij geruimen tijd leefde, 
ten einde zich met hun Inilieu meer vertrouwd te maken. Zijn ervaringen legde hij 
vast in een scriptie "Vijftig dagen in een Jordaansch kostbuis", die in 1939 gepubli
ceerd werd. 

De Jordaan zou ook het onderwerp zijn van zijn dissertatie, die reeds gedeeltelijk 
was voltooid toen in 1938 deze jonge en veelbelovende sociograaf overleed. 

De bier gepubliceerde bijdrage van DIJKHuls vormde een onderdeel van zijn ont
worpen proefschrift, dat in nieuwe spelling geschreven was. (Nool van de Redactie) 

") De Jordaan, Amsterdam, 1920 bijlage V. 

EeoN.-HIST. JAARBOEK, XXI 
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deze stad in de zeventiende eeuw toegewezen: bemiddelaarster 
te zijn bij de steeds groeiende warenhonger van het in welvaart 
toenemende West-Europa. Daarbij was de verzekerde en rustige 
ligging van de stad aan diep vaarwater van grote waarde; de 
geweldige opbloei van Amsterdams wereldhandel in de zeventien
de eeuw legt daarvan getuigenis af. 

Aangetrokken door deze economische opbloei stroomden van 
alle zijden nieuwe bewoners de Amstelstad binnen. In de eerste 
plaats uit de onmiddellijke omgeving 1). Na de Alteratie keerden 
ook veel rijke Amsterdamse bannelingen terug 2). Maar vreem
delingen voelden zich in deze tijd van onrust en geloofsvervolging 
eveneens vaak aangetrokken. 

Van de zijde van het stadsbestuur werd deze vestiging zoveel 
mogelijk bevorderd. Uit het jaar van de Alteratie stamt een 
resolutie, waarbij aan iederen vreemdeling het poortersrecht 
verleend werd; ook aan dengene, die uit een stad kwam, waar 
men soortgelijk recht niet aan Amsterdamse burgers verleende 3). 
V ooral na de val van Antwerpen werd de immigratie van grote 
betekenis. De Zuidelijke Nederlanders vonden in groten getale 
onderkomen in de N oordnederlandse steden en niet het minst in 
Amsterdam. De val van Antwerpen bespoedigde tevens de op
komst van de Amsterdamse wereldhandel. 

De stroom van vreemdelingen naar Amsterdam hield geduren
de de gehele zeventiende en een deel der achttiende eeuw aan. 
Naast Zuidelijke Nederlanders vonden Duitse en Waalse uit
gewekenen zowel als Franse refugie's en Spaanse en Portugese 
Joden hier een veilig onderkomen. Zij gaven een sterke stoot aan 
de opbloei van de stad en hebben met hun kapitaal, hun veel
zijdige ervaring op het gebied van de nijverheid en hun betrek
kingen in de wereld van de handel vee! bijgedragen tot de aan
staande grootheid van Amsterdam '). 

Toch waren het lang niet allen grote kooplui of financieel 
krachtige industrieIen, die zich hier vestigden. Ook veel kleine 

1) H. BRUGMANS, Gesehiedenis van Amsterdam. Deel III, pag. 7 e.v. 
I) A. E. d'Ailly, Historisehe Gids van Amsterdam (1929), pag. 23. 
I) CH. A. VAN MANEN, Armenpflege in Amsterdam in ihrer historisehen Entwiek· 

lung (1913), pag. 54. 
LEONIE VAN NIEROP, Bevolkingsbeweging der Nederlandsehe stad (1905) . 
• ) LEONIE VAN NIEROP, I.e. pag. 56. DIJKHUIS is in '38 overleden! 
H. BRUGMANS, Handel en Nijverheid. Amsterdam in de XVIIde eeuw. Pag. 15. 
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luiden en armen voelden zich tot het welvarende en gastvrije 
Amsterdam aangetrokken 1). 

De voortdurende bevolkingsaanwas maakte aan het einde der 
zestiende eeuw een tweetal malen vergroting der stad nood
zakelijk. 

Deze uitbreidingen van 1585 en 1593 bleken geheel onvol
doende 2). De toestand in het begin der 17de eeuw beschrijft 
COMMELIN aldus: 

"Zeer weinig jaren was de laatst verhaalde Vergrooting van 
Amsterdam ruym genoeg voor d'aenwassende gemeente, want de 
buytenpaden waarvan de voorste eynden in de nieuw uytgeleyde 
stadt getrokken waren, begonden zich zoo verde uyt te strekken, 
en de Stadt zelve zoo overvloeyende van alderley slagh van men
schen te vermenigvuldigen, waardoor 't bouwen der huysen heel 
ijverigh voortgingh ... " 3). 

Een groot deel van de "buytenpaden", waarvan hier sprake is, 
werden ten Westen van de toenmalige Singelgracht aangetrof
fen; deze Singelgracht bevond zich op de hoogte van de huidige 
Heerengracht. Op een kaart uit het jaar 1612 ') staan ongeveer 
een 27-tal paden aangegeven. Wel20 hiervan bevinden zich tus
sen het Y en de Overtoomse Vaart, dus ten Westen van de stad. 

Aan deze paden ontstond in het begin der zeventiende eeuw 
door de overbevolking binnen de stadsmuren een vrij dichte 
bebouwing. Vit een telling, in 1609 gehouden, bleek dat er niet 
minder dan 3330 woningen en getimmerten buiten de stadsmuren 
langs de paden werden aangetroffen 5). 

Dit bouwen buiten de stadsmuren, het zogenaamde "buy ten
timmeren", bracht allerlei bezwaren met zich mede. Het ge
schiedde dan ook tegen de bestaande keuren in. Wegens de dras
sigheid werden de terreinen opgehoogd, waardoor inundatie bij 

1) Bredero's Spaansche Brabander, in 1617 voor het eerst uitgegeven, is gebeel op 
bet motief van den armen vreemdeling te Amsterdam opgebouwd. 

") De kaarten van Comelis Anthonisz geven een duide1ijk beeld val} de laat
Middeleeuwse stad, de kopergravuren van Pieter Bast tonen ons Amsterdam in bet 
overgangsstadium na deze stadsvergrotingen. 

0) C. COMMELIN, Beschrijvinge van Amsterdam (1691), pag. 218. 
') Afgedrukt in: Amsterdamsche huizen, 1600-1800, van D. F. SLOTHOUWER 

(1928) tegenover pag. 1. 
I) N. DE ROEVER, Tweeerlei regenten. Oud-HoIIand 1889, p. 63-88. Dit artikeI is 

van fundamentele betekenis voor onze kennis van ontstaan en Jigging van de Jor
daan. 
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een eventueel beleg onmogelijk was. Ook boden de huizen ge
legenheid tot verschansing aan den vijand, Bovendien was de 
stedelijke controle buiten de stadspoorten in alle opzichten moei
lijk te handhaven. Dit bezwaar kwam vooral aan den dag op het 
gebied van de stedelijke accijnzen, die hier licht ontdoken konden 
worden. Vandaar, dat het buiten de wallen wonen ongewenst 
werd geacht en men liever tot stadsuitbreiding overging. 

In het jaar van de telling, in 1609, werd dan ook door de 
Vroedschap een octrooi voor een nieuwe Uitleg bij de Staten
Generaal aangevraagd en verkregen. En nu werden de zaken zeer 
in het groot aangepakt. Amsterdam werd zich bewust van zijn 
betekenis. In het nieuwe plan zou bij uitvoering de oppervlakte 
binnen de stadsmuren zich verdrievoudigen! 

Reeds in 16IO werd met de werkzaamheden begonnen; van 
161 1 tot 1613 werden de verdedigingswerken aangelegd; . hierna 
werd de grond verkaveld en maakte men een aanvang met de be
bouwing. 

Het is deze Uitleg, die bij zijn voleindiging van 1658 aan de 
Oude stad zijn definitieve vorm zou verlenen, een vorm, die ze 
twee eeuwen zo goed als ongeschonden bewaren zou. Als plan
matige uitbreiding, geheel uit eigen kracht en zonder vorsten
gunst tot stand gebracht, wekt hij de onverholen bewondering 
van de deskundigen op het gebied van stedenbouw 1). 

Aan deze uitbreiding van 1612 dankt de dominerende grach
tengordel van Heeren-, Keizers- en Prinsengracht zijn bestaan. 
Deze grachten zijn alS het ware concentrische halve cirkels (in 
feite zijn het veelhoeken) uit eenzelfde middelpunt geprojecteerd. 
Straalsgewijs lopen hier straten en grachten doorheen van 
de oude binnenstad af naar de Prinsengracht toe. 

Bij de uitvoering van het plan werd het nieuwe gebied door 
de stad onteigend. Er werden zeer brede grachten gegraven, 
waartussen flinke grondstukken overbleven, welke aan particu
lieren verkocht werden. Hier verrezen nu prachtige woonhuizen 
voor de voorname kooplui, stadsbestuurders en officieren, in 
het algemeen voor de best gesitueerden van het in rijkdom toe-

1) Het initiatief tot het Uitbreidingsplan schijnt te ~ijn uitgegaan van den oud
burgemeester Frans Oetgens, volgens de plannen van Hendrick Staets. Aldus BauG
MANS in ~ijn Geschiedenis van Amsterdam, III, pag. 83. In het Technisch Woning
onder~oek (I.c.) wordt Hendrick de Keyser als de vermoedelijke maker van de plan
nen genoemd. Men ~ie ook D'AILLY, l.c. pag. 30. 
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nemende Amsterdam. Vooral de Keizers- en de Heerengracht kre
gen een deftig aanzien. 

Verschillende hinderlijke bedrijven werden van deze omgeving 
verre gehouden; zij vonden een onderkomen ten westen van de 
Prinsengracht, waar, binnen de nieuwe BuitensingeI, een gebied 
van ruim 70 Hectare bestemd werd tot woon- en bedrijfskwartier 
van den "minderen man". 

Het is dit stadsdeeI, dat het object zal zijn van deze studie. 
Een blik op de kaart doet zien, dat er bij dit volkskwartier 

een geheel ander systeem van aanIeg is gevolgd, dan bij de grach
tengordel. In plaats van de concentrische cirkeIs met de straals
gewijs lopende dwarswegen, zien we in de Jordaan een elf tal 
grachten en een veertiental straten, ongeveer evenwijdig aan 
elkaar in west-zuidwestelijke richting, binnen de onregelmatige 
zeshoek van Brouwers-, Prinsen-, Passeerders- en Lijnbaans
gracht. (Vgl. p. 89). 

Loodrecht op deze lengtestraten staat een zevental dwars
straten, eveneens evenwijdig aan elkaar. De Iengtestraten 
staan evenwel niet haaks geprojecteerd op de Prinsengracht. 
Zij vormen met de dwarsstraten een geheel eigen systeem, zonder 
aansluiting bij het omgevende stratenstelsel. Verder doet zich de 
topografische bijzonderheid voor, dat slechts weinig dwarsstraten 
uitmonden op een der grachten, die de Jordaan omsluiten. Bijna 
allen komen ze uit op een der lengtestraten; geen der dwarsstra
ten mondt zelfs direct uit op de Prinsengracht, die de Jordaan 
van de overige OUde stad scheidt. De dwarsstraten, die, zoals we 
zien zullen, de drukste Jordaanse verkeersstraten vormen,hebben 
dus geen directe verbinding met de binnenstad. 

Het wekt bevreemding, in het knappe, goed opgezette plan van 
Staets een dergelijke westelijke afsluiting te vinden. Dit onIo
gische stratenstelsel,dat in de stadsontwikkeling geheel niet 
paste, noch bij het verkeer aansloot, vindt voor een deel zijn 
verklaring in een merkwaardige omstandigheid, die zich tijdens 
de aanIeg voordeed. 

Een aantal van de stedelijke regent en en andere ingewijden 
hadden misbruik gemaakt van hun kennis van de aanstaande 
Uitleg, door overal waar ze maar konden, binnen de ontworpen 
nieuwe wallen erven en landerijen op te kopen. Het eerst yond 
de verkaveling van de grachtengordel plaats. Hierbij wisten 
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zij de grond, die aldaar in hun bezit was, zeer duur aan de ste
delijke overheid te verkopen. 

Het graven van de nieuwe wallen en de dure aankoop hadden 
de stad echter op zo hoge kosten gejaagd, dat deze Iiiet goed ge
maakt werden door de verkoop van de grond aan de grachten 
na de verkaveling. De stad was dan ook niet in staat, hetzelfde 
systeem nog eens toe te passen aan de overzijde van de Prinsen
graeht. Hier moest men dientengevolge het particuliere initiatief 
zijn vrije loop laten, temeer omdat reeds direct met de bouw al
daar begonnen was. Alleen kon de stad enige amelioratierechten 
heffen 1). . 

Een nieuwe rooiing yond hier niet plaats. De bestaande paden 
werden verbreed; een deel der sloten werd uitgegraven tot be
vaarbare waterwegen en het geheel van dwarsstraten voorzien. 
De Jordaanstraten liepen dus evenals de oude paden in west
zuid-westelijke riehting evenwijdig aan elkaar. Zelfs de geringe 
divergentie die de paden volgens de kaart, afgedrukt bij Slot
houwer 2), vertoonden, bleef bij de Jordaanstraten gehand
haafd! 

Intussen toont de regelmatigheid in de opbouw en het aan
leggen van de dwarsstraten, dat de eigenaren van de grond zich 
met de stad hebben weten te verstaan 8). Overigens stak men 
naar goeddunken erven af en bouwde men aan de verbrede paden 
en sloten naar believen. 

Het oude Brabantsche pad werd tot Passeerderstraat, het Jan
Hansenpad tot Laurierstraat en het Plempenpad tot Rozenstraat. 
De benaming van "Plempenpad" voor de Rozenstraat en omge
ving is aan de oudere J ordaners bij overlevering soms nog bekend. 
De namen Molenpad en het Schone en Vuile Weespad zijn in de 
straatbenaming officieel gehandhaafd, terwijl het vroegere 
Fransche Pad 4) (nu Willemstraat) ook nog aan de oude toe
stand herinnert. 

Het is aan de "eygensoeekelijkheid" van die regenten, bij wie 
eigen gewin meer gold dan het voordeel van de gemeensehap II), 

') N. DE ROEVER, I.e. 
") Zie noot 4 op pag. 3 . 
• ) D. C. MEIJER JR., Groei en bloei der Stad, p. 163. 
0) N. DE ROEVER, Uit onze oude Amstelstad, I (1890), pag. 16 e.v.: Jordaan en 

' Fransche Pad. Voornamelijk over de naamafleiding. 
I) MemorH!n en adviezen van Burgemeester C. Pzn. HOOFT. Uitgegeven door het 

Historisch Genootschap te Utrecht, 1871. Ook: N. DE ROEVER, Tweeerleiregenten,I.c. 
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te wijten, dat de Jordaan zijn huidige vonn heeft verkregen. 
Een vonn, ' die terecht zeer betreurd wordt 1). 

Een van bovenstaande verklaring afwijkende mening vinden 
we bij W. B. PETERI II). Deze schrijver wijst er op, dat bij een 
verkaveling in concentrische bogen voor deze wijk als volkswijk 
te ondiepe bouwblokken verkregen zouden zijn en ettelijke stra
ten gelijk de lelijke, eentonige Kerkstraat waren ontstaan. In
derdaad, de Jordaan heeft een levendiger aanzien dan de Kerk
straat. Men was echter niet aan de verkaveling . in concen
trische bogen gebonden, zoals dr. PETERI ten onrechte meent. 

Deze uitweiding over de invloeden die beslisten in de topo
grafie van deze stadswijk, is van belang, omdat zij invloedrijke 
factoren doet kennen voor de verklaring van de eigenaardige 
plaats van de J ordaan in het gehele stadsbeeld. 

Van het ontstaan af tot omstreeks 1800 toe is de Jordaan 
een der uithoeken, en weI: de Noord-Westelijke uithoek, van Am
sterdam gebleven. De eigenschap van "uithoek" heeft dit kwar
tier met vele oude volkswijken in N ederlandse vestingsteden 
gemeen 3). Een dergelijke omgeving was bedoeld als woonplaats 
van "den minderen man" - van "het gemeen" - of, zoals met 
het oog op de ligging bij de stadsvcrst tekenend werd uitgedrukt, 
van het "vestjesvolk". Degene die er niet te maken had, kwam 
er niet. 

Het isolement van de Jordaan, veroorzaakt door het eigen
aardige stratensysteem, dat, zoals we gezien hebben, geen 
directe aansluiting hood bij het overig deel van de stad, werd 
nog versterkt door het grenzen aan de grachtengordel. Deze 
gordel van Prinsen-, Keizers- en Heerengracht met een merendeel 
van bewoners van de hoogste maatschappelijke weIst and be
perkte, vooral in vorige eeuwen, het verkeer tussen Jordaners en 
de bewoners van de andere Amsterdamse volkswijken. Er waS 
tussen de bewoners van de Jordaan en die van de andere, meer 
centraal of in het Oosten van de stad gelegen buurten betrekke-

1) Zo BaUGMANS, Geschiedenis van Amsterdam, III, pag. 88 en D'AILLY, I.e., 
pag. 28. 

") W. B. PETERI, Overheidsbemoeiingen met stedebouw, tot aan den vrede van 
Munster (Diss. 1913), pag. 143. 

") Zoals bijv. de voormalige Wijk C in Utrecht en de oude wijken V en VIII in 
Leiden. 
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lijk weinig omgang; iedere buurt leefde zijn eigen leven, men ging 
geheel op in de genoegens van de directe omgeving. Elk dezer 
wijken droeg zijn eigen karakter, wat zelfs nu nog min of meer 
het geva1 is. 

In het geisoleerde karakter van deze "achterwijk tot Amster
dam" vinden we ook de verklaring van de volksnaam "Jordaan". 
Oorspronkelijk was de offidele naam voor de gehele Uitleg van 
1612: "het Nieuwe Werck". De grachtengordel en de Jordaan 
te zamen konden echter moeilijk ortder een naam begrepen wor
den. Deze naam werd dan ook spoedig beperkt tot het gedeelte, 
dat we nu "Jordaan" noemen 1). Na de uitleg van 1658, toen de 
Jordaan niet meer de nieuwste wijk van Amsterdam was, droeg 
zij de zonderlinge naam van het "Oude Nieuwe Werck". Uiter
aard kon deze naam zich niet handhaven; ze maakte plaats 
voor de naam: "Jordaan". 

Hoe kwam men aan deze benaming? 
Er is zeer veel over de naamafleiding geschreven. Een vijftal 

hypothesen vindt nog aanhangers. De bij de openbare mening 
het meest bekende: de afleiding van het Franse "jardin", is 
zo goed als verlaten. 

De volgende veronderstelling vindt de meeste verdedigers. 
In de volksmond werd de Prinsengracht vaak "de Jordaan" 
genoemd naar de rivier, die in Palest ina het Beloofde Land van 
de onherbergzame woestijn afsluit. Hij, die "over de Jordaan", 
d.w.z. aan de overzijde van de Prinsengracht, dus in de Volks
buurt woonde, leefde in de woestijn, buiten het Beloofde Land: 
de Grachten! De volksbuurt werd daarbij het "Overjordaansche" 
geheten. Later vereenzelvigde men de naam J ordaan met de 
Volksbuurt 2). 

Het isolement, waarin zoals we gezien hebben, de Jordaan 
verkeerde, werd min of meer verbroken, doordat de Jordaan 
naast woon-, ook bedrijfsgebied was. Deze factor legde echter 
in de eerste twee eeuwen van de ontwikkeling niet zoveel gewicht 
in de schaal, omdat het woongebied sterk aan het bedrijfsgebied 

1) Men zie o.a. COM MELIN, I.e. pag. 229 en 247; VON ZESEN, pag. 161 en 207. 
") Dat de gang van' zaken zo geweest is, wordt bewezen door dr. A. BEETS, in zijn 

artikel: de Jordaan, in het XlIIde Jaarboek van Amstelodamum. Ret is een instrue
tief artikel, waarbij ook een litteratuuropgave van de meeste naamafieidingen te 
vinden is. 



DE JORDAAN 9 

was verbonden. Zij, die in de Jordaan werkten, vonden er ook 
hun woonplaats. 

De opheffing van deze afzondering, die bij sommige stadsdelen 
plaats vond door verkeerswegen naar de hoofdpoorten, die de 
oude stad met andere steden verbonden, ontbrak bij de Jordaan. 
Deze verkeerswegen gingen buiten de Jordaan om: de Haar
lemmerpoort in het Noorden, de Leidsche Poort in het Zuid-Wes
ten zijn net buiten de eigenlijke J ordaan gelegen. Dientengevolge 
konden straten van het type Haarlemmerdijk of Leidsche straat 
zich in de vorige eeuwen binnen de J ordaan niet ontwikkelen. 
De kleinere Raampoort en Zaagpoort, die later tegenover de 
Jordaan in de walgebouwd werden, hadden aIleen plaatselijke 
betekenis. Hoe groot desondanks de invloed van het verkeer 
door een dezer poorten op een Jordaanstraat en haar bevol
kingsagglomeratie was, zullen we in het volgende hoofdstuk aan
tonen 1). 

Tot in de zestiger jaren van de negentiende eeuw bleek er 
te Amsterdam weinig of geen behoefte te bestaan aan bebou
wing buiten de waIlen van 1612 en 1658. 

N a 1880 groeide er evenwel een geweldige stad buiten de oude 
waIlen en de Jordaan werd in plaats van uithoek: centrum. 
Van die tijd af nam de Jordaan een geheel andere plaats in 
Amsterdam in. Toch bleef ondanks de vele wijzigingen de 
J ordaan veel van zijn oude karakter behouden, hetgeen voor een 
groot deel veroorzaakt is door zijn uitgestrektheid, zijn ge
heel eigen stratensysteem en het feit, dat er evenmin als bij de 
oude een voldoende aansluiting bij de nieuwe stad gevonden 
werd. 

In de volgende hoofdstukken zal de ontwikkeling van het 
Jordaankwartier en zijn bewoners nagegaan worden. 

') Op pag. 18. 



HOOFDSTUK II 

DE ONTWIKKELING VAN DE JORDAAN ALS WOONGEBIED TOT 1813 

Vrij algemeen heerst de opvatting, dat de Jordaan in opzet een 
burgerwoonwijk was, die in later jaren degenereerde en de 
toevlucht werd voor een armere bevolking. 

Wij zullen in de eerste plaats nagaan, in hoe verre deze ver
onderstelling juist is. 

Prof. EBERSTADT 1) beschrijft het proces als voIgt: 

"Der Bezirk war fruher von einer guten, zum Tell sogar von einer 
recht wohlhabenden BevOlkerung bewohnt. Alte Patrizier- und Bur
gerhauser. .. finden sich in groszer Zah!. Die Schicksal der alteren 
Biirgerhauser war verschieden. Eine nicht geringe Zahl ist in den Be
sitz einer minder wohlhabenden, dem Mittelstande angehorenden 
Schicht gelangt .... In groszem Umfang aber wurden diese alteren 
Hauser in Kleinwohnungen aufgeteilt und gerieten bald in Verwahr
losung". 

"In den verschiedenen Straszen stehen die ehemaligen Lager
hauser und Speicher .... " Ook deze werden later tot kleine woningen 
ingericht. 

"Die friiher vorhandenen H6fe und Binnengarten sind zum groszen 
Tei! verbaut und mit Kleinwohnungen besetzt." 

Ook D. C. MEIJER is van mening, dat in de J ordaan "tal van gangen 
met ellendige woningen eerst later ontstaan (zijn), toen elk plekje, 
oorspronkelijk voor tuin- en bergplaats bestemd, bebouwd werd" "). 

C. J. GIMPEL constateert: "De J ordaan was in de 17de eeuw geens
zins een ondeftige buurt" "); terwijl HELENE MERCIER schrijft: 
"Naarmate de Jordaan in den loop der tijden een volksbuurt werd, 
werden de oorspronkelijk voor een burgergezin gebouwde perceelen, 
onderverdeeld" 0). 

Het sterkst spreekt de Amsterdamsche W oningraad in het ge
schrift "De Verbetering der Volkshuisvesting te Amsterdam" zich 

1) R. EBERSTADT, Stadtebau und Wohnungswesen in Holland (1914), pag. 128. 
') D. C. MEIJER JR., De uitbreiding van Amsterdam in de 17de eeuw. Iste bundel, 

Amsterdamsche Bizonderheden (1890), pag. 145. 
") C. J; GIMPEL, Amsterdam, Oud en Nieuw. 2de dr. 1925. 
0) HEL. MERCIER, De Volkshuisvesting te Amsterdam; art. in de Gids 1905, pag. 

101. 
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in dezen zin uit: "Deze stadswijk werd oorspronkelijk bewoond door 
den burgerstand, doch later vestigde er zich hoe langer hoe meer een 
klasse van losse arbeiders, venters en dergelijke personen" 1). 

In al deze studies wordt de gedaehte uitgesproken van de 
aehteruitgang van een eertijds betere wijk. Dit is voorzeker 
ten dele juist. Eehter de wijze, waarop dit op de voorgrond 
gesteld werd, was oorzaak, dat men over het hoofd zag, dat 
de Jordaan direct bij de aanleg reeds het karakter van volkswijk 
bezat. Ook in het grondige werk van Eberstadt wordt dit ver
geten, waar hij zijn gevolgtrekkingen baseert op de bestudering 
van een speciaal type der J ordaanse pereelen. 

Deze wijk was reeds van de eerste bebouwing af volkswijk; 
aIle andere elementen in de J ordaan, hoe belangrijk ook op zich 
zelf, waren bijkomstige faetoren. 

Er zijn talrijke directe en indirecte bewijzen, die deze opinie 
staven: 

r. Zeer tekenend is de veronaehtzaming door het zeventiende
eeuwse stadsbestuur. In het eerste hoofdstuk wezen we reeds op 
het feit, dat persoonlijke belangen van sommige regenten de 
doorslag gaven bij de beslissingen over de vorm van de nieuwe 
wijk. Kentekenend was verder de omstandigheid, dat in 1625 
all e Jordaanbruggen van hout waren, terwijl in de andere 
delen. van de stad de bruggen van steen waren opgetrokken i). 

Typerend is ook, dat aan de bestaande bouwkeuren wat de 
Jordaan betreft in het geheel niet of maar uiterst slap de hand 
werd gehouden. Hierdoor ontstonden aIlerlei misstanden op 
bouwgebied, waarvan men ook nu nog telkendage de_ nadelige 
gevolgen ondervindt. Overigens dient hier opgemerkt te worden, 
dat de bestaande bouwverordeningen weinig ingrijpend waren I). 
De Gemeentelijke Woningdienst sehrijft in 1920, over de zeven
tiende-eeuwse Jordaan: "Hier is elk ordenend ingrijpen uit een 
oogpunt van sehoonheid, openbaar verkeer e.d. nagelaten" 4). 

II. Van de aanvang af was de bebouwing in de Jordaan zeer 
dieht. Er was een eehte volkswijk in wording. WAGENAAR sehrijft: 
" ... en in de uitgestrekte ruimte tussehen de Prinsen- en Baan-

1) Uitgegeven in 1913, pag. 9. 
") XXIXe Jaarboek van Amstelodamum, pag. 110. 
") JOH. C. BREEN, De verordeningen op het bouwen te Amsterdam v66r de XIXde 

eeuw. Jb. van Amstelodamum, VI, pag. 107 e.v. 
0) In het Teehniseh Woningonderzoek, deel I l.e., pag. 13. 
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graft (werden) veele graften, straaten en dwarsstraaten gerooid, 
in welken nog een groot getal van sloppen en gangen liepen, die 
door den tijd zeer dieht met huizen en huisjes betimmerd wer
den" 1). Betrekkelijk snel is dit proces verlopen. In de loop der 
twintiger jaren van de zeventiende eeuw werden de meeste stra
ten bebouwd. 

De prachtige, grote kaart van Balthasar Florisz, ongeveer op 
schaal 1 : 1920, waarvan de eerste druk verscheen in 1625 en 
waarop ieder huis en elke grote tuin afzonderlijk staan aange
geven, toont ons, van welk gehalte deze bebouwing was en hoever 
men na tien jaar was gevorderd 2). Zeer dicht was de bebouwing 
in de Laurier-, Bloem-, Linden- en Goudsbloemstraat. Hier, 
zowel als op de Goudsbloemgracht, staan de kleine huisjes vlak 
tegen elkaar aangebouwd over de gehele straatlengte. 

De kaart toont verder aan, dat andere delen van de Jordaan 
nog niet bebouwd waren. Zo was het Noordelijk deel een moeras, 
"de Braeck" genaamd 8). Ook de omgeving van het voormalige 
Karthuizerklooster en delen van de Anjeliers- en Tuinstraat wa
ren onbebouwd. 

Op de Jordaangrachten was de bebouwing wat verder uit 
elkaar en door tuinen en open erven van de straat gescheiden. 
Ook waar de bebouwing aaneengesloten was, kan men op de 
kaart achter de meeste percelen erven en tuintjes bespeuren. 
Echter, in plaats van de open ruimten ziet men reeds in 1 625 hier 
en daar inpandige percelen: woningen, gelegen op erven achter 
de huizen, die aan de straat grenzen. Door hun grote uitbreiding 
in later jaren werden deze inpandige woningen een van de 
ernstigste uitwassen van de volkshuisvesting in de J ordaan. 
Hoe vroeg in de Jordaan deze bouwwijze reeds ontstond, toont 

1) J. WAGENAAR, Geschiedenis van Amsterdam, 1760, II, eerste' stuk, pag. 47. 
Op pag. 61-64 vindt men een opgave van de Jordaanstraten en -grachten, be

nevens de toen aanwezige gangen. 
"j Een origineel exemplaar van deze kaart bevindt zich in het Stedelijk Oud-Ar

chief. Een reproductie bij de studie van D. C. MEIJER in "Amsterdam in de zeventien
de eeuw", I.c. Men zie ook het artikel in het XXIXste Jaarboek van Amstelodamum, 
pag. 103 e.v., en dat van W. F. L. GIMBERG in bet Tecbniscb Gemeenteblad 1929, pag. 
12 e. v. over de Kaart van Amsterdam. A. E. D' AILLY heeft in 1934 een catalogus van 
Amsterdamsche plattegronden samengesteld. 

") Deze "Braeck" was gevormd door een doorbraak van de vroegere IJ-dijk (de 
buidige Haarlemmerdijk), Ook de nu nog bestaande Scbellingwouder Breek aan de 
Waterlandscbe Zeedijk en andere meertjes in de omgeving van deze dijk geven de 
plaats aan van dijkbreuken. 
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ons de later om zijn slechte woningtoestand zo beruchte Wijde 
Gang,. een slop tussen de Goudsbloemgracht en de Palmstraat. 
Duidelijk staat de Wijde Gang op de kaart aangegeven! Vooral 
tussen de Goudsbloemgracht en de Goudsbloemstraat vinden 
we veel inpandige percelen. 

Omstreeks 1650 is de gehele Jordaan vol gebouwd. 
In 1657 verschijnt een tweede druk van de kaart van BALTH. 

FLORISZ 1). Alleen in het Noorden, in de omgeving van de nu 
gedempte Braeck (Palmgracht en Driehoekstraat) en op de 
plaats van de Stadstimmertuin bij de Tuinstraat is dan nog 
enige open ruimte voor bebouwing beschikbaar. Overigens is de 
gehele oppervlakte van de J ordaan dieht met kleine huisjes bezet. 
Overal is inpandigheid te constateren. In sommige delen is er 
achter de huizenrijen van de straa:t geen open plekje grond meer 
aanwezig, bijvoorbeeld tussen de Goudsbloemstraat en -gracht, 
en tussen de Anjeliersgracht en de Boomstraat. 

Een andere kaart uit deze tijd, waarschijolijk van Comelis 
Danckerts, geeft hetzelfde beeld Z). 

Duidelijk blijkt, dat er geen sprake van is, dat de inpandigheid 
in zijn geheel een product van een latere ontwikkeling was, 
zoals zovele schrijvers beweren. De neiging om de grond door een 
diehte horizontale bebouwing ook aan de binnenzijde van de 
huizenblokken zo productief mogelijk te maken, ongeacht de 
emstige bezwaren, die dit voor de bewoning met zieh mee bracht, 
doet zieh van meet af aan gelden. In aIle straten en op de grachten 
vindt men achter de huizen, die hieraan grenzen, andere huizen, 
in nauwe slopjes en stegen, geheel van de straat afgesloten. Meest
al zijn het uiterst bekrompen en lage huizen, bijna steeds een
kamerwoningen, zeer donker en zo goed als verstoken van 
luchtverversing. Een nauw slop, dikwijls niet breder dan 1 meter, 
soms nog smaller, geeft toegang tot deze minderwaardige wo
ningen. We komen er later op terug. 

Door middel van bestaande keuren zou deze bebouwing door 
het Stadsbestuur kunnen zijn tegengegaan. Dit is niet geschied: 
de J ordaan was een volkswijk; de regenten, die vaak zelf be
langhebbend waren, lieten aan de eigenaren vrij spel. Reeds bij 

1) Aanwezig in het Oud-Archief. 
I) Gereproduceerd in F. LUGT'S Wandelingen met Rembrandt in en om Amster

dam, 2e druk 1915, pag. 2. 



14 DE]ORDAAN 

de ·vergrotingen van 1585 en 1593 staat in sommige verkoops
conditien, ' dat de verkochte erven zonder goedkeuring van 
Burgemeesteren niet mochten worden gesplitst tot "sIopgens 
ofte steechgens", een verbod dat later telkens herhaald wordt. 
Helaas schijnt het Of in het geheel niet gehandhaafd te zijn, Of 
was dispensatie van Burgemeesteren zeer Iicht te verkrijgen. 
"Voor hoevele misstanden zou onze goede stad bewaard zijn 
gebleven, als er niet zoo vele sloppen en stegen waren aange
legd", verzucht BREEN 1). En terecht. De tegenstelIing tussen 
de toestand van de Jordaan en die van de grachtengordel, 
waar een eigen, alleen voor delen van dat kwartier geldende ver
ordening heerste I), welke vrij streng werd opgevoIgd, is weI tref
fend. 

De dichte bebouwing bij de aanleg, zowel ook als de sterke 
inpandigheid, waar bIijkbaar niets tegen gedaan werd, zijn goede 
argumenten voor de opvatting dat de Jordaan van den aanvang 
af als volkswijk is heschouwd. 

III. Het grootste deel van de bevolking van dit kwartier 
hestond uit ambachtslieden en arbeiders. 

Vele van de oude Paden-bewoners verhuisden na de omwa1ling 
naar de J ordaanstraten, voorzover ze niet reeds in het J ordaan
deel woonden. Bij de verkaveling van de grachtengordel werden · 
sommige huizen, die aldaar Iangs de bestaande paden stonden, 
"auf Waltzen gesetzt und an einen gelegneren Orte gerollt, also, 
dasz sie zwischen den neuen Gebeuen an den Gassen zu stehen 
kahmen", aldus VON ZESEN 3). Zeer waarschijnlijk zijn met deze 
"Gassen" de Jordaanstraten bedoeld. Ook PETER! wijst op het 
verhuizen van de Padenbevolking bij de onteigening voor de 
grac~tengordel naar de Jordaan 4). 

Deze Padenbevolking nu bestond voornamelijk uit ambachts
lieden en werklui. Duidelijk blijkt dit uit HOOFT's Memorien, · 
waar deze zich erover bekJaagt, dat de gelden, die "den goeden 
luyden, dye haar met haerder handenarbeyt ende anders eerlick 
ende godtlick soecke te generen, werdt uytgeperst met dye dure 

1) ]OH. C. BREEN, I.e., pag. 139. 
0) Prof. EBERSTADT geeft in zijn geciteerd boek een afdruk van een dergelijke keur. 
I) VON ZESEN, I.e., pag. 165. 
") PETERI, I.e., pag. 143. 
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erfven ende timmeraghien" 1). BREEN schrijft dat "vele werk
lieden, met het oog op de hooge huren der huizen in de stad, ge..: 
dwongen waren buiten de poorten hun "wonincxens" te ma
ken" I). COMMELIN spreekt ons van "alderley handtwercksvolck" 
in het Nieuwe Werck 8). 

Niet de gezeten burger, doch de ambachtsman, de arbeider en 
de gezel domineren in de Jordaan. 

IV. Sprekend is in dit verband de slechte faam, die sommige 
delen van het Nieuwe Werck direct bij hun ontstaan meedragen. 
VON ZESEN laat zich reeds in 1664 ongunstig uit over de Tuin- en 
Anjeliersstraat en omgeving 4). 

Ook vinden we in een artikel van Mej . M. VAN SOEST een· request 
afged~'ukt van omstreeks 1647 over de omgeving van de Grimnesse
sluis (bij de Grimburgwal, in de kern van de oude stad gelegen), waar 
o.m. over die omgeving staat: " .... dien vuylen hoek in 't midden 
van de stadt gelegen. .. ende da~ z elf f sop h e t F ran sse 
Pat t off elders afteraff in de st'adt zoo een vuylen hoeck niet en 
leyt" "). 

Dus in 1647 is de omgeving van de huidige Willemstraat reeds zo 
berucht, dat ze als een algemeen bekend voorbeeld van vuilheid ge
citeerd wordt! 

D. C. MEIJER beoordeeIt in zijn retrospectieve beschouwingen 
deze omgeving in de eerste helft der zeventiende eeuw aldus: 

"Men mocht het tooien met de naam van Goudsbloemgracht - 't 
was een smalle sloot zonder beschoeiing gebleven, nooit beplanting 
waardig gekeurd. Lage bouwvallige huisjes herbergden een bevolking, 
die in den slechtsten reuk stond en tot diep in de negentiende eeuw 
zal die verwaarloosde toestand van dit stiefkind der Amsterdamsche 
grachten - "de Heerengracht zonder boomen", zooals de spottende 
volksmond het noemde, - blijven voortduren." ") 

Uit dit alles, uit de houding van de Stad tegenover de nieuwe · 
wijk, uit de samenstelling van de eerste bevolking, uit de wijze 
van bebouwing, uit de inpandigheid, zowel als uit de snelle 
verwaarlozing van delen van de Jordaan, komt genoegzaam vast 

') DE ROEVER, Tweeerlei regenten I.e.; op pag. 74 is deze Memorie afgedrukt. 
I) JOH. C. BREEN, Verordeningen op bet bouwen, enz. 
") C. COl\fl\llELlN, I.e., pag. 223. 
') VON ZESEN, I.e. pag. 217. 
') MARIE VAN So EST , Een request uit de zeventiende eeuw. XXIIste J aarboek van 

Amstelodamum, pag. 50. 
") D. C. MEIJER, l.e. pag. 152. 
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te staan, dat we hier te doen hebben met een echte volksbuuri . 
../ De schrijvers die de klemtoon leggen op het burgerlijke element, 

vergissen zich. Het onjuiste beeld, dat zij zich van de eerste 
Jordaanontwikkeling vormden, is voor een deel te verklaren uit 
de geringe belangstelling voor de eigenlijke arbeidersbevolking 
in de geschriften uit de 17de ~n IBde eeuw. 

De sociale gezichtskring van de oude historieschrijvers om
vatte zo goed als aIleen de aristocratische groep van regenten, 
de aanzienlijke kooplui en industrieIen, enigszins ook de in
tellectuelen en de kunstenaars. De bevolking van de J ordaan 
behoorde in hoofdzaak tot de ambachtslieden, hun gezeIlen, de 
kleine neringdoenden en venters, de loonarbeiders en de pau
pers 1). Zolang deze groepen niet rumoerig werden, vielen ze zo 
goed als geheel buiten de belangstelling van de oude schrijvers. 
We horen slechts zeer sporadisch -een en ander van hen. 

Er waren echter in de J ordaan enige grachten met voor een 
deel gegoede bevolking. Hiertoe behoorden ook verscheidene 
min .of meer beroemde personen. Zo is het o.a. bekend van 
professor Ruysch, den beroemden anatoom, van Amos Comerous, 
Rembrandt, Hobbema, Govert Flinck, Karel du Jardin, Balthasar 
Florisz, mr. J. Huijdecoper, van den boekdrukker W. J. Blaeu, 
Jan Lievens en El. Nosky, dat ze op een Jordaangracht gewoond 
hebben 8). 

De vermelding van deze enkelingen is het, die bij latere schrij
vers de verkeerde indruk gewekt heeft, dat de Jordaan oorspron
kelijk een burgerwoonwijk was. Zij vergaten de tienduizenden 
ongenoemden uit de volksklasse, die de grote meerderheid van 
de bevolking uitmaakten. Deze schrijvers zijn versterkt in hun 
mening, doordat er in de loop van de 17de en 18de eeuw inder
daad een aantal wijzigingen in de Jordaan plaatsgevonden 
hebben, die ten dele op verval duidden, hetgeen echter weer 
niet inhoudt, dat de Jordaan een gedegenereerde burgerwoon
wijk is. 

De grootse ontwikkeling van de stad in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw met de steeds aangroeiende stroom van 
nieuwe bewoners beheerst de eerste aanbouw in deze nieuwe 

1) Prof. dr. H. BRUGMANS verI/leldt op p. 619 van zijn Geschiedenis van Amster
dam, deel IV, een 17de-eeuws bevolkingsschema. 

") Zie het Technisch Woningonderzoek, pag. 32, 33. Bij D'AILLY, Historisch e 
Gids, op pag. 274-281 nog meerdere namen. • 
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stadswijk. Een vergelijking van de eerste met de tweede druk 
van de kaart van Balthasar Florisz heeft ons laten zien; dat de 
Jordaan binnen de veertig jaren geheel bebouwd is. "Zommige 
oude luyden", schrijft COMMEUN, "konden in hunne gedachten 
niet vatten, dat zij den tijdt nog zouden beleven, dat deze ruime 
velden, moerassen en wateren, binnen des Stadts wallen ko
mende, bebouwt wierden, maar zij hebben niet alleen dit, maar 
noch meerder beleeft" 1). 

De bevolking van de Jordaan bestond, zoals we op de vorige 
bladzijde vermeldden, reeds in . de zeventiende en achttiende 
eeuw uit vrij heterogene elementen, die elk binnen het J ordaanse 
stratenstelsel een aan hun behoeften aangepast milieu vonden. 

Een analyse van dit stratenstelsel is dan ook tegelijkertijd min 
of meer een analyse van de J ordaanse bevolkingsklassen. 

I. In de lengtestraten 2) woont de ambachtsman en de lang
zamer hand in betekenis groeiende groep van ongeschoolde ar
beiders. 

II. Deze bevolking van de lengtestraten komt ook voor op de 
grachten en in de dwarsstraten van de Jordaan. Op 'de grachten 
is ze echter gemengd met de kleine burgerstand; op de Egelan- ' 
tiers-, Bloem- en Rozengracht trof men naast deze twee groepen 
ook een meer gegoede aan. 

III. Achter aIle straten en grachten vinden we in de in
pandige woningen de groep van de allerarmste stadsbevolking. 

IV. Als een aparte categorie zijn de dwarsstraten met hun be
volking te onderscheiden. Het lag in de aard van de topografische 
bouw van dit stadsdeel, dat het lokale verkeer vooral door de 
dwarsstraten plaats moest vinden; hier verrezen dan ook overal 
winkels van kleine neringdoenden, in hun bedrijf aangepast aan 
de directe behoeften der bewoners van de onmiddellijke omge
ving. Bij de uithoeken, waar geen doorgaand verkeer bestond, 
hadden ook de dwarsstraten het eentonige en doodse aanzien 
van de lengtestraten; er woonde ook eenzelfde bevolking. 

In het eerste hoofdstuk werd er op gewezen, dat er geen door
gaande verkeerswegen door het J ordaankwartier lopen, een factor 
van betekenis voor de ontwikkeling. 

') COMMELIN, I.e., pag. 223. 
") Volgens het spraakgebruik worden hieronder verstaan de straten, die in oost· 

westelijke riehting lopen, dus de vroegere paden. De straten, loodreeht hierop gepro
jeeteerd, worden dwarsstraten genoemd. 

ECON.-HIST. lAARBOEK, XXI 2 
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Hoe groot de invloed van het verkeer op het karakter van 
een straat is, leert, wa1; de Jordaan betreft, naast de dwarsstraten 
de Nieuwe Leliestraat. Ten behoeve van de verbinding met de 
paden in de Stadspolder ten Westen van de stad, waar zich 
allerlei buitenverblijven, kwekerijen en bedrijven (o.a. de laken
ramen en de zaagmolens) bevonden, werd in het midden der 
uventiende eeuw in de wal bij de Bullebakssluis, aan het einde 
der Bloemgracht een poortje aangelegd, de Raampoort. Het ver
keer tussen het centrum van de stad (de Dam) en de Raampoort 
ging over Leliegracht, Leliesluis en Nieuwe Leliestraat. Dat dit 
verkeer vrij druk was, bewijst een ongeluk in 1656. In dat jaar 
stortte de brug over de Prinsengracht bij de Leliegracht in; 
"Wat een deerlijk ongeluk met zich sleepte", schrijft FOKKENS 1), 
"deze val versmoorde 8 of 10 mensche, die op de brugh waren, 
toen zij instorte, want 't isser a 1 t ij t v 0 I van d e v 0 0 r
b ij g a and eli e den". Deze drukke passage had tot gevolg, 
dat de Nieuwe Leliestraat, vergeleken met de overige lengte
straten in de Jordaan, geheel van aanzien veranderde. Ze werd 
"de Kalverstraat van de Jordaan". Ze was later de eerste straat 
in deze omgeving, die geasfalteerd werd 2). En al heeft deze 
straat tegenwoordig haar oude verkeersfunctie verloren, haar 
bijzonder karakter heeft ze hierbij niet ingeboet; op de dren
telende buurtbewoners bleef ze haar aantrekkingskracht uit
oefenen. 

De ligging binnen de Jordaan blijkt dus een sterk bepalende 
factor te zijn geweest voor het karakter van de straat en haar be
volking. Maar ook de ligging van de Jordaan ten opzichte van 
het overige Amsterdam oefende een sterke invloed uit op het 
gehalte van de wijk. In het eerste hoofdstuk wezen we eT reeds 
op, dat de Jordaan in de 17de en 18de eeuw een uithoek van de 
stad vormde en dat het stratensysteem de afzijdigheid nog ac
centueerde. 

Een direct gevolg van deze isolatie was de snelle achteruit
gang van de wijk. De bodem en de grachten vervuilden, zonder 
dat voldoende maatregelen er tegen werden genomen; de huizen 

1) M. FOKKBIfS, Beschrijving der wijdt vennaarde koopstadt Amstelredam, 2de 
druk, pag. 90. 

") De Jordaan, Technisch Woningonderzoek, pag. 20. 
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geraakten uitgewoond en werden in geringe mate door nieuwe 
vervangen. Het contrast met de grachtengordel werd steeds 
groter. Jordaangrachten aIs de Elands- en Palmgracht werden 
door de gezeten burgerij verlaten. In groten getale namen anne 
gezinnen hun plaatsen in. AIleen op de Bloem-, Laurier- en Ro
zengracht bleef de oude traditie gehandhaafd. Ook de straten 
kregen een vervallen aanzien, vooral in de achttiende eeuw. In 
het oud-archief zijn enige eind-18de-eeuwse aquarellen, o.a. 
van de PaIm- en Anjeliersstraat, die in een toestand van verval 
blijken te verkeren. Ook de stadsgezichten van de atlas Split
gerber 1) geven aanwijzingen in deze richting voor de Gouds
bloemgracht, Bloemstraat en de omgeving van de Zaagmolen
poort. 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw en ook later was 
de huurprijs van de bestaande woningen doorgaans te hoog voor 
de draagkracht van de annere bevolking. In dit verband is het 
opvallend, dat er bij de Grote Uitleg van 1658 naar het Zuiden 
en het Oosten toe, in zo geringe mate eigenlijke volkswijken bij
gebouwd werden. Voor de Christelijke bevolking waren als zo
danig aIleen het Noordsche Bosch (de straten tussen de Spiegel
en Reguliersgracht, ten Westen van de Prinsengracht) en de 
Westelijke en Oostelijke eilanden aan te merken. Deze gebieden 
hebben tezamen een woonoppervlak, dat aanmerkelijk kleiner 
is dan dat van de Jordaan. De bevolking, die zich in deze wijken 
vestigde, bezat, a1thans in de eerste twee eeuwen, een hogere 
mate van welstand dan die van de J ordaan. Ook de woning
dichtheid was bier kleiner. 

Stellig was er in Amsterdam in die jaren een gebrek aan woon
gelegenheid voor de arme Christenbevolking, waartoe meer dan 
de helft van de stad behoorde. Deze omstandigheid is van grote 
invloed geweest op de ontwikkeling van de Jordaan. AIleen in 
dit licht is de opeenhoping van woningen in de Jordaan te be
grijpen, een opeenhoping veroorzaakt door de splitsing der 
eensgezinshuizen in meer woningen, de vergaande bebouwing 
der inpandige percelen en de latere bouw van bekrompen, hoge 
meergezinswoningen aan de veel te nauwe straten. De mening 

1) Bewaard in het Museum Fodor. 
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van Prof. BRUGMANS 1) en van Dr. VAN DELFGAAUW I), dat 
Amsterdam in de 17de en lade eeuw niet overbevolkt was, 
kunnen we dan ook niet delen. Veeleer staan we aan de zijde van 
Prof. EBERSTADT, die weI degelijk overbevolking constateerde. 
Oak al was de gemiddelde bezetting per woonhuis te Amsterdam 
in vergelijking met andere, buitenlandse steden gering 1), en al 
bleven terreinen binnen de stadswallen tussen de jaren 1662 en 
1795 onbebouwd 2), toch was een groot deel van bebouwd Am
sterdam overbevolkt. 

Wanneer afgegaan wordt op cijfers, die de gehele stad betref
fen, krijgt men een onjuist beeld. De sloppen en stegen van de 
binnenstad, het grootste gedeelte van het Ghetto en de Jordaan, 
waren weI degelijk overbevolkt. Voor de J ordaan komen we aan 
het eind van deze paragraaf hier nader op terug. 

Een belangrijke omstandigheid in de ontwikkeling van de 
huisvesting in de J ordaan was nog de volgende. 

In de laat-Middeleeuwse stad was het regel, dat elk gezin een 
geheel perceel bewoonde. Met de sterke aanwas van de bevolking 
aan het einde der 16de en in de 17 de eeuw had de horlzontale 
uitbreiding van het woongebied geen gelijke tred gehouden. 
Het gevolg was, dat het eengezinswoonhuis vaak onderverdeeld 
werd voor meer gezinnen . en men afzonderlijke "cameren" 
verhuurde 3). EBERSTADT haalt AITZEMA aan, waar deze schrijft: 
"Soo is nodigh geconsidereert dat de allerghemeenste huysen 
meest in drie familien bewoont worden, waervan d'een onder 
in de kelders, de andere boven op de solders en de derde in 't 
huys woonen" '). COMMELIN vertelt in 1691 als typisch verschijn
sel: "In verscheyden straten vindt men vee! huysen, die van drie 
tot vier huysgezinnen bewoond zijn" 5). 

Dit yond vooral plaats in de buurten met lage woninghuren 6), 
ook in de Jordaan. Ve!e woningen, oorspronkelijk voor een gezin 
bestemd, zijn op deze wijze versnipperd. 

1) In "Amsterdam in de XVIIde eeuw", Handel en Nijverheid, pag. 230. Evenzo: 
Gesehiedenis van Amsterdam III, pag. 672. 

I) G. TH. J. VAN DELFGAAUW, De grondpolitiek van de gemeente Amsterdam 
(diss. 1934), pag. 1. 

0) BREEN, Verordeningen I.c. pag. 123. 
') EBERSTADT I.c. 
") COMMELIN, I.e. , pag. 1182. 
0) Beschrijving van Amsterdam, Boek III, pag. 2;39. 
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Een deel der burgerwoonhuizen is aidus van bestemming 
veranderd; in sommige gevallen zijn ze tot onderdak geworden 
voor tientallen gezinnen. Vooral op de Elands- en Palmgracht 
vond dit proces plaats. Een dergelijke grote, zeer overvulde 
woning werd "fort" genoemd 1). Ook werden weI eens opzettelijk 
"forten" gebouwd. We zullen nog beruchte voorbeelden uit de 
XIXde eeuw tegen komen 2). Deze allerergste opeenhoping bleef 
echter uitzondering. 

In de loop der 17 de en lade eeuw werd een deel der eenge
zinswoningen vervangen door een hoger type, speciaal voor meer 
gezinnen gebouwd. De grondstukken konden aan de straatzijde, 
door de aaneengesioten bebouwing, niet vergroot worden; in 'de 
diepte werd de bouw verhinderd door de inpandige percelen, die 
bijna de gehele binnenruimte opvulden. De enige mogelijkbeid 
tot vergroting van de woonruimte lag in de verticale lijn. Het 
gevolg hiervan was, dat het aspect van de straten zeer ver
anderde. De straatbreedte bleef constant, de bebouwingshoogte 
nam toe; de betrekkeIijk nauwe straten kregen hierdoor een spe
lonkachtig aanzien. De woningen in de lagere verdiepingen, 
vooral de kelderwoningen, werden donker en misten voldoende 
luchtverversing. 

Over de woningtoestanden te Amsterdam in de zeventiende 
en achttiende eeuw bestaan weinig exacte gegevens, op tellingen 
berustend. Het materiaal beperkt zich tot een min of meer juiste 
opgave van het aantal woonhuizen in een bepaald jaar en dan 
nog ongespecificeerd over de gehele stad. 

Een detailopgave van dit sobere gegeven over het Jordaan
kwartier is ons onbekend, zodat meer dan een globale beschrijving 
over de zeventiende- en achttiende-eeuwse ontwikkeling moeilijk 
gegeven kon worden. 

N ochtans verschaffen enkele S c hut t e r s w ij k k a a r
ten uit het einde van de achttiende eeuw enig licht 3). Een 
tweetal hiervan he eft betrekking op het deel van de Jordaan, 
dat begrensd wordt door Palmgracht zuidzijde en Lindengracht 
noordzijde. De kaart van 1775, die weI een betrouwbare in-

1) D. C. MEIJER, I.e., pag. 164 . 
• ) Op pag. 42 . 
• ) Te vinden in bet Oud-Arehief van de Gemeente. 
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druk maakt, bevat belangrijke gegevens over de woningen. 
De afzonderlijke woonhuizen, zowel die aan de straat als die 
inpandig gelegen zijn, worden aangegeven. Door pointillering 
zijn binnen een aantal dezer woonhuizen "woonkamers" aan
geduid. De bedoeling hiervan is blijkbaar, aan te wijzen, dat bin
nen dat woonhuis aan een of meer gezinnen woonruimten ver
huurd werden. Tegenwoordig zou men spreken van percelen, 
in meerdere perceelsgedeelten (dus woningen) gesplitst. Het is 
dus hetzelfde verschijnsel, dat tegenwoordig in de stad bij het 
overgrote deel der woonhuizen valt waar te nemen. 

De splitsing der eengezinswoning, in de zestiende eeuw be
gonnen, en de bouw van meergezinswoningen in later eeuwen 
blijken nu volgens de Schutterijkaart van 1775 in de J ordaan reeds 
ver ontwikkeld te zijn. Doch aan de onderscheiding van "het 
woonhuis" en "aparte woonkamers" daarbinnen, wordt nog steeds 

- vastgehouden. Echter is het onwaarschijn1ijk, dat die woon
kamers gelijkgesteld kunnen worden aan wat tegenwoordig onder 
eenkamer-woningen verstaan wordt. 

Dat de bedoeling van de pointillering weI degelijk is, om de 
splitsing der percelen in meerdere gezinswoningen aan te geven, 
blijkt uit een weergave op dezelfde kaart van een deel der 
Keizersgraclit. Binnen de ruime herenhuizen komen bijna geen 
punten voor; woonkamers worden hier immers niet apart ver
huurd. Tevens worden ze betrekkelijk zelden aangetroffen bij de, 
vOOr onderverdeling vaak te kleine, inpandige percelen. De aan
wijzing woonhuis met stip dient dus, naar de moderne termi
nologie bij de volkstellingen, te worden gelezen als: perceel, waarin 
zich twee woningen bevinden (twee stippen: drie woningen enz.). 

Afzonderlijk staan daarnaast op deze Schutterijkaart de woon
kelders aangegeven. 

In het omschreven gebied blijken nu ruim 2500 woningen voor 
te komen, een getal, ongeveer overeenkomend met dat van 
woningtellingen uit de twintigste eeuw, hetgeen wijst op een 
juiste interpretatie der tekens. In 1775 was ruim 40% van deze 
woningen inpandig! Er waren 18 woongelegenheden gemaakt in 
pakhuizen en stallen. 

De twee volgende tabellen geven een overzicht van de verza
melde gegevens; ze zijn onderscheiden naar de al of niet inpandig
heid der woningen. 
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TABEL A. Percelen aan de straat grenzende (1775) 

Verdeling van het aantal wo- = .. = ~d_ 8 8-~ .. g:, ~ 
ningen per perceel in % ~ ~ ~ :S'a l Straatnaam ,,"8- -8 0 .. 'I:S ]~ .. §'iig 

won. 1 won. 12 won. 3 14won
. enmeer <..:.:- ~] 8-

Goudsbloemgracht . . 39 19 21 21 16 2.41 
Goudsbloemstraat 24 26 34 16 25 2.52 
Overige straten en 

I 

grachten. 25 31 27 17 34 2.40 
--------·29 Totaal . . . 28 27 28 17 2.43 

T ABEL B. Inpandige percelen 

~ ~d_ = Verdeling van het aantal woo 
:E8~ os ~~ t4l~1 

ningen per perceel in % 'I:S=" ~~!o Straatnaam ~-8 - 'a l -8 0 == .. = .. .. 8"'~ .. 
4 won. ~ 8. 8- ]~~ .. Q. JJ 

1 won. 2 won. 3 won. &:.S 0 
en meer ~] • 

Goudsbloemgr.. 55 25 14 6~ 1.81 67.3 
G~~hloemd~ 57 M 7 2 ' 6 1.56 28.2 
Ov. str. en gr. ten 62 32 5 1 2 1.44 27.8 

Totaal ... 5729--10- 4 3 1.65 41.3 

Overziet men de gegevens van tabel A, dan blijkt, dat in 1775 
in deze Jordaanstraten 24-39 % der percelen in hun geheel 
bewoond werden. Het grote getal (39), dat de Goudsbloemgracht 
hier aanwijst, is te verklaren uit de veelvuldigheid van de zeer 
kleine en !age huisjes die hier in vorige eeuwen domineerden. 
Hiervan zijn nog enkele bewaard gebleven. Gemiddeld kwamen 
per twee percelen vijf woningen voor. 16-34 % der percelen 
bevatten woonkelders. 

Uit staat B blijkt zeer duidelijk de uitzonderingspositie, die 
de Goudsbloemgracht op het gebied van gangen en slopwoningen 
in die jaren innam. De inpandige terreinen zijn bezaaid met door
gaans zeer kleine huisjes. Op deze gracht waren meer dan I/a 
van aIle woningen inpandig I Hiervan stonden verscheidene aan 
de nauwe, sedert lang verdwenen Rosenboomsteeg en aan de 
Wijde Gang. In de Verwersgang was onder nr. 2060 een woonhuis 
aangegeven met niet minder dan 16 puntenl Dit blijkt hetzelfde 
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huis te zijn als het in 1866 op woongebied zeer beruchte "Van 
ouds genaamde Nieuwe Gebouw", waarvan later nog sprake 
zal zijn. Het is vooral dit "fort", dat het gemiddeld aantal wo
ningen per inpandig perceel op de Goudsbloemgracht boven het 
totaal gemiddelde doet stijgen. Toch bestaat nog 55% der in
pandige percelen uit een woning. 

Wat de Goudsbloemstraat en de overige straten betreft, blijkt 
28% der woningen inpandig. Ook dit is een zeer hoog getal. In 
de loop van de negentiende eeuw verminderde het sterk, terwijI 
in de twintigste eeuw de slopwoningen sporadisch werden. 

Ondanks de sterke vermindering van deze categorie woningen 
in de moderne tijd blijkt het totaal aantal woningen tussen Palm
en Lindengracht bij de telling van 1917 slechts in geringe mate 
afgenomen. Werden in 1775 ongeveer 2550 woningen vermeld. 
in 1917 was dit getal 2424 1). 

Niet alle delen van de Jordaan vertonen een woningafname. 
Uit een kaart over de Tuinstraat Zuidzijde en de Egelantiers
straat Noordzijde en dwarsstraten uit het jaar 1783 blijkt, dat 
in dit gedeelte het aantal woningen een kleine toename heeft 
ondergaan. Het steeg van 718 in 1783 tot 873 in 1917, of schoon 
er van de 147 inpandige woningen uit 1783 in 1917 weinig meer 
bestonden. Dat dit Jordaandeel in tegenstelling met het NOor
delijk deel een toename van woningen te zien geeft, wordt 
veroorzaakt door het geringere percentage inpandigheid. Deze 
was in het Noorden dubbel zo groot (resp. 20.5 en 41.3 %), 

Hier vinden we dus een op cijfers gebaseerd bewijs, dat de oor
spronkelijke zeer sterk horizontale bebouwing van de Jordaan in 
later eeuwen is afgenomen, terwijl een verticale bebouwing, dus 
van meer woonlagen boven elkaar, er voor in de plaats kwam. 
Het bebouwingsoppervlak werd verkleind, de bebouwingshoogte 
nam toe. Beide verschijnselen staan zeer zeker in onderling ver
band: door de hogere woningen, die aan de straat verrezen, wer
den de lage slopwoningen tezeer beroofd van licht en lucht. Deze 
moesten voor een deel het veld ruimen. Het euvel der inpandig
heid op zichzelf werd door de hogere bouw aan de straat ernstiger. 
De verhouding van straatbreedte en gevelhoogte werd veel on-

') Het Technisch Woningonderzoek. I.e. Staat XXXII. 
") Exemplaren van deze kaart bevinden zich in het Oud·Archief en in de colleetie 

Splitgerber. 
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. gunstiger dan bij de opzet van de wijk het geval was geweest. 
Ook hierin werd de woningtoestand in de Jordaan slechter dan 
deze oorspronkelijk was geweest. 

Op grond van de gevonden cijfers mogen we concluderen, dat 
het aantal woningen in de J ordaan aan het einde van de 18de 
eeuw niet vee! verschilde met het aantal van 1917. 

In het Oud-Archief bevinden zich eveneens de "Wijkboeken 
wegens vrijstelling van Inkwartiering", die aangelegd zijn in de 
Franse tijd, in de jaren 1810 tot en met 1813. Hierinhebbende 
wijkmeesters per gracht en per straat de namen aangetekend van 
de bewoners van Amsterdam, meestal met beroep, gezinsgrootte 
en huishuur. De huizen zijn verdeeld in devolgende klassen: 

1. groote dubbele huizen, 2. groote enkele huizen, 3. burger
huizen, 4. kleine burgerhuizen, en K. huizen, volstrekt ongeschikt 
voor inkwartiering. De klassen 4 en K waren vrijwel de enige. 
die in de Jordaan voorkwamen. 

Deze Wijkboeken verschaffen een aantal waardevolle inlich
tingen over de toestand in de J ordaan, of schoon men niet. steeds 
aan de indruk kan ontkomen, dat de verzameling der gegevens 
op een enigszins slordige manier is geschied. Vooral ten aanzien 
van die stadsdelen, waar voor inkwartiering weinig beschikbare 
ruimte aanwezig was, lijkt het materiaal onbetrouwbaar. Verder 
is het onvolledig, daar de inpandige woningen evenals de kelders, 
de afzonderlijk verhuurde woonkamers en de percelen, bewoond 
door de eigenaren, buiten beschouwing zijn gebleven, hetgeen 
blijkt uit de telling over de Tuinstraat Noordzijde uit het jaar 
1811, waar over gangwoningen, woonkamers en -kelders ver
schillende gegevens weI vermeld zijn. 

Slechts van een vierde of een derde gedeelte van alle woningen 
is er materiaal aanwezig; we dienen dus uiterst voorzichtig te 
zijn met het trekken van conclusies. Toch verschaft het geheel 
enige waardevolle inlichtingen. 

Zeer sterk blijkt het onderling verschil in huishuur, dus ook 
min of meer in welvaart, tussen de verschillende huizen, maar 
eveneens tussen de verschillende J ordaangedeelten. De Gouds
bloemgracht zowel als de Schans (het gedeelte tussen de LijIi
baansgracht en de wallen) bevatten bijna alleen armoedige 
huizen en een op armenzorg aangewezen bevolking. Andere leng-
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testraten zijn weer beter dan deze twee uitersten. De Laurier
.straat bezit 38% woningen van type 4 (type 3 komt niet voor), de 
Goudsbloemgracht heeft er slechts 10%. Ret type "K" is hier 
resp. met 55 en 88% vertegenwoordigd (7 resp. 2% zijn onbekend). 

De klassen "Klein burgerhuis" (4) en "volstrekt ongeschikt 
voor inkwartiering" (K) schijnen intussen Of zeer subjectief Of naar 
verschillende maatstaven in de opeenvolgende jaren te zijn be
oordeeld. Immers de gegevens in het wijkboek over 1810 en die 
over 1812 verschillen bijv. wat de Laurierstraat aangaat, aan
merkelijk. Veel waarde is aan deze onderscheiding dan ook niet 
toe te kennen. 

Steeds zier. we, dat naar het Westen toe, dus naar de zijde van 
de wal, het gehalte van de woningen minder wordt. Dus zelfs 
binnen de Jordaan speelt de ligging: dichter of verder van het 
stadscentrum, een rol in de waardering van de woning! 

Het statistisch materiaal wordt eerst sprekend door onder
linge vergelijking; daarom voIgt allereerst een tabel over de 
huishuur der woonhuizen in verschillende J ordaangedeelten over 
bet jaar 1810,1811 of 1812. 

TABEL C 

Totaal aantal wo- Jaarhuur per -100 van deze woningen (voor 
ningen met Ver-
pondingsnummer 

zover bekend) 

Naam van straat 
of gracht 'bI> 

~ .8 .S Hoger /250 /150 /100 Be-
Totaal :> c:I It dan tot tot tot neden .... ., ::l 

~~.8 /2SO /151 /101 /SO /SO 
.0 " (/) 

1 Egelantiersgr. 179 27 17 24 26 31 2 
2 Nwe. Leliestr. 175 7 7 20 29 40 4 
3 Elandsgracht 89 21 4 7 21 53 15 
4 Laurierstraat 139 9 1 12 14 59 14 
4 Goudsbloem-

straat 148 27 1 5 8 53 33 
4 Anjeliersstr_ 182 29 0 2 14 69 15 
4 Tuinstraat 173 17 0 4 8 63 25 
4 Egelantiersstr. 183 ;!4 1 2 9 62 26 
4 OudeLooierstr. 87 12 0 2 2 62 34 
5 Goudsbloemgr. 117 62 2 0 0 32 66 

Buiten beschouwing zijn gebleven de woningen door den eige
naar bewoond, zowel als de onverhuurde woningen en die, waar-
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van de huur onbekend ;was. Eveneens ontbreken de gegevens van
de inpandige woningen en de afzonderlijk verhuurde "woon
kamers". De feitelijke toestand was dus anders dan de tabel aan
gaf. Het zijn vooral de annste woningen, waarover nadere ge
gevens ontbreken. Immers, deze kwamen niet voor inkwartiering 
in aanmerking. Over aIle straten geschiedde dit weglaten eehter 
gelijkmatig, zodat voor onderlinge vergelijking bovenstaande 
tabei toeh wei enige betekenis heeft. 

We kunnen vijf typen van woninghuren onderscheiden: 
1. De betere grachten (i.e. de Egelantiersgraeht) met de hoogste 

huren van de Jordaan. Toch komen voor een zeer ruim deel 
ook nog woningen van geringer aanzien voor. 

2. De Nieuwe Leliestraat. Op de afzonderlijke positie, die deze 
straat ten opzichte van de overige iengtestraten in de Jor
daan inneemt, hebben we reeds gewezen. We vinden die uit 
dit gegeven voor het begin der XIXde eeuw bevestigd. 

3. De verarmde grachten (Elandsgraeht) naderen het type der 
betere lengtestraten. 

4. De eigenlijke lengtestraten vertonen een sterke overeenkomst 
van huurtype (Goudsbloem-, Anjeliers-, Tuin- en Egelan
tiersstraat). De Laurierstraat vertoont een afwijking naar 
boven, de Oude-Looiersstraat naar beneden. 

5. De Goudsbloemgracht als zeer sleehte woongelegenheid komt 
met zijn lage huren zeer duidelijk uit. OpvaIlend is op deze 
graeht het grote aantal woningen, waarvan nadere gegevens 
ontbreken. Een verdere detaillering leert, dat 43 van de 62 
staan aangegeven als kleinste soort woning, waarvan de be
woners bedeeld zijn; 10 zijn er onbewoond, 4 uitgebroken e,n 
sleehts van 5 woningen zijn geen gegevens bekend. 

Over de Noordelijke straatlengte van de Tuinstraat komt over 
1811 een uitgebreidere materiaalverzameling voor. Venneld 
worden 70 woonhuizen en 7 onbewoonde huizen; in deze 77 per
eelen werden nog afzonderlijk verhuurd: 69 woonkamers en 27 
woonkelders. Verder worden nog boven twee stallen woon
ruimten verhuurd; er is een hofje met 9 woningen. 

Deze gegevens zijn vergelijkbaar met een getekende Sehutterij
kaart uit 1767 over de Zuidzijde Anjeliers- en Noordzijde Tuin
straat. In 1767 waren er 87 pereelen aan de straat, waarin 82 
woonkamers en 35 woonkelders verhuurd werden. De getaIlen 
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zijn dus over 1767 iets hoger, hoewel de onderlinge verhouding 
gelijk blijft. Dit is zeer weI te verklaren uit de afname van de 
bevolking aari het einde der 18de en het begin der 19de eeuw. 

In 1811 was in genoemde straat bijna 28% der woningen in
pandig. Van 15 der 69 woonkamers is de huur vermeld (waar
schijnlijk weer van de betere). Voor 2/3 hiervan was minder dan 
1 gulden per week verschuldigd: Van de 27 woonkelders is van 
20 de huur bekend. Voor 3/, betaalde men minder dan 1 gulden 
per week. Over de meeste gangwoningen ontbreekt de huurop
gave. Waar deze vermeld wordt, schommeIt hij om de vijftig cents 
per week. Ook het gegeven "bedeeld" keert bij de gangen vrij 
regelmatig terug. 

Van het totaal van 1472 getelde woonhuizen in de Jordaan 
waren er 92 (6.3%) onbewoond. In de armoedigste straten was 
dit getal het grootste. Aan de Nieuwe Leliestraat en de EgeIan
tiersgracht was slechts 11/ 2% onbewoond. 

Tot bepaling van de plaats, die de Jordaan op woninggebied 
in Amsterdam innam, voIgt hier nog de opgave van de huren in 
enige andere Amsterdamse straten, eveneens ontleend aan de 
Wijkboeken uit de · Franse Tijd. 

TABEL D 

Totaal aantal wo- Jaarhuur per 100 van deze woningen (voor ningen met ver-
pondingsnr. zover bekend) 

Naam van straat 
of gracht .l>j) 

~ .8 .9 Hoger t 250 t 150 t 100 Be-
Totaal ~ g ~ dan tot tot tot neden 

~ '11 .8 /250 t 151 /101 t 50 /50 
.Q ~ 

Deel Keizersgr. 171 43 97 2 1 0 0 
O .Z. Achterburg-

wal. 185 14 64 22 7 7 0 
Runstr. en dgl. 

straten 160 10 36 35 16 12 1 
Strateninde We-

teringbuurt 241 14 5 17 32 44 2 
Stegen in de Ou-

de Binnenstad 98 12 7 17 8 48 20 
Ridderstraat . 112 14 1 4 5 42 48 
J onkerstraat . 113 11 0 5 1 43 51 
Kleine Katten-· 

burgerstraat . 168 9 0 2 1 41 56 

\ I 
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De cijfers van tabel D vertonen dezelfde onvolkomenheden a1s 
bij tabel C besproken zijn, hoewel er in de andere delen van de 
stad minder inpandigheid voorkwam dan in de Jordaan, terwijl 
op Keizersgracht en O.Z. Achterburgwal minder percelen in per
ceelsgedeelten verhuurd zullen zijn geweest. 

Er is voor deze tabel zoveel mogelijk gezocht naar straten, die 
een bepaald welstandstype vertonen. 

I. Het deel van de Keizersgracht, waarover het onderzoek gaat, 
is gelegen tussen Leidsche Gracht en Amstel. 
Van de 43 percelen, waarvan de huishuur onbekend was, 
werden 15 bewoond door den eigenaar en werd de Personele 
Belasting vermeld; 5 percelen waren onbewoond (bijna 3%); 
van 22 ontbraken nadere gegevens, hier woonden van In
kwartiering vrijgesteiden. 
Een van de woningen deed een jaarhuur van boven 2000 gid. 
8 van de woningen deden een jaarhuur van 1500-2000 gid. 

19 .... .. .... .. II 1000-1500 .. 
70 .... .. .... .. .. 500-1000 .. 
27 ...... ...... 250- 500 .. 
In totaal deed 97% van de geteide woningen een jaarhuur 
van meer dan 250 gId., 55% van 500-1000 gid. 

2. Voor de O.Z. Achterburgwal waren deze percentages resp. 64 
en 16. Het was dus een vrij deftige gracht, waar een deel van 

, de Amsterdamse aristocratie woonde, zoais uit de gegevens 
bleek. Toch was het percentage goedkopere woningen reeds 
vrij groot. In welstand stak hij echter ver boven een deftige 
Jordaangracht (i.e. de Egelantiersgracht) uit. 

3. Zo ook, hoewel in mindere mate, de straten van het type 
Runstraat, waarbij enkele radiaalstraten van de Grach
tengordel, namelijk de Huiden-, Run-, Harten- en Ree
straat, geteld zijn. Hierbij zijn vrij veel winkelhuizen. 

4. lets beneden de Egelantiersgracht en Nieuwe Leliestraat 
vallen de straten in de Weteringbuurt, in het reeds genoemde 
Noordsche Bosch; dit is een vrij homogene groep woningen 
voor den beter betaaiden ambachtsman. Meer dan 3/" van de 
woningen doet een jaarhuur van 150--51 gulden. Het verschil 
met de lengtestraten in de Jordaan valt duidelijk in hetoog. 

5. Bij de stegen in de Oude Binnenstad is het stegencomplex 
tussen Warmoesstraat, Niezel en Zeedijk begrepen. De win-
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kels doen hier een vrij hoge huur; daarnaast treffen we vrij 
veel huizen met een zeer lage huur aan. Van een omgeving 
als de Servetsteeg (een ware pauperbuurt) ontbreekt weer 
het materiaal. 

6. De Ridder- en ] onkerstraat komen overeen met de lengte
straten van de Jordaan. 

7. Merkwaardig is het grote aantal zeer goedkope woningen in 
de Kleine Kattenburgerstraat. Dit is groter dan in de gemid
delde lengtestraat van de Jordaan. Op Kattenburg woonde 
en woont een zeer homogene bevolkingsgroep, waarbij de 
duurdere huizen, die hier en daar in de Jordaan voorkomen, 
ontbreken. Echter waren ook de zeer slechte inpandige wo
ningen vrij zeldzaam. Intussen blijft de uitkomst, dat de 
woningen in de Ridder- en Jonkerbuurt een hoger huur de
den dan die op Kattenburg, verrassend. Wellicht speelde 
ook de vaak terugkerende overstroming van de Eilanden 
een rol in de waardering van de woning op Kattenburg. 

Een bewerking van de belangwekkende gegevens van deze 
wijkboeken voor de gehele stad zou zeker de moeite lonen. 

Tenslotte nog een enkel woord over de hofjes in de Jordaan. 
Dit is het gedeelte van Amsterdam, waar naar verhouding de 
meeste hofjes voor ouden van dagen zijn ontstaan. Ze zijn een 
merkwaardige vorm van de 17 de- en I Bde-eeuwsche particuliere 
en kerkelijke liefdadigheidszin. 

Van de 58 hofjes, die in 1930 bestonden, waren er 21 in de 
Jordaan gevestigd; IS hiervan stamden uit de 17de of 18de 
eeuw. Meer dan de helft van alle in die tijd gevormde hofjes, 
vonden in de Jordaan hun plaats. 

De woningen zijn meestal om een binnenplaats gelegen, die 
door een poort van de straat af toegankelijk is. De arme ouden 
van dagen kunnen, indien zij voldoen aan zekere voorwaarden 
op het gebied van godsdienst, gezondheid en zedelijkheid, tot 
bewoonster van dergelijke hofjes toegelaten worden. Soms wordt 
ook een klein vast inkomen vereist. Meestal worden enige voor
delen genoten zoals: vrij wonen, gratis brandstof en licht en enige 
geldelijke vergoeding. 

De hofjes zijn een uitkomst voor een aantal oude mensen, 
die, doordat zij hier hun eigen huishouding voeren, hun zelf-
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standigheid in de oude omgeving (er zijn veel Jordaners onder 
de bewoners) kunnen bewaren. Dit ligt ouden mensen veel beter 
dan gestichtsverpleging, temeer omdat ze in deze hofjes ook enig 
toezicht, wat verzorging en "aanspraak" vinden. 

Helaas is in een betrekkelijk groot aantal de huisvesting slecht: 
nauwe steile trappen, bekrompen, vochtige kamertjes zonder 
voldoende luchtverversing; vaak is er geen privaat binnenshuis, 
zodat de oudjes onder elke weersgesteldheid de binnenplaats op 
moeten. Sommige zijn echte krotperceeltjes, die wanneer ze 
op de vrije markt geweest waren, reeds lang onbewoonbaar ver
klaard zouden zijn. Enkele (o.a. een deel der R.K. Bakkerhofjes) 
zijn kortgeleden opgeruimd. 

Andere hofjes zijn beter, zoaIs het Rozen- en het Rijpenhofje 
op de Rozengracht en het hofje Venetiae in de Elandsstraat. De 
rustige, schilderachtige binnenhoven, vol groen en bloemen, met 
de vriendelijke huisjes hier omheen gegroepeerd, doen weldadig 
aan en staan in sterk contrast tot de rumoerige volksbuurt 
rondom. 

Het grootste hof in de J ordaan is het . ongeveer in 1650 ge
bouwde "Huiszittende Weduwenhof" aan de Karthuizerstraat. 
Het is gesticht door de gemeente en omvat meer dan 80 W~ 
ningen 1). 

1) De voomaamste litteratuur over de Jordaanhofjes, waaruft een deel der gegevens 
ontleend is, voIgt bier: 

II. WAGENAAR, Geschiedenis van Amsterdam, Bste stuk. 
b. Cs. Js. NIEUWENRUIJS, Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving del' 

stad Amsterdam, IV, p. 8, 58 e.v. 
c. N. S. CALISCR, Liefdadigheid te Amsterdam (1851). 
d. De Oudeliedenzorg te Amsterdam. Geschriften van den Armenraad, no. VIII, 

1921. 
e. Tijdschrift de SchakeI, Jaargang X en XI. 
f. Enkele bizonderheden omtrent hofjeswoningen aan het einde van 1930. Uitgave 

van de Gemeentelijke Woningdienst. 
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DE TIJD VAN DE OVERHEIDSONTHOUDING 1813-1901 

De bijna volslagen vernietiging van de Amsterdamse handel 
en industrie in de Franse tijd had een diep ingrijpende ver
arming van aIle' volkslagen tot gevolg. Het herstel van de wel
vaart ontwikkelde zich in de eerste helft van de negentiende eeuw 
uiterst langzaam. Ruim een halve eeuw drukte het verval zijn 
stempel op de eens zo machtige koopstad; en niet het minst op 
een · arbeiderswijk als de Jordaan. 

Het uiterlijk van de J ordaan begon in steeds sterker mate ' 
ouderdomsgebreken te vertonen. Gebouwd werd er niet in de 
eerste helft van de vorige eeuw. De voor het merendeel v66r 1700 
gebouwde arbeiderswoningen in de J ordaan raakten meer en 
meer uitgewoond; bovendien bleken de meeste uit slecht mate- . 
riaal te zijn vervaardigd. 

Een deskundige beschrijving van de toestand in de J ordaan 
na de Franse tijd vinden we in een verslag uit 1852 1). De kleine 
percelen bezaten soms geen, in den regel slechts een zeer gebrek
kige houten fundering; de grondmuren bleken uit poreuze en 
zachte steensoorten te bestaan, niet gemetseld in voor het grond
water dichte tras, maar voorheen verbonden door middel van 
een mengsel van kalk en zand, dat de tijd had verwijderd. Dit 
was de oorzaak van de grote vochtigheid der woningen, welke 
weer een zo funeste invloed had op de gezondheidstoestand der 
bewoners. Een deel der uitgewoonde krotten werd verlaten. Er 
ontstonden ruines en open plekken in het stadsbeeld. Sommige 
pakhuizen, die in verband met de kwijnende handelleegstonden, 
werden op gebrekkige wijze tot woning vertimmerd. Ook de zol
ders, vlieringen en kelders werden tot woningen voor de arbeiders
klasse ingericht. Nieuwbouw op de leegstaande terreinen kwam 

1) Het verslag van de opdgting van de Vereeniging.ten behoove der Arbeidersklasse 
te Amsterdam en van hare verrigtingen over 1852. Men zie ook het samenvattende 
Overzicht dezer Vereeniging over 1852-1902. 
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zo goed als niet voor. Verbetering der woningen bleek inverreweg 
de meeste gevallen niet mogelijk. Er werd in deze periode in de 
J ordaan meer gesloopt dan gebouwd. 

Deze slechte woningtoestanden wekten hier en daar ontstem
ming bij de gezeten burgerij, die zich aan het verval1en uiterlijk 
van de Jordaan ergerde. Een karakteristiek voorbeeld hierVan 
vinden we bij VAN DER VI]VER. 

Deze historicus beschrijft in 1829 een aantal wandelingen door Am
sterdam, met een "Brusselsche vriend". Zijn boek is een min of meer 
nauwkeurige weergave van het waargenomene 1). 

Op een der wandelingen - "ze zoude de aangenaamste niet zijn", 
zo licht hij zijn gast in, - voert hij hem van de Leidsche tot aan de 
Haarlemmerpoort. Zorgvuldig voIgt hij de Binnensingel (de huidige 
Marnixstraat), van verre nu en dan een blik werpend op de fabrieken 
en lijnbanen van de Lijnbaansgracht. Maar bij het Westerkerkhof 
(thans Tweede Marnixplantsoen) bij de Raampoort gelegen, was de 
Binnensingel betimmerd, en "waren we dus verplicht onzen weg te 
vervolgen langs de Lijnbaansgracht", schrijft VAN DER VIJVER. 
Nu was er dus gelegenheid een beter kijkje te nemen in de Jordaan. 

"Zijn we hier in het prachtige Amsterdam?", roept zijn vriend de 
Brusselaar uit. "Eene belegerde en uitgehongerde stad kan geene 
verschrikkelijker gedaante hebben dan dit gedeeite van de Uwel." -
"Hoe verder wij kwamen, hoe grooter de ellende werd," vervoIgt de 
schrijver zijn verslag; "aan het einde der Nieuwe Leliestraat en Ege
lantierstraat vonden we afschuwlijke vuilnishoopen en vuilnisvaten, 
die door den regen en zon een verpestende lucht uitwasemden". Hij 
sIaakt de verzuchting, dat de rooimeesters van Amsterdam "zich 
mochten verledigen, om de Nieuwe Lelie-, Egelantiers-, Tuin-, An
jeliers- en Palmstraat te bezoeken, opdat het gevaar wierde afgewend, 
dat de bewoners der bouwvallige huizen door het instorten derzeive 
bedreigt". Bij de Tuinstraat vonden de wandelaars gelukkig weer de 
gelegenheid, de weg langs de Binnensingel te vervolgen. "Met wee
moedige oogen zagen we op de Anjeliersstraat, die van deze zijde bijna 
vervallen is," Iuidt het betoog, terwijl er nog even tijd is, te consta
teren, dat de Palmstraat in een deerniswekkende toestand ver
keert. 

Op een latere wandeling, langs de Prinsengracht, wagen zij zich op 
het Fransche Pad. "We vonden eene afzigtelijke gracht, die weleer 
berucht mag zijn geweest, maar thans onzes bedenkens niets dan 
een weemoedig gevoel kan opwekken ... ", is de opinie van dezen 
deftigen burger. 

Verder wordt er weinig meer over de woonwijk gezegd, dat van be
lang is voor ons onderwerp. 

1) C. VAN DER VIJVER, Wandelingen in en om Amsterdam (1829), p. 88-98 en 
357-367. 
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Hoewel VAN DER VIJVER weinig feitelijks mee te delen heeft, 
blijkt toch weI, dat in deze jaren de toestand, waarin de Jordaan 
verkeerde, een doom in het oog was van vele Amsterdammers, 
die zich. voordien weinig om het uiterlijk der volkswijken be
kommerd hadden. 

Dieper en zakelijker was, reeds vroeger dan VAN DER VIJVER, 

de dokter es. Js. NIEUWENHUYS in zijn bekende "Genees
kundige Plaatsbeschrijving" op de toestand, waarin de volks
huisvesting verkeerde, ingegaan 1). Bij dezen schrijver, die als 
dokter directe kennis had van de volksnoden, lezen we voor het 
eerst een beschouwing over de woning uit het oogpunt der hy
giene en niet, zoals bij VAN DER VIJVER, een critiek uit het oog
punt van het stadsuiterlijk. Er is reeds iets aan het kenteren. 

Als voIgt laat hij zich uit over de "kleinste, bedomptste, in 
de stegen en gangen gelegene woningen", waarvan er, naar we 
weten, vele zich iIi de Jordaan bevinden: 

" .... deze zijn doorgaans van de bovenste verdieping toJ: in de 
kelders opgepropt met mensehen, in welker hokjes alsdan nog ge
kookt, gewassehen en gedroogd wordt; oefenende de vader veeltijds 
daarenboven nog zijne soms stinkende handtering en moeijelijk 
beroep in dezelve uit. Wie z.oude hier twijfeIen, .of deze .onderaardsche 
r.o.oknesten, waarin aIleen d.oor den seh.o.orsteen, de deur en een .of 
twee in den gr.ond verborgene vensters gemeensehap met de buiten
lueht w.ordt gehouden (die dan n.og veeltijds in enge straten .of stegen 
d.o.or het, onder de vensters aanwezige goten, heenzijperend g.oot
water .of den daarin verzamelden m.odder verpest is), moesten van een 
groot nadeel v.o.or de gez.ondheid der bewoners zijn?" 

De Iaatste zin is kennelijk een critiek op de kelderwoningen; 
de eerste op de algemene toestand. 

Kentekenend voor deze tijd is, dat deze veroordeling van 
de bestaande toestand nergens leidt tot enige poging tot ver
betering; bij NIEUWENHUYS komt zelfs een gevoel van onmacht 
tot uiting, waar hij schrijft: 

"Vermits de Stad nu niet weI anders geb.ouwd kan worden dan 
zij is, zoo is het O.ok onm.ogelijk, de stegen en gangen, welke nauwelijks 
lieht en verversehing van lueht toelaten en desniettegenstaande met 
w.oningen opgepr.opt en v.oor de bew.oners zeer nadeelig zijn, te sl.oopen, 
noch de Inwoners in het bewonen der kelders te verhinderen, maar 

1) es. Js. NIEUWENHUYS, Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving der stad 
Amsterdam, vier deelen. Deel I, pag. 9 en 10. 
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men is genoodzaakt, d e z a ken tel ate n, zoo a I s z e 
z ij n." 

De slechte toestand werd na de dertiger jareh nog nijpender, 
omdat er een woningnood optrad. 

De bevolking van Amsterdam was tussen 1795 en 1815 met 
niet minder dan l/e teruggelopen 1). Hierna had een langzame, 
doch regelmatige toename plaats. Het duurde tot 1845) voordat 
het aantal bewoners van 1795 overtroffen werd. Ondanks het feit, 
dat de bevolkingsgrootte in de jaren 1795 en 1840 ongeveer 
gelijk was, verminderde het aantal huizen van 26400 tot 24500 2) I 
Van 1840 tot 1859 was er een bevolkingstoename van 32000 
zielen. Het aantal woonhuizen nam met 12000 af. . . . . 

Het proces van de versnippering van percelen in meerdere ge
zinswoningen ging gestaag voort. De bestaande woningen werden 
steeds dichter bezet. 

De bouwnijverheid bleef echter werkeloos. 
Dit had verschillende oorzaken. In de eerste plaats waren de 

bouwkosten, mede door de stedelijke accijns op de bouwmate
rialen, aanzienlijk. Deze hoge kosten verhinderden de aanbouw. 
omdat de arbeidersbevolking in het midden der negentiende eeuw 
door het lage inkomen slechts een geringe huur kon betalen. 
Zelfs de betrekkelijk lage huren der oude woningen in de volks
wijken drukten z6 sterk op de bewoners, dat deze huishuur als 
een der voornaamste oorzaken van de armoede beschouwd 
werd 3). Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden de 
mogelijkheid tot winst door het bouwen van nieuwe arbeiders
woningen zeer beperkt was, waarbij kwam, dat gebieden die 
ruimer winst beloofden, zich voor de geldbelegging voldoende 
voordeden. 

Ook daarom was de aanbouw op nieuwe bouwgrond zo gering, 
omdat dit een geheel nieuw initiatief betekende. Niet vergeten 
dient te worden, dat in de afgelopen 150 jaar bijna niet meer 
gebouwd was; de grote groep bouwondernemers, die wij uit later 
jaren kennen, moest zich nog vormen. 

1) De bevolking van Amsterdam, Statistische mededeeling no. 100 v. h. Bureau v. 
Statistiek der Gemeente Amsterdam (1934) pag. 1. 

") s. R. DE MIRANDA, Amsterdam en zijn bevolking in de XIXde eeuw. 
0) Het rapport der AIgemeene commissie ter ondersteuning van behoeftigen aan 

B. en W. in 1846 (Nieuw Archief). 

( 
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Toch doet de ondragelijkheid van de bestaande toestand zich 
steeds sterker voelen, niet alleen in de Jordaan en in Amster
dam, maar in den gehelen lande. 

In 1853 verschijnt het rapport van een commissie uit het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs over "De Inrichting van 
Arbeiderswoningen". Dit verslag werd, op Zijn verzoek, aan den 
Koning uitgebracht. Het is merkwaardig, in welke krasse be
woordingen deze wetenschappelijke practici de bestaande toe
stand hekelen. Ook de invloed, die de slechte woning op het so
ciale gedrag van zijn bewoners heeft, komtin dit rapport reeds 
vrij duidelijk naar voren. De toestand te Amsterdam wordt a1s 
"hoogst ongunstig" betite1d. 

Het rapport zegt o.a.: "Die woningen zijn meestal opeenge
hoopt langs smalle grachten, waaruit des zomers ongezonde en 
walgelijke uitwasemingen oprijzen, of langs nauwe morsige stra
ten en in steegjes en gangen, die soms nog geene el breedte heb
ben, waar alzoo weinig gelegenheid tot doorstrooming van fris
sche lucht bestaat." 

Naast andere kwartieren wordt ook de Jordaan berucht ge
noemd om de slechte toestand der volkshuisvesting. "De wo
ningen zelve bestaan in vochtige kelders, bekrompen zolders 
of slechte vertrekken, op nauwe, steile !rappen uitkomende, 
met rookende schoorsteenen, slecht sluitende deuren, soms 
halfbeglaasde ramen; waarvan de muren zeldzaam gewit en 
het houtwerk bijna nimmer geschilderd wordt; waaraan geen 
herstellingen worden gedaan dan alleen zooveel noodig is om de 
gebouwen voor algeheele ondergang te bewaren. Men kan in een 
woord zeggen, dat in het algemeen en behoudens enkele uit
zonderingen die woningen ongeschikt voor het verblijf van men
schen zijn". 

Verder wordt er in het rapport op gewezen, dat in de regel 
de woning van den ambachtsman uit e e n k a mer bestaat 
en dat de geringe inkomsten een belemmering vormen voor 
nieuwe aanbouw van arbeiderswoningen. De hogere huurprijs, 
die men voor nieuwe en betere woningen zou moeten bedingen, 
kan in Amsterdam, waar ook om de bodemtoestand het bouwen 
zoveel duurder is dan elders, door den ambachtsman niet be
streden worden. 
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Omstreeks 1850 ontstaat in aIlerlei Amsterdamse kringen 
belangstelling voor de Volkshuisvesting, een belangstelling, die 
zich op daden wi! rich ten. Typisch komt dit tot uiting in een 
brochure uit dat jaar. Veel, wat leeft onder de burgerbevolking, 
vindt hierin weerklank 1): "De behuizing der armen is mede een 
punt van het hoogste gewicht. Ze laat zeer veel te wenschen over 
en onze stadgenooten zijn waarlijk diep te beklagen, daar dik
wed geheele huisgezinnen levenslang gedoemd zijn, in vochtige 
kelders of op bouwvallige zolders en vlieringen door te brengen." 

De schrijver stelt voor, om een paar der onaanzienlijkste en 
bouwvalligste achterstraten omver te halen. Hij beroept zich op 
buitenlandse voorbeelden. Gebouwen voor een honderdtal fami
lies, dus voor 600 a 800 personen zweven hem voor de ogen! 
Het zijn slechts vluchtige gedachten, zoals de schrijver zelf 
grif erkent, maar de aandacht is er en ook de wil, om aan te 
pakken. 

In het sociale leven is het meestal uiterst moeilijk, aan te 
geven, welke 'factoren werkzaam zijn geweest bij het ontstaan 
van een nieuwe maatschappelijke figuur. Niet het minst geldt 
dit voor de verschillende gebieden van het arbeidersvraagstuk. 
Het is daarom een gelukkige omstandigheid, dat voor een der 
vraagstukken, het arbeidersleven betreffende, namelijk voor de 
Volkshuisvesting, de drijfveren van de allereerste pogingen 
tot verbetering, ook al is het slechts voor een grote stad en 
in rowe omtrek, vast te stellen zijn. 

In het tweede kwart der negentiende eeuw is, ondanks de cri
sis der veertiger jaren, te Amsterdam een, in aanvang zeer be
scheiden, opbloei van de welvaart te constateren 2). In de kringen 
van de handel en vooral in die der fondsen ontstaat een zekere 
kapitaal-accumulatie. In de industrie zien we de eerste sympto
men van de later zo sterk doorgevoerde concentratie 3). 

We wezen reeds op het verval van de arbeiderswoningen en 
de wrevel, zowel als het gevoel van onmacht tot verbetering, 
hierdoor bij de burgerij opgewekt. Door de groei van het kapitaal 
wordt deze onmacht in later jaren minder sterk gevoeld. 

1) TH. J. VAN KERKHOVEN, lets over Amsterdam in 1850. 
") BRUGMANS, Geschiedenis van Amsterdam, deel VII, hoofdst. III en VII. 
") Dr. J. J. BRUGMANS, De arbeidende klasse in Nederland in de XIXde eeuw, pag. 

20 e.v. 
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De doorvoering van het liberale beginsel, waarbij de onthou
ding der Overheid, ook die der lagere, van de Gemeente, zoveel 
mogelijk bevorderd werd, legde den beter gesitueerden min of 
meer de morele verplichting op, persoonlijk in te grijpen, waar dit 
nodig en mogelijk werd geoordeeld. 

Er werd reeds op gewezen, dat het particuliere initiatief in 
de bouwnijverheid geen winstbron zag. Deze twee factoren waren 
beslissend voor de vormgeving bij het allereerste ingrijpen. 

De uitkomsten der medische wetenschap lieten eveneens hun 
invloed gelden. De samenhang van milieu en ziekte:- en s~erfte
cijfer werd sedert de dertiger jaren te Amsterdam bestudeerd. 
De uitkomsten hiervan gaven aan het Geneeskundig Toevoorzigt 
van de stad herhaaldelijk aanleiding om bij de Overheid aan te 
dringen op verbeteringen op allerlei gebied, ook op dat der 
Volkshuisvesting. 

Maar het was vooral de cholera-vrees, die het trage Stadsbe
stuur steeds weer aandreef tot het nemen van noodzakelijk ge
achte maatregelen. Deze steeds wederkerende ramp werd als een 
helse schrik door de bevolking gevoeld. J uist in de wijken met de 
allerslechtste behuizing vielen de meeste slachtoffers. Van 
medische zijde werd aan de hand van de cijfers steeds weer op 
de gevolgen van de slechte behuizing gewezen en op het gemeen
tebestuur druk uitgeoefend. 

Uit de gegoede burgerij werden bij het merendeel der epide
mieen, die met tussenpoos van een aantal jaren in het tijdvak 
van 1830-1867 optraden, commissies gevormd tot hulpver
lening aan de cholera-slachtoffers. Er ontstond een belangen
gemeenschap tussen den armen arbeider en den met de verschrik
kelijke ziekte bedreigden gegoede. 

De gedachte, uitgesproken in het genoemde rapport der Inge
nieurs in 1853: "dat de woning van den werkman niet zelden 
eene plaats is van schrik voor den meerbeschaafde,. .. waar 
brandpunten ontstaan van ziekten, wier invloed zich wijd rondom 
verspreidt, om a] 1 e standen aan te tasten en den geesel der 
verwoesting te doen rondgaan tot in de huizen der meer be
schaafden ... ", deze gedachte leefde sedert een tiental j aren in 
de kringen der laatstgenoemden 1). 

1) Internationaal zijn de chQlera-epidemieen als factor tot verbetering der Volks
huisvesting werkzaam; FR. SCHMIDT schrijft in het Handworterbuch des Wohnungs-
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Er m6est iets gedaan worden ter verbetering van de Volks
woning. De vorm hiertoe, door tijd en omstandigheden opgelegd, 
was die der particuliere bouwmaatschappijen. In de doelstelling 
dezer corpora ties staat: goede woningen aan de arbeiders te ver
schaffen tegen billijke huurprijs. 

Het waren financieele ondernemingen, die een gunstig rende
ment van het ingebrachte kapitaal beoogden; ze werden echter 
tevens beheerst door de bovenstaande filantropische doelstelling, 
welke het streven naar winst temperde. 

De eerste dezer bouwmaatschappijen in Nederland was de 
"Vereeniging ten behoeve der Arbeiders
k 1 ass e", een zedelijk lichaam, opgericht te Amsterdam in 
1852 1). Uit de eerste ledenlijsten komt duidelijk het verband naar 
voren tussen de cholera en de pogingen tot verbetering der slechte 
woningen. In 1849 was naar aanleiding van de toen heersende 
cholera-epidemie een commissie gevormd tot ondersteuning van 
behoeftige cholera-lijders en hun nagelaten betrekkingen. Deze 
commissie bestond uit 37 leden; 18 hiervan zijn terug te vinden 
als lid of (en) aandeelhouder van de eerste Woningbouwver
eniging 2). 

Hoewel de Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse en 

wesens, 1930, op pag. 287 e. v. : "Den ersten Anstosz erhielten die Bestrebungen nach 
planmasziger Wohnungreform durch die Cholera·epidemie, . . . die erstmals auf die 
gesundheitlichen Gefahren aufmerksam machten, die eine planlose Haufung der Be
volkerung in schlecht gebauten Wohnungen hervorrief." 

1) Een aantal der hier volgende gegevens, ook van de Bouwmaatschappij "Con
cordia", zijn te danken aan mededelingen van den heer mr. CHR. P . VAN EEGHEN. 

Litteratuur over deze en andere Bouwcorporaties, die op deze basis in de Jordaan 
werkzaam zijn geweest: 

Het reeds genoemde verslag over de oprichting van de Ver. ten behoeve der Ar
beidersklasse van 1852 en het Overzicht van de Werkzaamheden over 1852-1902; 
tevens de eerste jaarverslagen, welke voor een deel betrokken konden worden uit 
het archief van deze vereniging. 

Over de sedert 1917 opgeheven Bouwmaatschappij "Concordia" zijn vele gegevens 
te vinden in het archief dezer Maatschappij, hetwelk zich bevindt in het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage. 

Verder: HELENE MERCIER: Over Arbeiderswoningen, 1886. 
Id.: De Volkshuisvesting t e Amsterdam (de Gids 1905, p. 96 e.v.). 
De Arbeiderswoning in Nederland. Uitg. van de Maatschappij tot Nut van 't AI

gemeen, 1890. 
De Verbetering der Volkshuisvesting te Amsterdam. Geschrift van de Amsterdam

sche Woningraad uit 1913. 
Dr. S. STRATING TRESLING, Het Bouwen van Arbeiderswoningen (1873) . 
Verder het reeds geciteerde boek van EBERSTADT, het Technisch Wouingonderzoek 

en artikelen in het tijdschrift "Volkshuisvesting", Jaargang I en II. 
') Ontleend aan het Cholera-archief, dat bewaard wordt in het Nieuw-Archief van 

de . Gemeente. 
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ook de latere Bouwmaatschappij "Concordia" in vorm en werk
wijze sterk onder de invloed stonden van het heersende liberale 
beginsel, waren toch vele van de voormannen aangesloten bij het 
"Reveil", de orthodox-godsdienstige stroming, die aan een warm 
geloof een sterke Christelijk-philantropische zin paarde. Het 
gehele bestuur van de eerste vereniging bleek bij haar oprichting 
uit aanhangers van deze beweging te bestaan. Van de drie en 
dertig namen, die de eerste ledeJ!.lijst bevatte, konden er niet 
minder dan zestien nog in 1935 achterhaald worden als te hebben 
behoord aan personen, bekend uit de Reveil-beweging 1). In het 
~conomisch leven stonden de aanhangers dezer beweging voor 
het merendeel zeker aan de zijde van het Liberalisme, in het 
geestelijk leven aan die van het orthodox-Protestantisme. Dit 
laatste verklaart de philantropische inslag. 

Vaak wordt beweerd, dat de vrees voor de arbeidersbeweging 
van 1848, waarvan ook Amsterdam een flauwe weerslag onder
vond, een spoorslag zou zijn geweest voor de gezeten burgerij, 
om in de toestand van de arbeidersklasse verbetering te brengen. 
Dit is, wat de volkshuisvesting te Amsterdam betreft, zeker 
n i e t het geval geweest. Reeds in 1847 namen plannen onder 
actieve medewerking van den toenmaligen Burgemeester P. Hui
dekoper in de groep, waaruit later de eerste vereniging zou ont
staan, vastere vormen aan. De gebeurtenissen van 1848 deden 
echter tot uitstel besluiten. De revolutionaire beweging gaf dus 
geen spoorslag, doch wekte een aarzeling. Eerst toen de toestand 
geheel opgeklaard was, werden de plannen uitgevoerd. 

Bij het ontstaan der bouwmaatschappijen is het buitenlandse 
voorbeeld, vooral dat van Engeland, weI van positieve betekenis 
geweest. In Engeland was de industrialisatie reeds vroeg ingezet 
en de urbanisering een moeilijk probleem geworden. Enige op
richters van de Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse 
maakten in 1851 een studiereis naar Engeland. Hier leerden de 
Hollanders de Engeise gezinswoning kennen. Dat deze reis naar 
Engeland, en met naar Parijs of Berlijn gemaakt is, is zeker van 
betekenis geweest voor het Amsterdamse won~ngtype. Onze stad 
is verschoond gebleven van de huurkazernes van de grote con
tinentale steden. 

') Dr. J. VAN LONKHUIZEN, die zo welwillend was deze inlichting te verschaffen, 
verkreeg deze door er naar te informeren in de vergadering, die naar aanleiding van 
de Reveil-tentoonstelling op 13 Febr. 1935 te den Haag werd gehouden. 
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De Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse, waar
van de eerste jaarverslagen veel belangwekkends inhouden 
voor de geschiedenis der volkshuisvesting in Nederland, deed 
baanbrekend werk. Voor het eerst na de erkenning van "de 
hooge waarde eener gezonde en doeltreffend ingerichte woning 
voor de stoffelijke en zedelijke welvaart van den ambachtsman", 
werd ook het practische werk aangepakt. Een groot aantal krot
ten werd gesloopt; hiervoor werden goede arbeiderswoningen in 
de plaats gesteld. Naar de maatstaf van de eigen tijd waren het 
zelfs modelwoningen, waarvan de ontwerpen op tentoonstellingen 
de bewondering van deskundigen opwekten. 

Ook in de Jordaan werd gesloopt en gebouwd. Het is vooral 
aan de eerste vereniging te danken, dat de Goudsbloemgracht, 
die vuile poel van alle denkbare ellende, een zoveel beter aanzien 
heeft gekregen. Sedert 1854 kocht de vereniging aldaar taIrijke 
krotpercelen op, die gesloopt werden en waarvoor woningen in' 
de plaats kwamen, die wat kwaliteit betreft, ver hoven het ge
middelde der arbeiderswoningen van die tijd uitstaken. In 
andere delen van de Jordaan werd op dezelfde wijze gewerkt. 
Tussen 1860 en 1864 zijn 77 woningen door deze vereniging in 
de Jordaan gebouwd. In totaal r.ichtte ze 272 woningen in deze 
wijk op 1). 

Het voorbeeld van de Vereeniging ten behoeve der Arbeiders
klasse werkte bezielend en wekte op tot navolging, hetgeen 
de bedoeling ook was. Reeds in 1853 werd te Amsterdam de 
bouwvereniging "Salerno" opgericht. Deze is echter niet in 
de Jordaan werkzaam geweest, zoals HEL. MERCIER ten onrechte 
vermeldt 2). 

Het is de bouwmaatschappij "Concordia", een familievennoot
schap van de bekende Amsterdamse · familie VAN EEGHEN, die 
in _de Jordaan vooral van belang is geweest. De organisatievorm 
was die van Naamloze Vennootschap. Ze werkte op dezelfde 
.wijze als de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse; ze 
beperkte zich echter geheel tot de Jordaan en weI tot het meer 
centrale en zuidelijke gedeelte: Wester-, Anjeliers- en Elands
straat. Een groot aantal slechte krotten werd opgeruimd en vier
honderd woningen, voor het pterendeel aan rustige en stille hoven 

1) Het Teehniseh Woningonderzoek, I.e. pag. 19 . 
• ) HEL. MERCIER, Over Arbeiderswoningen, I.e. pag. 142. 
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gelegen, werden in de plaats ervan opgericht. Deze bouwmaat
schappij werd in 1865 gesticht op initiatief van den heer C. P. VAN 
EEGHEN. V66rdien bezaten echter verschillende leden van deze 
familie reeds woningen in de Jordaan, die zij om half-philantro
pische doeleinden exploiteerden 1). Mr. H. S. VAN LENNEP was 
van 1865 tot 1914 directeur van deze N aamloze Vennootschap. 

Zeer verdienstelijk was de opruiming van "het Hof van Pa
rijs", een berucht speelhuis in de Elandsstraat, dat volgens 
Kalff in 18S9 verdween 2), en waarvan HEL. MERCIER weet mede 
te delen, dat het een "fort" was, bestaande uit 72 woningen, 
z6 vol ongedierte, dat dit de bewoners de ganse zomer verhin
derde onder eigen dak te slapen; ze zochten beschutting in 
de handkarren en kruiwagens op straat 3). Het moet een n6g 
afschuwelijker broeinest van stoffelijk en zedelijk verval zijn 
geweest dan het "fort van Shako" op de Elandsgracht, waar 
JUSTUS VAN MAURIK zulke barre taferelen van vertelt '). 

De huren van deze woningen van de bouwcorporaties waren 
laag; toch bezaten ze vele geriefelijkheden die de andere woningen 
in de Jordaan vaak ontbeerden, zoals voldoende toetreding van 
licht en lucht, ruime, droge vertrekken, gas, waterleiding, 
gootstenen, hygienische wijze van faecalien-afvoer en voldoende 
onderhoud. Ondanks dat kon nog een vrij behoorlijk dividend 
(schommelend tussen 3 en 5%) door de genoemde Vereeniging en 
Maatschappij uitgekeerd worden. 

In het gestelde doel: hygienische woning-en voor arbeiders te 
bouwen op financieel gezonde basis, is men volkomen geslaagd. 
De machts- en werkingssfeer van deze en soortgelijke corporaties 

. was echter te klein om in het karakter van de gehele krotten
buurt een definitieve wijziging aan te brengen. Hierop komen ~e 
nader terug. 

Toch mogen we de invloed ervan voor de negentiende eeuw 
niet gering aanslaan. Zij waren de eersten in Amsterdam, die 
in de negentiende eeuw op enigszins grote schaal bouwden. 
Het was de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse, die 
er op wees, welke bezwaren de stedelijke accijns op de bouw
materialen voor de zo noodzakelijke stadsuitbreiding mee-

1) Volgens het Concordia-archief, I.c. 
") M. KALFF, Amsterdam in Plaatjes en Praatjes, p. 192. 
") HEL. MERCIER, Over Arbeiderswoningen, I.c. pag. 143 e.v. 
') JUST. v. MAURIK, Toen ik nog jong was, 4de druk, pag. 77 e.v. 
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bracht. En niet zonder resultaat: in 1856 werd de belasting op de 
bouwmaterialen opgeheven. Het was dezelfde Vereeniging, die 
de aandacht vestigde op de nadelige gevolgen, die het ontbreken 
van een goede bouwverordening met zich meebracht (de bestaan
de bouwkeur stamde uit 1701!) In 1858 kwam een nieuwe bouw
verordening tot stand 1). Ook werd aangedrongen op demping 
van de Goudsbloemgracht, de vuile stinkende sloot zonder kaden, 
waarin de bewoners van de sloppen alles maar gooiden, wat ze 
kwijt wilden, tot de faecalien toe. Inderdaad werd dan ook in 1857 
de Goudsbloemgracht gedempt. Als motivering gold het kostbare 
onderhoud van de bruggen en de onhygienische toestand. Ook 
de bevolking was met de demping zeer ingenomen. De tot 
Willemstraat herdoopte Goudsbloemgracht werd op 24 Augustus 
1857 feestelijk ingewijd 2). 

Het doel, dat door de Vereeniging ten behoeve der Arbeiders
klasse nagestreefd werd, komt duidelijk tot uiting in de volgende 
zinsnede uit het jaarverslag in het begin der zestiger jaren: 

"Wie thans lust heeft, de Willemstraat te bezoeken om de 
gedeeltelijke verbetering aldaar te aanschouwen, wie daarbij 
bedenkt, dat het Fransche Pad nog voor korte jaren een deel 
der stad was, wegens het in allen opzichte kwaad geruchte, 
vooral van afzigtelijke onreinheid, waarin de buurt stond, 
door niemand bezocht dan door armverzorgers en geneesheeren 
die daartoe werden geroepen, - wie, die het nadeel voor de ge
zondheid, vooral van de jeugd, in die verblijven behoorlijk 
weet te schatten, afgescheiden nog van· den moreelen, zeker 
nog veel meer verderfelijken invloed, dien de bewoning van 
zulke perceelen met zich voert, zou niet wenschen, dat het
geen aldaar is geschied op r u i m e schaal werd tot stand ge
bracht?" 

Deze 19de-eeuwse hulpverlening door particulieren is een 
merkwaardige uitbouw van die uit de 17de en 18de eeuw. Bij de 

1) Deze voldeed echter allerminst. In het jaarverslag van de Vereeniging van 
1859-62 verschijnt een deskundig zeer goede critiek. 

0) Krantenverslagen over dit feest zijn te vinden in de collectie RARTKAMP (Oud
Archief). Ret was een opgewekt, ouderwets volksfeest, met optochten, wedstrijden in 
het mastkiimmen, zakiopen e.d. en met mooi versierde huizen met opschriften en 
rijmen. Zo stond er o.a. te lezen: 

"Zoo vestigt Amsterdam zijn grond, 
een fiksche straat, waar water stond, 
En Amstels Burgemeester Boot 
Schept pleinen uit een moddersloot". 
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hofjes uit de oude tijd werd, naast verschaffen van huisvesting 
aan een speciale categorie van mensen (de ouderen), <>Ok aan
dacht geschonken aan de directe verzorging. Bij de bouwcorpora
ties van de 19de eeuw is de verhouding van verhuurder tot be
woner geregeld in de zakelijke vorm van het huurcontract. 
Inmenging in het persoonlijk leven van de huurders beperkte 
zich tot het voorkomen van wanbetaling en overlast, den huur
ders aangedaan door dronkenschap, ruziezucht of andere vormen ~ 

van wangedrag . 
. . Daarnaast deed zich in de negentiende eeuw ook de vorm 
voor, welke sterk aan de vroegere hofjes herinnert. De "Vereeni
ging Van Eik stichting-Constantiawoningen", welke opgericht 
werd na de dood van JOSUA VAN ElK, den eersten voorzitter 
van de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse, stelde in 
1878 op de Willemstraat vrije en kosteloze woningen beschikbaar 
voor ambachtslieden boven de zestig jaar 1). Voordien, reeds van 
1863 af, waren deze woningen, welke algemeen bekend staan als 
"Constantia-woningen" in de vorm van hofje door den eigenaar, 
den heer VAN ElK, aan ouden van dagen in gebruik gegeven. 

Een derde, later opgekomen vorm is die, waar woningopzlch::' 
teressen optreden, die zo nodig met raad en daad de huurders 
bijstaan, ook in het gezinsleven. Het is het Engelse voorbeeld 
van Octavia Hill, hier door HEL. MERCIER gepropageerd 2). In 
de J ordaan, waar deze bemoeiing zeer weI op zijn plaats was, 
en soms nog weI is, zijn meerdere kleine woningbouwverenigingen 
op deze grondslag werkzaam, o.a. "Oud-Amsterdam" en "De 
Jordaan". 

Het werk van al deze bouwcorporaties was van veel betekenis 
voor het uiterlijk van de Jordaan. Op meerdere plaatsen ver
rezen betere, aaneengesloten huizenblokken. Sommige behoorden 
ook aan particuliere huis-exploitanten, die bij nieuwbouw min 
of meer het betere voorbeeld van de corporaties dienden te vol
gen. Niet altijd was dit echter het geval. De lang niet feilloze 
bouwverordening van 1858liet ook bij nieuwbouw de gelegenheid 
tot knoeierij open. Zelfs werd er over geklaagd, dat bij veel par
ticuliere "nieuwbouw" aileen een nieuwe gevel geplakt werd 

1) In 1922 zijn deze woningen overgenomen door de Vereeniging ten behoeve der 
Arbeidersklasse. 

") HEL. MERCIER, Sociate Schetsen (1897), Octavia Hill's levenstaak. 
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aan de geheel vervallen oude woning, die men verder intact 
liet. "Als een schutting voor een mestvaalt", kwalificeert het 
"Sociaal Weekblad" dit 1). Daamaast ·verrezen onder de nieuwe 
woningen in de Jordaan nog zeer veel slechte. De Jordaan was 
bij uitstek het terrein, waar kleine beleggingen in huizen, veelal · 
van ondeskundigen, plaats vonden. Deze moesten met zo gering 
mogelijke kosten zo hoog mogelijke baten afwerpen. Dit ging vaak 
ten koste van de kwaliteit der woning. 

Na de zeventiger jaren der 19de eeuw stuitten de bouwcorpo
raties in steeds toenemende mate op moeilijkheden, die hun 
geschetste werkzaamheden in de oude stad aan banden legden. 

Na 1860 begon de stad, met haar steeds wassende bevolking, 
eerst aarzelend, allengs in sneller tempo, zich uit te breiden 
buiten de in de veertiger jaren gesloopte wallen. Dit was van zeer 
grote betekenis voor de J ordaan. Met de stadsuitbreiding die 
tussen 1870 en 1900 plaats yond, werd de Jordaan van "achter
wijk" min of meer tot centrum! Deze meer centrale ligging had 
o.a. tot gevolg, dat de bouwgrond zeer in waarde steeg; in som
mige gevallen binnen een betrekkelijk kort aantal jaren tot meer 
dan het tienvoudige 2) . Aankoop van krotten om in de plaats 
hiervan nieuwe woningen te bouwen, bleek toen voor de bouw
verenigingen niet meer rendabel 8). 

De verwachting, dat door krotopruiming en nieuwbouw de 
wijk zich geheel zou vemieuwen, was een illusie gebleken. De 
grondstukken, die men tot zijn beschikking kreeg voor bebou
wing, werden steeds kleiner en steeds duurder; grote aaneen
gesloten stukken, zoals men bijv. in de Willemsstraat in handen 
had gekregen, kwamen nauwelijks meer vrij . . De verenigingen 
hadden ook geen dwingende macht van onteigening. Een on
willige huiseigenaar kon de aanbouw van een aaneengesloten blok 
remmen. Daarbij was men gedwongen, zich aan de bestaandestra
tenplannen te houden; de percelen bleven dan ook vaak te ondiep 
en de woningen te klein; gebrek aan voldoende verse lucht 
en zonlicht bleven ondanks de betere behuizing bestaan. De ver
beteringen waren dan ook partieel. 

1) Verbetering der huisvesting in Oud-Amsterdam, Sociaal Weekblad, jaargang 
1895, pag. 408. 

") Overzicht van de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse, pag. 17. 
") Men zie pag. 64. 
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Ondanks al het werken van de corpora ties voor verbetering 
van de volkshuisvesting, bleven de woningen van de particu
liere huiseigenaren, welke, zoals we zullen zien, voor het over
grote deel zeer slecht waren, ver in de meerderheid; bij de 
eeuwwisseling zijn niet meer dan 5 a 6% van aIle Jordaan
woningen in handen van de bouwverenigingen. Daarbij dient 
opgemerkt, dat ge verenigingswoningen vooral verhuurd worden 
aan de betere bewoners, namelijk aan den ambachtsman en 
den arbeider met geregelde inkomsten. De eigenlijke krot
bewoners, die juist een betere woning en meer toezicht van 
node hebben, bleven en blijven teveel uitgeschakeld. Boven
dien kwamen voor de betere huurders met de nieuwe stadsuit
breiding langzamerhand voldoende woningen beschikbaar. 

De 19de-eeuwsche woningbouwverenigingen geraakten aldus, 
vooral na de nieuwe Woningwet van 1901, meer en meer op de 
achtergrond. 

Tegen de zestiger en de zeventiger jaren van de 19de eeuw 
zien we een economische ontwaking van de hoofdstad, die zich 
uitte in een machtige bevolkingst<;>ename en een grote stads
uitbreiding buiten de oude waIlen. Het in 1876 geopende Noord
zeekanaal en de nieuwe havenwerken maakten de opbloei van 
handel en scheepvaart mogelijk. Talrijke moderne industrieen 
vestigden zich of breidden zich uit. De bouwnijverheid gaf aan 
vele handen werk. Amsterdam werd ook weer het geestelijk 
centrum van ontwakend Nederland. Talrijke uitgeversmaat
schappijen verzorgden pers, periodiek en boek. 

Het is, of Amsterdam na de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw een andere stad wordt. Amsterdam veranderde en de 
Jordaan veranderde mee, zoal niet uiterlijk, dan toch weI in de 
plaats, die deze oude wijk in de grote, zich innerlijk vernieu:
wende stad innam. 

In deze tijd kreeg de Jordaan definitief het stempel van krot
tenbuurt. V66rdien had de ambachtsman slechts een beperkte 
keuze van woning; de J ordaan was het grote volkskwartier van 
de stad. N u wordt dit anders. De naar Amsterdam getrokken 
arbeider zet zich bij voorkeur in de nieuwgebouwde wijken neer; 
de geboren Amsterdammer, inzover hij tot beteie omstandig
heden komt en zich niet door traditionele banden aan de oude 
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Jordaan gebonden voelt, wordt zijn buurman. De Jordaan wordt 
het kwartier van de lage huren, dus voor de economisch het 
minst draagkrachtige gezinnen. Er is een vorm van selectie gaan
de, die voordien nog uiet opgetreden was, en deze veroorzaakt 
een geheel andere samenstelling van de bevolking van deze wijk. 
In het groot en in een doorlopend proces heeft nu plaats, wat in 
1658 eenmaal geschiedde, bij de laatste grote Uitleg van de 17de 
eeuw 1). Maar sedert 1870 doet de stad niets anders dan zich uit
breiden 2) ; voortdurend hebben er aldus verschuivingen in de sa
menstelling van de bevolking plaats. 

Hiernaast werkte een andere invloed in tegengestelde richting: 
de zogenaamde cityvorming, die ook in de Jordaan zijn invloed 
deed gelden. Z6zeer werd de J ordaan stadscentrum, dat het 
bedrijfsgebied zich ging uitbreiden ten koste van het woon
gebied. Eerst in de twintigste eeuw tekent dit verschijnsel zich 
duidelijk af. Na de zestiger jaren zien we in de Jordaan nog 
geen bevolkingsafname, integendeel, tot 1890 een sterke be
volkingstoename, ondanks de beperkte woonruimte en de 
relatieve toename van het bedrijfsgebied. De nieuwbouw in 
de buitenwijken hield in de meeste jaren geen gelijke tred met 
de bevolkingstoename. De woningbehoefte was groot, vooral 
ook in de lage huurcategorieen. Nog nimmer had de Jordaan 
zulk een grote bevolkingsdiehtheid gehad als omstreeks 1890. 

Een andere factor, die de wijk in de tweede helft der 19de 
eeuw voor de arbeiders aantrekkelijk maakte, was zijn centrale 
ligging. Dat was in die tijd van belang, omdat de 'verkeersmid
delen, die woon- met bedrijfsgebied verbonden, nog weinig ont
wikkeld waren en de arbeiders, ook gezien de lange arbeidstijden, 
een grote behoefte hadden, dieht bij het werk te wonen. 

De veranderde plaats van de Jordaan in modern Amsterdam 
blijkt weI uit het volgende: 

in 1859 woonde 221/.% van de Amsterdammers in de Jor
daan, 

in 1909 1 P/a%, of schoon de bevolking in deze wijk tussen 
die jaren absoluut nog toegenomen is. 

Men hoopte en verwachtte, dat door het bouwen van nieuwe ' 

1) Men zie pag. 5e. v. 
I) Slechts gedurende de Wereldoorlog was hierin een stagna tie. 
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en betere arbeiderswoningen 1) de oude en slechtere verlaten 
zouden worden, waardoor de bezitters van deze laatste gedwon
gen zouden zijn deze te verbeteren, of tot bergruimte of werk
plaats te doen inrichten. Ditwas een misrekening; men vergat 
hierbij, dat er maatschappelijke lagen in de grote-stadsbevolking 
zijn, die uit onverschilligheid of uit financiele onmacht met de 
slechtste en goedkoopste krotten tevreden zijn. Het bleek, dat 
in de laagste huur-categorieen, dus naar de slechtste woningen, 
de vraag het grootst was. 

De Overheid liet zich in deze periode van staatsonthouding 
zeer ·weinig aan de volkshuisvesting gelegen liggen. Het vrije 
spel van maatschappelijke krachten kon op het gebied van ar
beiderswoningen ongebonden zijn vernielend werk verrichten. 

Slechts van de zijde der medici werd het Gemeentebestuur 
aangespoord tot het nemen van maatregelen. De wet stond ech
ter weinig maatregelen toe; deze sleepten bovendien omvang
rijke procedures met zich mee; het gemeen~ebestuur onthield zich 
dan ook in de meeste gevallen. 

Men was er zich weI van bewust, dat er in de oude buurten 
slechte toestanden op woongebied bestonden, ook door de 
contrastwerking met de nieuwere arbeidersbuurten. Over de 
mate en omvang van de wantoestand verkeerde men echter in 
volslagen onkunde. 

Een der ergste euvelen, waar vooral door de hygienisten 
steeds weer op gewezen werd, was dat der kelderwoningen. De 
Gezondheidscommissie (voor de invoering van de Woningwet een 
zuiver gemeentelijke instelling met adviserende bevoegdheid) 
stelde naar aanleiding van een missive van B. en W., waarin ge
wezen werd op de aanhoudende klachten over de ongeschikte 
en voor de gezondheid schadelijke kelderwoning, hiernaar in 
1873 een onderzoek in. Dit was het eerste systematische woning
onderzoek op enigszins grote schaal, dat te Amsterdam gehou
den werd 2). 

Uit het verslag van dit onderzoek bleek, dat zich in Amsterdam 

1) Hoe slecht vele nieuwgebouwde arbeiderswoningen in de Nieuwe stad ook waren 
(men zie o.a.: "De Volkshuisvesting in de Nieuwe stad", uitgave van de Amsterdam
sche Woningraad in 1909). Toch waren ze in velerlei opzicht nog aanmerkelijk beter 
dan het merendeel in de Oude Stad uit de 17de en 18de eeuw. • . .. 

") Verslag over de bewoonde kelders in de Gemeente AmsterdamI(Gemeenteblad 
Afd. I, 1874, bijlage A). 
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in 1873 bijna 5000 woonkelders bevonden. De commissie be
schouwde 73% als onbewoonbaar. Meer dan 20.000 mensen 
waren kelderbewoners. In de J ordaan bevonden zich 800 keld,ers 
met 3372 bewoners waarvan 954 kinderen beneden 10 jaar. 76% 
dezer woningen werd door de conunissie als onbewoonbaar be
schouwd! 

Het ernstigste gebrek van deze woonkelders was de grote 
vochtigheid, veroorzaakt door het grond- en hemelwater. Het 
eerste steeg op, soms d66r de vioer heen; wanden en bodem wa
ren steeds met water verzadigd. Doordat de straatriolering zo 
slecht verzorgd was, stroomde het regenwater bij flinke stort
buien soms naar binnen. De lucht in de kelders was steeds met 
waterdamp verzadigd, daarbij kwam dan nog de uitwaseming 
der mensen (het gemiddeld aantal bewoners per Jordaanse 
woonkelder bedroeg 4,2) en de damp van wassen, schrobben, 
wasgoed drogen en koken. De rottende gisting en de schimmel 
zetten zich vast op de wanden en veroorzaakten een vunzige, 
stinkende atmosfeer. De huidademing kwam door de vochtige 
lucht niet tot zijn recht. De luchtverversing was zeer gebrekkig 
door de diepteligging en de ondoorspuibaarheid, zodat de slechte 
lucht bleef hangen. 

Een derde van de J ordaanse kelders werd als "in hoge 
mate vochtig" veroordeeld, bijna een derde als "vochtig" be
stempeld. Het bleek, dat het aantal vochtige kelders in de 
J ordaan groter was dan in de meeste andere buurten. Vooral 
benoorden de Lindengracht was de toestand schrikbarend. De 
helft der kelders daar ontvangt het predicaat: "in hoge mate 
vochtig"; bijna de helft is "vochtig". Droge kelders zijn aldaar 
uitzonderingen. Het is in deze omgeving van de Jordaan, dat 
van oudsher de meeste woonkelders voorkwamen. 

Het was bij de Uitleg van 1658, dat het in de volkswijken regel 
werd, woonkelders in te richten. Bij de Uitleg van 1612 was 
dat veel minder het geval. Daarom kwamen er in de Jordaan 
relatief minder kelders voor dan in de volksbuurten bebouwd 
na 1658. Vooral de Eilanden waren berucht om de kelderwo
ningen. Het deel der Jordaan benoorden de Lindengracht werd, 
zoals we gezien hebben, eveneens eerst omstreeks 1650 bebouwd. 
Vandaar de betrekkelijke veelvuldigheid van de kelderwoningen 
aIdaar! 
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Verdere details uit het belangwekkende verslag, met zijn ge
motiveerde en gedocumenteerde analyse van woongebreken, 
zullen we laten rusten. 

Bij het uitbrengen van het verslag werd door de commissie 
bij B: en W. aangedrongen op het bevorderen van de bouw van 
arbeiderswoningen voor hen, die slechts een lage huur konden 
opbrengen. Onder de indruk van de toestand, door het rapport 
onthuld, stond de Gemeenteraad na wijdlopige besprekingen toe, 
dat van gemeentewege een crediet van 1.B millioen gulden ver
strekt zou worden aan de daartoe op te richten "Vereeniging tot 
het bouwen van Arbeiderswoningen". De Gemeente verschafte 
eveneens bouwterrein. 774 woningen werden opgericht. 

"Bij de stichting dezer woningen", zoo schrijft echter de Am
sterdamse Woningraad 1), "geraakte de ontruiming op de ach
tergrond; men beschouwde het als vanzelfsprekend, dat ten
gevolge van de nieuwe aanbouw vele kelderwoningen vrijwillig 
door de bewoners verlaten zouden worden en bezigde slechts in 
ernstige gevallen het middel van onbewoonbaar-verklaring, waar
aan destijds een poging tot ontruiming in der minne moest 
voorafgaan" . 

De Gezondheidscommissie verstrekte in de jaren IB77-'Bl 
aan de Gemeenteraad een lijst van kelderwoningen, die het eerst 
voor onbewoonbaar-verklaring in aanmerking kwamen. In totaal 
kwamen 244 woningen op deze lijst voor. Slechts 39 werden on
bewoonbaar verklaard. "Na IBBI werd het wapen der Onbe
woonbaar-verklaring slechts zeer zelden ter hand genomen", 
schrijft de Woningraad; de stelselmatige opruiming van WOOll

kelders geraakte in het "vergeetboek". 
Het effect van de genomen overheidsmaatregel was dus mi

niem. Slechts weinige van de vroegere kelderbewoners zullen 
in de voor hen bestemde woningen van de genoemde vereniging 
een meuw onderkomen gevonden hebben. 

Bij de beoordeling van deze lacune in het gemeentebeleid 
dient in aanmerking te worden genomen, dat de moeilijkheden 
bij ingrijpen van gemeentewege zeer groot waren. N aast de be
zwaren op staatsrechterlijk gebied waren er die op economisch. 
Amsterdam had uit de 17de en IBde eeuw een zeer omvangrijke 
erfenis van slechte woningen meegekregen. De stad was in de 

1) In "Verbetering der Volkshuisvesting", I.e. pag. 35. 
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18de eeuw drle tot vier maal zo groot als de andere grote Hol
landse steden. De oude stadskern met slechte woningen was zo
doende eveneens drie tot vier maal zo omvangrijk. Hiernaast 
zien we tussen 1870 en 1890 een groei van de stad in een onge
kende orovang. Dit alles stelde te hoge eisen aan het op andere 
orostandigheden en andere norroen ingestelde bestuursorgaan. 
Ook stond de gehele tijdsgeest voorlopig afwijzend tegenover 
intensieve gemeentelijke bemoeiing, hoe nodig deze ook was. 

In de tweede helft van de 19de eeuw vond binnen de Jor
daan van geroeentewege niet veel meer plaats dan enige ver
betering van het riolenstelsel en den reinigingsdienst, het uit
snijden van de allerergste uitwassen op woongebied door een 
sporadische onbewoonbaar-verklaring en het dempen van een 
aantal grachten. 

Naast de reeds geroemoreerde demping van de Goudsbloem
gracht in 1857 volgde de vrij overbodige van de Anjeliers
gracht in 1861; deze werd tot de ruiroe, karakterloze Wes
terstraat. Orostreeks diezelfde tijd ging men over tot de dem
ping van de vieze Elandssloot, die nog dateerde uit de tijd van 
de looiersbedrijven; op een kaart uit 1850 staat dit water aan
gegeven als "Stinkende Elandssloot" 1). Deze werd nu tot een 
der nauwste straten van de Jordaan. Gelukkig zorgde de bouw
maatschappij "Concordia" ervoor, dat hier, althans voor een 
deel, bewoonbare huizen verrezen. 

In L890 viel het raadsbesluit tot demping van Elandsgracht 
en Looierssloot (nu derde Looiersdwarsstraat) naar aanleiding 
van de verplaatsing van de groente- en fruitmarkt van de Prin
sengracht naar de Marnixstraat en omgeving. In 1895 rooesten 
de Palro- en de Lindengracht er aan geloven; op de laatste kwam 
spoedig de dagelijksche kleinhandelroarkt voor consuroptie
artike1en voor de buurtbewoners, welke markt een zo levendig 
aspect aan de vroeger kale, boomloze gracht ging verlenen. 

De voor de J ordaan belangrijkste demping was die van de 
Rozengracht. Hiertoe werd in 1889 uit verkeersoverwegingen 
besloten. Door de demping van de Warrooesgracht en een door
braak van het blok huizen van Keizers- en Heerengracht (de 
Raadhuisstraat) via de Westerroarkt en de gedempte Rozen-

1) D. K. VEELWAARD, Verdeeling der stad Amsterdam in 50 buurten, 1850. 
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gracht kwam een brede verkeersstraa.t tot stand, die het hart 
van de stad met het steeds uitgroeiende ,Westen verbond. 

Tot dit alles beperkte zich het gemeentelijke initiatief in 
de Jordaan; verder gebeurde er van <;leze zijde voorlopig niets. 
Alles bleef bij het oude of degenereerde, zoals alle oude volks
wijken van de grote, zich uitbreidende steden van Middel- en 
West Europa, indien bij deze ontwikkeling van de zijde der 
overheid niet ingegrepen werd. 

Het ontbrak evenwel niet aan critiek op de slechte woontoe
stand in de Jordaan en ook a.l duurde het ruim twintig jaar, v66r 
er na het Kelderrapport weer een systematisch onderzoek van 
Gemeentewege werd ingesteld, toch werden van particu1iere zijde 
beschouwingen en rapporten uitgebracht, die allen tezamen geno
men een helder licht werpen op de toestand van de huisvesting 
in de Jordaan in de laatste twintig jaren der 19de eeuw. Achter
eenvolgens zullen de verschillende publicaties in beschouwing 
worden genomen. 

In 1886 verleIt HEL. MERCIER over een tocht, die zij met een 
plaatselijk zeer goed bekend vrouwelijk arts door deze armoe
buurt maakte 1). Ze bezocht vooral de woningen, gelegen aan 
inpandige percelen. Voor het eerst krijgen we nu ook een be
schrijving van het gezinsleven in de krotten 2). 

"Is men zulk een gang binnengetreden", vertelt de schrijfster, 
"dan gaat het schier geklemd tusschen twee zwarte muren voort ... ; 
de vuile muren zijn aan eene of beide zijden vol deuren en vensters 

1) Deze vrouwelijke arts was ALETTA JACOBS. Zij had in de Tichelstraat (in de Jor
daan) een paar kamers gehuurd, alwaar ze kosteloos medische hulp verstrekte aan 
behoeftige vrouwen en kinderen, Dit werk deed zij veertien jaar, waardoor zij een 
grote armenpractijk kreeg en een schat van ervaring opdeed. "Meer nog dan de 
vreeselijke armoede in zooveel gezinnen, troffen mij echter de schandelijke woontoe
standen in vele armenwijken der stad. Hoe was het mogelijk, dat menschen in der
gelijke krotten konden leven? Hoe kwam het, dat de overheid die wantoestanden 
liet voortbestaan", schrijft mevrouw ALETTA JACOBS in haar "Herinneringen". 
Om de woontoestand te leren kennen vergezelde HEL. MERCIER mevrouw JACOBS 
op enige van haar tochten door de volksbuurten. "AI zorgde ik er steeds voor, dat 
mijn lichamelijk zwakke en geestelijk heel fijn besnaarde vriendin niet te veel ellende 
tegelijk te aanschouwen kreeg" (Herinneringen, 1924, pag. 76-78). Het is het ver
slag van deze tochten waaraan het volgende citaat ontleend is. 

") HEL. MERCIER, Over arbeiderswoningen, I.c. pag. 117: Het tehuis van Amster
damsche burgers. 

Men zie tevens haar Sociale Schetsen (1897) en de Volkshuisvesting te Amsterdam 
(Gids 1905, pag. 96 e.v.), waarin echter meer beschouwingen over werk van anderen 
dan eigen waarneming te vinden is. 
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en op- en rondziende wordt men· schier achte:·iedervenstereen vrouwe
of kindergelaat gewaar. Ook ziet men bier en daar (hoewel het pas 
even in den middag is) een brandend petroleumlampje, waarbij een 
armoedige gestalte over naaiwerk zit heengebogen. Treedt men de 
lage deur van een gelijkvloersche woning binnen, dan staat men met
een midden in het vertrek, dat de woning uitmaakt en dat ongeveer 
de grootte heeft, van wat in een burgerhuis de spreekkamer genoemd 
wordt. Hoe donker het is, kan men nagaan, als men bedenkt, dat men 
een hoogen muur op nog geen el afstands tegenover zich heeft en dat 
het weinige daglicht, dat door het eenige venster kan binnenvaIlen, 
door drie zwarte wanden en een dito zoldering wordt opgeslorpt. Voor 
het venster een tafel met drie stoelen en een stookplaats, waaronder 
een kacheltje (tevens kookkachel), dit begrensd door een vooruit
springende bedstee met donker gordijn, op twee schreden afstands aan 
de wand daar tegenover een latafel, waarop en waaromheen eenig 
keukengerei, - ziedaar de woning met haar inventaris! Van water
leiding, gootsteen, privaat, kolenhok, muurkast of tweede bedstee 
geen spoor, maar sporen van vocht in overvloed .... " . 

,:t Is er een van duizenden", vervolgt de schrijfster, .. niet aIleen 
eigenlijke paupers wonen hier, men treft hier de gezinnen van allerlei 
knappe ambachtslieden aan .... , inzonderheid van hen die met een 
talrijk kroost zijn gezegend. Ook weduwen, met vijf, L.es' kinderen 
vindt men hier in menigte." 

De schrijfster vertelt van een weduwe in een slop van de Lin
denstraat, wier man aan longtering was gestorven en die voor 
zichzelf en haar vier kinderen met wassen en uit werken gaan 
het brood trachtte te verdienen. Zij snakte naar een betere wo
ning, vooral ook om haar nette boeltje. De duistemis in de tegen
woordige maakte haar zo neerslachtig. 

En zo trekt HEL. MERCIER met ons door de gore ellendebuurt 
rond. Honderden gezinnen van ambachtslieden woonden in 
vochtige kamertjes van de "achtersteden", waar men slechts 
vagebonden zou menen te vinden. De schrijfster constateert, dat 
de verhoging van het loon sedert de zestiger jaren geen gelijke 
tred heeft gehouden met de stijging van de huren. De sterke 
huurstijging was vooral veroorzaakt door de urbanisatie en het 
woningtekort. Vele huizen werden ook nog in deze tijd ver
snipperd tot krotkamertjes; de bewoners van nette straten wer
den door de huurstijging naar de sloppen van de achterbuurten 
gedreven. De huiseigenaren hier stonden wat menschelijkheid 
betreft, meestal op een zeer laag standpunt. 
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Van groot belang is geweest: H et Onderzoek naar den Toestand 
der Arbeiderswoningen te Amsterdam, vanwege de Amsterdamse 
afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik gehouden. Het 
munt uit door het grondige onderzoek van bouwdeskundigen 
zowel als door de analyse van de bouw-technische gebreken van 
de inpandige percelen. Het werd in 1893 door subcommissies 
over negen stadsdistricten afzonderlijk uitgebracht. J. E. VAN 

DER SPEK en Mr. J. KRUSEMAN waren de rapporteurs van 
het totale verslag. Jammer genoeg blijken de detailrijke sub
verslagen, waarvan er meerdere over de J ordaan liepen; onvind
baar te zijn, zodat met het overigens zeer heldere en uitvoerige 
totaalverslag genoegen moet worden genomen. 

Over aIle oude stadswijken worden vrijwel alle sloppen be
schreven; in de Jordaan waren echter z6 verbazend veel 
sloppen, dat in het eindrapport uit de gedetailleerde opgaven 
der subcommissien slechts enkele grepen konden worden ge
daan. 

Een groot ongerief van de slopwoning was zijn kleinheid: 
meestal een-kamerwoning en niet dieper dan het huis aan de 
voorkant breed ,was, verminderd nog met de breedte van de 
overigens meestal zeer nauwe gang, indien deze door het huis 
overdekt was .. Meestal stonden de gangwoningen rug-aan-rug 
tegen de woningen van het volgende slop, zodat doorspuiing 
niet mogelijk was. De atmosfeer was er dan ook bedompt. Te
meer, omdat deze kleine ondoorspuibare ruimte alle functies 
van het gezinsleven in zich moest verenigen. Meestal diende zij 
tot huisvesting van een gezin van vijf tot negen personen; de 
kamer was tegelijk slaapkamer, woonkamer, keuken en privaat. 
Steeds heerste er "luchtnood". Daarbij kwam nog, dat de be
woners voor ventilatie meestal weinig gevoelden. 's Nachts 
was hiertoe helemaal geen gelegenheid, omdat een deel van de 
bewoners de nacht liggend op de grond moest doorbrengen 
wegens het tekort aan bedsteden (ledikanten zouden teveel 
plaats ingenomen hebben). De heersende opvatting was: "be
nauwdheid is verre te verkiezen boven ziekte". In die ene kamer 
moest ook het eten gekookt en het goed gewassen en gedroogd 
worden. De kook- en wasdampen maakten met de menselijke 
uitwasemingen de atmosfeer zeer vochtig. Bovendien waren de 
dakgoten meestal lek en de muren poreus. Ook de fundering 
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was meestal zo slecht dat ze vocht-doorlatend was 1). Naast 
aIle nadelen had deze ovennaat van vocht een voordeel: de wand
luizen werden er door geweerd. Overigens was het met de zin
delijkheid in deze woningen slecht gesteld. Hoe kan het ook 
anders, onder zulke omstandigheden? 

Te lage of lekkeschoorstenen veroorzaaktenmeestalrook-over
last. De plafonds waren zelden gestucadoord, de houten vloer
delen sloten vaak slecht, waardoor de benedenburen vaak over
last hadden van het vaIlend vloerstof en doorsijperend water 
van de gezinnen, die boven hen woonden .... 

De verzameling van uitwerpselen geschiedde als regel in 
slecht afgedekte emmers, die in de kamer stonden. Voor het ledi
gen van deze emmers reed iedere avond door de straten een beer
kar 2). De lege emmer werd op zeer onhygienische wijze aan de 
al of niet overdekte straatgoot (die toen nog aIlerwegen in de 
Jordaan voorkwam) gereinigd. Op sommige plaatsen kwam de 
beerkar echter nimmer, o.a. aan de Lindengracht. Hier wierp 
men al het vuil in de gracht, snijdingsgoot of zinkput. In aIle 
delen van de J ordaan was dit een euvel; ook waar de beerkar 
weI kwam; vaak kwam deze op een tijd, die den gebruikers niet 
paste, of ook hoorden de gangbewoners de ratel niet. De don
kere gangen werden door de voorbijgangers in de straat vaak 
als urinoirs misbruikt. 

De afwatering van de gang was meestal zeer slecht. Door de 
lage ligging was natuurlijke afvloeiing naar het straatriool bijna 
nimmer mogelijk. Aansluiting bij de riolering yond de eigenaar 
te kostbaar. Zinkputten en gootstenen ontbraken dan ook 
meestal. Men gooide het afvalwater eenvoudig maar op de' 
straat voor de huizen. Het plaveisel, door de bewoners met 
houtjeshakken vernield, stond dan ook vol plassen met ·stin
kend menage- en hemelwater. 

De sloppen vervuilden door onverschilligheid of onderlinge 
ruzies van de bewoners vaak op een C\.fgrijselijke manier. Ook de 
inmiddels ingestelde Stadsreiniging verwaarloosde grotendeels 
haar taak in het reinhouden van de sloppen, voorzover dat door 
haar diende te geschieden. 

1) Zie pag. 49. 
") "Boldootwagen" was de euphemistische benaming, door de hun eigen ellende 

weglachende bewoners van de Amsterdamse volksbuurten aan dit voertuig gegeven. 
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Tot zover het onderzoek van de Volksbond. In opdracht van 
de Amsterdamsche Bestuurdersbond deed L. M. HERMANS in 
1901 een onderzoek naar de Amsterdamsche krotten en sloppen. 
DeJordaan heet hierin "het Koninkrijk der sloppen". De schrij,
ver vermeldt, dat een derde der percelen op de Westerstraat 
inpandig is; op de Lindengracht een vierde. Bijna al deze in
pandige woningen worden als zeer slecht beoordeeld. Ook vestigt 
HERMANS de aandacht op "de vele vuil-armoedige, goor groe
zelige woningen aan de straten", op de steile trappen aldaar en 
de donkere portalen. Verscheidene van de slechte woningen, 
o.a. ook zolderwoningen, werden bezocht; gevallen van diepe 
armoede en ergerlijke overbevolking werden gesignaleerd. Aan 
dit deel van het onderzoek is meer waarde toe te kennen dan 
aan de oppervlakkig gebleven technische analyse. 

Deze schrijver was de eerste, die wees op de ellendige be
huizing van zeer veel winkeliers in de dwarsstraten. 

"Deze menschen ontvangen dikwerf in hun woning geen ander licht 
dan door middel van hun winkel, zoodat in de huiskamer gewoonlijk 
schemerdonker, soms volslagen duisternis heerscht, Er zijn winkeliers, 
die in hun woonkamer altijd licht moeten branden, Vaak komt het 
voor, dat de huiskamer een benedenvertrekje is, dat meestal onder 
water staat, zodat de winkelier, zoodra hij uit bed is, eerst een kwar
tier moet pompen, opdat tafel en stoelen niet wegdreven" I} . 

Uit vrees voor afkeuring der woning werden klachten tegen
over de Gezondheidsdienst, die in die jaren scherper begon op te 
treden, niet geuit. De schrijver wijst er op, dat de draagkracht 
van een groot deel van de arbeiders in die jaren niet groot genoeg 
was voor het betrekken van een behoorlijke woning. 

AIle tot nu toe weergegeven verslagen, het Kelderrapport 
uitgezonderd, geven geen opgave van de mate, waarin de ver
schijnselen zich voordeden; men wist, dat de toestand zeer slecht 
was, de omvang van het kwaad kende men niet. Voor ver
betering van de slechte huisvesting was het echter een gebie
de~de eis, de toestand, waarin deze zich beyond, exact te kennen. 

1) L, M, HERMANS, Krotten en sloppen, Een onderzoek naar den woningtoestand 
te Amsterdam, ingesteld in opdracht van den Amsterdamschen Bestuurdersbond, 
1901, pag. 37 !i.v. -
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In 1896 werd dan ook een Gemeentelijke Woningdienst inge
steld. Deze dienst werd verbonden aan de Gezondheidsdienst. 
Sedert 1897 verschenen ja,arverslagen met uitkomsten van een 
door het Woningtoezicht uitgevoerd "Systematisch woningonder
zoek van slechte stadsgedeelten" 1). 

In het eerste jaar werd begonnen met een overzicht van de 
toestand in de vier bouwblokken tussen Goudsbloemstraat en 
Lindengracht, hetzelfde gebied, waarop een deel der Schutterij
kaart van 1775 betrekking had. Ook uit 1917 is een systematische 
telling van deze bouwblokken bekend. Hierdoor is een gelegen
heid ontstaan, de uitkomsten uit drie perioden met elkaarteverge
lijken. Wij beperken ons hier echter tot de weergave van een 
enkel gegeven. Het blijkt, dat in bedoeld bouwblok 4% der wo
ningen kelders zijn, 5,5% zolderwoningen, 19% inpandig; in deze 
laatste huist ruim 15% der bevolking. Het cijfer der inpandigheid 
wordt gunstig belnvloed door de werkzaamheden van de Bouw
onderneming "Jordaan", waarvan nog nader sprake zal zijn. 
Indien deze onderneming niet in de oude toestand had ingegre
pen, dan zou het percentage inpandigheid ongeveer 24 en dat 
van de zolderwoningen 7 bedragen hebben. Ruim 40% der 
woningen bestond uit een kamer, 24% uit twee kamers (meestal 
een kamer met een uitgebouwd keukentje). 34% der bewoners 
woont in een-kamerwoningen, 24% in die met twee kamers. 

Aan de minimum-eis van 10 kub. meter lucht per volwassene 
voldeden slechts 56% der slaapkamers. Aan de eis van 15 kub. 
meter slechts 34%. Meer dan 3/4 van alle woonkamers was tevens 
slaapkamer. 

Drie procent van de woningen was zonder drinkwateraanslui
ting. 21 % der woningen had een gemeenschappelijke water
kraan. Zeer groot was het percentage woningen zonder faecalien
afvoer. Niet minder dan 55% der gezinnen moest zich behelpen 
met emmer en beerkar! 12% der woningen was zonder gootsteen; 
het afvalwater werd in de gracht, in de straatkolk of op straat 
geworpen. 

Een derde tot een vierde der woningen wordt als "onzindelijk 
bewoond "aangemerkt. Hetzelfde deel van de woningen ontvangt 

1) VersJag van de werkzaamheden van den GemeenteIijken Gezondheidsdienst in de 
gemeente Amsterdam over de jaren 1897-1900. 
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het predicaat "slecht onderhouden" (door de huiseigenaar). 
Nog een enkel citaat uit de beschrijving moge volgen. Men 

nam de situatie op van woningen, 

"waar de houten vloer" in zulk een slechten toe stand verkeerde, dat 
hij op verschillende plaatsen vergaan was en men den bodem er door 
heen zag, terwijl eene onaangename grondlucht zich door het vertrek 
verspreidde; waar buitenmuren diepe scheuren vertoonden, die tot 
in de kamers doorliepen; waar de muren zoo vochtig waren, dat het 
behangselpapier bedekt was met schimmels en voor de helft had los
gelaten en er bij neerhing. Van woningen, z66 donker, dat de opzichter 
bij kaarslicht zijn notities moest maken, of schoon het buiten helder 
weer was; woningen, die buitengewoon verwaarloosd waren en ver
vuild, die krioelden van het wandgedierte en waar het geene moeite 
kostte, dozijnen dezer insecten uit oude kleedingsstukken te voor
schijn te brengen. Van overbevolkte woningen .... waar de ouders 
des nachts met een of meer jonge kinderen in de bedstee sliepen, ter
wijl de oudere kinderen door elkaar op den vloer der eenkamerwoning 
een ligplaats kregen. Van zolderverdiepingen, waar de pannen open
lagen, waardoor de hemel zichtbaar was, een onophoudelijke bron 
van vochtigheid voor het perc eel ; of waar de kozijnen door en door ver
molmd waren, waarheen trappen leidden zonder leuning of touw en 
treden, hier en daar z66 vergaan, dat ze door middel van turven ge
stut werden." .... "Van woningen, W'aarnaast vervuilde snijdingen, 
of waardoor verstopte goten en zinkputjes en hoopen vuilnis zich be
vonden, wier toe gang dikwijls was een vervuilde gang. Van woningen 
met verstopte leidingen voor afvoer van hemel- en huiswater; in eene 
woning werd zelfs een bedstede aangetroffen, waardoor de defecte 
lei ding voor den afvoer van het gootsteenwater liep van de boven
woning, die door lekkage af en toe den slapenden allesbehalve aange
name oogenblikken bezorgde". 

In het volgende jaarverslag wordt o.a. het gedeeIte van de 
J ordaan beschouwd, ten N oorden van het zo-even besproken ge
bied (Willemstraat en omgeving). In 1900 onderzocht men de 
Oude-Looiersstraat geheel in het Zuiden. Overal bleek de toe
stand even slecht. Drie vierde van aUe woningen van de Looiers
straat en dwarsstraten werd onderzocht. Ruim tweederde van 
alle onderzochte woningen bezat een, hoogstens twee kamers. 
In 63% der woningen moest men zich behelpen met een emmer 
voor de faecalien. 

De Bouwonderneming "de ] ordaan" ruimde in 1896 in het blok 
tussen Goudsbloemstraat en Lindengracht en de 2de en 3de 
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Goudsbloemdwarsstraat een zeer slecht woongebied op, om in de 
plaats daarvan betere woningen te bouwen. Van de oude toe
stand wordt een zeer opmerkelijk verslag gegeven 1). 

Op een oppervlakte van 40 bij 44 vierk. meter werden niet 
minder dan zes sloppen aangetroffen. 36% der woningen was 
inpandig. De gemiddelde oppervlakte van de een-kamerwoningen 
was 14 M2. Meer dan de helft der gezinnen moest de drinkwater
aansluiting met andere gezinnen delen. Bijna viervijfde van de 
woningen was zonder privaat. Hier waren dus beeremmers. 

"Meestal waren deze in de kamer geplaatst, soms in een kast, een 
enkele maal op zolder. Dikwijls niet voldoende afgedekt, meestal 
niet reukeloos, slechts dan geledigd, wanneer de toe stand ondragelijk 
begint te worden, geven deze beeremmers aanleiding tot de erger
lijkste misstanden" .... "En bedenkt men nu nog", lezen we verder, 
"dat die emmers naar beneden moesten worden gesleept langs ellen
dige, uitgesleten trappen, teneinde de inhoud daarvan aan den 
beerwagen af te geven of .... in de nabijzijnde gracht te werpen, dan 
zal men zich eenigszins een begrip kunnen vormen van de walging
wekkende tooneelen, die dientengevolge geboren worden". 

"Van pogingen tot luchtverversing was geen sprake. Nergens lucht
roosters; ventileeren moest geschieden door openzetting van raam 
of deur en omdat de woningen ruggelings tegen een ander gebouwd 
waren, geen doorspuiing .... " 

Op de steile trappen en op de portalen heerste, wanneer de deur 
gesloten was, meestal volslagen duisternis. 

De versnippering van grotere eengezinswoningen in meerdere 
kleinere was aan de bouworde vrij nauwkeurig na te gaan. 

" .... tengevolge van de exploitatiezucht der ondernemers (werd) in 
een zoo groot mogelijk aantal hoogst gebrekkige woningen af- en 
ingedeeld. Blijkens tal van zeer sprekende gevallen werd en wordt 
aan die exploitatiezucht volkomen vrij spel gelaten en op niet de 
minste wijze gecontroleerd." 

"De algemee~ indruk, dien de oude woningen maakten, was die 
van ellendig slecht onderhouden, verwaarloosd en vuil. Natuurlijk 
ontbrak het niet aan een gelukkige uitzondering, maar het biMf 
dan ook een uitzondering." 

Tot zo ver de verslaggever van de Bouwonderneming ,,]or
daan". Uit het weergegeven materiaal is genoegzaam gebleken, 
dat de woningtoestand aan het einde der vorige eeuw een schrik-

1) "Doel en werken van de Bouwvereeniging ,,]ordaan''''. Ongeveer 1900. 
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barend slechte was. De Jordaan was een versleten woonwijk. 
De verschillende rapporteurs geven elk voor zich een groot aantal 
woongebreken aan. AIle euvelen tezamen genomen, rijst het 
sombere beeld van de ellendige krottenwijk duidelijk voor ogen. 
Ingrijpen van de zijde der Overheid was een dringende eis. 

Vooral de kelders en de inpandige woningen wekten de af
schuw der waarnemers op. De slechts iets minder slechte toestand 
van de meeste der overige woningen geraakte erdoor op de ach
tergrond. We weten uit het vorige hoofdstuk, dat aan het einde 
der 18de eeuw een derde tot een vierde van aIle Jordaan-woningen 
inpandig was. Dat de hygienische toestand in die tijd een betere 
zou zijn geweest dan aan het einde der 19de eeuw, vaIt niet aan 
te nemen, veeleer zal het tegendeel het geval zijn geweest 1). 

Na het lezen van bovenstaande beschrijvingen heeft men voor 
ogen, welke toestand, en n6g erger, eeuwenlang het lot is ge .. 
weest van duizenden gezinnen in de volkswijken van de steden. 

Eerst aan de moderne tijd was het weggelegd, dank zij beter 
hygienisch en sociaal inzicht, door omvangrijk overheids-ingrijpen 
hierin een definitieve ommekeer te brengen. 

1) We vinden in een der Wijkboeken de opgave van een weduwe, die aIs beroep aaI
moezenierskinderen boudt. Met bun zevenen wonen ze in een kelder. Ren ecbte en
geltjesmakerij. Tussen 1816 en 1820 stierven 958 van de 3240 vondelingen binnen 
bet jaar van opname en uitbesteding door bet Aalmoezeniersweesbuis (CALISCH, 

Liefdadigbeid te Amsterdam, 1851). 

• 



HOOFDSTUK IV 

DE PERIODE 1902-1914 

Gedurende de Negentiger jaren van de vorige eeuw is in 
Amsterdam een zeer duidelijke kentering waar te nemen inzake 
het vraagstuk van de volkshuisvesting. Van allerlei zijden komt 
het tot een heftige critiek op de zich ontwikkelende woontoe
standen; er wordt naar nieuwe wegen gezocht om de onder
vonden bezwaren op te heffen. De in het vorige hoofdstuk aan
gehaalde rapporten en beschouwingen stanunen voor een goed 
deel uit deze jaren; ze spreken een duidelijke taal in de ont
vouwing van hun wensen. 

In vele opzichten herinnert deze tijd aan de vijftiger jaren 
van de negentiende eeuw. Ook nu weer staat het vraagstuk van 
de Arbeiderswoning in het centrum van de belangstelling. De 
publieke opinie houdt er zich mee bezig. Ook nu weer is men 
zich bewust van de noodzakelijkheid en ook van de mogelijkheid 
om nieuwe wegen na te speuren om uit het labyrinth te geraken. 
Ook nu weer beleeft Amsterdam een grote opbloei van de wel
vaart. 

Uit de feiten in het vorige hoofdstuk vermeld, blijkt dui
delijk dat ingrijpen in de toen heersende toestand een dringende 
eis was. De mogelijkheid tot ingrijpen wordt nu eveneens groter. 
Echter is de wijze van ingrijpen van anderen aard dan in de 
vijftiger jaren tengevolge van de maatschappelijke en politieke 
ontwikkeling. 

De stad komt tot hernieuwde economische bloei en welvaart. 
Het Noordzeekanaal, de aanleg van handelsinrichtingen, de 
aantrekking van de industrie en het Merwedekanaal (geopend 
in 1892) beginnen hun vruchten af te werpen. De scheepvaart
maatschappijen floreeren goed in de negentiger jaren. Meer en 
meer groeit de handel, zowel die in effecten als die in goederen, 
in betekenis. Amsterdam wordt weer een stapelmarkt bij uit
nemendheid voor verscheidene producten. Ook de industrie 
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maakt een tijd van bloei door. Scheepsbouwmaatschappijen, 
bierbrouwerijen, suikerraffinaderijen, de fabrieken voor was
kaarsen en cacaoverwerking worden groot. De diamantindustrie 
komt, de terugval na de Kaapsche tijd overwinnend, tot her
nieuwde bloei. De optimistische verslagen van de Amsterdamsche 
Kamer van Koophandel aan het einde der negentiger jaren zijn 
een merkwaardige uiting van een herlevend Amsterdam 1). 

De stad stabiliseert zich na de onverwacht grote bevolkings
toevloeiing tussen 1870 en 1895; de gemeenteIijke organen vinden 
langzamerhand een zekere aanpassing aan de veranderde om
standigheden. Amsterdam is een moderne grootstad geworden; 
men geeft er zich rekenschap van, dat aan de gemeente-diensten 
in deze andere tijden andere eisen gesteld dienen te worden. 

De heersende politieke gedachten van deze jaren wijzigen zich 
met de omstandigheden. Veel minder dan hierv66r laat men 
sociale verzorgingen over aan het particuliere initiatief. Vele ge
bieden, waar vitale belangen van de bevolking op het spel staan, 
worden aan de sfeer van individuele winststreving onttrokken. 

Een van de oudste stedelijke diensten, nJ. die van de Reiniging, 
was in 1847 in concessie gegeven aan een particuliere maatschap
pij. De naasting van deze concessie door de gemeente had echter 
reeds in 1877 plaats gevonden. In 1893 werd Treub wethouder 
te Amsterdam. Hij werd de groote bestrijder van concessies in 
belangrijke openbare diensten. Achtereenvolgens werden de con
cessies op het gebied van gas, watedeiding, tram en telephoon 
opgeheven en in Gemeentediensten getransformeerd. Meer en 
meer geraakte de bevolking vertrouwd met overheidsbemoeiing. 

Van belang in dit verband is ook de opbloei van de socialis
tische arbeidersbeweging. Voor het eerst krijgen de arbeiders 
zelf invloed in de eigen lotsbepaling. De socialistische arbei
dersbeweging ontworstelt zich langzamerhand aan de negatieve 
anarchistische fase en wordt rijp voor een heilzaam, positief 
'opbouwend werk, vooral ook binnen de kleinere kring van de 
gemeentelijke bemoeiing in de grote stad. In 1894 werd de 
S.D.A.P. opgericht. Ook dit was een ,symptoom van de maat,,; 
schappelijke groei, die allerwege in de negentiger jaren te aan-
schouwen vie!. ' 

1) Ontleend aan BRUGMANS, Geschiedenis van Amsterdam, deel VIII, p. 439, '40 
456, 457, 465 e.v. 
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De ellende in de krotwoningen was groot. Steeds meer ward 
men zich hiervan bewust. De behoefte aan IDgrljpen van de 
zijde van de Overheid om hier te lenigen groeide tegelijk met 
de betere begrippen van hygiene en een menswaardig bestaan. 
Met de stijging van de levensstandaard realiseerde men zich 
duidelijker de betekenis van een goede arbeiderswoning en de 

. onhoudbaarheid van de bestaande krottenbuurten. 
Ook de woningbouw in de Nieuwe Stad eist nu voorzieningen 

en toezicht van overheidswege. De oude bouwverordening van 
1858, reeds bij zijn geboorte met critiek van de zijde van de niet 
directbelanghebbende deskundigen ontvangen, voldoet bij de 
nieuw gegroeide omstandigheden in het geheel niet meer. Het 
Bouwtoezicht is uiterst gebrekkig. Sterk wordt de behoefte ge
voeld aan een instrument om de in vroeger eeuwen zowel als 
de in later jaren ontstane uitwassen weg te snijden en door 
prophylaxe nieuwe te voorkomen. 

In "De Arbeiderswoning in Nederland" vindt men de opmer
king, dat de bouwverenigingen in de dichtbevolkte buurten van 
Amsterdam (i.e. de J ordaan) tengevolge van de grote kosten 
haar werk veelal moesten staken. Zodanige ervaringen doen de 
vraag rijzen "of het niet mogelijk is, dat opruiming van Staats
wege wordt bevorderd door wettelijke bepalingen, die de ont
eigening van dergelijke woningen mogelijk maken" 1). 

In het drie jaren later verschenen "Onderzoek naar den 
toestarid der Arbeiderswoningen te Amsterdam" 2), waarbij, 
zoals we gezien hebben, speciaal de krotpercelen onder de 
aandacht vielen, oordelen de deskundigen: "Afbraak van de 
huizen en opheffing van de sloppen is de eenige weg, om blij
vende verbetering tot stand te brengen". Hierbij wordt reeds 
de wenselijkheid bepleit, dat de onteigeningsprocedure voor 
het doel van krotopruiming door den wetgever aan de gemeente
besturen worde verleend, onder toezicht van Gedeputeerde 
Staten. Bij de Woningwet van 190 I werd inderdaad deze weg 
gevolgd. 

In het rapport over "het Vraagstuk der VolkshuisvestingH 

van 1896 8) wordt geconstateerd, dat de achterbuurten van de 

1) "De arbeiderswoning in Nederland", Uitgave van de Maatsehappij tot Nut van 
't Algemeen, I.e. p. 2 en 4. 

") Uitgave van den Volksbond tegen Dranklnisbruik, I.e. 
') Uitgebraeht in opdraeht van de Maatsehappij tot Nut van 't Algemeen, met 

Mr. J. KRUSEMAN als rapporteur, 1896, o.a. p. 31. 
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grote stad in die jaren steeds dichter bevolkt werden. Zoals we 
gezien hebben, was dit ook voor de J ordaan zeer sterk het geval. 
De remedie dient volgens dit rapport gezocht te worden in het 
slopen van oude buurten en betere herbouw. Particulieren, 
verenigingen en overheid dienen saam te werken, "ter finale 
oplossing", zoals de optimistische verwachting luidde! Ook 
in dit geschrift wordt een betere onteigeningswet bepleit. 

Allerlei plannen om in de volkshuisvesting verbetering te 
brengen duiken op; ook de in wezen mislukte · poging van Ge
meentewege van 1874 wi! men herhalen 1). 

Zeer belangwekkend is het experiment van de Bouwonder
neming "de J ordaan" 2) . Door een proefneming in de practijk 
wilde ze onderzoeken, welke wijze de meest geeigende was, om 
de broeinesten van ziekte en ellende in de achterbuurten uit te 
roeien. Een op ervaring gegrond antwoord te geven op deze 
vraag, was het doe! van haar bestaan. Enige vermogende filan
tropen namen met 328.000 gulden deel aan deze onderneming. 
Hiermede werd, zoals we reeds gezien hebben, een groot aaneen
gesloten complex slechte woningen in de Jordaan opgekocht. 
Omdat er geen dwingende onteigeningsbepallngen waren, werd 
deze aankoop zeer duur. Partiele verbetering bleek vanwege de 
toestand van verregaand verval niet mogelijk. Alleen door 
algehele afbraak en hernieuwde opbouw was iets te bereiken. 
Dit geschiedde dan ook in 1896. N a nieuwbouw bleken de modeme 
arbeiderswoningen een dusdanig hoge huur te moeten opbren
gen om te renderen, dat de verdreven bewoners deze niet konden 
betalen. Zij vonden onderkomen in andere krotten, die voor een 
dee! nog slechter waren dan de verlatene. Ondanks de vrij hoge 
huur leverde het ingebrachte kapitaal de eerste drie jaren slechts 
een rente op van gemiddeld J1/2%! 

puidelijk bleek uit deze proefneming, dat dergelijke ver
beteringen door krotopruiming uitsluitend door de Overheid 

1) Onder andere schrijft N. TETTERODE een merkwaardige brochure over de stich. 
ting van een zogenaamde "werkmansstad" buiten de kom der gemeente, waar de 
krottenbevolking huisvesting zou kunnen vinden. Min of meer werd hierin vooruit· 
gelopen op de uitgevoerde plannen van Gemeentewege volgens het Raadsbesluit van 
21·7·1926. Zelfs de voorgestelde plaats (de Buiksloterham) en het aantal te stichten 
woningen stemden ietwat overeen! 

") Zie: Doel en Werken van de Bouwondememing "de Jordaan",l.c. Uitgegeven 
omstreeks 1900. Eveneens: "De Verbetering der Volkshuisvesting",l.c., p. 40-45. 
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konden worden ondernomen. De bezwaren, die aan het d~l-; 
treffende werk van de particuliere bouwverenigingen in de weg 
standen, hadden zulk een omvang aangenomen, dat deze wijze 
van verbetering der volkshuisvesting gestaakt diende te worden, 
In haar geschrift van 1900 maakt de Commissie van Voorberei
ding dan ook de woorden van de Regering in haar Memorie v~ 
Toelichiing op het inmiddels verschenen ontwerp van de Wo
ningwet tot de hare: "Dat de ervaring heeft geleerd, dat zonder 
ingrijpen van het Centrale Gezag afdoende genezing niet is te 
verwac4ten". Bij de erkenning van de betekenis van de ont
eigening wordt bevestigd het inzicht, dat de pogingen tot ver
betering der woningen eerst dan 1;>eter resultaat beloven, "indien 
ze werden geschraagd door financieelen steun van's Rijks en 
Gemeentewege" . 

Ook van socialistische zijde wordt aangedrongen op het 
nemen van overheidsmaatregelen. Het reeds genoemde rapport 
van HERMANS 1) is hiervan een uiting. Toen het verscheen, 
was, de Woningwe't reeds bijna een voldongen feit, zodat de 
bedoeling, "aan te tonen, dat de pogingen van particulieren, 
en Vereenigingen, hoe p~ijzenswaardig dan ook op zich zelf, 
toch nimmer zouden vermogen, het vraagstuk op te lossen", 
min of meer achter de algemene erkenning aankwam. WeI wordt 
in dit rapport sterker dan in de hierv66r genoemde ge~chriften 
aangedrongen op aanbouw van Gemeentewege voor de uit de 
kroUen verdreven bevolking. 

Dat ook over het Gemeentebestuur een andere geest vaardig 
wordt, blijkt o.a. uit het Raadsbesluit van 23-9-1896, waardoor 
het onderzoek van bebouwde erven, die een vermoeden van een 
voor de gezondheid schadelijke toestand opleveren, aan de taak 
van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst werd toegevoegd. Aan 
het belangwekkende onderzoekingswerk van deze nieuwe tak 
van dienst, die als . voorloper is te beschouwen van het latere 
Bouw- en Woningtoezicht, hebben we in het vorige hoofdstuk 
een en ander ontleend. 

Reeds in 1892 komt ·A. ROELL in zijn proefschrift over de 
"Wetgeving op de huisvesting der arbeidende klassen" tot de 
conclusie: "Wezenlijke verbeteringen in de woningtoestanden der 

1) L. M. HERMANS, Krotten en sloppen. 

ECON.- HIST. ]AARBOEK, XXI 5 
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arbeidende klassen zijn slechts door wettelijke regeling te ver
krijgen" 1). 

De aandrang van de sociaal-deskundigen werd steeds sterker; 
Hiervan getuigen de boven aangehaalde rapporten, met hun op 
onderzoek gegronde conclusies. De Amsterdamse woningtoe
standen en niet het minst die, welke in de J ordaan aangetroffen 
werden, hebben aldus een sterke invloed uitgeoefend op de tot 
stand gekomen Woningwet. 

Op de congressen voor Openbare Gezondheidsregeling van 
1897 en '98 werden na grondige voorbereiding de hoofdpunten 
voor een Woningwet-schema vastgelegd S). In 1901 kwam het 
ontwerp-Woningwet in openbare behandeling. Na aanneming 
werd de inwerkingtreding vastgesteld op I Augustus 1902. '. 

De Woningwet is van een zeer groot belang geweest voor de 
volkshuisvesting in het algemeen en voor de Jordaan in het bij
zonder. Met haar is een nieuw tijdperk voor de woongeschiedeniS 
in de J ordaan aangebroken. Een belangrijk deel van dit hoofd
stuk zal gewijd dienen te worden aan een onderzoek naar de 
uitwerking ervan voor dit stadsgebied. 

Een drietal bepalingen in de Woningwet is erop gericht, de 
bestaande woningen voor zover nod!g te doen verbeteren of, 
bij onmogelijkheid hiervan, op te ruimen: 

1. Door aanschrijving kan de eigenaar verplicht worden, om
schreven verbeteringen aan te brengen. Hierbij wordt dan de 
oude (verbeterde) woning gehandhaafd. 

2. Woningen, die door partiele verbetering voor bewoning niet 
geschikt kunnen worden gemaakt, dienen onbewoonbaar ver
klaard te worden. 

3. Tenslotte kan bij besluit van de Gemeenteraad, onder goed
keuring der Regering, tot onteigening van ongezonde stadswijken 
of delen daarvan, overgegaan worden. Hierbij kan het Rijk zijn 
financiele medewerking verlenen. 

Een ander onderdeel van de Wet is er op gericht, het ontstaan 
van nieuwe krotten te voorkomen. Het gemeentebestuur .werd 
nJ. verplicht, voorschriften te maken betreffende het bouwen en 

1) A. ROl!:LL, Wetgeving op de huisvesting der arbeidende klassen (Proefschrift 
1892). 

") De Woningwet 1902-1929. Gedenkboek van het Ned. Instituut voor Volks
huisvesting en Stedebouw (1930). Historische Inleiding, p. 13 en 14. 
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vernieuwen van woningen. De oude Amsterdamsche Bouw
verordening diende grondig gewijzigd te worden; de nieuwe van 
1905, een werk voornamelijk van Ir. A. TELLEGEN, den eersten 
Directeur van het in 1903 tot een aparte dienst verheven Bouw
en Woningtoezicht, bezat een schat van voor de woonhygiene 
belangrijke bepalingen. Deze bouwverordening hield nieuwe 
krotvorming tegen. 

Het ontstaan van nieuwe krotten-b u u r ten wordt in 
sterke mate belemmerd door de wettelijke verplichting van het 
gemeenteIijke uitbreidingsplan voor de grotere en de snel groeien
de gemeenten. Een maatregel bij uitnemendheid om verbeterde 
volkshuisvesting te stimuleren is het openen van de mogelijkheid 
van verstrekking van voorschotten door Rijk en Gemeente bij 
bouw van goede woningen in de Iagere huurcategorieen, indien 
daaraan behoefte bestond. 

De eerste drie van de genoemde bepalingen hadden voor de 
Jordaan uiteraard het meeste effect. Achtereenvolgens worden 
deze hier aan een nadere bespreking onderworpen. 

§ 1. Verbetering na aanschrijving 
Te Amsterdam is de practijk als voIgt. Indien bij een ingesteld 

onderzoek (vaak naar aanleiding van klachten door particulieren. 
soms van ambtelijke zijde) woninggebreken aan het licht komen, 
die niet van zo ernstige aard zijn, dat onbewoonbaar-verklaring 
dient te volgen, wordt door ambtenaren van het Bouw- en Wo
ningtoezicht gepoogd, door overleg met den eigenaar tot de be
oogde verbetering te geraken. In meer dan 95% van de ge
vallen wordt aldus resultaat bereikt. Eerst wanneer de poging 
tot minnelijke schikking faalt, voIgt de wettelijke aanschrijving. 

Zeer vele partiele verbeteringen zijn Iangs deze weg te Am
sterdam bereikt. Het effect ervan dient niet gering aangeslagen 
te worden. Over 1908 bijv. kwamen 2517 klachten in, over 1911 
2834. Deze laatste gaven aanleiding tot het aanbrengen van 
7931 verbeteringen. Er behoefden slechts 138 aanschrijvingen tot 
de huiseigenaren gericht te worden 1). Geregeld, zonder veel 
onderbreking, is deze werkzaamheid voortgezet. Over de jaren 

1) In de jaarverslagen van Bouw- en Woningtoezicht vindt men nadere mededelin
gen. Ook: Xde Internationale Woningcongres 1913. Mr. D. HUDIG, Krotverbetering, 
-opruiming en -vervanging. 
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1922 tot 1927 kwamen te Amsterdam 53560 verbeteringen tot 
stand zorider aanschrijving, 2556 na een aanschrijving 1). 

Zeer zeker heeft een groot deel van deze verbeteringen op de 
Jordaan betrekking. Welk deel, is echter onbekend. Het valt 
zeer te betreuren, dat het materiaal niet gesplitst naar de buur
ten voorhanden is op Bouw- en Woningtoezicht, temeer omdat 
er weI een splitsuig is aailgebracht naar de aard van de aange
brachte verbetering. Waren de gegevens nu ook kwartiersgewijs 
bekend, dan zou een beter inzicht in de woninggebreken, wellicht 
vrij verscheiden in de verschillende delen van de stad, te bereiken 
zijn. 

Vooral de riolering in haar verschillende vormen blijkt zorgen 
te baren. 58% van aIle verbeteringen in 191 I betrof dit onderdeel; 
9% onderhoudsherstellingen; I 1% het aanbrengen van brand
vrije afscheidingen en plafonds; 5% verbetering in de ventilatie 
en verlichting. 

Het gemis aan detailgegevens per kwartier wordt enigszins 
vergoed door de beschrijving van typerende gevallen, die tot 
1910 in de jaarverslagen van )3ouw- en Woningtoezicht worden 
aangetroffen. Hieronder volgen enkele, woonpercelen in de Jor
daan betreffende. 

(1904). Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht over stank in 
perceel Goudsbloemstraat 183 bleek, dat onder de alcoof in het be
nedenhuis zich een overvulde beerput beyond. Deze beerput, die een 
inhoud van slechts 1.5 kub. meter had, diende als lozing voor 7 pri
vaten. Daarbij was de stenen overvloeileiding lek. De eigenaar 
werd bereid gevonden de oude be~rput te doen ruimen en met zand 
vol te storten en te vervangen door een nieuwe, in de open bare straat 
aan te leggen beerput. De stenen grondleiding werd vervangen door 
een ijzeren. "De eigenaar ID0est eenige malen aangespoord worden." 

(1905). In perceel Driehoekstraat lOa en 12loosden de drekstoffen, 
huis- en hemelwater in een ruimte onder het achtervertrek op de be
gane grond van perceel 12. Elk perceel werd van een afzonderlijke 
huisriolering voorzien. 

Rozengracht 245-249, Lijn'baansgracht 133-137 . 
. "In deze perceelen, bevattende 32 eenkamerwoningen, verkeerden 

aIle afvoerinrichtingen in hoogst gebrekkigen toestand. Een woning 
was niet van een doorloopend privaat voorzien. In de overige woningen 
beyond het privaat zich in een kast in de eenige kamer der woning. 

') Voor de toestand na de Wereldoorlog het Gedenkboek: De Woningwet, l.c. 
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22 privaatruimten had den geen verbinding met de buitenlucht. Aan 
12 privaattrechters ontbrak de stankafsluiting. Van de gootsteenen 
was slechts een van een vaste en een van een losse stankafsluiting 
voorzien. 22 gootsteenen loosden in de privaattrechters. De meeste 
valpijpen der privaten waren van steen en ondicht. Door een en ander 
heerschte in de woningen zulk een stank, dat de bewoners midden in 
den nacht moesten opstaan om de ramen te openen, de gootsteenen 
af te stoppen of de waterleiding open te zetten". 

De nodig geoordeelde verbeteringen werden aangebracht. 
In Willemstraat 24-36 liepen wegens een defecte toestand van 

beerputten en grondleiding de drekstoffen van 12 gezinnen onder de 
vloeren der woningen. De gemetselde grondleiding werd door een 
ijzeren vervangen en de beerput vernieuwd. 

Juist de afvoer van de rioolstoffen baarde in een oude wijk 
als de Jordaan herhaaldelijk veel zorg. De aan het licht ge
brachte feiten geven een duidelijk beeld van bedroevende ver
waarlozing van dit hygienisch belangrijke onderdeel. Eeuwen
lang heeft het euvel doorgewerkt. Een onherstelbare bodem
vervuiling is hiervan het gevolg geweest. Bij slopingen komen 
soms overvulde beerputten voor den dag, waarvan het bestaan 
zelfs niet bekend was. 

Tenslotte voIgt de behandeling van een klacht op ander gebied. 

(1909). Goudsbloemstraat 179-181. "In deze perceelen ontbraken 
privaten en waren de toegangen tot de woningen zeer onvoldoende. 
Ret perceel no. 179 bevatte eene huisverdieping met een, en eene eerste, 
tweede- en zolderverdieping, elk met twee woningen. De achter- en 
zolderwoningen in dit perceel waren bereikbaar langs steile, donkere 
trappen, geplaatst in perceel 181. Ret perceel no. 181 bevatte huis-, 
eerste, tweede- en zolderverdieping; de huis-, eerste en tweede verdie
ping elk met twee woningen, de zolderverdieplng met eene woning. De 
op de portalen geplaatste, gebrekkige gootsteenen waren telkens voor 
drie der bovenwoningen gemeenschappelijk. Reeds in 1900 werd de 
toenmalige eigenaar aangeschreven tot het aanbrengen van ver
beteringen, even wei zonder resultaat. 

In 1907 werd de zaak opnieuw aangebonden en was de eigenaar tot 
minnelijk overleg te bewegen. 

Na verkregen b6uwvergunning werden door den eigenaar de per
ceelen verbeterd en elk perceel van nieuwe trappen en privaten voor
zien. Vier der woningen, en weI die der huisverdieping-achter van 
perc eel 181 en die op de zolder van be ide verdiepingen kwamen te 
vervallen. Thans heeft men in elk perceel vijf woningen, namelijk 
eene benedenwoning, en een- en twee-hoog voor en achter. Voor elke 
woning is een privaat met gootsteen aanwezig, terwijl de boven
woningen langs goed verlichte, gemakkelijke trappen bereikbaar zijn. 
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De bebandeling van de klacbt na bet weder aanbangig maken duurde 
van 9 September t 907 tot 23 Maart t 909" . 

Voor de Woningwet met de dwingende bepalingen er was, 
bleek niets te bereiken. Daarna werden de geeiste voorzieningen 
weI getroffen. De geconstateerde gebreken kwamen veel in de 
Jordaan voor: PerceIen, overvuld met woningen (3 woningen op 
twee zolderruimten!), geen privaten, onvoldoende gootstenen 
en zeer donkere, stelle trappen. Elk jaar opnieuw werd een gron'
dig onderzoek na.ar aanleiding van de ingekomen klachten inge
steid. Door dit staag volhouden zijn de meest onduldbare onge
rechtigheden Iangzamerhand weggezeefd. Zoo heeft de rubriek 
van partieele verbeteringen veel bijgedragen tot dragelijker 
woningtoestanden in de Jordaan. 

§ 2. De Onbewoonbaar-verklaring 
Voor de Woningwet WaS onbewoonbaar-verklaring door het 

gemeentebestuur zeer weI mogelijk op grond van zijn algemene 
bevoegdheid; ze was echter noch in Amsterdam noch elders in 
Nederland zeer gebrtiikelijk. 

V oor 1850 paste men haar slechts toe, indien Ode bouwvalligheid 
van een woning zo ernstig was, dat instorting dreigde. In het 
wijkboek voor Inkwartiering, 1811, wordt in de Tuinstraat een 
perceel vermeld onder verpondingsnummer IS, waarvan de 
hoofdbewoner f 80.- jaarhuur verwoonde, met de mededeling: 
"verder kamers, kelders en gang, dog is door Rooijmeesteren het 
perceel geheel afgekeurd." 

VAN DER VIJVER nodigde, zoais in het vorige hoofdstuk werd 
medegedeeId, in 1829 de heren Rooimeesters uit tot een bezoek 
aan enige Jordaanstraten, waar vele bouwvallige woningen, die 
op instorten stonden, voorziening behoefden. 

In een merkwaardig "Strafdicht voor Burgemeester en Wet
houderen en Leden des Gemeente-raads van Amsterdam" 1) 
wendt G. TH. MOHRMAN, wonende in de Tuinstraat, zich in 
1864 aldus tot de Gemeenteraad: 

't Is met de woning van bet werkvolk en van de armen 
Hier meer dan extra slecbt gesteld .... 

1) Aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. 
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Hoevelen zijn er niet in stegen, sloppen, gangen, 
Waarin men schier geen daglicht ziet? •.. 
Hoevelen zijn er niet met roet en rook behangen 
Of met salpeter.... anders niet? •.. " 

"Is 't ijvrig werkvolk dan geen beter woning waardig, 
Of drijft ge met dat Volk den spot? .... 
Zoo neen, ... 0 toont U dan omtrent dat yolk hulpvaardig 
En schenkt het voor zijn aaklig krot 
Een woning als behoort. Gij weet, dit kan gebeuren 
Wanneer 't Geneeskundig Toevoorzigt 
Op last van U die slechte wonings af mag keuren, 
En 't nauwgezet volbrengt dien plicht." 

enz. 
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De indruk van het Kelderrapport van 1874 en het uiteindelijk 
effect op de onbewoonbaar-verklaring is in het vorige hoofdstuk 
besproken. In de tweede helft der negentiende eeuw blijkt naast 
de bouwvalligheid eveneens het criterium: de hygienische toe
stand hierbij een rol te zijn gaan spelen. Het effect, de toestand 
in aanmerking genomen, was echterminimaal. 

Anders werd dit bij de inwerkingtreding van de bepalingen 
der Woningwet. Indien aan de aanschrijving tot verbetering (zie 
boven) geen gevolg wordt gegeven, dient de woning onbewoon
baar te worden verklaard. Om deze reden vond de onbewoon
baar-verklaring echter weinig plaats; de eigenaar zorgde er weI 
voor, indien enigszins bij machte 1), dat de vereiste verbetering 
aangebracht werd. 

Indien een woning ongeschikt voor bewoning is bevonden en 
deze geacht wordt, niet door verbetering in bewoonbare staat te 
kunnen worden gebracht, vindt eveneens onbewoonbaar-ver
klaring plaats. Het is op deze grond, dat zeer veel slechte wo-. 
ningen in de J ordaan en elders verdwenen zijn. Het instituut van 
onbewoonbaar-verklaring werd door de vooruitstrevende gemeen
tedienst van Bouw- en Woningtoezicht, hierin bijgestaan door 
een ijverige Gezondheidscommissie, te Amsterdam krachtig ge
hanteerd. Niet minder dan 3739 woningen ondergingen tot 

1) Hoe wonderlijk het ook is, niet altijd bleek dit het geval: In het jaarverslag 
1903 van Bouw- en Woningtoezicht lezen we: "Behalve onwil en onverschilligheid 
van de zijde van den eigenaar is financieel onvermogen menigmaal de oorzaak van 
de geringe voortvarendheid". 
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1914 te Amsterdam het lot van onbewoonbaar te worden ver
klaard (in Nederland in totaal 12124). 

De Woningwet omschrijft niet de criteria, vo]gens welke de 
onbewoonbaar-verklaring kan plaatsvinden. In de Amsterdamse 
practijk heeft men aangenomen als zodanig: "de aanwezigheid 
van privaten en van gelegenheid tot afvoer van huiswater, de 
aansluiting aan de drinkwaterleiding; den toevoer vail licht en 
lucht; den vochtigheidstoestand;, den staat van portalen en 
trappen, ook in verband met brandgevaar; den algemeenen staat 
van onderhoud; de mogelijkheid oni verbeteringen aan te bren
gen; en ten aanzien van kelders: de hoogte en de diepteligging 
onder de straat" 1). 

De eerste onbewoonbaar-verklaring volgens de Woningwet 
betrof te Amsterdam een zestal woningen in de Rotterdammer
gang, tegenover de Elandsstraat op de Prinsengracht gelegen. 
Het was e~n nauwe, donkere gang met 12 een-kamerwoningen, 
oud en slecht onderhouden, zonder doorlopende privaten en 
zonder ruimte om deze aan te leggen. Er was geen behoorlijke 
afvoer van huiswater, veel hinder · van vocht en onvoldoende 
toetreding van frisse lucht. De . Gezondheidscommissie ad
viseerde tot onbewoonbaar-verklaring. Hiertoe werd bij Raads
besluit van 21 December 1904 besloten 2). 

De eerste Jordaanwoning, die volgens de nieuwe bepalingen 
onbewoonbaar werd verklaard, was de kelderwoning Prinsen
gracht no. 18. Zes per.sonen, waaronder vier kinderen beneden 
10 jaar, woonden hier. De gebreken waren: onvoldoende hoogte, 
licht- en luchtnood, ontbreken van afvoergelegenheid voor huis
water en drekstoffen (Raadsbesluit van 18 Jan. 1905). 

In 1905 vonden 275 onbewoonbaar-verklaringen te Amsterdam 
plaats; 82 hiervan betroffen Jordaanwoningen. Tot en met 1914 
werden 1022 woningen in de Jordaan onbewoonbaar verklaard 
(in 1909 waren 15822 woningen in dit kwartier geteld 3)).27,4% 
van aile Amsterdamse onbewoonbaar-verklaringen werden 
voor J ordaanwoningen uitgesproken. Het waren vooral kelders 
(66), slop- en zolderwoningen. 

1) Verslag van de Gezondheidscommissie te Amsterdam, 1914 . 
• J) Dit en de mees.te van de hier volgende gegevens over onbewoonbaarverklaring 

zijn ontleend aan of bewerkt uit het "Beredeneerd (jaar)verslag van hetgeen met be
trekking tot verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam is verricht" en "Mede
delingen betreffende Onbewoonbaarverklaringen". 

a) Verslag van de gemeentelijke Woningtelling 1909, Staat XVI. 
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In de eerste jaren hadden de onbewoonbaar-verklaringen te 
hooi en te gras plaats, indien min of meer toevallig, hetzij door 
klachten van de bewoners of omwonenden, hetzij door bezoek 
van ambtenaren of leden der Gezondheidscommissie, onverbe
terlijk slechte toestanden ontdekt werden. N a 1907 ging men meer 
systematisch te werk door in die gedeelten van de stad, waar vee! 
slechte toestanden vermoed werden, nauwkeurig aIle woningen 
te onderzoeken, om vervolgens door aanschrijving betreffende 
de slechte en onbewoonbaar-verklaring van de slechtste wb
ningen de wijk, zoveel als in het vermOgen van de betrokken 
instanties lag, van euvelen te zuiveren. Het waren vooral de 
kelder- en de zolderwoningen en die welke aan drie zijden door 
belending ingesloten waren, die daarbij onder de aandacht vielen. 
"Van tirailleurswerk ging men over tot werkelijk krijgvoeren", 
aldus het strijdvaardig verslag van Bouw- en Woningtoezicht in 
1908. Het eerst waren de stegen van de binnenstad tussen de 
Voorburgwallen aan de Oude- en de Nieuwe Zijde aan de beurt. 
In het verslag van 1909 lezen we, dat in de steegjes tussen War
moesstraat en O.Z. Voorburgwal een radicale opruiming van 
slechte woningen heeft plaatsgehad. In 191 0 blijken de Leidsche 
buurt en de Jodenbuurt onderhanden te zijn genomen. 

Intussen geraakte de onbewoonbaar-verklaring in de Jordaan 
ietwat oj) de achtergrond, ook al omdat er voomemens waren, 
hier eerlang dieper ingrijpende maatregelen te nemen 1). Dit 
blijkt sterk uit de cijfers: van aIle onbewoonbaar-verklaringen 
v66r 1908 betroffen er 40% de Jordaan, van 1908--1914 was het 
percentage van de woningen, buiten de ingrijpende saneerings
plannen voor Jordaan en Uilenburg vallende, nog geen 15%. 
Daarbij kwam nog, dat de medewerking van de zijde van de 
Gemeenteraad allengs stroever werd, naarmate men dieper wilde 
ingrijpen. Een voordracht tot onbewoonbaar-verklaring van 
118 woningen in de Oude stad werd niet dan na langademige 
discussies aangenomen. 26 Mei 1909 werd zelfs met 18 tegen 16 
steminen een motie aangenomen om een voordracht tot onbe
woonbaa'rverklaring van 129 woningen aan te houden. 

Deze remming valt, de ontwikkeling na 1914 in ogenschouw 
genomen, zeer te betreuren. 

1) Zie -beneden, § 3. 
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Bezien wij thans het sociale effect van de onbewoonbaar-ver
klaringen v66r den Oorlog op de Jordaan en zijn bevolking. 

"Zoolang er krotten zijn, zullen er menschen in wonen; men 
make zich geen illusie over geleidelijke opschuiving, die van 
zelve gaat; eerst wanneer de nood aan den man komt door het 
verdwijnen der krotten, zullen we die opschuiving zien plaats 
hebben". Met deze verzuchting besluit JOHA. TER MEuLEN, 
de secretaresse van de Commissie "voor de oude toestanden" 
van de Amsterdamsche Woningraad in 1903 haar onderzoek 
over de huisvesting van armen te Amsterdam. 

Inderq.aad bewijzen de uitkomsten van de vele onbewoonbaar
verklaringen deze opvatting, althans v66r den oorlog, ten volle. 
Hoe klaarblijkelijk de diep ingrijpende invloed van het krot op de 
mens ook is, de meeste bewoners ondergaan de slechte woning 
anders dan slechte kleding of slecht voedsel. Bij de twee Iaatste 
levensbehoeften wordt de nood subjectief weI gevoeld, van de 
slechte woning als zodanig is men zich veel minder bewust. De 
Jordaan van v66r 1914 was hiervaneenmerkwaardigvoorbeeld. 

De behoefte aan goed voedse1 en goede kleding, ja zelfs 
de behoefte aan genotmiddelen en opschik, was bij de meesten 
veel groter dan de wens naar een behoorlijke woning. Velen, die 
financieel zeer weI bij machte zouden zijn geweest, zich een goede 
huisvesting te verschaffen, bleven zich behelpen met een krot; 
werden ze verdreven, dan werd een andere "woning in de goed
kopere huurcategorie", i.c. een ander krot gezocht. Een hoge 
huur betalen, dat was "zondegeld". 

Men voelde zich door traditie en familiebanden, door de om
gang met de buren, thuis in de Jordaan. Het krot hoorde hier nu 
eenmaal bij; dat nam men op de koop toe. 

Naast deze sociaal-psychische factor speelde de economische 
en het verkeersargument eveneens een belangrijke rol. De meeste 
bewoners hadden vrij karige inkomens, de wijk was gunstig gele
gen, in de nabijheid van het uitgeoefende bedrijf. Daarbij kwam, 
dat uit de buurten dichter bij de stadskern gelegen, de door city
vorming en onbewoonbaar-verklaring verdrevenen veelal een 
woning zochten in het nog niet uitgeroeide koninkrijk der krot
ten: de J ordaan . 
. Al met al veroorzaakte, dat een deel van Amsterdams bevol

king aan de J ordaan als woongebied met grote hardnekkighei~ 
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vasthield. Dit was in aIle oude stadsbuurten het geval; de Jor
daan hood echter door zijn grote omvang en zijn v66r 1920 nog 
niet zeer belangrijke cityvorming meer mogelijkheden dan de 
andere kwartieren. 

Hoe sterk de door onbewoonbaar-verklaring tot verhuizen 
gedwongen bewoners de oude buurt getrouw bleven, blijkt uit de 
cijfers, die we vermeld vinden in de reeds genoemde Mededeeling 
betreffende onbewoonbaar-verklaringen. De hier volgende tabel 
is uit dat materiaal bewerkt . 

. TABEL E. Bekend geworden verhuizingen uit onbewoonbaar
verklaarde woningen in d~ binnenstad van 1908 tot en met 1913 

Vertrokken naar zelfstandige 
woning in: 

andere wijk Totaal 
Herkomst zelfde wijk in binnen- de nieuwe 

stad stad 

abs. reI. abs. reI. abs., reI. abs. 'reI. 

Stadskern 203 62.5 106 32.6 16 4.9 325 100 
Grachtengordel 159 64.6 52 21.2 35 14.2 246 100 
Jodenbuurt . 234 70.5 87 26.2 11 3.3 332 100 
Oostel. en W. eilanden. 108 80.0 16 11.9 11 8.1 135 100 
Jordaan 155 89.6 12 6.9 6 3.5 173 100 

-- ------------
Totaal . 859 70.9 273 22.6 79 6.5 1211 100 

Meer dan 70% van de verdreven gezinnen vindt dus een nieuwe 
woning in dezelfde wijk. De stadskern vertoont, zoals te ver
wachten was, het kleinste cijfer: 62.5%. Door de sterke woning
afname aldaar werden vele gedwongen naar andere omgeving 
te trekken. T6ch blijft nog 32.6% binnen de Buitensingel wonen; 
slechts 4.9% trekt naar de Nieuwe stad. 

De bewoners van de Grachtengordel (vooral afkomstig uit de 
Leidsche en Utrechtsche dwarsstraten en de Kerkstraat zowel 
als uit de sloppen van de Prinsengracht) dus wonende aan de 
peripherie van de binnenstad, trokken in betrekkelijk ruime mate 
naar de Nieuwe stad, evenals de bewoners van de Eilanden, 
die in het zelfde geval verkeerden. 

Ook de Jordaan ligt in een uithoek van de Oude stad; des te 
merkwaardiger is het kleine cijfer van degenen, die van daar 
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naar de Nieuwe stad verhuizen (3.5%). De Jordaners blijken, 
zoals reeds betoogd is, zeer sterk aan de eigen wijk vast te houden. 
Niet minder dan in negen van de tien gevaIlen wordt een nieuwe 
woning in de eigen wijk gevonden, verreweg het hoogste cijfer 
van aIle buurten. Uit een bewerking over 1905 en 1907 bleek het 
cijfer voor de Jordaan hetzelfde: in 168 van de 188 gevallen hiel
den de bewoners aan de Jordaan vast (89.4%). 
M~n bleef in de Jordaan zelfs het liefst in de meest directe om

geving wonen van het huis, van waar men tot verhuizing ge
dwongen was. Tussen 1905 en 1914 trokken uit de Anjeliers-, 
Sloot-, Tuin-, Egelantiersstraat en dwarsstraten 128 door on
bewoonbaar-verklaring verdreven gezinnen naar andere wo
ningen; 60% yond deze in een van de genoemde straten! Over 
Rozen- en Laurierstraat met verbindingsstraten en -grachten is 
het overeenkomstige tot ale cijfer 113, het relatieve eveneens 60. 
Hieruit spreekt weI een zeer grote gehechtheid aan de directe 
omgeving. Van de 10 malen, dat de Jordaner tot verhuizing 
uit het krot gedwongen werd, bleef hlj in 9 gevallen in de Jordaan 
wonen, in 6 gevallen in de me est nabije omgeving. 

Hoe groot waren de verdreven gezinnen en in welke toestand 
beyond zich de nieuw betrokken woning? 

Ook op deze gewichtige vragen kan dank zij de uitgebreide 
"Mededeelingen" een antwoord gegeven worden. Het is wederom 
uit deze bron, dat de volgende tabel bewerkt kon worden. 

TABEL F. Uit onbewoonbaar verklaarde Jordaan-woningen ver
trokken gezinnen, naar gezinsgrootte en aard van de nieuwe woning 

Gezinsgrootte -------.-------.----,.---- Totaal I 
Vertrokken naar een woning, die was: I 

Beter I Gelijk I Slechter I Onbekend (Xl 

1 26 34 9 43 112 
2 36 42 9 6 93 
3 16 15 6 4 4.1 
4 21 8 4 2 35 
5 23 10 5 1 39 
6 14 10 1 2 27 
7 11 8 3 1 23 
8 7 6 1 1 15 
9 8 4 - - 12 

10 en meer 3 4 - 1 8 

Totaal .. 165 141 I 38 I 61 405 
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Onder het hoofd "Onbekend" zijn begrepen degenen, die bij 
anderen zijn gaan inwonen, zij, die verhuisd zijn naar onbekende 
bestemming of naar buiten de stad, zij, die v66r het aflopen van 
de ontruimingstermijn overleden zijn of naar een gesticht ver
trokken. Vooral tengevolge van de eerste en de laatste oorzaak 
is deze categorie voor het aantal alleenwonenden zo groot. 

Er hadden v66r 19 I 4 veel meer onbewoonbaar-verklaringen 
plaats dan 402. Lang niet aIle woningen waren echter in de staten, 
waaruit de vorige tabel getrokken is, bewerkt omdat ze toen nog 
niet ontruimd waren; in het latere materiaal van de Mededeelingen 
worden de gegevens veel minder detailrijk verstrekt. 

Treffend is het groote aantal alleenlevenden, dat in onbewoon
baarverklaarde woningen gehuisvest was. 

De gemiddelde gezinsgrootte, deze alleenievenden buiten 
beschouwing gelaten, was voor de Jordaanse onbewoonbaarver
klaarde woningen 4,36. Het algemene stadsgemiddelde bedroeg 
bij de Volkstelling van 1909 4,50. Deze cijfers zijn echter niet 
geheel vergelijkbaar. Ondanks het kleinere Jordaan-cijfer is het 
aantal grote gezinnen (6 en meer personen) dat uit deze slechtste 
woningen verdreven moest worden, treffend hoog; 46% van aIle 
personen behoren hiertoe. 

De maatstaven: betere, gelijke of slechtere woning, schijnen 
niet geheel objectief; ze zijn echter moeilijk anders vast te stellen. 
8% van de tot verhuizen gedwongen bewoners kwam in een 
slechtere, 39% in een even slechte woning terecht; 53%, dus iets 
meer dan de helft, kreeg een betere woning. Deze "betere woning'" 
dient men niet te hoog aan te slaan v66r 1914; als de woning 
maar even beter was, dan het verlaten krot, werd ze reeds van 
dit praedicaat voorzien. 

Ongetwijfeld is door de onbewoonbaar-verklaring het aantal 
slechte woningen in de Jordaan verminderd. Toch laten de 
voorafgaande cijfers duidelijk zien, dat dit niet betekent, dat de 
krot-ellende in deze periode voor de Jordaan opgeheven werd; 
zelfs niet voor hen, die uit de onbewoonbaar-verklaarde wo
ningen verdreven werden. 

Enige tekenende detailgegevens over grote gezinnen uit deze 
jaren volgen hierbij: 

Een uit zeven personen bestaand gezin wordt door onbewoonbaar-
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verklaring uit een Mn-kamerwoning gedreven. Het komt in een nieuwe 
eenkamerwoning terecht, in dezelfde buurt. Een van de zonen trouwt 
ondertussen en komt met zijn vrouw inwonen, zodat er acht personen 
in de kleine ruimte samen leven. 

Een gezin van zes personen, waaronder vier kinderen van 10 jaar 
en jonger, verhuist uit een Mnkamerwoning naar een kelder, alwaar 
een "snoeptafel" gedreven wordt. Een gezin van dezelfde samenstel
ling komt van een tweekamer-woning in een eenkamerwoning terecht. 
Zo ook een gezin van acht personen, waaronder vier kinderen. 

Een weduwe met vier kinderen, die op een fabriek voor het onder
houd werkt, komt in een iets betere woning, maar moet ook I 0.50 meer 
verwonen. 

Een gezin van acht personen verhuist van een achterwoning naar 
een zolder en moet eveneens een halve gulden meer huur betalen. 

Een gezin, uit twaalf personen bestaande, verhuist van de ene twee
kamerwoning naar een andere van gelijke huur, welke in geen enkel 
opzicht beter is. 

Uiteraard staan daartegenover ook weI verkwikkelijker beeI
den, echter het effect van de onbewoonbaar-verklaringen v66r 
den wereldoorlog dient men, hoe belangrijk het ook zij, niet 
te hoog aan te slaan. Van positief belang wordt het eerst, wanneer 
van overheidswege goede woningen aangeboden kunnen worden 
aan hen, die er behoefte aan hebben. 

In het vorige hoofdstuk wezen we op het trekken van de 
bewoners uit de achterbuurten van de binnenstad naar de Jor
daan. Dit zet zich in de twintigste eeuw voort, hetgeen de ver
huiscijfers wegens onbewoonbaar:-verklaring enigermate be
wijzen. Door onbewoonbaarverklaring werd in I Q3 gevallen 
een verhuizing uit andere buurten naar de J ordaan veroorzaakt; 
nit de J ordaan zelve trok men slechts in 38 gevallen door 
onbewoonbaarverklaring weg. Hier zien wij, dat juist de arm
sten zich meer vestigden dan vertrokken. Er is geen reden om 
aan te nemen, dat de verdrevenen wegens onbewoonbaar
verklaring in een uitzonderlijke positie verkeerden. Ook zij, die 
wegens city-vorming de oude achterbuurt verlieten, zullen zich 
vaak in de Jordaan gevestigd hebben. Hun aantal is, wat de 
plaats van nieuwe woning betreft, onvatbaar. In die van de 
door onbewoonbaar-verklaring vertrokkenen, Jigt echter een 
zeer belangrijke algemene aanwijzing: er is in de J ordaan een 
relatief verarmingsproces gaande, dat na de stadsuitbreiding 
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van 1870 inzette en voort zaJ duren, tot de Jordaan grondig ge
saneerd is. 

§ 3. Onteigening 
De maatregel van aanschrijving tot verbetering laat de 

woning als zodanig intact. Door onbewoonbaar-verklaring wordt 
dieper ingegrepen, de woning wordt aan het gebruik onttrokken. 

Het stratenplan, de verkaveling der erven en de rooilijnen der 
percelen veranderen er niet door. Echter ook in deze omstan
digheden kan een oorzaak van slechte volkshuisvesting schuilen; 
nauwe straten, hoge bebouwing, inpandige percelen en andere 
gebreken in de onderlinge ligging kunnen in ernstige mate toe
voer van licht en lucht belemmeren en ook in andere opzichten 
hygienische bezwaren opleveren. 

Nu werd door de Woningwet deze grote vooruitgang bereikt, 
dat door middel van onteigening in het belang der Volkshuis
vesting dergelijke oppervlakten onteigend konden worden zonder 
voorafgaande verklaring bij de Wet, m.a.w. bij Raadsbesluit, 
onder bezegeling van de Kroon. Dit was een scherp wapen, waar
mede de strijd tegen de krottenwijk aangebonden kon worden; 
vooral in een omgeving als de Jordaan, waar de liggingskwalen 
in zo sterke mate aanwezig bleken te zijn. 

Wat in de negentiger jaren van de vorige eeuw niet meer moge
lijk was gebleken, n.l. aankoop van gehele complexen slechte 
woningen om hiervoor blokken moderne arbeiderswoningen iri 
de plaats te stellen - we denken hierbij aan het experiment van 
de Woningbouwvereniging "de Jordaan" -, kon nu met behulp 
van de dwingende onteigeningsbepalingen bereikt worden. Het 
zou grote financiele offers van Rijk en Gemeente vragen, echter 
niet bovenmatig grote; ook daarvoor zorgde de wet. 

De stoutmoedigste dromers zagen de gehele J ordaan a1 met den 
grond gelijk gemaakt, spraken van "tabula rasa". Een moderne 
arbeiderswoonwijk met een geheel nieuw, bij de omgeving aan
sluitend stratenplan zou verrijzen! 

De reele plannenmakers begonnen voorzichtiger en op kleiner 
. schaal. Zij zagen in, dat in de Jordaan grote delen met kostbare 
panden waren bezet; we denken hierbij aan de talrijke goede 
woonpercelen op de grachten, aan de gestichten en de fabrieken. 
Het zou ver boven de financiele draagkracht van Rijk en Ge-
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meente uitgaan, dit alles te onteigenen; het zou daarenboven een 
nimmer te verantwoorden kapitaalsvemietiging betekenen. 
Evenwel, zelfs van de meer bescheiden onteigeningsplannen is 
tot nu toe maar bitter weinig terecht gekomen. 

Het initiatief om door middel van onteigening een deel van 
de Jordaan te "saneren" 1), is niet ondemomen door de Ge .. 
meente, maar door de N.V. Woningmaatschappij "Oud-Amster
dam". Deze corporatie, toegelaten als werkzaam uitsluitend in het 
belang der volkshuisvesting 2), stelde zich ten doel, het werk 
der Woningbouwverenigingen van v66r de Woningwet voort te ' 
zetten op nieuwe basis en weI door "op door onteigening vrij
gekomen terreinen in de J ordaan woningen te bouwen (met sub
sidie van Overheidsorganen) en deze te verhuren voor prijzen, 
bereikbaar voor de daar levende bevolking" 3) . Het was deze vorm, 
dus met inschakeling van de particuliere Vereniging werkend met 
steun van Rijk en Gemeente, waar een groot deel van de deskundi
gen v66r den Wereldoorlog het meeste hell van verwachtte. 

Eerst viel de aandacht van "Oud-Amsterdam" op een huizen':' 
blok gelegen tussen Lijnbaansgracht, Rozen- en Laurierstraat. 
Later bleek deze keuze niet gelukkig te zijn geweest. Hoewel de 
woningen in dit blok inderdaad vee1 te wensen overlieten, was 
toch de indruk niet ongunstig genoeg om de Gemeenteraad met 
kans op slagen voor dit plan te interesseren 4). De belangstelling 
trok nu de omgeving van de Wijde Gang op de WiUemstraat. 
"Dit terrein, vol krotten en sloppen, met ook aan de hoofd
straten perceelen met pikdonkere trappen en portalen, zonder 
of. met slechte loozingen en met aile denkbare gebreken, ver
eenigde ailes in zieh, wat men voor zulk een eersten stap wen
schen kon" 5). 

1) Deze term, gebruikt voor opruiroing van slechte stadsgedeeiten op enigszins 
grotere schaal, is in de jaren na de Wereldoorlog de algemeen gebruikelijke geworden. 
Deze "gezondmaking van oude wijken" kan uit een oogpunt van woonhygiene of om 
het verkeersbelang geschieden. Meestal om beide tegelijk. 

") Dit was de eerste Amsterdamse "Corporatie toegelaten volgens de Woningwet". 
De datum van toelating was 27 Maart 1905. 

") "De verbetering der Volkshuisvesting"; I.c. pag. 88. 
') De eerder besproken klacht over woningen van Rozenstraat en Lijnbaan

gracht betrof een deel van dit biok. Later (o.a. in 1908) werd hier veel onbewoonbaar 
verklaard. 

") Jaarverslag van de Werkzaamheden van de N.V. Woningmaatschappij "Oud
Amsterdam" over 1905. 
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Deze Wijde Gang, een elleboogvormige doorgang tussen Palm
en Willemstraat, met aan een van de binnenhoeken nog een door-' 
lopend slop, was reeds van zeer oude datum. Op de oudste kaar
ten van de J ordaan is ze reeds in aanleg te bespeuren. ZeUs onder 
de aan slechte woningtoestanden gewend zijnde J ordaners was 
ze berucht. Op de Willemstraat en omgeving stond ze bekend als 
de "Rottige Steeg" 1). De barre tafereelen, die Is. QUERIDO over 
deze omgeving weet te schilderen, zijn yoor een groot deel aan 
de werkelijkheid van 1911 en vroeger ontleend I). 

21 Juni 1905 zond "Oud-Amsterdam" bij de Gemeenteraad een 
adres in, waarin verzocht werd, te besluiten tot onteigening te 
haren name van een aantal perceelen in Palmstraat, Willemstraat 
en Brouwersgracht, na voorafgaande onbewoonbaar-verklaring; 
tevens werd voor den bouw van nieuwe woningen een renteloos 
voorschot aangevraagd tot een maximum bedrag van 532.000 
gulden. 5 J uli 1905 stelde de Raad dit adres in handen van B. en 
W. om prae-advies. En hiermede begon de lijdensweg. Na ver
loop van bijna zes kostbare jaren werd dit prae-advies 10 Maart 
1911 uitgebracht, - kostbare jaren, omdat verdere grote ver
beteringsplannen van de Jordaan bleven wachten op de uit
slag van dit experiment. Kostbaar, omdat door den Wereldoorlog 
en de woningnood gedurende de tien volgende j aren evenmin aan 
saneering gedacht kon worden. Deze vertraging is voor de ge
zondmaking waar de wijk toch zulk een behoefte aan had, nood
lottig gebleken. 

De grote tijdsruimte tussen adres en prae-advies is eensdeels te 
wijten aan de trage loop van de ambtelijke machinerie, anderdeels 
aan dewijze, waarop dit initiatief genomen werd: de inschakeling 
van een particuliere bouwmaatschappij maakte de kwestie 
nodeloos samengesteld. Er zijn echter ook andere feiten, die het 
lange uitstel begrijpelijk maken. 

Vooreerst ging het hier om een geheel nieuwe wijze van in
grijpen. Vande goede uitslag van deze eerste proefneming hing 
in verband met verdere plannen zeer veel af; te meer omdat een 

1) Deze benaming had de Wijde Gang geerfd van de Rosenboomsteeg, eenzelfde 
soort doorgang tussen beide straten, maar dan gelegen in het biok ten Westen van 
de Palmdwarsstraat. De Rosenboomsteeg werd door de werkzaamheden van de Ver. 
ten behoeve van de Arbeidende klasse in het midden der negentiende eeuw opge-
ruimd. . 

") Is. QUERIDO, De Jordaan I. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, XXI 6 
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groot deel van den Gemeenteraad, zoals reeds bij de § over On
bewoonbaarverklaring verme1d werd, gekant was tegen diep
gaande, veel geld kostende verbeteringsplannen. Het object 
diende dan ook door de betreffende diensten en de Gezondheids
commissie grondig en van alle kanten bekeken te worden. Een 
ongunstige omstandigheid was verder, dat het oordeel van deze 
laatste commissie, samengesteld als ze was uit niet-ambtelijke 
personen die in den regel zeer druk met werk bezet waren, over 
een groot project als dit zeer lang op zich liet wachten. 

Daarbij bleek, dat het project van "Oud-Amsterdam" in verband 
met eventuele verder strekkende plannen te eng was opgeyat. 
Na een aanvankelijk door de Gezondheidscommissie voorgestane 
inkrimping, waarmede "Oud-Amsterdam" niet kon instemmen, 
zag de Directeur van Bouw~ en Woningtoezicht, Ir. TELLEGEN, 

juist in een sterke uitbreiding de rneest gewenste oplossing. 
In een brief aan "Oud-Amsterdam" 1) ontvouwt deze uitne

mende deskundige zijn inzichten omtrent de wijze, waarop ver-
1;>etering op grote schaal in de Jordaan mogelijk zou zijn. In 
het plan van "Oud-Amsterdam" zouden op de vrijgekomen 
gronden in Palm- en Willemstraat voor- en achterwoningen ge-

. bouwd worden. Dit strookte niet meer met de inzichten omtrent 
de sociale hygiene in de nieuwe eeuw, ook al betrof het woningen 
voor de arn'lsten. Het bouwblok was bovendien zeer ondiep. 
Ir. TELLEGEN zag in, dat men zich los rnoest maken van bestaan
de rooiIijnen, en dat de onteigening dus diende te geschieden 
met gehele blokken tegelijk. Zodoende kon men sommige straten 
geheel laten verdwijnen, de overige straten breder en de bouw
blokken dieper maken. 

"Op grond van hetgeen betreffende den toestand van de huizen 
in de Oude Stad, speciaal in den J ordaan meer en meer aan het 
licht kornt, acht ik afdoende verbetering alleen op de thans voor
gestelde wijze mogelijk en verdedigbaar", schrijft hij. "Het wordt 
natuurlijk een werk van zeer langen adem, maar de gedeelten, 
welke men aanpakt, maakt men af, en geleidelijk wordt de Jor
daan herschapen in een stadsgedeelte, dat zoowel uit een hygienisch 
als een aesthetisch oogpunt een geheel ander aanzien zal hebben 
dan thans het geval is". 

1) Gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad van 28·4-1910 (Verzameling HART
KAMP). 
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Deze brief was gedateerd 2 Jan. 1908. In April van hetzelfde 
jaar stuurde de Directeur van Bouw- en Woningtoezicht een rap
port in aan B. en W. Het oorspronkelijke plan van Oud-Amster
dam werd daarin sterk uitgebreid. De twee blokken, gelegen tus
sen Willemstraat, Brouwersgracht, Palmgracht en Palmdwars
straat, die gescheiden werden door de Palmstraat, zouden van 
gemeentewege onteigend en afgebroken worden. Bij de weder
opbouw zou de Palmstraat vervallen. Op het middenterrein zou 
de grond tegen een laag canon uitgegeven worden aan erkende 
Woningbouwverenigingen. Een bouwblok van voldoende diepte 
zou er dus voor in de plaats komen. 

Het duurde nog drie jaren, v66r de voordracht inzake de 
voorlopige goedkeuring van het Onteigeningsplan J ordaan 
aan het oordeel van den Gemeenteraad ontworpen kon worden 1). 

Verschil van inzicht over de te volgen procedure tussen de 
Diensten van Publieke Werken en Bouw- en Woningtoezicht, 
langzaam werken van de Gezondheidscommissie zijn als oor
zaken van deze pijn1ijke vertraging aan te voeren. Ook bleek de 
samenwerking met "Oud-Amsterdam" niet steeds even ge
makkelijk, teminder omdat onderling verschil in de boezem dezer 
vereniging een definitieve beslissing wankel maakte 2). 

We kunnen over het verdere verloop van dit eerste Jordaan
saneeringsplan kort zijn. Bij uitvoering zou hygienisch zowel als 
aesthetisch een bevredigende oplossing gevonden zijn. Ook al be
trof het slechts twee van de tachtig Jordaanblokken, al was de 
oppervlakte slechts ruim een Hectare, toch was het een groot 
plan: ruim 1400 mensen zouden hun woning zien verdwijnen! 
De bewoningsdichtheid bedroeg 1387 per H.A., een zeer hoog cij
fer; na de verbetering zou zij 843 hebben bedragen. De 147 per
ceelen, die hier aangetroffen werden, bevatten 569 woningen 
en 10 loodsen of pakhuizen. Tijdens de opname was 8.6% der 
woningen onbewoond. 

Op een weinig bemoedigende wijze, na veel critiek, nam de 
Gemeenteraad 17 Mei 1911 de voordracht aan 3). Het Rijk bleek 
in beginsel bereid, voorschotten te verlenen. 

De volgende stap: Onbewoonbaar-verklaring van de daarvoor 
1) Gemeenteblad I, 303, 10 Maart 1911, bevat de uitvoerige voordracht. 
") Zie Gemeenteraadsvergadering van 15 Juni 1910, Gemeenteblad II 1910, pag 

690. 
") Gemeenteblad II, 1911, pag. 529 e.v. bevat de discussies. 



84 DE]ORDAAN 

in aanmerking komende woningen (het waren er 279 van de 
569, dus niet minder dan 49%), werd genomen in het najaar 
1912 1); vervolgens, nog in hetzelfde jaar, had d~ taxatie van de 
te onteigenen perceelen plaats. 

En toen is gedurende den Wereldoorlog alles blijven rusten 
ten gevolge van de ontstellende omvang, waarin de woningnood 
zich kenbaar maakte. "Beter een slechte woning, dan geen wo
ning", werd het parooI. De ontruimingstermijn van zes maanden 
voor de onbewoonbaar-verklaarde woningen werd steeds weer 
verlengd, tot lang na de oorlog. 

Nog tot 1921 bleven delen van de Wijde Gang bewoond. Eerst 
in 1922 werd ze geamoveerd. Het enige wat de Gemeente kon 
doen, was het aankopen van perceelen, die in het onteigenings
plan vie1en, wanneer ze op de markt kwamen. Doch met e e n 
definitief onteigeningsplan is het nooit 
g e k 0 men. Het bleek van de baan, toen in 1923 op de plaats 
waar de Wijde Gang gelegen heeft, in de Palmstraat een school 
voor V oorbereidend Onderwijs gebouwd werd. Daartegenover 
verrees in de Willemstraat in 1926 een zittingslokaal en poli
kliniek van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheids
diens~. 

Ongetwijfeld zijn deze monumenten van moderne sociale 
zorg op de plaats, waar eens de afzichtelijkste woningellende ge
leden werd, een verbetering. Maar overigens heeft dit stuk Jor
daan, gedeeltelijk tengevolge van de gestrande saneeringsplannen, 
een vervallen aanzien gekregen. Een deel van de ontruimde on
bewoonbaar-verklaarde woningen is afgebroken. Schuttingen 
ontsieren daar de straten. Een ander deel rekt het leven, doordat 
er allerlei bedrijfjes in gevestigd zijn. Daar tussen verspreid 
liggen een aantallang niet vlekkeloze woonpercelen, die in 1912 
niet onbewoonbaar konden worden verklaard. Sporadisch is hier 
en daar een nieuw woonperceel aan de oude rooilijn opgericht op 
het te ondiepe grondstuk; immers de Palmstraat is blijven be
staan. AI met al is het weinig opwekkend, dit beeld van heden, 
30 jaar na de eerste plannen van Oud-Amsterdam. 

Het aantal woningen, dat vijf jaar na de onbewoonbaar-ver-

1) Gemeenteblad II, pag. 1294 e.v. 
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klaring, in 1917 nog 565 bedroeg 1) (slechts vier minder dan in 
1911), was in 1930 verminderd tot 222 I); maar dan nog: wat 
voor woningen! 

Doorvoering van het plan-TELLEGEN had hier zeker een de
finitieve verbetering gebracht, verbetering, waar nu nog steeds 
op gewacht moet worden. 

§ 4. M aatregelen tegen overbevolking 
Tot besluit van dit overzicht tot 1914 van de bemoeiingen 

met de volkshuisvesting in de Jordaan door middel van de Wo
ningwet voIgt nog een enkele opmerklng aangaande over
bevolking 8). Hierbij dient niet gedacht te worden aan de bevoI
king van een gehele wijk als zodanig, doch aan de bevolking van 
elke woning afzonderlijk, dus aan de bewoningsdichtheid. 

Art. 18, sub c der Woningwet geeft aan elke gemeente de be
voegdheid een plaatselijke verordening hieromtrent in het Ieven 
te roepen. In die van de gemeente Amsterdam zijn voorschriften 
opgenomen over het aantal toe te laten bewoners in verband 
met de inhoud van de vertrekken der woning. 

Per volwassen persoon dient in de Oude Stad van I Januari 
1910 af 8 M3 woonruimte ter beschikking te staan. Is deze 
niet aanwezig, dan is de woning "overvuld" en kan de huurder 
door aanschrijving gedwongen worden, "de overschrijding van 
het aantal toegelaten personen te doen ophouden", m.a.w. te 
verhuizen. 

In de praktijk bleek de toepassing van deze verordening niet 
weI mogelijk. Vooreerst gold ze niet voor gezinnen, waarbij de 
overbevolking reeds bestond v66r de inwerkingtreding der ver
ordening. Evenmin, indien de overbevolking een gevolg was van 
de natuurlijke gezinsvermeerdering (geboorte en opname van 
elders gevestigde gezinsleden). Men zou dus alleen bij vestiging 
en verhuizing hebben kunnen ingrijpen. Maar ook dan bleef in 
verreweg de meeste gevallen dit ingrijpen achterwege. Want het 
is duidelijk, dat de maatregel speciaal de grote gezinnen zou 
hebben getroffen, en juist de grote gezinnen onder de arbeiders-

1) De Jordaan. Teehniseh Woningonderzoek I.e. Staat XXXII. 
I) Saneeringsplan voor de Jordaan; Uitgave van de WOningdienst, 1930. 
") Een zeer belangwekkend overzieht over dit onderwerp versehafte F. M. WIBAUT 

in zijn referaat over Overbevolking van woningen op het Xe Intern. Woningeongres 
in 1913. 



86 DE JORDAAN 

bevolking zouden hierdoor in een uiterst moeilijke positie zijn 
gebracht. 

Aan het grote arme gezin is de huiseigenaar in het algemeen 
het minst geneigd zijn woning te verhuren. De vrees voor uit
woning, overlast aan de buren en geringe economische draag
kracht weerhoudt hem. De grote gezinnen kunnen naar verhou
ding het minst aan woninghuur uitgeven; de andere levensbe
hoeften eisen zoveel meer en het loon houdt en hield meestal geen 
rekening met de meerdere behoeften. Eerst wanneer enige van 
de oudere kinderen mee gaan verdiene~, kan men denken aan een 
bet ere woning. 

Deze omstandigheden hebben ertoe geleid, dat de grootste ge
zinnen geregeld in de slechtste woningen worden aangetroffen. 
AIleen door bizondere maatregelen. (Verenigings- en Overheids
bouw) kan in deze toestand verandering gebracht worden. 

In de tijd van betrekkelijke woningschaarste, die te Amsterdam 
om.streeks 1912 overging in een steeds nijpender woningnood, 
was het voor het grote gezin in het bijzonder moeilijk, zelfs bijna 
ondoenlijk, te verhuizen naar een woning met voldoende ruimte. 
Men mocht blij zijn geborgen te wezen. In die jaren was de Ge
meente nog niet in staat aan deze grote gezinnen een voldoende 
woning aan te bieden. Toepassing van de genoemde bepalingen 
zou daarom barbaars geweest zijn. 

Veelal is men niet verder gekomen dan de overbevolking te 
constateren. En zelfs dit nog maar zeer ten dele. Van het aantal 
verhuizingen en vestigingen, dat tussen 1908 en 1911: 17204 be
droeg, heeft Bouw- en Woningtoezicht slechts in 1/10 der gevallen, 
n.l. 1730 maal, een onderzoek op overvulling ingesteld. In 538 
gevallen werd overvulling geconstateerd, dus in 31 % der onder
zochte woningen. 

Het behoeft geen betoog, dat in een wijk als de Jordaan, waar 
kinderrijke gezinnen zeer veelvuldig waren, zich vele gevallen 
van ergerlijke overbevolking voordeden. Hier voIgt een keuze uit 
de waargenomen gevallen in 1909 en 1910 betreffende een tweetal 
Jordaanstraten 2): 

1) ]aarverslagen van Bouw· en Woningtoezicht der Gemeente Amsterdam, 1909,' 
910. 
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TABEL G. Overvulde woningen 

Aantal 
Aantal personen Aan- In- Ver-

Straat Huur tal Alco· houd eiste bo- be- ka· yen bed- ledi- in kub. inhoud yen ned. mers ste- kan- Mtr. 
IOjr. tOjr. den ten 

Goudsbl.str. 47 t 1.90 4 5 2 - 2 - 31.8 39 

" 
164 Iv. - 1.90 7 - I - I ~ 41.1 42 

" 
1073v. - 1.50 6 3 I k/s - I - 33.9 45 

" 
134 hs. - 2.75 8 3 3 k/s - 2 - 49.2 57 .. 392v. - 1.80 7 4 I k/s - 2 I 36.3 54 

" 
138 hs. - 2.75 5 3 2k/s 1 3 - 33.7 39 

" 
982v. - 1.60 7 - 1 - 2 - 37.1 42 

" 
94 Iv. - 1.70 4 6 I - 3 - 38.3 42 

" 
822v. - 1.60 4 4 1 - 1 - 30.8 36 

" 
392v. - 1.90 8 - I k/s - 2 - 36.3 48 

Laurierstr. 119 3 7 2 k/s 1 2 - 45.0 52 

" 
1922. 7 I 2 - 2 - 51.6 60 

" 
240 I. 6 5 2 - 1 2 62.4 68 

" 
1902v. 5 2 2 - 3 - 43.6 48 

" 
1902a. 4 4 1 - 1 - 30.4 48 

" 
232 hs. 7 4 2 - 2 - _ 50.5 72 

Onder kjs dient verstaan te worden: ben evens keuken of 
spoelhok. De gegevens over de Goudsbloemstraat lopen over 
1909. In dat jaar werd geeist: per volwassene 6, beneden de 10 
jaar 3 M3 lucht per persoon; in 1910 (Laurierstraat) 8, resp. 4 MS. 
Hoe minimaal deze eis is, doet dit sobere gegeven uitkomen. 
We zien gezinnen, uit acht en meer personen bestaande, huizen 
in een of twee kamers, waar geen ledikanten, uitsluitend een, 
twee of drie bedsteden ter beschikking staan. 

"Algemeene maatregelen om deze overvulling te doen ophouden 
zijn niet genomen", schrijft het jaarverslag over 1909. "Op den 
duur zal dit echter moeten geschieden. De groote moeilijkheid, het 
vinden van goede en toch billijke woningen, welke aan groote gezinnen 
verhuurd worden, doet ons huiverig zijn, de bewoners aan te schrijven 
de woningen te verla ten".... "Herhaaldelijk werd geconstateerd, 
dat in bedsteden met verdiepingen werd geslapen. Tallooze malen 
bleek, dat vele leden der gezinnen op den grond hun slaapplaats moes
ten vinden. In enkele gevallen slaagden de ambtenaren van het Bouw
en Woningtoezicht er in, het gezin tot verhuizen te bewegen". 
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De gebleken onmacht om in te grijpen is zeer te betreuren. 
Het zijn juist de grote huishoudens, met de vele jonge en halfvol
wassen kinderen, die de ellende van de nauwbehuisdheid in alle 
opzichten het diepst ondergaan. De minst verstrekkende be
moeiing: radicaal tegengaan van het grootste gezin in de kleinste 
woning bleek reeds ondoenlijk. Hoe veel verder af is de vervulling 
van de wens: voldoende, moreel en hygienisch verantwoorde 
slaapruimte in de oude huizen . 

.,Burgermeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eischen te 
stellen met betrekking tot de afscheiding van de slaapplaatsen 
en de verdeeling van de slaapplaatsen over de in de woning aan
wezige ruimten, in verband met den leeftijd, het geslacht en den 
graad van bloedverwantschap van de personen", luidt artikel 
324 van de Bouwverordening. Van deze bevoegdheid is echter 
geen gebruik gemaakt 1). 

Een geluk is het, dat deze verordening het ontstaan van toe
standen, zoals ze in de oude buurten werden en worden aange-
troffen bij nieuwe bouw belet. Een even groot geluk als de ver-
delging op grote schaal van vele dezer .oude woningen door on
bewoonbaar-verklaring en city-vorming. 

1) WIBAUT I.c. p. 97. 
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Willemstraat (Deel saneringsplan "Oud Amsterdam") 

Palmstraat naar Lijnbaansgracht (Deel saneringsplan "Oud Amsterdam") 

• 
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Luchtfoto van een Jordaan-deeI 

Foto-techllische diellst der Lucl1tvaart-ajdeelillg te Soesterberg 

• 
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Op deze luchtfoto is duidelijk pet karakter van de J ordaan-opzet 
te herkennen. Zij geeft het kleinere Zuidelijke deel weer. Bovenaan 
op de foto ziet men van links naar rechts de Rozengracht; wig
vormig naar beneden ziet men de Jordaan zich uitstrekken, om 
onder op de foto in de veel kortere Looiersgracht te eindigen. 

Rechts op de foto ziet men evenwijdig aan elkaar, schuin van 
hoven naar beneden: de Heerengracht (voor een zeer klein deel) , 
de Keizersgracht en de Prinsengracht, welke laatste de Oostelijke 
begrenzing van de Jordaan vormt. Op de Grachtengordel grote 
huizen, met vooral tussen Heeren- en Keizersgracht uitgebreide 
tuinen in het diepe bouwblok. 

Geheellinks op de foto ziet men nog een klein gedeelte van de 
Nieuwe stad. Het brede, flauw gebogen water is de vroegere Bui
tensingel, die de stad van het begin der zeventiende eeuw tot diep 
in de negentiende van de buitenwereld afsloot. Thans Singelgracht 
geheten. Op de terreinen rechts van deSingelgracht (dus op de oude 
wal) was tot in het najaar van 1934 de groentemarkt gevestigd. 

Het water, dat rechts hiervan in rechte lijn van hoven naar 
beneden loopt, is de Lijnbaansgracht, de Westelijke begrenzing 
van de Jordaan. 

De J ordaan zelve vormt van hoven naar beneden het midden
stuk. Geheel bovenaan, dus in het Noorden, loopt de nu gedemp
te Rozengracht, de drukke verkeersweg, dwars door de Jordaan. 
Dan volgen naar beneden twee nauwe lengtestraten, met me
rendeels slechte woningen, de Rozen- en de Laurierstraat. Dan 
de (niet gedempte) Lauriergracht, Elandstraat en Elandsgracht 
(gedempt). Tussen de beide laatsten ziet men bij nauwkeurige be
schouwing vanaf de Lijnbaansgracht de zeer nauwe Lijnbaan
straat. Van boven naar beneden zijn zeer duidelijk de witte lijnen 
van twee dwarsstraten te herkennen, die geen van beide op de 
Prinsengracht uitmonden. Evenmin hebben de genoemde lengte
straten directe verbinding met de radiaal-straten van de Grach-
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tengordel. Ook de verbinding met de nieuwe stad is uiterst ge
brekkig. Nieuwe stad, Jordaan, Grachtengordel, alle drie hebben 
een eigen systeem van opbouw, los van elkander. 

De erven achter de Jordaanstraten zijn opgepropt met, voor 
het overgrote deel nu als werkplaats of pakhuis gebruikte, in
pandige perceelen. De grote gebouwen tussen Laurier- en Elands
gracht zijn voor het meerendeel gestichten. 

Het is dit Jordaandeel, waarop de na-oorlogse saneringsplan
nen (Jordaan I) be trekking hadden. 



II 

DE GESCHIEDENIS VAN DE FRIESCHE MAATSCHAPPIj 
TOT ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN, 

DOOR MR. E. H. PH. BOSCHLOO 

I 

Oude liefde roest niet. Nadat ik in 1935 mijn, sinds 1914naast 
mijn ambtelijke bezigheden waargenomen, directoraat der "Frie
sche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen" 
aan mijn opvolger had overgedragen, bleef ik belang stellen in 
haar ontwikkeling en behagen scheppen in het navorschen van 
haar verleden. 

Dit laatste boeide mij te meer, waar juist in den tijd van mijn 
ontslag haar honderdjarig bestaan naderde; en toen ik omstreeks 
haar honderdsten verjaardag mij nog eens vermeide met het door
loopen van de bijeengegaarde bijzonderheden, viel het mij op, 
dat daaronder, naast veel, dat slechts den ingewijde belangstelling 
kan inboezemen, toch ook een en ander was, waarvan de buiten
staander gaarne zal kennis nemen, wien de geschiedenis van het 
verzekeringswezen in de binnenscheepvaart ter harte gaat. 
Ik mag daarom een greep doen in mijn aanteekeningen en het 
opgediepte in de volgende regelen uitstallen. 

II 

De Friesche Maatschappij is opgericht den 29sten December 
1837 te Heerenveen, vanouds een schippersnest en de bakermat 
van hem, die, naar de meening van den Amerikaanschen hoog
leeraar L. L. Hubbard uit Bandingtown in Florida, waarschijri
lijk den Engelschen schrijver Daniel Defoe voor oogen heeft 
gestaan, toen deze zijn befaamden Robinson Crusoe schiep. 

( 

) 
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Robinson toch zou niemand anders zijn geweest dan Sjouke 
Gabbes uit het Haskerlandsche deel van Heerenveen-Nijehaske 
(nog thans wonen de schippers voornamelijk op den daar langs de 
Heeresloot zich uitstrekkenden Heerenwal). Hij behoorde als 
scheepsjongen tot de bemanning van de "Wakende Boey", 
een vaartuig van de Oost-Indische Compagnie, dat in het jaar 
1655 van Batavia uitzeilde met de opdracht om, zoo mogelijk, 
het vermiste schip "De Goude Draak" van diezelfde Compagnie 
op te sporen. Het wrak daarvan werd inderdaad gevonden; bij 
het zoe ken naar wat van de opvarenden ervan mocht zijn ge
worden, werden tochten naar de omliggende eilanden en land
waartsin ondemomen, en op een daarvan is de toen twaalf
jarige Sjouke van zijn metgezellen afgeraakt; hij verdwaalde 
en is tenslotte alleen achtergebleven, nadat het schip negen dagen 
tevergeefs op hem gewacht had. 

Een barbier-chirurgijn, Hendrik Smeeks, in dienst van de Com
pagnie, die in handen gevallen was van zeeroovers, ontmoette 
op zijn rondzwervingen den vermisten vroegeren scheepsjongen, 
en kreeg van hem een uitvoerige beschrijving van zijn lotgevallen. 
Smeeks vestigde zich later als geneesheer te Zwolle en gaf bij 
Nicolaas ten Hoom, boekverkooper over het Oude Heerenloge
ment te Amsterdam, een relaas uit van zijn eigen wederwaar
digheden onder den titel "Beschrijvinge van het magtig Koning
rijk Krinke Kesmes, zijnde een groot en veele kleindere Eilanden 
daar aan horende; makende tezamen een gedeelte van het on
bekende Zuidland". 

Daarin komt hetgeen Sjouke hem mededeelde voor onder: 
"Historie van den El. Ho" (d.i. "vrij man", gelijk hij bij den 
volksstam, waarin hij opgenomen was, werd genoemd). 

Dit boek verscheen in 1708, elf jaar v66r dat van Defoe; 
bij vergelijking van den tekst van Robinson Crusoe met de Historie 
van Sjouke zal de treffende overeenkomst, die tusschen beide 
bestaat, ieder in het oog springen. 

De oprichters der Friesche Maatschappij waren Gerrit Hem
minga, candidaat-notaris, en Bernard Sievers, boekhouder, 
beiden te Heerenveen; geen schippers dus, maar voor het schip
persbedrijf voelende personen. Zij noodigden eenige schippers, 
die reeds ondershands tevoren zich tot deelneming bereid hadden 
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verklaard, uit tot een bijeenkomst op den bovenvermelden dag 
en stichtten aldus de thans bloeiende maatschappij met het weI 

. zeer bescheiden aantal deelnemers van zes. 
De aanleiding tot de oprichting vormden, naar geboekstaafd 

staat in de "Handelingen" der vergadering van 27 Januari 1863, 
toen het 25-jarig bestaan werd herdacht, "de veelvuldige zee
rampen van de jaren 1835 en 1836 en de daaruit voortvloeiende 
elIende voor vele schippers". 

Bestond er dan, zoo kan men vragen, goede grond voor een 
poging tot wering van scheepsschade door het oprichten van een 
onderlinge verzekeringsmaatschappij? Was er dan al niet het in 
1808 te Heerenveen opgerichte "Schipperscompact" en voorzag 
dit al niet reeds in de nooden, welke Hemminga en Sievers en de 
hunnen beweerden te willen afwenden? . 

Klaarblijkelijk stond het voor de mannen van 1837 vast, dat 
dit laatste niet het geval was; de meeste hunner waren lid van 
het Compact en bleven dat nadien ook; ook in later jaren trouwens 
waren velen en lid van het Compact en deelgenoot der Friesche 
Maatschappij. 

Zoo de mannen van 1837 tevoren hebben overwogen, dat het 
Compact onvoldoende was, dan hebben zij dit terecht gedaan. 
Want de merkwaardige en in het Nieuwsblad van Friesland 
van 13 Mei 1936 reeds eerder beschreven vereeniging van "Schip
pers, woonagtig op 't Heerenveen, Nieuwehaske en de Knijpe", 
die den lOden Februari 1808 een "compact" aangingen, "ten 
nutte van diegeenen, welke ongelukkig zijn vaartuig of schuit 
zal komen te verliezen"', bood eenige leniging bij algeheel verlies 
van het schip, maar daarbij bleef het 1). aij dit compact was door 
eenige samenwerkende schippers ingesteld "een gemeene kiste" 2), 
waarin de deelnemers jaarlijks een bepaald bedrag stortten, af
hankelijk van de aangenomen waarde van hun schip, en voorts 
een som bij toetreding en bij het maken van bepaalde reizen 
als naar "de kleine Oegst" (Oost), "naar Hamburg, Bremen, 

1) Zie beneden, Document no. 3. - Ret archief te Reerenveen beyond zich nog 
in het bezit van wijlen den heer J. J. Wijntjes, die het mij welwillend ten gebruike 
afstond, waarvoor ik hier mijn erkentelijkheid mag uitspreken. 

I) Niet slechts een naam voor een gemeen vermogen, maar inderdaad een kist; 
<lit blijkt uit art. 9, dat luidt: "Dat de gemelde penningen in de kist zullen moeten 
bewaard worden bij een der te kiezene bewindhebbers, van welks slot de sleutel 
bij de andere zal moeten bewaard worden, dog zulks zal bij den Boekhouder geen 
plaats hebben". 
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Emden of Leer", "naar Engeland of Frankrijk of op de Oostzee" 
of met een lading steenkool of andere goederen naar "Brabant" 
(let op hoe verre reizen deze schippers dus kennelijk toen deden) . 

Op een bepaalden "rekendag", die jaarlijks werd gehouden 
op den Zaterdag "voor Coper Maandag in de maand January 
op den vlekke Heerenveen", kregen de schippers, die in het af
geloopen jaar hun schip verspeeld hadden, uit de "kiste" een 
"geschenk". Viel hun schip in de laagste klasse, beneden zes
honderd guldens, dan was het geschenk G.l 50.-, anders G. 300.- ; 
was de "kiste" niet toereikend, dan vond er ter aanvulling 
een omslag plaats. Een verzekering mocht dit nauwelijks heeten; 
zelfs geen behoudenvarenverzekering; de vergoeding was daar
voor te gering, werd niet terstond uitbetaald en hing slechts ten 
deele van de geleden schade af, terwijl het aanleggen van een 
behoorlijke reserve geheel werd veronachtzaamd. 

Anderzijds deed het Compact meer dan verzekeren; het stelde 
ook een wederzijdsche hulpverplichting in "bij poene van vijf 
gulden ten voordele van het Compact" en in de toepassing 
schijnt het tevens te zijn uitgegroeid tot een vereeniging tot het 
bieden van onderlingen bijstand bij het huren van personeel 
en mede tot het betrachten der gezelligheid. Dit laatste zelfs in 
niet geringe mate; kregen de "bewindhebbers" voor hun werk 
niets en de boekhouder en de bode, "kat en hond" genaamd, 
elk G. 6.- voor hun moeite, de kosten van het Compact be
stonden voornamelijk in de, naar verhouding, vrij hooge uitgaven 
voor de jaarvergaderingen, die met een maaltijd gepaard gingen. 

Het Compact vertoonde dus weI eenige gelijkenis met een onder
linge waarborgmaatschappij, maar week daarvan toch tevens 
in voldoende mate af, dat men een moeilijkheid, die zich dadelijk 
reeds bij de oprichting der Friesche Maatschappij voordeed, 
gemakkelijk kon te boven komen. In de vergadering van het 
Compact van J anuari 1839 werd "door eenige leden de beden
kinge gemaakt ten opzichte van zoodanige leden dezes Compacts, 
welke zich verbonden hebben in het assurantiefonds, dezer dagen 
opgerigt; dat dezulken namelijk niet meer als deelhebber van 
dit Compact zouden mogen bestaan en van hetzelve zonder 

/ eenige uitkeering zouden ontstoken zijn, omdat het assurantie
fonds bepaaldelijk verbiedt van geen ander gild deelgenoot te 
mogen zijn, dat het wenschelijk ware dat daaromtrent eenige wij-
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zigingen wierden daargesteld" gelijk de Handelingen, niet erg 
fraai, luiden. De bedoeling intusschen was duidelijk: het artikel 42 
van het eerste reglement van de Friesche Maatschappij was 
daartoe de aanleidende oorzaak; men vreesde, dat het lidmaat
schap van het Compact niet vereenigbaar zou kunnen zijn met 
dat van de Friesche Maatschappij, en klaarblijkelijk was men 
daar toch op gesteld. 

De bestuurders van het Compact namen op zich dit punt 
lIte onderzoeken, en daaromtrent de volgende rekendag te be
rigten". Aldus geschiedde; zij brachten verslag uit van een onder
houd, dat zij met deze Maatschappij hadden gehad, waarbij de 
aangelegenheid tot beider voldoening opgelost was. Blijkbaar 
sprong het verschillend karakter van beide lichamen zoozeer 
in het oog, dat men gemakkelijk kon aannemen, dat het lid
maatschap van het Compact niet verboden werdin de reglements
bepaling der Friesche Maatschappij, welke den deelgenooten 
verzekering bij andere maatschappijen ontzegde. 

In 1851 nam men ter verduidelijking in het hoofdstuk XII over 
de dubbele verzekering zelfs nadrukkelijk een norm op, om te 
doen uitkomen, dat het verbod van dubbele verzekering niet 
betrekking had op de toen bestaande compacten of gilden, en 
dat men van een dergelijk compact lid mocht zijn - of, als men 
reeds van twee lid was, ook van beide lid mocht blijven - mits 
uit die compacten niet meer dan G. 300.- en die som alleen 
bij totaal verlies, werd uitgekeerd. Omgekeerd bepaalde het 
Compact in 1846 dat: "wanneer een lid van het Compact zijn 
vaartuig laat verzekeren bij een andere assurantiemaatschappij 
dan de Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van 
Schepen, de zoodanige zijn aanspraak op uitkeering van dit 
Compact verliest". Dat de vriendschappelijke verhouding in 
den loop der jaren bestendigd bleef, .behoeft geen verwondering 
te wekken; immers vrijwel aIle leden van het Compact waren ge
leidelijk tot de Friesche Maatschappij toegetreden, en herhaalde
lijk kwam het voor, dat een bewindhebber van het Compact 
tevens was Commissaris der Friesche Maatschappij. 

De lotgevallen van het Compact mogen hier verder even in 
het kort worden vastgelegd. 

De middelen konden, gelijk uit het zooeven vermelde gemak
ke1ijk is te begrijpen, niet dan langzaam toenemen. Toen zij in 
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1846 tot ruim G. 1.000.- waren gestegen, meende men zelfs voor· 
loopig genoeg te hebben gedaan, en werd het heffen van eene jaar
lijksche bijdrage niet meer noodig geacht; immers - zoo werd 
betoogd - uit dit bedrag kunnen twee of drie ongevallen worden 
bestreden. 

In datzelfde jaar werd besloten geen .. buitenvaarders" meer 
aan te nemen, d.i. schippers, die buiten de roode tonnen varen, 
zooals de secretaris, een schipper, t.er toelichting erbij nuttig 
achtte te vermelden, zoodat de inkomsten uit dien hoofde als 
boven genoemd, niet meer werden genoten; sedert 1851 behoefden 
ook niet meer extra bijdragen gestort te worden wegens reizen 
naar Brabant. Toch bleef het kapitaal van het Compact vrijwel 
op dezelfde hoogte, kon zelfs nog iets toenemen, voomamelijk 
ten gevolge van het toetreden van eenige nieuwe leden, die, 
om gerechtigd te zijn tot een evenredig deel van het gemeen
schappelijk bezit, een daaraan overeenkomstigen inkoopprijs 
hadden te betalen, terwijl voorts de gekweekte rente tot de in
komsten bijdroeg. 

Maar na twee betrekkelijk spoedig op elkaar volgende Jrampen 
- de eerste in 1881 en de tweede in 1889 - sloeg den leden de 
schrik om het hart; het bedrag in de kiste daalde tot G. 700.
ongeveer, het salaris van den bode werd gehalveerd en de leden 
moesten voortaan in het gelag bijdragen. Vervolgens komt er 
een tijd, waarin er meer leden afgaan dan bijkomen; nogmaals 
wordt het salaris van den bode gehalveerd, terwijl thans ook dat 
van den boekhouder tot de helft wordt teruggebracht; er komt 
achterstand in de contributiebetaling - voorheen iets onbe
kends - en hoewel nu en dan nog een enkellid toetrad, waren 
de vertrekkenden verre in de meerderheid. Het Compact bleek 
zijn tijd te hebben gehad, zoodat ten slotte op 10 J anuari 1902 
na een 94-jarig bestaan tot het einde ervan besloten werd. 

De Friesche Maatschappij voorzag dus terstond bij haar op
richting en ondanks het bestaan van het schippers-compact 
in een dringende behoefte. Merkwaardig is het daarom vast 
te stellen, dat de toeneming van het ledental in de eerste jaren 
Minder vlot ging dan men verwacht had; blijkens de Handelingen 
werd meermalen de verzuchting geslaakt: .. dat het zoo moeilijk 
is om velen van het nuttige onzer Inrigting te overtuigen, en 
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alzoo blijven er helaas te velen van dezelve terug", a1 is - zoo 
vond ik er eenige jaren later aan toegevoegd - "het doelmatige 
en nuttige dezer maatschappij door sommigen alreeds erkend 
geworden". 

Waren de schippers dan elders verzekerd of stiet de vorm der 
onderlinge hun tegen de borst? Geenszins; omgekeerd is juist 
deze vorm diegene gebleken, welke hen bij uitstek pakt. 

Ook thans is nog een groot deel der binnenschippers onderling 
verzekerd bij de Friesche Maatschappij en verder bij haar zuster
maatschappijen te Dedemsvaart, Groningen, Hasselt, Hoogeveen, 
Hoogezand, Meppel, Wildervank, Zwartsluis, derhalve voor
namelijk in de .Noordelijke provincien, terwijl zich in Zuid-Hol
land nog twee maatschappijen van niet grooten omvang bevinden, 
nJ. te Hardinxveld en Lekkerkerk. Doch de schippers voeren 
toen grootendeels geheel onverzekerd en er waren harde klappen 
noodig om hen te bekeeren. 

Of schoon dus de groei van de jonge ondememing aanvankelijk 
niet aan de daarvan gekoesterde verwachtingen beantwoordde, 
liet het bestuur zich daardoor toch niet verleiden om de eischen 
voor het lidmaatschap lager te stellen; integendeel, niet zelden 
vind ik gewag gemaakt van het niet toelaten van schippers, 
"van wier soliditeit wij ons niet genoegzaam konden overtuigen" 
en meermalen won het, alvorens een beslissing daaromtrent 
te nemen, het gevoelen in van de deelgenooten; het was er ver 
van af, -dat ieder liefhebber zonder meer werd aangenomen. 

Evenmin wenschte de meerderheid de grenzen van artikel 2: 
"de Maatschappij zou zich bepalen tot zoodanige vaartuigen, 
waarvan de eigenaars of gezagvoerders in de provincie Friesland 
thuis behooren" te verruimen, hoewel daartoe herhaaldelijk 
stemmen opgingen. 

Betrekkelijk spoedig toch na haar oprichting verkreeg zij ook 
buiten Friesland een goeden naam met het gevolg, dat eveneens 
uit andere deelen van het land aanvragen tot toelating binnen
kwamen. Deze aanvragen, waarvan de Handelingen opmerken 
"dat zij ons niet ongevallig waren, omdat wij daarin meenen 
te zien het bewijs, dat onze Maatschappij ook elders gewaardeerd 
wordt", herhaalden zich telkens, en waren meermalen vrij talrijk; 
vooral omtrent 1870 was dit in sterke mate het geval. 

Niet dan schoorvoetend ging men in 1862 tot een kleine uit-
ECON.-HIST. ]AARBOEK, XXI 7 
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breiding over, in dien zin, dat ook buiten de provincie wonende, 
maar op Friesland varende beurtschippers deelhebber zouden 
kunnen worden; het bestuursvoorstel, dat in plaats van beurt
schippers had gesproken van (alle) op Friesland varende schip
pers, ging den deelgenooten blijkbaar nog te ver. 

In 1880 werd de deur iets wijder opengezet, door de bepaling, 
dat deelhebbers, die hun domicilie naar een andere provincie 
overbrachten, lid konden blijven - een voorstel van gelijke strek
king was nog in 1867 verworpen - totdat eindelijk in 1901 
elke beperking op dit punt werd weggenomen. 

De Maatschappij, die na de jeugdjaren te hebben door
worste1d, en onder den gunstigen invloed van de reglements
perziening van 1851, waarover hierna op bIz. 107 meer, in
middels aanmerkelijk in ledental was vooruitgegaan, stond 
sedert dien voor ieder open; uit alle deelen van ons land traden 
schippers tot haar toe, en thans zijn haar deelgenooten verspreid 
van Oost tot West en van Zuid tot Noord; haar gewestelijk 
karakter heeft zij reeds lang verloren. 

Intusschen wordt ook thans nog bij elke aanvraag om toe1ating 
nauwlettend toegezien op schipper zoowel als op schip, en zonder 
dat men vervalt in muggenzifterij, is de onderlinge contrale 
nog altijd streng. 
D~an zouden bestuurs- en algemeene vergaderingen ge

tuigenis kunnen afieggen, en - in het ergste geval - de opzeg
gingen van het lidmaatschap van hen, die geacht worden voor 
de Maatschappij geen geschikt deelgenoot te zijn. De bevoegd
h~id om daartoe, met een opzeggingsterroijn van vier weken, 
over te gaan, ook in den loop van een boekjaar, werd in 1924 
aan het bestuur verleend, nadat in het vorige jaar de noodzake
lijkheid van een zoodanige bepaling gebleken was. 

Voorts wordt aanteekening gehouden van de gezagvoerders 
van schepen, die niet door hun eigenaren bevaren worden (zie 
ook bIz. 109). 

Ret aantal van hen onder de deelgenooten, die buitengaats 
gevaren hadden, eertijds niet onbelangrijk, is thans nog slechts 
gering en wordt vrijwel niet meer aangevuld. 

Vele namen, die honderd jaar geleden in de registers voor
kwamen, worden ook thans nog aangetroffen; van vader op 
zoon bleven geslachten de Maatschappij trouw. 
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III 

Vit dezen groei der Maatschappij en de warme belangstelling 
van de deelgenooten en Commissarissen mag worden afgeleid, 
dat de vorm der onderlinge de schipperswereld goed ligt. Niet 
slechts zakelijk voldoet hij bier, waar men elkaar in de bij aIle 
wijdheid der wateren toch altijd betrekkelijk beperkte sfeer 
steeds weer ontmoet, goed kent en scherp gade slaat, zoodat vele 
controlekosten kunnen wegvaIlen en het werken goedkoop wordt, 
doch ook uit een ander oogpunt bevredigt hij: de vergaderingen 
leidden tot een geest van onderlinge gehechtheid, die vele voor
deelen van stoffelijken en zedelijken aard bood. 

De jaarlijksche bijeenkomsten verheugden zich in de eerste jaren 
in een, in verhouding tot het ledental, druk bezoek; deze waren 
toen immers aIle in Friesland woonachtig, en-het was nog de tijd, 
dat er 's winters opgelegd werd. Zij kenmerkten zich door een 
geest van kameraadschap; voor het eerst in 1842 vind ik melding 
gemaakt van een "weltoebereiden disch, waarom de vergaderiog 
zich op eigen kosten gaarne schaarde". Dit aartsvaderlijk gebruik 
is tot op den huidigen dag gehandhaafd en draagt in ruet geringe 
mate bij tot een vriendschappelijk samenzijn. 

Een verplichting, om de vergadering bij te wonen, bestaat 
niet en heeft ook nimmer bestaan; evenmin vervaIlen de af
wezigen in een boete, gelijk bij enkele soortgelijke maatschappijen 
gebruik is. 

Voorstellen om het bezoek door kunstmatige middelen, als het 
houden van kostelooze verlotingen onder de aanwezigen, te 
bevorderen, konden ruet de instemming verwerven; weI was het 
de laatste jaren gewoonte om ter aanmoediging van het bezoek 
de halve of heele reiskosten in Nederland te vergoeden. 

De vergaderiogen zelf begonnen op den duur ook meer tijd 
te vorderen, met het gevolg, dat het gewenscht geacht werd voor 
de afdeelingen A (zeil- en sleepschepen) en B (motorvaartuigen) 
elk een afzonderlijken dag te bestemmen, hetgeen voor de eerste 
maal in 1937 geschiedde. 

De beide afdeelingen hebben echter meer dan een belang ge
meen, en daar nu de weg voor ge?leenschappelijke bespreking 
afgesloten is, zal moeten worden afgewacht, of deze regeling 
in de praktijk kan voldoen. 
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IV 

De schepen waren aanvankelijk van bescheiden grootte; in 
overeenstemming daarmede was hun waarde - die ingevolge 
het voorschrift van het toenmalige artikel15 ten minste G. 1500.
zou moeten bedragen - meestal niet hoog. Dit minimum werd 
in 1851 nader bepaald op G. 1000.- voor vaartuigen tot. en met 
50 ton en op G. 1500.- voor grootere; in 1905 op onderscheiden
lijk G. 700.- en G. 1000.-; in 1915 op G. 500.- en G. 750.-, 
terwijl tensloUe dat laatste bedrag in 1919 nog eens met G. 50.
verlaagd en dus op G. 700.- werd gebracht, welke verlagingen 
vrijwel alleen geschiedden met het oog op houten vaartuigen. 

Eertijds moesten herhaaldelijk aanvragen tot verzekering 
teruggewezen worden, daar de schepen geacht werden een te 
geringe waarde te vertegenwoordigen, maar het kwam ook voor, 
dat een aangeboden vaartuig geweigerd werd, omdat de eigenaar 
voor een te laag bedrag verzekerd wenschte te worden; gelijk in 
1858 toen aan een paviljoenschip, welks eigenaar voor G. 2.000.
inschrijving verzocht, ten minste een drievoudige wilarde werd 
toegeschreven. 

In 1931 - alleen ijzeren schepen waren toen verzekerd -
verdwijnt het oorspronkelijke artike1 15 om plaats te maken voor 
de bepaling van art. 16: "Directeuren en Commissarissen zijn 
bevoegd de verzekering te weigeren van schepen, die naar hun 
oordeel voor de Maatschappij niet gewenscht zijn". 

De vaartuigen van de eerste zes deelhebbers hadden een inhoud 
afwisselend van 87 tot 95 ton 1); zij waren tezamen verwaarborgd 
voor G. 22.200 en het duurste ervan had een waarde van 
G. 5.000.-. Eerst in 1861 vind ik melding gemaakt van schepen 
grooter dan 100 ton, en een verzekerde waarde van G. 7000.-; 
in de eerste halve eeuw bleven zij uitzondering. De eerste staan 
alle in de registers vermeld als "hektjalkschip", vervolgens trof ik 
aan "paviljoenschip", "kajuitschip" en "kofschuit". 

Een in 1881 aangekomen vaartuig, dat verzekerd werd voor 
G. 8.000.-, was tot zoover het hoogst verzekerde schip. 

1) Deze eerste deelhebbers waren Ebe Oenes de Vries uit Ureterp (met een schip 
ter waarde van G. 5000), Oene Ebes de Vries (G. 3000), eveneens uit Ureterp, Franke 
Hendriks Pasveer (G. 3000), Luitjen Gerrits Gerritsma (G. 3000), beiden uit Nijehaske, 
Sijtze Oenes de Vries (G. 4000) uit Ureterp, en Engele Gerrits Gerritsma (G. 4200) 
uit Nijehaske. 
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De bouw van ijzeren schepen bracht betere en tevens grootere 
vaartuigen; in 1896 werd een deelgenoot ingeschreven met een 
schip van 345 ton, dat verwaarborgd werd voor G. 12.000.-. 

De ijzeren vaartuigen - het eerste kwam in 1884 aan -
werden aanvankelijk tusschen de houten ingedeeld, maar in 190 I, 
toen hun aantal geleidelijk gestegen was, besloot men de ver
zekering voortaan in twee afdeelingen te splitsen, n.l. A (hout) 
en: B (ijzer). (Zie tabel 2A.) Deze laatste ontwikkelde zich voor
spoedig, met de afd. A was dat niet het geval; scheepsbouw in 
ijzer immers werd regel, aanbouw van houten vaartuigen vond 
tegen het eind van de vorige eeuw hOe langer hoe minder plaats 
en hield tenslotte geheel op. 

De deelgenooten, die houten schepen bevoeren, begonnen te 
verdwijnen als sneeuw voor de zon; want, hoewel aanvankelijk 
nog zulke vaartuigen bleven toetreden - voor het laatst in 1917 
-- hun aantal begon steeds minder op tewegen tegen dat van hen, 
die de Maatschappij verlieten, totdat in 1918, toen de afdeeling A 
nog slechts 26 leden telde, met een verwaarborgd kapitaal van 
G. 31.600.-, werd besloten haar op te heffen, en de nog over
gebleven deelgenooten in te deelen bij de Afdeeling B, die daarna 
AB werd genoemd. Sedert dat jaar werden geen houten schepen 
meer ter verzekering aangenomen, waardoor uiteraard het ver
dwijningsproces werd bespoedigd; in 1930 werd het laatste uit 
de registers der maatschappij afgeschreven. 

Eerlang deed de motor zijn intrede. Aanvankelijk werden de 
motorschepen tusschen de andere opgenomen en werd alleen 
het casco, het "hoI" gelijk het eertijds in de Handelingen heette, 
verzekerd. Naarmate hun aantal toenam, werd de drang om te 
geraken tot verruiming van de verzekeringsvoorwaarden grooter 
en zoo werd in 1929 besloten tot een scheiding tusschen zeil- en 
sleepschepen aan den eenen kant (een nieuwe afd. A) en motor
vaartuigen aan den anderen (een nieuwe afd. B). Elk der beide 
afdeelingen zou haar eigen schade dragen en tegelijkertijd zou 
een aanvang gemaakt worden met de verzekering van de voort
bewegingswerktuigen. 

Deze nieuwe afdeeling B telde bij haar oprichting 100 dee1-
, nemers; zij ontwikke1de zich voorspoedig en evenaarde reeds na 

enkele jaren de andere, hoewel ook deze zich zeer uitbreidde. 
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AIleen vrachtschepen werden tot verzekering aangenomen; 
weI is waar hield het reglement daaromtrent nimmer eenige 
beperking in; voor verzekering echter van zandzuigers, bagger
molens, "schulpvangersschepen" gevoelde men niet, evenmin 
voor mosselschepen, waddenvisschers, woon- en pleziervaartuigen 
terwijl ook stoombooten, tankschepen, en motorsleepbooten niet 
welkom waren. 

De verbetering der waterwegen en de uitbreiding van het 
kanalennet weerspiegelden zich eveneens in de grootte der sche
pen; bleef die, gelijk ik opmerkte, in de eerste halve eeuw door
gaans beneden de 100 ton, met een gemiddelde van 70 ton, 
op 30 November 1937 bedroeg de inhoud van de zeil- en sleep
schepen der afdeeling A gemiddeld bijna 300 ton (Tabel 2A). 

Geleidelijk toch werd in den loop der jaren de grens, binnen 
welke schepen zouden kunnen worden ingeschreven, verruimd. 
In 1930 zou zij volgens een besluit van de algemeene vergadering, 
dat verder ging dan het bestuursvoorstel, zelfs geheel wegvallen 
en wat de grootte en wat de verzekerde waarde betreft, maar 
twee jaar later kwam men daarop terug en bepaalde men haar 
voor zeil- en sleepschepen, wat grootte betreft op 1000 ton, 
wat verzekerde waarde aangaat op G. 45.000.-, met dien ver
stande, dat schepen ouder dan 35 jaar niet meer zouden kunnen 
worden aangenomen; motorvaartuigen zouden tot een verzekerde 
som van G. 40.000.- kunnen worden ingeschreven. 

In 1937 werd dit besluit in zoover aangevuld, dat de mogelijk
heid werd opengesteld om ook schepen ouder dan 35 j aar op te 
nemen, mits uitsluitend na boring door de experts der Maat
schappij, en door deze goedgekeurd. 

Naast de waarde, die de schepen ingevolge art. 15 ten minste 
moesten hebben om in de Maatschappij te kunneri worden 
opgenomen, stelde art. 14 van het eerste reglement voorschriften 
vast met betrekking tot hun ouderdom: "Een vaartuig beneden 
de zes jaren oud zal niet langer dan voor vier jaren, een van 
zes tot beneden de twaalf jaren voor drie jaren, een van twaalf 
tot beneden de achttien jaren voor twee jarerr, en boven de 
achttien jaren oud slechts voor een jaar verzekerd kunnen 
worden, terwijl de Directie de verzekering zal kunnen weigeren 
van zeer oude vaartuigen, alsmede van die, toebehoorend aan, 
of bevaren wordende door personen, welke niet genoegzaam 
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als- solide bekend staan, zonder van die weigering rekenschap 
verschuldigd te zijn". 

De deelnemers waren, zooals artikel 16 zeide, "verpligt zich 
door een acte van verbintenis aan den inhoud van het tegenwoor
dige reglement te onderwerpen"; dit is ook thans nog het geval. 

Hun werden aanvankelijk uitgereikt een akte van aandeel, 
benevens een polis, die de som, waartegen het vaartuig in de 
verzekering werd opgenomen, en waarvoor het voorloopig ver
zekerd bleef, aangaf, welke stukken hetzelfde nummer droegen. 

Als de termijn was afgeloopen en de verzekering werd ver
nieuwd, wat dan doorgaans gepaard ging met verlaging van de 
verzekeringssom, werd een nieuwe polis opgemaakt met een 
ander volgnummer, waama akte en polisnummer elkaar dus niet 
meer dekten. 

In 1851 besloot men voortaan geen polissen meer af te geven, 
maar alleen aktes van aandeel, waarin nog de verzekeringssom 
genoemd werd, en in 1862 tenslotte, om uit te reiken een door
loopend bewijs van deelgenootschap, zonder vermelding van de 
verzekerde waarde. 

Deze laatste blijkt uit de registers, waarin aanteekening wordt 
gehouden van al hetgeen het verzekerde vaartuig en diens eige
naar betreft, en ook in de Naamlijst der Schippers, die elk jaar 
na de algemeene vergadering wordt uitgegeven en waarvan aan 
elk deelgenoot een exemplaar wordt toegezonden. 

Na de evenbedoelde wijziging van 1851 luidde het toenmalige 
art. 14 als voIgt: "De deelneming geschiedt voor een onbepaalden 
tijd, doch zal op de algemeene vergadering van elk jaar over de 
waarde van ieder ingeschreven vaartuig worden gehandeld, en 
zoodanige schepen, waarvan de waarde te hoog wordt geacht, 
tot eene, door de vergadering te bepalen verminderde som 
ingesc~even en een nieuwe polis worden opgemaakt, waarvan 
aan den deelgenoot, zoo hij niet aanwezig is, door Directeuren 
binnen een maand kennis zal worden gegeven, met toezending 
der polis". 

Dat de bedragen, waartegen de vaartuigen verwaarborgd 
zouden moeten zijn, voortaan een belangrijk onderwerp bij de 
besprekingen vormden, kan men zich gemakkelijk denken. 

Veelal stonden die in het teeken van verlaging; het streven 
toch was steeds te waken tegen te hooge verzekering; tijdens den 
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wereldoorlog en de eerstvolgende jaren daarna, werd herhaal
delijk de meening vernomen, dat de vaartuigen bij de maat
schappij te laag verzekerd zouden zijn. 

In verband daarmede bleef de gebruikelijke verlaging van de 
verzekerde sommen voor de jaren 1916, '17 en '18 achterwege; 
voorts besloot men in 1917 in geval van totaalverlies aan de 
deelgenboten van de afd. B (ijzer) 20% meer uit te betalen dan 
waarop zij reglementair recht konden doen gelden; en in 1918 
om in dat geval 100%, derhalve de volle verzekerde waarde, 
te vergoeden. 

In de daarop volgende vergadering werden de sommen, waar
tegen de schepen verzekerd stonden, over de geheele lijn met 50% 
verhoogd; een voorstel echter van 2 bestuursleden in 1921 ge
daan, om nogmaals een dergelijke algemeene verhooging van 50% 
toe te passen, yond bij de groote meerderheid geen instem
mingo 

Van het jaar 1925 af werd in den regel weer de gebruikelijke 
jaarlijksche verlaging toegepast; zij bleef evenwel ook nu en dan 
achterwege. 

In 1932 bleek het bestuur de verzekerde waarde te hoog te 
achten en werd op zijn voorstel het besluit genomen tot een al
gemeene verlaging van 15% bij A (zeil- en sleepschepen) en van 
10% bij B (motorvaartuigen); nadat in het jaar daarop de ver
zekerde sommen ongewijzigd gelaten waren, werden in 1934, 
1935 en 1936 wederom algemeene verlagingen van telkens 5 % 
toegepast. 

Naast deze verlagingen werden regeImatig schepen nog af
zonderlijk verlaagd als gevolg van bepaaldelijkl daartoe door 
commissarissen ingestelde onderzoekingen. 

Wanneer daartoe aanleiding was, schroomde men ook niet 
de verzekeringssommen te verhoogen; b.v. als verbeteringen 
aan een vaartuig waren aangebracht, of wanneer het in verhou
ding tot andere soortgelijke schepen geacht werd te laag inge
schreven te zijn. 

Over de wenschelijkheid van classificatie was reeds in 1840 
en later nog eens in 1861 gesproken. Sommigen achtten haar 
tot op zekere hoogte niet onredelijk, maar de meerderheid 
vreesde bij doorvoering ervan moeilijkheden in de praktijk. 
In 1920 kwam zij weer eens ter sprake, ter gelegenheid van een 
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voorstel om schade aan tuigage, al zou die niet gepaard gaan met 
schade aan het schip zelf, in de verzekering op te nemen. 

Men besloot hieraan een begin van uitvoering te geven, zoodra 
vijftig deelgenooten zich daarvoor zouden hebben aangemeld, 
maar verder kwam deze aangelegenheid niet en ook het punt 
klasse-indeeling bleef daarmee rusten, hoewel zich nog een enkele 
maal een stem ervoor liet hooren. 

In 1928 werd de wensch uitgesproken om te geraken tot een 
afdeeling voor schepen, die uitsluitend in Nederland varen en 
niet komen buiten de havenmonden, of beneden een lijn Strijen
sas-Roodevaart; die afdeeling kwam echter niet tot stand en 
toen tenslotte in 1932 een splitsing in overweging werd gegeven 
tusschen Rijn- en sleepschepen aan den eenen en (kleine) binnen
vaartuigen aan den anderen kant, achtte men ook daarvoor 
den tij d nog niet gekomen. 

De namen, die de schepen in den ouden tijd droegen, behoef 
ik ze te noemen? "De vrouw Aukje", "De twee, drie, enz. Ge
broeders", "De J onge Jan", "De Stad ... ", zijn ze niet over
bekend? Friesche namen waren er, anders dan men wellicht 
zou denken, slechts enkele. 

Vreemde namen en vreemde talen, men hield er blijkbaar 
niet van. Een latinist zal in den naam "Spesalutes", dien ik 
ergens, echter niet bij een deelgenoot der Maatschappij, ont
moette, nog weI "Spes Salutis" kunnen herkennen, maar wat 
kan toch den eigenaar hebben bewogen een zoo zonderling geheel 
op zijn vaartuig te schilderen inplaats van het vertrouwde, 
gemoedelijke "Hoop op Zegen"? 

Opmerkelijk is ook, dat in de eerste halve eeuw van het 
bestaan der Maatschappij namen aan de bijbelsche geschiedenis 
ontleend, zeer weinig voorkwamen, ja tot 1882 zelfs geheel 
ontbraken. 

v 

Artikel 1 van het reglement van 1837 luidde: "Het doel der 
Maatschappij is om elkander onderling te waarborgen tegen alle 
verliezen en schaden, aan de schepen der deelhebbers toegebragt 
wordende door onweder, stormwind, schipbreuk, stranding, 
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brand, ijsgang, toevallige aanzeiling, kosten van af- en binnen
brenging en aIle andere gevaren der zee, mitsgaders van de ri
vieren en binnenwateren binnen dit Rijk gelegen". 

Men beoogde dus niet een behoudenvarenverzekering aIleen, 
gelijk bij een enkele, toen bestaande maatschappij het geval was, 
waar een zeker bedrag - doorgaans ten hoogste G. 1000.-
en alleen bij totaalverlies werd uitgekeerd; de opzet was van den 
beginne af aanmerkelijk ruimer. 

De noodzakelijkheid gebood evenwel vooralsnog eenige beper
kingen in acht te nemen, opdat - zoo vermelden de Handelingen 
het - "bij het kleine aantal deelgenooten, de gelukkige ook niet 
ongelukkig zouden worden". 

Die beperkingen waren· de volgende: 
a. Schade beneden G. 120.- werd niet vergoed; 
b. Schade aan tuigage en ankers evenmin; 
c. De verzekerde draagt van de voor vergoeding in aan

merking komende schade zelf een derde deel, de Maat
schappij vergoedt twee derde gedeelten; 

d. In een jaar zou nimmer meer schade vergoed kunnen worden 
dan 1 % van het ingeschreven kapitaal. 

Dat de toeneming van het ledental aanvankelijk bleef beneden 
de daarvan gekoesterde verwachtingen, daarvan, zoo meenden 
enkelen, moest de oorzaak gezocht worden in de al te beperkte 
voorwaarden van verzekering. 

Deze bedenkingen, hoe redelijk zij ons thans ook mogen schij
nen, moeten tegelijkertijd hun ietwat zonderling in de ooren 
klinken, die zich herinneren, hetgeen hierboven omtrent het 
Compact opgemerkt is. 

Op de vergadering van 1840, waar deze bezwaren tot uiting 
kwamen, antwoordde de directie: "Wij zullen geenszins willen 
beweren, dat onze Inrigting, hoezeer zich gunstig van andere 
onderscheidende, volmaakt en voor geene verbetering vatbaar 
is" en zij voegde er eenige jaren later, toen hetzelfde onderwerp 
nogmaals ter sprake kwam, aan toe: "Men wil, zooals doorgaans 
het geval is, hl te schoone beloften en te voordeelige voorwaarden 
en wij hebben altijd het oog gehad op de duurzaamheid der 
Maatschappij . En zal eene zoodanige Inrigting blijven bestaan, 
dan moeten de voordeelen niet te ruim worden genomen; de 
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beloften moeten kunnen worden nagekomen en anders gaat 
dezelve met zoovele anderen spoedig weder te niet". 

Het meerendeel der aanwezigen erkende blijkbaar de juistheid 
van deze woorden, althans een voorstel b.v. om ook schade aan 
tuigage te vergoeden kon geen meerderheid vinden. 

Nadat in 1848 de verzekering uitgebreid was tot Belgie, had 
in 1851 de reeds eerder aangeroerde reglementsherziening plaats 
en bij die gelegenheid werd het bedrag, dat in een jaar aan schade
vergoeding zou mogen worden uitbetaald, verhoogd van 1 % 
tot 2%. 

Want vooral het lage percentage van 1 % had menigeen 
van deelneming teruggehouden, vreezende, dat er te weinig 
zekerheid bestond, dat men ingeval van een ongeluk ook inder
daad het reglementaire 2/8 gedeelte vergoed zou kunnen krijgen; 
deze verruiming had daarom een heilzamen invloed op de toe
treding van nieuwe leden. 

In 1861 werd de franchise van G. 120.-, die in 1851 voor sche
pen beneden 50 ton reeds tot G. 100.- was verlaagd, terug
gebracht op G. 90.- en in het daarop volgend jaar werd besloten 
de kosten van af- en binnenbrengen te vergoeden, ook al blijven 
zij beneden laatstgenoemd bedrag, alsook de schade aan tuigage 
en ankers, als blijkt, dat zij tot het behoud van het schip zijn 
aangewend. 

Hoewel de voorwaarden van verzekering aldus geleidelijk vrij
geviger werden gesteld, kon bij de herdenking van het 25-jarig 
bestaan met voldoening worden vastgesteld, dat in het afgeloopen 
tijdvak steeds twee derde deel van de schade was kunnen worden 
vergoed, dat in het algemeen de reglementaire vergoeding volledig 
was uitbetaald. 

Voorts kon er bij die gelegenheid op worden gewezen, dat 
• ,allengskens onze vereeniging een waardige plaats in de rij der 
nuttige Inrigtingen begon in te nemen, en dat het ons aangenaam 
was te vernemen, dat men haar schier overal als eene solide maat
schappij beschouwt; haar soliditeit heeft haar niet aileen aanzien, 
maar ook deelgenooten bezorgd". 

Dat dit niet ten onrechte verkIaard werd, bleek uit enkele 
cijfers, die te zelfder gelegenheid werden medegedeeld. 

Het aantal deelhebbers was gestegen van 6 tot 140, het ver
zekerde kapitaal van G. 22.200 tot G. 439.500.- (Tabel 2A). 
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Ruim 200 polissen waren afgegeven; slechts dert~en lederi be
dankten, de andere hielden op deelgenoot te zijn door over
lijden of verkoop van hun schepen (35), doordien de waarde 
daarvan daalde tot beneden de reglementaire grens (6), of ten
gevolge van opzegging van de zijde van het bestuur (16). 

In den loop van de volgende kwarteeuw werd de verzekering 
uitgebreid tot den Rijn tot Keulen (1867) en werden besluiten 
genomen ter bevordering van een goeden gang van zaken. Zoo 
bepaalde men b.v. in 1868, dat met "het herstellen der schade 
eerst dan mag worden aangevangen als ze is opgenomen en de 
directie er last toe gegeven heeft". 

Daarv66r was een deelgenoot gerechtigd daartoe over te 
gaan, mits hij de voorschriften van Hoofdstuk VIII van het 
reglement van 1837 in acht nam; het toenmalige art. 30 waakte 
er voor, dat daarbij niet lichtv~rdig met de gelden der maat
schappij werd omgesprongen; het luidde namelijk aldus: "In
geval van bedenkingen tegen de ingeleverde bewijzen van 
schade, en het dientengevolge opnemen derzelve, zoodanig in 
art. 21 omschreven, zal de uitbetaling plaats hebben binnen een 
maand, nadat het bestaande geschil zal zijn opgeheven, terwijl, 
wanneer hierbij mocht blijken, dat deze schade werkelijk meer 
dan een vijfde te hoog is opgegeven, aan zoodanigen deelhebber 
slechts de helft inplaats-van twee derde gedeelten der wezenlijke 
schade zal worden vergoed, zullende bovendien de kosten der 
opneming voor zijne rekening komen, en in de voldoening der 
schade gekort worden". 

"Deze kosten zullen in het tegenovergestelde geval door de 
Maatschappij moeten worden gedragen." 

Een stok achter de deur derhalve, die bij de aanvankelijk 
geldende rege1ing mogelijk niet kon worden gemist. 

De taak van Commissarissen - immers, als schade moest worden 
opgenomen, waren zij daartoe aangewezen - werd hierdoor eenigs
zins verzwaard, al was de last, die op hen drukte, nog weI te 
dragen; het aantal ongevallen was nog zeer gering (Tabel 2B). 
Toch is het opmerkelijk, dat, terwijl het aanvangsreglement in 
art. 41 bepaalde: "Aan de Commissarissen zullen alleen de reis
en verblijfkosten door de Maatschappij worden vergoed", welk 
artikel in 1851 moest plaats maken voor een ander (38), luidende 
"De Commissarissen nemen hunne functies gratis waar", dit 
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laatste artikel ook bij de reglementsherziening van 1890 nog ge
handhaafd bleef, al werden toch de reiskosten, die met onkosten 
werden geIijk gesteId, weI vergoed. 

Eerst in 1898 werd dit laatste opnieuw in het reglement 
(art. 41) vastgelegd, en werd tevens bepaald, dat Commissarissen 
voor elke schadeopneming G. 2.50 per dag en per hoofd zouden 
ontvangen. "Overigens nemen zij hunne functies gratis waar" 
bleef daarnaast bestendigd. 

Deze toelage werd in 1919 gebracht op G. 5.-; zij werd niet 
aan den gesalarieerden Commissaris, die er inmiddels was gekomen 
(wiens plaats thans door twee experts wordt ingenomen) toe
gekend, en is ook nu nog op datzelfde bedrag gesteld. Niet aIle 
ongevalIen toch worden door de experts opgenomen, soms belast 
zich daarmee een der Commissarissen, waarvan eenige buiten 
Heerenveen wonen, terwijl 8 varende zijn, zoodat het kan voor
komen, dat zich een hunner in de bumt bevindt. 

In 1876 kwam het latere artikel 16 (thans 18) tot stand: "Bij 
verandering van schipper of gezagvoerder zijn de eigenaars 
verplicht daarvan terstond aan Directeuren kennis te geven. 
Bij gebreke hiervan hebben zij geen aanspraak op vergoeding, 
ingeval van schade of kosten" en werd voorts besloten geen 
schade te vergoeden aan deelgenooten, "die, wanneer er ijs 
in zee is, toch de haven uitgaan om te ligten of te vlotten", 
welke bepaling echter niet van toepassing zou zijn "ingeval 
wanneer een deelgenoot in nood is, en men hem tracht te helpen". 

Minder aangename ervaringen leidden in 1884 tot het voor
schrift, dat "deelgenooten, die van of naar stoomschelpbagger
machines varen, of daarbij hunne lading innemen en schade aan 
hunne schepen bekomen, of af- of binnengebracht worden, daar
voor geene vergoeding ontvangen", welke bepaling overigens 
spoedig weer vervie!. 

Het volgend jaar besioot men, dat "deeigenooten, die zich 
uit een der havens van de Zuiderzee laten sleepen door een 
sleepboot, waarachter zich 'meer dan twee schepen bevinden, 
wanneer zij door dat sleepen schade beloopen, recht op vergoe
ding van de maatschappij verliezen"; evenmin een bepaling, waar
aan lang leven beschoren was, want zij werd in 1901 weder in
getrokken. 

Overigens waren de wijzigingen in het reglement aange-
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bracht aanvankelijk weinig in tal; in de tweede halve eeuw, 
met zoo sterk veranderende omstandigheden - overgang van 
houten scheepsbouw tot ijzeren, de verzekering tegen schade 
aan derden, het verschijnen van de motorschepen, in het alge
meen de groei der maatschappij - waren zij, zonder veelvuldig 
genoemd te kunnen worden, minder zeldzaam. 

De algemeene herziening van 1890 was voor een goed deel een 
samenvatting van de veranderingen, die in den loop der jaren 
waren gekomen, maar ook eenige nieuwe voorschriften, voor
namelijk van administratieven en financieelen aard, werden 
opgenomen, met eenige noodzakelijk geachte redactiewijzigingen 
terwijl de ietwat verouderde spelling werd herzien. 

Van beteekenis waren de wijzigingen, die het reglement in 
1901 onderging; in de eerste plaats werd het arbeidsveld van de 
maatschappij toen aanmerkelijk verruimd, eensdeels omdat het 
terrein, waarover zij zich plaatselijk uitstrekte, werd uitgebreid 
tot Frankrijk, het Dortmund-Eemskanaal, den Rijn tot Coblenz 
met aansluitende waterwegen en alle rivieren en binnenwateren, 
welke van Nederland uit bereikt kunnen worden zonder eenige 
uiterton of de Oost-Friesche Wadden te passeeren (art. 1), 
anderdeels, omdat door wegvalling van het tot dusver geldende 
art. 2 (zie boven) de deelneming voortaan voor ieder openstond. 

Voorts werd de franchise voor houten schepen gesteld op 80, 
voor ijzeren op 40 cent de ton, met dien verstande, dat de schade, 
om voor vergoeding in aanmerking te komen, in beide afdeelingen 
ten minste G. 50.- zou moeten bedragen; en tenslotte werd 
bepaald, dat in den vervolge niet meer twee derde, maar drie 
vierde gedeelten zouden worden vergoed. 

In 1906 werd het besluit genomen voortaan geen schip meer 
in te schrijven, dan nadat het vooraf was opgenomen, terwijl 
tegelijkertijd als richtprijs voor ijzeren vaartuigen G. 55.- de ton 
boven 150 ton en G. 60.- daarbeneden werd aangenomen. 
V oor deze schepen werden tal van voorschriften vastgesteld; 
zoo werd het in 1907 gebruik die vaartuigen om de 5 jaren telkens 
met 5% te verlagen, wat de verzekeringssom betreft, welk 
gebruik in 1919 in het reglement werd vastgelegd, maar daaruit 
in 1931 weer verdween. 

In 1907 werd voorts den deelgenooten de verplichting opgelegd 
om eenmaal in de twee jaar te hellingen en het bewijs daarvan 
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aan het bestuur over te leggen. waaraan het volgend jaar werd 
toegevoegd, dat schepen, die 15 jaar oud zijn, geboord moeten 
worden. 

Voorschriften omtrent het hellingen, schoonmaken en boren 
vormden met de vraag, hoe dik de platen behoorden te zijn, 
herhaaldelijk het onderwerp van breedvoerige besprekingen. 
Was aanvankelijk bepaald, dat de kim- en bodemplaten zouden 
moeten worden vervangen als zij volgens het oordeel van den 
inspecteerenden commissaris lIte dun" waren (art. 18 van 1908), 
in 1914 werd een dikte van 4 mm. voorgeschreven; in 1935 
werd zij bepaald op 4 m.m. in de kimmen en 31/. m.m. in het vlak 
bij ,schepen beneden 81 ton, op 4 m.m. in kimmen en vlak voor 
schepen van 81 tot en met 400 ton, en voor grootere vaar
tuigen op 41/2 m.m. in de kimmen en 4 m.m. in het vlak, terwijl 
tenslotte voor ~chepen grooter dan 600 ton de plaatdikte op 
5 m.m. bepaald werd. 

De deelgenooten moeten de directie, onder overlegging van 
het bewijs van de scheepswerf, waar de boring plaats yond, 
daarmee in kennis stellen; het bestuur bepaalt dan den eerst
volgenden . boringstermijn (art. 17), die in de reeds eerder ge
noemde "Naamlijst der Schippers" wordt vermeld. 

Ditzelfde art. bepaalt verder, dat bij aanneming van een 
vaartuig ouder dan 15 jaar, schaden en kosten, ontstaan tenge
volge van te dunne bodemplaten, voor rekening van den ver
zekerde blijven tot zijn eerste boringsopgaaf. 

In 1907 was nog aangenomen een voorste1 om in de toenmalige 
afd. B (ijzer) schade aan tuigage te vergoeden, die 5 of 6 dagen 
onder water had gezeten, welke schade sedert 1914, toen de 
beperking ,,5 of 6 dagen" verviel, zonder meer vergoed wordt, 
terwijl voorts in dit jaar besloten werd den deelgenooten, die 
naar een oorlogvoerend land varen en daar tengevolge van den 
oorlogstoestand schade beloopen, geen vergoeding te verleenen. 

Sedert 1928 wordt schade aan tuigage toegebracht door heme1-
vuur vergoed en eveneens die, aan ankers en kettingen, voor 
zoover zij bij het gebruik tot behoud van het schip verloren 
gingen. 

De franchise werd ge1eidelijk verder vedaagd; na in 1927 
voor schepen beneden 100 ton gesteld te zijn op G. 40.- inplaats 
van G. 50.-, werd zij in 1930 voor vaartuigen van ten hoogste 
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40 ton op G. 25.- bepaald; in 1931 volgde voor schepen hoven 
100 ton een verdere vedaging tot 40 cent de ton zonder meer; 
d.w.z. de eisch, dat zij althans G. 50.- zou moeten bedragen 
verviel, terwijl zij in 1933 voor schepen grooter dan 300 ton 
voor elke ton daarhoven geste1d werd op 30 cent, welk bedrag 
in 1935 nogmaals naar beneden ging tot 20 cent. 

Daarbij bleef het niet; de franchise werd bepaald in 1937 op 
35 cent de ton, met dien verstande, dat zij bij vaartuigen beneden 
50 ton G. 20.-, bij die van 40 tot 100 ton G. 30.-, van 300 tot 
600 ton G. 120. -,van 600 tot 1000 ton G. 150.- zou bedragen, 
en van 100 tot 300 ton 25 cent de ton. 

Terwijl de bevoegdheid om langs de Friesche Wadden naar 
Bremen en Hamburg te varen, gelijk sedert 1912 was toegestaan, 
verviel, werd anderzijds de verzekering op den Rijn uitgebreid 
tot Mannheim (1924) en vervolgens tot Straatsburg (1930). 

Dat van de motorschepen aanvankelijk alleen het casco ver
zekerd was, achtte men in 1921 noodig in het reglement te doen 
uitkomen door aan het sedert 1919 aldus luidende art. 3: "Alle 
ijzeren schepen tot de binnenvaart gebezigd wordende, kunnen 
worden ingeschreven" toe te voegen een tweede lid: "Bij motor
schepen en zeilschepen met motor als hulpkracht is de motor met 
as en schroef niet in de verzekering begrepen". 

Bij wijze van tegemoetkoming was " het gebruik geworden de 
verzekeringssommen van dergelijke vaartuigen" met 15% te 
verhoogen als daarin een nieuwe motor werd geplaatst, maar 
dat de verlangens van de deelgenooten daardoor op den duur 
niet bevredigd konden worden, laat zich begrijpen. In 1925 ging 
men nog een stapje verder en werd de tweede zinsnede van art. 3 
gewijzigd in: "Bij motorschepen en zeilschepen met motor als 
hulpkracht, is de motor met as en schroef in de verzekerde 
waarde begrepen bij totaalverlies, brand in de lading, of ontstaan 
door heme1vuur"; totdat - zooals gezegd - in 1929 nadat van 
beide zijden het verlangen daartoe was te kennen gegeven, zeil
en sleepschepen aan den eenen en motorvaartuigen aan den ande
ren ~ant van elkaar gescheiden werden; zij vormden voortaan 
afzonderlijke afdeelingen, wederom A en B genoemd - weI van de 
gelijknamige van voorheen te onderscheiden -, die elk haar 
eigen schade zouden dragen, terwijl tegelijkertijd besloten werd 
de verzekering aan de motorschepen te verruimen. 
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Begonnen werd met alleen schroef en as te verzekeren; een 
het volgend jaar binnengekomen voorstel om bij motoren slechte 
kwaliteit en breuk te vergoeden, kon geen meerderheid vinden 
en evenmin om slijtage aan den galant te verzekeren; "slijtage 
is uitgesloten" werd in 1935 in het thans geldende art. 24 be
paald; daarentegen was in 1932 de koppeling aan de schroefas, 
de z.g.n. klem- of schroefkoppeling, aan de verzekering toegevoegd, 
terwijl ook vergoeding zou worden gegeven voor het gebruik
maken van een bok of wed. 

Toen zich alras stemmen voor meer volledige motorverzekering 
verhieven, werden herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld 
en reglementen ontworpen om daartoe te geraken, maar het bleek 
vrij lastig te zijn een allen bevredigende regeling te treffen. 

De oprichting van de afdeeling motorschepen luidde wederom 
een nieuwe groepeering van de verwaarborgde schepen in en 
leidde tevens tot vermeerdering van het aantal ongevallen, 
gelijk onderstaand staatje aangeeft. 

V 66r de splitsing in A en B 

gemiddeld gemiddeld 
Aantal ongevallen A aantal C aantal 

deelgenooten deelgenooten 

1920 . . 44 341 14 149 
1921 41 328 21 167 
1922 32 333 26 180 
1923 42 320 34 193 
1924 52 334 37 200 

-' 

1925 45 341 31 220 
1926 53 367 37 248 
1927 54 359 53 248 
1928 . 69 359 60 261 

Samen: . 432 3082 313 1866 

Gemiddeld 1 ongeval op 7 en . op 6 deelgenooten. 

EeON.-HIST. JAARBOEK, XXI 8 
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Nfl. de splitsing tusschen A en B 

A AC B BC 

Ong. Deelg. Ong. Deelg. Ong. Deelg. Ong. Deelg. 

1929 38 247 22 173 43 113 II 101 
1930 31 228 20 161 69 167 32 149 
1931 34 253 26 194 89 243 39 230 
1932 33 278 35 236 131 315 64 299 
1933 48 327 46 288 108 354 31 339 
1934 39 353 47 318 115 374 36 358 
1935 36 382 52 342 104 392 44 381 
1936 45 399 53 359 99 403 67 389 
1937 60 390 59 354 116 413 60 399 

-- -- --
Samen 364 2857 360 2425 874 2774 384 2645 

Gemiddeld long. op 8, op 7, op 3 en op 7 deelgenooten. 

De weI eens gehoorde bewering, als zou opneming van grootere 
vaartuigen tot toeneming van het aantal ongevallen leiden, 
vindt in deze cijfers geen steun. Voorts ziet men, dat bij de 
afdeelingen AC en BC het aantal gevallen van schade aan derden 
in dezelfde verhouding wordt aangetroffen, n.1. 1 op 7, maar dat 
de eigen schade bij B aanmerkelijk talrijker is dan bij A. 

Weliswaar waren bij de meeste gevallen met de schadever
goedingen aan de voortbewegingswerktuigen gelukkigerwijs 
meestal geen groote bedragen gemoeid, maar dat vele kleintjes 
een groote kunnen maken, bleek toch weI eens. 

Voor het overige moge ik ook in dit opzicht verwijzen naar het 
volledige overzicht, in Tabel. 2B vervat. 

Uiteraard droegen de geleidelijk vrijgeviger geworden voor- . 
waarden van verzekering tot vermeerdering van het aantal 
en verhooging van het bedrag der in een jaar uitbetaalde 
schadevergoedingen bij. 

Niet alleen toch werd de franchise meer en meer naar beneden 
gebracht (bIz. 107, 110-112), het was en is bij de Maatschappij ook 
gebruik het be drag ervan, indien het blijkt te zijn overschreden, 
bij de schadevergoedingen niet in mindering te brengen; aan de 
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dee1genooten wordt in dat geval de volle 3/. der beloopen schade 
vergoed, zonder verderen ~ftrek; in geval van minnelijke schik
king van een schade wordt geen franchise toegepast, maar wordt 
ook de schade, die daar beneden blijft voor de volle 8/. ver
goed. 

De vraag of, en - zoo ja - welke vergoeding zou behooren 
te worden betaald voor schade, beloopen ten gevolge van varen 
in ijs, gaf in de laatste jaren tot langdurige gedachtenwisseling 
aanleiding. Tenslotte werd deze aangelegenheid geregeld in dier 
voege, dat zoodra het sleeploon met 100% of meer zal zijn ver
hoogd, ingeval van schade aan de deelgenooten van de afd. A 
geen vergoeding zal worden gegeven, terwijl aan die van B SO% 
zal worden vergoed. Een percentage van SO zou volgens een 
reeds vroeger genomen besluit ook worden vergoed van de 
schade, beloopen bij het vervoer van slappe lading, als mest 
en bies, zonder voldoende schotten (art. 24), alsook van onge
bluschte kalk; daarentegen meende men vervoer van buskruit 
te moeten vrijlaten. 

Een ander punt, dat de aandacht trok, was het veelvuldig 
voorkomende breken van den roerkoning, zoodat van enkele zijde 
bijzonder toezicht daarop niet overbodig geacht werd. 

Overigens was in het algemeen het streven er op gericht de 
deelgenooten zoo weinig mogelijk aan banden te leggen; een 
voorstel om aan motorschepen het sleepen te verbieden, werd 
afgestemd, evenals een om aIleen op te nemen vaartuigen, 
die bevaren worden door hun eigenaren of familieleden, en een 
voorstel om op verhuurde vaartuigen scherpere bepalingen toe 
te passen kon evenmin een meerderheid verwerven, als een, dat 
strekte om de deelgenooten te verplichten met ten minste een 
knecht te varen; men achtte een dergelijk voorstel veel te streng 
en veelal overbodig, waar de schipper in vrouw en/of dochters 
een hulp kan hebben, waara an hij boven een knecht de voorkeur 
geeft. Het vraagstuk der al of niet voldoende bemanning had 
trouwens meer de aandacht. Aan de andere zijde hoedde men 
zich voor overdrijving; zoo verklaarde men zich in 1917 in meer
derheid tegen het voorstel om de kosten van af- en binnen
brengen voor de volle 100% door de maatschappij te doen 
dragen en bleek men achtereenvolgens 10 en 14 jaren later 



116 DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

er evenmin voor te gevoelen dat percentage te vergoeden bij 
Hchting van een gezonken vaartuig en bij totaalverlies. 

Tot verzekering van tuigage en zwaarden en ankers en ket
tingen zonder meer, waarloe in 1917 en nogmaals in 1920 voor
stellen waren gedaan, meende men ook niet te moeten besluiten; 
de controle daarop, aldus oordeelde de vergadering, zou te veel 
bezwaren met zich brengen; het bestuur werd gemachtigd echter 
in voorkomende gevallen groote soepelheid te betrachten. 

Van den aanvang af werd de vergoeding voor de motoren • 
berekend naar de P.K.; een poging om daarin verandering te 
brengen en dat te doen naar den diameter, gedaan in 1930, 
leed schipbreuk; de meerderheid gaf de voorkeur aan de be
staande regeling. 

Hoewel meermalen het verlangen werd uitgesproken om 
een afdeeling voor onderlinge verzekering van inboedel, lijf
dracht en koksgereedschappen aan de Maatschappij te verbinden, 
en tenslotte ook een daarvoor ontworpen reglement werd aan
genomen, bleef de lust om toe te treden slechts matig. Daarom 
werd in 1919 besloten niet een afzonderlijke afdeeling te stichten, 
maar zonder meer van hen, die den wensch daartoe te kennen 
gaven, den inboedel te verzekeren voor zooveel schade betreft 
ontstaan door totaalverlies, brand in de lading, of veroorzaakt 
door hemelvuur, waaraan eenige jaren later werd toegevoegd 
"en zinking". Zij dienen bij hun opgave een staat daarvan over 
te leggen - gouden en zilveren voorwerpen zijn van de ver
zekering uitgesloten - het bedrag der verzekering (waarvoor 
geen kosten in rekening worden gebracht) aanvankelijk gesteld 
op ten hoogste G. 1000.- werd in 1919 tot G. 2000.- verhoogd. 
Zoo was de toestand op het eind van 1937 nog; intusschen maakten 
de meeste deelgenooten geen haast met inzending van den ver
eischten staat, al werd op de noodzakelijkheid daarvan nog weI 
eens gewezen. 

Een poging in 1928 om een afzonderlijke afdeeling "wrak
opruiming" in de verzekering op te nemen (in 1904 vooraf
gegaan door een soortgelijk voorstel om tegen betaling van een 
extrapremie lichtingskosten in Belgie te dekken) yond niet genoeg 
steun; een voorstel van gelijke strekking onderging in 1932 
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hetzelfde lot. Er werd nadien in bestuurs- en aIgemeene ver
gaderingen nog veel over gepraat; reglementen werden ont
worpen en aangenomen ook, maar de zaak bleef op het doode 
punt, tot in 1937 de knoop werd doorgehakt door zonder meer 
wrakopruiming op te nemen bij de rampen in art. 1 vermeld, 
waartegen de dee1genooten gedekt zijn, i.c. tot een bedrag 
van ten hoogste G. 4000.-. 

In 1855 werd een voorstel ingediend om een fonds te stichten 
tot ondersteuning in den winter van behoeftige deelgenooten; 

, men beschouwde dit plan als te veel af te wijken van het eigen
lijke doel, dat de Maatschappij zich had gesteld, zoodat het 
werd teruggenomen. Een voorste1, vele jaren later in 1927 gedaan, 
om tegen bedrijfsschade te dekken, werd evenmin aangenomen. 

/ 

Meer bleek men te gevoelen voor verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid; de directie verleent daarom sedert eenige 
jaren kosteloos haar bemiddeling aan de deelgenooten, die een 
dergelijke verzekering wenschen te sluiten; zij stelde zich te 
dien einde met een andere maatschappij in verbinding; de Friesche 
Maatschappij zelf staat hier buiten. 

Het eerste voorstel om de mogelijkheid te openen elkander 
onderling te waarborgen tegen de nadeelige geldelijke gevolgen 
van de schade, die door de schepen der deeigenooten aan andere 
vaartuigen, drijvende voorwerpen, bruggen, sluizen, remming
werken, e.d. kon worden toegebracht, werd in 1906 ingediend; 
het werd, na een onder alle deelgenooten gehouden stemming, 
met overgroote meerderheid verworpen; ook andere pogingen, 
die daarna werden aangewend, bleven zonder gevoig. 

WeI werd een ontworpen reglement in 1909 aangenomen, 
maar het scheen voorbestemd te zijn den weg te volgen van het 
eerder genoemde reglement voor de inboede1verzekering. 

Het is weI merkwaardig, dat hiervoor niet meer daadwerkelijke 
belangstelling bleek te bestaan, hoewel die met de elders mede
gedeelde cijfers voor oogen (zie bIz. 121 en 123) redelijkerwijs had 
mogen worden verwacht; de deelgenooten van de Friesche Maat
schappij toch zullen weI niet in aIle gevallen van aanvaring, 
waarin zij betrokken waren, de lijdende partij zijn geweest. 
In 1913 werd wederom een ernstige poging gedaan en eindelijk 
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werd met ingang van 1 Maart 1914 een begin gemaakt met de 
"verzekering tegen schade aan Derden"; een jammerlijk ongeval, 
dat een der deelgenooten het vorige jaar in Belgie was over
komen, had meegeholpen om de oogen van velen, die tot nu toe 
onverschillig waren, te openen. 

I Voor verplichte deelneming gevoelde men in groote meerder
heid niet. 

Voorloopig werd tegen een vaste premie herverzekerd, maar 
na een ervaring van drie jaren meende men tot onderlinge draging 
van het risico te kunnen overgaan; zoo ving deze afdeeling haar 
werkzaamheid aan op 1 Maart 1917 met 69 deelnemers en een 
kapitaal van G. 431.000.-. 

Gelijk bij de inboedelverzekering het geval was, stond ook 
hier deelneming aIleen open voor de deelgenooten, die ijzeren 
schepen hadden. 

Het verloop, dat deze afdeeling nam, was bevredigend; de 
toegebrachte schade, waarvoor vergoeding moest worden uit
gekeerd, bleef in haar nu ruim 20 jarig bestaan, binnen redelijke 
grenzen, en dientengevolge de omslag niet onbelangrijk beneden 
het percentage, dat aanvankelijk als vaste premie was geheven 
(zie tabel 2C), terwijl het aantal deelnemers geregeld toenam. 

VI 

De schade, die geleden werd, zou door de deelhebbers gedragen 
worden, in dier voege, dat zij - gelijk het oorspronkelijke artikel 
36 bepaalde - "over hen zou worden omgeslagen naar evenredig
heid van de sommen, waarvoor zij verzekerd zijn." 

Een voorstel in 1869 gedaan door een deelgenoot, die 00.1< reeds 
in 1861 een anderen maatstaf van verdeeling had aanbevolen, 
om daarin wijziging te brengen, aldus dat "voor het vervolg 
de deelgenooten ieder voor een gelijk gedeelte en alzoo hoofdelijk 
deelen in de gewone schade, zonder daarbij in aanmerking te 
nemen de verzekerde waarde hunner schepen, doch bij verlies 
van een schip de schade daarvan over de deelgenooten om te 
slaan naar de som, waarvoor ieder is verzekerd" werd door 
enkelen verdedigd, door de meesten echter bestreden. Men be
sloot dit voorstel, dat "met zorg" bewerkt was, op de omslag
biljetten te doen drukken, teneinde het op die wijze ter kennis 
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te brengen van aIle deelgenooten en dan in de volgende ver
. gadering daaromt.rent een beslissing uit te lokken. 

In 1870 werd echter nogmaals tot uitstel besloten en in het 
daaropvolgend jaar verklaarde men zich met 23 tegen 10 stem
men tegen elke reglementswijziging. 

In 1889 gingen weer stemmen op om in enke1e punten ver
andering te brengen. Ter voldoening aan dit verlangen ontwierp 
de directie daarom in 1890 een nieuw reglement, dat na eenige 
besprekingen aangenomen werd en dat o.m. inhield een bepaling, 
als indertijd voorgesteld, maar verworpen. In overeenstemming 
-hiermede werd over dat jaar van aIle deelgenooten gelijkelijk 
een omslag geheven van G. 5.741>. 

Deze regeling kon blijkbaar toch niet de goedkeuring van de 
overgroote meerderheid wegdragen, althans reeds het volgend 
jaar werd zij weer ongedaan gemaakt en werd besloten de 
schade voortaan om te slaan naar de grootte der schepen, met 

. dien verstande, dat de omslag tot dekking van schade ten 
gevolge van totaalverliezen, evenals tot dusverre, naar de ver
zekerde waarde geheven zou worden. 

De grootte der vaartuigen achtte men een meer juisten m~at
staf dan de verzekerde waarde; immers, z·oo oordeelde men, 
van twee, overigens gelijksoortige, en gelijke schepen van de
zelfde grootte, zal het verschil in waarde veelal gelegen zijn 
in hun ouderdom. Zou nu bij heffing van een ornslag naar de 
verzekerde sommen het oudste en dus tegen een lager bedrag 
verwaarborgde vaartuig minder aan omslag hebben te voldoen 
dan het jongste, dan ware dat onredelijk, omdat het verzekerings
risico bij het eerste geacht mag worden grooter te zijn' dan bij 
het laatste. 

De regeling voldeed in de praktijk goed; stemmen er tegen 
vemam men niet; zij vindt ook thans nog bij de afdeeling zeil- en 
sleepschepen (afd. A) toepassing. 

Na de splitsing echter tusschen zeil- en sleepschepen aan den 
eenen en motorschepen aan den anderen kant werd in de afd. B 
(motorvaartuigen) aIle schade aangeslagen naar de sommen, 
waarvoor de schepen verwaarborgd stonden, totdat in 1935 
het besluit genomen werd den omslag dezer afdeeling te bereke
nen voor de helft naar de verzekerde waarde en voor de andere 
helft naar de tonnemaat der ingeschreven schepen; met dien 
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verstande, dat de schade wegens totaalverlies, zoomede de kosten 
van binnenbrengen, naar het verzekerd kapitaal alleen worden 
gedragen. 

In de afdeeling C werd de schade in de eerste jaren naar de 
verzekerde waarde omgeslagen; met ingang van 1920 geschiedde 
dit over de tonnemaat en na de splitsing tusschen A en B, 
zooeven bedoeld, op denzelfden voet als bij die afdeelingen. 

Na de jaarvergadering ontvangen de deelgenooten een omslag
biljet, inhoudende een volledige opgave van de ongevallen, die 
in het vorig jaar plaats vonden, benevens van de schadever
goedingen en kosten, en aangevend hetgeen ieder als zijn deel 
in den omslag heeft bij te dragen; vooruitbetaling heeft derhalve 
niet plaats. 

Zij, wier deelgenootschap aanvangt dan weI eindigt in den loop 
van een boekjaar, betalen slechts over het gedeelte ervan, waarin 
zij deelgenoot waren; zij dragen niet bij in de schaden, die voor
vie1en v66r den aanvang of na het eindigen van hun lidrnaatschap. 

Dat de berekening van ieders omslag - nu zij in elke afdeeling 
naar een anderen maatstaf, soms in dezelfde afdeeling naar 
meer dan een maatstaf geschiedt, welke zich bovendien in den 
loop van het jaar steeds wijzigt, omdat immers zoowel de ge
zamenlijke tonnemaat als het totaal der verzekeringssommen 
door het toetreden van nieuwe deelgenooten en het verdwijnen 
van andere aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn, -
een tijdroovende arbeid is, die met nauwgezetheid dient te ge
schieden, zal weI niet nader uiteengezet behoeven te worden. 

Deze omslagbiljetten worden tevens gebezigd om besluiten~ 
reglementswijzigingen, voorstellen en andere mededeelingen ter 
kennis van de deelgenooten te brengen; zij verschaffen voorts 
de directie de ge1egenheid hun oordee1 in te winnen nopens be
langrijke aangelegenheden en verrichten ook aldus hoogst nuttig 
werk, daar zij bijdragen tot versterking van den band tusschen 
de maatschappij en hen, die de vergaderingen niet bijwoonden. 

VII 

Reeds in het eerste jaar van haar bestaan kreeg de maat
schappij gelegenheid te toonen, dat zij in een behoefte voorzag; 
een van de deelgenooten beliep schade door ijsgang, ten bedrage 
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van G. 187.28, waarvan 2/3 werd vergoed; omgeslagen over het 
toen verzekerde kapitaal van G. 50.800.- kwam dit uit op on
geveer 24 cent de G. 100.-. Het daaropvolgend jaar raakte 
een deelgenoot tengevolge van vallend water aan den grond 
en moest voor de hulp, die hij genoodzaakt was in te roepen, 
G. 149.- betalen, waarvan een omslag van 19 cent het gevolg 
was, zoodat voor de eerste maal in 1840 maar over 1838 en 1839 
tezamen - de vereischte stukken van het ongeval in '1838 
kwamen te laat binnen, zoodat dit niet meer in de rekening van 
dat jaar opgenomen kon worden - ongeveer 43 cent de G. 100.
verzekerd kapitaal bleek geheven te moeten worden. 

In de volgende jaren vielen Of in het geheel niet (voor het 
laatst in 1854) Of afwisselend 1 tot 3 rampen voor, aileen 1862 
te1de er 4; het groeiend aantal deelgenooten deed hen uiteraard 
talrijker worden; bij de afsluiting van het eerste 25-jarig tijdvak 
bleek tenslotte dat de Maatschappij in 10 jaren van ongevallen 
was verschoond gebleven; dat zij voor 27 aan vergoeding had 
uitbetaald G. 4.077.90; dat ter bestrijding daarvan was geheven 
een omslag van gemiddeld 7 35/100 cent de G. 100.- verzekerd ka
pitaal; en dat de hoogste omslag had bedragen 24 cent, derhalve 
nog niet 1/4. % (zie tabel 2B). 

De oorzaak van die 27 ongevallen was in 12 gevallen aanvaring 
of aanzeiling; 3 gevallen: stranding en afbrenging; 9 gevaIlen: 
stormschade en binnenbrenging; 1 geval: aan den grond raken; 
1 gevaI: ijsgang; 1 geval: brand; terwijI ~en gratificatie van 
G. 50.- werd toegekend aan een deelgenoot, in aanmerking 
genomen de bijzondere omstandigheden, waarin hij schade had 
beloopen wegens ijsgang, met de vermaning echter, voortaan 
voorzichtiger te zijn. 

Derge1ijke gratificaties kwamen er meer voor. In 1897 werd weI 
is waar een besluit genomen dat voortaan niet meer te doen, 
maar hoewel van intrekking daarvan in de Handelingen niet 
blijkt, is daaraan niet de hand gehouden. 

Opvallend is de groote plaats, die aanvaring onder de scheeps
rampen innam. 

Het jaar 1863 staat in de annalen als een stormjaar vermeld; 
vele menschenlevens gingen verloren en zustermaatschappijen 
leden zware verliezen; de Friesche Maatschappij echter bleef 
voor groote schade gespaard. 

I 
I 
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WeI viel voor het eerste totaalverlies, dat de Maatschappij 
leed; devergoeding ervoor bedroeg slechts G. 816.03 en de 
7 andere ongevallen in dat jaar kwamen haar te staan op 
niet meer dan G. 570.44. 

Waren er weI eens redders, die een erg overdreven voorstelling 
hadden van hun recht op hulploon, ook het tegenovergestelde 
kwam voor. Melding mag worden gemaakt van de moedige 
en menschlievende daad van een stoombootkapitein uit Har
lingen, die het vaartuig van een deelgenoot redde en, omdat 
hij daarvoor geen belooning wilde ontvangen, het volgend jaar 
"met een geschenk in zilver, voorzien van een toepasselijke 
inscriptie werd vereerd", een geval, dat overigens niet op zich 
zelf staat. 

Het was echter geen zeldzaamheid, dat getracht werd profijt 
te trekken van de moeilijke positie, waarin zich een vaartuig 
beyond en op meer dan een plaats worden redders in de Hande
lingen minder liefelijk betiteld, al spant onder deze weer een 
verre de kroon. 

In 1871 vonden wederom 2 totaalverliezen plaats, die dat jaar 
stempelden tot het duurste tot zooverre; toch bedroeg de om
slag nog slechts 61 cent de G. 100.-. 

In het algemeen bleef de schade binnen redelijke grenzen 
en meer dan eens kon, gelijk in het verslag over 1863, er van ge
waagd worden, "dat de Friesche Maatschappij blijkbaar onder 
een gelukkig gesternte geboren" of "zigtbaar gezegend" was, 
waar zij verschoond bleef als anderen, gevoelig soms, werden 
getroffen. 

Een duur jaar in de tweede kwarteeuw werd. 1883, een ramp
jaar voor de kleine vaart, waarin onder meer de geheele visschers
vloot van Paesens en Moddergat ten onder ging. Met inbegrip 
van 2 totaalverliezen bereikten de vergoedingen een bedrag van 
G. 6546.70, tweemaal zoo groot alS tot nu toe ooit het geval was 
geweest, en tot dekking waarvan een omslag moest worden ge
heven van 861/ 2 cent de G. 100.-, de hoogste omslag, dien de 
Maatschappij in de eerste halve eeuw, voor houten vaartuigen 
dus, heeft gekend. 

In het totaal bleek aan het einde van haar 50-jarig bestaan 
te zijn uitbetaald een bedrag van G. 50337.835, waaronder 
wegens 12 totaalverliezen G. 14539.10 te zamen. De laagste 
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omslag in dat tijdvak - de 10 jaren, waarin geen omslag had 
geheven behoeven te worden buiten beschouwing gelaten -
was geweest 3,6 cent, terwijl hij gemiddeld 18,75 cent de G. 100.
had bedragen (Zie tabel 2B). 

Ook in deze periode maakten aanvaringen wederom een groot 
gedeelte van de schadegevallen uit; van de 206 rampen waren 
72 daardoor veroorzaakt, 13 vaartuigen werden in dat tijdvak 
uit het ijs bevrijd. 

In de volgende kwarteeuw beliepen de vergoedingen 
G. 108.587.58, waarvan wegens 23 totaalverliezen (aIle van 
houten vaartuigen) G. 26.086.53. 

Tot zoover was nog steeds het reglementaire 2/3 deel- sedert 
1901 3/, deel- van de geleden schade kunnen worden uitbetaald 
en was zij nog nimmer te boven gegaan het ook nu nog geldend 

.. percentage van 2 van het verzekerde kapitaal, boven hetwelk 
sedert 1851 (zie bIz. 107) niet zou mogen worden vergoed. 

Toen echter het ingeschreven kapitaal van de afd. A door de 
afneming van het aantal houten vaartuigen bedenkelijk was 
gaan dalen, deed zich - nadat in 1906 het aan schade vergoede 
bedrag een percentage van 1 was te boven gegaan en voor de 
eerste maal het voorschrift van de tweede zinsnede van art. 33, 
luidende: "De rente, die het reservefonds afwerpt, wordt bij dat 
fonds gevoegd en wordt in" de jaren, waarin de schade meer 
bedraagt dan 1 % van de verzekerde waarde, tot dekking daar
van gebruikt", toepassing had gevonden - in 19.1 0 en vervolgens 
nogmaals in 1911 en 1913 dat verschijnsel voor. WeI werd uit 
de niet onaanzienlijke reserves geput, zoodat de vergoedingen 
over de jaren 1910 en 1911 nog ongeveer voor 8/, konden plaats 
hebben, over 1913 echter was de schade in verhouding tot het 
luttele verzekerde kapitaal van de nog slechts 64 deelnemers 
z66 hoog, dat niet meer dan 53% bleek te kunnen worden 
vergoed. 

Roewel de daling van het aantal schepen zich bleef voortzetten, 
herhaalde dit geval zich niet; daar evenwel het risico van deze 
steeds slinkende afdeeling voor de deelnemers Iangzamerhand 
te groot werd geacht, werd met ingang van 1918 tot opheffing 
ervan besloten, terwiji de nog overgebleven schippers in de afd. B 
(ijzer) werden ingedeeld (zie bIz. 10 1 en tabellen 2A en 2D). 

Ret is weI opmerkelijk, dat de houten vaartuigen daarna zoo 
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goed als niet meer tot de verliezen bijdroegen; in meer dan een 
jaar hadden zij zelfs in het geheel geen schade. 

Gelijk van 1884 af tot 1901 de ijzeren schepen tusschen de 
houten opgenomen werden, geschiedde dat in het tijdvak 
1918-1930 met de houten tusschen de ijzeren; in de jaren 
1901-1918, bestond er tusschen beide afdeelingen een volledige 
scheiding en droeg elk haar, toen over de tonnemaat omge
slagen schade. 

De gemiddelde omslag in die jaren bedroeg voor de deelge
nooten der afd. A bijna 141/2 cent, voor die van B 93/, cent de ton, 
terwijl daarenboven wegens totaalverlies over het kapitaal is 
moeten worden geheven in de afd. A 12 maal een omslag, af
wisselend van 20 cent tot G. 1.52, gemiddeld 51 cent de G. 100.-; 
en in de afd. B slechts eenmaal, en weI 26 cent. Zou men tegen 
deze vergeIijking aanvoeren, dat zij in zoover niet zuiver gesteld 
is, dat het risico, dat de houten schepen toen liepen in verband 
met het steeds kleiner wordende aantal ervan, geen juist beeld 
meer gaf, dan worde de juistheid hiervan bij voorbaat toegegeven. 

Met de verdwijning van de houten schepen werd de periode 
van geregeid terugkeerende totaalverliezen afgesloten. N a het 
Iaatste in 1913, van een deelgenoot, die nog slechts 10 dagen 
verzekerd was, had weI is waar het volgend jaar het eerste zoo
danige verlies van een ijzeren vaartuig plaats, maar het werd 
1928 voor dit door een tweede werd gevolgd. Na dien tijd had 
de Maatschappij tot heden geen totaalverlies te betreuren, zoo
dat tegenover de 36 verliezen van dien aard van houten vaar
tuigen sedert de oprichting tot en met 1913 - of wi! men 1930, 
toen het laatste houten schip de Maatschappij verliet - met een 
vergoed bedrag van G. 41303.63, staan 2 van ijzeren schepen 
van 1884 tot heden met een bedrag van G. 7200.-. 

Niet alleen dit laatste totaalverlies stempelde 1928 tot een 
ongunstig jaar, ook de overige schade was belangrijk, zoodat 
dit jaar voor de ijzeren vaartuigen veruit het onf~rtuinlijkste 
was; de omslag toch bedroeg 381/ 2 cent de ton, waarmee hij 
reeds hooger was dan eenig jaar te voren en bovendien moest 
over het kapitaal nog worden geheven 11 cent de G. 100.-. 
Gelukkig kan daarnaast en herhaaldelijk worden gewezen op 
meer, dikwijls zeer, voorspoedige jaren, zoodat de gemiddelde 
omslag een aanmerkelijk gunstiger beeld vertoont. 
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In de vierde kwarteeuw bleken de vergoedingen te zijn ge
stegen tot G. 266.123.956, zoodat de Maatschappij na volbrenging 
van haar honderdste levensjaar in het geheel uitkeerde een bedrag 
van G. 425.049.37, d.w.z. wegens eigen schade en met inbegrip 
van alle kosten; in de afd. C. werd sedert haar oprichting (1917) 
tot heden betaald G. 94012.24. 

Voor de specifieke bedragen en de omsiagen, die geheven 
werden tot dekking ervan, zij het mij vergund te verwijzen 
naar de tabellen 2B en 2C. 

De scheepsrampen gingen niet altijd gepaard met materieele 
verliezen alleen; helaas vielen, zij het ook minder dan bij de 
zeevaart, nu en dan menschenlevens te betreuren en weI in: 

1843: Pieter Jan Drost, van Surhuisterveen, die blijkbaar 
tijdens stormweer overboord sIoeg en verdronk; verlies van 
of schade aan zijn vaartuig wordt niet vermeld; 

1871: D. van Getzen en E. Schoonhoven, die beide met 
hunne huisgezinnen den dood in de golven vonden; het 
schip van eerstgenoemde liep bij Stavoren op de kust en 
werd verbrijzeld, dat van den tweede zonk in de nabijheid 
van Harlingen; 

1881: J. A. Dijkstra met vrouw en vijf kinderen; zijn met 
steen geladen vaartuig, dat onder Schokland voor anker lag, 
liep door een woedenden storm onder water; 

1896: K. Vlietstra met vrouw, dochter en knecht; zijn schip 
zonk onder Enkhuizen; 

1926: G. Bruins met vrouw, vier kinderen en knecht; het vaar
tuig verdween in de buurt van Harlingen in de diepte; 

1928: E. ter Stege met vrouw en tien kinderen; zijn schip, 
de Noordster, zonk bij Terschelling; en dat van H. Meijer, de 
Nieuwe Zorg, ging in de Steenbergsche Vliet ten onder met 
Meijer zeU, zijn vrouw en drie kinderen. 

AIle bovengenoemde ongevallen vonden hun oorzaak in zwaar 
stormweer; van onzeewaardigheid der schepen is niet gebleken, 
evenmin van verzuim, onvoorzichtigbeid of onkunde van de 
opvarenden. 

In 1884 verloor de vrouw van deelgenoot U. G. Hazewindus 
aan den Kaag bij Sassenheim het leven tengevolge van brand, 
veroorzaakt door een ontploffing van de petroleum en naphta, 
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waarmee het schip geladen was; de heldhaftige pogingen van 
den zoon om zijn moeder te redden bleven helaas vruchteloos. 

VIII 

Het richtsnoer, waarnaar het bestuur zich bij het regelen 
der aan de deelgenooten overgekomen schadegevallen, liet leiden 
vond ik niet onaardig in een van de eerste Handelingen ge
kenschetst: "En hoezeer de rampen bij eene zeeassurantie merk
baar verschillen van die eener Brandwaarborgmaatschappij 
voor gebouwen en goederen, of schoon de wijze, waarop de eersten 
voorvallen voor eene ongelijke beschouwing vatbaar is, zoo heeft 
eene verzekering als de onze toch dit vooruit, dat een deelhebber 
zijn schip niet roekeloos moedwillig kan wagen, in het vooruit
zicht van daardoor voordeel te jagen, omdat toch altoos zijn 
leven, voor ieder zoo dierbaar, daarbij in gevaar is, hetwelk de 
kwaadwilligen aan den vasten wal kunnen redden", "Het kan 
derhalve niet anders, of men moet de oorzaak der rampen be
stendig aan een ongelukkigensamenloop van omstandigheden 
toeschrijven en dezelve niet met eene te verregaande gestreng
heid beoordeelen". 

Of het tegenwoordig levend geslacht, met de gevallen van 
"wegbrengen" tijdens en na den grooten oorlog voor oogen en 
mogelijk minder eenvoudig van harte, dezen leidraad zonder 
voorbehoud tot den zijne zou maken, valt wellicht te betwijfelen, 
maar hoe dit zij, gezegd mag worden, dat het bestuur in het alge
meen bezield was met den oprechten wil om de hem toevertrouw
de belangen naar eer en geweten te behartigen. 

De ongevallen werden met nauwgezetheid en volstrekte on
partijdigheid behandeld; meermalen werd het oordeel van de 
algemeene vergadering zelf ingeroepen, terwijl den belanghebben
den deelgenoot steeds ruimschoots gelegenheid werd gegeven zijn 
belangen tegenover het bestuur of in die vergadering te bepleiten. 

Maar de grootste toewijding en de beste bedoelingen zijn niet 
steeds in staat te voorkomen, dat iemand zich te kort gedaan 
acht en zoo vind ik, hoewel sporadisch, gewag gemaakt van 
deelgenooten, die zich niet bij een gevallen beslissing wenschten 
neer te leggen. 

Een enkele maal is er ook sprake van een deelgenoot, die niet 
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het juiste begrip toonde te bezitten van wat het wit zeggen 
onderling verzekerd te zijn en wiens lidmaatschap als gevolg 
daarvan werd opgezegd, gelijk het geval was met iemand, die 
een mededeelgenoot had bijgestaan en daarvoor ~en, naar het 
oordeel van de algemeene vergadering, aan welker beslissing 
dit punt werd onderworpen, buitensporig hooge belooning meen
de te mogen verlangen. 

Een ander gaf in ernstige mate blijk van gemis aan bereid
willigheid om mee te werken tot een, naar de meening van het 
bestuur, bevredigende afwikkeling van een schadegeval. 

Van bedrog en opzettelijke bevoordeeling ten koste van de 
Maatschapp'ij is weinig gebleken; een geval van fictieve redding 
is bekend; de deelgenoot, die zich - jaren geleden - daartoe 
leende, kreeg echter gewetenswroeging en zond de ten onrechte 
genoten gelden terug aan de directie, die te dien einde zich tot 
geheimhouding verplichtte. 

Geschillen met deelgenooten,overigens nogal zeldzaam, werden 
doorgaans spoedig tot een oplossing gebracht; moeilijkheden, 
die elders werden ontmoet, waren uiteraard talrijker. De arbeid, 
die verricht moet worden eenerzijds om rechtmatige eischen 
ingewilligd, anderzijds onredelijke teruggewezen, of tot hun 
juiste verhoudingen teruggebracht te zien, was meer omvangrijk; 
aan verlangens van de laatstgenoemde soort toch ontbrak het 
veelal niet. 

Gevallen, waarin voor het binnenbrengen van een vaartuig 
onderscheidenlijk G. 1500.-, G. 1100.-, G. lOOO.-werd verlangd 
en na breedvoerig beraad met G. 300.-, G. 4S0.~ en G. 250.
genoegen genomen werd; waar aanvankelijk G. 700.- werd ge
eischt en G. 100.- werd aanvaard; waar een hulploon van G. 500 
werd gevorderd, terwijl tenslotte erkend werd, dat G. 75.- een 
goede belooning was, en soortgelijke vormen schering en inslag. 

Niet altijd kon de hulp van den rechtsgeleerden raadsman 
worden ontbeerd; niet steeds was de processueele weg te 
vermijden. 

Werd het eerste proces, waarin de Maatschappij betrokken 
werd in 1864, met vlag en wimpel door haar gewonnen, minder
voorspoedig ging het haar met een ander, waarin door de 
toenmalige rechtbank te Hoorn vonnis gewezen werd. "De 

r 
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ongehoorde eisch - aldus de Handelingen - van de z.g.n. 
helpers van onzen deelgenoot T. van G. 600.- werd niet alleen 
toegewezen tot een bedrag van G. 500.-, maar de Maatschappij 
werd bovendien nog in de kosten van G. 420.- veroordeeld." 

Deze uitspraak wekte blijkbaar hevige verontwaardiging en 
leidde tot de ontboezeming "het is te betreuren, dat zulke on
christelijke handelingen nog door de regterlijke magt worden 
beschermd, waardoor de ondeugd wordt gestijfd". 

Het eerstbedoelde proces, waarmee, gelijk het in de Handelingen 
heet, "de Maatschappij vanwege een deelgenoot (die zijn schip 
door zorgeloosheid in Zeeland verloren had) door een regtsgeleerde 
werd bestookt", leidde tot de aanvulling van het reglement; 
aan art. 20 werd n.1. toegevoegd een zinsnede,luidende: "Voorts 
zal bij het ontstaan van eenig geschil over het regt tot schade
vergoeding, of op welke andere wijze ook met betrekking tot de 
toepassing van dit reglement door directeuren en commissarissen 
in hoogste ressort uitspraak worden gedaan, en zuilen de deel
genooten verpligt zijn, daarin te berusten, zonder zich daartegen 
in rechten te bemoeilijken, van welk recht zij geacht worden 
afstand te hebben gedaan"; waardoor, zoo gaan de Handelingen 
verder voort, "dit eerste proces tevens het laatste zal zijn 
waarmee de Maatschappij kan worden bemoeilijkt". 

Aangenomen mag worden: "van de zijde der deelgenooten" 
al staat het er niet met zooveel woorden bij vermeld. 

Deze regeling werd echter blijkbaar toch niet juist geacht, 
zoodat in 1890 een verplichte arbitrageclausule in de plaats trad 
van bovengenoemde zinsnede, en voortaan uitspraak zou worden 
gedaan door drie scheidsmannen, waarvan een door Commis
sarissen, een door den belanghebbenden deelgenoot en een d90r 
directeuren zou worden benoemd; deze regeling geldt ook thans 
nog. 

De ramingen van de bedragen, waarvoor de beloopen schade 
zon kunnen worden hersteld, liepen meermalen opvallend uiteen. 
Ik vond voor een geval naast een begrooting van G. 2000.
een aanbieding van een tweede werf van ten hoogste G. 1000.
en de Maatschappij, die het werk aandenlaatstbedoelden scheeps
timmerman had opgedragen, ontving van dezen tenslotte een 
kostenberekening van ruim G. 800.-. In een ander geval 
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bleek een schade, aanvankelijk geraamd op G. 600.-, ten ge
noegen en met instemming van den getroffen deelgenoot zelfs 
voor een bedrag van G. 36.- te kunnen worden hersteld. 

IX 

"Ten einde de directeuren in staat te stellen alle schade 
op den bepaalden tijd te kunnen voldoen, zal door elken deel
nemer bij den aanvang der deelneining een voorschot moeten 
worden gedaan ten bedrage van een percent der getauxeerde 
of verzekerde waarde van deszelfs vaartuig". 

Aldus luidde bij de oprichting der Maatschappij het oor
spronkelijke art. 32, dat in · den loop der jaren weI is waar 
enkele, overigens weinig ingrijpende, yeranderingen onderging, 
maar waarvan de kern onaangetast bleef. 

In h.et honderdjarig bestaan der Maatschappij hebben de deel
genooten steeds, onafhankelijk van de vraag, of zij houten, dan 
wei ijzeren, zeil-, sleep- of motorvaartuigen bevoeren, onafhanke
lijk ook van de grootte en verzekerde waarde daarvan, moeten 
storten 1 % van de som, waarvoor zij in de verzekering werden 
opgenomen. 

Daarentegen werd ook nimmer meer verlangd dan 1 %, be
houdens een uitzondering en weI deze: tengevolge van het eerder 
geschetste grootere risico aan de verzekering van de steeds 
kleiner wordende afdeeling A (destijds hout)verbonden, werd het 
in 1908 noodig geacht, de qeelnemers daarvan, wier voorschot 
G. 30.- of minder bedroeg, te verplichten, dat met G. 10.- te 
verhoogen. 

Ais tijdens den duur der verzekering om een of andere reden 
een hoogere waarde aan hun schepen werd toegekend, moesten 
zij het bedrag van het voorschot verhoogen, bij verlaging daarvan 
werd echter van het eens betaalde geen gedee1telijke restitutie 
verleend. 

Toen in 1918 de sommen, waartegen de schepen verzekerd 
stonden, algemeen te Iaag geacht en over de geheele lijn met 50% 
verhoogd werden, moesten eveneens de voorschotten dienover
eenkomstig worden aangevuld. 

"Dit voorschot wordt bij de deelneming en niet ieder jaar 
bctaald, terwijl het beloop daarvan het afzonderlijk eigendom 
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der deelnemers zal blijven en aan ieder van hen bij het verlaten . 
der Maatschappij, doch renteloos, zal worden gerestitueerd", 
heette het verder in art. 33, m.a.w. het behoorde terstond ineens 
te worden gestort; storting in termijnen was niet toegestaan. 
Met het oog echter op de moeilijke tijdsomstandigheden wex:d in 
de jaarvergadering van 1937 aangenomen een voorstel, om de 
betaling in twee gelijke helften mogelijk te maken, met dien 
verstande, dat de tweede helft uiterlijk zes maanden na den 
aanvang van het lidmaatschap dient te zijn voIdaan. 

Alle deelgenooten behouden mitsdien voor hun voorschotten 
een vorderingsrecht op de Maatschappij, dat opeischbaar wordt 
bij eindiging van hun lidmaatschap; en allen, die in den loop 
van haar honderdjarig bestaan de Maatschappij verlieten, hebben 
de aldus gestorte geiden zonder eenige korting terugontvangen. 
De voorschotten dienen uitsluitend tot betaling der schadever
goedingen en gemaakte kosten; toen in de eerste kwarteeuw 
er nog weI eens een jaar verliep, waarin geen schade voorviel, 
was het bedrag ervan derhalve aan het einde van dat jaar on
verminderd aanwezig; het behoeft geen betoog, dat dit geval 
zich niet meer voordoet. 

WeI kwam het tegenovergestelde bij de toenmalige afd. A 
(hout) in de Iaatste jaren van haar bestaan voor, toen de uit
gaven verhoudingsgewijs zoo aanzienlijk waren (zie biz. 157 tabel 
2 D) dat zij 1 % van het verzekerde kapitaal overtroffen, met het 
gevolg, dat er zich bij de afsluiting van genoemde jaren geen 
gelden van de voorschotrekening meer in kas bevonden; die re
kening wees, al was het tijdelijk, een tekort aan, zoodat de 
reserve te hulp geroepen moest worden. 

De deelnemers van de verzekering tegen Schade aan Derden, 
die (zie biz. 118) aanvankelijk onder herverzekering geschiedde, 
behoefden geen voorschot te storten; dit werd ook nog niet 
noodig geoordeeld, toen men overging tot onderlinge dekking 
van dit risico. 

Bij de splitsing echter tusschen zeil- en sleepschepen en motor
vaartuigen achtte men het raadzaam ook hiervoor een voorschot 
te verlangen en wei van 1/2% van de verzekerde waarde, waar
mede men meende te kunnen voistaan. 

Zij, die reeds deelgenoot waren van die afdeeling, behoefden 
geen geiden te storten; de, door hen verschuldigde betalingen 
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werden uit het inmiddels gevormde reservefonds bewerkstelligd. 
Zij, die tot beide afdeelingen toetreden, d.w.z. tot A en AC, 

of tot B en BC, zijn derhalve verplicht als voorschot te storten 
een bedrag, overeenkomende met P/2% van de som, waarvoor 
hun vaartuig in de Maatschappij wordt opgenomen. 

In verband met het voorschrift van art. 30 van het reglement, 
bepalende, dat de vergoeding van de schade in een geheel jaar 
voorvallend een bedrag overeenkomend met twee percent van 
het verzekerde kapitaal niet mag te hoven gaan, is weI eens 
de bedenking vernomen, dat een dergelijke storting te laag zou 
kunnen zijn, daar immers in het ongunstigste geval in elk van 
de beide afdeelingen 2% van het ingeschreven kapitaal zou kunnen 
blijken als vergoeding te moeten worden uitbetaald. 

Daartegen kan worden opgemerkt, dat de sommen, waarvoor 
de schepen verwaarborgd staan, voortdurend aan verlagingonder
hevig zijn, zoodat de totale, op een zeker oogenblik verzekerde 
waarde steeds lager is dan die, waarvoor de vaartuigen aanvan
kelijk in de Maatschappij werden ingeschreven en in overeen
stemming waarmee de voorschotten werden bepaald; en daar 
deze in geval van verlaging niet gedeeltelijk worden terugge
geven, is het duidelijk, dat het gezamenlijke be drag daarvan in 
elke afdeeling steeds hooger zal zijn dan 1 %, onderscheidenlijk 
1/2%, van de op een gegeven oogenblik verzekerde sommen. 

Op 30 November 1935 b.v. bedroeg het verzekerde kapitaal 
in de afd. A G. 3.857.425 en het gestorte voorschot G. 46.438,99; 
van B waren die cijfers G. 3.317.050 en G. 39.734,30, m.a.w. de 
voorschotten voor die afdeelingen bedroegen iets meer en iets 
minder dan 1 10/100% van de op dien datum verzekerde waarde 
en daar bij de afdeeling C eenzelfde verhouding aangetroffen 
wordt, kan het geIoiddelde voorschot van de deelgenooten der 
afdeelingen AC en BC gesteld worden op ongeveer 80/100 %. 

Dan dient niet te worden vergeten, dat de reserve daar is, 
om zoo noodig tijdelijk bij te springen; voorts, dat het bestuur 
kan gebruik maken van de hem in art. 27 verleende bevoegdheid; 
dat overigens, buiten beschouwing gelaten de laatste levensjaren 
van de wegsmeltende afd. houten schepen, een thans lOO-jarige 
praktijk de onwaarschijnlijkheid heeft aangetoond van een eigen 
schade van meer dan 2% in een jaar, zoodat een schade van 2% 
van het ingeschreven kapitaal in elk der twee afdeelingen in 
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hetzelfde jaar welhaast a1s uitgesloten beschouwd mag worden. 
De hoogste omslag immers bedroeg zelfs voor de houten 

schepen nog niet 7/8%; die van de ijzeren bleef belangrijk daar 
beneden, terwijl een ervaring van ruim 20 jaren heeft uitgewezen, 
dat in ~en jaar de schade in een afdeeling C bijna 3/8% heeft 
bedragen, en overigens niet de helft daarvan bereikte. 

Uiteraard blijft het geboden de zich voortdurend wijzigende 
omstandigheden in het oog te houden en zich daarvan terdege 
rekenschapte geven; in de laatste jaren toch zijn zoowel de inhoud 
als de verzekerde waarde der vaartuigen aanmerkelijk toegeno
men, terwijl de voorwaarden van verzekering werden verruimd. 
Mochten daarmede, gelijk ook met de verzekering van de motor
va;.l.rtuigen, ervaringen worden opgedaan, die zouden wijzen 
op de noodzakelijkheid om tot verhooging van het voorschot over 
te gaan, dan zou de tijd daarvoor kunnen aanbreken. 

Thans schijnt die noodzakelijkheid er nog niet te zijn; daarbij 
komt, dat de directie eensdeels den deelgenooten in benarde 
omstandigheden hoogst ongaarne nieuwe lasten zou zien opge
legd, terwijl zij anderdeels, bewust als zij zich is van de, althans 
in de laatste tijden, weinig benijdenswaardige taak om voor de 
zich onder haar beheer bevindende gelden een deugdelijke, 
zoowel als loonende belegging te vinden, eerder geneigd is de 
toevloeiing van gelden te beperken dan te bevorderen. 

De saldi der voorschotrekeningen bij de afsluiting van een 
dienstjaar (zie tabel 2D) geven mitsdien aan de bedragen, die 
na aftrek van de in dat jaar beloopen schade en gemaakte kosten 
in kas moeten zijn; ter vinding van het zuivere bedrag van de 
in het totaal door de deelgenooten gestorte voorschotten ver
meerdere men ze met het bedrag van den omslag van dat jaar, 
gelijk vermeld in tabel 2B. 

De rente, die van de voorschotten werd gekweekt, werd aan
vankelijk mede gebezigd tot betaling van de schadevergoeding. 

Sedert 1890 wordt die weg niet meer gevolgd, maar ontvangt 
elk der deelgenooten voor zich 4% rente van het door hem 
gestorte voorschot; hij vindt het bedrag ervan, gelijk voorheen ook 
van het reservefonds (zie biz. 135), vermeld op het omslagbiljet. 

De renterekening met de deelgenooten geschiedde in het 100-
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jarig tijdvak op den voet van 4%; toen de aard der belegging 
zich wijzigde (zie bIz. 137) en in sommigejarenmeerdangenoemd 
percentage werd gemaakt, kwam het bedrag ervan rechtstreeks 
den deelgenooten ten goede; uit dezen hoofde ontvingen zij van 
192~1930 ongeveer G. 4000.- extra; na dien tijd werd de 
extrarente aan de revervefondsen ten goede gebracht. 

x 

De Maatschappij had een eerbiedwaardigen leeftijd bereikt 
voor een reservefonds tot stand kwam. 

WeI was in het jaar 1859 een voorstel gedaan om "eene 
premie te heffen, teneinde bij buitengewone rampen daaruit 
de schade te vergoeden", maar uitgesteld tot de volgende 
vergadering en daama nogmaals, leidde het niet tot een besluit. 

Eerst in 1884 ging men tot oprichting ervan over, blijkbaar 
onder den indruk van het ongeluksjaar 1883, waarvan hierboven 
een enkel woord werd gezegd. Men besloot de deelgenooten jaar
lijks G. 1.- tot dat doel te doen bijdragen en de aldus gestorte 
gelden bij het verlaten van de Maatschappij renteloos terug te 
geven. 

Een enkele maal .kwam de wenschelijkheid ter sprake om de 
bijdrage te verhoogen; men bleek in het algemeen het ermee eens 
te zijn. Daarom kwam in 1904 het voorstel om het fonds te ver
sterken, zoodanig, dat ieder jaarlijks zou storten 1 per mille van 
het bedrag, waarvoor hij verzekerd was, terwijl de aldus gestorte 
gelden met rente zouden worden terugbetaald als hij de Maat
schappij verliet. 

In beginsel vereenigde de vergadering zich met het denk
beeld, de storting achtte men echter te zwaar; zij zag blijk
baar ook het weinig logische in van een bepaling, om behalve 
de gestorte gelden zelf, daarenboven nog de volle inmiddels 
daarvan gekweekte rente, weder te moeten afstaan en besloot 
daarom voortaan van iederen deeInemer van de afd. B jaarlijks 
voor ten hoogste 15 jaren, G. 3.- te doen bijdragen en deze gelden 
bij het eindigen van het deelgenootschap terug te betalen, evenals 
tot dusver evenwel renteloos. 

Voor de leden der afd. A (hout) bleef de storting op G. 15.
in totaal bepaald, met dien verstande, dat nieuwe deelgenooten 
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dit bedrag terstond bij hun toetreding in zijn geheel dienden te 
voldoen. 

Reeds in 1906 kwam er wederom een voorstel tot versterking 
der reserves; een besluit werd daarop niet genomen. 

Na oprichting van de afd. C werd ook daarvoor met de vorming 
van een reservefonds aangevangen; het was hieruit, dat de voor
schotrekeningen van de afd. AC en BC in 1929 volgestort werden 
(zie bIz. 130), het daama overgeblevene legde den grondslag 
voor de nieuwe reservefondsen van deze afdeelingen. Deze vier 
waren tezamen op 31 December 1933 gestegen tot G. 36.995.65. 

Inmiddels was de vraag gerezen, of de verplichting om aan 
deelgenooten, die de Maatschappij verlieten, de door hen ten 
behoeve van deze fondsen gestorte gelden terug te betalen, in 
overeenstemming te brengen was met het doel van een reserve
fonds, dat immers uit zijn aard bestemd is om te worden aan
gesproken in geval van bijzondere rampen en dat mitsdien 
zou kunnen verdwijnen, althans aanmerkelijk zou kunnen ver
minderen. 

Ter voorkoming van juridische, zoowel als practische IIloeilijk
heden, die daaruit zouden kunnen voortvloeien, werden in 1933 
de reglementaire bepalingen nopens de reservefondsen herzien; 
men besloot nieuwe te stichten zonder daaraan te verbinden een 
verplichting tot terugbetaling. Deze fondsen zouden gevormd 
worden door jaarlijksche bijdragen van 1/2 cent de G. 100.
verzekerd kapitaal; aldus zouden zij, naar men meende, beter 
aaIl hun doel kunnen beantwoorden. 

Tevens nam men het besluit, om de bedragen, die de deelge
nooten ieder voor zich tot dusver tot de oude fondsen hadden 
bijgedragen, bij wijze van vooruitbetaling aIle terug te betalen, 
zoodra de nieuwe dat zouden toelaten. Om verschillende redenen 
ging men daartoe reeds in 1934 over; een som van ongeveer 
G. 17.000.- kwam hun toen ten goede (zie tabel 2E); daama 
bleef op 31 December van dat jaar een bedrag aan "werkelijke" 
reserve van G. 19887.84 over. 

Naast de bovengenoemde reserves werd in 1934 overgegaan 
tot vorming van een "reserve tegen verliezen op beleggingen", 
om administratieve redenen voomamelijk en hoofdzakelijk be
doeld als een rekening om de koersschommelingen, die de ' be
leggingsfondsen mochten aanwijzen, op te vangen, ter voor-
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korning van de noodzakelijkheid om die telken jare te moeten 
verrekenen. 

Nieuwe deelgenooten behoeven bij hun toetreding niet bij 
wijze van inkoop een evenredig deel der reservefondsen daarin 
te storten; zij deelen onmiddellijk en ten volle in de voordeelen 
daarvan met de anderen, zonder eenige betaling. Door sommigen 
wordt dit als een in zekeren zin bevoorrechting gevoeld en daar
om werd aangedrongen een dergelijke · inkoopsom te vorderen; 
tot heden werd daartoe evenwel nog niet besloten. 

De reservefondsen waren sedert hun oprichting geleidelijk 
grooter geworden; met uitzondering toch van enkele onbeteeke
nende bedragen, die er aan onttrokken waren, had zich nimmer de 
noodzakelijkheid voorgedaan daarop een beroep te moeten doen; 
de stortingen er in bleven geregeld doorgaan en de gekweekte 
rente werd volledig er aan toegevoegd, althans tot 1915. 

Toen werd besloten een dee1 ervan aan de deelgenooten ten 
goede te doen komen, in dier voege, dat hun, zoodra zij achter
eenvolgens G. 15.-, G. 30.- en G. 45.- zouden hebben bij
gedragen, over die bedragen jaarlijks rente vergoed zou worden. 

Hoewel op die wijze geregeld een niet onaanzienlijk gedeelte 
. van de gekweekte rente niet meer in deze fondsen vloeide, 
bleef hun groei aanhouden; immers, behalve het door de deel
genooten gestorte gedeelte, waarvan nog geen rente aan hen 
behoefde te worden vergoed, bestonden zij uit in den loop der 
jaren geaccumuleerde rente, die langzamerhand was opge
loopen. 

Sedert de bovenbedoelde wijzigingen van de reservefondsen 
heeft geen terugbetaling meer plaats; de gekweekte rente wordt 
jaarlijks er aan toegevoegd. 

XI 

Een enkel woord moge nog gezegd worden over de organisatie. 
Opgericht door niet-schippers, bevatte het regleinent van den 
beginne aan een oligarchische c1ausule met betrekking tot een 
aan directeuren toekomend benoemingsrecht. 

Tegenover de bedenkingen, die daartegen mogelijk zijn in 
te brengen, stonden vermoedelijk grootere voordeelen, als een 
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waarvan bestendigheid in het bestuur zou zijn te noemen, die 
in de kringen, waarin de Maatschappij zich beweegt, niet gering 
geacht moeten worden; in elk geval de Maatschappij heeft er 
zich weI bij bevonden. 

De taak van de directeuren was en i~ nog een bij uitstek be
sturende en administratieve, een enkele maal stellen zij zlch 
ter plaatse op de hoogte van de ongevallen en nemen aan be
sprekingen tot regeling daarvan dee!. 

Met de aan directeuren verleende bevoegdheden gingen en gaan 
nog steeds verplichtingen gepaard, die elders doorgaans niet 
worden aangetroffen. Uit de bepalingen toch van het oor
spronkelijke art. 8: "De directeuren zullen met de geheele ad
ministratie der maatschappij belast en mitsdien verpligt zijn, 
daartoe de noodige registers aan te leggen en te zorgen, dat de
zelve behoorlijk en zooveel mogelijk dagelijks worden bijgehouden" 
- ook thans nog vrijwel ongewijzigd van kracht - vloeien 
voor hen Iasten voort, die - al worden zij door belanghebbenden 
blijkbaar weI eens uit het oog verloren - waarlijk niet gering 
geacht moeten worden. 

Het technische gedeelte werd in handen van Commissarissen 
gelegd; zij beoordeelden de waarde der schepen, zoowel die reeds 
ingeschreven zijn, als die waarvan verzekering wordt verzocht, 
de ingeleverde overtuigingsstukken als een ongeval had plaats 
gevonden, al zal men zich daarbij directeuren niet Iouter als 
toeschouwers moeten voorstellen; zij gingen, als dat noodig ge
oordeeld werd, persoonlijk een onderzoek instellen, al werd dit 
aanvankelijk niet geregeld gedaan. Deze taak, die aanvankelijk 
geleidelijk zwaarder werd, rust ook thans nog op hen. In den 
beginne werd "de som, waarvoor verzekering geschiedt, bepaald 
naar de waarde des vaartuigs, welke waarde door den deelnemer 
zal worden opgegeven" - men kende elkaar en elkaar's schip 
van haver tot gort -; bij den groei der Maatschappij kon dit 
gebruik niet gehandhaafd blijven (zie bIz. 110). 

Dezelfde reden Ieidde er toe, dat de schade meer en meer 
persoonlijk werd opgenomen (bIz. 108/9); na aanstelling van 
een gesalarieerden commissaris werd dit regel en nu sedert 
een reeks van jaren twee experts in vasten dienst voorzien zijn 
van een spoorabonnement, wordt hiervan niet meer afgeweken. 

Uiteraard is de taak van Commissarissen hierdoor verlicht. 
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Directeuren leggen in de gewone jaarlijksche vergadering 
rekening en verantwoording af van het door hen gehouden 
beheer. 

De rekening wordt niet goedgekeurd, dan nadat zij "door 
een commissie uit de comparanten te benoemen, is nagezien en 
gearresteerd", luidde art. 48 van het reglement van 1837. 

Dit nazien was aanvankelijk uiteraard eenvoudig en daar de 
gelden zich onder berusting van Directeuren bevonden, die daar
voor zekerheid stelden, was ook met het nagaan daarvan 'niet 
veel tijd gemoeid. 

Toen echter de rekening geleidelijk in omvang ging toe
nemen, besloot men in 1894 daaraan een verificatie in de ver
gadering van commissarissen te doen voorafgaan, in dier voege, 
dat beurtelings twee of drie hunner daarmee beIast werden. 
Dit gebruik leidde in 1901 tot een reglementair voorschrift. 

Naarmate deze verificatie meer en meer tijd in beslag ging ne
men en het als een bezwaar gevoeld werd, dat die aan de bestuurs
vergadering zelf moest worden onttrokken, werd in 1931 een 
afzonderlijke dag en weI die v66r de vergadering, daarvoor 
bestemd. 

Soortgelijke overwegingen leidden in 1937 tot het besluit 
om ook het nagaan door een comrnissie uit de deelgenooten -
niet meer tijdens de 'algemeene vergadering te doen plaats hebben, 
maar eveneens daarv66r op een afzonderlijken dag, tegelijk met 
de verificatie door Commissarissen; voorts werd reglementair 
de sedert eenige jaren reeds bestaande gewoonte, om de ad
ministratie door een deskundige (accountant) te doen onderzoe
ken, vastgelegd. 

De oorspronkelijke, weI wat al te huiselijke, wijze van belegging 
van de gelden heeft sedert lang plaats gemaakt voor een belegging 
in effecten, hypotheken en onroerende goederen; het voltallig 
bestuur overtuigt zich van de aanwezigheid van de waarde
papieren, die zich bevinden in een kluis van een bankinstelling 
ter plaatse, terwijl voorts in den loop van het jaar, op onge
regelde tijdstippen, twee of drie daarvoor telkens aangewezen 
commissarissen controle uitoefenen. 

Behalve een kennisgeving van te betalen omslag (zie biz. 120) 
en een exemplaar van de Naamlijst der Schippers, die in den 
beginne verscheen, naarmate er behoefte aan werd gevoeld en 
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toen voornamelijk strekte ten gebruike van Commissarissen, 
maar die reeds sedert 1876 jaarlijks wordt uitgegeven en thans 
een overzicht geeft van de namen en woonplaatsen der deelge
nooten, van hun schepen met vermeld.ing van de grootte en de 
$Ommen, waarvoor zij verwaarborgd zijn, van de gezagvoerders 
(voor zoover zij niet door den eigenaar zelf worden bevaren) en 
tenslotte van de boringsjaren, ontvangen de deelgenooten 
alle sedert eenige jaren een uitgebreid financieel overzicht, dat 
in 1937 ze1fs reglementair werd voorgeschreven. Aan het slot 
daarvan is opgenomen een verklaring van den evengenoemden 
deskundige. 

Uit een en ander blijkt, dat ook op het punt van haar admi
nistratieve en geldelijke aangelegenheden de maatschappij met 
haar tijd is meegegaan. 

In 1841 werd besloten "dat de deelnemers voortaan zouden 
voeren een nummervlag van rood vlaggedoek, met zwarte 
letters R.M. aanwijzend derzelver lidmaatschap dezer Instelling 
met vermeld.ing tevens daarbij van den nummer, waarop zij 
op de Registers der Maatschappij voorkomen". 

De directie meende voor het voeren daarvan autorisatie te 
moeten aanvragen en "het kwam alleszins doelmatig voor 
om bij die gelegenheid tegelijkertijd aan Zijne Excellentie den 
heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie een exemplaar van 
het reglement in te zenden en Zijne Excellentie te verzoeken 
onze Maatschappij met Zijne Excellentie's goedkeuring te be
krachtigen". Op een zoodanig adres, dat 30 Januari 1841 werd 
ingezonden, "hadden wij het genoegen te vernemen, dat het Zijne 
Excellentie bij resolutie van 4 Maart 1841 no. 306/1842 had ge
lieven te behagen, de oprigting der Maatschappij met Zijne 
Excellentie's goedkeuring te bekrachtigen, zoodat derhalve het 
bestaan der Maatschappij van hoogerhand is erkend". 

De Gouverneur gaf bij dezelfde resolutie te kennen, dat tegen 
het voeren eener nummervlag geen bedenkingen bestonden, 
"of schoon de noodzakelijkheid niet werd ingezien, daartoe 
bepaaldelijk autorisatie te verleenen". 

Intusschen scheen de vlag aanleiding te geven tot moeilijk
heden, omdat zij te vee! op de kruitvlag leek; men besloot daar
om het volgend jaar haar te verlengen met "drie palmen wit 



ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN 139 

katoen en van onder~n als van boven te verbreeden met een 
palm dito stof". 

In 1855 werd zij nogmaals gewijzigd en weI "verlengd met 
0.70 el wit katoen, op 0,36 el breedte uitloopend". 

Bovenbedoelde nurnmervlag bleef behouden tot 1919 toen zij 
afgeschaft werd, waarmede helaas aan een goed oud gebruik 
een einde werd gemaakt; moge zij nog eens in eere hersteld 
worden, zoodat op alle binnenwateren de vlag der Friesche kan 
worden gezien. 

Met het oog op het 25-jarig bestaan werd in 1862 besloten 
"aan te schaffen en uit te steken een nationale vlag, voorzien 
van zoodanige figuurlijke voorstellingen en opschriften, als voor 
onze Maatschappij toepasselijk zijn". Deze vlag was in 1902 ver
sleten, zoodat besloten werd een "passende nieuwe" aan te schaffen 
waarin de middenbaan van de oude werd verwerkt. 

Het is nog altijd deze vlag, die weer en wind trotseert en den 
bezoekers van de algemeene vergaderingen het eerste welkom 
toeroept. 

Sedert 1933 voeren de varende Commissarissen een commis
sarisvlag. 

Dat in de notulen van een onderlinge scheepsverzekering
maatschappij nu en dan - zij het met een enkel woord - de 
economische toestand van de scheepvaart wordt aangeroerd, 
ligt voor de hand en dat dan in de eerste plaats gedacht wordt 
aan de laatste jaren van crisis eveneens. 

Ook in de tachtiger jaren vind ik herhaaldelijk melding ge
maakt van groote werkloosheid en ongunstige tijden voor de 
schipperij, waaraan de klacht is verbonden, dat het onderhoud 
der schepen dientengevolge merkbaar te wenschen overlaat. 

De slechte tijden, zoo zeggen de notulen, vormen een schrille 
tegenstelling met den bloei, waarin de Maatschappij zelf verkeert; 
het eenige lichtpunt is daarbij, dat deze laatste aldus in be
scheiden mate het hare bijdraagt om den strijd, dien de deel
genooten tegen de vele moeilijkheden hebben te voeren, althans 
niet te verzwaren. 

Gelukkig is het begonnen te dagen en hoewel het niet te ver
wachten is, dat de belemmeringen, die het wereldverkeer in 
den weg staan, in een ommezien zullen worden opgeruimd, 
niet te ontkennen valt, dat de toekomst met meer opgewektheid 
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door velen wordt tegemoet gezien dan eenige maanden geleden. 
Laten wij daarom hopen, dat de intrede van . de tweede eeuw 

van de Maatschappij .tegelijkertijd moge inluiden een tijdvak van 
bloei voor de deelgenooten. 

Het verloop dat de voorstellen, die in den loop der jaren 
ingediend werden, soms namen - ik denk daarbij aan die tot 
verzekering van den inboedeI, tegen schade aan derden, inzake 
wrakopruiming en nog andere - heeft weI overtuigend aange
toond, dat aanneming van een voorstel nog niet hetzelfde beteekent 
a1s doorvoering ervan; zal een denkbeeld worden verwezenlijkt, 
dan is het een eerste vereischte, dat de directie er haar schouders 
onder plaatst. 

Het initiatief der deelgenooten laat weI eens te wenschen 
over; ongaarne grijpt men naar de pen, zelfs al wordt het zoo 
gemakkelijk mogelijk gemaakt. Van de rondgezonden stem
briefjes, zoodat men slechts het "voor" of "tegen" had in te 
vullen, dan weI door te halen, kwam soms nauwelijks 10% terug; 
in een enkel geval nog minder. Deze opmerking geldt niet aIleen 
voor de voorsteIlen, uitgegaan van het bestuur, ook bij aange
legenheden, voortgekomen uit den boezem der vergadering, 
uit het midden der belanghebbenden zelf, en (gelijk het dan 
meermalen heette) gesteund door een groot aantal hunner, 
bleek de daadwerkelijke belangstelling soms gering. 

Overzie ik het hierboven geschrevene, dan blijkt mij, dat, 
zonder in bijzonderheden te zijn getreden, mijn aanteekeningen 
een omvang hebben verkregen, die tot eindigen noopt. 

Laat mij dit mogen doen met een laatste aanhaling uit een 
der Handelingen, n.l. "om bij het onverhoopt ontstaan van 
eenige ramp, die ramp, hoe gevoelig ook voor hen, die dezelve 
treffen moge, op eene zoodanige, voor aIle deelnemers min druk
kende wijze te kunnen hersteIlen, als waartoe de Maatschappij 
bij eene goede uitbreiding en eenparige deelneming vatbaar is, 
opdat langs dien weg deszelfs duurzaam bestaan blijve verzekerd, 
en derzelver oprigting nog lang gezegend worde", om thans 
met een ervaring van honderd jaren te kunnen vaststeIlen, 
dat deze poging voor de schipperij rijke vruchten heeft gedragen. 
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No. l. - CHRONOLOGISCHE LlJST VAN DIRECTEU~N EN COM

MISSARISSEN VAN DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT ONDERLINGE 

VERZEKERING VAN SCHEPEN, TE HEERENVEEN. 

1837 

1882 
1886 
1900 
1914 

1935 

1837 

1839 
1840 

1841 
1842 

1843 
1844 
1845 
1846 

A. DIRECTEUREN. 

Gerrit Hemminga 
Bernard Sievers 

Namen 

Gerardus Johannes Pothaar 
Dirk Woltman 
Gerrit Jan Pothaar 

t 3 November 1885 
t 7 Januari 1881 
t 9 Augustus 1913 
Bedankte 9 Mei 1899 

Mr. Engbert Hendrik Philippus 
Boschloo ' Trad af 15 Jull 1935 

Mr. Gerrit Boschloo 

B. COMMISSARISSEN. 

(H = Herkiezing) 

Natnen 

Ebe Oenes de Vries 
Luitjen Gerrits Ger-

ritsma 
Jan van der Sluis 
E. O. de Vries H 
Engele Gerrits Ger-

ritsma 

(H = Herkiezing) 

Namen 

' 1847 J. v. d. Sluis 
1848 F. H. Pasveer 
1849 Thomas Boetje 
1850 J. v. d. Sluis 
1851 E. G. Gerritsma 

H 

H 

1852 Theunis Pieters v. Veen 
1853 J. v. d. Sluis H 

J. v. der Sluis H . 1854 Hendrik Alberts Otter 
Franke Hendriks Pas-

veer 
Wijbren Ages Wijma 
J. v. d. Sluis H 
E. G. Gerritsma H 
Wessel Schaafsma 

1855 E. G. Gerritsma H 
1856 J. v. d. Sluis H 
1857 T. P. van Veen 
1858 Fr. M. Pasveer 
1859 J. v. d. Sluis 
1860 E. G. Gerritsma 

H 
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(H - Herkiezing) (H = Herkiezing) 

c:I tID c:l tID ",.S :.~ ;. :l Namen Namen ~;;a ~~ '" .. '" .. ....,~ ....,~ 

1861 T. P. van Veen 1890 E. W. de Boer H 
1862 J. v. d. Sluis H 1891 J. Hanje H 
1863 E. G. Gerritsma H 1892 U. O. de Jong 

Marcus Engelsma 1893 M. A. Engelsma H 
1864 T. P. van Veen H 1894 J. H. Visser H 
1865 E. G. Gerritsma H 1895 E. W. de Boer H 
1866 M. Engelsma H 1896 J. Hanje H 
1867 T. P. van Veen H 1897 U. O. de Jong H 
1868 E. G. Gerritsma H 1898 M. A. Engelsma H 

Egbert Wiegers de Boer 1899 J. H. Visser H 
Hessel Ebes de J ong 1900 E. W. de Boer H 

1869 M. Engelsma H 1901 J. Hanje H 
1870 E. W. de Boer H 1902 Jan Jacobs Wijntjes 
1871 H. E. de Jong H U. O. de Jong H 
1872 T. P. van Veen H C. Wagenaar 

Jacob Anskes Siebenga F. E. Krol 
1873 E. G. Gerritsma H W. van der Pal 
1874 Jan Frankes Pasveer G. van der Meer 
1875 E. W. de Boer H 1903 M. A. Engelsma 
1876 H. E. de Jong H C. Wagenaar H 
1877 T. P. van Veen H W. van der Pol H 
1878 E. G. Gerritsma H 1904 Pieter Schrijfsma 
1879 J. F. Pasveer H J. H. Visser H 
1880 E. W. de Boer H F. E .Krol H 

Frans de Vries G. van der Meer H 
1881 Jouke Hanje J oh. Langenberg 
1882 T. P. van Veen H Alb. Langenberg 
1883 Fr. de Vries H 1905 A. Langenberg H 
1884 G. R. Zijlstra C. Wagenaar H 
1885 E. W. de Boer H P. Schrijfsma H 
1886 G. Hanje H 1906 G. van der Meer H 
1887 T. P. van Veen H F. J. Meinsma 
1888 M. A. Engelsma J. J. Wijntjes H 
1889 J eIte H. Visser 1907 U. O. de Jong H 
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(H = Herkiezing) (H = . Herkiezing) 

~:f 
g bel 
<LEI 

>" .. Namen ~j Namen :;~ '" .. '" ~ ~~ ~> 

C. Wagenaar H O. Politiek H 
O. Politiek 1918 E. Zwolsman H 

1908 J oh. Langenberg H H. Boomsma 
~. J. Meinsma H P. Schrijfsma 
P. Schrijfsma H K. de Jong 

1909 J. H. Visser H 1919 P. Schrijfsma H 
C. Wagenaar H S. Ponne H 
O. Politiek H L. J. Bergsma 

1910 A. Langenberg 1920 M. van der Meer H 
F. J. Meinsma H K. de Jong H 
S. Ponne J ohs. de J ong H 

1911 J. J. Wijntjes H 1921 J J. Wijntjes H 
C. Wagenaar H L. J. Bergsma H 
O. Politiek H P. Gijzen 
M. van der Meer 1922 O. Politiek H 

1912 O. Politiek H Joh. de Jong H 
E. Zwolsman K. de Jong H 
F. J. Meinsma H 1923 E. Zwolsman H 
S. Ponne H L. J. Bergsma H 
J. Smit O. Veenstra 

1913 E. Zwolsman H 1924 P. Schrijfsma H 
J. Smit H Joh. de Jong H 
C. Zijlstra K. de Jong H 

1914 J. H. Visser H 1925 M. van der Meer H 
F. J. Meinsma H L. J. Bergsma H 
S. Ponne H A. de Groot 

1915 H. v. der Werf 1926 J. J. Wijntjes H 
J. Smit H Joh. de Jong H 
M. van der Meer H K:. de Jong H 

1916 J. Drijfhout 1927 O. Politiek H 
S. Ponne H A. de Groot H 
J. J. Wijntjes H L. J. Bergsma H 

1917 K. van der Werf 1928 E. Zwolsman H 
J. Smit, H Joh. de Jong H 
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(H = Herkiezing) (H = Herkiezing) 

"" ~ .13 ~.~ 
Namen 

:> .. 
~~ ~~ Namen 
~ ... ~ ... .... ~ .... ~ 

K. de Jong H P. H. van der Kamp 
1929 P. Schrijfsma ' H 1934 Joh. de Jong H 

A. de Groot H K. de Jong H 
L. J. Bergsma H A. Nagtegaal Mzn. H 
L. van Nood P. Schrijfsma H 
A. Nagtegaal Mzn. 1935 L. J. Bergsma H 

1930 M. van der Meer H A. de Groot H 
K. de Jong H L. van Nood H 
Joh. de Jong H P. H. van der Kamp H 

1931 J. J. Wijntjes H 1936 J. J. Wijntjes H 
A. de Groot H W. Kruithof 
L. J. Bergsma H S. Weima 
L. van Nood H A. N agtegaal Mzn. H 

1932 Joh. de Jong H 1937 O. Politiek II 
K. de Jong H A. de Groot H 
O. Politiek H L. J. Bergsma H 
A. Nagtegaal Mzn. H G. Visscher expert 

1933 A. de Groot H L. van Nood H 
L. J. Bergsma H H. Bruins 
L. van Nood H L. van der Veen 
E. Zwolsman H 
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No.2. - STATISTIEKEN 

Bij het gebruik van deze tabellen dient men rekening te houden 
met de volgende opmerkingen : 

1. De cijfers, vermeldende het aantal deelgenooten aan het eind 
van een boekjaar (tabel 2A), kunnen eenigszins afwijken van 
die, in de naamlijst van het daarop volgend jaar opgenomen, 
omdat bij de samenstelling daarvan rekening gehouden kan zijn 
met inmiddels plaats gevonden wijzigingen. 

2. Bij vergelijking van het verzekerde kapitaal bij de afsluiting van 
een boekjaar met dat, vermeld in de naamlijst, dient rekening 
gehouden te worden met inmiddels toegepaste reglementaire 
en andere verlagingen. 

3. Het boekjaar, dat aanvankelijk overeenkwam met het kalender
jaar, wordt van het jaar 1935 af afgesloten op 30 November. 

4. De Maatschappij verzekerde (zie tabel 2A) aanvankelijk uit
. sluitend houten vaartuigen; zij kende in het tijdvak 

1837-1901 geen "afdeelingen"; van 
1901-1918 waren er twee afdeelingen, te weten afd. A, waarin 

de houten, en afd. B, waarin de ijzeren vaartuigen 
ingeschreven werden; van 

1918-1929 bestond er - de afd. C buiten beschouwing gelaten
wederom slechts een afdeeling AB, bestaande voor 
het overgroote gedeelte uit ijzeren vaartuigen, en 
een gering, steeds afnemend aantal houten; van 

1929-heden zijn in de afd. A verzekerd uitsluitend ijzeren zeil
en sleepschepen, en in de afd. B motorvaartuigen. 

5. De afdeelingen C - verzekering tegen Schade aan Derden -
If dragen den naam AC of BC naar mate zij gevormd worden door 

deelgenooten van de afd. A dan weI van B. 
6. De omslag, die van de deelgenooten geheven werd, geschiedde 

in het tijdvak: 
1837-1890 naar de waarde, waarvoor de schepen verzekerd 

waren; 
over 1890 werd van aile deelgenooten gelijkelijk een zelfde 

bedrag tot dekking der geleden schade geheven; 
in het tijdvak: 

1891-1929 werd omgeslagen in verhouding tot de tonnemaat 
der verwaarborgde schepen, welke wijze van om
slag in het tijdvak 

1929-heden voor de afd. A gehandhaafd bleef; van 
1929-1935 had de omslag in de afd B plaats naar de verzekerde 

sommen en in het tijdvak 
1935-heden voor de helft naar de verzekerde waarde en voor de 

andere helft naar de tonnemaat, met dien verstande, 

EeON. HIST.-1AARBOEK, XXI 10 



146 ·DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

dat schade wegens totaalverlies sedert 1891 zoowel 
in de afd. A als in de afd. B over de verzekerde 
waarde der schepen omgeslagen wordt, en bij B 
eveneens de kosten van binnenbrengen. 

7. In den omslag zijn behalve de bedragen der vergoede schade 
en kosten, tevens )begrepen aBe verdere, als reis- en verblijf-, 
expertise~, ·proceskosten, uitgaven voor porti, telefoon, telegrammen 
enz., enz. 

No. 2A. - TABEL, AANGEVENDE OP HET EIND VAN ELK BOEKJAAR 

a. HET AANTAL DEELGENOOTEN, 

b. DEN GEZAMENLlJKEN INHOUD HUNNER SCHEPEN, 

C. HET VERWAARBORGDE KAPITAAL. 

I 
Aantal deelgenooten I Tonnemaat der schepen I Verwaarborgd kapitaal 

Jaar I 
Afdeeling I Tezamen Afdeeling\ Tezamen Afdeeling \ Tezamen 

1837 6 22.200 
8 15 50.800 
9 22 73.900 

1840 24 83.700 
1 27 98.400 
2 30 110.700 
3 31 114.600 
4 32 114.100 
5 33 117.100 
6 38 126.500 
7 40 127.8ot> 
8 43 137.300 
9 43 133.400 

1850 47 139.500 
1 52 151.600 
2 66 176.100 
3 72 197.600 
4 81 220.700 
5 91 I 253.500 
6 95 268.600 
7 109 306.800 
8 117 347.900 
9 119 355.600 

1860 125 365.900 
1 133 411.500 
2 140 439.500 
3 145 450.800 
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Aantal deeJge- Tonnemaat der scbepen Verwaarborgd kapitaal 
Jaar 

nooten 

Afdee-I Afdeeling I 
I 

r Tezamen Tezamen Afdeeling Tezamen 
mg 

4 141 442.700 
5 133 405.700 
6 146 437.500 
7 147 438.000 
8 151 452.300 
9 161 484.100 

1870 164 481,300 
1 170 499.500 
2 159 466.100 
3 171 507.800 
5 182 552.600 
4 179 560.200 
6 200 647.000 
7 203 670.600 
8 207 713.500 
9 202 719.000 

1880 201 705.200 
1 211 733.600 
2 219 765.100 
3 215 750.400 
4 230 787.400 
5 231 800.300 
6 232 789.100 
7 243 827.900 
8 248 838.200 
9 254 848.600 

1890 264 871.600 
1 270 21.977 920.100 
2 272 22.959 936.100 
3 275 23.764 925.400 
4 275 24.298 929.100 
5 294 26.436 991.100 
6 302 27.960 1.039.800 
7 304 28.386 1.071.100 
8 311 28.984 1.116.800 
9 

. 305 28.537 1.104.700 
1900 302 28.335 1.096600 

1 314 29.251 1.140.400 
2 A 199 A 16.272 A 504.700 

B 136 B 15.481 B 770.300 
-- 335 I 31. 753 1.275.000 
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Aantal deelge- Tonnemaat der schepen Verwaarborgd kapitaal 
Jaar 

nooten 

Afdee-I Afdeeling I Afdeeling . I r Tezamen Tezamen Tezamen mg 

3 A 194 A 16.624 A 471.700 
B 167 B 18.606 B 932.100 

- 361 35.230 1.403.800 
4 A 173 A 14.845 A 412.000 

B 200 B 22.472 B 1.115.600 
- 373 37.317 1.527.600 

5 A 163 A 14.576 A 364.700 
B 238 B 26.625 B 1.313.100 

- 401 41.201 1.677.800 
6 A 154 A 14.247 A 304.600 

B 284 B 30.799 B 1.535.200 
- 438 45.046 1.839.800 

7 A 141 A 13.417 A 264.250 
B 285 B 30.314 B 1.486.215 

- 426 43.731 1.750.465 
8 A 117 A 11.457 A 220.550 

B 297 B 31 .320 B 1.536.865 
414 42.777 1.757.415 

9 A 94 A 9.380 A 169.600 
B 318 B 32.990 B 1.595.115 

- 412 42.370 1.764.715 
1910 A 82 A 8.289 A 145.300 

B 324 B 33.670 B 1.625.885 
- 406 41.959 1.771.185 

1 A 64 A 6.338 A 106.200 
B 319 B 32.836 B 1.578.085 

383 39.174 1.684.285 
2 A 55 A 5.386 A 72.900 

B 316 B 32.253 B 1.534.875 
- 371 37.639 1.607.775 

3 A 45 A 4.389 A 60.800 
B 312 B 32.178 B 1.527.275 

1.588.075 - 357 36.567 
4 A 42 A 3.901 A 54.600 

B 333 B 35.395 B 1.670.925 
- 375 39.296 1.725.525 

5 A 39 A 3.682 A 47.900 
B 335 B 36.544 B 1.697.989 

374 40.226 1.745.889 
6 A 33 A 3.080 A 39.000 

B 337 B 36.277 B 1.685.102 
1.724.102 - 370 39.357 

7 A 26 A 2.378 A 31.600 
B 319 B 34.617 B 1.591.752 

1.623.352 - 345 36.995 
8 331 35.264 1.570.852 
9 322 34.958 ;2.326.200 1) 

1920 314 35.028 2.357.065 
1 327 35.708 2.428.145 
2 315 34.142 2.350.460 
3 319 34.927 2.382.160 
4 332 36.369 2.537.460 

1) Verhooging van het ingeschreven kapitaal met 50%. 
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Aantal deelge- Tonnemaat der schepen Verwaarborgd kapitaai 
Jaar nooten 

Afdee- I Afdeeling \ 
\ 

r Tezamen Tezamen Afdeeling Tezamen 
109 

, 
5 344 39.139 2.593.770 
6 354 43.694 2.718.165 
7 346 43.343 2.727.485 
8 338 41.474 2.665.760 
9 A 218 A 29.722 A 1.564.775 

B 124 B 11.616 B 1.220.725 

1930 A 215 
342 

A 33.665 
41.338 

A 1.660.550 
2.785.500 

B 195 B 17.964 B 2.045.275 
- 410 51.629 3.705.825 

1 A 248 A 47.793 A 2.249.700 
B 287 B 25.289 B 2.876.375 

- 535 73.082 5.126.075 
2 A 303 A 71.605 A 2.836. 150 

B 335 B 29.866 B 3.111.100 

A 337 
638 

A 88.706 
101.471 5.947.250 

3 A 3.360.350 
B 358 B 33.247 B 3.344.800 

- 695 121.953 6.705.150 
4 A 361 A 97.534 A 3.478.800 

B 384 B 35.761 B 3.425.075 
6.903.875 - 745 133.295 

5 A 394 A 114.243 A 3.857.425 
B 390 B 37.009 B 3.317.050 

784 
A 110.883 

151.342 7.174.475 
6 A 383 A 3.733.175 

B 407 B 39.354 B 3.284.900 
- 790 150.237 7.018.075 

1937 A 384 A 112.427 A 3.759. 125 
B' 409 B 40.241 B 3.313.350 

- 793 152.668 7.072.475 



150 DE FRIESCRE MAATSCRAPPIJ TOT 

No. 2B. - TABEL, AANGEVENDE RET AANTAL ONGEVALLEN IN ELK 

VERMELDING VAN RET AANTAL TOTAALVERLIEZEN DAARONDER, 

KOSTEN, BENEVENS DEN OMSLAG, DIE DIENTENGEVOLGE OVER 

Jaar 

1838 
9 

1840 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1850 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1860 
1 
2 

Totaal 

Aantal 
ongevallen 

2 

1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

na 27 
25jaar 

1863 7 
4 4 
5 6 
6 8 
7 4 
8 1 
9 7 

1870 9 
1 t1 

A 

124.85 
99.33 

170.-

106.71 
113.26 
157.75 

231.02 

150.88 
82.28 

211.24 
377.57 
715.93 
227.30 
640.78 
669.-

4.077.90 

1.386.47 
1.149.28 

609.88 
1.582.26 

981.18 
266.47 

1.132.20 
1.309.60 
2.920.69 

Bedrag van de vergoedingen, waarvan 

A B B I Tezamen 

124.85 
99.33 

170.-

106.71 
113.26 
157.75 

231.02 

150.88 
82.28 

211.24 
377.57 
715.93 
227.30 
640.78 
669.-

4.077.90 

1.386.47 
1.149.28 

609.88 
1.582.26 

981.18 
266.47 

1.132.20 
1.309.60 
2.920.69 

I 



II 

T 

~ 

I 

ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN lSI 

JAAR VAN DE AFDEELINGEN A EN B - EIGEN SCHADE - MET 

DE VERGOEDINGEN WEGENS GELEDEN SCHADEN EN GEMAAKTE 

DAT JAAR VAN DE DEELGENOOTEN MOEST WORDEN GEHEVEN 

wegens · totaalverlies Geheven omslag 

I I I I 
enwe-I totaal gens A B A A verlies B B totaal Jaar 
verlies 

0.24 1838 
0.19 9 

1840 
1 

0.15 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

V 
0.083 9 
0.08 1850 
0.108 1 

2 
0. 132 3 

4 
0.058 5 
0.036 6 
0.073 7 
0.108 8 
0.206 9 
0.063 , .- 1860 

~ 0.159 1 
.0.161 , 2 

: 1.847 

II 
816.03 0.319 1863 

Ii 0.262 4 
I:: ;0. 153 5 

- 0.370 6 
0.230 7 
0.060 8 

I, 0.24.0 9 
0.280 1870 

k 950.18} .0.610 1 
1.316.12 



152 DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

Aantal 
ongevallen Bedrag van de vergoedingen, waarvan 

Jaar 

I I I I I 

A B A A B B Tezamen 

2 5 366.46 366.46 
3 4 464.- 464.-
4 8 1.964.84 1.964.84 
5 9 2.282.39 2.282.39 
6 6 770.63 770.63 
7 9 2.187.30' 2.187.30' 
8 12 2.391.21' 2.391 .21' 
9 11 3.095.31 3.095.31 

1880 9 3.014.68' 3.014.68' 
1 21 2.683.75 2.683.75 
2 ' 13 1.599.42 1.599.42 

3 15 6.546.70 6.546.70 

4 8 3.706.39 3.706.39 .-

5 5 " 1.687.48 1.687.48 
6 3 635.06 635.06 I 
7 11 1.526.27 1.526.27 
--Totaal 

na 233 50.337.83' 50.337.83' 
Sljaar . 
1888 11 2.501.1 1 2.501.11 

9 13 1.292.50 1.292.50 

54.131.44' 
1890 14 1.505.12' 1.505.12' 

1 15 4.727.73 4.727.73 
2 12 3.742.45 3.742.45 
3 9 1.161.52 1.161.52 
4 14 1.503.25 1.503.25 II 
5 14 1.541. 71 1.541.71 
6 22 4.257.94 4.257.94 II 
7 15 ~ 2.728.65 2.728.65 II 
8 21 3.367.63 3.367.63 
9 13 2.608.49 2.608.49 

1900 10 2.021.10 2.021.10 
1 13 3.046.93 3.046.93 I I 

2 20 4 5.392.46 292.92 5.685.38 II 
3 22 6 3.339.53 491.45 3.830.98 

4 20 7 5.008.79 1.702.96 6.711.75 

5 23 13 5.713.14 . 1.747.35 7.460.49 

\ 
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wegens totaalverlies Geheven omslag 

I I 
I d~bij I 

I 
I mwe· 

A B A A wegens B B geDS Jaar totaal totaal 
verlies verlies 

0.085 2 
0.095 3 
0.370 4 

1.070.- 0.420 5 
0.120 6 

1.066.66 0.332 7 
.921.34 0.335 8 
.893.03 0.417 9 

1.753.62 0.429 1880 
0.361 1 
0.214 2 

II' I 1.636.50 } 
\ 1.200.-

0.862 3 

f 1.248.96 } 
\ 1.666.66 

0.487 4 

0.208 5 

l 0.081 6 
0.185 7 

14.539.10 9.372 

0.300 1888 
0.151 9 

9.823 
15.741 , 1890 

2.000.- 0.130 0.225 1 
0.165 2 
0.050 3 
0.060 4 
0.060 5 

830.- 0.125 0.080 6 
500.- 0.077 0.048 7 

1.000.- 0.081 0.092 8 

1.200.- 0.047 0. 113 9 
0.069 1900 

1.102.- 0.065 0.098 1 
1.488.75 } 
1.550.- 0.134 0.612 0.019 2 

900.- 0.140 0.200 0.028 3 

-1.400.- } 
1.027.50 

0.155 0.555 0.085 4 

1.297.50 } 
1.295.25 0.205 0.675 0.068 5 



154 DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

Aantal Bedrag van de vergoedingen, waarvan wegens ongevallen 
Jaar 

I I I I , A B A A B B Tezamen 

6 21 16 6.124.87' 2.878.83 9.003.70' 

7 15 14 3.547.57 2.587.58 6.135.15 
8 14 26 2.126.56 2. 182.23 4.308.79 
9 11 22 2.577.40 3.745.55 6.322.95 

1910 i 1 28 4.002.65 4.525.67 8.528.32 

. 
1 14 26 4.579.77 6.043.83 10.623.60 

2 8 25 1.181.08 2.789.25 3.970.33 
----Totaal 

na 608 187 55.636.57 74.301.22' 28.987.62 158.925.41' 
75 jaar 

1913 8 30 2.213.68 3.074.10' 5.287.78' 
4 4 36 292.77 8.994.12 9.286.89 
5 3 30 235. 14' 2.741.84 2.976.98' 
6 4 37 330.88 4.105.94' 4.436.82' 

F 

7 3 31 664.49' 6.276.64 6.941.13' 
8 28 4.676.77' 4.676.77' 
9 33 4.946.49 4.946.49 

1920 44 8.640.51 8.640.51 
1 41 12.731.05' 12.731.05' 
2 32 5.612.6\" 5.612.61' 
3 42 5.874.52' 5.874.52' 
4 52 5.877.50 5.877.50 
5 45 4.920.39 4.920.39, 
6 53 10.706.67 10.706.67 
7 54 7.045.79" 7.045.79' 
8 69 I 19.879.94 19.879.94 
9 38 43 4.236.58 . 3.087.66 7.324.24 

1930 31 69 6.072.53 6.377.37 12.449.90 
1 34 89 4.908.12 9.099.45 14.007.57 
2 33 131 2.982.68 7.838.61 10.821.29 
3 48 . 108 7.189.25 10.678.81 17.868.06 
4 39 115 7.666.58 8.739.02 16.405.60 

5 36 104 14.954.57 9.794.44 24.749.01 

6 45 99 9.40~.32 12.979.93 22.385.25 

1937 60 116 
9.295.76 

10.975.39 20.271.15 (66.711.39) 
--Totaal 

oa 994 1.718 122.347.96 78.038.19' 145.092.53' 79.570.68 425.049.37 
100 jaar 



totaal verlies 

A 

I 
B 

1.118.13 } 
1.036.05 
1.125.-

948.75 
1.305.-
1.125.-

1.125.- } 
1.046.35 

950.-
716.25 

40.625.63 , 

678.-
4.200.-

3.000.-

41.303.63 7.200.-

ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN ISS 

I I 
daarbij 

A A wegens 
totaal 
verUes 

0.222 0.905 

0. 175 0.410 
0.095 0.402 
0. 115 0.695 
0.230 0.562 

0.083 1.520 

0.081 0.930 

2.564 8.122 

0.231 0.700 
0.075 
0.052 
0.1 00 
0.225 

0. 135 
0.190 
0. 110 
0.045 
0.009 
0.082 

0.132 

0.084 

0.083 

0.870 3.247 8.822 

Geheven omslag 

I 
en 

B B wegens 
totaal 
verUes 

0.100 

0.082 
0.069 
0. 115 
0.135 boven 2% 

0.176 boven 2% 

0.083 

0.960 

0.095 boven 2% 
0.140 0.26 
0.075 
0.110 
0.175 
0.130 
0.140 
0.250 
0.350 
0. 160 
0.165 
0.160 
0.120 
0.255 
0.130 
0.385 0.11 

0.300 
0.330 
0.370 
0.300 
0.325 
0.265 

} 0.1325t 
0. 1475k 

} 0.165 t 
0.197 k 

} 0.14t 
0. 16k 

3 .800 0.37 

Jaar 

6 

7 
8 
9 

1910 

1 

2 

1913 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

· 1920 

193 

193 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

Ter verklaring van de kolommen A en B zij verwezen naar biz. 145. 



Jaar 

1917 
8 
9 

1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1930 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

1937 

--

156 DE FRlESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

No. 2c. - TABEL, AANGEVENDE HET AANTAL ONGEVALLEN 

IN ELK JAAR VAN DE AFDEELINGEN AC EN BC, HET BEDRAG 

DER VERGOEDINGEN WEGENS AAN DERDEN TOEGEBRACHTE . 
SCHADEN EN GEMAAKTE KOSTEN, BENEVENS DEN OMSLAG, 

DIE DIENTENGEVOLGE OVER DAT JAAR VAN DE DEELGENOOTEN 

MOEST WORDEN GEHEVEN 

aantal 
onge- Uitbetaalde bedragen Geheven omsIagen 
vallen 

ACIBC AC I BC I BC I BC Tezamen AC I BC I BC I BC 

23 769.77' 769.77 0.14 
18 581.31' 581.31 0.10 
22 . 1.330.77' 1.330.77 0.09 
14 955.78 955.78 0.05 
21 1.359.94 1.359.94 0.07 
26 1.052.79 1.052.79 0.05 
34 2.706.53 2.706.53 0. 12 
37 1.674.37 1.674.37 0.07 
31 1.649.51 1.649.51 0.06 
37 1.868.24 1.868.24 0.05' 
53 3.938.02 3.938.02 0.12 
60 4.427.84 4.427.84 0. 12' 

22 11 1.591.05 1.160.87 2.751.92 0.06' 0.11 
20 32 1.561.37 5.402.67 6.964.04 0.06 0.37 
26 39 2.198.- 2.890.65 5.088.65 0.06 0.12 
35 64 2.626.76 8.931.77 11.558.53 0.05 0.27 
46 31 2.436.01 2.112.79' 4.548.80 0.03 0.065 ' 
47 36 4.968.37 2.943.84 7.912.21 0.05' 0.09 

52 44 4.180.71 3.903. 12 8.083.83 0.04 {0.06 k 
0.055 t 

53 67 5.084.24 4.716.51 9.800.75 0.04' { 0.0735k 
0.0617t 

59 60 10.295.65 4.692.94 14.988.59' 0.09 {0.07 k 
0.06 t 

- - -- - --
360 760 34.942.17 2.681.86' 19.633.04 36.755.16' 94.012.24 0.49" 0.33 0.72 0. 17" t 

1.22' k 

Voor de wijze van berekening van den omsIag in de afdeeIingen 'C zie bIz. 120. 
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No. 2D. - TABEL, AANGEVENDE DE SALDI DER VOORSCHOT-

REKENINGEN OP HET EINDE VAN ELK BOEKJAAR 

Jaar l A AC I Tezamen I B BC I Tezamen I Algemeen 
totaal 

! 837 222.- 222.-
8 508.- 508.-
9 739.- 739.-

40 837.- 837.-
1 984.- 984.-
2 1.107.- 1.107.-

enz. 
1884 5.673.66 5.673.66 

5 7.859.57 7.859.57 
6 8.801.17 8.801.17 
7 8.561.96 8.561.96 
8 7.787.12 7.787.12 
9 9.227.23 9.227.23 

1890 9.239. 10" 9.239.10" 
1 6.512.49 6.512.49 
2 7.852.78 7.852.78 
310.674.71 10.674.71 
410.817.98 10.817.98 
5 11.179.52 11.179.52 
6 9.212.29 9.212.29 
711.023.58 11.023.58 
810.675.60 10.675.60 
9 11.428.74 11.428.74 

1900 11.697. 13 11.697. 13 
1 10.948.30 10.948.30 
2 1.398.54 7.825.08 9.223.62 
3 3.419.47 9.099.55 12.519.02 
4 1.220.21 9.906.04 11.126.25 
5-188.14 12.051.65 11.863.51 
6f. .. 1.033.87 13.056.17 12.022.30 
7 1.020.93 14.571.67 15.592.60 
8 2.809.94 14.467.52 17.277.46 
9 1.269.10 13.632.70 14.901.80 

1910 1-1.029.65 13.153.33 12.123.68 
1 276.98 11.555.67 11.832.65 
2 1.014.15 14.573.75 15.587.90 
3-248.50 13.956.39" 13.707.89" 
4 1.174.69 8.976.38 10.151.07 
5 1.368.29' 16.031.22 17.399.51" 
6 1.237.91' 14.323.821 t5.56 1.74 



158 

Jaarf A 

1917 991.02 
8 
9 

1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
915.568.22 

1930 14.357.77 
121.036.18 
231.490.37 
331.875.44 
433.697.12 
531.484.42 
636.887.18 

1937 36.425.44 

DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

AC 

6.225.25 
6.757.18' 
9.285.03' 

12.660.02' 
15.879.12' 
14.496.26' 
17.877.92 
16.844.64' 
11.382.32' 

Tezamen I B 

12.102.76' 
14.596.56 
21.931.25' 
18.325.71 
13.414.87 
20.739.25' 
20.504. 19' 
21.388.81 
24.308.13 
21.339.15 
27.072.525 

·11.937.68 
21.793.47 9.661.64 
21.114.95' 15.278. 13 
30.321.21" 20.271.85 
44.150.39' 25.084.53 
47.754.56' 26.212.99 
~8.193.38' 30.316.28 
49.362.345 29.939.86 
53.731.825 28.036.87 
47.807.76' 29.980.41 

I Algemeen 
. BC Tezamen totaal 

13.093.78' 
14.596.56 
21. 931.25' 
18.325.71 
13.414.87 
20.739.25' 
20.504.19' 
21.388.81 
24.308.13 
21.339.15 
27.072.52" 
11. 937.68 

4.813.08 14.474.72 36.268.19 
3.425.03 18.703.16 39.818.11 

11.305.25 31.577.10 61.898.31" 
8.674.79 33.759.32 77.909.71 

15.742.35' 41.955.34' 89.709.91 
15.888.81 46.205.09 94.398.47" 
15.414.03 45.353.89 94.716.23" 
15.229.64 43.266.51 96.998:33' 
15.265.21 45.245.62 93.053.38" 

Ter verklaring van de kolommen A en AC en B en BC zij verwezen naar bIz. 129 
e.v., 145. 

"7 
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I 

No.2E. - TABEL AANGEVENDE DEN STAND DER RESERVE-

REKENINGEN BIJ DE AFSLUITING VAN ELK BOEKJ AAR 

Jaarl A AC I Tezamen I B BC I i AIgemeen Tezamen totaaI 

1884 233.- . l"k I h Jaar 1J sc e 
5 239.- stortingen, met 
6 233.- gekweekte ren-
7 252.- te, bedragend 
8 257.- op31 Dec. 1889 
9 264.- G. 1.537.85 1.537.85 

1890 1.811.08 1.811.08 
1 2.100.20 2.100.20 
2 2.416.20 2.416.20 
3 2.697.20 2.697.20 
4 3.014.05 3.014.05 

5 3.296.21 3.296.21 

6 3.662.94 3.662.94 
7 3.934.01 3.934.01 
8 4.212.61 4.212.61 
9 4.437.67 4.437.67 

1900 4.612.73 4.612.73 

1 4.820.40 4.820.40 

2 5.240.34 5.240.34 
3 3.434.91 2.136.60 5.571.51 
4 3.124.31 2.896.30 6.020.61 
5 2.963.60 3.720.79 6.684.39 
6 2.747.08 4.691.22 7.438.30 
7 2.861.72 5.623.83 8.485.55 

8 2.971.31 6.192.62 9.163.93 
9 2.873.76 7. 116.92 9.990.68 

1910 2.676.51 8.132.32 10.808.83 
1 2.649.71 9.077.29 11.727.-
2 2.447.71 9.904.70 12.352.41 

3 2252.34 10.670.80 12.923.14 

4 1.755.89 11.555.27 13.311.16 

5 1.747.06 12.779.43 14.526.49 

6 1.646.86 13.560.27 15.207.13 
7 1.620.37 14.544.80 2.759.62' 18.924.79' 
8 16.223.51 3.613.37' 19.836.88' 
9 16.427.59 6.792.05 23 .. 219.64 

1920 16.578.44 7.973.15" 24.551.59" 
16.844.73 8.527.27 25.372.-

2 17.554.08 9.442.98 26.997.06 
3 17.540.72 10.589.90 28.130.62 



· 160 DE FRIESCHE MAATSCHAPPIJ TOT 

Jaar A I AC Tezamen I B I Be I I ~gemeen Tezamen totaal 

1924 17.957.59 11.693.27 29.650.86 
5 18.536.05 13.275.70 31.811.75 

~ 19.209.77 15.663.72 34.873.49 , 19.982.22 16.705.41 36.687.63 
8 20.518.08 17.373.69' 37.891.77' 
916.023.07 3.676.14 19.699.21 5.173.78 2.053.76 7.227.54 26.926.75 

1930 16.013.69 4.285.34 20.299.03 5.907.21 2.690.19 8.597.40 28.896.43 
1 16.358.28 5.069.72 21.428.- 6.935.38 3.640.31 10.575.69 32.003.69 
217.108.89 6.009.75 23.118.64 7.942.27 4.733.91 12.676.18 35.794.82 
317.169.79 6.259.35 23.429.14 8.463.62' 5.102.88' 13.566.51 36.995.65 
4 10.208.23 4.069.53 14.277.76 3.223.98 2.386.10 5.610.08 19.887.84 
5 10.818.95 4.427.63 15.246.58 3.563.96 2.693.93 6.257.89 21.504.47 
611.394.92 4.771.54 16.166.46 3.838.49 2.942.64 6.771.13 22.937.59 
711.988.20 5.126.- 17.114.20 4.136.21 3.215.42 7.351.63 24.465.83 

No.3. - CONVENTIE OFTE COMPACT VOOR DE SCHIPPERS, 

WOONAGTIG OP 'T HEERENVEEN, NIEUWEHASKE EN DE KNIJPE 

(1808) 

De ondergetekende schippers, woonagtig in de Nieuwehaske, 
Heerenveen en De Knijpe en verdere dorpen van de districten 
Schoterland en Haskerland, die zig ten deezen zullen laten 
inschrijven, verklaaren aangegaan en gemaakt te hebben 
navolgend compact ten nutte van diegeenen, welke ongelukkig 
zijn vaartuig of schuit zal komen te verliezen, en zulks onder 
conditien en voorwaarden hier navolgende: 

1. Dat de schippers in dit compact begreepen zullen hebben 
een gemeene kiste, waarover vier bewindhebbers zullen 
worden gesteld, bij pluraliteit van stemmen uit het midden 
van hun te kiezen, waarvan alle jaaren een zal afgaan en 
een nieuwe in des afgegaande plaats door de bewindhebbers 
en aIle schippers welke onder dit compact behooren, zal 
word~n verkozen; en zo een of meer der bewindhebbers 
geduurende zijne of hunne bedieninge mogten of mogen 
geraaken te overlijden, zo zal of zullen de nog in leven 
zijnde bewindhebbers uit de contractanten bij hem of hun 
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tot mede-bewindhebber mogen kiezen, dien zij verstaan 
zullen te bepooren, zonder dat de gekozene zich daarvan 
zal mogen excuzeeren. 

2. Dat ieder schipper aan de bewindhebbers naar eigen oor
deel zal moeten opgeeven de waardij van zijn schip cum 
annexis, welke niet minder dan zes honderd caroly guldens 
waardig zal moeten zijn, wanneer hetzelve voor heel of vol 
in het compact zal staan of aangenoomen mogen worden, 
die boven de twee duizend guldens kan voor twee, en drie 
duizend voor drie in 'tzelve compact. 

3. Dat wanneer een schuit cum annexis onder zes honderd 
caroly guldens waardig word bevonden en boven de vier 
honderd gelijke guldens door de bewindhebbers geestimeerd 
word, dezulken zullen voor half in dit compact worden 
aangenoomen en ingelijft. 

4. Dat egter deze aangeevinge ter nadere tauxatie en alleen ter 
keuze der drie bewindhebbers zullen staan, wie voor 't ge
heel ofte v.oor de helfte of in 't geheel niet tot dit compact 
zal toegelaaten worden, zonder eenige de minste redenen 
daarvan op te geeven. 

5. Dat ook de vier 1) bewindhebbers het regt zullen genieten 
wanneer zij een schip cum anne xis van de een of andere 
der participanten door ouderdom ofte andere oorzaaken 
geen zes honderd car. guldens meer dan waardig zullen 
oordeelen, dezulken van hun geheel op de helfte te stellen 
en het eene of andere schip cum annexis minder dan vier
honderd gelijke guldens waardig bevindende zullen zij 
geheel uit het compact mogen uitsluiten onder voldoeninge 
van datgeene dat zij in het compact hebben, dat op de 
eerstkoomende rekendag aan diegeene zullen worden uit
gekeert. 

6. Dat een ieder der contractanten zich voor vijf jaar zal 
worden verstaan onder dit contract verbonden en ingelijft 
te zijn, dog indien de eene of andere na verloop van vijf 
jaaren daarvan weder wil uit scheiden, zo zullen zij ver
pligt zijn om voor de te bepaalen rekendag daarvan vol
doende kennis aan de bewindhebbers moeten geeven en 
dezelve voor half zullen moeten afstaan en gereekent moet 

1) Doorgehaald: drie. 

ECON. HIST.-1AARBOEK, XXI 11 
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worden nog een jaar in dit compact tacite te moeten con
tinueeren. Edog wanneer een of ander zijn schip mogte 
komen te verkoopen ofte verliezen en dan van dit compact 
willende afstaan, zullen hun aandeel uit de kist kunnen 
genieten, gelijk zulks mede plaats zal hebben bij sterfgeval. 

7. Dat nit de vier l ) bewindhebbers een boekhouder zal moeten 
gekozen worden, die mede benevens de andere bewind
hebbers de jaarlijkse rekening zullen moeten doen, waartoe 
ook de een ofte ander zullen mogen of moe ten assumeeren. 

8. Dat ieder schipper die voor zijn geheel in dit compact word 
aangenoomen en mede heeft ingetekend, jaarlijks zal moeten 
betaalen aan de bewindhebbers ofte aan den boekhouder 
de som van vier car. gu1.dens, welke betalinge voor de eerste 
maal na de vertekening deezes terstond zal moeten ge
schieden en vervolgens aile jaaren op de te bepalene reken
dag. 

9. Dat de gemelde penningen in de kist zullen moeten bewaard 
worden bij een der te kiezene bewindhebbers, van welks 
slot de sleutel bij de andere zal moeten bewaard worden, 
dog zulks zal bij den boekhouder geen plaats hebben. 

10. Dat deze vier 1) bewindhebbers voor hunne goede admini
stratie, bewaringe en restitutie van hunne ingecasseerde 
penningen ten onderpand zullen moeten stellen, gelijk zij 
stellen bij deezen, aile hunne goederen tot huisgeraden 
inc1uis, terwijl zij zig zullen submitteren aan hun beide heeren 
Baljuws hun deelen (niet aileen), maar mede aan aile hoge 
en laage rechtbanken van het Koningrijk Holland ter 
eerster instantie, met expresse renuntiatie aan de exceptie 
declinatoir fori 2) als daar onderrigt. 

11. Dat uit gemelde kiste door de bewindhebbers zal worden 
betaald op de eerstkomende rekendag aan diegeenen aan 
dit compact behoorende welk hun schip of schnit op een 
ongelukkige wijze heeft verloren of door den vijand benomen 
is, wanneer hetzelve boven de zeshonderd guldens staat 
aangeteekend, een somma in 't jaar agtienhonderd en agt 
de eerste keer voor heel genieten zal een honderd en vijftig 
c: gulden, die voor de helfte vijf en zeventig dito guldens 3) 

1) Doorgehaald; drie. 
") Er staat "feno". 
") In 1609 (zoo is later Otusschengevoegd) 300 en half 150 guldens. 
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en zulks wel in zilveren klinkende alhier gangbaaren munte, 
'tgeen dienen zal tot eene donatie ofte vrijwillig geschenk 
op den eerstkomende rekendag te voldoen voor een genoeg
zaam bewijs ofte borgtogte, tot genoegen der vier bewind
hebbers, 'twelk voldaan moet worden nadat de ongelukkige 
zijn schip zal verloren hebben, als boven gemeld. 

12. Dat de voorschreevene geschenken niet zullen worden be
taald aan diegeene welke door moedwil ofte op een listige 
wijs hunne schepen doen verliezen ofte wegmaaken, maar 
zullen integendeel geheel van dit compact verstooken 
zijn. 

13. Diegeene welke door zijne crediteuren mogte ontschippert 
worden, zullen op den eerstkomende rekendag hun aandeel 
uit de kist genieten zonder meer daarvan te mogen pre
tendeeren. 

14. Wanneer een schipper' met zijn schip zal koomen te ver
ongelukken, zal de geschenken in art. 11 genarreert, uit
gekeert worden aan deszelvs nagelatene weduw en kind 
of kinderen, maar zo dezelve geen nalaaten of bij gebreeke 
van dien aan deszelvs naaste erfgenaam ab intestato, 
des dat zulks niet verder uitgestrekt zal worden dan op 
vaders, moeders, zusters en broeders, des die mankeerende 
zal des overledens aandeel ten voordeele der leden aan 
dit compact vervailen zijn. 

IS. De bewindhebbers zuilen of mogen geen arresten of andere 
beletzelen door de crediteuren van een of meer leden die 
tot deze compact behoren mogen, gemoilesteert ofte belem
mert worden, maar daaraan te obedieeren niet gehouden 
zullen zijn. 

16. Dat op ieder rekendag aile de participanten van dit compact 
present zuilen moeten zijn bij de te doene rekeninge en hun 
aandeel inleggen en zulks weI in eigen persoon of door ge
noegzaame volmagt, bij peene dat de agtergebleevene tot 
boete een car. gulden zal moeten betaalen op de eerste 
requisitie ten voordeele van het compact te voldoen. 

17. Dat wanneer de een of ander der participanten onverhoopt 
met zijn schip in nood of gevaar mogte koomen, aile de 
mede-participanten van dit compact zulks wetende of ziende 
verpligt zullen zijn om diegeene zoveel mogelijk te bewaaren 
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en de behulpzaame hand te bieden, bij peene van vijf guldens 
ten voordeele van dit compact te verbeuren. 

18. De jaarlijkse rekendag zal moeten gesteld worden des 
Zaturdags voor Coper-Maandag in de maand Januarij van 
ieder jaar, op den vlekke Heerenveen, ten zodanigen huize 
als de bewindhebbers zuilen verkiezen, des middags om 12uur 
te compareeren. 

19. Dat aile de artikelen in dit compact vermeld in een boek 
moeten geregistreerd worden, na welke niet aileen de parti
cipanten maar ook diegeenen welke vervolgens door de 
bewindhebbers zullen worden toegelaaten, zich stiptelijk 
zullen hebben te reguleeren. 

20. Dat de nieuwe aan te neemen participanten boven de bepaalde 
inleg een voor al in 't gelag zullen moeten betaalen een 
caroli gulden. 

21. Niemand van de participanten zullen zich in een ander 
compact of gild mogen begeeven of zijn schip of schuit zal 
op die waarde moeten gesteld zijn (hierin vermeld), bij 
peene dat de contraventeurs van dit compact zullen zijn 
verstooken boven datgeene hij van dit compact competeerd. 

22. Dat een of meer van de participanten om de kleine Oogst(!) 
komen te vaaren, op Hamburg, Breemen, Emden of Leer, 
diegeene zullen boven het voorgemelde van ieder reis in de 
gemeene kiste moeten betaalen, ten nutte van aile partici
panten drie caroli guldens. 

23. Dat bijaldien de penningen in gemelde kist berustende, 
ter voldoeninge van het gestelde in art. II, niet genoegzaam 
of toereikende mogten worden bevonden, zo zullen aile 
de participanten na elks quota moeten bijleggen zoo veel 
als ter voldoeninge van het aldaar genarreerde genoeg zal 
zijn. 

24. Diegeenen welke naar Engeland of Vrankrijk of op de 
Oostzee komen te vaaren, zullen (in art. 22 vermeld) ten 
nutte van aile de participanten voor ieder reis in de ge
meene kist moeten betaalen tien car. guldens. 

25. Dat ook diegeenen welke een laading steenkool of andere 
goederen naar Braband haalt of heene voert, wederom ten 
nutte van ieder reis als vooren in de gemeene kist zullen 
betaalen twee car. guldens. 
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25. Dat de beide heeren Baljuws dezer deele in der tijd worden 
verzogt bij deeze om de bewindhebbers ter uitvoeringe en 
stipte onderhoudinge van deze compacte met hun gezag te 
adsisteeren en de behulpzaame hand te bieden. 

27. Dat alle de leden van het compact om zoo veel mogelijk 
alle moeilijkheden, questien en processen voor te koomen, 
die ligtelijk over de uitleg en explicatie van dezen compacte 
zouden kunnen ontstaan, haar zullen te hebben onderwerpen 
en te gedraagen na de uitspraak die welgedagte heeren Bal
juwen zonder forma van proces daarover zullen komen te 
doen, bij peene, dat diegeene welke zich die uitspraak niet 
laaten welgevallen, tien zilvere ducatons aan de buiten
armen deezer deelen van ons als vooren voom. zal moeten 
betaalen, voor en aleer zij daarvan reductie ofte appeI 
zullen mogen verzoeken; en in cas verschil tusschen de 
heeren Baljuwen, zo worden deeze in zulken gevalle teevens 
verzogt en geauthoriseerd om de verdere heeren, ten einde 
aan eene decisie te kunnen geraaken, vereischt wordende, 
te assumeeren; gelijke assumtie zal ook plaats hebben, 
indien een der heeren Baljuwen of weI beide afweezig zijn, 
welke alsdan zijn gemachtigd om iemand ter hunner keuze 
te substitueeren. 

28. Wordende bij deezen de door ons benoemde bewindhebberen, 
zijnde schippers Adam Johannes, Eise Louwrens, Johannes 
Martens, alle wonende op de Heerenwal onder Nieuwehaske, 
en Tjeerd Karstes, wonende in 't meer, bij deezen almeede 
geauthoriseerd en naar de strikste forma van rechten 
volmachtig gemaakt om alles hetwelk aan hun bij deeze 
conventie is gedemandeerd, ter uitvoer te brengen en te 
bewerkstelligen, zo des ingevolge vorenstaande voorwaarden 
behoord. 

Dit alzo onze onderlinge compact en acte van conventie zijnde, 
welken ons allen weI is genoegende, zo beloven en neemen wij 
aan, met verwerping van alle uitvlugten ons ten inbreuke eeniger
mate dienstig, ons na den inhoud dezes stiptelijk te zullen re
guleeren en aan malkanderen het volle effect daarvan te prees
teeren, doen hebben en genieten, alles onder verband onzer 
goederen, met submissie dientenevens van onze persoonen 
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aan het departementsgeregthof van Vriesland, en aan alle 
andere hoge en lage rechtbanken zo binnen als buiten het Ko
ningrijk Holland, ter eerster instantie justitiabel. In kennisse 
onze handen vertekend, op den vlekke Herenveen, den 10 Fe
bruarij 1808. 

w.g. Adam Johannes 
Y se Louwerens 
Johannes Martens 
Tjeerd Kerstes 
R .... 1) Gerrits 
Jan Durks 'Wapstra 
Folke Durks Wapstra per order 
Klaas Reinders 
Bote(?) W. de Jongen G. Meines Hazewindes comzozi 2) 
Hendrik J ans per order 
Anne Haytses 
Hendrik Eises per order voor half 
Mein Jans 
Harmen Anskes 
J ohannis Klaasis 
Wilt Hayes 
Anderys Anderys 
dit is R Tjitte 
Rykles eigen 
gezette merk 
Aten(?) Gooitsens 3) 
Bouke Rurdts voor half 
Pieter Johannes per order 
Rommert Coroneles per order 
Comelis Rommerts per order 
Jan Heeres 
Rienk Comelis per order H. Zandstra 
Siebe Ziegers Prins 
Koop J ochems Maet 
Johannes Comelis 

1) Voornaam onleesbaar. 
") Bedoeld is waarschynlijk: cum sociis. 
") of: Goortsens. 
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SUMMIERE STAAT VAN DE IN 1622 IN DE PROVINCIE 

HOLLAND GEHOUDEN VOLKSTELLING, MEDEGE1)EELD 

DOOR DR. J. G. VAN DILLEN 

Tot de schaarsche demografische gegevens betreffende de Republiek 
behoort de hierbij uitgegeven staat der in 1622 in Holland en West
Friesland, in verband met de heffing van een hoofdgeld, gehouden 
volkstelling. Ik yond dezen staat in een ten gemeente-arcbieve van 
Amsterdam berustend register van de Resolutien der Gecommitteerde 
Raden van Holland over de j aren 1621 tot 1627. Vergelij king met een 
dergelijken staat in de registers der Resolutien van Gecommitteerde 
Raden, welke zich in het Algemeen Rijksarchlef te 's Gravenhage 
bevinden, maakte het mogelijk eenige fouten te verbeteren en een 
kleine aanvulling aan te brengen. 

Het is te verwonderen, dat door de bistorici voor deze telling tot dus
verre zoo weinig belangstelling is betoond. Men beeft zich steeds verge
noegd met de enkele - incorrecte en zeer onvolledige - gegevens. die 
Pieter de la Court in zijn Interest van Holland (1662) omtrent deze tel
ling heeft medegedeeld. De geringe belangstelling is ten deele te verkla
ren uit de overtuiging, dat de resultaten dezer telling weinig vertrou
wen verdienen. omdat bet immers de voorbereiding van een belasting 
betrof en dus iedereen geneigd moet geweest zijn om zoo weinig moge
lijk "hoofden" op te geven. De bewering van De la Court, dat "in dit 
aangeven uitneemend groot bedrog is omgegaan", beeft blijkbaar in
druk gemaakt. In haar artikel in deel V van dit J aarboek. getiteld De 
aanvang del' Nederlandsche demographie, schrijft dr. Leonie van Nierop 
omtrent deze telling dan ook. dat bet "een open vraag blijft. of de 
cijfers een beeld der werkelijkheid geven". Om deze "open vraag" te 
beantwoorden, is bet noodig na te gaan, wat de aanleiding tot de telling 
is geweest en op welke wijze deze ten uitvoer is gelegd. 

Na het einde van het Bestand waren de krijgsverrichtingen hervat. 
Spinola bedreigde Breda en Bergen-op-Zoom. Voor een doeltreffende 
organisatie der verdediging van bet land was veel geld noodig. De 
financieele toestand der Republiek was ecbter zeer ongunstig. In de 
bijeenkomsten der Staten van Holland - het rijkste gewest - moest 
men zicb in den loop der jaren 1621 en 1622 dan ook voortdurend met 
financieele problemen bezig houden 1). Reeds lang was een plan tot her-

1) Ret volgende is v.n. geput uit de gedrukte Resolutien van Holland. 
I 
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ziening van de grondslagen der verponding - waarvan men een aan
zienlijke stijging van de opbrengst dezer belasting verwachtte - aan 
de orde, maar dit stuitte steeds af op den tegenstand van Amsterdam. 
Den 23en Maart 1622 verklaren de gedeputeerden van. Amsterdam 
wederom, dat haar principalen eenparig van meening zijn, "het voor
schreve redres in haer stadt niet konnen verdragen nochte toestaen 
sonder ruine van deselve". 

Doch zelfs indien Amsterdam toegaf, zou het werk der herziening 
geruimen tijd vergen. Ter voorziening in den financieelen nood van het 
oogenblik moesten andere middelen ge:vonden worden. Daardoor kwam 
men op de gedachte om als buitengewone belasting een hoofdgeld -
een bedrag van een gulden per hoofd der bevolking - te heffen. Dit 
moet Diet zoo worden verstaan alsof het de bedoeling was om inder
daad iederen inwoner - rijk of arm, jong of oud - een gulden te laten 
betalen! De armsten zouden niets, de min vermogenden slechts een 
kleine som behoeven te storten, terwijl het ontbrekende bed rag over de 
gegoeden zou worden omgeslagen. Het bedrag per hoofd diende dus 
slechts om voor de verschillende steden en dorpen de totale verschul
digde som vast te stellen. Ook dit belastingproject ontmoette echter 
hevige 6ppositie. Ditmaal echter niet van de zijde van Amsterd~m; weI 
yond de Vroedschap dezer stad het hoofdgeld "odieus", maar in ver
band met den nood des lands was zij bereid tot deze heffing haar toe
stemming te verleenen '). De opvatting van dr. M. de Jong 0), dat 
Amsterdam in de zen tijd in financieele aangelegenheden steeds in de 
oppositie was, blijkt dus Diet juist te zijn I De voornaamste tegenstand 
tegen het hoofdgeld kwam van de stad Leiden. Deze stad telde immers 
onder haar inwoners een groote massa arme weyers en andere textiel
arbeiders, zoodat de heffing naar den voorgestelden grondslag een 
zwaren druk op de naar verhouding weinig talrijke gegoede burgers 
zou leggen. De gedeputeerden van Leiden betoogden ter Staten verga
dering niet alleen, dat een dergelijke last ondragelijk zou zijn maar ook 
dat "het tellen ende opschrijven van soo arme gemeente selfs dange
reus was". Daartegen voerden de andere steden aan, dat ook zij vele 
arme inwoners hadden. Leiden bleef voorloopig echter onvermurwbaar. 

Ter voorziening in de meest dringende behoeften - er bestond zelfs 
groote achterstand in de betaling van de soldij der troepen - werd in 
den zomer van 1622 voorgesteld dat Holland een bed rag van t 600.000 
bij kapitaalkrachtige burgers zou opnemen, hoewel men in principe 
leeningen "kanckereus" en "ruineus" achtte. Hoewel dit bed rag te 
hoog geoordeeld en tot t 400.000 teruggebracht werd - door uitgifte 
van obligaties, lijfrente- en losrentebrieven te verkrijgen -, moest de 
raadpensionaris den 8en September ter Statenvergadering meedeelen, 
dat "tot groote verachteringhe van den dienst van den Lande" de 

1) Resolutien der Vroedscbap, deel 12 f. 111 v., 128 v. en 136 v. 
0) M. de jong, Amste,.dam en Holland voo,. en na de koe,.svel'ande,.ing in de u,.ste 

ja,.en na I61lo. 
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leening nog steeds niet was volteekend. Den vorigen dag was juist een 
.. seer beweeghlycke" brief van prins Maurits voorgelezen, waarin de 
Staten werden vermaand "in desen hoogen noodt van het Landt" ten 
spoedigste de vereischte geldmiddelen te verschaffen "omme niet te 
laten vervallen hetgene met sooveel goedts en bloedts te wege ghe
bracht ende tot noch toe loffelijck ghemaintineert is". Dit schrijven 
heeft blijkbaar indruk gemaakt; de afgevaardigden der steden namen 
op zich .. aIle mogelycke devoiren" te do en om de leening alsnog te doen 
slagen. 

Doch in de kwestie van het hoofdgeld was nog steeds geen resultaat 
bereikt. Den 23en September werd besloten een commissie naar Leiden 
te zen den, die de stadsregeering van haar ongelijk zou moeten overtui
gen. Reeds den volgenden dag bracht deze commissie rapport uit, 
waaruit bleek dat de weigerachtige stad haar verzet slechts wilde op
geven als zij "gratie van 15.000 hoofden" zou verkrijgen. Aangezien 
Leiden ongeveer 45.000 inwoners tel de, zou inwilliging van deze voor
waarde neerkomen op ontheffing van een derde gedeelte der belasting! 
Dit werd door de andere steden onaannemelijk geacht. Evenwel kwam 
men nog denzelfden dag, 24 September, na lange beraadslaging tot een 
accoord, waarbij Leiden gratie van 10.000 hoofden verkreeg. Nu ging 
alles verder met spoed. Eenige dagen later reeds wordt een nadere 
regeling van de telling en de opschrijving der inwoners vastgesteld, 
terwijl tevens wordt bepaald, dat slechts enkele categorieen - o.a. 
vreemdelingen, die hier geen domicilie hebben, bootsgezellen en 
soldaten, die in Indie vertoeven, benevens zweIvende bedelaars en de 
gedetineerden in de "publycke gevangenissen" - zullen worden uitge
zonderd. De gedetineerden in de tuchthuizen en de bewoners van in
stellingen van liefdadigheid ("godtshuysen") zullen echter weI worden 
opgeschreven. Bij plakkaat zal aan degenen, die bij vergissing worden 
overgeslagen, de verplichting worden opgelegd zichzelf aan te melden, 
op verbeurte van een zware boete per verzwegen hoofd. 

Ter uitvoering der telling hebben de Gecommitteerde Raden de pro
vincie in 23 kwartieren verdeeld en voor elk dezer kwartieren een 
commissaris benoemd, aan wien de leiding van het werk werd opge
dragen 1). In elk kwartier werden aan den regeeringscommissaris nog 
eenige leden derplaatselijke magistraat toegevoegd. De aldus gevormde 
commissies zouden in de steden door de wijkmeesters en op het platte
land door de schouten en ambachtsbewaarders worden bijgestaan. Al 
deze personen moesten een eed afleggen. 

Bij de heffing van het hoofdgeld werd in vrij sterke mate rekening 
gehouden met het verschil in draagkracht. Naar gelang van den toe
stand in de kwartieren, werden de inwoners in vier, vijf of meer groepen 
verdeeld. Bij deze indeeling W'erd niet aIleen met het verschil in ver
mogen en inkomen maar ook met het aantal kinderen rekening gehou-

') Zie de namen der commissarissen en hun instructie: Resolutien der Gecom" 
mitteerde Raden van Holland, 1621-1627, f. 305 v. e. v. 
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den. Zij het dan nog in onbeholpen vorm, yond het moderne principe 
der progressieve belastingheffing dus toen reeds toepassing! 

Het resultaat der telling - 671.675 inwoners in Holland en West
Friesland - is stellig bene den de werkelijkheid. Het is immers zeer 
waarschijnlijk, dat een aantal kinderen en volwassenen aan de opschrij
ving is ontkomen. In tegenstelling tot de heerschende opinie, waag ik 
het echter te betwijfelen, dat dit aantal groot is geweest. De omstan
digheden waren van dien aard, dat een zoo groot mogelijke opbrengst 
der heffing een levensbelang van het land was. Ook de uitvoerings
maatregelen maken den indruk van degelijkheid. De verdeeling der 
provincie in een groot aantal kwartieren en de medewerking van plaat
selijke deskundigen als wijkmeesters en ambachtsbewaarders zijn 
maatregelen, die toch weI een zekere mate van nauwkeurigheid waar
borgen. 

Bij de volkstelling van 1796 bleek het totaal van de bevolking der 
Republiek 1.880.000 en van de provincie Holland 828.000 te bedragen. 
Ook deze getallen zijn te laag. Metelerkamp 1), een deskundig schrijver 
uit dien tijd, stelt de werkelijke bevolking op 2.000.000. Voor het 
gewest Holland mag men dus het aantal inwoners met ongeveer 50.000 
verhoogen. 

Ondanks den achteruitgang der industrie na omstreeks 1730 is Hol
land over 't algemeen tijdens de Republiek een zeer welvarend gewest 
geweest, dat veel meer immigratie dan emigratie heeft gehad. Voorts 
mag men voor het platteland toch ook een natuurlijke bevolkings
vermeerdering aannemen. In een tijdsruimte van een en driekwart 
eeuw is een vermeerdering met ongeveer 200.000 inwoners voor een 
gewest als Holland waarlijk niet te groot. Maar dan kan de bevolking 
in 1622 ook niet zooveel grooter geweest zijn dan het resultaat der 
telling aangeeft! Een schatting van ongeveer 700.000 inwoners in 1622 
zal m.i. de werkelijkheid het best benaderen. In aanmerking genomen, 
dat Noord-Brabant nog niet was ingelijfd, zal de totale bevolking der 
Republiek in 1622 m.i.nog iets beneden anderhalf millioen zijn geweest. 
In verband met het resultaat der telling van 1796 mag aangenomen 
worden, dat in den loop der zeventiende eeuw de totale bevolking reeds 
tot ruim een en driekwart millioen is gestegen. Veelal wordt een te hoog 
getal opgegeven. In zijn belangrijk werk The seventeenth Centu1'Y schat 
G. N. Clark de bevolking der Republiek op twee en een hall millioen! 
Aangezien zelfs tegen het einde der 18e eeuw het getal der inwoners nog 
nauwelijks twee millioen bedroeg, is Clark's schatting veel te hoog. 

Hetgeen De la Court van de telling van 1622 meedeelt, heeft hij ont
leend aan documenten, die hij in het archief der Rekenkamer had aan
getroffen. Deze gegevens waren echter onvolledig. Door het-ontbreken 
van de opgaven van enkele plaatsen komt De la Court voor het z.g. 
Zuiderkwartier tot een totaal van 481.934, terwijl het werkelijke getal 

1) De roestand van Nederland I, bl. 28. 
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505.185 bedroeg. Ten aanzien van het Noorderkwartier (West-Fries
land) had hij geen gegevens gevonden. Hij schat het aantal bewoners 
op een kwart van dat van het Zuiderkwartier en komt zoo tot 120.483 
personen, terwijl het getal in werkelijkheid 166.490 was, een sterke 
onderschatting dus. Het totaal getal van De la Court voor de geheele 
provincie, 602.417, is veel te laag; het is bijna 70.000 te weinig. 

Het uitgeven van het volledige register is dus geen overbodig werk. 
Ret is jammer, dat de samenstelling der bevolking naar leeftijd en 
geslacht niet wordt vermeld, terwijl slechts voor enkele steden en dor
pen het getal huizen wordt opgegeven. In enkele plaatselijke archieven 
berusten van de telling van 1622 meer gedetailleerde gegevens. Te 
Amsterdam is niets bewaard gebleven, maar van Leiden zijn de gege
vens van negen "bonnen" (wijken) nog aanwezig, terwijl in het Leid
sche gemeente-archief ook nog de oorspronkelijke lijsten der dorpen 
van Rijnland berusten. In het tweede en het derde deel van zijn Ge
schiedenis van de Leidscke lakenindustrie heeft N. W. Posthumus van 
deze gedetailleerde opgaven gebruik gemaakt 1). Of ook in andere 
plaatselijke archieven nog oorspronkelijke lijsten van de telling van 
1622 berusten, is mij niet bekend. J G . v. D. 

[SUMMIERE STAET VAN ALLE DE HOOFDEN IN DE PROVINCIE VAN 

HOLLANDT] 2)-

Alsoo opten eersten October 1622 aen de respective commissa
rissen, gaende totte opschrijvinge van 't hooftgelt, was gegeven 
commissie ende instructie ende dat de commissarissen waren ver
deelt in 23 quartieren volgende de verdelinge, hiervooren opten 
eersten Octobris geregistreert, sijn bij deselve hare quoyeren in 't 
collegie van de he~ren Gecommitteerde Raden overgelevert, ende 
is daeruyt gemaeckt den sommieren staet van aIle de hoofden in 
de provincie van Hollandt, sulcx als volcht: 

Quoyer van 't hooftgelt van aIle de personen, soo rijck, 
arm, oudt als jongh in aIle die steden, soo in 't Suyder
als Noorderquartier, mitsgaders die dorpen ende ge
huchten, die onder de steden sijn sorterende, gedaen in 
October 1622. 

Dordrecht 
De dorpen: 

Ambacht van Dubbeldam 
Papendrecht. . . . . . 

250 
773 

1) Voor Leiden aldaar II, 153 v.v., voor Rijnland aldaar III, 628. 

18.270 

") Gem. arch. Amsterdam, ResoluW!n der Gecommitteerde Raden van Holland, 
1621-1627, f. 409. - AJg. Rijksarch. 'sGravenhage, Holland, no. 3000. 
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Dorpen tot Oudt-Alblas . 556 
Hoffwegen .. . . . . 67 
Ottelandt . . . . . . . 254 
Brandtwijck ende Gbijelant 316 
N oordeloos. . . 316 
Gijse Nieukerck. . . . . . 435 
Alblasserdam. . . . . . . 535 
Gijssenkerck ende Gijssendam 711 
Molenaersgraeff. 279 
Nieuleckerlandt 390 
Blocklandt .. 132 
Streeffkercke 648 
Blenskensgraeff. 444 
LiesveIt. . . . 307 
Ammers, Gravelandt, Achterlant ende Peul-

wijck . . . . . . . . . . 116 
Wijngaerden ende Ruybroeck. 280 
Goudriaen. . 380 
Slijdrecht . . 973 
HardincxveIt 641 
Peursum. . . 165 
Nederslingelandt . 99 
Pieteshouck . 718 
's Gravendeel. 558 
Moerkercke . 731 
Maesdam . . 163 
Godtschalcxoort 78 
Sillishoeck . 259 
Heynenoort . . 438 
Strijen . . . . 1.710 
Oudt Beyerlandt . 1.619 
St. Anthonispolder 273 
Claeswael. .. . 673 
West Mase 362 
Nyeu Beyerlandt . 577 
Group .. . . . 122 
Swijndrecht . . . 248 
Heer Oudelants Ambacht 88 
Kieffhoeck 62 
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Leynnelint 
Rijsoort .. 
Groote Lant . 
Heerjansdam 
Heyndrick Y dendam 
Sandelincx Ambacht 
Barendrecht . 
Ryderkercke . 
Iselmonde . . 

Haerlem 
De dorpen : 
Eemskerck 
Noortdorp . 
Oostersij 
Beverwijck. 
Wijck opZee 
Wijck aen Duyn 
Velsen . . 
Spaerendam . 
Santvoort . . 
Tedort . . 
Aelbertsberch 
Vogelsang. 
Schoten .. 
Aeckendam 
Hogewoert 
Schootevlielandt 
Heemstede 
Schalckwijck. 
Vijffhuyse . . 
Nyeuwerkerck . 
Sparenwoude 
't Hooft ambacht 
Haerlemerliede . . 
Rijck ende Rijckeroort 

65 
82 

229 
259 
323 
76 

976 
1.023 

826 

Bedragen de 49 dorpen 22.001 

Compt tsamen met de dorpen 40.271 

39.455 

157 
118 
445 

1.623 
543 
147 
889 
384 
796 
458 
484 
221 
126 
109 
90 
91 

1.111 
146 
52 

177 
401 
106 
327 
206 

Houtrijck ende Pijlanen . 143 

I 
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Paesdorp 
Hillegom 
Wormer. 
Gisp .. 
Oostsanen. 
Westsaenen 
Saerdam . 
Op den Hoom in 't Tye 
Westsanen . .... 
Cr6nimenie ende Crommenierdijck 
Assendelff . . . . . . . . . . . 

36 
620 

3.486 
1.843 
5.389 

350 
1.746 

83 
2.798 
1.947 
2.501 

Bedragen de 36 dorpen 30.150 

Compt tsamen met de dorpen 69.605 

Delff 22.769 
De dorpen: 
Maeslantsluys 2.849 
Maeslandt .. 1.625 
de Lier .. 571 
Wout, Wouthames . 98 
Dorp Ambacht . 106 
Schipluy .. 399 
St. Martensrecht 48 
Hodempijl .. 118 
Schoonrelieu . 134 
Boeckelsdijck 87 
Schiebrouck . 306 
Ouderschie 1.051 
Ackersdijck off Vrouwenrecht 167 
Ambacht van Ruyven. 59 
Abtsrecht .. . . 123 
den Hoff van Delff 579 
Rijslant Ambacht 10 
Vrijer Ban .. 356 
's Gravesande 631 
Sant Ambacht . 304 
Monster .. 577 
Loosduynen 376 
Quintsheul 222 
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Buytendorp van Poeldijck . 
't Dorp van der Heyde. 
Naeltwijck 
Honsholredijck. 
't Honderlant 
Wateringen 
Rijswijck .. 
Voorburch .. 
Tedingerbrouck. 
Berckel .. 
Pijnaecker . 
Nootdorp . 
Hogeveen . 
Nyeuweveen . 

Bedragen de 37 dorpen 

81 
565 

1.084 
249 
70 

517 
1.381 
1.558 

166 
899 
870 
192 
137 
308 

18.975 

Compt tsamen met de dorpen 41.744 

Leyden 44.745 
De dorpen: 
Leyderdorp . 
Soeterwouw . 
Ougstgeest. . 
Noortwijck binnen ende buy ten 
Catwijck op den Rhijn 

. Catwijck op Zee . . . . . 
Noortwijckerhout .. . . 
Wassenaer ende Suytwijck . 
Valckenburch 
Voorschooten 
Stompwijck 
Wilsveen . 
Den Dam. 
Rijnsburch 
Warmont . 
Vrije Bouckhorst . 
Voorhout . 
Sassenhem 
Lisse ... 
Soetermeer. 

J 

946 
1.750 

974 
2.191 
1.228 
1.344 

621 
1.464 

502 
1.604 

1.451 

1.403 
1.401 

51 
462 
392 

1.018 
1.649 
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Segwaert 
Benthuysen . 
Raserswoude 
Alphen ... 
Outshoorn .. 
Swammerdam tot Jan Rages huys 
Rijnsaterwoude 
Lemuyden. 
Calslagen . 
Vriesecoop 
Aelsmeer . 
Cudelsteert 
Sevenhoven ende N oorden . 
Achtienhoven, Noorden ende Nieuwcoop. 
Lange ende Corter Aer . . . . . 
Aerlanderveen . . . . . . . . . . 
Nieuweveen ende Suyderbuyrt . . . 
J acobswoude ende Asselickerwoude . 
Koudekerck ende Homade . 
Alckemade 
Eeckhorst. 
Hogeveen . 
Benthoorn. 

. . 

2.099 
603 

2.988 
1.477 

469 
474 
877 

1.244 
390 
739 

3.156 
339 
716 

2.943 
2.054 
1.834 1) 

1.277 
1.183 

963 
2.560 

491 
39 

162 ----
Bedragen de voorsz. dorpen . 49.528 

94.273 

104.932 

Compt t'samen met de dorpen 

Amsterdam . 
Bestaende in twintich quartieren, waervan Cap.nen sijn 

als volcht: 
Pauwels van Heemskerck . 
Pieter J ansz. Reael . . . . 
Jacob Jacobsz. Hinnelopen 
Volckert Overlander. 
Jan Gijsbertsz. . . . . 
Jacob Wilkesz. . . . . 
Adriaen Pietersz. Raep 

8.450 
2.420 
2.755 
4.708 
2.168 
2.570 

17.639 

1) Niet ingevuld. Volgens de oorspronkelijke lijsten der telling in de dorpen van 
Rijnland, berustende in het gemeente-archief van Leiden, bedroeg het aantal 
inwoners van Aarlanderveen en de Vrije Houff 1834. Posthumus, De geschiedenis 
det' Leidsche lakenmdustrie, III, p. 628. 
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Jacob Bicker 
Aelbertus Coenradus 
Abraham Boom 
Comelis Canter. 
Gillis Jansz. Bet 
Andries Bicker . 
Claes Jacobsz. Haringcarspel . 
Pieter Egbertsz. Vinck. 
Jan Witsen .. . 
Jacob Symonsz. Vries . 
Hilbrant Schellinger 
Pieter Bas .. 
Jacob Pietersz. Hoochcamer 

Buy ten de Regulierenpoort 
Buyten St. Antonispoort 
Buy ten de Heylige Wechspoort . 
Noortsijde van de Heylige Wech 

De dorpen: 
Diemen ...... . 
Ouwerkerck .... . 
Cronenburchs gerecht . 
Loosdrecht. 
Waverveen 
Bocxhol, . 
Amsterveen 
Sloterdijck 

2.079 
5.757 
2.231 
7.317 
2.726 
2.730 
3.819 
4.284 
5.594 
3.267 
2.551 

14.349 
2.159 

1.476 
1.789 
1.723 

387 

631 
1.174 

435 
1.687 

657 
389 

3.510 
1.607 

99.557 

5.375 

104.932 

----
Bedragen de acht dorpen .. 10.'090 

Compt 'tsamen met de dorpen 115.022 

Gouda - 2.998 huysen . . . . 
De dorpen: 
Nieuwerkerck 
Moordrecht . 
Haesdrecht . 

ECON.-HIST. JAARBOEK, XXI 

167 huysen 
298 " 
223 

1.178 
1.662 
1.285 

14.627 

12 
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Het Suydteynde van Wad-
dincxveen. . . 193 

" 
1.125 

't Noorteynde . 187 1.125 
Broeckthuyl ende 't Wechge 17 

" 
151 

Boscoop. . . 170 
" 

911 
Middelburch . 11 156 
Slupich . 26 

" 
196 

Reeuwijck ende Raemburch 103 577 
/ Steyn . . 50 201 

" 
Willens ende Corte Haerle . 34 

" 
145 

Gouderack 73 
" 

731 
Blommendael 62 

" 
530 

Vrije Hoeff ende Calveren-
ban. 7 29 

Broeckhuysen . 8 43 

Tsamen 1619 huysen, sijnde 16 dorpen. 10.035 

Compt tsamen met de dorpen 24.662 

Rotterdam 19.532 
De dorpen: 
Sevenhuysen . 2.635 
Bleyswijck 1.450 
Hillegersberch . 1.854 
Cralingen 722 
Capelle . 580 
Charlois .. 1.012 
Catendrecht . 200 
Cool ende Blommersdijck 248 

Bedragen de acht dorpen 8.691 

Tsamen met de dorpen 28.223 

Gorinchem 5.913 
De dorpen: 
Arckel. . 138 

, Blocklandt 103 
Nieulandt . 152 
Leerbrouck 175 
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Middelcoop 
Sceluyne .. 
Kedichem. 
Hoomaer . 
Oosterwijck 
Spijek 

139 
100 
160 
237 
99 

116 

Bedragen de thien dorpen ., 1.419 

Compt tsamen met de dorpen 7.332 

Sehiedam 5.997 
De dorpen: 
Vlaerdingen . . 
Vlaerdinger Ambacht . 
Souteveen .. 
's Graven Ambacht . 
Ketel. . 
Spalandt .. 
Out Matenes . 
Hogenban. 
Portugael . 
Hogevliet . 
Pernis 
Albrantswaert . 
Oudt Eingelandt . 
Troslant 
Rhoon .. 
Pendreeht .... 

Bedragen de sestien dorpen als gehuehten. 

Tsamen met de dorpen ende gehuehten 

Sehoonhoven 
De dorpen: 
Berehambaeht .. 
Amerstol .. 
Crimpen op de Y sse!. 
Stormpolder . . 
Crimpen op de Leek 

2.217 
400 
224 
88 

598 
51 
70 
48 

556 
306 
301 

98 
10 
14 

472 
25 

1.273 
231 
335 
50 

107 

5.447 

11.474 

2.891 
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Berconde 
Cabau 
Leckerkerck . 
Suytbroeck 
Bonrepas 
Sevender 
Stolwijck 
Vlist . . 
Polsbroeck 
Jaersvelt . 
Nieupoort. 
Oudekerck 

Brielle. 
Die dorpen: 
Oostvoom . 
Rockange . 
Rugge .. 
Cleyn Oosterlandt. 
Nateris .... 
Nieuwenhoom . 
Nieuwegoote .. 
Nieuhellevoet . 
St. Annepolder . 
Die Quack .. . 
Tweergors .. . 

Bedragen de 17 dorpen 

Tsamen met die dorpen 

Oude ende Nyeuwe Struyt . 
Ouden Hoom 
Swarte Wael . 
Vier Polders . 
Heenvliet .. 

393 
104 

1.158 
79 
60 

122 
1.051 

229 
351 
521 
531 
910 

522 
344 
156 
59 
83 

502 
71 

391 
60 
31 
93 
38 

484 
604 
278 
521 

Bedragen de 16 dorpen als gehuchten in den Ring van 

7.505 

10.396 

3.632 

Voome . . . . . . . . . . . . . 4.237 

Tsamen met die dorpen als gehuchten . . . . . . .. 7.869 
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Putten: 
Geervliet . .. . 
Suytlant ... . 
Spijckenis ende Brabant. 
Heeckelinge ende Vrieslant 
Heer Simons-haven ende Schuddebeurs. 
Biert ende Stompert. 
Coorendijck . 
Piershil ... 
Abbenbroeck. 

Dorpen in Overflacque : 
Dircxlant . 
Herckinge .. 
Melissant .. 
Oude Tonge. 
Oeltgensplate 
Middelharnis. I . 

De Stadt . . 
Bommenede . 
Belois ... 
Goederede .. 
Oudorp ... 
Nyeuwe Tonge. 

tsamen 

491 
1.082 

811 
372 
265 
83 

532 
350 
393 

1.174 
117 
178 

l.l43 
1.810 
1.134 

294 
270 
73 

435 
535 
548 

4.380 

Tsamen . 7.774 
Somma totalis Den Briel, de dorpen, Putten ende 

----
Vlacqi, sijnde 37 dorpen . 20.023 

, s Gra venhage 
Die dorpen: 
Scheveninge . . . . 
Besuyden het Hout . 
Besuyden den Haech 
Loosduynen . . . . 
Benoorden,Segbrouck 

" . 

l.l48 
115 
181 
98 
63 

Bedragen de ses plaetsen 

Tsamen met die dorpen . 

15.825 

1.605 

17.430 
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Woerden ......... . 
Die dorpen: 
De gehuchten van Geestdorp ende Brevelt 
Rietvelt ende die bree gehuchte .. . . 
Die Bree ............. . 
Die gehuchte van Barwoutswaerde ende Be-

kenes ........... . 
Barwoutswaerde . . . . . . . . 

169 
152 
109 

100 
232 

Waerde in den lande van Woerden 434 
In de dijck mede . . . . . . . . 193 
Teccop . . . . . . . . . . . . 136 
Ambachtsheerlijckheyt van Bodegraven . 239 
Noortsijde Uyterkerck .. . . . . . . 85 
Het dorp aen de Noortsijde van den Rhijn. 563 
Weeder die Noortsyde. 196 
't Weylandt . . . . . . . . . . . . . 206 
Weypoort . . . . . . . . . . . . . . 571 

1.676 

----
Bedragen de twaelff dorpen als gehuchten. 3.295 

Tsamen met die dorpen 4.971 

Oudewater 
Die dorpen: 
Heeckendorp .. . 
Snelrewaerde. . . . 
Lange Linschooten . 
De Heerlijckheyt van Vliet 

Naerden 
Die dorpen: 
Lage Busse . 
Oude Naerde 
Op de Gracht. 
Muyderberch 
Hilfersum . 
Huyssen 
Laren ... 

Bedragen de vier dorpen 

Tsamen met de dorpen 

351 
143 
216 

18 

334 
6 
9 

208 
1.509 
1.355 

915 

2.754 

728 

3.482 

2.329 
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Blaricum . 715 

Bedragen de acht dorpen als gehuchten. 5.051 

Tsamen met die dorpen ende gehuchten 7.380 

Muyden. 891 
Simmichvelt buy ten Muyden . 119 

Tsamen huyssen 173 ende. 1.010 

Weesp - 478 huysen . 2.292 
Die dorpen: 
Uytermeer 11 huysenl) 64 
Kennerdijck 13 

" 
69 

Broerdijck . 5 
" 

29 
Anckerveen . 16 

" 
72 

Heyntgensrack . 7 " 
39 

Westsijde van Vecht 14 
" 

75 
Snytsijde van smal Weesp . 17 

" 
113 

Broeck 5 23 
Bijlmeer 16 

" 
97 

Oostsijde van Gaesp 3 
" 

20 
Botternes . 6 

" 
30 

Noortsijde van smal Weesp . 8 40 
Bloemendael . . 7 36 
Houtswijck 7 

" 
39 

't Geyn . 16 " 
85 

Broeck 4 
" 

23 
Bijlmeer 19 

" 
89 

Bedragen de 17 dorpen als gehuchten 944 

Tsamen met die dorpen als gehuchten . . 3.236 

Geertruydenberch. 1.704 
Heusden 1.444 

Worchum . . 663 
Nieuwervaert ende Clundert . 535 
Buy ten die stadt . 335 

Tsamen. 870 

4.681 

t) Het aantal huizen dezer dorpen komt alleen in het Haagsche manuscript voor. 
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Hiemae volcht hoeveel hoofden dat die steden ende dorpen van 
't Suyderquartier uytbrengen: 
Dordrecht . 18.270, · die 49 dorpen 
Haerlem 39.455, die 36 dorpen 
Delff . . . 22.769, die 37 dorpen 
Leyden . . 44.745, die 1) dorpen 
Amsterdam 104.932, die 8 dorpen 
Gouda. . . 14.627, die 16 dorpen 
Rotterdam 19.532, die 8 dorpen 
Gorinchem 5.913, die 10 dorpen 
Schiedam . 5.997, die 16 dorpen 
Schoonhoven 2.891, die 17 dorpen 
Brielle. . .. 3.632, die 37 dorpen 
's Gravenhage 15.825, die 6 plaetsen . 
Woerden . 1.676, die 12 dorpen 
Oudewater. 2.754, die 4 dorpen 
Naerden 2.329, die 8 dorpen 
Muyden. . 891. . . . . . 
Weesp . . 2.292, die 17 dorpen 
Geertruydenberch 1.704 
Heusden .. 1.444 
Worckum . .. 663 
Nieuwerwaert. 870 

Somma die 21 steden van 't Suyderquar~ier 313.211 
ende die dorpen. . . . . 

Somma totalis van alle die steden ende dorpen van 't 

22.001 
30.150 
18.075 
49.528 
10.090 
10.035 
8.691 
1.419 
5.447 
7.505 

16.391 
1.605 
3.295 

728 
5.051 

119 
944 

191.974 

Suyderquartier ................. 505.185 

Alckmaer . 
Die dorpen: 
Heylo ende Oosdom 
Limmen .. 
Aeckersloot 
Uuytgeest . 
Caslricum . 

N oorderquartier 

Egmont binnen ende Reynegom. 
I) Niet ingevuld. Het aantal dorpen bedraagt 42. 

871 
884 

1.569 
2.125 

624 
704 

12.417 
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De Houve ... 
Egmont op Zee . 
Wimmenum. 
Baccum ... . 
Bergen ... . 
Schoorl ende Camp . 
Groet .. . 
Petten .. . 
Calensooge 
Huysduynen. 
Veenhuysen . 
Ursem .... 
Suytschermer 
Schermerhoom ende Noortschermer. 
Graft ..... 
Wieringerwaert 
Burchoom. 
Outdorp 
Oterleeck 
Coedijck 
Pancras. 
Brouck op Langedijck . 
Suydtscherwoude. 
N oortscherwoude . 
Out Carspel .. . 
Warmenhuysen 
Haringhcarspel. 
Sinte Marten. . 
Schagen . ... 
Harinckhuysen . 
Nieuwe Niedorp 
Winckel. 
Rijp ... . 
de Sijp .. . 
Brasmerhoom 
Oude Nierop . 

Bedragen de 42 dorpen 

524 
1.298 

129 

160 

999 
1.387 

248 
1.280 

474 

2.181 

237 
677 

1.175 
1.824 
3.161 

201 

42 
191 
185 

1.106 
509 
809 
788 
588 

1.061 
1.254 
1.170 

1.325 
2.638 

319 
1.637 
1.629 
2.366 
1.283 
1.999 
1.024 

44.617 
I 

Compt tsamen met die dorpen 57.034 
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Hoorn 
Die dorpen: 
Ban van Hoorn 300 
d'Ampten .. 502 
Swaech .. 755 
Wognum · . 952 
Wadway .. 185 
Nanincxwoude. 309 
Santwaert. 488 
Berckhout. 1.413 
Oudendijck 485 
Beets. 652 
Schardam . 197 
Scharwoude 236 
Oostwoude 375 
Avenhorn . 254 
Oostmuysen . 35 
Westwoude 463 
Binnenwijsent 256 
Oosterblocker 689 
Westerblocker 625 
Schellinckhout. 953 
Wijdenesse 590 
Oosterkerck . 481 
Spanbroeck 1.033 
Opmeer. 393 
Obdam .. 819 
Hensbroeck • 889 

Bedragen de 26 dorpen 

Compt tsamen met die dorpen 

Enckhuysen ......... . 
Die dorpen: 
Suytsijde ende Noortsijde van't Westeynde. 
Bovencarspel .. . . . . . . . . . . . 
Grootebrouck . . . . . . . . . . . . . 
Lutebroeck ende de plaetsen, daeronder sorte-

911 
2.184 
1.832 

rende. . . . . . . . . . . . . . . .. 1.087 

14.139 

14.329 

28.468 

20.967 
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Hoochcarspel ende de plaetsen, daeronder sor-
terende .............. . 

Hem met die plaetsen, daeraen behoorende. . 
Veenhuysen als vooren ......... . 

1.021 
836 

1.772 

Bedragen de 7 dorpen . 

Tsamen met die dorpen • 

Edam. 
Die dorpen: 
Warder .... 
Middelij ende Aeswijck 
Oosthuyse . , . 
Quadijck ..... . 

Bedragen de vier dorpen 

632 
983 

1.312 
826 

9.643 

30.610 

5.547 

3.753 

Tsamen met die dorpen . 9.300 

Monickendam 
Die dorpen: 
Catwoude ..... . 
't Eylandt van Marcken . 
Rantdorp ende gehuchte 
Lantsmeer ende gehuchte 
Suyderwou ende gehuchte 
Sunderdorp . . . . . . . 
Brouck in Waterlant ... 
Schellingwoude ende Buyckesloot . 

527 
751 

1.488 
1.416 

767 
620 
686 

1.048 

Bedragen de acht dorpen 

Tsamen met die dorpen . 

Medenblicq 
Die dorpen: 
Hogedijck .. 
Werwershooft 
Opperdoes .. 
Oostwoude . 
Schoutampt van Abbekerck 

461 
427 
716 
373 

1.858 

3.990 

7.303 

11.293 

3.983 
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Schoutampt van Sijbecarspel. . . . . . . . 
Schoutampt van Hoochwoude . . . . . . . 

Bedragen de 7 dorpen . 

Wieringen oyer 't geheele eylant 
't Eylant van Texel. . . . 
Oost- ende Westvlielandt . . . 
Oost- ende Westschellingh. . . 

1.052 
2.300 

2.068 
4.663 
8.462 
2.356 

Bedragen de 4 eylanden . 

Samen met die dorpen ende eylanden. 

Purmereynt - 466 huysen. 
Die dorpen: 
Neck .... 
Purmerlandt. 
llpendam 
Beemster .. 

31 huysen . 
268 
160 " 
325 " 

784huysen 

141 
1.233 

647 
1.730 

7.087 

17.549 

24.636 

2.415 

Bedragen de 4 dorpen . 3.751 

Tsamen met die dorpen . 6. 166 

Alckmaer . 12.417, die 42 dorpen 44.617 
Hoorn .. 14.139, die 26 dorpen 14.329 
Enckhuysen . 20.967, die 7 dorpen 9.643 
Edam. 5.547, die 4 dorpen 3.753 
Monickendam 3.990, die 8 dorpen 7.303 
Medenblick 3.983, die 7 dorpen 7.087 
Purmereynt . 2.415, die 4 dorpen 3.751 

Noch de vier eylanden 17.549 
Somma die seven steden . 63.458 

Ende die dorpen . 103.032 

Somma totalis, die steden met die dorpen ende de vier 
eylanden van 't Noorderquartier . .. .... 166.490 
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Somma bedragen de 21 steden van 't Suyder-' 
quartier ............. . 

ende die dorpen. . . . . . . . . . . . 
Ende die 7 steden.van 't Noorderquartier. 
ende die 98 dorpen . . . . . . . . . . 

Tsamen de steden. 
ende die dorpen . 

Somma totalis die steden van 't Suydt- ende 

313.211 
191.974 

63.458 
103.032 

376.669 
295.006 

Noorde'rquartier met die dorpen. . . . .. 671.675 personen 



IV 

WEDDINGSCHAP-CONTRACTEN, MEDEGEDEELD DOOR A. MERENS 

Tijdens mijne onderzoekingen in de zgn. Poortersrollen (d.w.z. de 
kleine rechtsrollen) van Hoorn van de 15de en 16de eeuw trof ik eenige 
weddingschapcontracten aan, die een reis naar Rome tot grondslag 
hebben. J. A. Goris in zijn uitvoerige en belangrijke "Etude sur les 
colonies marchandes meridionales a. Anvers de 1488-1567", maakt 
van dergelijke contracten geen gewag en men mag dan ook weI geree
delijk aannemen, dat ze althans te Antwerpen en in de Zuidelijke Neder
landeD niet werden afgesloten, in tegenstelling met weddingschappen 
op het geslacht van kinderen, die nog het levenslicht moesten aan
schouwen, alsmede op de data van geboorten, welke weddingschappen 
zoo vaak voorkwamen en tot zulke onkiesche praktijken leidden, dat 
Karel V ze bij ordonnantie van 4 December 1544 verbood. In de Hoorn
sche poortersrollen trof ik dergelijke weddingschappen niet aan, doch 
weI die op de resultaten van belegeringen van steden en van veldsla
gen, zoowel te land als ter zee. 

Het bestaan van dergelijke weddingschap-contracten in verband met 
reizen naar Rome vond ik interessant genoeg om er hier een mededee
ling over te doen. 

De eerste akte, welke ik na 1480 aantrof, is van 30 April 1493, die 
gevolgd wordt door die van 17 Mei 1493. Eerst vele jaren later komt 
dan die van 17 Februari 1511, welke slechts gevolgd wordt door de drie 
akten van Januari-Maart 1520, die aIle betrekking hebben op een reis 
van Gerijt Albertsz. Potter en zijn vrouw Katrijn Arijsdr., blijkbaar 
handelaren in lakenen te Hoorn, in dat jaar naar Rome. Duidelijke 
nadere aanwijzingen over deze reis trof ik niet aan, doch het is geens
zins uitgesloten, dat de eischen d.d . 12 en 15 September en 8 October 
1533 volgens de Poortersrollen ingesteld door de erfgenamen van Geert 
Elbert Potters betrekking hebben op dezen zelfden koopman, terwijl 
dan wellicht de eisch op 26 Februari 1554 door Trijn Potters ingesteld 
wegens geleende gelden door wijlen haar man, zal zijn geschied door 
Katrijn Arijsdochter. 

Tenslotte vond ik nog de vermelding van een dergelijk contract in 
1580, dus 60 jaren later, hier onder no . 4 afgedrukt. 

A.M. 
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No.1. - 1493 I), APRIL 30 
Claes Colster heeft beloeft Taems Dircxzn. te leveren een goet 

varcken tusschen 14 daghen; des sal hy weder, naedat hy van 
Rome ghecomen is, ontfanghen van Taems Dircxzn. van een 
ighelic pont van dat vercken 3 stuver. 

MEl 17 
Taems Dircxzn. bekent sculdich te zijn Claes Claeszn. Colster 

14 R(insche) gulden, als Claes Colster besceit mit him van Roe
men brengt, ende dan te betalen, als hij dair geweest is. 

No.2. - 1511 1), FEBRUARI 17 
Doude van Panninck is borge geworden voir Tymen Tymen 

Rinnersz. die werff te vrye(n), gelege(n) in Zwaech an den Zuyt
zyde van den wech Allert Mathijsz. heeft belent an den oestzyde 
ende Vester Oudickwedue an den westzyde. Ende wanneer dat 
Tymen van Rome gecomen sal wesen, zoe zal hy den schout van 
Hoirn gevep. drie Rinse guldenen, ende stelde hiervoir tot eene 
onderpande 't voirn. lant. 

Eele Broedersz. heeft geloeft hondert wagenen mis te brengen 
op 't voirs. lant of hondert blancken dairvoir te geven in handen 
van Tymen voirs. 

No.3. - 1520 2), JANUARI 27 
Comelis Pouwelsz. bekende voir scepenen, hoe hy gecoft ende 

oick ontfanghen heeft van Gerijt Albertsz. Potter thien paer 
Hoomsse beseghelde lakenen, e1cke paer voir 21 gouden gulden, 
ende dat opten wedercclmpste van dezelve Gerijt Albertsz. Potter 
van Rome binnen dese stede. Ende indien hy nyet weder compt 
ende afterblijft, so sal Comelis voors. dese lakenen om nyet heb
ben. 

FEBRUARII 

Voir Jacob Jansz. Cuper ende Piet Martensz., scepenen, so is 
gecommen Jan Pilgroms van Berckhout, scipper, ende bekende 
gecoft te hebben van Katrijn Arijsdochter, echte huysvrou van 

1) G. A. Hoom, Poortersrolle, no. 4139. 
I) Ibid. Poortersrolle, no. 4141. 
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Gerijt Albertsz. Potter, by consente van denzelve Gerijt, hoir 
man, thien pair Hoornesse beseghelte lakenen, 't pair voir 20 gou
den gulden, ende dat op dese conditie te wetene: indien Katrijn 
voirs. zelven in persone versouckt die stadt van Romen, dairvan 
brengende beschijn autentyck, ende wedercompt levendich bin
nen die stede van Hoiren, soo sal Jan Pilgromsz. voirs. gehouden 
wesen die voirs. lakenen te betalen so voirs. staet ende is 't saecke 
zy afterblijft ende die reyse nyet volbrenget, so sal Jan Pilgromsz. 
voirs. die lakenen om nyet hebben. Ende Jan Pilgromsz. sal ont
fanghen vier paer lakenen gereet. Ende voir den drie paeren is 
borge geworden Jonge Jan Pilgromsz., zijn broeder, en de Piet 
Florijsz., alias Piet Ghijs, voir een paer, ende die arideren lakenen 
sal hy ontfanghen op dese dagen, te wetene drie paren Meye 
naestcomende ende alsdan by elcke paer neerleggende 20 gouden 
gulden, ende die ander drie paren Sint Jacob dair naistvolgende, 
ende alsdan oick dairvoir leggende voir 't paer 20 gouden gulden, 
weI verstaende, indien Katrijn voirs. afterbleeff, dat Jan Pil
gromsz. alsdan zijn verhal sal hebben voir den penninghen hy be
taelt mach hebben op't laken en 't huys endeerve in de Noorder
straet, dair Gerijt Elbertsz. Potter mit Katrijn, zijn wijff voirs., nu 
ter tijt in woonen. 

MAART 23 
Voir Jacob Jansz. Cuper ende Jan Maertenszn., scepenen, 500 

bekende Gerijt Elbertsz. Potter, dat Geertruyt, zijn moeder, hem 
in boelghaaf gegeven heeft 't gehe1e huys, dair zy in woont op 't 
Noort mit't halve inboel, ende indien Gerijt Voirs. oflievich worde 
voir Katrijn Arijs, zijn wijff, sonder kyndren, so sal alsdan Katrijn 
van zijn goeden verbeurt wesen 100 gulden current ende voirt soe 
sal elcx houden, dat zy an malcanderen gebrocht hebben. 

Ende is 't oick saicke Gerijt voirs. opte reyse van Rome after
bleefd, 500 zullen de thien pair Hoernisse lakenen, by hem vercoft, 
ofgaen van zijn goet ende nyet van den goeden van Katrijn, zijn 
wijff. Ende van geIycken, is 't Katrijn voirs. opte zelve reyse 
afterbleeff, so sullen de thien paer lakenen, by hoir vercoft, ofgaen 
van hoir goeden ende nyet van de goeden van Gerijt voirs., ende 
blijft after soe sal Katrijn Arijs hoir moeder van hoir hebben die 
beste riem mit hoir andre deynodien voir met. 
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No.4. - 1580 1), ]ANUARI 13 
Comelis Arentszn., Thwede Sijmonszn., Comelis Heerlszn., 

Adriaen Comeliszn. ende Adriaen Pieterszn., alle van Wognum, 
contra Adriaen Suwes, mede van daer, concluderen, dat die ge
d( aechde) sal worden gecondemneert te betalen twee tonnen Delffs 
bier, die hy, gedaechde, den eischers beloeft heeft te betalen zoe 
geringe 2) als hy zynen Roomsche reyse volbracht hadde, mits dat 
d'eyschers hem, gedaechde, geven vry gelach in jopenbier ende 
andere drancken een etmaellanck, cum expensis. 

1) Ibid. Poortersrolle, no. 4 t 73 . 
• ) spoedig. 

BeON.-RIST. JAARBOBK XXI 13 



v 

NIEUWE GEGEVENS BETREFFENDE HET BEGIN DER V AART OP 

GUINEA, MEDEGEDEELD DOOR DR. W. S. UNGER 

Sinds, nu bijna zeventig jaar geleden, Jhr. de Jonge in verband met 
den voorgenomen afstand der bezitting de oudste betrekkingen van 
Nederland met Guinea schetste 1), is onze kennis omtrent dit voor ons 
verloren gebied aanmerkelijk uitgebreid. Van Gelder's pubIicatie van 
rekeningen van den bekenden Delftschen reeder en koopman Claes 
Adriaensz. van Adrichem in dit Jaarboek "), diverse werken der Lin
schoten-Vereeniging - vooral de nos. V, VI en XXXIX - brachten 
met name vQor de meer economische kwesties belangrijke gegevens. 
Doch uitgeput is het materiaal nog geenszins. Ten behoeve van de ge
schiedenis van den negerhandel mij verdiepend in den oorsprong onzer 
betrekkingen met deze streken, die later zoo'n belangrijk slavendep~t 
zouden zijn, yond ik enkele archivalia die, hoe fragmentarisch ook, het 
bovengenoemde materiaal ten deele bevestigen, ten deele aanvullen. 
Daar een algemeene publicatie betreffende Guinea ") voorshands weI 
tot de pia vota zal blijven behooren en de door mij gevonden gegevens 
een tamelijk afgerond geheel vormen, waag ik het er op hen reeds thans 
in het licht te geven. 

Zooals algemeen bekend is waren de Portugeezen de eerste Europea
nen, die van Guinea bezit hebben genomen, op de hielen gevolgd door 
de Spanjaarden~); in 1441 kwam de eerste lading van de Goudkust in 
Lissabon aan. Nog in de XVe eeuw drongen Engelsche, Italiaansche en 
Vlaamsche schepen - van de laatste is voor het ee:rst in 1475 sprake I) 
- ondanks het Portugeesche monopolie in deze streken door; het 
goud, waarvan de faam reeds in den aanvang der eeuw prins Hendrik 

1) J. K. J . de J onge, De oorsprong van Neerlands bezittingen op de kust van Guinea 
('s-Gravenhage, 1871). 

") II p. 239-257 . 
• ) Zie Overzicht, uitgegeven door de Commissie voor 's RG.P. p. 72. - Het archief 

der bezitting komt pas c. 1700 in aanmerking; daarv66r echter zullen aan het archief 
der beide W.I.C., de Loketkas der Staten-Generaal en aan de notarieele archieven van 
Amsterdam, de Noordhollandsche zeesteden (deze leverden echter v66r 1600 weinig of 
niets op), Rotterdam en, in verb and met Van Adrichem en Meerman, ook die van Delft 
ongetwijfeld belangrijke gegevens kunnen worden ontleend. 

0) Zie voor het volgende het voortreffelijke werkje van J. W. Blake, European be
ginnings in West-Africa 1454-1578 (Londen-New-York-Toronto, [1937]). 

") a.w., p. 38. 
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den Zeevaarder had verblind, oefende - schoon minder beJangrijk dan 
peper en slaven - op allen een fascineerenden invloed uit. Toen Indi6 
was ontdekt, ging de waarde van het bezit van Guinea voor Portugal 
sne1 achteruit; na 1530 drongen eerst Fransche, daarna Engelsche ka
pers meer en meer op, en slechts met groote opofferingen konden de 
Portugeezen zich staande houden. De veranderingen in het Europee
sche evenwicht na 1559 ondermijnden het Portugeesche monopolie nog 
meer; er onstond een nauw verband van de godsdienstoorlogen in 
Europa en de blanke ondernemingen in het Zwarte werelddeel: de Pro
testanten in beide land en aan het Kanaal had den in de vaart naar 
Guinea een mid del te meer hun katholieke tegenstanders te benadee
len. De oudste bezitters waren hierbij de verliezende partij; 'de ver
overing van Portugal door Spanje bracht op den duur ook de Hollan
ders tegen hen in het geweer. 

Toch waren de oudste betrekkingen van dezen met de bocht van 
Guinee van vreedzamen, wijl mercantielen, aard. Men kent, sinds 
Brandt en De Marees, het begin I) van die'll'aart "), waaraan de naam 
van Barent Ericks zoon a) en die van Enkhuizen voor goed verbonden 
zijn. Nog v66r zijn terugkomst in de Zuiderzeestad waren ook anderen 
naar Guinea gegaan .) - zelfs tot Angola drong, in 1593, een kloeke 

I) Het begin! In het ten jare 1937 verschenen werk van dr. J. Denuce: Afrika in de 
XVle eeuw en de handel van Antwerpen, p. 43, werd een mededeeling gedaan, die den 
Guinea-vorscher deed opspringen van vreugde. Op 7 Dec. 1563 zou het schip van 
Dierick Rolle van Amsterdam zijn vertrokken naar Lissabon, S. Lucar en S. Thome I ! 
Bij navraag bij den auteur echter bleek dit een mystificatie, gevolg van verkeerd ge
bruik van eens anders aanteekeningen; Rolle's schip heette Sint-Thomas, en is bij 
Lissabon reeds vergaan! 

") Anders dan men op het eerste gezicht vermoeden zou, is de vaart naar Brazilie 
ouder dan die op Guinee. Doelde niet Barent Ericks op eerstgenoemd land, toen hij in 
Principe terecht kwam? Nautische factoren schijnen hierbij in het spel te zijn. Het 
ware te wenschen, dat deze kwestie eens uit dien gezichtshoek werd bestudeerd. VgI. 
hfdst. 56 van het Reysgheschrift van Jan Huygen van Linschoten, Werken Unschoten
Ver. XLIII p. 310 volg. 

") In de literatuur wordt hij beurtelings "van Medemblik" en "van Enkhuizen" ge
noemd. Als geboorteplaats schijnt eerstgenoemde de meeste kans te maken (zie Wer
ken Linschoten-Ver. V, p. LVIII). 

Over hem heb ikin de Noordhollandsche notarieele protocollen nit deze jaren niets 
anders aangetroffen dan de weinig vleiende verkiaring van een schipper van Amster
dam en een van Enkhuizen, 7 Jull 1594 gedaan ten verzoeke van Cornelis Pietersz. 
Berchout, van Hoom, dat de stuurman "opte reyse, by denselven nu lest gedaen" -
bedoeld wordt blijkbaar de tweede Guineesche reis - met twee Alkmaarders had nit
gerekend, wat de schipper aan zijn reeders behoorde nit te keeren en "bevonden, dat 
deselve heure schipper soe aen d'een als aen dander achter de handt hadde gehouden, 
waervan hy syne reeders geen reeckeninge hadde gedaen, de somme van een duysent 
sevenhondert Car. guldens" (Prot. not. J . Codde, te Enkhuizen (Rijksarchiefin Noord
Holland (Inv. no. 844 f. 61» . 

• ) Zie de verspreide gegevens over Jacob Floris' sone van Langren, Simon Taye en 
Dirck Veldemuis bij De Jonge, Opkomst van het Ned. gezag in Oost-Indie I p. 36 vlg., 
Werken Unschoten-Ver. V, p. LVI. 

Heyndrick Dirrecksen Jolinck, van Zutfen, verhaalt in zijn autobiografie i. a. 1591, 
dat hij als constabel naar Guinee voer voor den Middelburgschen koopman Krijn Pyr
sen; Symon Maeu en Dirrick Oom, van Vlissingen, waren in zijn gezelschap. Door 
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Medemblikker schipper op weg naar Brazilie door 1) -, voorloopers 
van een groote schare, die in de bekende remonstrantie van 1607 ") op 
meer dan 200 werd gesteld. In. 1594 verleenden de Hollandsche en de 
Zeeuwsche admiraliteit den Guinea-vaarders vrijdom van convooi I) ; 
in 1596 was in Enkhuizen bij de schippers reeds zooveel over de Goud
kust bekend, dat dr. Paludanus er een hoogst betrouwbare beschrij
ving van kon opstellen, die Jan Huygen zich haastte achter zijn Itine
rario af te drukken 0). En in de volgende jaren hebben tal van bekende 
kooplieden in Amsterdam en Rotterdam, in Middelburg en in Delft 
hun schepen naar dit sprookjesland uitgereed: Jacques de Velaer en 
Laurens Bicker 6), Hans van der Veken, Pieter van der Haghe en Fop 
Pietersz. van der Meyden '), Adriaen ten Haeff en Balthasar de Mou
cheron 7), Claes Adriaensz. van Adrichem bovengenoemd, treffen wij 
hier in 1596 en volgende jaren temidden van tal van anderen aan I) f). 
Terwijl des laatsten bedrijf in deze streken uit de publicatie van dr. 
van Gelder tot in bijzonderheden bekend is, moge thans voor dat van 
den eersten, die tusschen 1596 en 1600 met den bekenden Leidschen 
koopman Daniel van der Meulen op Guinea handel dreef, en die daar-

slec~t weer en strijd met drie Engelschen werden zij echter z66 gehavend, dat "wy die 
Genese reyse mosten nalaeten ende seilden te Calis (= Cadix) in" (zie S. P. l'Honore 
Naber, De reizen van Heyndrick Dirrecksen J olinck van Zutphen (Marineblad 1909/10 
p. 470». De bewering van J. Keuning, Werken L.V. dl. XLII, p. XCIX, CI, dat Jo
linck en Maeu in 1591 reeds in Guinee geweest zijn, is dus vermoedelijk niet juist. Vast 
staat echter, dat hij in de volgende jaren herhaaldelijk daar heeft vertoefd (zie Marine
blad 1909/10, p. 472), o.a. in 1596 als stuurman in gezelschap van onzen Barent 
Erickssen in een reis van 14 maanden, "die voor mijn niet quaet was, noch oock voor 
die reeders". 

') Nl. Cornelis Freekse Vryer, zie a.w. p . LVI en Resolutieboek der vroedschap van 
Hoorn 1529-1595 (Inv. Gonnet no. 149) f. 192. 

0) De Jonge, Oorsprong, bijl. I; Kroniek Hist. Gen. dl. 26 (1871), p. 260 vlg. 
I) De Jonge, Opkomst I, p. 37. 
0) Zie Werken Linschoten-Ver. dl. V en XXXIX, p. 266 vlg. - Voor het aandeel 

van Heyndrick J olinck aan deze mededeelingen, zie het artikel van l'Honore Naber in 
Marineblad 1909/10, p. 463. 

6) De Jonge, Opkomst p. 37, 49 en hierna no. 1. 
0) R. Bijisma, Rotterdams welvaren 1550-1650 ('s-Grav., 1918) p. 60 vlg. 
7) De Jonge, t.a.p.; J . H. de Stoppelaar, Balthasar de Moucheron ('s-Grav., 1901) 

p. 133 vlg.; Werken Linschoten-Ver. V, p. LVII, LX vig. 
I) Bv. Jan Jacobsz. Melcknap, van Hoqrn, zie Japikse, Resolutien St. Gen. X, p. 

808; Cornelis Meunicx e.a. uit Middelburg, zie Notulen admiraliteit van Zeeland 1596 
-1600 (Alg. Rijksarchief, Inv. no. 2449) i.d. 1598 Mei 16, Oct. 31, 1599 Aug. 4, 21. 

Ook Olivier van Noort op zijn reis om de wereid en de deelnemers der groote reizen 
naar Indie via Zuid-Amerika (H. OUsen, Mahu en de Cordes) deden in 1599 de kust 
van Guinea aan; zie Werken Linschoten-Ver. XVI, XXI, XXVII, XXVIII. 

f) Op het request van twee kooplieden van Amsterdam, verzoekende "te moegen 
vaeren in Africquen, namentIijck opte conincklijcke steden Brafra, Berca, Budis ende 
Benin meUen selven vrydom in de convoyen, als hun gegunt es totte reyse op Ameri
ca", werd 1598 Dec. 8 door de St. Gen. bepaald: Alsoe de custen van Guinea overiang 
by vele scepen van dese Ianden sijn bevaren, sonder dat deselve oyt eenigen vrydom 
hebben versocht, oft dat hun oyck eenigen is geaccordeert, soe en can die remonstran
ten oyck den versochten vrydom nyet geaccordeert werden (Extract Res. St. Gen. Inv. 
no. 545, Alg. Rijksarchief); vgl. de J onge, Oorsprong p. 9 n. 1, en J apikse, Resolutien 
X, p. 356. 
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over een belangrijke correspondentie met hem voerde '), belangstelling 
worden gevraagd. 

Jacques de Velaer, een dier tallooze Vlaamsche immigranten, die op 
het laatst der XVIe eeuw de economische krachten van het Noorden 
hebben versterkt - hij was te Antwerpen geboren -, vestigde zich 
na 1585 aan het Y, en werd in 1596 poorter van Amsterdam "). Ret 
oudste bericht omtrent zijn bedrijvigheid aldaar dateert van 1591, toen 
hij met den bekenden Isaac Ie Maire, met wien hij lang en nauw in 
relatie zou blijven I), optrad als assuradeur van een schip, dat door 
I taliaansche kooplieden met rogge naar hun vaderland was bevracht I). 
Belangrijker Dog was zijn werkzaamheid als reeder; als zoodanig tref
fen wij hem in de notariE!ele protocollen van Amsterdam herhaaldelijk 
aan. In Frankrijk 6) en in Spanje I) deed hij zaken; in Middelburg had 
hij vaste relaties .), evenals in Leiden, waarheen hij Portugeesche pas
tel verzond voor de textielindustrie 8), en waar DaniE!1 van der Meulen 
woonde, met wien hij behalve deze relatie in nauwe gemeenschap stond 
inzake de uitrusting naar Guinea. Ook in den Oost-Indischen handel 
was hij een groot man; met Isaac Ie Maire was hij de ziel der in 1599 

') Zij werd mij gesignaleerd door dr. J. H. Kernkamp, wien ik hier gaarne mijn 
dank betuig, evenals aan mej. J. B. van Overeem, hist. doct·., die mij bij de verzame
ling der andere archivalia behulpzaam is geweest. Ook mej. M. A. P. Roelofsz, adjunct
commies aan het Alg. Rijksarchief, heeft recht op mijn erkentelijkheid. 

") Werken Linschoten-Ver. XXI, p. 57. 
Omtrent zijn particuliere omstandigheden kan nog worden gemeld, dat hij gehuwd 

was met Maria Ghijs, mede van Antwerpen, met wie hij in 1609 en 1613 een testament 
maakte; zij hadden toen 6 kinderen. (Archief-Andries van der Meulen (Gem.-Archief, 
Leiden) no. 38). Hij woonde op den Fluweelen Burgwal en werd 27 Oct. 1613 in de 
Zuiderkerk begraven (mededeeling van den gemeente-archivaris van Amsterdam). 

") 1594 Juni 13 verklaarden De Velaer en een aantal andere kooplieden voor notaris 
Bruyningh zeer weI te kennen de personen van Isaacq Ie Maire, Dirck van Os en Pieter 
van Pulle, mede kooplieden te Amsterdam, .. met deselve houdende groete correspon
dentie, handelinge ende wandelinge", groote zaken naar aIle landen drijvende, zoo, dat 
zij hun "weI een groete merckelijcke-somme van gelde souden vertrouwen, soo sy sulcK 
aen haer versochten ende hun crediet wilden spenderen" (Prot. not. J. F. Bruyningh 
no. 66 (Gem.-archief, Amsterdam) f. 125 vs.). 

") Zie Z. W. Sneller, De drie cargasoenenrogge van Daniel van der Meulen (Amstelo
damum, 1935) p. 99 n. 2; zie ook p. 113 en n. 2. 

I) Vrnl. met La Rochelle, zie Prot. not. L. Heylinck (Gem.-archief, Amsterdam) 
1597 Mei 31 (Inv. no. 51 f. 41 vs.), Oct. 31 (Inv. no. 52 f. 92 vs.), 1599 Juli 21 (Inv. no. 
53 f. 427), doch ook met Brouage, 1598 April 17 (Inv. no. 53 f. 347 vs.). ; -, ~ 

') Wol van Cadix, t.a.p., 1597 Juni 26 (Inv. no. 51 f. 135), 1603 Jan. 27 (Inv. no. '55 
f. 86 vs.), vracht naar Motril en Malaga, zie J. W. Uzerman, Amsterdamsche bevrach
tingscontracten (Econ.-Hist. Jaarboek XVII, p. 196 (no. 349), 213 (no. 492), 221 (no. 
575),241 (no. 783) . 

• ) Aangehaald protocol 1593 Feb. 9 (Inv. no. 44 f. 29 vs.), 1595 Nov. 27 (Inv. no. 48 
f. 147), 1596 Oct. 28 (Inv. no. 50 f. 442), 1598 Juli 6 (Inv. no, 53 f. 413 vs.), 1600 
Maart 21 (Inv. no. 53 f. 634). 

I) Aangehaald protocol 1597 Jan. 26 (Inv. no. 51 f. 3), Oct. 10 (Inv. no. 52 f. 911, 
1599 Dec. 8 (Inv. no. 53 f. 566), 1600 Maart 30 (t.a.p. f. 644), Sept. 1 (Inv. no. 54 f. 12), 
1601 Apri(23 (Inv. no. 54 f. 214). - Ook de hier reeds genoemde correspondentie met 
Van der Me ulen bevat veel gegevens over De Velaer's pastelzendingen. 
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opgerichte Nieuwe Brabantsche Compagnie 1). Ook in de bekende reis 
van Mahu en de Cordes trad hij als deelnemer voor 650 £ op I). 

Hoe De Velaer met Van der Meulen in relatie is gekomen is onbe
kend; vast staat dat hij een uiterst drukke correspondentie met hem 
onderhield - soms ging driemaal per week een brief van Amstel- naar 
Sleutelstad ") -, die sinds September 1596 voor het eerst van Guinee
sche zaken melding maakt. De laatste brief dateert van Mei 1600; Van 
der Meulen's dood (25 Juli 1600) maakte zoowel aan de corresponden
tie als aan hun samenwerking een einde. Uit alles blijkt, dat De Velaer 
de leidende man bij deze zaken is geweest, Van der Meulen meer de 
deelnemende vennoot; door haar uitvoerigheid kunnen wij hun uitree
dingen op den voet volgen, en het is daarom dat deze corre~pondentie 
een welkom complement op bovengenoemde rekeningen van den Delft
schen van Adrichem mogen worden genoemd. Ook over hun finantieele 
relaties licht zij ons in, maar hie rover bewaarde een gelukkig toe val 
meer materiaal. In het protocol nl. van den Leidschen notaris Jan van 
Hout werd o.a. een bij Van der Meulen's dood opgemaakte balans uit 
zijn grootboek aangetroffen, die door dr. J. Prinsen is gepubliceerd I). 
Betreffende Guinea lezen wij daaruit de volgende posten samen: 

Debet. 

Voyage naer Guinea ende West-Indien onder Jacques 
de Velaer ......... .... ..... . 

Voyage naer St. Thome met het schip Den Hermyte 0). 
Voyage naer Guinea ende Benyn mit het schip Den 

Groenen Papegay .. .. .. .. .. . ~ . . . 

40£ 
350£ 

24 £ 10 sc. 

') Zie De Jonge, Opkomst I, p. 103, 107. - De Velaer schreef 1599 Juli 30 aan Van 
der Meulen, dat hij was aangezocht "om een van d'aministrateurs te sijn" der op te 
richten Compagnie (Archief D. v. d. Meulen (Gem.-archief, Leiden) no. 633) . 

• ) Werken Linschoten-Ver. XXI, p . 57. 
I) De antwoorden van Van der Meulen zijn noch in minuut, noch in eindvorm be- ' 

waard. 
') Oud-Holland 1908, p. 162-164. 
I) 1598 Nov. 13 hadden de St. Gen., noodig gevonden hebbende eenige schepen van 

oorlog te zenden naar de eilanden S. Thome en Principe en de "costen van Gninea ende 
Angella", om vandaar tot profijt der Ver. Provincien eenige waren en koopmanschap
pen te brengen, op aandringen van Van der Veken schipper Pieter Claesz. Reussen, van 
Rotterdam, we gens zijn "cloockheyt, bequaemheyt ende experientie ter zee" aange
steld als kapitein van het schip Den Hermyte, groot omtrent 100 last, met 40 man boots
yolk, dat good te laden en terug te brengen en aIle schepen, die hij ontmootte, te be
schermen tegen geweld en overval van zeeroovers (vgl. Japikse, Resolutien X, p. 356). 
Blijkens andere stukken in de Loketkas der St. Gen. (part . stukken no. 32) was hierin 
sniker geladen. D. van der Meulen schreef hierover aan den leider der vloot, Pieter van 
der Does (vgJ. De Jonge, Opkomst I, p. 51 vlg.) 1599 Mei 11: Le Sr. van der Veecken 
et moy attendons une navire, venant de St. Thome, appeller l'Hermite, maistre Pierre 
Claes Reusen, de Rotterdam; elle doibt prendre port a Lisbona, mais nous (esperons?) 
qu'i! y(ait)un honneste contracte qui la fit venir tout droicte icy sans touscherLisbona. 

Nous vous prions, si par avonture vous ou quelcun des vostres la venoyt a rencon
trer, soyt en mer ou dans la riviere de Lisbona, de la faire venir parde~a a droicture 
sans prendre port en Espagne ou Portugal; et ce faysant vous nous obligerez de vous 
servir en aultres occurrences (Alg. Rijksarchief, Loketkas alsv. no. 32). 
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Voyage naer St. Thome mit het schip De Drie Coningen 400 £ 
Voyage naer Angola ende Soffala mit De Generael 

Kerchoven 1) . • • • . . • . • . . •• 1000 £ 

Credit. 

Jan Vivien') en de compagnye op rekenynge van de 
voyagie naer Angola etc. . . . . . . . . . . . 

Jan Vivien ende compagnye alsvoren naar St. Thome 
Anthoyne Hallet alsvoren . . . . . . . . . . . . 
J an Vivien alsvoren mit Den Hermyt. . . . . . . 
Anthoyne Hallet op reeckeninge van de voyage voorscr. 

400£ 
160 £ 
160 £ 
140 £ 
140 £ 

De eerste en onbelangrijke debet-ppst moge als nog te vorderen 
winstaandeel worden beschouwd, de andere posten betreffen kennelijk 
participaties in ondernomen reizen; zij vinden, althans ten deele, hun 
weerslag in de hierachter gepubliceerde correspondentie "). De credit
posten zijn als uit te betalen winstaandeel van vorige reizen te inter
preteeren. Doch dat hierover niet meer gegevens ten dienste staan, is 
zeer te betreuren. 

Dat ook de Guineavaarten als participatiereederijen waren opgezet, 
. is voldoende bekend '), en blijkt uit de hier gepubliceerde correspon
dentie wederom I). Van meer belang is hetgeen deze over de economi
sche verhoudingen in de Bocht mededeelt en de zijlichten, die zij over 
de compagnievorming biedt. De concurrentie bedierf ook hier de 
nering '); de samensmelting der 8 Amsterdamsche compagnieen') 
moge aan hun participanten misschien eenige verlichting hebben ge
bracht, door de afzijdigheid der Zeeuwen 8) en inwendige tegenstellin-

1) Bedoeld is natuurlijk een schip van dien naam . 
• ) Koopman te Aken, die ook deelnam in De Velaer's Spaansche reizen (zie hierv66r 

p. 197 n. 6). Blijkens akte van 1600 Aug. 24 (prot. notaris Heylinck (lnv. no. 54) f. 10) 
waren de Malapert's zijn erfgenamen; door deze was hij dus aan Van der Meulen zoo 
niet geparenteerd, dan toch gelieerd. 

I) Zie hiema no. 1 i.d. 1599 Juni 5, Oct. 18, Nov. 25, 1600 Mei 20 . 
• ) Zie E. J. J. van der Heyden, De ontwikkeling van de Naamlooze' Vennootschap 

in Nederland v66r de codificatie p. 93. 
I) Daarop wijst ook de akte van 22 Jan. 1599 (prot. notaris Bruyningh (Gem.-ar

chief, Amsterdam, lnv. no. 80) f. 216: overdracht door Gerrit Thomas' zone Doesburch 
van 100 Car. gulden, "die hij herederende is in de compagnie van de twee schepen" ... 
waarvan Nicolaes Ballestel bewindhebber is. 

0) Zie hiema no. 1 i.d. 1599 Sept. 15. 
') T.a.p., 1599 Nov. 12. - Van Reyd, Nederlandsche Historien, p . 399, maakte 

hiervan ook reeds melding. S. Brun, Schiffarten (Werken Linschoten-Ver. VI, 2e ged., 
p . 59), verhaalde in 1624 ook van mislukte pogingen hiertoe. 

8) Dat ook in Zeeland een compagnie op Guinea was ontstaan, leeert de volgende 
resolutie der Kamer Zeeland der V.O.I.C. van 31 Oct. 1602 (Alg. Rijksarchief, Archie
van der voorcompagnieen (lnv. no. 174) f. 86): 

Is geresolveert, dat Sr. Boreel ende Sr. Le Clerck zullen leveren an de Compagnie van 
Guinea van de schip de Sonne de lywaeten, deur de maeckelaers gesorteert op de solder 
van Van de Perre, alsoock van gelijcke soortement naer advenant van deselve op 
andere solders, ende dat tot den nomber, deur dieselffde compagnie van doene. 
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gen 1) kwam van een generale compagnie hier ook in later jaren niets. 
Doch dat de belanghebbenden op andere wijze - in moderne termino
logie zou men spreken van verdeeling in belangensfeer - in den nood 
trachtten te voorzien, leert ons het stuk, dat hierachter (no. 5) wordt 
afgedrukt. 

Hoewel men anders zou verwachten, zijn vrachtcontracten op Gui
nea in de eerste dekade der vaart uiterst schaarsch. Dat van het wei
nige, dat van dien aard werd aangetroffen, ook de Velaer ee~ der parti
cipanten was "), verwondert, gezien zijn beteekenis als Guineavaarder, 
aUerminst. Ais aanvulling der meergenoemde Delftsche reederijreke
ningen en van de remonstrantie van c. 1607 "), die zoo'n levendig beeld 
geeft van den tot bloei gekomen Guineeschen handel, is de instructie 
voor den oppercommies, door het eveneens Delftsche handelshuis 
Meerman uitgezonden .,), van belang. Het contract van admiraal
schap I), ten slotte, brengt ons weer op de zee, die 'ook voor deze tak 
van oud-Hollandsche expansie begin en einde is geweest. 

w. s.u. 

No.1. - BRIEVEN VAN JA} QUES DE VELAER AAN DANIEL VAN 

DER MEULEN BETREFFENDE DE VAART OP GUINEA. 

1596, SEPTEMBER 26-1600 MEl 20. 

1596, September 26 . 
.. . .. . Aengaende de voyage op GUineJ, sien dat V.L. tevreden 

is daer 200 £, wat min oft meer, in te aventueren. Ick sal met Sr. 
Peeter van de Moere 1/. in dees voyage h,0uden, waerin hy 3 du
sent gulden doet en ick de rest .. Hebben gissinge gemaeckt het car
gasoen van de goederen te maeqken van 32 oft 36 . gulden, soo 
datter V.L. weI een dusent gulden oft 200 £ in sal cunnen hebben. 
Wy hebben dJertoe bevracht een fray boot van ontrent 80 last, 
1mdt 2 jaer, daer schipper op is Jan Grebbel. van Edam, moet op 
hebben 26 mannen, 10 goetelingen, 6 ste~nstucken en van alles 
wei versien voor 975 gulden ter maent; dies moeten wy hem doen 
eenen vryen s lerman, de goederen worden mette meeste avanta
gie mogelijck sijnde ingecocht, en al met gereet gelt. 

I) Zie S. van Brakel, De Hollandscbe bandelscompagnieen der zeventiende eeuw 
p. 26, Van der Heyden, a.w. p. 94 en n . 1. 

"j Hierna no. 2. 
OJ Zie hierv66r p. 196 n. 2. 
'j Hiema no. 3. 
") Hierna no. 4. 
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1596, November 11 
· •.... Ons schip op Guinea is naer Tessel geseylt, Godt de 

Heere wipen goede reyse verleenen ende weI wederom keeren lae
ten; het cargasoen van dit schip sal bedragen ontrent 6Ofpont 
VI., waerinne ick 1/, hebbe, ende daerin sal l.!.L. hebben volgens 
U begeeren 200 £ VI. 1), waervan U sal gelieven my in rekeninge 
courant crediteur te maeken; het schip is genaempt Den Rooden 
Leew, groot ontrent 80 last, daer schipper op is Jan.Grebber, van 
Edam. 

1596, November 30 
· ..... Ons schip naer Guinea is op 27 ditto in compagnie van 

noch 17 schepen uuyt Tessel geseylt, waeronder 2 sijn die naer 
Bresilien willen, en hebben den wint niet lange goet gehadt om 
binnendoor te seylen, waerdoor wy presumeren dat se weI moch- -
ten achter Engelant omme geloopen sijn. 

1597, Januari 11 

7f 
170-

/ 

· ..... Den wint wilJem ommers qualijcken aent Oosten bege- 1 i' 
ven, dat de schepen duyt het landt conden gerae4.Jren 2). Onsen 
Guineesvaerder leet noch in Seelant met ,meer dan 200 schepen, 
alleenlijck wachtende na1 den bequamen ~int; dander 2 schepen 7-r 
naer Guinea, die overlange van hier gevaeren sijn, die liggen noch 
in Engelant te Pleymuyden 3) mits den contrariewint. 

1598, Februari 14 
· ..... (daar Daniel van der Meulen tegen bericht niet bij De 

Velaer was gekomen), soo en heb ick U.L. niet cunnen laeten by 
desen te adviseren, hoe dat het schip van Jan Grebber, comende 
van Guinea, - Godt lof - in Seelant weI gearriveert is. 

1598, Maart 14 
· ..... Belangende ons voyage op Guenea, het is alsoo gelijck U 

geselht is dat wy somich slecht g(ut hebben, doch desniettegen- 7 q rOt.. 
staende hoope datter al meer als 50 pco. overschieten sal, ende r 
van dat U.L.meynt, indien dat men nu een schip cochte we120 pco 

1) Blijkens de afrekening, bewaard in het archief van D. van der Meulen (Inv. no. 
126), was dat bedrag ingelegd door Daniel en zijn broeder Andries tezamen. 

I) Staat: geraeden . 
• ) Plymouth. 
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beswaeren sfude, dat is abus, wantten can sooveel niet beswae
ren, en als wy al 9hncosten van Grebber weI rekenen, het loopt al 
hooch; wy sijn half geresolveert om wederom een schip derre
waerts toe te maecken met Hans van Vffel en Franchois van 
Hove 1), indien datter V.L. eenich paert in begeert, suiter V be
liefte in moegen doen, wy verhoopen nu endt Godt gelieft noch 
beter reys te doen als met Grebber, en somighe dinghen beter aen 
te leggen. Oock hebben wy nu beter wetenschap wat soorten van 
goederen datter het beste proffijt geven .... 

1598, Maart 25 
...... Ons voyage met Jan Grebber hoope ick sal weI ontrent 

70 peo avanche geven. Wy sijn geresolveert wederom een goet 
schip van boven de 100 last naJt de coste van Gumea en daeron
trent veerdich te maecken, wefen nu diversche goederen, die der 
dienen en ander gelegentheden, dan wy tevoorens gedaen en heb
ben. Sal V.L. advijs verwachten wat paert datter U in belieft te 
hebben om my dienvolgens te reguleeren .... 

1598, April 18 
. . . . .. Bidde dat V gelieve te gedencken my te senden een 

memorie van den sone van Sr. Jan de Lafalie 2) wat goederen dat 
op de coste van Ste Domingo best begeert sijn, op wat plaetsen oft 
havenen Lafalie geweest is, ende weIck( de beste en seckerste 
plaetsen sijn om te negotieren 8). Wy sijn hier doende om een 
schip naer Guinea te bevrachten, mochten delibereren oft niet 
geraeden en waer over te laeten seylen om huyden. Salhierop V.L. 
advijs ende instruc(tie verwachten; den voorscr. Lafalie s ude ons lo
hiertoe bequaem geweest hebben .... 

1598, April 23 
V.L. schryven van 21 ditto heb ick ontfangen, ben dienvol

gens metten eersten verwachtende de memorie ende instruf tie 
van de voyage naer St. Domingo, ende indien Andries de la Falie') 

1) Zie hierna no. 2. 
I) Broeder van Van der Meulen's vrouw, Hester de la Faille. - In Mei 1595 trad 

J . de Velaer in een geschil tusschen hem en Daniel de Beaulieu als arbiter namens 
hem op (Archief-van der Meulen no. 119). 

IJ .In een briefje van 20 April vraagt hij aan Van der Meulen, of er een journaal van 
Lafalie is. "Ick hebber een, soudet daermede geerne confereren". 

0) Een der andere verwanten van Van der Meulen's vrouw, gevestigd te Middelburg; 
zie over hem ook De Jonge, Opkomst I, p. 38. 



HET BEGIN DER VAART OP GUINEA 203 

eens tot hier wilde comen om mondelinghe metten anderen te 
sprelken, soude ons vrientschap doen. Oock wilden weI, dat hy 
sijn reyse naer St. T~ome conde afdoen, wy souden hem dan tot 
onse voyagie voor comis mogen aennemen, ende achte, dat hy by 
ons weI sooveel proffijts doen s~ude. Oock is St. Thome een seer 
quayen, ongesonde Iocht. Wy hebben hier een schoon schip van 
by de 120 last bevracht en dencken der een jachtken by te coopen 
om eerst naer de coste van Guinea te vaeren, ende heuren handel 
daer gedaen hebbende, laeten het groot schip naer St. Domingo 
gaen om huyden, de jacht sal met een parthye vant gfUt in com
pagnie van ander scheepen van Guinea moeghen thuys comen, 
ende wy sullen de rest vant gout~t ander scheepen van Guinea 
weI over cryghen, en soo het reesi 1) reparteeren. Sal u hiernaer de 
breeder particulariteyten van alle adviseren. Wy sijn besich met 
de coopmanschappen te coopen .... 

1598, April2r 
V.L. schryven van 24 ditto is my geworden met een memorie 

van Andries de la Falie belangende de voyage naer Ste Domingo, 
waervan V .L~eer sijn danckende; ende gisteren is ditto Lafalie 
hier gecomenJ die my den uwen van 27 deser gelevert heeft. Heeft 
met de la Fahe gesproken en hem over deze reis ondervraagd, hy geeft 
er redelijcke goey informatie van, ende~wy sijn tot dese reyse weI 
genegen, te weten indien de handelinghe op Guinea niet seer goet 
en waer, dan naer Ste Domingo te seylen, maer soo men de goede
ren in Guinea cost vertieren, sou scftd{j;en vandaer wederom 
thuys comen. 

Zijn compagnons en hij willen hem commies maken op goed sala
ris. En achten dat hy sooverre met die van Rotterdam niet ver
bonden en is, oft V.L. en salt weI cunnen afmaecken .... 2). 

1598, Mei 30 
...... Belangende van dat V.L. my per synen lesten he eft ge

screven, dat het schip De Du~e, voor Moucheron van Guinea 
gecomen, 2/3 restorno brengen sfude, wy hebben hier sulcx ook 
verstaen, dan, ons dunckt sulcx niet moegelick en is, want eer hy 
hem heeft doen verseckeren, heeft weI geweten wat cargason hy 

1) Risico. 
") Uit latere brieven blijkt, dat Andries de la Falie van zijn Rotterdamsch verband 

islos gekomen en a 50 gld. per maand in dienst van De Velaer c.s. is getreden. 

1 c. 

(, 

I~ 
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derwaerts geschickt hadde, ende al quamen der veel goederen 
wederom, soo hebben de ver, keraers daer ook reesi 0 op geloopen. 

1597, Jull 23 
Sindert mynen lesten aen U.L. ben ick in Tessel,~weest om ons 

schip ende jacht naar Guinea en West-Indien te Gfpescheren, die 
den 20en deser in seer goey ordre uuytgeseylt zijn .... 

Ick heb Sr Hans van Uffel aengesproken om te weten hoeveel 
dat hy U.L. in dees voyage onder sijn paert toelaeten sf ude, seght 
overmits het U.L. niet finaelijcken aen en nam, dat hijt nu niet en 
can te weeghe brenghen. Dus om U oft uwen vrient te accomode
ren, soo ben ick tevreden 150 £ in mijn paert te laeten hebben, 
hetwelck U.L. my metten eersten in specien oft per wissel sal 
gelieven over te senden ende adviseren, hoe ick dese 150 £ sal te 
boeck stellen. Ick bevinde, dat ons cargasoen mette uuytree
dinghe over de 12 dusent pont bedraeghen sal; het groot schip is 
genaempt Den Vos, groot 120 last, daer schipper op is Jan Veen, 
het cleyn schip oft jacht Den Witten Valck van 35 last, schipper 
Isbrant Geerbransen, de comisen sijn Peeter Jacobsen, Andries de 
la Falie, Jan de Labiestraten ende Pieter Adriaensen, per advis. 
Andries de la Falie doet U.L. seer groeten .... 

1598, Juli Z7 
U.L. schryven van 25 ditto is my geworden. Sr. Jan van Baerle 

heeft my beloeft de 150 £ te betalen, sal se volgens U.L. ordel te 
boeckl stellen, te weten dat Sr. Anthoni Hallet 150£ in de voyage 
naar Guinea heredeert. Ais wy nu de re~keninge van dit cargasoen 
gesloten sullen hebben, sal U dan oock adviseren hoeveel datter 

et aVance is op de voyage, per Jan Grebber gedaen 1), hetwelck 
noch niet en weet, om dat Vyser en andersins, dat doen weder
om quam, nu in dees voyage gedaen is .... 

1598, Augustus 5 
... '" Ick heb U.L. oof crediteur gemaeckt van £ 129-5-4- d. 

voor sooveel alsser et winste geweest is op U 200 £ naer Guinea 
int schip van Jan Grebber 1), te weten tegen £ 64-12-8 d. ten 'bon
dert. Het veel slecht g4ut, dat wy gehadt hebben, heeft o~s de 
winste yry al wat afgeiiomen; wy hebbender ons comisen nu beter 
instruftie toe mede gegeven, hoope beter opletten sullen ... . 

') Zie hierv66rin t 596. 
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. 1598, September 14 
...... Heb eenenbrief van Andries de la Falie uuyt Pleymuy

den 1) date 20 Augusty nieuwen stijl, waeren der door contrarien 
wint ingecomen ende van den goeverneur gearreste rt onder pre
tecxt, dat se s uden moete~oldaeten naer 1rlant vaeren, doch 
verI:!.0oopten weI los te rae ken, soo wy meynen dat se· metten 
lesten oosten wint vandaer s en geseylt sijn. 

1598, September 19 

r\ 
If}.... 

II 

...... heeft brief van A. de la Falie gekregen: schrijft my, dat se 
- Godt lof - vry vtren en metten eersten goeden wint s uden L aJ,. J Ca.. 
tseyl gaen. 

1598, November 18 
.... . . Van de 3 scheepen, comende van Guinea, daer ik U.L. 

per mynen lesten van schreef, isser hier 2 gearriveert, tschip Den 
Olifant met sijn jacht; den anderen, niettegenstaende hier thuys 
hoort, is in Seelant geloopen; naerdat ick vernemen can, soo heb
ben dese scheepen heur handelinghe weI gedaen en al de goederen 
vermangelt, niettegenstaende datter veel scheepen tseffens op de 
Cost geweest sijn. Syn by de 16 weken van de Gautcost geschey-
den geweest, soodat se ons geen tydinghe van Jan Veen oft 1s
brant Geerbransen en hebben cunnen brenghen. VerhooperL.:,dat 
wy met deerste .scheepen daervan vernemen sullen; dese scheepen 
hebben 2 jachten naer den B cht gesonden by de 100 mylen van 
de GJ..utcost, daer se diversche steden gevonden hebben ende een 
stadt, die se seggen soo groot is als Antwe~ " genaempt Benayn 2), 
met seer veel inwoonders. Seggen, dat s'er geen gaut gevonden en 
hebben, ende niet te verhandelen dan teghen somighe olifants-
tanden. Het isser seer ongesonde loecht; daer isser 6 oft 7 vant 
bootsvolck gestorven, soo het schijnt dat se heur van de voyage 
naer den Boecht niet en bedancken .... 

1598, December 3 
...... de 2 jachten van Guinee gecom en hebben een soorte 

van peper vandaer gebr cht, waervan hier een cleyn moristerken 
sende, dat se in den Boecht uuyt de stadt van Anian gebr cht 
hebben, dat soo ick verstaen heel goeden coop gecost heeft; bren-

1) Plymouth. 
I) Benin, zie de Beschrijvinghe van De Marees, p. 25, 34,80, 182,230,232. 

L () to. 
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gen van dit peper, soo my geseJht is, 4 oft 5 last; ben van opinie, 
datter in den Boecht negotie v& moet, al ist dat se anders uuyt
geven die der geweest sijn. 

1599, JuniJ 5 
...... Heb ick hier noch voor hem 1) gedeboursseert 100£ voor 

sooveel pi rts als hy my versocht te hebben in een bootken, dat ick 
afgeveerdicht heb naer Benijn en Guinea, genaempt Den Groenen 
Paepegay, schipper Claes Simon ~ van Edam 2), dat den 27 May 
uuyt Tesse1 geseylt is .... 

1599, Jull 21 
...... zendt 2 brieven van Andries de la Falie uuyt Guinea 3), 

waerby V.L. sien sal wat hy van de voyagie schrijft. Het groot 
schip Den Vos is naer West-lndien geseylt en de jacht Den Valck 
op de GJ utcost blyven liggen om de resterende goederen te ver
handelen. Wy hebben per 2 scheepen 60 lib. ~uts ontfangen, 
ende sijn per deerste schjpen meer verwachtende .... 

1599, Juli 30 
V.L. schryven van 29 ditto is my in deser stont geworden, en 

daerby gesien wat Andries de la Falie V schrijft belangende de 
voyag! met tschip Den Vos. Wy hebben oock gelijck advijs. Het 
heel cargasoen van dit schip mette jacht heeft in duytgaen be
draegen 13100 £, sonder doncosten die in Enge1ant gedaen sijn 
mits het aenh~uden; de goederen, die naer West-lndien gedesti
neert sijn, bedraegen 2000 £, die in de voorscr. 13100 begrepen 
sijn; ende uuyt het cargasoen van Guinea sijn noch somighe goe
deren naar West-Indien gegaen. Het is alsoo gelijck V.L. schrijft, 
da~ de veelheyt der scheepen en goederen, die naer Guinea gaen, 
de handelinghe bederven, soo datter geen winste en sal te haelen 
sijn alst weI tevoerens geweest is .... 

1) Nl. D. van der Meulen. De Velaer scbreef dezen brief aan A. Barrewijns te diens 
huize. 

I) Hierop slaat de resolutie der St. Gen. van 16 Mei 1599 (Extracten Res. S.G. (Alg. 
Rijksarchief), no. 546), vermeld ]apikse, ResoluW!n X, p. SOS:Is]aquesdieVelaer, 
coopman, woonende tot Amstelredam, geaccordeert commissie voer zijn schip, dat hy 
van meeningh is te houden naer Guinea, genaemt Den Papegay, daerop schipper is 
Claes Simons zone van Edam, in gewoonelycke formen . 

• ) Verloren. 
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1599, September 15 
· •.•.. Onse jacht van Guinea en de comisensijnhieropcomen; 

de reyse en sal soo goet niet vallen als wy weI gissinge gemaeckt 
hadden; daer en is in als maer 1811/2 lib. gputs, waervan noch 45 7tJ<.. 
lib. achter sijn op 2 scheepen, d'YJeren Vercken 1) en Simon J$ 
Martsen, de Heere willet oock weI arriveren laeten. De jacht 
brenght oock 650 olifantstanden en somich goet wederom, dat se 
niet en hebben cunnen verhandelen; daer wordt nu in Guinea soo 
seer gedadt mette goederen door de veeIheyt der sCh)'Pen, datter 
som9iige sonder proffijt sullen thuys comen. . ..... Op de Gftit
cos(bleven noch 9 scheepen van dese landen liggen, dat meer als 
de helft te veel is. Ick send U.L. hierbeneffens metten brenger 
van desen een deyn papegayken, van Guinea gecomen, en hebben 
anders niet vreJmps medegebrpcht; U salt gelieven in danck te 
nemen .... 

1599, September 22 

If ~ 

...... 'tschip d'Yseren Vercken en Simon Martsen, comende 
van Guinea, die de restereden 45 lib. g;uts voor ons brengen sijn - 7 c:t. 
God lof - weI gearriveert .... 

1599, September 23 
· ..... N opende ons voyage van Guinea en can noch geen be-

scheet van de winste schryven, voordat d'assayen vant g ut ge- 7tt. 
maeckt sijn en d'olifantstanden vercocht; sullen 't dan metten 
eersten liquideren en effen maeken .... 

1599, October 18 
· ..... Het leste schip, dat wy naer Benyn en Guinea gesonden 

hebben, daer U.L. 100 £ in heeft, is genaempt Den Groenen Paepe
gay, groot 50 last, schipper Claes Simonsen van Edam, comisen 
Cornelis Pietersen, Pieter del Schodt en Jan Sluymers. Wyen 
hebben van dit schip noch geen tydinge; Godt de Heere willet 
goede reyse verleenen. De uuytgifte, die ,wy geven vant gecomen 
~ut van Guinea van de scheepen Den Vos en Den Valck, is 80 pco. 
U sal gelieven my debiteur te maecken van 160 £; wy sullen d' oli
fantstanden en andersins metten eersten maeken te vercoopen ..• 

1) Groot 100 last, schipper Reynier Cornelis Schuer, van Amsterdam, dat 16 Oct. 
1598 commissie kreeg om te varen naar Guinea en West-Indi~; zie ]apikse, Resoluti~n 
X, p. 356. 
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Het schip, dat Lenart R yen consorten naer Capo Verde en 
.Senegael senden, is genaempt Ste. Peeter, groot 1101ast, schipper 
Comelis Walraeven, comis Davidt Mathei. ... 

.1599, November 12 
...... De 8 compagnien, die van hier op Guinea handelden, 

.sijn de voorleden weeck met malcanderen verdraegen ende een 
compagnie geworden om malcanderen dese negotie 500 niet te 
bederven, alst voor desen weI geschiet is. Wy sijn van meyninge 
aIle 2 maenden twe schepen derwaerts te senden, waeraf ter weder
compste telcken reparticie en r; keninge sal gedaen worden; tot 
elcke equipagie wort uuyt elcke compagnie een persoen genomi
neert, en 500 voorts ander .. " .. 

1599, November 23 
Desen dient alleen om V.L. te advis,eren, dat sr. Nicolas Mala

pert 1) my per syne leste van Bremen schrijft, dat hy in ons ver
eenichde Compagnie, handelende op Guinea, weI 200 of 250 £ pl rts 
in elck schip s ude begeeren te adventuren, ende dat ick hiervan 
V.L. resolutie en advijs crygen sal, waeraf van V.L. noch niet ver
nomen en heb; ende alsoo een yegelijck sijn capitael in dees com
pagnie moet verclaeren, hoeveel hy er in begeert te resiqueren, 
dus V sal gelieven my metten aldereersten te adviseren wat ick te 
doen of laeten sal hebben int gene als boven geseght .... 

I 

1599, November 25 
V.L. schryven van 22 deser is my geworden, daerby verstaen 

dat V.L. in elck schip, die dees compagnie naer Guinea sullen 
senden, 250 £ begeert te adventuren; sal dit so procureren en 
s?veel in sien te becomen. Godt de Heere wilter ons al tsaemen 
goet suckses mede verleenen .... 

1599, December 30 
...... Per de leste scheepen van Guinea isser tydinge comen, 

datter 22 of 23 Spaensche scheepen ontrent de Cape Lope Gonsal
ves s~uden gesien sijn, dat dees tydinghe wort onwis geb,(uden, 
deurilien dat alleen geseght wort van eenighe bootsgesellen, die 
uuyt Rio de Gibon quaemen met een chaloep, dewelcke seggen dat 

1) De broeder van Daniel van der Meulen, Andries, was met een Susanna de Mala-
pert gehuwd. '}..,.. t ~ ~..., ~ .'f' 
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se int seylen vandaer naer de Caep 2 scheepkens bejegent hebben, 
die naer heur schoeten, ende dat se te landewaerts siende noch 
weI 20 masten saegen. Dit wort hier by somighe uuytgeleet dat 
boemen sullen geweest sijn, doch watter van is salons den tiJ' t 
leeren. Het en waere niet goet, dat de Spaense op die costen sfu- (CL \ 
den beginnen te comen. Belangende ons bootken Den Papegay, 
het had beter geweest, gelijck V.L. seght, dat hy eerst op de G6ut- lit. 
cost had beginnen te handelen, gelijck heur instrucksie fuede 
brenckt; dan, hebben gemeynt gelijck meer andere dat in den 
Boecht pepers genoech sJ ude geweest sijn. Hoope, sal weI weder- 74, 
om op de Gfutcost gecomen wesen, alwaer de handelinghe wat J4.
begonde te beteren, ende 't en gebrack; aen geen gput. . . . I ~ r a.. 

1600, Januari 31 
. . . . .. Hier worden nu van ons generael compagnie 2 scheepen 

naer Guinea toegemaeckt, daer Sr. Nicolas Malapert my geordon-
neert heeft 250 £ in elck schip doen ~ude; sullen, soo ik achte, in 7 tt. 
de maent van Meert gereet sijn. De scheepen, die noch daegelijcx 
van Guinea comen, en brengen geen goey tydinge van de hande-
tinge aldaer, seggen datter weI g1mts genoech is, dan datser te seer 7 tt, 
tegen malcanderen met de goederen cladden, hetwelck beteren sal 
alsser sooveel scheepen niet meer tseffens en loopen .... 

1600, Apri122 
...... De 2 scheepen naer Guinea sijn becans gereet om de toe

comende weeck naer Tessel te seyIen, deen is genaemt De Moriaen, 7 
groot 1.0 last, schipper Claes Heyn, dander genaempt De Hoope, I I 
groot 100 last, schipper Jan Fransen, d'oppercomisen sijn Jan 
Harmansen en Hans Bartels. Dit sy V.L. per advis .... 

1600, Mei 20 
...... Van ons bootken Den Paepegay en hebben wy geen 

ander tydinge als per de leste scheepen van Guinea. Voor V.L. 
Ptrt van de 123/, lib. gfi:ts, die hy gesonden heeft, heb ik op U 
re,ckeninfe goet gedaen 15 £ 10 sc.; U salder gelieven my debiteur 
vein te maecken. Wy sijn dit bootken met deerste scheepen van 
Guinea verwachtende, de Heere willet voor ongeluck bewaeren, 
en weI arriveren laten ...• 

(Gem.-archie/, Leiden. Inf). archief D. van der Meulen, no. 633). 
KeON. HIST.-]AARBOEK, XXI 14 
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No.2. - VRACHTCONTRACT NAAR GUINEA EN WEST-INDIE. 

1598, APRIL 22. 

Jacob Jacobs sone, Hans van Uffelen, Jacques de Velaer, Jac
ques Benaert en Franchois van Hove, kooplieden te Amsterdam, en 
Jan Jans sone Veen, van Medemblik, schipper van De Vos, groot 
I20 last, met Jan Jans sone Corver, Wybrant Pieters sone en Hen
drick Mieuws sone, zijn reeders, verklaren voor notaris }. F. Bruy
ningh te hebben aangegaan een bevrachtingscontract op de volgende 
voorwaarden: 

dat de schipper zich verbindt het zout in zijn schip te lossen en het 
schip dubbelt doen maecken, calefaeten ende weI laten versien 
van alles om bequaem te wesen totte na volgende voyaige ende 
dienvolgens tselve schip opt spoedelijcxt gereet leveren, goed voor
zien van zeilen, ankers en ammunitie, en achteraan van een viercan
te gaillerye, op kosten van schipper en reeders, de kaiuit te laten 
maken tot der coopluyden believen, het hout te leveren door hem en 
het arbeidsloon te betalen door de kooplieden, en evenzoo een broot
carner; dat de kooplieden het schip zullen doen victualieeren, de 
scheepslieden, zoowel de officieren als de bootsgezellen, zullen betalen, 
doch de schipper door de reeders zal worden betaald, doch de kost ge
nieten van de kooplieden ende mitte commissen aen hunlieder 
taeffel eeten, ingaande wanneer het schip op stroom gebracht en be
kwaam zal zijn de lading in te nemen; dat de schipper dan zal zeilen 
naar Tessel of het Vlie en vandaar binnendoor of achter Engeland 
om met de eerste bekwame wind in alder diligentie loopen naar Gui
nea, West-Indien ende alle andere plaetsen ende eylanden, egeene 
uutgesondert, daer die commissen hem zullen ordonneren, doch 
niet te passeren oft yerby te zeylen die Cape Bone Esperance oft 
Strate Magillana, doch zich verder geheel zal gedragen naar de aan
wijzing der commiezen, en ten hunnen genoegen geladen zijnde, her
waarls keeren en zeilen en keeren naar Zeeland, de Maas of Tessel, 
zoo de gelegenheid van den tijd raadzaam zal doen dunken; dat wan
neer het schip zijn anker zal hebben laten vallen de kooplieden I4 
maanden gage zullen beta/en, ook indien de schipper de reis eerder 
volbracht, terwijl bij langer duur betaald zal worden zooveel maanden 
als zij uit zijn geu;eest, zijnde 6IO Kar. gulden per maand, en boven
dien een vereeringe voor den schipper tot discretie der kooplieden. 
(Gem.-archiel Amsterdam, Prot. not. }. F. Bruyningh, 

(Inv. not. arch. no. 80) f. 74vs.). 
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No.3. - INSTRUCTIE VOOR EEN OPPERCOMMIES VOOR DEN HAN

DEL OP GUINEA EN WEST-INDIit. 1600 MEl 13.! 

Loff Godt in Delff, ady 13 Mey anna 1600. 

Eersame, discrete. Wy verhoopen V.L. ende alle des scheeps
volek gesontheyt de onse - Godt loff - niet ongelijck te sijn. 

Tsedert V.L. vertreck uuyt de Maesse hebben wy niet anders 
van V.L. vernomen dan dat ghy corts daernaer aen de Cape de 
Finis Terra verkent zijt gheweest, verlangende met V.L. naeste te 
verstaen, V.L. spoedighe overcompste op de Cust ende goedt say
soen op de Greyncust, daertoe goede demande in uwe coopmen
schappen ende temmelijcke prijs derselver maecht getruffen heb
ben. 

Onse eerste ende jonckste aen V.L. es van den 28 April per Sy
mon Maertensen, die den 7 Mey tseyl gegaen is, ende was van 
desen inhout, dat ons voornemen - van noch een scheepgen op 
de cust van Africa te senden - geen effect vooreerst sorteeren en 
sal, eensdeels omdat den prijs vant cooper - corts naer V.L. ver.., 
treck - op 54, 55 gulden thondert ghehausseert was, als ander
deels dat ons het rapport van Adam Borgersse - die den 30 Martii 
met zijn jacht in compagnie van noch vijff andere arriveerden -
onlustich maeckt, te meer midts hy ons door sijn selffs exempe1 
van cleynne winninge, die hy brenght, levendich doet gevoelen de 
cleynne gadere, die aldaer op de custen int aenbyeden ende ver
copen der goederen ghehouden wert ende van beeterschap wan
hoopen doet door de menichte der scheepen, die hy noch op de 
cust negotierende liet, sijnde 14 ofte 16 int getal, soo scheepen, 
jachten als saloupen, by deweleke noch te verwachten stonden de 
scheepen, die ghy weet dat voor V.L. vertreck alhyer uuyt het 
lant lyepen, maer Visser niemant uuyt Hollant ofte Zeelant ge- ' 
volcht, maer tot Amsterdam sullen corts 2 scheepen met een jacht 
- daer dese neffens gaet - gereet wesen, hebbende voor cargason 
veele cleynne nepten van 1/2 ende 3/. pont, item goede nombre 
cassen madrigetten, daeronder een goede party van de sorten, die 
wy weygerden; van lywaten sijn sy oock temmelijck largo gepro
videert, ende van de gemeene soorte, die den ouden prijs haelen; 
tcooper is gevallen ende vermach noch 52,521/ 2 gulden thondert, 
sulcx dat V niemant de marckt stellen sal, soet met ordre toegaet. 
Doch soo is ons meninge niet eenige reformatie t'onsen naerdeele 
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in te brengen, dewille ons soe treffelijcken maentgelt voortdrijft, 
maer wert de vente aen uwe discretie ende des tijts gelegentheyt 
gestelt, die wy U toevertrouwen discretelijck met achtneminge 
opt gemeene voordeel suIt insyen. Die van Amsterdam hebben 
hare verdeelde compagnies genoochsaem al te s~me in eene com
pagnie gebrocht, meenende door tselve de goederen op de eust in 
reputatie te houden, dat wy weI wenschen effect SOrteeren mach, 
alsoe het ons niet tegengaen en sal. Moegelijck dat sy U.L. vergen 
sullen om aldaer contract met haer aen te gaen op een prijs der 
goederen, daer men die op de eust ophouden sal, int welcke soe 
ghy voordeel maeckt, tot uwe optie staet te accorderen, soe niet, 
moecht U daerbuyten houden, dat veel hangen sal naerdat ghy 
vee! ofte weinich coopmanschappen te venten heht. 

Wanneer de coopmanschappen soe naer gevent sijn, datse U.L. 
duncken door ons jacht bequamelijck sullen kunnen gevent wer
den; soe is ons meninge - ende persevereren by de resolutie, in U 
bywesen genomen - dat ghy alsdan - om soeveel tijts te winnen 
alst mogelijck is - met U schip naer America om zout loopt, ver
deelende 't becomen gout in een, twe ofte meer scheeppen voor U 
vertreck van de eust, dat U.L. om 11/2 procento-gelijck Adam 
Borgersse ende andere bedongen hebben - sal konnen besteeden, 
mydende 't jacht eenich goudt te laeten, dewijlle tselve apparente
lijck maer teveel cargasoen[inn Jehouden sal, aen de coopmanschap
pen, die hen blijven te venten, doch soe het geluck U.L. soude 
mogen soe gedient hebben, dat ghy sonder discommodo ende 
schaedelijcken tijtverlies het jacht soud mogen een restgen van 
sijnne ende uwe overgebleven coopmanschappen helpen venten, 
naer het ontfangen deser, ende dat ghy merckt met hetselve niet 
vorderlijckers soude werden uuytgerecht int senden ofte weder
ceeren langes de Greyncust, soe vinden wy niet heel ongeraeden, 
dat ghy tselve met U naer de West-Indies doet loopen ende aldaer 
vol souts laet, behalven dat het U niet ondienstich in sulcken ge
valle soude weesen om de havens ende reeden aldaer aen te doen 
ende de overgebleven coopmanschappen, als lywaten ende som
mige soorten van norenburgerie, in de West-Indies dienstich, ter 
vente soude mogen brenghen, als oock soe het sonder discommodo 
ende groote tijtverlyes cost geschyeden, ende dat ghijt selffs ge
raeden vont den minoraelberch aen de Wilde cust by de Trynidaet 
mocht versoecken, want soe daer gout te becommen ware - ge-
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lijck veele meenen, die ghyweet expresselijck tot dien eynde schee
pen darwarts gesonden hebben - tsoude ons niet qualijck passen, 
ende soude weI raffineerders tot deselve vinden, doch wy en 
maecken opt selve geene seckere ghissinge altoos, maer naer V 
eygen goetduncken ende naer het rapport, dat ghy daervan hoort, 
soe moecht een oorbaer presteren, maeckende U cock van de 
••.... 1) met goede partye goudts selffs te behouden, eensdeels ten 
respecte vant goede, wel beseelde ende gemonteerde schip, ander
deels dat ghy provisie moet houden tot den impleo der huyden, 
want die kennende becomen opt eylant van Jam(a)ica, als wy 
verhoopen ja, soe dient het gout naer rata der huyden nombre -
die U 'tgefack soude mogen geven - buyten boort geworpen, 
gemerckt de minste proffyten niet beloven, want vermogen hyer 
7,8,9 ende 10 gulden het tsuck, naerdat se dick, groot ende son
der wormgaeten sijn ; in Jamaica sal V.L. vredichst leggen ende de 
huyden best becommen op de plaetse, die wy V.L., hyer sijnde, 
gewesen hebben, sijnde naer mijti onthout aen de nortwesthouck, 
doch laet niet (nae) altoos voorsichtich te sijn, tot behoudenisse 
van U lijff, schip en goedt, als wy U toevertrouwen. Soo U.L. ly
waten - door gebreck van die op de cust van Guinea te kennen 
venten - met (U) neempt ende die in de Margrietes 2) ende daeron
trent poocht te venten, soe zijt voordacht, dat de vercoopinge by 
nacht geschyet, want by daege niet dan dreygementen, ende niet
min, [alJs lust tot handelinge verneemen suIt oock van deselve, die 
V een plaetse designeeren ofte door een swart aenseggen sullen, 
maer effter, blijft voorsichtich ende gedenckt meester te blyven. 

Van victualie verhoopen dat ghy ghenoech geprovideert zijt, 
ende al waert, dat U yet ontbrack, dat meenen wy weI ten deele 
in de Indies becoomen suIt. 

Wy allen doen U vrundelijcke groeten, sonder te vergeeten onse 
comisen, die yeder int particuIyer suIt gelyeven ende by name van 
onsen weegen te salveren, midtsgaders onsen schipper Jacob Mol 
ende Adryaen Cornelissen, U recommanderende goede ordere 
onder de commyssen te houden, ten eynde alles met vreugde ende 
in Godes naeme gemanieert werde, denselven bevelende U.L. ende 
alle uwe geassotieerde in sijn heylyge bescherminge, biddende U 
ende ons altesamen te gunnen malcanderen met gesontheyt ende 

1) Onleesbaar. 
I) Margarita (eiland aan de kust van Venezuela), 
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vrolijcheyt te moegen leyde geven ende verwellecommen. Amen. 
Dient voor advijs, dat tot Doordrecht een schip, op de custe 

van Guine destineerende, gecargeert wert, dat by raeminge pro 
toto J unio geereet sal werden; in Zeelant beghint men oock een 
scheepken ofte twe toe te maecken, dat deselve passage gaet, 
sulckx dat wy poogen de baen warm te houden, dat apparentelijck 
niet sal ophouden voordat de swarten ons c1agen te derven tgeene 
wy soo dorstich soucken. Vale. 

Aen de laedinge van de 2 scheepen in Zeelant wert getwijffelt 
dat geen voortganck sullen hebben. 

Indies zoudt tot 80 pont VI. thondert vercocht wert, ende is 
apparent op dien prijs te blijven. Iterum vale. 

H et adres in dorso luidt: 

U.E. dienstwillige 
(w.g.) J. Dirckxs sone Meerman. 

Jan Raet. 

Eersame, discreete signeur Jacob Groennewegen, oppercomys 
opt schip van Adryan Comelis' sone uuyt Rotterdam, leggende 
voor de Goudtcust van Guinea. 

Die Godt beware. 
(Algemeen Rijksarchief. Archief Staten van Holland 
na I572 no. 2608*). 

No.4. - CONTRACT VAN ADMIRAALSCHAP VOOR DE TERUGREIS 

VAN GUINEA. 1601, MAART 9. 

Op huyden den IX Martii anna XVIc ende een, soo hebben wy 
Symon Martens zone, van Rotterdam, als schipper van het schip, 
genaempt De Hoope, ende Claes Heyn, van Amsterdam, als schip
per van het schip, ghenaempt De Moryaen, nu ter tijt leggende op 
de Goudtcust van Guinea voor een vlecke, genaempt Moree, met 
malcanderen verdragen ende overcomen omme een admiraelschap 
met den anderen te maecken, ende dat op dese naervolgende condi
tien, van welcke admiraelschap Symon Martens zone zal zijn 
admirael ende Claes Heyn vice-admirael. 

1. Eerstelijck, zoo beloven wy malcanderen houw ende trouw 
te wesen ende van malcanderen niet te scheyden voor ende aleer 
wy gelijckelijck in Hollant ofte in Zeelandt sijn ghecomen, tot 
welcken eynde sal den bovensten man aIle avonts ende morgens 
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gehouden wesen beneden den laechsten te comen ofte achter hem 
om te houden ende te loopen, ende dat op peene van een pont VI. 
elcke reyse te verbeuren. 

2. Ten tweden, off het gebeurde, dat eenige vianden ofte rovers 
ons gemoeten ende verhinderen wilde, zoo zullen wy malcanderen 
ghehouden we sen by te staen ende niet te begeven om den lesten 
man te verliesen, ende zoo wie zulcx niet en doet, die sal verbue
ren sijn gheheele schip, ZOOalS het reedt ende zeyldt, en daerenhoo
ven ghescholden werden voor een schelm ende verrader. 

3. Ten derden, zoo zal hem niemandt vervorderen te loopen in 
eenige havens ofte op eenige reede aleer den laechsten man sal 
mede hooch genouch zijn omme deselve haven ofte rede te besey
len, ende dat op pene van tweeduysent gulden. 

4. Ten vierden, oft het gebeurde dat ymant masteloes ofte zijn 
ree verlore ofte eenige leckagie crege, soo sal hem den anderen 
ghehouden wesen op een rede ofte in een haven te brengen ende 
aldaer by malcanderen te blyven leggen, om malcanderen getrou
welijck te helpen met scheepsvolck ende met goederen, die daertoe 
nodich zijn, zooverre als het helpelijck is, ende zoo hetzelve by 
nachte gebeurt, sal hy twe schoten schieten ende twe vieren op
steecken, ende by dage een rolle doucks laten waeyen tot de mars, 
op pene van tweeduysent guldens. 

5. Ten vijffden, indien eenich van ons volek gequest werde, die 
zullen wy gelijckelijck laten heelen ende meesteren op de gemene 
coste, ende dat van tschip ende goedt, ende soo daer ymant lam 
ofte creupel blijft, dat hy zijn broot niet winnen en can, dat zullen 
wy hem met de gemene compangie beteren, dat hy de cost daer
van crygen mach, ofte met een redelijcken offcoop voldoen tot 
goede mannen zeggen ende naer qualiteyt van de persoon. 

6. Ten sesten, oft het ghebeurden, dat wy van maleanderen en 
scheyden in mist ofte onweder, sullen aile vlyticheyt doen om 
weder by malcanderen te comen, ende indient gebeurt, dat wy dan 
eenige schepen weder gewaer werden, soo sullen wy ons marsseyl 
hoven voor ghyen ende dryemaal op en neer hijssen, ende eleke 
reyse wadt laten hangen, opdat wy weten mogen dat het ons com
pangie is, ende by quaet weder de vlagge by de craeling ophysen, 
op peene van tweeduysent gulden. ;-

7. Ten sevensten, soo en sal hem niemant van dese compangie 
vervorderen tzeyl te gaen van eenige haven ofte reede voordat 
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den admirael een schoot schiet, op peene van tweeduysent gulden •. 
8. Ten achsten, dat niemant van der compangie sal wenden by 

nacht aleer dat dengenen, die het vier voert; ende oft het eenich 
van onse compagnie goet dochte te wenden, zoo sal hy twee vieren 
opsteken ende een schoot schieten, ende men en sal niet lichtelijck 
wenden om een streeck off twee, op peene van tweduysent gulden. 

9. Ten negensten, zoo wie het vier voeren sal, die sal een lan
taerne op de compagne setten ende sal voorseylen ende sijn seyl 
maecken op den quaest beseylden man, op peene van duysent 
gulden. 

to. Ten thienden, indien imant van de compangie eenich landt 
gewaer wert, sal hy ghehouden zijn een schoot te schieten, ende by 
nachte twee vieren op te steecken, op pene van duysent gulden. 

11. Ten elffden, zoo sal men by mistich weder alle glasen eene 
schoot schieten met een musquet oft op een trompet blasen, op 
peene van hondert ponden VI. 

12. Ten twaelffden, soo sal al het cruyt ende eloten, dat van dit 
admiraelschap verschoten werdt tot voordeel van de compangie, 
onder de compangie gerekent worden. 

13. Ten dertienden, oft gebeurde dat eenige vreemde schip ofte 
schepen in de compangie quamen by nachte ofte doncker weder, 
soo sal de loosel ) wesen: hola man; dander zal antwoorden: Godt is 
de man; zoo wie dat niet en doet, sal verbeuren hondert gulden. 

Alle welcke voorscr. conditien ende voorwaerden wy, onderghe
screven, malcanderen gheloven op eer ende trouwe by mannen 
waerheyt te onderhouden ende doen onderhouden, ende dat op de 
peenen ende verbeurten, daerinne begrepen, te appliceren dene 
helfft ten behouve van den armen ende dander helft ten behouve 
van de reders ende bevrachters des schips ofte schepen, in welke 
voorscr. penen ende verbeurten wy ons selven schuldich ende nef
fens dien oock alreede verwonnen kennen soowanneer ons hetselve 
met het gansche scheepsvolck overtuycht wert, stellende tot dien 
eynden ons schip ende goet onder tverbant van alle rechten ende 
rechteren omme deselve daerop te mogen verhalen met heerelijcke 
ende reale executie des hoffs van Hollant ofte met alzulcken recht 
ende voor alzulcken rechteren, als het den verwinner gelieven zal, 
sonder eenige exceptie ofte uutvlucht te mogen maecken, alles 
sonder fraude. Des toirconden, zoe hebben wy, schippers voor-

') Wachtwoord. 
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noumpt, die respectivelijck onderteeckent. Actum desen X Martii 
anna XVI C een. 

(w.g.) by mijn, Symon Maerten zone 
Claes Heyn 

(Algemeen Rijksarchief. Archief Staten van Holland 
na I572 no. 2608*). 

No.5. - PLAN TOT BEPERKING DER CONCURRENTIE OP DE 

KUST VAN GUINEA. BEGIN DER 17e EEUW. 

Alsoo wy, ondergeschreven bewinthebberen van een compangie 
op Ghenea, versocht sijn door mijn Ed. heere den advocaet vant 
lant, alsoock door mijn Ed. Elias van Oldenbarnevelt, pencionna
ris der stadt van Rotterdam 1), datt wy ons met de ander gene-, 
rae1e compangie op Ghenea souden vereenigen, dwe1ck wy sonder 
onse groote prejudicie niet en connen gedoen, ende hebbende oock 
niet connen offslaen het versoeck van de Ed. heeren, soo ist dati 
wy tevrede sijn ons te verbinden van nu voortaen gheen scheepen 
meer op de Goudtcuste ende casteel De Mine 2) te senden, te weten 
van den oisthoeck van de Cap de Trees Puintes 3) tot den westhoeck 
van Rio de Volto, dwelck de Goudtkuste is, daer aile de schepen 
van de Ghenese compangie liggen ende handelen, ende daer hare 
contrackten, die se met mancanderen maecken, endigen, midts 
datt de generale compangie van Ghenea ons sullen restaureren 
aile schade ende interesten, die wy van hare comisen op de kuste, 
als hier, van haer geleden hebben, tot taxasie van de Ed. heeren, 
hier boven genoempt, ende ons schip Het Seepaert met sijn jacht 
Den Seehont, die in Junio lestleden van Cap Verde naer de Goudt
custe geloopen sijn, sullen aen haer nemen, ende ons ons uuytge
leyde capitael wederom geven met su1cken redelijcken profijt, als 
myne Ed. heeren den advocaet vant lant met sijn broeder sullen 
vinden te behooren. 

(Algemeen Rijksarchief. Archief Staten van Holland 
na I572 no. 2608). 

') Het is uit diens optreden weI zeer aannemelijk te achten, dat deze compagnie te 
Rotterdam was gevestigd. 

In hetzelfde dossier bevinden zich behalve een request van bewindhebbers der "ver
eenichde compagnien, traficquerende op Guinea, residerende tot Dordrecht,_ Delft, 
Amsterdam ende Rotterdam", copieen van brieven aan Hans van der Veecken e.a. te 
Rotterdam hierover van 20 Febr. 1607. 

2) Elmina. 0) Kaap Three Points. 



VI 

DE ZEEV AART VAN HINDELOOPEN IN DE ZEVENTIENDE EN ACHT

TIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR S. LOOTSMA 1) 

Het mag een aangename taak worden geacht te schrijven over de 
handelsgeschiedenis van een Friesche stad met een z66zeer eigen karak
ter als Hindeloopen lang heeft weten te bewaren. Op dit eigen karakter 
mag intusschen voor het tijdperk, waaruit wij een en ander wenschen 
mede te deelen, niet te veel nadruk worden gelegd, omdat de stad niet 
los heeft gestaan van haar omgeving, d.i. de typische Zuidwesthoek 
van Friesland. 

Onze studie is niet uitgegaan naar de Middeleeuwen, waarover we 
weI een en ander uit Frieslands handelsgeschiedenis kunnen vernemen 
bij Mr. JACOB DIRKS, "Geschiedkundig onderzoek van den koop
handel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den dood van Karel 
den Grooten", dat reeds in 1846 verscheen in Nieuwe Verhandelingen 
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, en nog steeds weten
schappelijke verdiensten bezit; en bij Dr. H. A. POELMAN in zijn Ge
schiedenis van den handel van Noord-Nederland gedurende het Mero
vingische en Karolingische tijdperk (,s-Gravenhage 1908). Dezelfde 
schrijver gaf ook zijn belangrijke Bronnen Fot de geschiedenis van den 
Oostzeehandel uit (Rijks Geschiedkundige Publicatien 35, 36). 

Even bewegen wij ons voor Friesland nog in de Middeleeuwsche han
delsgeschiedenis aan de hand van acten, die verzameld zijn in de publi-

1) Sipke Lootsma werd 9 Januari 1888 te Roordahuizum (Fr.) geboren, en werd op· 
geleid tot den onderwijzersstand. Hij kwam te Zaandam als leeraar in de gesehiedenis 
en voelde zieh, nadat hij hier spoedig ingeburgerd was, bijzonder aangetrokken tot de 
Zaanlanden en het groote bedrijfsleven in deze streek in het heden en verleden. Be· 
noemd tot leeraar aan de Gemeentelijke Kweeksehool te Amsterdam, was het hem 
toeh wegens familieomstandigheden vergund, te Zaandam te blijven wonen, en hij 
benutte dit door het bestudeeren van de arehieven der Zaansehe gemeenten en van het 
Rijksarehief te Haarlem. Vooral de notaris-protoeollen hadden zijn aandaeht. Van 
zijne onderzoekingen gaf hij de resultaten in het lieht als artikelen in het Dagblad de 
Zaanlander, in het Zaanlandseh Jaarboek, en in eenige periodieken, alsmede in afzon
derlijke werken. De voornaamste onderwerpen zijn de Walvisehvaart, de Zaansehe 
Seheepsbouw, de Wormer Besehuitbakkerijen en de Stijfselmakerij. In bewerking was 
de Zeildoekfabrikage van Krommenie. 

Te Zaandam trad hij toe tot de Doopsgezinde Broedersehap, waarvan hij a1s diaken 
de gemeente van Zaandam aan de Westzijde diende. Hij sebreef een gedenkboek bij de 
herdenking van het 250'jarig bestaan van het kerkgebouw dezer gemeente. 

Er wa~ nog veel te verwaehten van zijn naarstige onderzoekingen en studien, maar 
in de Meidagen van dit jaar liet hij het leven. Zijn heengaan was op 15 Mei. 

(Noot van de f'edactie). 
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catie van Dr. Z. W. SNELLER en Dr. W. S. UNGER, Bronnen tot de ge
schiedenis van den handel met Frankrijk (dl. I, RG.P. 70). 

Uiterst belangrijk materiaalleverde ook Dr. H. J. SMIT in zijn Bron
nen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en 
Ierland; Ie stuk 1150-1435, 2e stuk 1435-1485 (RG.P. 65, 66). Een 
deel der stof he eft zich Dr. A. NOE ter bewerking uitgekozen in zijn 
dissertatie: De handel van Noord-Nederlanders op Engeland in de 13e 
eeuw", waarin ook een paar Friesche steden weI eens een bescheiden 
rol spelen. 

Voor de 16e eeuw zijn wij vooral op buitenlandsche publicaties aan 
gewezen. Hier komen in aanmerking: PAUL SIMSON, Danziger Inven
tar, en KONSTANTIN HaHLBAuM, KaIner Inventar (onderdeel van den 
Inventar Hansischer Archive). Eveneens handelt over deze eeuw: Dr. 
BERNARD HAGEDORN, Ostfrieslands Handel und Schifffahrt im 16. 
Jahrhundert (Bd. III van: Abhandlungen zur Verkehrs- und Seege
schichte, 1910). 

En - last not least - hebben we hier te noemen de' beroemde uit
gave van de Sonttol-registers door Mevr. Dr. NINA ELLINGER BANG, 
aanvangende met het jaar 1497 en later door Dr. K. KORSTEN voort
gezet. 

Al dit materiaal wacht op bewerking van een bevoegde hand, die ons 
eindelijk eens een ineensluitende geschiedenis van Frieslands handel 
zal geven tot de Gouden Eeuw. 

Over den tijd na 1600 is voor Hindeloopen en omliggende plaatsen 
reeds een en ander gedaan. AIlereerst schreef de kundige notaris S. 
HAAGSMA een boekje in almanak-formaat, "Een blik op Frieslands 
koopvaardij in 't midden der 18e eeuw" (zonder jaartal), en daarna 
verscheen nog van zijn hand in dl. XVIII en XIX van "De Vrije Fries" 
een vrij uitgebreide stu die getiteld: "Eenige bladzijden uit Frieslands 
Zeegeschiedenis". AI betreft dit werk grootendeels de historie der 
Friesche marine, toch vinden we bier ook belangrijke opmerkingen en 
gegevens over de handelsgeschiedenis. 

Het laatste, dat speciaal over Hindeloopen werd gesehreven, is een 
interessante stu die door Dr. H. A. Po ELMAN, destijds rijks-archivaris 
in Friesland. Hij sehreef in jaargang XXVII van "De Vrije Fries" 
over: De handelsstad Hindeloopen. De stof voor de aehttiende eeuw 
vond hij in een stuk uit het Oud-reehterlijk Archief van Hindeloopen, 
zijnde een register van scheepsverklaringen, afgelegd door het stadsbe
stuur over de jaren 1715 tot 1717. Ook wij hebben van de gegevens in 
dat register een dankbaar gebruik gemaakt. 

Poelman doet in bovengenoemde stu die aan de hand van aeten in 
zijn "Bronnen" uitkomen, hoe Hindeloopen ook reeds in de latere 
middeleeuwen, vooral in den bloeitijd der Hanze, een belangrijken 
handel dreef op de Oostzee. Niet aIleen voeren schepen uit deze stad op 
het genoemde gebied, doeh we vinden ook Hindeloopers op sehepen uit 
andere steden. Steeds wordt de naam Hindeloopen in de desbetreffende 
stukken genoemd in eombinatie met, of missehien juister: in gevolg 
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van dien der grootere zuster Stavoren. Dit is trouwens in de stukken, 
welke betrekking hadden op de Hanze, het geval met meerdere steden. 
Wanneer door de Hanzesteden, by. in 1394, besloten is, schepen uit te 
rusten ter beveiliging van de Oostzee tegen zeerooverij, besluit ook 
Hindeloopen daarin bij te dragen. De inning wordt opgedragen aan 
Stavoren, omdat dit een "vitte" heeft op het schiereiland Schonen en 
aIleen deze stad daar een "voogd" mag aansteIlen, die er voor aIle 
Friesche Hanze-steden bepaalde rechtshandelingen mag verrichten 1). 
Deze voogd is ook de eenige bevoegde, die het "pondgeld" van aIle op 
Schonen varende Friezen mag innen. De Friezen van Hindeloopen en 
andere handelsplaatsen treffen we steeds aan in verbinding met die 
van Stavoren, dat heel handeldrijvend Friesland beheerscht en 't in de 
Oostzee vertegenwoordigt. 

Uit No~'s dissertatie komt men voor den handel op Engeland in de 
13e eeuw tot eenzelfde conclusie. Er wordt in de desbetreffende stukken 
wei gesproken van kooplieden "uit Stavoren", zelfs wei bij name; maar 
nooit van die uit Hindeloopen, Molkwerum, Workum, Koudum enz. 
Men leest van schepen en kooplieden, "que venerunt de Freslande" of 
weI "uit Stavoren". Zijn ze inderdaad aIle uit die stad afkomstig? In 
later-gedateerde acten in de door Smit uitgegeven Bronnen worden weI 
andere plaatsen genoemd: Bolliszweth, Sneik, Wercom, Henlop (no. 
1396, aO. 1482). Het vroegste voorbeeld, dat wij meenen in die Bron
nen te hebben aangetroffen, is no. 148, § 13, (ao. 1303-'04), waarin 
sprake is van een schipper uit "Leworth in Friseland". 

Ontegenzeggelijk staat vast: Stavoren was in de middeleeuwen de 
allesoverheerschende Friesche handelsplaats. 

Hindeloopen was een kleine plaats, had geen binnenhaven. Wanneer 
we nu, zegt Poelman, gaan zoeken naar een goede winterhaven voor 
Hindeloopens schepen, komen we - gezien de domineerende positie 
van Stavoren - haast vanzelf tot de veronderstelling, dat Stavoren die 
gelegenheid verschatte. En eenmaal van de juistheid dier hypothese 
overtuigd, begrijpt men den aard van Hindeloopens zeevaart en handel 
beter. Stavorens roem was algemeen verbreid, het getal van zijn sche
pen groot. Maar ook aIle Zuidwesthoek-sche plaatsen van Friesland ' 
hebben in dien handel aandeel gehad. Een geheele kuststrook, "schuH 
gaande onder Stavorens naam", nam aan die bedrijvigheid dee!. De 
handel van "Friesland" op Engeland zou dan aldus verklaard zijn: in 
dit land kende men aIleen schippers en kooplui van Stavoren "en daar
naast aIleen Friezen". Stavorens positie domineerde er. 

Ais Stavoren en Hindeloopen met de Hanze in bloei zijn gedaald -
mede door de felle bestrijding door de Hollandsch-Zeeuwsche steden, 
van welke nooit een enkele lid van dit verbond is geweest - en als de 

1) Voor de begrippen "vitte" en "voogd" zie men de werken over Hanze·geschiede
nis, o.a. Dietrich Schafer, Die deutsche Hanse (no. XIX der Monographien zur Welt
,eschichte). 
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ellende, die het eerste decennium van den tachtigjarigen oorlog mee
bracht, voorbij is; als in den rustiger tijd, die vooral met de zeventiende 
eeuw zijn intrede in de historie der Republiek doet, Friesland nog meer 
dan in de ooriogs-eeuw de zegeningen van een centraal gezag in al haar 
beteekenis ondervindt, breken ook weer betere dagen voor Frieslands 
handel en zeevaart aan. 

Herleeft de bloei van Stavoren dan ook? Met zijn prominente positie 
is het gedaan. Maar met den geheelen Zuidwesthoek van Friesland be
leeft het stadje in de 17e eeuw toch nog weer goede - om niet te zeg
gen: gouden - dagen. De leiding in die nieuwe pet'iode is dan echtet' al 
min 01 meet' bij Hindeloopen. 

Wanneer we nu concrete feiten willen noemen, die reeds in de zeven
tiende eeuw Hindeloopens opgang aantoonen, komen we allereerst in 
de eerste helft van die eeuw terecht bij de uitleggingen der stad in 1614 
en 1638 naar het Zuid-Oosten. Nog heeten, zegt een interessant boek
je I), deze buurten "Nieuwe stad" en "Nieuwe weide". In 1615, wan
neer er in de stad reeds honderd "grootschippers" (dat zijn: gezagvoer
ders, die Noord- en Oostzee bevaren) wonen, blijken de geidmiddelen 
voorhanden om met den bouw van een nieuwen toren te beginnen. 
Reeds in 1632 wordt daaraan een nieuwe kerk toegevoegd. Maar reeds 
een kwart eeuw later, in 1658, moet deze kerk alweer tweemaal zoo 
groot worden gemaakt. Het is natuurlijk, dat ook de Gemeente der hier 
zoo talrij ke Doopsgezinden ("eens meer dan 1000 ledematen tel (len) de") 
een groot gebouw noodig heeft. Hun "Vermaning" wordt herbouwd in 
1653. Zij is "destijds de grootste in deze streek" geweest 1). 

Ook verderop zien wij de beteekenis van Hindeloopens handel in be
paalde gebeurtenissen duidelijk gedemonstreerd. Al weer moeten wij 
iets herhalen, dat ook in het opstel van Poelman voorkomt. Het is een 
verzoek op 25 Maart 1661 gedaan door de vijf Burgemeesters van Hin
deloopen aan stadhouder Willem Frederik het volgende besluit te wil
len sanctioneeren: 

"AIsoo wy undergeschreven regeerende burgemeesteren der stad 
Hindeloopen aIle syn zeevarende persoonen, daeromme de tijdt 
des jaers eyscht, dat wy wederom ons met onse scheepen moeten 
begeeven in andere landen ende koningkrycken ende alsoo buy ten 
landts, soo ist, dat wy by deesen in ons afweesen last geeven aen 
den heer Broer Heeries, oide burgemeester ende teghenwoordigh 
Vroedtsman der voorschreeven steede, by huys blyvende, om in 
onsen plaetse uyt onsen naeme ende onse qualiteyt in stadts- ende 
andere saeken .... te doen en de handelen". 

Dit stuk dateert van 6 Februari 1661 en is geteekend door vijf burge
meesters. (Het komt voor in Charterboek V, p. 656.) 

Alle vijf burgemeesters nemen dus deel aan de zeevaart en een oud
collega,lid van de vroedschap, misschien we gens hooge jaren niet meer 
uitvarend, achten zij den geschikten plaatsvervanger. 

1) Roosjen, Kroese en Eekhoff, Merkwaardigheden van Hindeloopen (Leeuwarden, 
1855). 
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Eveneens is octrooi verkregen op een besluit in 1674 door magistraat 
en vroedschap van Hindeloopen genomen, om ten behoeve der gemeene 
armen door ieder grootschipper "wegens ende nae behouden reyse tel
kens voor hem en syne reders tot danckbaarheydt van de genoten 
segen aen de armevooghden" te doen betalen "een 1/. silveren ducaton; 
mitsgaders van elk persoon ... van (Hindeloopen) naar Hollandt afva
rende, by ieder kaagh off ander vaartuigh voerende schipper (te doen 
betalen) 2 stuyvers". 

Wat zijn dat voor personen "naar Holland afvarende" en wat zijn 
die "kagen" ? De oplossing is deze: 

De Hindelooper schepen (wat hier, naar we zullen zien beteekent: de 
schepen onder het gezag van een schipper uit Hindeloopen) liggen in 
winterlaag te Amsterdam, zooals vroeger Stavorens haven tot dit doel 
had gediend. Wanneer in 't voorjaar deze schepen voor de reis moeten 
worden gereed gemaakt, brengen "kaagschepen" de be manning uit 
Hindeloopen en andere (meest omliggende) plaatsen naar Amsterdam. 
Op de reede van Hindeloopen wordt het schip dan van mondkost en 
andere benoodigdheden voorzien. In "Merkwaardigheden van Hinde
loopen", door Roosjen, Kroese en Eekhoff, kan men over dit alles meer 
lezen. O.a. wordt daar meegedeeld, dat vrouwen en meisjes haar man
nen en verloofden naar de groote koopstad vergezelden om er daarna 
inkoopen te doen. 

Men zal aan de talrijkheid der Hindelooper schippers de conc1usie 
mogen verbinden, dat het victualeeren enz. der vandaar uitvarende 
schepen een belangrijke bron van inkomsten voor het stadje is geweest. 
Ook zonder statistische gegevens zou men den opmerkelijken bloei van 
Hindeloopen kunnen constateeren aan den rijken tooi in kleeding en 
huisraad, in goud, zilver en porcelein, dien de Hindelooper bevolking in 
de 17e en 18e eeuw kon ten toon spreiden. 

Nog een paar gegevens over Hindeloopens bloei. In genoemde "Merk
waardigheden" leest men, dat de stad in 1615 ongeveer honderd groot
schippers telde. En Haagsma ("Een en ander over Frieslands Zee
wezen") deelt mee, hoe "onder het convooy van 170 koopvaarders, dat 
den 8 Augustus 1666 door de Engelschen in 't Vlie werd verbrand, ... 
zich 29 Hindeloper fluiten (bevonden), waarvan slechts een het ont
kwam". Terzelfder plaatse geeft hij het aantal zeeschepen te Hindeloo
pen in 1703 op als de honderd overschrijdende. 

In datzelfde jaar echter krijgt die bloeiende zeevaart een stevigen 
duw naar beneden. Blijkens den Tegenwoordigen Staat van Friesland, 
III 2e stuk bIz . 388, slaan op 3 December 1703 23 groote Hindelooper 
schepen voor hun ankers weg en geraken tusschen Zurich en Ferwoude 
op het strand. WeI wordt een belangrijk deel van schepen en lading 
gered, maar de substituut-grietman van Wonseradeel, Tjaerd van Ayl
va, eischt 1/10 van de waarde op, zich daarbij beroepend op het 
strandrecht. Hij is er tenslotte echter voor teruggedeinsd 23 verschil
lende eischen voor het Hof van Friesland aanhangig te maken. Maar 
vele schippers hebben voortaan bezwaar gemaakt tegen de reede van 
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Hindeloopen als ankerplaats, wat de stad in vervolg van tijd natuurlijk 
niet ten goede is gekomen. 

Welke oorzaken voor dien bloei zijn aan te wijzen, valt niet gemakke
lijk te zeggen. Maar wij zullen straks bemerken, dat er bijzonder sterke 
relaties tusschen Hindeloopen c.a. en de zoo sterk Doopsgezinde Zaan
streek bestonden, terwijl de relaties met Amsterdams handelskringen, 
waarin ook de Doopsgezinden een belangrijke rol speelden, eveneens 
zeer intensief mochten heeten. 

Nu we den bloei van Hindeloopen al vast gedemonstreerd hebben 
aan enkele feiten, mag een (zij het korte) vermelding omtrent een paar 
andere plaatsen in dit rayon niet achterwege blijven, v66r we mededee
len wat uit archivalische onderzoekingen dit alles nader kan belichten. 

Op den bloei van Harlingen in de eerste helft der 17e eeuw wijst de 
oprichting aldaar in 1634 van "der Schippers, Kooplieden en Bootsge
zellenbuidel" met toestemming van den Magistraat aldaar. Doel dier 
instelling was ("dewijl veelen, by den vyand gevangen, geene middelen 
tot lossing noch onderhoud hadden") "tot gemelde Ioflyke einden eene 
beurs of buideI" bijeen te brengen. De Heer A. E. Hannema, thans 
burgemeester van Harlingen, vertelt in een aardig boekje iets over dit 
college, welk werkje aanleiding voor mij was, in twee artikelen in de 
"Leeuwarder Courant" van Mei 1931 de oprichting en werkwijze van 
dergelijke "Zeemansbeurzen" nader te belichten 1). Zulke onderlinge 
assurantie werd toegepast in plaatsen met veel "varende Iuyden". 

Haagsma (Een en ander over Frieslands zeewezen, in "De Vrije 
Fries", XVIII, bIz. 314) deelt over Molkwerum mee, dat de bevolking 
van dat dorp nagenoeg geheel uit zeevaarders bestond; "des zomers 
bleef er, behalve de boekhouders van schepen, geen weerbaar man aan 
wal; eene overlevering, welke nog in 1710 bevestigd wordt door Uffen
bach, die, naar aanleiding van zijn in dat jaar aan het dorp gebracht 
bezoek, getuigt, dat men er geene mannen, noch zelfs knapen boven de 
6 a. 8 jaar ziet, "omdat zij des zomers meestal naar zee zijn"" "). 

Ook Makkum mocht in 't begin der 17e eeuw op bloei van zijn koop
vaart roemen. Deel III van den" Tegenwoordige(n) Staat (van Fries
land)" (2e stuk, bIz. 388) zegt in het jaar 1786 nog: "De Makkumers 
worden alomme erkend voor stoute zeelieden". 

Workum, Koudum en Warns deelden evenzoo in dien 17en· eeuw
schen bloei. Tot in het Iaatst der volgende eeuw, zegt de Tegenwoordige 
Staat, was laatstgenoemd dorp de woonplaats van vele vermogende 
"Oostersche" en "Westersche" schippers. In jg. 1874 van de "Doopsge
zinde Bijdragen" (bIz. 88/89) schrijft Ds. G. E. Frerichs over dit dorp: 
"Ook Warns bestond in, vroeger tijd voor een groot deel van de zee-

1) Zie mijn studie "Draegbt elckanders lasten", bijdrage tot de geschiedenis der 
Zeevarende Beurzen in Holland (Jaarboek 1929 van bet Hist. Genootscbap "Oud 
West-Friesland") . 

• ) Men vergelijke dit met bet feit, dat op·een paar van onze Wadden-eilanden even
als by. op Sylt soms zooveel mannen ter walviscbvangst uit waren, dat de dooden door 
vrouwen grafwaarts moesten worden gebracbt. 
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vaart .... vele families aldaar (konden) zich nog heden herinneren van 
kapiteins en zeelieden af te stammen .... De alleroudsten weten nog, 
hoe de kapiteinsvrouwen gedurende den zomer een kleine boerderij 
hadden van een paar koeien, en hoe in den herfst het zeevolk placht 
t'huis te komen en veelleven bracht op het stille dorp". Dit heeft dus 
betrekking op het eind der 18e eeuw. Maar op vroegere perioden doelt 
Frerichs' mededeeling (ook te vinden bij Bakels, "Het yolk van Men
no", dat over dezelfde gemeente handelt), dat aan matrozen giften 
worden verstrekt "voor reisgeld om een huur in Amsterdam te zoeken" 
en aan jongens voor een uitrusting ter zee. "Hoe weinig menschen zou
der er ... te Warns kunnen wonen, indien zij aIleen van den landbouw 
hadden moeten leven'" vervolgt Frerichs. "Het land te Warns ... had 
destijds weinig waarde". Van deze bewering geeft hij dan bewijzen. 
Van de 232leden, die de Doopsgezinde gemeente er in 1664 telde, moest 
weI een aanzienlijk aantal een bestaan in de ~eevaart zoeken. 

Wij zullen nu eerst de gegevens nagaan, die ons ten dienste staan be
treffende Hindeloopens vaart op N oorwegen, weI zeer overwegend hout
vaart. Dit onderwerp zal ons doen zien, dat we hier niet met eigen han
del van Hindeloopen (en de andere Friesche plaatsen) te doen hebben, 
maar (zoo niet uitsluitend, dan toch) hoofdzakelijk met vaart voor 
rekening van Hollandsche reeders. 

V66r wij onze eigen gegevens benutten, zullen wij gebruik maken 
van de stof, die wij ontleenen aan het proefschrift van J OHAN SCHREI
NER, Nederland og Norge (Oslo, 1933). De daar genoemde Friesche en 
dan weI zoo goed als uitsluitend Zuidwesthoeksche schippers, die in no. 
1 hierachter te vinden zijn, varen in hoofdzaak in dienst van Amster
damsche kooplieden en de retourlading is bijna uitsluitend Noorsch 
hout. Dr. Schreiner geeft ons deze lijsten over de jaren 1625-1649. 
Men zie ze in dat werk door, om te kunnen concludeeren, welk een 
overwegende plaats in het houtvervoer uit Noorwegen naar Nederland 
door de Friezen uit dit merkwaardige deel van zeevarend Friesland is 
ingenomen. Hier vinde alvast een plaats een mededeeling, die dezelfde 
schrijver doet in zijn studie "Die NiederHi.nder und die Norwegische 
Holzausfuhr im 17. J ahrhundert" (Tijdschrift voor Geschiedenis, 1934). 
Op bIz. 303 spreekt hij over het meten van de op Noorwegen varende 
houtschepen uit de Nederlanden in 1647 en '48. De toen samengestelde 
lijsten zijn nog aanwezig in de rijksarchieven te Kopenhagen en Oslo. 
Bij 386 van de daar genoemde 387 schepen wordt de naam van den 
schipper genoemd. Twee ervan zijn geen Nederlanders. Resteeren 384 
schippers, waarvan 1 uit Groningen en 1 uit Middelburg afkomstig is. 
382 komen uit Noord-Holland en Friesland. Op bIz. 305 van genoemd ' 
opstel blijkt dan verder, dat hiervan ISO, d.i. 40%, in Noord-Holland, 
232, d.i. 60%, in Friesland thuishooren. En dit aantal is weer alsvolgt 
verdeeld over eenige Friesche plaatsen: 
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Hindeloopen 137 (=36% van het totaal, en 59% van de schippers uit 
Koudum 18 Friesland) 
Molkwerum 17 
VVarns 14 
VVorkum 30 
Harlingen 14 

Nu wijst Schreiner er zeer terecht op: "Heimatort des Schiffers be
deutet aber nicht Heimathafen des Schiffes". In de 17e eeuw geldt als 
"Schiffsheimat": de plaats waar de reeders of de meeste reeders wo
nen 1). VVe kunnen in het onderhavige geval natuurlijk niet aannemen, 
dat er in het midden der 17e eeuw z66veel kapitaal aanwezig zou zijn 
geweest te Hindeloopen. 

Van bovengenoemde 382 schepen zijn 224 of 58% gemeten te Am
sterdam, en deze worden in het door Schreiner geciteerde Groot Memo
riaal III (Gem.-Archief Amsterdam) aangeduid als ;,hier ter stede 
t'huys behoorende". Daarna voIgt Hoorn met 90 gemeten schepen, d.i. 
23%. "Friesche" schepen, te Harlingen gemeten, komen maar ten ge
tale van 17 voor. Schreiner citeert het getuigenis van een tijdgenoot, 
die bevestigt, dat in Amsterdam en Hoorn "de handelinge op Noor
wegen meest wert gedreven". 

Mogen dan de Friezen in de reederij geen of geen overwegend aandeel 
hebben genomen wat de houtvaart op Noorwegen betreft, hun schip
pers nemen aan die va art zoo intensief deel, dat het tooneel dier bedrij
vigheid belangwekkend mag heeten. Velen van hen zullen een lange 
reeks van jaren die vaart hebben uitgeoefend, omdat aan het bedrijven 
daarvan speciale eischen werden gesteld. Van hoevelen onder hen zal 
hebben gegolden, wat Schreiner in genoemd opstel aanhaalt uit de 
Vroedschapsresoluties van Hoorn (uit 1646), waar sprake is van "vier 
oude scippers, nu ontrent de dertich jaren hebbende gevaren op Nor
wegen" I En uit 1639 citeert hij over houtschippers : "Dieselbige (ha
ben) nicht anders gelernet als auff Norrewegen zu siegelen". Voor den 
Amsterdamschen notaris Jan Volkaertsz Oli verklaren op 5 October 1639 
twee Friezen, dat zij "varende voor schippers op Noorwegen om de 
Noort, verscheyden reysen met hare schepen sijn geweest tot Dronten 
ende daer omtrent". 

Blijkens zijn: Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en 
Denemarken naar archivalia (enz.; 's-Gravenhage 1903), bIz. 333/4, 
trof Prof. Kernkamp in den inventaris der Sonttolboeken een achttal 
registers aan met het opschrift: "Regnskaber for Oeresunds- I) og 
norsk Told oaf hollandske Skibe, oppebaaren i hollandske Staeder, 1658 
-1665". Het zijn registers over de "Collecte, gehadt by den ontfanger 

1) Men zie hierover de ook door Schreiner genoemde opstellen van Dr. S. van Brakel 
in: Hansische Geschichtsblatter XXI; van denzelfde in Bijdragen voor Vaderland
sche Geschiedenis en Oudheidkunde 5, II (1915); en van Dr. E. Brunner in dezelfde 
B ijdragen 5, IX (1922). 

I) = Sont. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, XXI 15 
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Mr. Elbert Spiegel ' ), op authorisatie ende door last van de Ed.Groot 
Mog. H.H. Staten van Holland ende Westvrieslant, van een gedeelte 
van de thollen toebehoorende S. Con. Majesteyt van Denemarken, 
Noorwegen etc.; door verscheydene schippers binnen Amsterdam by 
anticipatie gefurneert, op quitantil!n, die haer in de havenen van Noor- • 
wegen sullen valideren in voldoeninge van de thollen, die sy aldaer aen 
Syne Hoochstgem. Majt. sullen schuldich sijn te betaelen". De registers 
vermelden: namen der schippers, de plaats waar zij thuishooren, na
men der schepen, aantallasten. Verder de vermelding: "heeft betaelt 
voor de Noortsche lasttol, tot een rijxdaelder van 't last, een vijfde part 
afgetrocken", wat dus t 2.- per last beteekent. 

Het doel van de vooruitbetaling der tollen blijkt uit de vermelding 
aan het eind van 't eerste register, loopend van 3 Sept. 1658 tot 4 April 
1659: "welcke voors. summa geimputeert en de beheert is tot voldoe
ninge en de vereffeningh van het eerste jaer interessen, die Syne 
Hoogstgem. Con. Majt. schuldich is van de twee capitaele summen, die 
de Rendant door last ende ordre van Hooghged. Haere Ed. Gr. Mog. 
genegotieert ende aen de gemachtichden van Syne meer Hooghstgem. 
Majt. in Amsterdams banckgelt gefurneert heeft, over de helfte van 't 
verschot, gedaen volgens het respective bewuste geconvenieerde, ge
dateert den 23 October 1657 ende 29 January aO. 1658, te weten van 
300.000 gulden capitael, verschenen, tegens vijff ten honderd, den ... 
November 1658: vijfftien duysent guldens, ende noch van 200.000 gId. 
capitaeI, me de tegens vijff ten hondert, verschenen den ... Febr. aO. 
1659: tien duysent guldens, maeckende tesamen gelycke 25.000 gIrl. 
banckgelt ofte 10.000 Rd." I). 

De opbrengst nu van dit eerste register-jaaris t 25.000, evenals die van 

1) Te Amsterdam. 
I) Van deze leeningen is nog sprake in de aanteekening van den Heer Dresch uit het 

Resolutie-boek der Alkmaarsche Vroedschap (Gem.-Archie£ Alkmaar) no. 14, £01. 127 
verso. Een concept-resolutie van 13 Januari 1703 vangt aldus aan: 

.. Sijnde overleyd en overwogen in welker voegen de respective steden deses 
quartiers best en gevoeglijkst souden connen werden voldaan over den jare 170 I 
van de interessen der penningen aan sijn koninklijke majesteyt van Denemarken 
onder verb and van de Noordsche en Orisontsche tollen gefurneerd in den jare 
1657, 1658 en 1666, verschenen respectivelijk sedert de laaste betalinge van den 
8. November, 4. February en IS. November des voorsz. jaars van 1701 ...... enz. 

Het blijkt dan verderop, dat de Deensche koning in 1701 in totaal een millioen gul
den aan Nederland schuldig is, en .. dat de portien .. . voor de voorsz. steden tot drie 
honderd en sestich duysend guldens mitsgaders voor die van 't Zuyder quartier ter 
gelijke so=e{hebben) bedragen ...... Waarschijnlijk hebben dus de vier steden,die 
in haar havens in de jaren 1658-'64 de .. Noortsche en Oresund"-tollen hebben ge
heven, een zoodanig bedrag geeischt als met de rente der door haar gefourneerde som
men correspondeerde. 

Vermelden wij nog, dat de heer Dresch nog meerdere notities omtrent leeningen aan 
den Deenschen koning heeft gemaakt uit de Secrete ResoluWin der Staten van Hoi
land en Westvriesland, deel 1653--'58; het Oud-archief van Enkhuizen, de Resolutien 
van Gecomm. Raden van het Noorderkwartier 1641-'64 (Oud-archie£ van Alkmaar); 
de dissertatie van Mej. C. Roldanus: Coenraad van Beuningen, staatsman en Libertijn; 
en uit de Brieven van Johan de Witt, bewerkt door R. Fruin, uitgegeven door G. W. 
Kernkamp (dl. I). 
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de volgende vijf. In het 7e : 18 Sept. 1663-21 Maart 1664 bedraagt de 
opbrengst t 50.000, in het 8e: 21 Maart 1664-31 Dec. 1664: t 44.484. 

Dergelijke registers vond de schrijver voor: 
a . Enkhuizen. Daar brengen van 28 Jan. 1659-ulto. Dec. 1665 de 

"Orisondtsche ende Noorsche tollen" f 19.893 op. Trots het opschrift 
varen de betrokken schepen bijna aIle door de Sont (en zijn meest met 
haring geladen). 

b. Hoorn . Van 7 Aug. 1658-8 Oct. 1664 is de "ontfangh van de 
Noortse tol" t 111.376. 

c. "Binnen Medenblick" toucheert "de ontfanger van de Noortsche 
en Orisontsche tollen" tusschen 1 Aug. 1658 en 22 Oct. 1664 in totaal 
f 55.424. De schepen hier genoemd gaan aIle naar Noorwegen. 

Het was de heer N. J. M. Dresch, gemeente-archivaris te Alkmaar, 
die door bemiddeling van den Nederlandschen consul de hierboven be
doelde stukken in bruikleen mocht ontvangen en de lijsten in extenso 
copieerde. 

De rekeningen der vier genoemde steden vormen een volkomen aan
vulling op de Sonttollijsten voor de desbetreffende jaren. De heer 
Dresch neemt als voorbeeld het jaar 1661, waarvoor de rekenin~en 80, 
77, 61 en 22 schepen noemen als thuisbehoorend in de respectieve plaat
sen, terwijl het Sonttol-register van Bang-Korst 33,34, 14 en 9 opsomt. 
Dresch neemt foutief aan, dat al de schepen uit de rekeningen naar de 
Oostzee zeilen. Prof. Kernkamp zegt reeds, dat die der Medemblikker 
rekening aIle naar Noorwegen bestemd zijn. Daartegenover zetten die 
van de Enkhuizer rekening bijna uitsluitend koers naar de Sont. 

Zooals Dresch verder opmerkt, is de afwijking tusschen beide bron
nen ook ten opzichte der plaatsen, waar de schepen thuisbehooren, niet 
onbelangrijk. Alweer neemt hij als voorbeeld het jaar 1661. De aange
haalde rekeningeiJ. vermelden als plaatsen, die niet in de Deensche 
publicatie worden genoemd: Benningbroek, Groshuizen, Hoogwoud, 
Keeren, Lambertschagen, Opperdoes, Spanbroek, Sybekarspel, Twisk, 
Wognum en Zwaag. Daartegenover ontbreken in de vier rekeningen 
een 34-tal Hollandsche plaatsen, die de Sonttol-registers weI bevatten. 

Voor het bestek van deze mededeeling zijn de rekeningen te uitvoe
rig om ze in hun geheel op te nemen. WeI vindt de lezer in no. 2 hier
achter een overzicht in cijfers van de desbetreffende jaren 1658-'65. 

Ten opzichte van Hindeloopens historie is de rekening van Amster
dam de belangrijkste. In de eerste plaats gaan zij waarschijnlijk (zoo 
niet aIle, dan toch) grootendeels naar Noorsche (dus ook aan Denemar
ken toebehoorende) havens. Verder blijkt, hoezeer Hindeloopen bij 
deze houtvaart domineert. 

Wij geven voor de verschillende plaatsen voor den duur der rekenin
gen aIleen de totalen, en verwijzen verder naar de bijlage. 

"Collecte, gehadt bij den ontfanger Mr. Elbert Spiegel (te Am
sterdam) van een gedeelte van de thollen (enz.)" over de jaren 
1658-'65. 
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Totaal Amsterdam 
Hindeloopen . 
Harlingen . 
Coudum .. 
Molqueren. 
Stavoren 
Warns 
Workum 

763 schepen 
543 

2 
30 
41 

6 
29 
99 

Andere (overwegend N.-Holl.) plaatsen 12 
Uit Hindeloopen waren dus 73,8% van de schepen(lees : schippers) 

afkomstig. 
Bij de rekeningen van Enkhuizen, Hoorn en Medemblik ligt de 

figuur geheel anders. Daar is de verhouding aldus : 
Enkhuizen. totaal515 schepen, waarvan uit Hindeloopen 5 
H oarn . . . . . . 445 22 
M edemblik 228 26 ') 

Nu gaan blijkens het bovenstaande de schepen, die te Enkhuizen den 
Sonttol betalen, bijna aIle door de Sont. Te Hoorn is aIleen sprake van 
de "ontfangh van de Noortse tol", terwijl trots de vermelding te Me
demblik: " ... de Noortscbe en Orisantsche tollen", ook vandaar alle 
schepen naar Noorwegen gaan. 

Al hebben we hier maar een deel van de uit genoemde steden uitva
rende schepen voor ons, ook hier blijkt weer de prominente positie van 
Hindeloopen juist in de Amsterdamsche boutvaart. 

Het ware te wenscben, dat in de oud-arcbieven van Friescbe plaat
sen de overrijke bronnen, die de notaris-protocollen ook voor onze 
economische geschiedenis vormen, evenzeer voorbanden waren als dat 
in Holland vooral het geval is. Scabinale acten kunnen voor Friesland 
dat gemis slecbts nu en dan vergoeden. 

Als wij nu vragen naar een Friescbe bron, die ons gegevens betreffen
de ons onderwerp verschaft, komt daarvoor weI allereerst in aanmer
king het Register van scheepsverklaringen, afgelegd door het stadsbe
stuur van Hindeloopen over de jaren 1715-1717. Het maakt deel uit 
van het Rechterlijk Archief dier stad en berust in het Rijks-Archief te 
Leeuwarden. Poelman heeft in bovengenoemd opstel: De handelsstad 
Hindeloopen, uit die bron reeds een en ander medegedeeld, dat we hier 
weI even moeten herhalen. 

De lijst bevat de namen van 52 schepen, wa'!:rvan bet overgroote deel 
wordt ingenomen door bet oudtijds gebruikte scheepstype, nl. de fluit . 
Verder zijn er 3 smakscbepen, 2 galjoenen en 1 kof onder (zie hierna 
no. 3). Slechts twee der schippers, nl. Haitje Haitjes van de flu it "De 
Fortuin" en Broer Ages van de flu it "Santen" zijn woonachtig te Kou
dum, terwiji de Iaatste echter ook van Hindeloopen geboortig is. 

Laten wij nu eens zien, vanwaar de be manning komt. We bebben 

') In deze drie rekeningen staan de Noord-Hollandsche zeevarende plaatsen aan de 
spits. Hun totalen zijn resp. 449, 411 en 199. 
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daartoe aIle manschap buiten de schippers opgeteld. Een enkele maal 
staat bij een "Reders Chedul": "vernieut op ... (datum)". De man
scbap is dan niet opnieuw meegerekend, aIleen de veranderingen. 

Manschap op de Hin-
delooper vloot : uit 

Friesland afkomstig 

Hindeloopen 675 
Workum 34 
Stavoren . 29 
Koudum. 42 
Molkwerum. 36 
Laexum 3 
Hemelum 6 
Makkum . 19 
Gaast 3 
Bakhuizen 9 
Warns . 13 
Woudsend 3 
IJIst . 6 
Sloten 3 
Sneek 5 
Harlingen 24 
Kollum 1 
Wierum 1 
Beetsterzwaag 1 
Gorredijk. 1 
Heerenveen . 2 
Dokkum 4 
Akkrum 1 
Joure 1 
Kortezwaag 1 
Leeuwarden 1 
Franeker. 2 
Bolsward. 4 
Ameland 1 

Totaal 931 

uit andere streken afkomstig: 

a. Nederlanders 

N.-Holland (vaste-
land) 

Texel ... 
Terschelling 
Vlieland .. 
Amsterdam (afzon-

b. buitenlanders 

{ 

Oost-Friesland, Hol-
35 stein, Jutland, 

5 Bremen en Ham-
1 burg. . ... 58 
9 Belgie 4 

Frankrijk 3 
derlijk). .. 14 Noorwegen. 5 

Zuid-Holland 4 Zweden . 1 
Zeeland ... 
Overijsel 

1 Rusland .. 

Utrecht (prov.) . 
Groningen (pr.ov;) . 

3 
1 
5 

Totaal .... 781 Totaal. . . . . 72 

Va~ deze 1081 manschappen (buiten de schippers) leverde Hindeloo
pen er 675, d.i. bijna 62,5%. 

Al deze schepen zeilen naar Noorwegen; zij liggen op het oogenblik 
waarop de "reders chedulle" wordt opgesteld, "op Vliestroom". Soms 
wordt er bij vermeld, dat ze gedeeltelijk "ballast scheeps", gedeeltelijk 
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met lading zullen uitvaren. Van de ingeladen "gepermitteerde" goede
ren zijn de voornaamste: candij, brandewijn, Franse wijn, wijn, Rinse 
wijn, hop, vias, werk, toebak, papier, broodsuiker, korenten, vijgen, 
pruimen, rosinen, specerij, genever, koek, soete melks kasen, Leise(sic) 
kasen, toebakspijpen, katoen, linnen, steenwerk (uit Makkum en Wor
kum?), zout. Dit laatste artikel wordt niet vaak genoemd. In vrij 
groote hoeveelheid heeft de smak"de Liefde" (19 April 1715) zout inge 
laden: zij zal van Amsterdam met ,,400 :27 maeten St. Ubes sout ... 
seylen nae Aelburg". 

De retourvrachten zijn vrijwel zonder uitzondering "gepermitteerde 
houtwaren", die naar Amsterdam zullen worden vervoerd. Slechts een 
enkele maal wordt de haven van thuisvaart niet genoemd, en eenmaal 
is deze Dordrecht. Maar dan (21 Aug. 1716) wonen de reeders (van de 
fluit "Drie Gebroeders") ook aldaar. 

De "parten-reederij" is in vollen bloei bij deze houtvaart. Poelman 
neemt een voorbeeld over, nl. dat van de fluit " de Agisburg" (12 Aug. 
1715), waaruit blijkt, dat de "parten-scheeps" s~ms heel klein zijn. Wij 
meenen, dat dit hier niet bijzonder treft : er zijn in dit voorbeeld maar 
twee 1/ ... parten; de andere zijn 1/18,1/ .. en 1/ .. portien, welke toch in de 
scheepvaartwereld van dien tijd schering en inslag waren. Aan deze 
"klein" -heid der parten, waarvan hij zegt, dat 't scheepsbezit in dit 
geval zoo versnipperd is als zeUs zelden in de Middeleeuwen, verbindt 
de schrijver de conclusie, dat de reeders geen kapitaalkrachtige perso
nen waren. Dit is niet juist voor de meeste der talrijke Hollanders 
(speciaal Amsterdammers) onder de reeders. Maar ook voor de Hinde
loopers onder hen is het waarschijnlijk maar gedeeltelijk waar. Wij 
geven enkele voorbeelden, die voor vermeerdering vatbaar zijn . 

Ester Thomas reedt in de fluiten "de Groene Leeu" voor '/ u, "de 
Maria" voor "/ .. , " de Jonge Hillebrant" voor 1/ .. , "de Vergulde Kij
vijt" voor '/ .. + 1/1." "de Fredrik Hendrik" voor 1/ u, "de Fortuyn" 
voor 1/ .. ; Jelle Thomas in "de Jonge Hillebrant" voor 1/ .. , "de Maria" 
voor "/ .. , " de Vergulde Kijvijt" voor ,1/ .. , "de Fredrik Hendrik" voor 
1/ .. , "de Fortuyn" voor 1/ ... Nu zijn deze schepen van ongeveer gelijk 
kaliber : de onder Esters naam genoemde zijn respectievelijk 1261/., 

122'/., 130'/., 129a/.. 130'/. en 1323/. voet lang. We zullen geen al te 
groote onnauwkeurigheid begaan met hun waarde ongeveer gelijk te 
stellen. Dan bezatEsterdus l

/ .. + "/ .. + ,t/" + '/, •• (= ruim "/ .. ) + 
+ l/U + 1t / •• = ruim 17/ .. van de waarde van zoodanig fluitschip, en 
Jelle: 1/ .. + ,t/ .. + ./ .. + '/ •• + 1t/ •• = 1./ •• 1). 

1) En dan is daar nog het voorbeeld, dat ik door de welwillendheid van den heer H . 
G. van Slooten te Leeuwarden kan ontleenen aan het Rechterlijk archief van Hinde
loopen, Weesboek no. 22. Daarin treffen we op 12 Juli 1792 aan de inventaris van de 
nalatenschap van het echtpaar Mr. Adrianus van Loon-Yck Annes. Ongetwijfeld 
zal dit echtpaar, meent ook de heer van Slooten, hebben behoord tot de vermogendste 
ingezetenen van Hindeloopen, zoodat we hieraan niet lichtvaardig een conclusie mo
gen vast)rnoopen. De inventaris bevat: 3 zestiende, 2 twee-en-dertigste, 10 acht-en
veertigste, 4 vier-en-zestigste en 1 zes-en-negentigste parten in 21 schepen (bijna alle 
gevoerd door schippers met Hindelooper - in ieder geval Friesche - namen). 
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De niet-Friesche reeders zijn overwegend Amsterdammers. Zij hebben 
als regel het grootste deel van een schip in bezit. Bijv. bij "de Jonge 
Hillebrant" bedraagt hun aandeel .. / .. , bij "de Agisburg" "/11, bij "de 
Fortuyn" ± "/ •• , bij "de Castricum" "/IU' bij "de Prins Joh. Willem 
Friso" ruim "/ea 1). I 

Verklaren de meeste Hindelooper (en enkele andere Friesche) parten
houders "bij ware woorden ... als sijnde van Mennonite gesintheit", 
dat zij voor het opgegeven gedeelte in het zeilree liggende schip reeden, 
de buiten Friesland wonenden leggen daartoe den eed af, of liever: we 
zien den schipper (zelf zoo goed als altijd eveneens Doopsgezind) bij 
aan hem verleende procuratie de verklaring afleggen, dat deze Hollan
ders (en enkele Utrechtenaars) burgers en ingezetenen van deze of gene 
stad zijnde, het bezit van de opgegeven parten bevestigen. Dat de 
schipper hier als gemachtigde optreedt, zal aldus te verklaren zijn: hij 
gaat in het voorjaar of na een reeds volbrachte reis naar Holland (i.c. 
meestal Amsterdam), waar de directeur of boekhouder zal gewoond 
hebben. We lezen tenminste nooit, dat hij te Hindeloopen is gevestigd 
(hoewel in andere stukken weI meermalen van directeuren aldaar spra
ke is).De haven van thuisvaart is z66 regelmatig Amsterdam, waar 
immers blijkens Dr. Poelmans uiteenzetting het schip ook in winterlaag 
gaat, dat we daar eveneens de administratie zullen hebben te zoeken. 
Ais de schippers daar de te maken reis hebben besproken, zal hun v66r 
de terugreis naar Hindeloopen, waar zij ook nog moeten zijn voor het 
verkrijgen van de "reeders-chedulle", bij procuratie de opdracht zijn 
verstrekt, voor "Burgermeesteren en .Regeerders der stad Hindeloopen 
in Frieslandt" te verklaren, dat de opdrachtgevers voor x/'Y parten in 
het schip reeden. 

De bemanning is overwegend Doopsgezind, tenminste voor zoover ze 
uit Friesland en speciaal uit Hindeloopen, Molkwerum en Warns af
komstig is. Soms ook verklaren de niet-Friezen het verlangde "bij ware 
woorden". Dit geeft niet altijd absolute zekerheid voor ook hun Doops
gezinde richting, zooals wij weten uit Zaansche (speciaal Wormer en 
Jisper stukken), maar doet ons toch weI als regel in die zekerheid ver
keeren. Opmerkelijk is hier tegenover, dat by. op 9 Aug. 1715 in de 
"scheepsrolle van Gerryt Tymons" blijkt, dat deze en zijn 12-koppige 
be manning allen den eed afleggen. Zou een Doopsgezinde schipper even
als deze niet-Doopsgezinde een be manning geprefereerd hebben, die 
(in elk geval in meerderheid) van zijn richting was? 

Tenslotte nog cen opmerking bij een gegeven uit dit "Scheepsboek". 
In de fluit "de Vergulde Kijvijt" onder Broer Jans heeft "de (welke?) 

1) In deze Hindelooper stukken ligt belangrijke bouwstof voor een studie over "par
ten-reederij", een onderwerp, dat tot nu toe in Nederland stiefmoederlijk is behan
deld. Ter vergelijking met de studie van Ernst Baasch: Zur Statistik des Schiffsparten
wesens (in Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XV, S. 211-234), 
maken wij hier de opmerking, dat de schippers van Hindeloopen als regel geen part in 
het door hen gevoerde schip bezitten. Is dit wet het geva1, dan is het part vrij aan
zienlijk. 
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meniste gemeente tot Amsterdam" 1/ .. part. Waar de Hindelooper aan
deelhouders in dit geval allen Doopsgezind zijn en onder de Amster
damsche enkele Friesche namen voorkomen (bv. Andries Pytters van 
Stavoren) is het waarschijnlijk, dat dit bezit stamt uit erfiating. Meer
dere part-houders toch bezitten 1/60 evenals genoemde gemeente. Al 
namen zeer vele Doopsgezinden deel aan handel en verkeer, bezit van 
scheepsaandeelen kwam niet vaak voor bij hun gemeenten. In het Ge
denkboek der Doopsgezinde Gemeente te Westzaandam (" Het Nieuwe 
Huijs", Wormerveer 1937) heb ik erop gewezen, dat dit bezit voor de 
gemeente als zoodanig wat precair was. Men kon in de noodzakelijkheid 
komen met wapengeweld een aanval te moeten afslaan. WeI zullen 
scheepsparten meermalen deel hebben uitgemaakt van de door een 
broeder of zuster "toegemaakte" erfportie, doch denkelijk zal men ze 
van gemeentewege meestal spoedig te gelde hebben gemaakt. 

Van den heer D. Brouwer, archivaris te Enkhuizen, mocht ik nog 
ontvangen een Staat van de schepen, te Amsterdam binnengeloopen 
uit Libau, uit het register van Paalgelden of bakengelden, door alle 
schepen op de Zuiderzee verschuldigd aan Enkhuizen. De aanteekenin
gen loopen over de jaren 1742, 1744-'48, 1771-1773. De registers van 
1744-'48 geven de namen der schepen, zonder de lading te vermelden. 
Belangrijk zijn voor ons de namen der schippers, waaronder weer zeer 
talrijke Zuidwesthoekers schuilen, die gedeeltelijk ook onder de door 
ons aan de Zaansche stukken ontleende voorkomen als te Hindeloopen 
woonachtig. 

De schepen zijn dikwijls, hoe wei gebruikt voor vaart op de Oostzee, 
niet groot. De grootste zijn even boven de 100, de kleinste 24lasten. 
Deze getallen doen ons vermoeden, dat nog een andere bron ons belang
rijke gegevens voor den omvang der Friesche zeevaart verschaft. Het 
Rechterlijk archief van Stavoren P bevat de "Registratie van de Zee
brieven bij het Ed. Geregte tot Stavoren uytgegeven" 1). De gegevens 
hierin loopen over de jaren 1745-1803. De plaatsen, waar de schippers 
thuishooren, zijn: 
Stavoren 
Workum 
Woudsend 
IJlst 
Sneek 
de Joure 
de Hommerts 
Sloten 
Gaast 
" Wimbritseradeel" 
Oudeboo(r)n 
Wolsem 
(Farmsum) 

1) R.-Archief Leeuwarden. 

Terhorne 
Warns 
(de Peekel) 
Doccum 
Warga 
Wartna 
Collum 
Grouw 
Molquerum 
Lemmer 
(Veendam) 
Anjum 
Eernewoude 

Ameland 
(Groningen) 
Hindeloopen 
(Amsterdam) 
Heerenveen 
Oppenhuijsen 
Backhuijsum 
Gorredijk 
Heeg 
Balk 
Leeuwarden 
Surhuisterveen 
Minnertsga 
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Tjummarum Ackrum Gaastmeer 
(Emden) Oldebilzijl Yinsum (= Irnsum) 

Hindeloopen komt hieronder slechts een enkele maal voor. 
De scheepsinhoud varieert van 17 tot 150 lasten, waarbij een van ± 

50 last domineert. Ais deze va art op Oostzee of Noorwegen 1) is uitge
oefend, kunnen we natuurlijk dubbelvaarten verwachten; deze komen 
ook inderdaad voor. Deze meegerekend, tellen we by. op 1745 84 zee
brieven, op 1746 59, enz. In den 4en Engelschen oorlog is het aantal 
natuurlijk zeer klein: 1781: I, 1782ontbreekt, 1783: 3, 1·784: 10. Maar 
ook daarna blijft het aantal gering; in 1794 stijgt het nog eens tot 24. 
Daarna vinden we nog aIleen de jaren 1802 en 1803 opgegeven, ieder 
met 1 scbip. Dat in 1802 komt bovendien nog uitPekel A. 

Met het benutten van de gegevens, verstrekt door den Heer Brou
wer, en het stuk uit het Rechterlijk Archief van Stavoren ("Registra
tie" enz.) hebben wij reeds een scheepvaartgebied betreden, 'waarop 
ook Hindeloopen ijverig meedeed. Wij bedoelen de vaart op de Oostzee. 

Voor wij gebruik maken van het rijke cijfermateriaal, dat de uitgave 
van de Sonttol-registers door Ellinger Bang-Korst tot onze beschikking 
heeft gesteId, sta bier een waarschuwing voorop. Die waarschuwing 
vindt haar reden in een artikel, dat Dr. E. :van Hinte publiceerde in de 
"Leeuwar der Courant" van 2 December 1939 (De Sonthandel en onZe 
provincie). Hij geeft in een tabel o.a. de aantallen schepen uit Harlin
gen in respectieve (eenigszins willekeurig uitgekozen) jaren in de perio
de 1497-1657 (waarover Mevr. Ellinger Bangs werk Ioopt) door de 
Sont gevaren. Dr. van Hinte had weI mogen toelichten: 

1°. dat deze getallen de som van ,,0stpaa" en "Vestpaa", d.w.z. 
naar en uit de Oostzee varende, schepen aangeven; 

2°. dat blijkens het werk van Prof. G. W. Kernkamp, "De Sleutels 
van de Sont"I), in gewone (niet door oorlog verontruste) tijden de 
meeste Nederlandsche schepen drie of vier reizen naar de Oostzee 
deden in een jaar. 

Door dit niet te doen, geeft Dr. van Hinte den Iezer, die niet met de 
Sonttol-registers op de hoogte is, een veel te hoogen indruk van de 
Friesche (Lc. de Harlinger) scheepvaart op de Oostzee, al blijft deze na 
bovengenoemde correctie ook nog uiterst belangrijk. 

Bovendien moet nog (wat Dr. van Hinte eveneens verzuimt) worden 
opgemerkt, dat wanneer wij zoo (deelend door 2 X 31/1) het werkelijk 
aantal schepen tot den waarschijnlijk ongeveer juisten omvang heb
ben teruggebracht, op de kwestie: Is "Schiffer-heimat" = "Scbiffs
heimat"? moet worden gewezen "). Ais by. voor Harlingen in het eerste 

1) Waarschijnlijk zijn het Oostzee-vaarders. De hier opgesomde plaatsen zijn onge
veer dezeHde aIs de Friesche plaatsen, die in de Sonttol-lijsten op deze jaren (n1. tot 
1783) worden genoemd. 

") Aldaar bIz. 284. 
") Zie over deze kwestie: Mr. S. van BrakeI, Schiffsheimat und Schifferheimat in 
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jaar der 17e eeuw 173 schepen, d. W.z. 173 Sont-doorvaarlen worden 
opgegeven, zouden wij aan ± 25 schepen uit Harlingen moeten den
ken. Soms stijgt dit aantal veel hooger. Het hoogste getal doorvaarten, 
dat in de onderhavige periode voor Harlingen wordt opgegeven, is dat 
van het jaar 1618, nl. 987. Hier zon men dus tot een 140 schepenkomen. 

Het is duidelijk, dat lang niet aIle van deze Harlinger koopvaarders 
kunnen zijn, zelfs niet van het kleinste, voor de Oostzeevaart gebruikte, 
kaliber. In werkelijkheid is de toestand voor Harlingen precies dezelfde 
geweest als we reeds voor Hindeloopen hebben leeren kennen en nog 
verder uit Hollandsche bronnen scherper zullen zien belichten: de Frie
sche zeevarende plaatsen leveren een groot aantal schippers (op schepen 
van bepaalden, grooteren inhoud "grootschippers" geheeten) naast de 
lagere manschap. 

Om de beteekenis van Hindeloopen voor de Oostzeevaart gedurende 
de zeventiende en het grootste deel der achttiende eeuw 1) te doen zien, 
en tevens eenige kijk te geven op de verschuivingen, die in Friesland 
zijn waar te nemen bij deze scheepvaartbeweging, hebben wij voor met 
tusschenruimten van tien jaar gekozen decennia de totaal-aantallen 
schepen van Harlingen, Stavoren en Hindeloopen naast die van geheel 
Friesland geplaatst en tusschen haken het percentage. We hebben 
Harlingen en Stavoren genomen, omdat deze in den beginne, d.w.z. in 
de geheele 16e en in de Ie helft der 17e eeuw sterk domineeren. (Toch 
komt Hindeloopen in de 16e eeuw ook al eens forsch voor den dag: in 
1589 staan naast 142 doorvaarten van Harlingen en 110 voor Stavoren 
al 43 + 42 voor Hindeloopen geboekt. En opmerkelijk is dan ook reeds 
de bloei van Molkwerum: het noteert in genoemd j aar niet minder dan 
48 + 50.) 

Decennia 
Fries-

Harlingen Stavoren Hindeloopen 
land 

1601-'10 5487 . 1696 (= 30,9%) 1360 (= 24,7%) 374 (= 6,8%) 
1621-'30 5155 1438 (= 27,9%) 1339 (= 26% ) 299 (= 5,8%) 
1641-'50 6137 1592 (= 25,9%) 1205 (= 19,6%) 700 (= 11,5%) 
1661-'701) 3034 933 (= 30,7%) 332 (= 10,9%) 351 (= 11,5%) 

den Sundzollregistern (Hansisehe Gesehiehtsbliitter,]ahrg. 1915). De sehrijver toont 
oj. onwederlegbaar aan, dat de in de Sonttol-registers opgegeven plaatsen de woon
plaatsen der schippers zijn, dus soms geheel anders dan die der reeders. Een eorrespon
dentie met Prof. Dr. G. W. Kernkamp (die in "Vragen des Tijds", jg. 1909 over de 
magistrale uitgave der Sonttol-registers sehreef) deed ons zien, dat ook hij thans 
bovengenoemde meening is toegedaan. 

Ook Dr. BRUNNER komt in zijn bovengenoemde studie o.a. tot de eonclusie: (Ie.) "de 
"hjemsted" der sehepen geeft geen aanwijzing omtrent de woonplaats van den koop
man, die handel dreef." 

1) Het lIe deel der tolregisters, bezorgd door Dr. Korsten, loopt tot en met 1783. 
") Dr. van Hinte zegt: In het tweede deel (aanvangend met 1661) zijn de eijfers voor 

Friesland en Groningen samengevat in een enkel cijfer. Zij zijn eehter, merken wij op, 
afzonderlijk te berekenen. 



DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW 235 

Decennia I Fries-
Harlingen Stavoren Hindeloopen 

land 

1681-'90 6057 1289 (= 21,2%) 356 (= 5,8%) 1363 (= 22,5%) 
1701-'10 2784 487 (= 17,5%) 81 (= 2,9%) 925 (= 33,2%) 
1721-'30 6802 723 (= 10,6%) 159 (= 2,3%) 1428 (= 21 %) 
1741-'50 8060 514 (= 6,37%) 215 (= 2,6%) 1263 (= 15,7%) 
1761-'70 12415 383 (= 3 %) 682 (= 5,5%) 778 (= 6,26%) 

(De percentages zijn berekend naar de totaal-cijfers van Friesland) . 

We zien, hoe het aandeel in de Friesche zeevaart op de Oostzee, dat 
aan Harlingen en Stavoren toevalt, in de eerste helft der 17e eeuw nog 
groot is. Voor eerstgenoemde plaats zet die bloei percentueel nog twin
tig jaar door, maar evenals voor Stavoren is de dalende tendens steeds 
duidelijker te zien. In de 18e eeuw kan die zelfs een ineenstorting wor
den genoemd. Daartegenover ziet men Hindeloopens aandeel de geheele 
17e eeuw door percentueel groeien om in het eerste decennium van de 
18e (alweer percentueel) het hoogtepunt te bereiken. Het hoogste getal 
doorvaarten bereikt Hindeloopen in het 3e decennium, als na den Noord
schen oorlog de rust in de Oostzee is hersteld. Het geeft dan ongeveer 
hetzelfde cijfer te zien, dat Harlingen precies een eeuw vroeger be
reikte. 

Maar ook hier : vrij snelle daling. En dat, terwijl in de laatste drie 
decennia van onze tabel de aantallen der Friesche schepen naar de 
Oostzee de allerhoogste zijn. Wij zullen in deze studie ons niet in den 
breede bezighouden met de vraag, welke plaatsen de erfgenamen zijn 
geworden van de drie oudjes. We wijzen slechts op de vrij hooge get al
len, waarmee in de 2e helft der 18e eeuw plaatsen als Dokkum, Mak
kum, Workum, Lemmer, Woudsend en soms zelfs Terhorne, Heeren
veen en J oure voorkomen. Om een frappant voorbeeld te noemen: in 
1767 staan voor Hindeloopen genoteerd: 16 + 16 Sont-doorvaarten, 
voor Dokkum 99 + 95, voor Lemmer 62 + 62. 

In den vierden Engelschen oorlog staat met de geheele Nederlandsche 
zeevaart de Friesche grootendeels stH. Het volgende tabelletje doet ons 
aan het aantal doorvaarten, tegelijk met het einde der Sonttol-regis
ters, "den claeghlijcken uijtgangh" van dezen eertijds zoo bloeienden 
bestaanstak zien: 

I 
Friesland I Harlingen Jaren i Nederland Stavoren Hindeloopen 

1780 1951 483 12 + 12 7+7 38 + 37 
'81 16 6 - - 0+1 
'82 20 4 - - "Hindeloopen" 
'83 487 149 1 + 1 2+2 9+9 
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Engeland, maar ook op frappante manier Oost-Friesland, weten zicb 
in deze voor ons catastrofale jaren de vaart op de Oostzee toe te eige
nen. In bet decennium 1771-'81 verzesvoudigt Oost-Friesland zijn aan
tal doorvaarten. 

Het feit van Oost-Frieslands opbloei op zeevaartgebied beb ik aan 
de band van vele vondsten in Zaansche archivalia besproken in mijn 
"Bijdrage tot de Geschiedenis der Ned. Walvischvaart (meer speciaal 
de Zaansche)" (bIz. 121/2) en mijn "Historische Studien over de Zaan
streek" (Ie bundel, bIz. 186/7) . Heel wat schepen uit de Zaanstreek, 
dikwijls zeer oude, worden naar Oost-Friesland verkocht in de jaren 
van den vierden Engelschen oorlog voor fabelachtig-hooge prijzen. 

Voor de j aren na dien oorlog is ons weinig over Hindeloopen onder 
het oog gekomen. S. Haagsma, die blijkens zijn stu die : "Een blik op 
Frieslands koopvaardij in 't midden der 18e eeuw" (z.j.) vele en goede 
ongedrukte bronnen tot zijn beschikking heeft gehad 1), zegt ook heel 
weinig over de laatste jaren v66r den Franschen tijd. Een aanknoo
pingspunt is misschien te vinden in de door ons reeds in deze stu die 
aangehaalde "Registratie van de Zeebrieven bij het Ed. Gereghte te 
Stavoren Uijtgegeven". 

Weinig is voorshands ook nog mede te deelen over de Friesche vaart 
op Frankrijk en de kustvaart in dat land. Dat deze weI aanzienlijk is 
geweest (hoewel, naar Haagsma zegt, het aantal daarbij betrokken 
schepen moeilij.k is na te gaan), blijkt uit een request van Nederland
sche kooplieden van 1758, voorkomend in de N ederlandsche ] aarboeken 
van dat jaar, bIz. 1195, waarin sprake is van "de cabottage ... waerin 
de scheepvaert van Vriesland zo sterk geinteresseerd is". Hindeloopens 
waarschijnlijk aandeel daarin blijkt echter niet. 

Hetzelfde is het geval met de Friesche vaart op Spanje, de Middel
landsche Zee, Engeland en mogelijk andere streken. Hoogstens ver
nemen we eens iets van Friesche (en daaronder allicht Hindelooper) 
schepen door Barbarijsche zeeroovers genomen. 

Zonder dat wij preciese cijfers kunnen produceeren, zullen wij uit 
Zaansche archivalia zien, dat de relaties tusschen de Zaanstreek en 
Hindeloopen nog in de 2e helft der 18e eeuw zeer nauw zijn. Wij geloo
yen niet mis te tasten met te veronderstellen, dat Hindeloopen nog lang 
een vooraanstaande plaats in Zaandams (im, wat bij voortgezet onder
zoek in Amsterdamsche arcbivalia, speciaal notarieele protocollen, 
nader zal kunnen blijken, in Amsterdams) houthandel beeft ingenomen. 

Laat ons nu de gegevens verzamelen, die Hollandsche archieven meer 
licbt doen werpen op de scbeepvaartbeweging van Zuidwest-Friesland, 
op die van Hindeloopen in bet bijzonder, in de tweede belft der zeven
tiende en in de acbttiende eeuw (Zie hierachter no. 4). 

In de geschiedenis van Frieslands Zuidwestboek spelen de relaties 

1) Helaas weten wij meestal niet, welke die bronnen zijn geweest. Kan iemand-ons 
inIiehten over H.'s nalatensehap, i.e. zijn papieren? 
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dezer streek met het N oorderkwartier in het algemeen, die met Amster
dam en de Zaandorpen zeer in het bijzonder, een belangrijke rol. Wij 
zagen reeds, hoevele Friesche schippers voor Amsterdamsche kooplie
den voeren '). Rerhaaldelijk ontmoeten wij verder als kooplieden en , 
schippers in de groote IJ-stad mannen met zuiver-Friesche namen, 'die 
zich daar moeten hebben gevestigd. Ret zou een interessant, maar mis
schien niet-te-verrichten onderzoek zijn, na te gaan, welke plaatsen 
aan Amsterdam vanaf ± 1600 de immigreerende bevolking leverden. 
Men zou dan in bijzonderheden moeten beschrijven, wat Mej. Dr. Leo- ' 
nie van Nierop in het algemeen behandelt in haar proefschrift : De be
volkingsbeweging der Nederlandsche stad (Amsterdam, 1905). 

Merken we reeds in de 17e en 18e-eeuwsche sCheepvaarthistorie van 
Amsterdam zooveel Friesche namen op, niet minder is dit het geval in 
die der Zaanstreek. Wanneer vooral in het tweede kwart der 17e eeuw 
op allerlei gebied in deze streek het economisch leven en de energie der 
bewoners tot oxitplooiing beginnen te komen (een verschijnsel, waarop 
ik in verschillende 'studien over de Zaanstreek schreef), is de stroom der 
vreemdelingen, hier uitmondend, een zeer breede. Ret zijn zeker mede 
van de beste elementen geweest, die in dit arbeidzame centrum een 
beter bestaan zochten. In de archiefstukken, die wat de voornaamste 
der Zaansche plaatsen betreft en voor zoover ze ons op dit terre in gege
yens verschaffen, omstreeks 1640 aanvangen, is alweer het aantal be
slist Friesche namen evenzoo legio. Ret ware te wenschen, dat - waar 
een Burgerlijke Stand, die thans de verhuizingen registreert, ontbrak 
- de vestiging en de plaats van herkomst van de immigranten stond 
aangeteekend in de lidmatenboeken der resp. kerkgenootschappen. 
Gereformeerde en Luthersche gemeenten van dien oudsten tijd komen 
voor Zaandam nauwelijks in aanmerking, tenminste wat betreft de 
emigratie uit Z.W.-Friesland. Deze was zoo overwegend van Doopsge
zinden huize, dat we in de doopboeken der Doopsgezinde Gemeenten 
zouden moeten terechtkomen. Relaas zijn deze voor 't grootste deel 
der 17e eeuw niet aanwezig. En in de lae eeuw had de verhuizing naar 
de Zaanstreek reeds grootendeels opgehouden. 

De familieband, die vooral in Doopsgezinden kring zoo sterk was, zal 
er toe hebben bijgedragen, dat het contact tusschen het stamhuis in 
Z.W.-Friesland en den bloedverwant, die zich in de Zaanstreek (meer 
bijzonder: te Zaandam) had gevestigd, lang bewaard bleef. 

Naast de reeds v66r het midden van de 17e eeuw ontstane beroemd
heid van de Zaansche "meesters grootscheepemaeckers" zal het stellig 

') De boven aangehaalde schrijver Haagsma was, w.s. mede op grond van authen
tieke gegevens, waarover hij beschikte, zeer geed op de hoogte van deze verhoudingen. 
Op bIz.7 van zijn studie: "Een blik op Frieslands koopvaardij in 't midden der 18e 
eeuw" zegt hij: Frieslands zeehandel in de 17e en 18e eeuw diende den Hollandschen 
handel, "vooral dien van Amsterdam en de Zaan". 

En als hij op pag. 36 spreekt over het zoo bij uitstek zeevarend karakter van Hinde
loopen, dat volgens hem voor 1780 nog ± 80 fluiten bezat, vermeldt hij daarbij, dat 
deze schepen bij 32e parten geplaatst waren te Amsterdam en Zaandam, voor een klei
ner deel te Hindeloopen zelf. 
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vooral de bovengenoemde intensieve aanraking met den Zuidwesthoek 
van Friesland zijn geweest, die zoovele grootschippers aldaar den bouw 
van hun schepen deed aanbesteden op de Zaansche werven. In een stu
die: Een en ander over den Zaanschen scheepsbouw (Historische Stu
dien over de Zaanstreek, Ie bundel, Koog aan de Zaan, 1939) heb ik 
den verbazingwekkenden omvang van dezen scheepsbouw aangetoond. 
Het is jammer, dat in de zoo rijke notarieele protocollen van Zaandam 
in de eerste jaren (d.i. die vanaf 1633) niet als in lateren tijd zoovele 
"besticken" of "charters" van schepen voorkomen. Het kan haast niet 
andel's, waar zooveel Z. W.-hoekers hout aanbrachten voor den Zaan
schen scheepsbouw (al werd dit dan misschien grootendeels te Amster
dam gelost), of reeds in de jaren, die Dr. Schreiner in zijn onderzoek 
heeft betrokken en waarover de gelijktijdige Zaandamsche protocollen 
te weinig opleveren, moeten vele van deze Friesche schepen op Zaan
sche werven op stapel zijn gezet. Van een heel enkel schip laat zich dit 
aantoonen. Wij hebben bij ons onderzoek in genoemde protocollen den 
indruk gekregen, dat in den beginne vaak (misschien meestal) onder
handsche overdracht heeft plaats gevonden. 

Pas in de tweede helft der zeventiende eeuw beginnen de gegevens 
ruimer te vloeien. Ook de Westzaansche werven leveren dan aan Frie-
sche schippers. . \ 

Al daalt de bloel van den Zaanschen scheepsbouw langzamerhand en 
vindt hij concurrentie op Frieschen bodem, in tegenstelling tot de tra
ditioneele bewering, dat die achteruitgang te Zaandam en Westzaan in 
het laatst der 18e eeuw niet veel minder dan debaculeus 'zou zijn ge
weest, zien we zelfs in het laatst der eeuw nog vrij veel Friesche zee
schepen gebouwd worden aan de Zaan. 

Wij geven nu in no. 5 een lijst van de schepen, die voor Friesche reke
ning op de Zaansche werven werden gebouwd. De Romeinsche cijfers 
in de laatste kolom dezer statistiek verwijzen naar een der notarissen, 
wier proto collen in het Rijksarchief te Haarlem berusten, en die in het 
lijstje aan het eind worden opgesomd. 

De schepen, w.elke duidelijk voor de binnen- (in ieder geval niet voor 
de "groote") vaart bestemd zijn, worden weggelaten, trots de groote 
beteekenis ook van dien tak van den Zaanschen scheepsbouw 1) . 

De chronologische volgorde der data in de eerste kolom is die der 
vindplaatsen in de stukken. Al is het ons in de eerste plaats te doen om 
de betrekkingen tusschen Z.W .-Friesland en de Zaanstreek, we benut
ten de gelegenheid om te doen zien, hoe ook andere Friesche plaatsen 
relaties met dit merkwaardige economisch centrum hadden. 

De kooper of aanbesteder is dikwijls de ,,(groot-)schipper". Meer
malen doet hij koop of aanbesteding "c.s." of "met sijn mede-reeders". 

Met de namen uit de door ons samengestelde lijst zijn wij lang niet 
aan het einde van de gegevens, die de Zaansche bronnen ons verschaf
fen . Al blijven dergelijke lijsten een dor bestanddeel in een economische 

1) Zie mijn len bundel Historische Studien over de Zaanstreek (De Scheepsbouw) 
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studie, waar het materiaal betreffende deze belangrijke economische 
beweging slechts schaars en dan nog verstrooid voorhanden is, aarzelen 
wij niet, aan namen van schippers voor dit opstel bijeen te zamelen, 
wat de bronnen ons verschaffen. 

De Veylboeken van Westsaendam geven ons de namen van scbip
pers, wier vaartuig op een of andere .. custebode" wordt geveild, of die 
genoemd worden als schippers, van wier schip een grootere of kleinere 
.. portie" wordt aangeboden. Eigenaardig heet dit soms ;,een paert aen 
schipper N.N .... 

Wij geven de opsomming zoo sober mogeJijk, dus zonder de besomde 
prijzen. Een enkele maal is de .. directeur" (boekhouder) van het schip 
genoemd. 

Datum 

12 Jan. 1658 

19 Jan. 1658 
14 Jan. 1676 
3 Jan. 1688 

6 Jan. 1691 
6 Mei 1719 

17 Jan. 1731 
10 Jan. 1754 

id. 
19 Sept. 1797 

Parten aan (bet 
schip van) schipper 

Symon Reynders 
Aga Reyndert(s) 
Claes Tijsen 
Tymon Reynders 
Theunke J e1Ies 
Heere Jol(l)is 
Symen Pietersz. 
Rijndert Sijmes 
Age Aukes Lam 
Dirck Rintjes 
Wigle Wijnberg 
Claas Wijnberg 
Luyke Broers (dir.) 

Scheepsnaam en 
-soort 

De Vriesse Koopman 

De Debora, katscbip 
Abram Apol 
Gerrit en Magdalena 
De J onge Tymon 

Woonplaats 
van den schip

per 

Worckum 

Harlingen 
Workum 
Ameland 
Mo1ckqueeren 

Hindelopen 
( ) 
( ) 

Veel meer gegevens leveren de notarieele protocollen van eenige Zaan
scbe plaatsen op. Talrijk zijn de transport-acten, testamenten, boedel
inventarissen en -scheidingen, waarin parten in zeescbepen onder ge
zagvoering van een Frieschen schipper worden genoemd. 

Laten wij eerst vaststellen, dat de parten-reederij in koopvaaYdij
scbepen in de Zaansche bronnen meer in de achttiende dan in de zeven
tiende eeuw wordt aangetroffen, al vindt men ook voorbeelden ervan in 
de 17e. Waarschijnlijk yond deze wijze van geldbelegging in laatstge
noemde eeuw voldoende gelegenheid op het gebied der walvischvangst. 

Onder de toch weI vrij talrijke 17e-eeuwsche voorbeelden zijn er 
weinige, die betrekking hebben op Friesche schepen. Evenals de bouw 
van Friesche schepen op Zaansche werven stellig veel omvangrijker is 
geweest dan uit de stukken blijkt, zoo zal dit eveneens het geval zijn 
geweest met bet nemen van parten in zoodanige schepen. Er is lang niet 
altijd een testament of een boedelscheiding opgemaakt, en verkoop van 
scheepsparten had ook vaak plaats zonder dat daarvan een notarieele 
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transportacte werd opgemaakt. We vinden immers tal van schepen en 
hun bouwjaren vermeld, zonder dat ooit een acte omtrent hun aanbe
steding of verkoop uit diezelfde - en toch uitvoerige - Zaansche stuk
ken opduikt. 

Hoe is nu het verschijnsel te verklaren, dat (vooral in de 18e eeuw) 
zooveel Hollandsch, speciaal Zaansch kapitaal is belegd in Friesche 
schepen? 

In de eerste plaats zullen scheepstimmerbazen, zoo ze niet een "bijl
brief" of hypotheek op het afgeleverde schip behielden, een paar por
ti~n in het vaartuig hebben genomen. Deze, vooral als de geldbelegging 
rendeerend bleek, zullen eigendom van de familie gebleven zijn en door 
boedelscheiding nog verdeeld. De "parten-reederij", die in de Middel
eeuwen reeds veelvuldig werd toegepast; is een vorm van risico-verdee
ling, die met name in de Zaansche bedrijven van letterlijk allerlei aard 
(tot by. in de exploitatie van den beroemden Overtoom, die van kiel
lichters, anker- en andere smederijen, palingschuiten) werd toegepast 
en - zij 't in gewijzigden vorm - nog in zwang is in Zaansche onder
nemingen. 

De talrijkheid der Friesche en speciaal der Hindelooper schippers 
brengt ons tot de meening, dat men veel vertrouwen in hen heeft ge
steld in de Zaansche (Em Amsterdamsche) handelswereld. De HindeIoo
perszijn overwegend Doopsgezind, wat eenerzijds hechte relaties tot de 
Zaankanters schept. Aan den anderen kant wordt de betrouwbaarheid 
en eenvoud dezer Doopsgezinden herhaaIdeIijk geprezen, ook door per
sonen van andere richting. Wij verwijzen daarvoor naar voorbeelden, 
welke wij geven in onze Bijdrage tot de Geschiedenis der Ned. Wal
vischvaart (bIz. 81/2) en in onzen len bundel Historische Studi~n over 
de Zaanstreek (bIz. 107/8: De Beschuitbakkerij te Wormer en Jisp). 

Als no. 4 geven wij een uitvoerige lijst van Friesche schippers. Soms 
wordt de boekhouder (dir.) van het schip vermeId, die ook weI eens 
tevens de schipper is. Een enkele maal treffen we aIleen den naam van 
den boekhouder aan, zonder dat deze tevens voor den schipper mag 
worden gehouden. 

Ook hier zijn de meer dan eenmaal voorkomende schippers gemerkt 
met een •. Wij hebben niet al deze gevallen opgenomen - de lijst zou 
te lang zijn geworden 1). 

Verder dient opgemerkt, dat 301 de opgenomen namen Friesche zijn, 
die wij in allerlei stukken aantroffen. Moge zonder deze laatste garantie 
by. een Jan Pietersz niet absoluut een Fries behoeven te zijn - zelfs 
niet in stukken, waarin met zoo goed als absolute zekerheid niet anders 
dan Friesche schippers of (en) boekhouders (directeuren) worden ver
meld -, van een Jappe Lieukes, een Jetje Claesz, een Jelmer Ilckesz, 
een Jolling Feddes, een Rytje Wybrandsz enz. staat de Friesche, in de 
genoemde gevalle:q, zelfs de Zuidwest-Friesche, ja Hindelooper afkomst 

1) Ook de als koopers van schepen in de vorige lijst genoemde Friesche schippers 
zijn als regel niet in deze vermeld. 
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vrijwel vast. Daarmee is echter niet gezegd, dat zij in het jaar der nota
rieele acte nog in Friesland woonachtig zijn. Meestal stellig weI, wan
neer hun "directeur" daar nog zetelt. Maar het aantal der laatsten, dat 
metterwoon naar Holland vertrekt - speciaal naar Amsterdam -, is 
vooral in de achttiende eeuw legio geweest. Hoeveel Friesche namen 
treft men by. nog aan onder de aandeelhouders in de schepen, die in het 
Scheepsboek van Hindeloopen uit 1715-'16 (Rechterlijk Archief Y; 
R .-A. Leeuwardeh) worden vermeld en toch in Holland woonachtig 
zijn, terwijl het vrijwel zonder uitzondering schippers uit Hindeloopen 
betreft. 

Onze veronderstelling, dat de in onze lijst genoemden voor het over
groote deel in Friesland woonachtig zijn, grenst weI aan zekerheid. De 
opsomming in haar geheel doet met andere gegevens tezamen zien, 
welke plaats Frieslands mannen vooral ook nog in de achttiende eeuw 
in onze Nederlandsche zeevaart innamen. 

Het protocol van notaris J oh. v. d. Stengh te Zaandam doet ons zien, 
hoezeer de aandeelen in Friesche schepen in Zaansche boedels over
heerschend konden zijn. Op 15 Oct. 1689 vinden we in een boedel, aan 
minderjarige kinderen toebehoorend, niet minder dan 9 Friesche
scheepsparten (door ons boven vermeld) en in 't geheel geen andere. 
Overheerschend zijn deze, ten getale van 8, eveneens in een boedelbe
schrijving bij denzelfden notaris op 17 October 1690. 

Te Amsterdam is hetzelfde verschijnsel op te merken. Uiterst frap
pant is de aanteekening, die de heer S. Hart, ambtenaar op bet Am
sterdamsche Gemeente-Archief, maakte . No. 2410 van het notarieel 
archief aldaar geeft op 27 Dec. 1673 de boedelbeschrijving der nalaten
schap van Hendrik Bodisco, wijnkooper te Amsterdam, opgesteld door 
notaris J. de Winter. Daarin worden opgesomd niet minder dan 41 par
ten in schepen, alle gevoerd door Hindelooper schippers. Enkele daar
van komen voor in de door ons opgestelde lijsten. Voor de curiositeit 
volgen ze hier. 

Part Schip Schipper 

'/" De ] onge Boer Roeminck Lieukes 

'/ .. De Harderin ]etje Claesz Molenaer 

'/ .. De Swaen Vo1ckert Heddes 

'/ .. De Jonge Katt Jan Abesz 
'/ .. ? Jappe Lieukes 
1/ .. De Oude Visscher Wijbrant Kool 
1/ .. Het Wapen van Hinlopen Tjaert Boudewijns 
1/ .. De J onge Swartte Kat Yppe Wijbrants 
1/ .. De Engel Gabriel J a ppe Hessels 
1/ .. De Vergulde Kat Abbe Siewertsen 
1/ .. De Dortsche Maacht Hedde Douwesz 

BeON.-HIST. JAARBOEK, XXI 16 
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Part Schip Schipper 

1/. Susanna SibbIe CIaesz 
1/11 De Harderin Jan CIaesz Molenaer 
1/ .. De dragende Kameel Anne Broers 
11 .. ? Lieuwe Wijbrants 
1/. Amelandt Obbe Wiebes 
1/ .. De Putter J ollingh Feddes 
1/ .. Prins Frederick Hendrick Yppe Juntjes 
1/ .. De Groene Leeuw Govert Broers 
1/ .. De Boerman Symon Sywerts 
1/ .. Het J onge Bonte Lam Sybrant Ockes 
1/. De Vrede Pieter Jeuntjes 
1/ .. Ocke Dries 
1/ .. De Vreede J oltje Douwes 
1/ .. De Lakenkoper Hetje Jetje 
1/ .. Het Witte Hart Douwe Hartman 
1/ .. De Witte Eenhoorn Reijndert Reijndertsz 
1/,. ? Goyke Claesz 
1/ .. De Windthondt Sicke Harmans 
1/ .. De Gekroonde Swaen J elmer Y1ckesz 
1/ .. Patientia Gerbrand Tjebbes 
1/ .. De Rode Kameel Aldert H aijes 
1/ .. De Hooywagen Jan Albertsz 
1/ .. Het Paradij s Tymon Aldertsz 
1/ .. De Hoop Aldert Goyckes 
1/ .. Baucke Harmans 
1/ .. Salomons Eerste Gerecht Dicke Rinders 
1/ .. Allert Goyckes 
1/ .. De Goude Leeuw Claes Jelme(r)sz 
1/ .. De Susanna Claes Ylkes 
1/ .. De Prins Hessel Douwesz 

Bij denzelfden notaris vind ~n we op 20 Sept. van hetzelfde jaar een 
attestatie, waarin de schipper van "de Susanna" Claes Y1ckes, boven
genoemd, verklaart, dat dit schip "langh 124 voet. .. sijnde een nieuw 
schip ende eerst van de werff gelopen en noyt in zee geweest ... jegen
woordigh (is liggende) voor Sardam", en dat Hendrik Bodisco voor '/ .. 
participeerde in dit schip, waarvan hij "/as had voldaan. Voor het res
teerende 1/ .. part heeft hij 1525 uit handen der erfgenamen ontvangen. 
Hier is dus nog een voorbeeld van bouw van een schip te Zaandam, dat 
~e beschouwen is als thuisbehoorend te Hindeloopen. In de lange serie 
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van deze scbeepsparten zal dit stellig niet bet eenige voorbeeld zijn 
geweest. 

Ook de Zaanscbe notaris-protocollen leveren nog meerdere voorbeel
den van een dergelijk overbeerscben van aandeelen in door Friezen 
(boofdzakelijk Hindeloopers) gevoerde scbepen. Ais voorbeelden noe
men we: 

Protocol van S. Jongewaard Jr. te Westzaan: boedelscbeiding Jac. 
Middelboven 9 Jan. 1775, Staat en inventaris van den boedel van Claes 
Corn. Louwe, 20 Dec. 1776, van dien van Claes Jansz Nomen, 20 Juli 
1779, van dien van Trijntje Visser, 6 Febr. 1791; 

Protocol A. Booker, Zaandam: Boedelscbeiding Hendrik Aalsmeer, 
12 Jan. 1793, Staat en inventaris van den boedel van Jan Barkbout, 21 
Mei 1794. 

Stellig zou een nader onderzoek in de zoo geweldig uitgebreide Am
sterdamscbe notaris-protocollen ons op dit terrein nog meer materiaal 
kunnen verscbaffen. 

Met bet bespreken van Hindeloopens zeevaart in de 90-er jaren der 
achttiende eeuw willen wij deze stu die beeindigen. Geen sprekender 
embleem bad Molkwerum in zijn vlag kunnen plaatsen voor wat de toe
stand in bet eind van die eeuw in Zuidwest-Friesland betreft: de ban
dels bloei liet baar zwanenzang booren .... 

Wanneer in 1795 de Bataafscbe republiek baar genegenbeid voor 
Frankrijk o.a. belicbaamt in een of- en defensief verbond, worden wij 
meegesleept in aIle oorlogen, die eerst door de Franscbe republiek en 
later door baar overweldiger Napoleon, worden gevoerd. Dat betee
kent o.a., dat met uitzondering van een kort rustjaar, 1802/3, Engeland 
van 1795-1813 in sterke mate onzen zeebandel belemmert. Dat betee
kent dat de Friescbe zeevaart, die overwegend vaart op Noorwegen en 
Oostzee was, gebeel aan den grond loopt. 

Heeft de groote politieke verandering in 1813 berstel van bet econo
miscb leven gebracbt? De beantwoording dezer vraag ligt buiten bet 
bestek van onze studie. De lezer weet ecbter, boe in groote trekken bet 
antwoord moet luiden. G. K. van Hogendorp mocbt dan jui~ben in zijn 
proclamatie: "De Zee is open, de Koopbandel berleeft!", de werkelijk
bei<l beantwoordde maar zeer kortstondig en maar voor een gering deel 
aan de vurig gekoesterde verwacbtingen. Een precies antwoord te 
geven is vooralsnog moeilijk: de na-Franscbe tijd is nog altijd verre 
van nauwkeurig bekend, wat de economiscbe zijde ervan betreft. 
Maar voor Hindeloopen weten we weI, dat bet met weemoed in de 
1ge eeuw kon terugdenken aan een voorbijgegane periode van bloei 
en glans . . .. 

Even wagen wij nog de vraag: 
Heeft Hindeloopen deelgenomen aan de Friescbe walviscbvaart in 

de 17e en 18e eeuw? 
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Wij moeten deze vraag hier onbeantwoord laten. Een onderzoek. dat 
ons zoo volledig mogelijk de Friesche activiteit op dit terre in voor 
oogen stelt. moet nog plaats vinden. Alleen geven we als onzen voor
loopigen indruk hier. dat Hindeloopen zeker niet in de voorste rij stond 
bij dit bedrijf. 

S.L. 



No.1. - BEVRACHTINGSCONTRACTEN GESLOTEN TE AMSTERDAM 1 JAN. 1625-13 DEC. 1649 a) 

Contract gesloten door (eventueell Naam en woonplaats vJd schipper 
uit naam van) 

I6zS 
25/3 

29/3 

29/4 
12/5 

Arent de Groot, Zaan-
dam 

J aspar Vinckel, Amster
dam, voor Alex. Simson, 
Trondheim 
Pieter v. Vijven, Leiden 
Jean de Noquer, Trond
heim 

3/6 Crijn en Pieter Willemsz 

Tonis Symonsz, 

Symon Abbesz, 
Wijbe J elmersz, 

Douwe Wijbrandsz, 

Harlingen 

Molkwerum 
Warns 

Workum 

Scheepsnaam en -inhoud 
(in lasten) 

De swarte Bock 116 

Abrahams Offerhande 125 
De witte Duijff 115 

De jonge Tobias 130 

Hooft,.Amsterdam. I Hanne Mercksz, Hindeloopen I De lange Wagen 100 

a) Ontleend aan JOHAN SCHREINER, Neder
lalld og Norge (Oslo \933; diss.). 

De gegevens werden door Schreiner ontleend 
aan de protocollen der navolgende Amsterdam
sche notarissen (Gemeente-archief Amsterdam) : 
Jacob Meerhout 
Willem Kluijt 
Nic. en Jacob Jacobsz 
Palm Mathijsz 
Evert Cocq 
Laurents Lamberti 
Sybrand Cornelisz 
Jan Warnaertsz 
Nic. Gerr. Rooleeu 

Johan Verhey 
Jacob Bruyningh 
Joseph Steijns 
Everhardo Rooleeu 
Jacob van Zwieten 
Barent Jansz Verbeeck 
Arent Jansz Engel 
Gerrit Coren 
Joost van de Yen 
Is. Henrick van Gieteren 
Nic. Rooleeu de Jonge 
Pieter Barcman 
Frans (en Jac.) Bruyningh 
Jan Volkaertsz Oli 

*) duidt aan, dat een schipper reeds vermeld is. 

Pieter Capoen 
Willem Hasen 
Barent Coop van Groen 
J an de Graeff 
David de L'Hommel 
Claes van Santen 
Henrick Weveringh 
Albert Eggericx 
Jacob Steur 
Jacob van Loosdrecht 
Jacob Cocq 
Adriaen Lock 
Pieter van Toll 

Haven van 
thuisvaart 

Amsterdam 

Londen 
Dordrecht 

Amsterdam 

Rotterdam 

~ 



_"'F_~~ 

Contract gesloten door (eventueell 
Naam en woonplaats vJd schipper I Scheepsnaam en -inhoud Haven van 

uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

I626 
20/3 Seger Roelofsz Oom, 

Enkhuizen Pieter Waltesz, Warns De Hoop 125 Amsterdam 
27/3 Claes Cornelisz de Haes 

& Co., Zaandam Sybolt Waltesz, Warns Het roode Calf 125 Amsterdam 
28/3 Cornelis Willemsz Bruijn 

& Co., Oostzaan Sasker Ydsesz, Molkwerum De Hoop 120 Amsterdam 
6/4 Mich. Corn. Blaeu enJac. 

v. Fereest, Amsterdam Douwe Gossesz, Koudum De witte Swaen 100 Roscoff 
28/4 Jan Claesz Bruijningh, ~ 

Amsterdam Wijbe Auckesz, Koudum De roode Leeuw 100 Amsterdam '" 
27/5 Nic. Matheusz v. Hulten, 

Amsterdam Watje Liewesz, Workum De witte Valek 100 i' Calais 
28/5 Adr. Jacobsz Noort, 

Amsterdam, en Abbe 
Gouckesz, Molkwerum Symon Abbesz·, Molkwerum Abrahams Offerhande 125 Amsterdam 

29/5 Jan Jansz v. Laer, Am-
sterdam Adriaen Herckesz, Workum De drie Roosen 110 Amsterdam 

3/6 Goris de Weert & Co., 
Amsterdam Sievert Jacobsz, Warns St. Thomas 130 Emden 

13/6 Arent Meijnertsz, Zaan-
dam Sjoucke Pietersz, Hindeloopen De halve Maen Amsterdam 

30/6 Peter Lassh6rn, Lubeck A,gge Elekes, Workum De witte Windhond 95 Lubeck 
15/7 Corn v.d.(?) Meulen,Am-

sterdam, en SijmonClaes, 
Zuijderwoude Baucke Reijnersz, Hindeloopen De Fortuijn 120 Amsterdam 



~ 

I637 
11/2 Gerhard Santberch, Am-

sterdam I Reijner Martensz, Molkwerum I De Cameel 130 I Amsterdam 
18/2 Sijtjen Jansz de Bos en 

Philip Philipsz v. Goch, 
Amsterdam I Gerbrand Harmensz, Bolsward I St. Pieter 150 I Amsterdam 

25/3 Hendr. Baertelmees, 
Haarlem I Wijbe Ockesz, Molkwerum I De witte Swaen 140 I Amsterdam 

26/3 Arent Meynertsz, Zaan-
dam I Gerrit Claesz, Hindeloopen I Abr. Offerhande 140 I Amsterdam 

27/3 Jan Geurtsz Boogaert, 
Amsterdam I J elle Gerritsz, Stavoren I De Fortuijn 120 I Amsterdam 

15/5 J ohan Wijboutsz, Am-
"",dam I Reijo", Tijmonsz, Workum I De witte Eenhoorn 90 I Amsterdam 

26/6 Magnus Sentsz en Dirck 
I De Moriaen Pietersz Groot, Edam Reijner Tjebbesz, Stavoren 110 I Amsterdam 

I6z8 
20/3 Jan Jansz S'"owiick,I 

Molkwerum I Abr. Offerhande 140 ') I Amsterdam 

t-.) 

Amsterdam, Outger ~ 
Luijtsz en Nic. de Haes Sijmon Abbesz*, 

24/3 Reijn Liewesz voor Jon 
Grinnboe, Goteborg Sijmon Sipkesz, Hindeloopen I De jonge Tobias 130 I Amsterdam 

10/8 Pieter Martensz, Harlin-
gen J elmer Doedesz, Koudum I St. Pieter 130 I Amsterdam 

15/9 J elmer Sievertsz, v. d. 
Schelling (= Terschel-
ling) e.a. I Wiggert Yntjesz, Hindeloopen I Marcus Curtius 120 I Amsterdam 

I6z9 
11/1 Abr. Ablijn, Amsterdam I Reijner Tjebbesz*, Stavoren I De Moriaen 120 ') I Waterford 
7/3 Jan Willemsz, Amster-

dam, voor J ens J uel, stad-
houder v. N oorwegen I Sievert J arichsz I), Warns I St. Thomas 130 I Amsterdam 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~--~-- --



~ ... .,--- ........, 

Contract gesloten door (eventueel! 
Naam en woonplaats v/d schipper 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

I 
9/3 Hendr. v. Lintelo, Am-

sterdam I Wijbe Ockesz*, Molkwerum I De witte Swaen 140 I Amsterdam 
10/3 Jan Willemsz, Amster-

dam, voor J ens J uel I Wiggert Yntjesz*, Hindeloopen I Marcus Curtius 130 I Amsterdam 
12/3 Jean de Noquer, Trond-

heim I Hessel Albertsz Backer, Workum I De Valek 120 I Amsterdam 
12/3 Daniel v. Genegen, Am-

sterdam Anne Govertsz, Hindeloopen I De Liefde 80 I Amsterdam 
12/3 Jan Geurtsz Boogaert, 

Amsterdam Sijmon Harmensz, Molkwerum De witte Leeuw 120 Amsterdam I'V 
~ 

16/3 Hendr. v. Lintelo, Am- ex> 

sterdam Sievert Abbesz, Hindeloopen Hinloopen 120 Amsterdam 
26/5 Dirck Claesz, Oostzaan 

en Gerrit Dircksz Veen, 
Zaandam I Bente Jellesz, Harlingen I De bonte Ruijter t 15 I Amsterdam 

14/8 Joris de Neve, Amster-
dam I Sijbrand Sijmonsz, Molkwerum I De Oude Leeuw 140 I Amsterdam 

17/8 Daniel v. Genegen en 
Fran~ois Granijer, Am-
sterdam I Lubbe Graetesz, Stavoren I De gecroonde Leeuw 120 I Amsterdam 

(7/8 Hendr. Gossen, Stavan-
ger I Liewcke Liewckesz, Hindeloopen I De Fortuijn 130 I Amsterdam 

18/8 Jacques Thierrij, Am-
sterdam I Tjert Reijnersz, Hindeloopen I Het oude Lam 100 I Plymouth 

30/8 Aris Hendricksz Hole-
wat, Amsterdam, e.a. I Hendr. Goijckesz, Warns I De jonge Prins 125 I Amsterdam 

31/8 Aris Elberlsz Snoeck & 
Co., Amsterdam I Reijner Tjebbes*, Stavoren I De Moriaen 120 I Amsterdam 



...... ,----
1/10 Jan Rotman, Amster-

dam I Symon Vo1ckertsz, Stavoren I De Tijger 100 I Amsterdam 
I630 

3/1 Hendrick ten Velde, Am-
sterdam I Wijbe Jelmersz*, Warns I De witte Duijff 110 I Amsterdam 

7/2 Jan Geurtsz Boogaert, 
Amsterdam Jan Evertsz, Bolsward I De vergulde Fortuijn 140 I Amsterdam 

9/2 Hendrick ten Velde, Am-
sterdam Pieter Harmensz, Warns I De Ham (lang 119 voet) I Amsterdam 

16/2 J aspar Vinckel, Amster-
dam I Lobe Jencksz, IJlst I St. Pieter 135 I Amsterdam 

20/3 Curt Borchersen, .... Reijntje Abbesz, Molkwerum De Fortuijn 115 Emden 
22/3 Baucke Jacobsz, Hinde-

loopen I Reijner Gerritsz, Stavoren I Het Postpaert 120 I Amsterdam 
23/3 Sievert Gatjes, Hinde-

loopen I Barent Hannesz, Stavoren I De Waterhond 120 I Amsterdam 
27/3 Pouwels Tjertsz, Mol-

kwerum Broer Abbesz, Molkwerum De Liefde 80 I Amsterdam t-.) 
4>-28/3 . Jaspar Robin Jr., Am- \Q II sterdam Pieter Waltesz, Molkwerum De Ternijll I) 100 St. Malo 

17/4 Jan Egbertsz Bisschop 
en Claes Gijbertsz de 
Veer, Amsterdam I Reijner Tjebbesz*, Stavoren I De Moriaen 120 I Friedrichstadt 

19/4 RemJansz Harincooper, 
voor Henrick Gossen, 
Stavanger Broer Douwesz, Koudum De swarte wakende 

Leeuw 140 I Amsterdam 
3/5 Jacob Jansen, Glasgow Wijbe Allertsz, Stavoren Het Vlasvat 120 Glasgow 
6/5 Pieter Allen, Amsterdam Riewert Jacobsz, Workum De Fortuijn 120 Plymouth 
9/5 Lijbert v. AX,ele, Amster-

dam I Abbe Reijnersz, Warns I De Vlasbloem 125-130 I Amsterdam 

- _ ... 



~ 

Contract gesloten door (eventueell 
Naam en woonplaats v/d schipper I 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

27/5 Samuel Sf1lfrensen, Oslo Haije Hannesz Sen., Hindeloopen De roode Cameel 125 Amsterdam 
27/5 Tjert Douwesz, Hinde-

loopen Hessel Reijnersz, Hindeloopen Het vliegende Hart 100 Delfzijl 
3/6 Pieter Allen, Amsterdam Saeckle J ouckesz, Koudum De Leijen 127 Amsterdam 

18/6 Henrik Gossen, Stavan-
ger Sievert Tjerksz*, (Warns) St. Thomas 130 Amsterdam 

10/7 Wijbe Broers en Reijte 
Wiggersz, Hindeloopen EIcke Yppesz, Hindeloopen De witte Leeuw 80 Amsterdam 

16/7 Jacob Jansz, Durgerdam J arich Cornelisz, Koudum De swarte Leeuw 110 Amsterdam 
17/7 David Bollaert, Enkhui- tv 

Pieter Harmensz, Warns De Ham 120 Nederland CJ\ zen 0 

8/8 Outger Claesz, Amster-
dam Tijs Pietersz, Harlingen De witte Leeuw 125 Amsterdam 

26/8 Abbe Goeckesz en Jaspar 
Winckel & Co., Amster-
dam J oucke Piersz, Stavoren St. Jacob 140 Amsterdam 

6/9 Hans Harmensz de Vries, 
Amsterdam Foppe Hesselsz, Ameland De Neptunus 45 Amsterdam 

14/9 J ens Johansen, Oslo Wiggert Yntjesz, Hindeloopen Marcus Curtius* 120 Amsterdam 
16(9 David Bollaert & Co., 

Enkhuizen Wijbrand Elckesz, Hindeloopen De Eenhoorn 110 Amsterdam 
15/10 Daniel van Genegen, Am-

sterdam Marten Reijnersz, Molkwerum De Cameel* 130 Amsterdam 
5/11 Doije J ouwesz, Amster-

dam Foppe Hesselsz*, Ameland De Neptunus 45 Amsterdam 
15/11 Jan v. d. Capelle, Oslo Johannes Ysbrandsz, Workum St. Joseph 60 Amsterdam 
3f12 Hendr. Baertelmees, 

Haarlem Tjebbe Obbesz, Ameland De vergulde Acker 70 Haarlem 

.. .. 



I63I 
24/1 Corn. Harmensz en Ed-

yard Sonne mans , Am-
sterdam I Thomas Sipkesz, Warns I De grauwe Valek 110 I) I Amsterdam 

31/1 Pieter Bas, Amsterdam Wijbe J arichsz, Stavoren De Sperwer 65 Amsterdam 
4/2 Paulo de Willem, Am-

sterdam I Tjenier(?) Ydsesz, Hindeloopen I De Griffioen 130 I Amsterdam 
24/2 Hillebrand Roo, Amster-

dam, voor J an Geurts 
Boogaert, Amsterdam Douwe Douwesz, Stavoren De drie Coningen 120 I Amsterdam 

25/2 id. id. Reijner Gerritsz*, Stavoren Het Postpaert 120 Amsterdam 
27/2 id. id. Taede Sievertsz, Warns De Nachtegaal 120 Amsterdam 
27/2 Anthony Lubbersz, Am-

sterdam I Thomas Sipkesz*, Warns I De grauwe Valek 120 I Amsterdam 
22/3 . Wijbrand Haijesz, Mol-

kwerum,voor Rolof San-
dersen, Langesund Abbe Reijnersz*, Warns De Vlasbloem 120 I) Amsterdam 

22/3 Hendrich Barentsz Bon-
I\,) 

temantel, Amsterdam J arich Cornelisz * , Koudum De swar:\:e Leeuw 110 Hamburg C/I 

24/3 Anthony Francken, Am-
sterdam I Wijbrand Ockesz, Workum I De roode Leeuw 94 I) I Amsterdam 

10/5 J ohan Moer, Gliickstadt Andries Douwesz, Harlingen De Pas kart 100 Hamburg 
15/5 Anthony Francken, Am-

sterdam I Hessel Pietersz, Hindeloopen I Het Paradijs 125 I Amsterdam 
24/5 Jan Geurtsz Boogaert, 

Amsterdam I Pieter Sievertsz, Stavoren I De Grootborger van 
Dantsick 130 I Amsterdam 

20/6 Anthony Lubbersz & Co. 
Amsterdam I Volekert Annesz, Hindeloopen I De blauwe Leeuw 125 I Amsterdam 

I632 
13/2 Daniel van Genegen,Am-

sterdam I Hitte Haringsz, Hindeloopen I De Eng. Gabriel (lg.118 1/. vt) I Amsterdam 



Contract gesloten door (eventueell 

I 
Scheepsnaam en -inhoud Haven van 

uit naam van) Naam en woonplaats v/d schipper (in lasten) thuisvaart 

I 
13/2 Jan Gerritsz & Co., Oost-

zaan I Thomas Sipkesz*, Warns I De grauwe Valek 115 I Amsterdam 
31/3 Nic. van Hulten, Am-

sterdam I Douwe Hendricksz, Harlingen I De witte Windhond 110 I Plymouth 
2/4 Reijner de Blocq, Am-

sterdam Eleke EIckesz, Workum De jonge Maijer 140 I Amsterdam 
6/4 Jan Geurtsz Boogaert, II Amsterdam Fecke Haringsz, Molkwerum De witte Valek 90 Amsterdam 
6/4 Jelmer Sievertsz, v. d. 

I' Schelling Hidde Allertsz, Hindeloopen De Fortuijn 115 I Amsterdam ~ 
6/7 Jan Centsz, Harlingen EIcke Douwesz, Hindeloopen De Orangieboom 112 Harlingen tv 

2/8 Abraham Gijsel, Amster-
dam I Pieter Dircksz, Bolsward I De guIde Schael 120 I Amsterdam 

29/9 J 0rgen Bertramsen, Lan-
gesund I Piebe Sijmonsz, IJIst I De Cuijper 80 I Amsterdam 

I633 
9/3 Daniel van Genegen, 

Amsterdam I Harmen Pietersz, Warns I De Coning David 120 I Amsterdam 
6/4 Eleke Douwesz, Warns Aucke VoIckertsz, Warns De Goudsbloem 120 Glasgow 

30/5 Jan Pietersz Pet & Co., 
Oostzaan I Wijbrand Ockesz, Workum I De jonge Crijger 110 I Amsterdam 

I634 
1/1 Jacques Thierrij , Am-

sterdam I Y cke Reijnersz, Hindeloopen I St. Pieter 140 I Plymouth 
24/1 Andries Pietersz & Co., 

Stavoren I Wijbe J elmersz*, Warns I De witte Duijff 130 I) I Stavoren 
24/3 Daniel v. Genegen, Am-

sterdam I Elcke Reijnersz, Workum I De Jonas 130 I Amsterdam 



7/6 Jacques Thierrij, Am-
sterdam I Ycke Reijnersz·, Hindeloopen I St. Pieter 130 I Amsterdam 

7/9 Reijner de Blocq, Am-
sterdam I Harmen Pietersz, Warns I De Coning David 120 I Amsterdam 

8/9 Sijmon Claesz Hoffland, 
Amsterdam I Tjert Hannesz, Workum I St. Jan 120 I Amsterdam 

z635 
31/3 Wijbrand Haijesz, Mol-

kwerum I J appe Evertsz, Hindeloopen I De J oannes (lg 124 vt) I Amsterdam 
2/4 Daniel v . Genegen, Am-

sterdam I EIcke Reijnersz, Workum 'De Jonas 130 0' Amsterdam 
2/4 id. Galle Gallesz, Workum De Waterhond 130 Amsterdam 
9/8 Tjert Haerkesz Roos, 

Workum, en Jelle Wol-
tersz, Hindeloopen I Thomas Sipkesz, Warns I De bonte Vries (lg 120 vt) I Amsterdam 

10/8 Cornelis Gerritsz Mes, 
Akersloot Haring Geurtsz, Hindeloopen De gecroonde Haring 100 Amsterdam 

18/10 Dirck Pietersz & Co., tv 
Edam Tonis Jansz, Hindeloopen De Fortuyn 115 Nederland c.n 

VJ 

18/10 Peder Larssen, Oslo Hilcke Hannesz, Warns Het VIasboot 100 Amsterdam 
23/10 Daniel v. Genegen, Am-

sterdam I Harmen Pietersz·, Stavoren I De Coning David 120 I Amsterdam 
z636 

2/4 Pieter v . Genegen, Am-
sterdam I Michiel Fettjesz, Workum , De Schuijtemaker 115 I Amsterdam 

19/4 id. id. id. Amsterdam 
9/6 Lourens v. d. Boogaert, 

Amsterdam I Hitte Haringsz·, Hindeloopen I De Engel Gabriel 110 I Amsterdam 
17/7 Jacob Jansz Wit, Mid-

delie I Gerrit Foeckesz, Warns I De Hoop 130 I Amsterdam 
8/9 Christoffel v. Hove, Am-

sterdam I Yscke Douwesz, Koudum I De roode Leeuw 140 I Amsterdam 



Contract gesloten door (eventueell 
Naam en woonplaats v/d schipper 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

[ 
13/9 Lourens v. d. Boogaert, 

Amsterdam I Wijbe Auckesz, Koudum I Amsterdam 130 I Amsterdam 
z637 

19/2 J aspar Vinckel, Amster-
dam, voor Alex. Samson, 
Trondheim I Tjert Hannesz·, Workum I St. Jan 125 1) I Amsterda~ 

30/3 Claes Cornelisz MeIck-
poth, Oostzaan Andries Wijbrandsz, Koudum I De Meulen 116 I Amsterdam 

7/4 Jan Geurtsz v. d. Boo-
gaert, Amsterdam Hitte Haringsz, Hindeloopen De Engel Gabriel (lgl171/. vt) I Amsterdam I\.) 

CJ1 
30/4 Lambert Pietersz, Kwa- "'" 

dijk Becke Sipkesz, Workum De groene Ridder 135 Amsterdam 
30/4 Marten Calschuir, Am-

sterdam I Jacob Jansz, Harlingen I De guIde Star 100 I Amsterdam 
5/5 Jacques Thierrij, Am-

sterdam I Ycke Reijnersz, Hindeloopen I De Bloempot 100 I Amsterdam 
11/7 Dirck Gerritsz de Jager, 

Amsterdam, en Lourens 
Gerritsz Mes, Akersloot I Abbe Ydsesz, Molkwerum I ? (lang 115 vt) I Amsterdam 

15/7 Marten Calschuir, Am-
sterdam Anne Hendricksz, Harlingen I De Hollandse Tuijn 160 I Amsterdam 

31/7 Evert Gerritsz, Stavoren Gerrit Reijnersz, Stavoren De witte Windhond 116 Amsterdam 
24/9 Jan Jacobsz, Hoorn Allert Reijnersz, Stavoren De Liefde 140 Hoorn 
13/11 DirckenWarnaerCrijnsz 

Hooft, Amsterdam, voor 
Crijn Crijnsz Hooft e.a. ") I Goijken Martensz, Stavoren I St. Pieter of De Camee1130 I Bergen 

21/11 Jan Cornelisz Blauwe 
Leeuw e.a., Amsterdam I Broer Abbesz, Molkwerum I De Liefde 115 1) I Bergen 



r638 
24/3 Pieter J ansz en Dirck 

Luijtsz, Oostzaan I Tjerck Reijnersz, Sta voren I De Seero b 108 I Amsterdam 
29/3 Willem Cla.esz, Zaandam Sicke Sipkesz, Hindeloopen De witte Fortuijn 100 Zaandam 
30/3 Lolle Harresz, Amster-

dam I Sijtje Lolckesz, Harlingen I De Hoop 120 I Edam 
21/5 Hendr. Agges en Tjerck 

J ellemersz, Amsterdam I Poppe Sijmonsz, Stavoren I De Hoop 95 I Amsterdam 
29/5 Anthony Beucker van 

Delden, 0resund I Wiggert Yntjes·, Hindeloopen I St. Pieter 150 I Amsterdam 
25/6 Daniel Bandissen, Trond-

heim I Rincke Pietersz, Warns I De swarte Cat 136 I Amsterdam 
26/6 Gerbrand Dobbesz, Am-

sterdam I Homme Sievertsz, Koudum I De Fortuijn 130 I Amsterdam 
26/6 Henrick Sommerschil, 

Trondheim I Reijncke Hiddesz, Workum I De vier Hems Kinderen 140 I Amsterdam 
2/7 Daniel Rulands, Amster-

sterdam I Romcke Sipkesz, Hindeloopen I Johannes Open baring 120 I Amsterdam t-) 
4/9 Gatje Fetjesz, Workum Tjert Hannesz·, Workum St. Jan 130 1) Amsterdam CJI 

CJI 
21/9 Wijnand Tijmonsz, Am-

sterdam, en schipper 
SackleJouckesz, Koudum I Homme Sievertsz·, Koudum I De Fortuijn 120 1) I Amsterdam 

31/12 Lourens Jacobsz, Am-
sterdam I Broer Abbesz·, Molkwerum I De Liefde 115 I Bergen 

r639 
25/2 Hendr. en Pieter Schoon-

man, Amsterdam I Tjert Hannesz*, Workum I St. Jan 130 I Amsterdam 
26/2 Tj. . J ellemers, Amster-

dam, en Jac. Adriaensz I Poppe Sijmonsz·, Stavoren I De Hoop 95 I Amsterdam 
4/4 Wijnand Tijmonsz, Am-

sterdam, voor schipper 
Sackle J ouckesz, Kou-
dum lOcke Tjertsz, Hindeloopen I St. Pieter 130 I Amsterdam 



t! 
Contract gesloten door (eventueel! 

! 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) Naam en woonplaats v/d schipper (in lasten) thuisvaart 

22/6 Jan Ibbesz, Amsterdam I Sijmon Olfertsz, Hindeloopen I De Eendracht 130 Amsterdam 
18/7 Marten Calschuir, Am-

sterdam I Hille Graetesz, Bolsward I Graef Ernst 130 I Amsterdam 
5/8 Claes Corn. Snoeij e.a., 

Edam I Nanning Pietersz, Hindeloopen I De Liefde 135 I Amsterdam 
18/8 Hendr. en Dirck Dom-

mer, Amsterdam I Baucke Hittesz, Hindeloopen I De Engel Gabriel 105 I Amsterdam 
24/8 Jan Pietersz Pet, Oost-

zaan I Dirck Tijsz, Harlingen I De I J slandse Boer 115 I Amsterdam 

~ 
1640 '" 

11/8 Schipper Liewcke Hit-
tesz, Hindeloopen, voor 
Anthonis Bartelsen, Oslo I Symon Claesz, Hindeloopen I St. Pieter 100 I Amsterdam 

14/8 Lars Hanssen, Drammen Alcker Broersz, Hindeloopen St. Pieter 130 Amsterdam 
28/8 Gerhard Lueps, Amster-

dam I Jappe Douwesz, Hindeloopen I De Swarte Haen 120 I Bordeaux 
31/8 Claes Corn. Snoeij en 

Magnus Sentsz, Edam Ycke Reijnersz, Hindeloopen De Hoop 120 HoornofAm-
sterdam 

1/9 Michiel Fetjesz, Workum Foecke Pietersz, Harlingen De Roos 80 Amsterdam 
12/9 Sijbe Reijntjes en Hendr. Haeije Hannesz Sen., Hindeloopen De oude Cameel ') 130 Amsterdam 

Bijben, Amsterdam 
31/10 Evert Gerritsz Moutma-

ker, Stavoren I Sijmon Reijersz, Stavoren I De Oijevaer (lg 122 vt) I Amsterdam 
31/10 J aeije J aeijesz Coopman, 

Amsterdam I Sijbrand Everlsz, Stavoren I De oude Wagen (lg 117 vt) I Amsterdam 
6/11 Hidde Aggesz, Reijntje 



Wiggertsz en Goijken AI-
bertsz, Hindeloopen I Tjert Douwesz, Hindeloopenl De Visscher 150 I Amsterdam 

9/11 Adriaen Claesz Priggen, 
Amsterdam I Willem Claesz, Molkwerum I De Liefde 150 I Bergen of N e-

derland 

'" I64I 
(') 

0 22/2 J oostPietersz Wijbrandsz :0: 
!5 Amsterdam I Wijbe Jarichsz, Stavoren I De halve Maen 140 I Dublin 

'" 5/3 Hans v. d. Hielen, Am-
~ .... sterdam, voor Pieter > 
~ Mouritsz, Amsterdam I Sipke Hilckesz, Hindeloopen I De Waterhond 100 I Amsterdam 
til 

16/4 Marten Codde, Amster-0 
PI 

.i'I dam, voor J ohan Gar-
~ man, Drammen I Abbe Pietersz, Warns I Het Haesgen (lg 114'/. vt) I Amsterdam 
~ 

18/4 Magnus Sentsz & Co., 
Edam I Bente J ellesz, Harlingen De swarte Ruijter (lg 124 vt) Edam of Am-

sterdam 
2/7 Arnold Kelfken, Amster-

~ dam, en Willem Corne-
lisz, Oostzaan Pieter J ansz, Warns De Bruijnvisch 9000 delen Amsterdam 

8/7 Baert Vastersz, Edam E1cke Yppesz, Hindeloopen De witte Leeuw 130 Edam of Am-
sterdam 

8/7 Gabriel Marcelis, Am-
sterdam I Nancke Jarichsz, Hindeloopen I De Waterhond 140 I Amsterdam 

8/7 Hendr. Jansz Cringer, 
Monnikendam I J aije Annesz, Hindeloopen I De oude Wagen 170 I Amsterdam 

8/7 id. Jappe Douwesz*, Hindeloopen De swarte Haen 120 Amsterdam 
9/7 Arnold Kelfken & Co., 

Amsterdam I Abbe Pietersz·, Warns I Het Haesgen (lg 114'/. vt) I Amsterdam 
25/7 Joseph Pradillon, Am-

sterdam I Wijbe Broersz, Hindeloopen I Het witte Paert 130 I Bordeaux 
"-.J 



-----------------------------------------------------------------------------

Contract gesloten door (eventueel!· Naam en woonplaats v/d schipper 
uit naam van) 

Scheepsnaam en -inhoud 
(in lasten) 

27/7 Lubbe Jarichsz, Stavo-
ren I Bencke Benckesz, 

30/7 Andries de Villepontoux, 
Amsterdam I Symon Olfertsz, 

31/7 Hendrick Schoon man, 
Amsterdam I Douwe Bouwensz·, 

2/8 Andries de Villepontoux, 
Amsterdam I Jgle Douwesz, 

3/8 Corn. en Jan Jansz Bedt, 

Molkwerum I De jonge Liefde 160 

Hindeloopen I De Eendracht (lg 120 vt) 

Hindeloopen I St. Nicolaes 135 

Molkwerum I De jonge swarte Haen 
(1. 120 vt) 

Haven van 
thuisvaart 

Harlingen 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam I Andries Wijbrandsz, Koudum De roode Meulen (1. 120 vt.) I Amsterdam 
6/8 

7/8 

30/9 

I642 

Dirck Arentsz Huijer & 
Co., Amsterdam 
Thomas Lauritzsen, 
Trondheim 
Baert Vastersz & Co., 
Edam 

2/3 Hans v. d. Hielen, Am
sterdam 

6/3 Gijsberto van Raephorst, 

Rincke Jacobsz, 

Otte Hommesz, 

Claes Elekesz, 

Sijmon J ellesz, 

Amsterdam I Anske Wijbrandsz, 
28/3 Douwe Hilckesz Groes, 

Harlingen I Lambert Reijnsz, 
29/3 Romcke Sickesz en Sie-

vert Sievertsz, Hinde-
loopen . I Sijtje Jacobsz·, 

Stavoren De swarte Raven 120 

(Molkwerum) I De witte Valek 160 

Hindeloopen I De Susanna (1. 122 vt) 

Koudum De grauwe Valck (1. 116 vt) 

Workum 

Harlingen 

Warns 

De Morin 

De Liefde 

De Cat 
( 

170 

140 

140 

Amsterdam 

Amsterdam 

Zaandamof 
Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Hoorn of Am
sterdam 

~ 



1/4 Volckert Douwesz, Am-
sterdam, voor Gabriel 
Marcelis I Nancke Jarichsz·, Hindeloopen I De Waterhond 140 I Amsterdam 

1/4 id. id. Gerrit Foeckesz, Warns De Hoop 170 Amsterdam 
1/4 Schipper Corn. Jarichs, 

Koudum, voor zijn ree-
ders I Sijmon Foeckesz, Harlingen I De Samson 120 I Amsterdam 

2/4 Heertje Jansz, Amster-
dam I Lickle Liewckesz, Workum I De jonge Maijer 140 I Amsterdam 

1/5 Christoffel van Hove, 
Amsterdam I Abbe Winckesz, Koudum I Amsterdam 140 I Amsterdam 

6/6 Claes Corn. Melckpoth, 
Oostzaan Tjert Lolckes Ameland, Harlingen De Liefde 110 Amsterdam 

13/6 Baert Vasters, Edam Sijtje Jacobsz, Warns De Cat (1. 120 vt) Edam of Am-
sterdam 

14/6 J onge Jan Mieus, Edam Thomas Sipkesz·, Warns De bonte Vries (1. 120 vt) Edam of Am-
sterdam 

16/6 Volckert Douwesz, Am- I\.) 

sterdam, voor G.Marcelis Marten Sjouwesz, Workum Het roode Meer 150 Amsterdam CJ\ 
\() 

20/6 Pieter Jansz Vaelhen, 
Hoorn I Sijmon Jellesz, Koudum I De grauwe Valek (1. 116 vt) I Amsterdam 

21/6 Sievert Sievertsz, Hin-
deloopen I Tyte Y dsesz, Warns I Het Lam Gods 120 I Amsterdam 

22/6 Pieter Jansz Vaelhen, 
Hoorn I Wijbe Broers·, Hindeloopen I Het witte Paert (1. 117 vt) I Amsterdam 

23/6 Dirck Schoon man, Am-
sterdam I Cornelis J arichsz, Koudum I De Huijsman 180 I Amsterdam 

28/6 Sievert Sievertsz, Hin-
deloopen I Reijner J aijesz, Hindeloopen I De vergulde Son I Amsterdam 

1/7 Jan de Gruijter, Amster-
dam I Dries Wijbrandsz·, Koudum I De roode Meulen 130 I Nederland 



Contract gesloten door (eventueel! 
Naam en woonplaats v/d schipper 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

I 
1/7 Thomas Lauritzsen, 

Trondheim I Tonis Jansz, Hindeloopen I Het bonte Schaep 120 I Amsterdam 
2/7 Thomas Lauritzsen, 

Trondheim I Douwe Bouwensz*, Hindeloopen I St. Nicolaes 120 I Amsterdam 
6/7 Heertje Jansz, Amster-

dam I Hilcke Douwesz, Koudum I De koning David (1. 113 vt) I Amsterdam 
10/7 Joseph Pradillon, Am-

sterdam I Jan Sijmonsz, Stavoren I De drie Schelvischen 100 I Amsterdam 
10/7 Matheus Swellengre bel, 

Amsterdam I Mieus Olfertsz, Stavoren I Eusel 150 I Amsterdam of ~ 
0stersj0en 0 II 1/9 Baert Vastersz, Edam Elcke Yppesz, Hindeloopen De witte Leeuw Edam of Am-
sterdam 

18/12 Marten Calschuier, Am- I! 
sterdam Ydse Jansz, Harlingen De Cuijper 150 Amsterdam 

18/12 id. Claesz Groeijer, Harlingen De vergulde halve Maen 170 Amsterdam 
I643 II 

26/3 Volckert Douwesz voor 
G. Marcelis, Amsterdam Nancke Jarichsz*, Hindeloopen De Waterhond 140 Amsterdam 

26/3 id. id~ Tijmon Sijtjesz, Hindeloopen De oude Tobias 140 Amsterdam 
2/4 J ohs. Feiga voor G. Mar- II celis, Amsterdam Anne Govertsz*, Hindeloopen De Liefde 180 Neustadt 

29/6 V. Douwesz voor G. Mar-
celis, Amsterdam I Baucke Riewertsz, Hindeloopen I De Eenhoorn 140 I Amsterdam 

11/7 Hans Vlamingh, Amster-
dam ' Sipke Hilckesz*, Hindeloopen De Waterho'nd 100 A.msterdam 

18/7 J os. Pradillon en Jan in 

II de Betouw, Amsterdam Igle Douwesz, Molkwerum De jonge swarle Haen (1. Amsterdam 
120vtL 



30/7 Sievert Sievertsz, Hin-
deloopen I Joltje Sacklesz, Koudum I De Engelsman 130 I Amsterdam 

11/8 Dirk Schoonman, Am-
sterdam Cornelis J arichsz * , Koudum I De Huijsman 200 I Amsterdam 

27/8 Johs. Feiga voor G. Mar-
celis, Amsterdam Marten Sjouwesz*, Workum I Het roode Meer 150 I Amsterdam 

I 644 
1/6 Celio Marcelis, Amster-

dam Ydde Wopkesz, Workum I De Hoop 140 I Amsterdam 

1/6 Gabriel Marcelis, Am-
sterdam Symon Claesz*, Hindeloopen St. Pieter 160 Amsterdam 

4/6 id. Hercke Sickesz, Workum De witte Windhond 120 Amsterdam 

4/6 id. WaIte Hommesz, Workum St. Pieter 120 Amsterdam 

24/6 Jean Chard, Amsterdam Pieter Haijesz, Ameland De Hollandse Tuijn 85 Amsterdam 

6/8 Jan de Gruijter, Amster-
dam, voor J ac. N oij en 
Gerr. Borles, Bordeaux Jelle Wijbrandsz, Hindeloopen De Seeridder 160 I Amsterdam t-l 

12/8 Marten Calschuir, Am-
e--

sterdam Harmen C1. Groeijer, Harlingen De vergulde halve 
Maen 170 Amsterdam 

7/9 G. Marcelis, Amsterdam I Baucke Riewertsz*, Hindeloopen I De Eenhoorn 140 Amsterdam 

7/9 id. Symon Claesz*, Hindeloopen St. Pieter 160 Amsterdam 

7/9 id. Nancke Jarichsz*, Hindeloopen De Waterhond 140 Amsterdam 

10/9 Pieter v. Geleijn, Am-
sterdam Hercke Sickesz*, Workum I De witte Windhond 120 I Amsterdam 

17/9 Lauritz Lauritzsen, Sogn Thomas Sipkesz*, Warns De bonte Vries (1. 120 vt) Amsterdam 

23/9 Jaije Jaijesz, Amsterdam Haije Hannesz* Jr., Hindeloopen De Cameel 170 Amsterdam 

30/9 Paulis v. Beseler, Am-
sterdam I Reijn Ovesz, Koudum I St. Pieter (1. 120 vt) I Amsterdam 

30/9 id. Bencke Haijtjesz, Koudum De Waterhond (1. 124 vt) Amsterdam 



Contract gesloten door (eventueel/ 
Naam en woonplaats v/d schipper 

/ 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

I 
?/9 Gerrit Claesz en Hilcke 

Gerritsz, Hindeloopen I Reijntge Sipkesz, Warns I Het Rad van A vonturen I Amsterdam 
11}10 Ellart de Weer, Amster-

dam I Reijner Jaijesz*, Hindeloopen I De vergulde Son 200 I Amsterdam 
17/10 Johannes Ysbrandsz, 

Workum I Adriaen Gabbesz, Harlingen I De Coning David (1. 121 vt) I Amsterdam 
I645 

14/7 Gabriel Marcelis, Am-
sterdam Baucke Riewertsz*, Hindeloopen De Eenhoorn 140 I Amsterdam 

14/7 id. Nancke Jarichsz*, Hindeloopen De Waterhond 140 Amsterdam ~ 

'" 19/7 id. Broer Sybrandsz, Molkwerum De witte Duijff 170 Amsterdam ~ 

19/7 id. Setschipper: Sicke Bou-
ckesz, Hindeloopen I De drie Schelvissen I Amsterdam 

20/7 Paulus van Beseler, Am-
sterdam I Sijmon J ellesz*, Koudum I De grauwe Valck (1. 116 vt) I Amsterdam 

25/7 Hendr. v.d. Dussen, Am-
sterdam I Reijner Tjercksz, Stavoren I De oude Swaen 180 I Amsterdam 

25/9 Gabr. Marcelis, Amster-
sterdam Haring J acobsz, Hindeloopen De witte Duijff 150 Amsterdam 

26/9 id. Reijn Oegesz, Workum De Samson 150 Amsterdam 
26/9 id. Bartel Foppesz, Stavoren De Liefde 150 Amsterdam 
26/9 id. Ocke Fongersz, Hindeloopen De Hoop 140 Amsterdam 

2/10 Bincke Binckesz, Kou-
dum I Joltje Frouckesz, Koudum I De jonge witte Valck 130 I Amsterdam 

16/10 Gabr. Marcelis, Amster-
dam Symon Douwesz, Hindeloopen I ? 150 I Amsterdam 

17/10 id. Anne Govertsz*, Hindeloopen De Liefde . 170 Amsterdam 
17/10 id. Tymon Sijtjesz*, Hindeloopen De Oude Tobias 140 Amsterdam 



I646 
14/3 Haijn Tijtjesz, Workum I Reijn Oegesz*, Workum I De Samson 140 I Medemblik 
3/4 Gerrit Jansz Backer,Am-

sterdam I Sijmon Jellesz*, Koudum I De grauwe Valek 120 . I Amsterdam 
11/4 Johs. Feiga voor Gabr. 

Marcelis, Amsterdam Nancke Jarichsz*, Hindeloopen De Waterhond 140 I Amsterdam 
11/4 id. Sijmon Douwesz Jr., Hindeloopen De Melckmeijt 120 Amsterdam 
11/4 id. Baucke Riewertsz*, Hindeloopen De Eenhoorn 140 Amsterdam 
16/4 Joh. Luden, Amsterdam Dirck Jansz, Hindeloopen DeJoncker van Dron-

ten I) 145 I ~msterdam 
16/4 Hans v. d . Hielen, Am-I • sterdam Reijner Jaijesz*, Hindeloopen De vergulde Son Amsterdam 
17/4 id. Cornelis J ansz, Hindeloopen De jonge Drontse J on-

cker 140-150 I Amsterdam 
25/6 Corn. Graafland, Am-

sterdam I Sijmon Hendricksz, Hindeloopen I De Liefde 130 I Amsterdam 
9/7 Gabr. Marcelis, Amster-

dam Sijmon Douwesz Jr.*, Hindeloopen De Melckmeijt 120 Amsterdam 
~ 12/7 Hans v. d. Hielen, Am-
to) 

sterdam Hidqe Aggesz, Hindeloopen De Mosch 150 Amsterdam 
13/7 id. Symon Y dsesz, Hindeloopen De roode Vos 130 Amsterdam 
13/7 Corn. Mes, Amsterdam Allert Pietersz, Hindeloopen Het witte Paert 135 Amsterdam 
4/10 Corn. Framerick, Am-

sterdam lOcke Fongersz*, Hindeloopen I De Hoop (1. 116 vt) I Amsterdam 
I647 

15/3 Gerrit Jansz Backer, 
Amsterdam I Claes Claesz Jr., Workum I De Hoop 200 I La ~ochelle 

20/3 Dirck J ansz, burgemees-
meester van Hindeloo-
pen, en Ellart de Weer, 
Amsterdam I Yds Thommesz v. Wor-

kum, te Amsterdam I De swarte Haen I Amsterdam 

,..-



Contract gesloten door (eventueel 
Naam en woonplaats v/d schipper 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

I 
23/3 Otte Hommesz, Hinde-

loopen I Tjert Douwesz, Molkwerum I De Visscher I Amsterdam 
4/4 Hans v. d. Hielen, Am-

sterdam I Gaele Dircksz, Hindeloopen I De Fortuijn (1. 116 vt) I Amsterdam 
6/4 Ellart de Weer, Amster-

dam I Hidde Aggesz· , Hindeloopen I De Mosch I Amsterdam 
20/4 Hans v. d. Hielen, Am-

sterdam Reijn Saecklesz, Molkwerum De bonte Hond (1. 1231/. vt) I Amsterdam 
24/4 Wijbrand Willemsz, De 

Streek Marten Sjouwesz, Workum De Graef van Vriesland "180 I Amsterdam 
t-) 

'" 24/4 Gabr. Marcelis, Amster- ~ 

dam Baucke Riewertsz·, Hindeloopen De Eenhoorn 140 Amsterdam 
7/5 Huijbert v. Eijl en Joa-

chim v. Leijden, Amster-
dam I Broer Teunisz, Hindeloopen I Het Paradijs 125 I Amsterdam 

15/5 Gabr. Marcelis, Amster-
dam lOcke Fongersz·, Hindeloopen I De Hoop 120 I Amsterdam 

29/5 Gerrit v. d. Hart, Am-
sterdam I Tonis Jansz, Hindeloopen I Het bonte Schaep I Amsterdam 

6/7 Cornelis Mes, Amster-
dam I Fecke Jacobsz, Warns I De Rigase Junfer (1. 190'/. 

vt) I Le Havre 
11/7 Gatje Fetjesz, Amster-

dam I Lambert Reijnsz·, Harlingen I De Liefde 150 I Amsterdam 
22/7 Nicolaes Blom, 's-Herto-

genbosch lOcke Sijbrandsz, Warns I Het bonte Schaep 180 I Amsterdam 
7/8 Ellart de Weer e.a., Am-

sterdam lOcke Albertsz, Hindeloopen I De Coning David 160-170 I Amsterdam 



26/8 Hendrick Wiggertsz, 
Workum I Tjerck Ypesz, Workum I De groene Papegaij 30( ?) I Amsterdam 

I648 
22/2 Sicke Lubbertsz, Am-

sterdam I Cornelis J ansz, Hindeloopen I De J oncker ") 180 I Amsterdam 
24/2 id. Erick Tijsz, Harlingen De Yslandse Boer 170 Amsterdam 
12/3 Jan Michielsz Blaeu, 

Amsterdam I Doijtje Saskersz, Stavoren I St. Pieter 150 I Brest of Roscoff 
14/3 Lourensz Ketelsz, Am-

sterdam lOcke Albertsz·, Hindeloopen I De Coning David 170 I Amsterdam 
20/3 Dirck Arentsz Sparre-

boom, Amsterdam I Gaele Dircksz·, Hindeloopen I De Fortuijn 170 I Amsterdam 
3/6 Lourens Ketelsz, Am-

sterdam lOcke Albertsz·, Hindeloopen I De Coning David (1. 122'/. vt) I Amsterdam 
27/8 Adriaen Wevering, Am-

sterdam I Haijtje Liewesz, Koudum I De Coning David 150 I Duinkerken 
z649 

16/3 Gerrit J ansz Backer, I Cornelis Jansz·, I Amsterdam 

~ Amsterdam Hindeloopen I De jonge Drontse Jon- 01 

cker . 180 
18/3 Claes Allertsz, Stavoren, 

en Willem J ansz I Fonger Gerbrandsz, Hindeloopen I De Noortse Leeuw 170 I Amsterdam 
22/3 John Boill en Robert 

Bell, voor Jacob Bell, 
Glasgow I Broer Teunisz·, Hindeloopen I Het Paradijs 118 I Glasgow 

27/3 Comelis Mes, Amster-
dam I Fecke Jacobsz, Warns I Het Muijsenest 130 I Brest of Roscoff 

1/4 Adriaen Harcksz, burge-
meester te Workum I Anne H ugesz, Workum I De Houckvisser 120 I Amsterdam 

9/4 Mieus Olfertsz Croon, 
Amsterdam I Tjerck Pietersz, Molkwerum I Het vergulde Calf 160 I San Lucar of 

Cadiz ') 



Contract gesloten door (eventueell 
Naam en woonplaats vJd schipper 

Scheepsnaam en -inhoud Haven van 
uit naam van) (in lasten) thuisvaart 

25/5 Andr. Polster voor P. v. 
Rhee, Vlissingen I Haijtje Liewesz·, Koudum I De Coning David 150 I Vlissingen 

29/5 Hans v. d. Hielen, Am-
sterdam lOcke Albertsz·, Hindeloopen I De Coning David 170 I Amsterdam 

7/6 Gabr. Marcelis, Amster-
dam I Sijmon Claesz·, Hindeloopen I St. Pieter 160 I Amsterdam 

28/6 Gerrit Hendricksz Maes, 
Amsterdam I Jetje Jellesz, Workum I De jonge Visscher (1. 106 vt) I Amsterdam 

19/8 Cornelis Mes, Amster-
dam I Alcker Jaijesz, Molkwerum I De wassende Maen 150 I Rotterdam of 

Amsterdam 
11/9 Claes PieterszYper, wor-I 

Hindeloopen I De Coning David I Amsterdam mer Ocke Albertsz·, 
13/9 Hans v. d. Hielen, Am-

sterdam I Douwe Hannesz, Workum I Het Noortse Wijff 180-1 90 I La Rochelle 
24/9 Hans Lange, Drammen Tijmon Dircksz Cock, Hindeloopen De Coning David - Londen 
21/12 Joucke Beuckesz, Kou-

dum I Abbe Winckesz, Koudum I Het wapen v. Amster-
dam 150 I Londen 

• duidt aan een schipper, die in een vorig of ook reeds in hetzelfde jaar is vermeld. 
') Onder deze noot zijn gebracht gevallen, waarin de inhoud van het schip grooter of kleiner wordt opgegeven dan een vorige maal. Niet 

al deze gevallen zijn van het noot-teeken voorzien. Het verschil is soms opvallend groot. Zie SCHREINER'S studie in het Tijdschrift voor Ge
schiedenis 1934, Die Niederliinder und die Norwegische Holzausfuhr im 17. J ahrhundert. 

') W.s. dezelfde als Sievert Jacobsz sub 3/6 1626. I) Hier zijn de scheepsparten opgegeven. 
"j 27/5 1630 vaart deze schipper op "De Toode Cameel". De inhouden verschillen iets. W.s. toch hetzelfde schip. 
') In het protocol van den N otaris Jan J elisz van Breen te Zaandam komt op 25 Mei 1652 voor een quitantie voor een som door Dirk 

Jansz (van) Hindloopen, betaald aan Corn. Heyndricxs Kardinael, scheepemaeker, voor een fluit genaamd "De Ioncker van Dronten". Het 
betreft w.s. een laatsten termijn. 

I) Dit is het schip, dat op 17/4 1646 "De jonge Drontse J oncker" wordt genoemd. Onder dien naam wordt de inhoud opgegeven als 140-150 
last. Als "Jonker" staat het tweemaal vermeld als van 180 last. ') Hierbij vermeldt de lijst van Schreiner: Armert skib (bewapend &chip). 

~ 
(]\ 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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SAMENVATTING DER 

BEVRACHTINGSCONTRACTEN GESLOTEN TE AMSTERDAM 

1625-1649 (VOLGENS SCHREINER) 

Schippers uit: 

~ S ~ 'd Cl) a I:: a I:: 'd 
CIS ~ 

p.. ::l en Cl) Cl) I-< 

Jaar ... ~ 
0 ::l I-< 

~ I-< ::l bO CIS ... 
0 .9 'd Cl) 

~ 0 ..!:4 .S ~ 
en 

E-< en Cl) ::l ~ > I-< i:: en ;:; 
Cl) 

'd 0 ..!:4 ~ CIS 0 '0 .... .t:: 
~ ~ '0 ... ~ 

CIS 
~ :E ~ 

en lI: I:Q 

1625 22 5 1 1 1 1 1 
'26 26 12 2 2 2 3 3 
'27 27 7 1 2 2 1 1 
'28 23 4 2 1 1 
'29 45 16 5 3 2 4 1 1 
'30 86 30 5 3 4 5 5 2 1 1 1 
'31 49 14 3 1 4 4 1 1 
'32 25 9 3 1 1 1 1 1 1 
'33 17 3 2 1 
'34 35 6 2 2 2 
'35 24 8 3 2 1 2 
'36 25 5 1 2 1 1 
'37 36 12 2 1 2 3 2 2 
'38 38 12 3 2 1 1 2 2 1 
'39 39 8 4 1 1 1 1 
'40 56 10 6 1 2 1 
'41 59 19 9 1 3 3 2 1 
'42 59 27 6 6 5 2 3 5 
'43 27 9 5 2 1 1 
'44 42 18 7 2 2 4 2 
'45 63 14 8 2 1 2 1 
'46 43 14 12 1 1 
'47 39 16 7 2 2 4 1 
'48 19 7 4 1 1 1 
'49 35 15 7 2 2 1 3 

'd 
I:: 
CIS 
V 
S 
<: 

3 

1 

25 j arenl959 1300 1108 I 28 I 28 I 37 I 31 I 38 I 20 I 4 I 2 I 4 

Vit Fnesland is in totaal afkomstig ruim 31 % der schippers. 
Van deze schippers is 36 % afkomstig uit Hindeloopen. 



-- -

No.2. - AANTALLEN SCHEPEN UIT "REGNSKABER FOR OERESUNDS- OG NORSK TOLD AF HOLLANDSKE SKIBE, 

OPPEBAAREN I HOLLANDSKE STAEDER 1658-1665" 

11658/591 '59/60 1 '60/,61 1 '61/,621 '62/,63 1 '63 1 '63/,64 1 '64/,65 1 Totaal 1658-'65 

Te AMSTERDAM 83 86 79 80 76 75 I50 I34 763 
Schippers uit: 

Hindeloopen. . ... 52 51 57 50 56 60 112 105 543 
Harlingen · ... .. - - - 1 1 2 
Coudum ....... 3 4 4 2 4 1 8 4 30 
Molqueren · . · ... 7 4 7 6 4 3 5 5 41 
Stavoren ....... 1 1 2 2 6 
VVarns . . . . . .. . 3 5 3 4 2 1 6 5 29 
VVorkum ....... 16 17 8 11 10 8 16 13 99 ~ uit andere (overwegend N.- (X) 

Hollandsche) plaatsen . . 4 6 1 1 12 

1658 1 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 ITotaal 1658-'65 

te ENKHUIZEN. . · .. 57 35 73 77 74 II4 72 I3 5IS 
Schippers uit: 

Hindeloope n. . · . .. 1 1 2 1 5 
Harlingen · . · .. 2 1 2 3 7 2 17 
Koudum .. · .. 1 1 2 
Molqueren · . 1 1 2 
Stavoren .. . · .. 1 1 2 
VVerns (VVarns) · ... 2 3 5 
VVorkum .... 1 2 1 2 2 1 9 

, · .. 
Ameland ....... 1 2 6 2 7 4 22 

uit andere (overwegend N.-
Hollandsche) plaatsen 52 33 66 64 68 97 60 13 449 

uit Enkhuizen-zelf. . . . 13 15 9 7 11 12 10 6 83 
---



'60 '61 '62 '63 '64 '65 ITotaal--1658-'65 

te HOORN .. 27 84 44 6I II9 43 65 445 -Schippers uit: 
Hindeloopen. . 2 3 4 7 3 3 22 
Harlingen .. 1 1 
Molqueren .. 2 2 2 1 1 8 
Stavoren .. 1 1 
Workum .. 1 1 2 

uit andere (overwegend N.-
Hollandsche) plaatsen 27 79 40 55 110 38 60 411 

uit Hoorn-zelf. . 3 18 8 15 31 10 21 106 
.. Aartswoud. . 3 24 14 15 25 12 19 112 

.. Hoogwoud .. 6 9 5 8 19 7 8 62 

-

1658 '59 '60 '61 '62 '63 '64 ITotaal 1658-'64 

I tv 

te MEDEMBLIK 28 63 35 228 
0-

I4 I9 22 47 '" Schippers uit: 
Hindeloopen. 3 7 2 2 4 4 4 

I 
26 

Koudum .. 1 1 
Workum .. 2 2 

Onder de.-Hollandsche 
plaatsen staan bovenaan: 

Aarlswoud 78 
Twisk .. 52 
Winkel .. 21 

Uit Medemblik zelf. 14 
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No.3. - SCHIPPERS- EN SCHEEPSNAMEN UIT HET HINDELOOPER "SCHEEPS-

BOEK" VAN 1715-1717 

I:l~ ~ 
cdcu_O 
;',<:l I:l ... 
Elu.e.~ Schipper Scheepsnaamsoort en -lengte 
=' U)~ ~ 
.... ~ 0'::; 
"''t3 ,Jl Q&j 

I7I 5 
19/4 Sipke Heijes De Liefde smak 73 voet 
19/4 Pieter J elles ~ De Swarte Kat smak 73 
22/4 Rinner Sibles De Juffrouw Corne-

lia galjoot ? 
24/4 Sipke Siekes Noaebs-Arke smak 72 
13/7 Cornelis Wybrands De Groene Leeu fluit 126'/ • 
29/7 Boeke Sipkes De Liefde smak 73 
29/7 Romke Kornelis Maria fluit 122"/. 

8/8 Pieter J elles (als voren) 
8/8 Haije Baukes De Juffrouw Ingena 131 
8/8 Gerrijt Tijmens De Jonge Hillebrant fluit 130'/. 
9/8 Broer Jans De Vergulde Kijvijt fluit 129'/ • 

12/8 Simon Hessels Fredrik Hendrik fluit 130'/ • 
12/8 Barent Jans De Agisburg fluit 134'/. 
12/8 Haitje Haitjes De Fortuijn fluit 132"/. 
13/8 Jan Barents Castrieum fluit 131 

?/5 Pijter Tjeerds Cool Prins Job. Willem 
Friso flu it 131'/. 

14/8 Fonger Boldewijns Simson fluit 129 
14/8 Auke Tijmons Het Paradijs fluit 132'/. 
19/8 Heye Luitkes 't Wapen van Am-

sterdam fluit 134'/. 
5/10 Simon Hessels (als boven) 

I7I6 
20/4 Romke Cornelis (als boven) 
12/5 Pijtter Alberts De Jager in de boo-

men fluit 132 
12/5 Sieke Hannes De Witte Windhond fluit 136 
12/5 J eije J eijes Het Witte Radt van 

Avontuir fluit 125"/. 
12/5 Broer Jans (als boven) 
13/5 Jan Broers De Jonge Durk fluit 135'/1 
13/5 Wibrand Lieukes De vreedsame Chris-

tina fluit 131'/. 
13/5 Allert Pibes De Hoop fluit 133'/. 
15/5 Dries Timens 't Radt van Avon-

tuur fluit 131 



271 

="3 Q) 

~'1:f = 
>~=e 
eU~;g. Schipper Scheepsnaam, -soort en -lengte 
::s e:~ ~ 
~~0'3 
A~ (f) 

15/5 Barent Jans (als boven~ 
16/5 Jan Barents (als boven) 
18/5 Heije Bonnis De J uffrouw Anna fiuit 126 voet 
18/5 Rinner Harms( ?) De vrede van Utregt fiuit 128'/ • 
18/5 Taike Broers Juffrouw Johanna fiuit 132'/ , 
19/5 Dries Drieses De Jager fluit 132 
19/5 Fonger Boldewijns (als boven) 
20/5 Douwe Tietes De Graev fluit 130'/. 
20/5 Haringh Alberts De Juffrouw Sara fiuit 127'/. 
20/5 Pijter Jappes De stad NieuwYork fiuit 130 
22/5 Haijtje Haijtjes (als boven) 
22/5 Auke Tijmens (als boven) 
22/5 Willem Wijpkes Het Paradijs fluit 131'/, 
22/5 Broer Ages Santen fluit 131 
22/5 Eeke Eekes Voortwijk fiuit 132'/, 
23/5 Pijtter Tj. Cool (als boven) 
23/5 Tjerk Sibolts De Hoop fiuit 134'/, 
26/5 J elle Thomas De Hoop fiuit 134 
3/6 Abe Jans De Vergulde Kat fluit 134"/. 
9/6 Sipke Heijes Juffrouw Helena Ma-

ria fluit 85 
9/6 Bocke Sipkes (als boven) 
9/6 Pieter J elles (als boven) 

20/7 Wiggerd Jutjes De Harderin fluit 136 
20/7 Pijter Jappes (als boven) 
20/7 Dries Timens (als boven) 
22/7 Pijtter Alberts (als boven) 
24/7 Auke Tymens (als boven) 
25/7 Broer Jans (als boven) 
27/7 Fonger Boldewijns (als boven) 
27/7 Rinner Harms (als boven) 
28/7 Eeke Eekes (als boven) 
28/7 Pieter Tj . Cool (als boven) 
28/7 Tjerk Sibolts (als boven) 
28/7 Jan Broers (als boven) 
29/7 Jeije Jeijes r (als boven) 
29/7 Sibrand Pijters De Juffrouw Anna fluit 132'/. 
29/7 Willem Wijpkes (als boven) 
30/7 Simon Hessels (als boven) 
30/7 Wibrand Lieukes (als boven) 
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31/7 Douwe Tietes (als boven) 
31/7 Haringh Alberts (als boven) 

3/8 Allert Pibes (als boven) 
5/8 Gerbren Sijtjes De Patientie fluit 127 voet 
5/8 Dries Drieses (als boven) 
7/8 Lolke Feddrixs De Swarte Kat fluit 131"/. 
7/8 Jan Barents (als boven) 

13/8 Heije Luitkes (als boven) 
21/8 Jos Barents De drie Ge broeders fluit 122 
22/8 Taike Broers (als boven) 

5/9 Freerk Alles De Vergulde Een-
hoorn fluit 1221/ • 

8/9 Romke Cornelis (als boven) 
12/9 Allert J ppes De Goede Hoop fluit 
5/10 Dries Timens (als boven) 

I7 I 7 
22/7 Intje Rinkes De Eendragt 80 
15/9 Romke Cornelis (als boven) 
17/9 Freerk Ales (als boven) 
17/9 Sierd Willems De twee Goede Vrin-

de galjoot116 
18/9 Anne Pijters De Juffrouw Anna 

(Dezelfde als sub 
29/71716?) 

25/9 Sible Aukes De Hoop fluit 1251
/. 

I7IB 
3/10 Wibrand Nannes De Vreedzame Leuw fluit 123 

Op 9 Juli 1717 is in het "Scheepsboek" sprake van een procuratie betreffende 
de fluit "Carolus, nu genaamd de Prins van Friesland", lang 120 voet. Schipper 
is Douwe Fredriks van Hindeloopen. 
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No.4. - NAMEN VAN FRIESCHE SCHIPPERS ENZ. IN ZAANSCHE NOTARIS-PROTOCOLLEN 1), 1643--1808 

No. van den 

Datum 
notaris (Zie 
het lijstje 

van de Naam en woonplaats van den schipper Naam en soort van het schip aan het eind 
acte van deze 

bijdrage) 

-

4/8 1643 Hans Jyvis, Harlingen I 
27/5 , 1653 J ens Bartels, Dockum smak 

" 
18/7 1653 Sieuwke Roemers, Hinloopen De Kersseboom 

" 
19/2 1664 Rieuwer Annes, Hindeloopen wijd-schip IV 
16/7 1669 Heere Sybrantsz, Workum III 

~ 

(j 
30/3 1672 Boijn Ottes, Koudum De Vergulde Valck fiuit VI 
12/4 1680 Symon J ansz Swan, Hindeloopen De Vergulde Hen 

" 
5/11 1687 Heere Tjercx, Molqueren De Grietman 

" 
15/10 1689 Goyke Claesz, Workum De Harderin fiuit V 

id. Claes Symonsz, Molquere St. Pieter 
" id. Hartman Lieukes, Hindeloopen Juffr. Anna Cathriena fiuit 
" 

id. Wiggert Pieters, Hindeloopen fiuit 
" id. Pieter J enties, Hindeloopen De Goede Hoop fiuit 
" 

id. Heere J arigs, Molquere De Pellekaan fiuit ,, ' 
id. Hessel Ockerse, Hindeloopen De Lieffde fiuit 

" 
id. Themme Wybrands, Hindeloopen De Swarte Kat fiuit 

" 

') Een • achter den schippersnaam duidt aan, dat hij reeds eerder is voorgekomen. 

---



--

No. van den 

Datum 
notaris (Zie 

het lijstje 
van de Naam en woonplaats van den schipper Naam en soort van het schip a. h. eind 

acte van deze 
bijdrage) 

id. J arig Sikkes Hindeloopen De Visser fluit V 
17/101690 Pieter J ansz Swan, Hindeloopen 

" 
id. Harmen Sickesz, Hindeloopen " 
id. Raeijnt Scheltes, Hindeloopen 

" 
id. Dries Aldertsz, Hindeloopen " ~ 
id. Raijte Alders, Hindeloopen ~ 

" 
id. Bauke Pietersz, Hindeloopen 

" 
id. Jouke Vettis, Hindeloopen 

" 
22/7 1692 Obbe Jelles, Makkum De Profeet Elias tjalk VI 

r 

22/6 1696 Reurt Hillekes, Woudsom (= Woudsend) tjalk 
" 

id. Jan Tadisz, Wartena(ar) tjalk 
" 

8/5 1700 AIle AIkens, Slooten tjalk VII 
27/11 1700 Hidde Alles Kat, Hindeloopen De Kat fluit " 21/2 1703 Luytje Meynders, de Jouwer (= Joure) 't Wapen van de Jouwer tjalk VIII 
.6/121712 Jan Heeres, Hindeloopen Otten Spoor X 

id. Sybolt Wiggers, Hindeloopen Casper & George 
" 

id. Allert J ppes, Hindeloopen De Goede Hoop is mijn naam 
, 

" 
id. Sibbele Driessen, Wae(r)ns Het Paradijs 

" id. Tjeert Olferts, ? De J uffrouw Elisabeth 
" 

15/9 1714 Hendr. Meynes de Vries, Molqueren De Josua fluit " 
4/4 1715 Evert Juntjes, Hindeloopen 

" 
6/4 1715 les Barents, Hindeloopen De Drie Gebroeders fluit VII 
9/4 1715 Sible Aukes, Warns De Hoop fluit " --



12/4 1715 J elle N annings, ? 
13/4 1715 Jievert Dirksz, ? 
23/4 1715 Derck J elles, Ameland De Vergulde Melckmeijt fluit VII 

2/5 1715 Romke Cornelisz, Hindeloopen Maria fluit 
id. Dries Driesz, Hindeloopen De Jager fluit 

4/5 1715 Sicke Harmensz, Hindeloopen De Witte Winthont fluit 
id. Sicke Jappesz, fluit 

7/5 1715 Lolcke V reriks, Hindeloopen De Swarte Kat fluit 
id. Albert J ansz, Hindeloopen De Propheet Moses fluit 
id. Haring Albertsz, Hindeloopen De J uffrouw Sara fluit 

8/5 1715 Douwe Tettes Graaf, Hindeloopen fluit 
id. Sierd Ages, Hindeloopen De Vreede fluit 
id. Harmen Ages, Stavoren De Eendragt fluit 
id. J ongen Boldewijns, Hindeloopen De Simson fluit 

5/7 1715 Dries Tijmonsz, Hindeloopen Het Rat van Avonturen fluit 
29/7 1715 Enke Fredriks, Ameland De Juffrouw Alida galjoot 

1/8 1715 Corn. Fopkes, Ameland fluit 
6/8 1715 Haye Baukes, Hindeloopen De Juffrouw Elisabeth fluit 

t:i 18/101715 Tiede Lollingh, (ws) Hindeloopen Weltevreden galjoot U\ 
27/3 1716 Pieter N annes, Hindeloopen 't Vergulde Hart fluit 
28/3 1716 Haye Bonnes, Hindeloopen De Juffrouw Anna fluit 
5/5 1716 Pieter Alberts, Hindeloopen De Jager in de Bomen fluit 

18/11 1726 Ids Aukes, 
id. J oucke Esges, }"all' ,mak '" tjal""'hipJ"'S. ko", .. d. m'; 
id. Tjeert Janse Trompetter, . .. .. balken van -de Rijgerstieg bij Hamburg" I VIII 
id. Thomas Murrekes, 

2/1 1732 Auke Claas, Warga (verongelukt 9/12 1731 bij Ameland) I XII 
15/12 1739 Douwe Abrams, Borkum (= Workum?) in 

Vrieslant 
27/7 1741 lacob Oepkes, De longe Eva galjoot 
18/3 1745 Sietje Gerritsz, De Zeepost hoeker XI 
7- 1/3 1745 Lieuwe Qbbes, 't Zeepaert galjoot XIII 



No. van den 

Datum I notari, (Zi. 

van de Naam en woonplaats van den schipper Naam en soort van het schip 
het lijstje 
a. h. eind 

acte van deze 
bijdrage) 

I 

31/3 1745 Kersje Jans, De Juffrouw Debora fluit 'I XI 
1/4 ·1745 Doede N agtegaal, (Hindeloopen) De Nieuwe Wijnberg fluit 
3/4 1745 Fijke Hansen De Jacob fluit 
5/4 1745 Jappe Pietersz Swaan, Hindeloopen De Vrouw Geerlruid fluit 
6/4 1745 Jappe Ymes Stu urman (dir.) Hindeloopen De J onge Stu urman fluit t:i. 

Foeke Jappes (schipper), id. '" 6/4 1745 Sible Enkesz, Hindeloopen Diemen fluit 
6/4 1745 Jan Rinsen, Ameland De Jonge Dirk fluit 
9/4 1745 Jappe Heyes, Hindeloopen De Vrouw Antonia fluit 
9/4 1745 Douwe Hanse (dir.), Hindeloopen De Maria fluit 
9/4 1745 Claes Pietersz Wijnberg, Hindeloopen De J ouge Gerrit Magdalena fluit XI 
8/5 1745 Hendrik Zilles, Woudsend 

14/5 1745 Barent Douwes, De Jonge Jan dekgaljootschip 
20/5 1745 J elles (of Jilles) Cornelisse, De Twee J annen galjoot 
27/7 1745 Cornelis Eekes, De Vrouw Juditha fregat 
4/9 1745 Luijtje Pieters, Hindeloopen Arentsmeer fluit XVII 

17/1 1746 Gerrit Botes, De Vrouw Georgina Josina hoeker XI 
17/1 1746 Anne Cornelisz, Esina Ca tharina hekbootschip 
26/7 1746 Hilke Hiddes, Pieter Kool (diL) Castricum XIX 

id. Sible Euwes, Koudum De J uffrouw Fietsia (lees: Tietsia) 
id. Aede Pieterse Kievit, 

9/5 1747 Lieve Lolkes ·van Nes, "wonend te Amster-
dam", I De Margaretha Galey XIV 



3/8 1747 . Fedde MeUes, De Margaretha & Jacoba hekbootschlp XI 
29/8 1747 Garbrant Douwes, "in Vrieslant" De Elisabeth smak 
22/1 1750 Rinke Aukes, De Seepsiederij XIV 

id. Ale Fredriks, Bloemendaal 
22/1 1750 Douwe Teunis, De Vreeden XIV 
20/3 1755 Sijke Pietersz, De Hendrik smak XVII 

6/11 1755 Pieter Luijtjes, Hindeloopen Arendsmeer fluit 
10/121757 Gerrit Cornelisz Luitjes, Ameland De Jonge Dirk driemasthoeker XVIII 
15/6 1762 Luijtje Pietersz Eeltjes, De N oordstar XXII 

id. Louw Jans Heynema; dir.: Heerke Schoo-
negevel te Dokkum, Hendrik & Maaike 

7/10 17621 Alderd Joosten (dir.) 

} Hind,joopen 

De Vrouw Johanna 
Reijn Broers (dir.) De Juffrouw Elisabeth 
Douwe Reyntjes (dir.) Vegt en Hoven 
Age Broes (dir.) De Jonge Juffrouw Neletta 

11/121767 Siebe Remmers, De Resolutie 
id. J oUe Siebles, De Vrouw Magdalena 

?/121767 Luyke Broers, Meerberg aan de Rhyn t-.) 

25/6 1768 Doede Baukes, De Vreede kof XVIII "-J 
"-J 

11/1 1770 Ide Douwes, Hilgonda 
id. Simon Doedes, Meerburg aan de Rijn 
id. Bauke Sipkes, De Rog-akker 
id. Wijntje Adriaans, De Roggeblom 
id. Jan Jansz Wopkes, Jacob & Catharina 
id. Jan Douwes, De Jonge Mattheus 
id. Claas Kempis, De Vrindscha p 

11/7 1771 Sjiert Igesz Blom, Hindeloopen De Gouds Blom katschip 
22/3 1773 Siert Kat, Hindeloopen De Kieviet fluit 

6/8 1773 Hille Joosten, Joost Alderds 
(dir.), Hindeloopen I De Vrouw Cornelia fluit 

24/11 17731 J eUe Poppes The Union galjoot 



---

I 

No. van den 

Datum 
notaris (Zie 

I het lijstje 
van de Naam en woonplaats van den schipper N aam en soort van het schip a. h. eind I acte van deze 

bijdrage) 

29/11 1773 Frederik Lammerts, Lammert 
Annes (dir.), Hinde)oopen De Liefde fluit XVIII 

28/4 1774 Heere Joosten, Joost Alderd, I 

(dir.), Hindeloopen Vegt en Hof fluit " 
I 

1/101774 Cl. Aldersz, Wiger Pietersz. v. t-) I 
d. Werf (dir.), Stavoren De J onge Alderd kof 

...., I 

" 
()) 

22/121774 Eeuwe Pieters, De Abram en Jacob XXII 
9/1 1775 Simon Doedes, LuikeBroers( dir. )Hindeloopen Meerburg fluit XVIII 

id. Gerrit Teekes Zwart, Herma-
nus Balk (dir.), Harlingen De Lindeboom hoeker 

" id . Rijntje Douwes, Douwe Reijn-
tjes (dir.), Hindeloopen Vecht en Hoff galjoot .. 

id. Corn. Hiddes, De J onge Everhard galjoot .. 
id. J elle J elles, De Vrouw Susanna galjoot .. 
id. Homme Sjierds, Joost AI-

derds (dir.), Hindeloopen De Vrouw Johanna fluit .. 
id. J oUe Sibles*, De Vrouw Magdalena galjoot .. 
id. Luitje Pieter(s) Eeltjes, * De N oordstar hoeker .. 
id. Jan Alderds, De Vrouw Margaretha fluit .. 
id. Luike Boers (sch. en dir.), Hindeloopen De J onge Tymon fluit .. 
id. Corn. Riekels, (eertijds:) De vrouw Maria 

-. - Magdalena (nu:) De Hopen-
de Visser fluit .. 



9/ 1 1775 Auke Rinkes, De 1:wee Gebroeders galjoot XVIII 
6/2 1775 Douwe Rijntjes, Hindeloopen De Goede Verwachting fiuit 

12/6 1775 Oeke Sierds, De Vrouwe Catharina fiuit 
24/7 1775 Wyntje Adriaansz, De Jonge Roggebloem fiuit 

id. Wiebe Joosten, Joost Alderds 
(dir.), Hindeloopen I Scheibeek fiuit 

5/2 17761 Broer Jacobs, Elbarta & Beata fiuit XVIII 
29/3 1776 Hielke Fokkes, Joost Alderds 

(dir.), Hindeloopen fiuit 
id. I Jan Dirksz Duyff, Luike 

Broers (dir.), Hindeloopen Drie Gezusters fiuit 
9/6 17761 AIle Mijnes, Hendrik & Susanna 

17/101776 Willem Imkes, Jacob en Geertruij fregat 
id. Gerrit Teekes Swart., Her-

manus Balk (dir. nu te) Leeuwarden De Lindeboom hoeker 
id. Jan Melgertsz. Zorg en Yver snaauwschip 
id . Jacob Oones (w.s.: Oenes) De Goede Vriendschap galjoot 

9/111776 Homme Piers, Joost Alderds tv 
(dir.), Hindeloopen fiuit 

..., 
'" 22/ 11 1776 Hidde J ansz Bakker, (Hindeloopen) Holland driemasthoeker XVI 

20/121776 Anne Jansz Neij, De J onge Akkerman galjoot XVIII 
id. Cornelis Hiddes, De Jonge Everhard galjoot 
id. Hidde J ansz Bakker·, Hindeloopen Hollandia hoeker 
id. Auke Wiebes, Jan Heyes 

Visser (dir.), Stavoren I De Kindskinderen kof 
id. I David Hilles, Jan Garbrandsz 

(dir.), W'Orkum De Twee Gebroeders kof 
id. Auke Rinkes, De Twee Gebroeders galjoot 
id. Geele Joukes de Ruiter De Vrouw Margaretha fiuit , 
id. Jan Reindertsz, Hollandia hoeker 
id. Claes Reinders, De J uffrouw Maria galjoot 
id. Joost Alderts (dir.), Hindeloopen De Petronella fiuit 



No. van den 

Datum 
notaris (Zie 

het lijstje 
van de Naam en woonplaats van den schipper N aam en soort van het schip a. h . eind 

acte van deze 
bijdrage) 

20/12 1776 Homme Sjierds, Joost Alderts 
(dir.) , Hindeloopen De Juffrouw Johanna fluit XVIII 

id. Wiebe Joosten·, Joost AI-
derts (dir.), Hindeloopen Scheibeek fluit 

id . Here Joosten·, id. Vegtenhof fluit gg id . Hille Joosten·, id. Cornelia Helena (gebleven) fluit 
id. id . id . (dan op de Antonia Cornelis) fluit 

9/3 1778 Doede Annes, Luyke Broers 
(dir.), Hindeloopen De Stad Hindeloopen fluit 

22/3 1778 Wiebe Joosten· , Joost Al-
ders (dir.) , Hindeloopen De Vrouw Cornelia Helena fluit 

21/4 1778 Jan Imkes, Middelhoven flu it 
1/6 1778 Willem Imkes, Jacob en Geertruida fregat 

2/12 1778 Sibe Cornelisz Rotgans, Dirk & Johannes galjoot 
26/2 1779 -, Freerk Lammerts, burge-

me ester (dir.), Hindeloopen Bosch & Hoven fluit 
12/3 1779 Claas Albert(s), Broer Wig-

gerts (dir.), Hindeloopen De Twee Gezusters fluit 
5/7 1779 Simon v . Putten (tevens dir.), Hindeloopen 't Vertrouwen fluit 
9/7 1779 Ysbrand Olfertsz, De Goede Wil galjoot 

20/7 1779 Sjoert v. Putten, Simon v . 
Putten (dir.) , Hindeloopen De Jonge Jappe fluit 

id. Jacob Je11es, De Jan en Hendrik hoeker " . 
'"' 



20/7 1779 
id. 
id. 

Jan Luitjes, 
Bouke Fredriksz, 
N olke Lammerts, Heere 

Dircksz (dir.), Hindeloopen 
id. Rieuwert Alberts 

7/4 1780 Vrongel (w.s.: Fonger) Lam-
merts, Ide Douwesz (dir.), Koudum 

15/4 17801 Renne Rennesz, 
15/4 1780 Siert Abes Kat, Abe Broers 

Kat & Zonen (dir.), Hindeloopen 

5/6 1780 
12/8 1780 

id. 
30/9 1780 
30/3 1781 

Okke Sierds 
Theunis Meynderts, 
J elle Poppes·, 
Sieuwert Alberts, 
Barend Holke (eerder: Heere 

Luijtjes), 

26/4 17811 Hidde Jansz Bakker·, 
15/121781 Nolke Lammertsz·, 

11/1 17821 Jelle Poppes·, 
id. Ysbrand Olferts, 
id. 

20/1 1782 
2/2 1782 

N anne Eijberts, 
Hans Teijkes (lees: Feijkes), 
Gerrit Sietjes, Heeg, Fonger 

Hindeloop~n) 

en Schutte de Haan (dir.), Leeuwarden 
25/2 17821 Rink Olfers, 
11/3 1782 Jan Reinderts·, 

I 'fWapen van Spiers 
De Nicolaas 

't Wapen van Hindeloopen 
De Catharina 

De Vrouw Alida Theodora 
De Goede Verwachting 

hoeker 
fluit 

fluit 
fluit 

fluit 
kof 

De Kieviet (gebouwd in 1780, 
dus niet hetzelfde als dat van 
van 1773) flu it 

De J onge Jacob fluit 
Cornelia Petronella tweemast galjoot 
De Unie tweemast galjoot 
De Vrouw Catharina fluit 

De Vrouw Johanna Jacoba 
(eerder: De jonge Catharina) fluit 

De Geertruida fluit 
't Wapen van Amsterdam (er 
stond eerst : Hindeloopen, zie 
boven). fluit 

d'Unie galjoot 
De Goede Wi! . galjoot 
't Nieuw Genoegen galjoot 
De Tijd fluit 

De Vrouw Sophia 
De Waakzaamheid 
Margaretha 

smak 
galjoot 
fluit 

XVIII 

XVI 

XVI 
XVIII 
XVI 

VIII 

XVI 

XVIII 

~ 



Datum 
van de 

acte 

16/3 1782 

20/3 1782 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
16/4 1782 

30/7 1782 

Naam en woonplaats van den schipper 

Broer Mellesz de J ong (mis
sehien te Amsterdam, waar 
de directeur Meindert Broers 
woont), 

Jan Pieters, S. Sijlstra (dir.), Sneek, 
Rentje Johannes, Jac. Jacobs, 
Workum, & Auke Jacobs, 
Stavoren (dir.), 

Meyndert Hendriks, Klaas 
Meintz (dir.), Leeuwarden 

Joh. Jans Bakker, Auke Ja-
cobs (dir.), 

Haring Romkes, Hessel Jo-
hannes (dir.), Workum 

Johannes Ypes 
Tjelling Tromp (vroeger com

mandeur) 
Roelof Broers 

5/4 1783 Gouke Obbes 
id. Luytje Roelofs de Koe 
id. Jacob Alderds 
id . Douwe Annes de Vries 

Naam en soort van bet sebip 

De Jonge Jan & Carel fluit 
't Wapen van Opsterland 

De Vrouw Maria Petronella 

De Jonge Yntema 

Anna & Geertruijda 
Juffrouw Anna 

De Bailluage van Blois 
Sans Souci (eerder: 
buyse) 

Berentje Haperts 
De Vriendscbap 
De Jonge Pompejus 
De Stad Hasselt 

fluit 
Enc

fluit 

boeker 
smak 
kof 

No. van den 
notaris (Zie 
bet lijstje 

a. h. eind 
van deze 
bijdrage) 

XVIII 
XXII 

XVIII 

XVIII 
XXII 

~ 
t-J 



11/4 17831 Wiebe Joosten I De Goede Hoop fiuit XVIII 
8/8 1783 Hildrik Jansz Melchersz (te-

vens dir.) De, Neptunus barkentijn of brik 
25/11 1783 Claas Douwesz de Vries De Henrick driemast galjoot 
16/1 1784 Sicce Fennema De Zeeploeg hoeker 
20/2 1784 J eldert J ansz Groot tjalk 

7/4 1784 Cornelisz Hiddesz Felix Meritis hoeker 
6/5 1784 Tade Volkerts De Vriendschap fiuit 

id . Lammert Rademaker De Vrouw Maria fiuit 
id. Claas Reinderts De Jufvrouw Maria fiuit 
id. Gerrit Reinderts Maria & Catherina fiuit 
id. Nanne Hofker De Vrouw Sara hoeker 
id. Jan Rijnderts De Margar~tha fiuit 
id. J arig Nicolaas De Patriot fiuit 
id. Broer Mellofsz de J onge*, De J onge Jan en Caarel fiuit 
id. Foppe J ansz Brouwer De Vrouw Elisabeth fiuit 
id. Age Obbesz De Juffrouw Neeltje kof 
id. Jac. Lubbertsz Veltkamp, J . t-..) 

D. Siersma (dir.), Dokkum Ybelyna kof ~ 
id . I Reindert Luitjes Adriana Petronella hoeker 

2/7 1784 Aldert de Vries De Vreede hoeker 
7/121784 David HolIes, Jan Gerbrands 

(dir.), Workumin I De Twee Gebroeders kof 
id. I Aart J urriaensz, Alderd Vriesland 

Joosten (dir.), Hindeloopen Scheibeek fiuit 
id. Wybrand Rinks (dir. als boven) Vecht & Hof fiuit 
id. Wiebe Douwes De Goede Verwachting fiuit 

10/1 1785 Barend Jansz Nagtegaal Hindeloopen Maria & Catharina fiuit 
12/4 1785 David Hilles, Jan Gerbrands 

(dir.), Workum in Vriesland 
(zie boven) I De Twee Gebroeders fiuit \ 

J6/6 1785 I Foppe Baas Catrina Sara Henderina galjoot XX 



No. van den 

Datum 
notaris (Zie 
het lijstje 

van de Naam en woonplaats van den schipper Naam en soort van het schip a. h. eind 
acte van deze 

bijdrage) 

15/9 1785 Doeytie Thomas, - fluit XX 
I1fl11785 Tjerk Jansz Klapper, - De Henricus galjoot 

" 
12/5 1786 Rikker Pietersz, - De Vrouw Neeltje hoeker XVIII 
9/6 1786 Comelis Doedes de J ong, De Vrijheid galjoot 

" 
1/8 1786 Tiede Christiaansz, - De Maria (in 't zelfde jaar, 

~ 31/8, galjoot genoemd) fluit 
" ~ 

22/1 1787 One Cornelisz· De Vreede hoeker 
" 

29/7 1788 Comelis Foppe, Foppe Cor-
nelis (dir.) - galjoot 

" 
8/8 1788 CIa as Douwes de Vries·, - Henrick galjoot 

" 
2/10 1788 Siert Bloem· (dir.), Hindeloopen De Goudsbloem katschip 

" I 13/101789 Aart Jurriaansz·, Ald. Joos- I 

ten (dir.), Hindeloopen Scheibeek flllit I 

" 
id. Dirk Gerr. Swart, Herm. -Balk (dir.) , Vriesland Lindeboom hoeker 

" 
id. Pieter Willems, Luijke Broers 

(dir.). Hindeloopen De J onge Tijmon fluit 
" 

id. Wiebe Douwes·, Ald. Joos-
ten (dir.), Hindeloopen De Goede Verwachting fluit " 

id. Jan Duijff, L. Broers (dir.), Hindeloopen De Drie Gezusters fluit 
" 

id. Doede Annes·, id., De Stad Hindeloopen fluit 
" 

id. Fokke Henne (later: Henge). Catharina Gesina fregat " 
id. Okke Sierds·, De Jonge Jacob fluit " 

-



13/10 17891 Elle Douwes, Ald. Joosten 
(dir.), Hindeloopen De Goede Hoop fluit XVIII 

id. Wijbrand Rinkes·, id. Vecht & Hof fluit 
id. Homme Sierds, Het Vertrouwen fluit 
id. Oept Sierds, De Stad Edam hoeker 
id. Reijtje Douwes, L. Broers 

(dir.), Hindeloopen De Vriendschap fluit 
18/101789 Tade Volkerts·, De Vriendschap fluit '1 XX 

id. Lammert Rademaker·, De Vrouw Maria fluit 
id. Claas Reyndertsz·, De Jufvrouw Maria flu it 
id. Gerrit Reyndertsz·, Maria & Catherina fluit 
id. Jan Reindertsz·, Margaretha fluit 
id. Nanning Hofker·, De Vrouw Sara hoeker 
id. Corn. Reijndertsz, Harmonie snauwschip 
id. Foppe Jansz Brouwer·, De Vrouw Elisabeth fluit 
id. Age Obbes, De Jufvrouw Neeltje kof 
id. Reyndert Luijtjes, Adriana Petronella hoeker XX 

1/12 1789 Remke Olpherts Hoijman, De Vriendscha p smak XVIII t-O 
8/12 1789 Fonger Lammerts, Ide Dou- ~ 

wes (dir.), Koudum Theodora fluit 
id. Sybrand Feddes, Johanna fluit 

4/5 1790 Eeltje Sjoerds, De Vrouwe Catharina fluit 
7/5 1790 Rytje Wybrands, De J onge Willem hoeker 

20/5 1790 Pieter Cornelis, Hajo Jansz 
Visser (dir.), Stavoren De J onge Reindert kof 

6/2 1791 Tjerk Henge, Sara en Maria fluit 
11/5 1792 Oep Sierts, De J onge Simon hoeker 
31/7 1792 Teunis Douwes, De J onge Nicolaas galjoot 
12/1 1793 J ac. Reynderts, De Eykeboom hoeker XV 
7/1 1794 Barend Wybrands, Maria Cornelia tjalk XVIII 

21/5 1794 Auke Rinkes, De J onge Nicolaas hoeker XV 
id. O(e)ne Cornelis·, De Vreede booker 



No. van den 

Datum I .otarls (Z;, 
het lijstje 

van de Naam en woonplaats van den schipper Naam en soort van het schip a. h. eind 
acte van deze 

bijdrage) 

1/9 1794 Reiner Hendriks, De Gerardus fluit XVIII 
id. Sybrand Feddes, Cathrina & Johanna fluit I , 

id. Jelle Abrams, Cornelis & Dirk fluit 
id. Hermanus Murk (s), De Vrouw Agatha fluit 
id. Hidde Hommes, Vissers Hoop fluit t-) 

00 
id. Fonger Lammerts, De Vrouw Alida Theodora fluit 0-

11/4 1796 Jan Reinderts·, De Magdalena fluit 
12/7 1796 Dootje Thomas, De Eensgezindheid hoeker 
30/1 1797 Yntje Hendriks, Heylke A. 

Tromp (dir.), Woudsend I De J one Pop(k)jen Tromp kof 
15/3 17991 Jan Hiddes Seba*, Maria & Catharina fluit 
1/6 1799 Hermanus Falkema, Jan 

Kleinhouwer (dir.), Lemmer 1 Friekien Kleynhouwer kof 
30/1 1800 I Olfert Martens, De Jonge Jacob fluit 

id. Ulbe Obbes, J eye Wiggerts 
(dir.), Hindeloopen I Holland fluit 

id. I Jac. Jacobsz, Freerk Lam-
merts (dir .), Hindeloopen I De Calcoen fluit 

id. I Jan Hendriksz, Simon Hes-
sels (dir.), Hindeloopen 1 De Windhond fluit 

29/10 18011 Dootje Thomas·, De Eensgezindheid hoeker 
17/5 1802 Alderd J ans, Fredr. Lam-

mers (dir.), Hindeloopen I Vreede & Vrijheid fluit I 
- -- _ I -----



17/5 18021 Wybrand Rinkes·, Ald. Joos-
ten (dir.), Hindeloopen I Vecht & Hof £luit XVIII 

20/5 18021 Teunis Douwes, De J onge Nicolaas galjoot 
15/8 1808 Tyme Frederiks, Anne Siet-

jes (dir.), Hindeloopen I Bosch & Hove £luit 
id. I Corn. Pietersz Panten( ?), 

Sietje Lammers (dir.), Hindeloopen I De Vriendschap £luit 

~ 
""-l 



No.5. - ZEESCHEPEN IN DE ZAANSTREEK VOOR FRIESCHE REKENING GEBOUWD OF GEKOCHT 1), 1652-1790 

No. v. d. 
Notaris 

Datum Naam van den Naam en woonplaats van den op- Naam en soort van het schip, lengte (Zie het 
van ver- groot-soheep- drachtgever (of kooper) die vaak Bouwjaar in voeten lijstje a. 
melding maker de schipper is . h . eind 

van deze 
, bijdrage) 

25/5 1652 Corn. Heijndr. Kar- Dirck J ansz, Hindeloopen v66r 1651 De J oncker van 
dinael Dronten fluit I 

15/5 1659 Jan Louwersz Binne Claesz, Caudem - - IV 
19/101659 - Pieter Lijtges, Warns - - III ~ 
24/7 1667 Ysbr. & Claas Jan-

son en Hidde Jillers, Workum - - smak 62 XXI 
16/8 1668 Willem Luycasz· Hielk~ Wybrands, Stavoren v66 1668 - smak 54 .. 
19/111668 Aris W. Boij· J elle Sibes, Harlingen .. 1668 - gaffelschip 68 .. 
28/11 1670 Willem Luycasz· Rieuwert Maartensz, Mackum 1670 of '71 - smak 58 .. 

9/7 1671 Jan Roelensz· id. 1670 of ' 71 - smalsqhip .. 
30/3 1672 ? Boijn Ottes, Koudum - De Vergulde Valek flu it VI 
28/4 1674 Aris Will. Boy· Teunis Jelles, Nes op Ameland - - smak 58 XXI 
21/2 1675 Jan Roelensz· Bartel Barteles, Stavoren - - smak 58 1

/, .. 
21/10 1676 Jan Claasz Lou· Jenne Sinnes, Vrieslandt 1676 of '77 - smak .. 
30/6 1677 - Wiebe Douwes, Gaest - - smak VI 
29/3 1680 Theunis & Jan Ger-

ritsz Schouten Broer Ryvertsz, Hindeloopen - - flu it III 
12/4 1680 - Symon J ansz Swan, Hindeloopen - De Vergulde Hen VI 
9/6 1683 Aris W . Boij· Eecke Sijes, Ameland - ' - smak 60 XXI 
2/5 1691 Teeuwis Haringh Reyndert Bouwens, Workum De Mattewis fluit 108 V 

- - -



11/12 16921Jac. Jansz Mantje 
(of Ouwejan) Bauke Pietersz, Hindeloopen XXI) 

4/4 17151Pieter Jansz Ouwe-
jan· Sijmon Reijndertsz, Warns 1686 De Lieffde £luit 126 VIII I) 

6/4 1715 Jan Leendertsz Heere J elles, Molqueren 1685 De drie Gebroeders £luit 122 
l>I 9/4 1715 Jan Leendertsz Sibolt Tjeers, 1686 De Hoop £luit 125 (') 
0 

12/4 1715 Jac. Ouwejans Jan Reijndersz, Hindeloopen 1695 Het N oortse Bosch £luit 130 I IX ?l 
e! 13/4 1715 Jac.Ouwejans Haeijtje Haeijtjes, Coudum 1703 Het Fortuyn £luit 1271

/. IX 
'" 14/4 1715 Pieter J ansz Broer J ansz, Hindeloopen 1690 De Vergulde Kie-!"l , ... viet · iluit 1201/. VIII > > 14/4 1715 Pieter J ansz Symon Broers, Hindeloopen 1696 De Stad Leyden £luit 130 :<I 
II> 
0 16/4 1715 J evert Dircksz en l>I 

-:-: Dk. Joppe W opke Eelckes, Ameland 1693/4 De Walvis · katschip VII 
~ 

19/4 1715 Pieter Baertse Theunis Lieuwes, Ameland 1697 smak 56 a 57 !:! 
2/5 1715 Jac. Jansz Ouwejan Pieter Jappes, Hindeloopen 1705 De Stat Nieu w-

jorck £luit 130 
2/5 1715 Jac. Jansz Ouwejan Fredrik Ides, Hindeloopen 1714 £luit 130"/. 
2/5 1715 Jan Sluyck Yme Hiddes, Warns 1685/6 Maria £luit I IV 

ex> 
2/5 1715 Pieter Jansz Ouwe- \() 

jan· Eecke Eeckes, Hindeloopen 1715 Voortwijck £luit 1321
/ 1 

2/5 17151Jac. Jansz Ouwejan Hessel Pietersz, Hindeloopen 1702 De Jager £luit 132 
4/5 1715 Theuwis Corn. Ha-

ring iAucke Tymonsz, Hinloopen 1713 IHet Paradijs £luit 1321
/ 1 

4/5 17151Pieter Jansz (Ouwe-
jan)· iHarme Sickesz, Hinloopen 1697 IDe Witte Winthont £luit 136 

4/5 17151Pieter Jansz (Ouwe-
jan)· IDoede Ames (of An-

nes), Hindeloopenl 1693 I De J ong~oning £luit 1321
/ 1 

4/5 17151Jac. Jansz OuwejanlDouwe Douwes, Hindeloopen 1690 £luit 128 

-0 

~~ 1) De met een * gemerkte namen komen meer dan eens bij verschillende notarissen voor. 
0) Het manuscript Iaat twijfeI, of hier VIII dan weI VII gelezen moet worden. (Noot van de Retiactie). 



No. v. d. 
Notaris 

Datum Naam van den Naam en woonplaats van den op- (Zie het 
van ver- groot-scheep- drachtgever (of kooper) die va~k Bouwjaar Naam en soort van het schip, lengte lijstje a. 
melding maker de schipper is in voeten h. eind 

van deze 
bijdrage) 

4/5 1715 Pieter Jansz (Ouwe-
jan)· Gerrit Tijmons, Hindeloopen 1696 De J onge Hille-

brant fluit 130'/. VII 
7/5 1715 Jac. Jansz Ouwejan Temme Kat, Hindeloopen 1700/1 De Swarte Kat fluit 131"/. .. 
7/5 1715 id. Heere Sijmons, Hindeloopen 1691 De Propheet Moses fluit 136'/1 .. 8 
7/5 1715 id. Barent J ansz, Hindeloopen 1709 Aagesbcrgh fluit 134'/1 .. 
7/5 1715 id. Albert Willemsz, Hindeloopen 1700 Juffrou Sara fluit 127'/. .. 
8/5 1715 Pieter Jansz Ouwe-

jan· Tide Pieters Graaff, Hindeloopen 1690/1 - fluit 130'/. .. 
8/5 1715 id. Jettje Ippes, Hindeloopen 1694 De Propheet Jonas fluit 133"/. .. 
8/5 1715 id. Hidde Tjeerts, Hindeloopen 1710 De Vreede fluit 129'/. .. 
8/5 1715 Heyndr. Corn. Ha-

ringh Hattie Hattjes, Koudum 1714 Het Fortuyn fluit 1321/ • .. 
8/5 1715 Theuwis Corn. Ha-

ringh Symon Hessels, - 1709 Prins Fredrik Hen-
8/5 1715 Pieter Jansz (Ouwe- drik flu it 130'/. .. 

jan)· - (w.s. Stavoren) 1687/9 De Eendragt fluit 134'/. .. 
8/5 1715 Ariaen J ac. Ouwe-

jan Tieert Siebouts, Hindeloopen 1709 De Hoop fluit 134'/. .. 
8/5 1715 id. Pieter Tjeerts Cool(?) Hindeloopen 1711 De Prins van V ries- , 

lant fluit 1311/ • .. 
8/5 1715 Jac. Jansz Ouwejan Boldewijn Doedes, Hindeloopen 1711 De Simson flu it 129 .. 
-- .'-- - - - -- -- - -



8/5 1715iJan Schouten iHeije Lutkes, Hindeloopenl 1701 I't Wapen van Am-
sterdam fiuit 1341/.1 VIII 

9/5 1 7151 Pieter J ansz Ou we-
jan· IWiggert Inties, Hindeloopenl 1694/6 I De Harderin fiuit 126 VII 

18/5 17151Hendr. Pietersz Ha-
ring IAllert Jippies, Hindeloopenl 1714 I De Goede Hoop fiuit t30 

23/5 17151 Dirck Claesz Ouwe-
jan J elmer Rinses, Ameland 1714 De Twee Blaue 

Potten fiuit 99 
18/5 1715 Jac. Jansz Ouwejan Jeije Heijes, Hindeloopen 1714 Het Gesigt fiuit 1301 /'1 VIII 
5/7 1715 Jac. Jansz Ouwejan Abbe Kat, Hindeloopen 17 .. De Vergulde Kat fiuit 134"/. VII 
5/7 1715 id. Rincke Jaeijes, Hindeloopen 1702/3 Het Rat van A von-

turen fiuit 131 
10/7 1715 id. Sybrant Pieters, Hindeloopen 1714 De Juffrouw Anna fiuit 1321/. 
13/7 1715 Jan Corn. K;leyn Gerrit Andries, Ameland 1715 Sint Andries smak 59 
16/7 1715 Jac. Jansz Ouwejan Riewerd Boukes, Molqueeren 1714 De Jonge Constan-

tijn fiuit 1261/. 
29/7 171;;I J anGerritsz Buys Euke Fredriks, Ameland 1707 De Juffrouw Alida galjoot 96 I ~ 

14/101715 Adr. Jacobsz Ou-
\Q 

wejan Tie(e)rt Eukes, Hindeloopen 1715 Juffrouw Elisa-
beth fiuit 121 

18/10 1715lTheuwes Corn. Ha-
ring Tiede Lollingh (voor 

. ) 1/.) w.s. Hindeloopenl Iweltevreden galjoot 83 
10/3 17161 Pieter Dircksz Baes Jochem Harms, Ameland 1696 kof 62 
27/3 1716 Jac. Jansz Ouwejan Claes Allertsz, Warns 1692 't Vergulde Hart fiuit 123 
28/3 1716 Pieter J ansz Ouwe-

jan· Bonne Haijes, Hindeloopen 1699 J uffrou Anna fiuit 126 
5/5 17161Jac. Jansz Ouwejan Hessel Pieters, Hindeloopen 1715 De Jager in de Bo-

12/5 1716 Pieter J ansz Ouwe- Taacke Broers, Hindeloopen men fiuit 1321/. 
jan· 1715/6 De Juffrou Jo-

hanna fiuit 132"/. 

--



I . 

No. v. d. 
Notaris 

Datum Naam van den Naam en woonplaats van den op- (Zie het 
van ver- groot-scheep- drachtgever (of kooper) die vaak Bouwjaar Naam en soort van het schip, lengte lijstje a. 
melding maker de schipper is in voeten h. eind 

van deze 
I 

bijdrage) 

12/5 1716 Aris Pietersz Ouwe-
jan· Broer Ages, Hindeloopen 1715/6 De Stat Santen fiuit 131 1

/. VII 
14/5 1716 Theuwis Corn. Ha-

ring J eUe Tomas, Hindeloopen 1715/6 De Hoop fluit 134 
" 

tv 
\() 

14/5 1716 Hendrik Haring Willem Wipkes, Hindeloopen 1715/6 Het Paradijs fluit 131'/. " 
tv 

16/5 1716 Pieter J ansz Heere Hessels, - 1692 De Prins Frederik j 

Hendrik fluit 130 
" 26/5 1716 Pieter J ansz Ouwe-

jan· Pieke D. Kramer, Hindeloopen 1709 De Anna (nu Jon-
ge Barend) flu it 112 

" 20/7 1716 Dirck Jansz Owejan Botte Teeckes, Ameland 1716 Het Nieuwe Pot as-
vat fluit 123 

" 23/7 1716 Claes Heyndr. 
Sluijck Gerbrant Sijtjes, Hindeloopen 1716 De Pasensie fluit 127 

" 15/9 1716 Pieter Corn. Louwe Reyndert Bonnes, Vrieslant 1706 - fluit 99 
" 11/6 1719 Corn. Dircksz Tee-

wes Pieter Sieuwertse, Hindeloopen 1709 De Jonge Chris-
5/4 1745 ClaesDircksz Ouwe- tina katschip 1151

/ • VIII 
jan· Jappe Pietersz Swaan,Hindeloopen 1727 De Vrouw Geer-

truid fluit 130'/. XI 

----





No. v.d. 
, Notaris 

Datum Naam van den Naam en woonplaats van den op- Naam en soort van het schip, lengte (Zie het 
van ver- groot-scheep- drachtgever (of kooper) die vaak Bouwjaar in voeten lijstje a. 
melding maker de schipper is h. eind 

van deze 
bijdrage) 

20/3 1778 Wed. Dirk Duyn Joost Alders (dir.), Hindeloopen 1778 De Vrouw Corne- XVIII 
lia Helena fluit 143 

" 4/9 1778 Jacob Lam - - De Nicolaas fluit XVI 
26/2 1779 Claes Simonsz Heyn Freerk Lammerts ~ 

(dir.), Hindeloopen 1779 Bosch & Hoven fluit 142 XVIII ,j:I. 

12/3 1779 Wed. Dk. Duyn Broer Wiggertsz (dir.) Hindeloopen 1779 De Twee Gezusters fluit 141'/. " 
5/7 1779 Pieter J. Visser Simon va.n Putten 

(dir.), Hindeloopen 1779 't Vertrouwen fluit 140 " 
14/8 1779 Jacob Ouwejan Corn. Meijndertsz, Ameland - - galjoot 94 XVI 
15/4 1780 Wed. Dirk Duyn Abe Broers Kat, Hindeloopen 1778 De Kieviet flu it 1421

/. " 
12/8 1780 Jacob Ouwejan - 1780 Cornelia Petronel- , 

la tweemast-galj oot 
" 

12/8 1780 id. - 1780 De Unie tweemast-galjoot 
" 

30/3 1781 Wed. Hendr. Stuur- -
man - - - " 

26/4 1780 Pieter Duyn - Geertruide fluit 
" 

16/101781 Jac. Ouwejan Wiggert Driesz, Hindeloopen 1781 De Standvastig-
heijt fluit 143 

" 
23/101781 Hendr. Stu urman - 1777 De J an en Hendrik fluit " 
21/11 1782 Jac. Ouwejan Tijmen Driesen, Hindeloopen 1782 Holland fluit 145 

" 
11/4 1783 Adr.Ouwejan Aldert Joosten (dir.), Hindeloopen 1782 De Goede Hoop fluit 141'/. XVIII 

-



-----
\LuYke Broers (d~, 11/4 1786 Pieter Duyn Hindeloopen\ 1786 \d'Vriendschap fluit 142 XX 

12/7 1786 Jac. Ouwejan Maria eendeks-galjo_ot XV 
13/2 1787 Wed. Hendr. Stuur-

man I 1780 IMaria (later : 't For-
tuyn) fluit 

" 26/10 17901 Jan Bast Hassel-
man I Fredrik Lammers, Hindeloopenl F90 ILevina en Jacobus fluit 142 

t-.> 
~ 
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LIJST VAN ZAANDAMSCHE NOTARISSEN, GEBRUIKT BIJ DE SAMEN

STELLING VAN DE NOS. 4 EN 5 VAN DEZE MEDEDEELI NG. 

(DeprotocoIlen berusten aIle in het R.A. te Haarlem.) 

I Jan J elisz van Breen XII Philip v. d. Stengh 
II Isbrant van Houwert XIII Quintijn v . d. Ven 

III Am. Alb. N eeff XIV J urriaen Faber 
IV Corn. Dircks Kleyn XV Pieter Leur 
V Sebastiaen Huys XVI Willem Hondius 

VI Joh. v. d. Stengh XVII Michiel Beets 
VII Simon Oosterhoorn XVIII Jacob Pet 

VIII Abrah. Brinckman XIX Hermanus Ploegstert 
IX Daniel Leijts XX Willem Bas 

X Hendrik Kreet XXI Gerrit Swart 
XI Claas Oosterhoorn XXII Robertus de Vries 



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1936 

Ret afgeloopen jaar is van groote beteekenis voor onze Ver
eeniging geweest. 

Reeds in het begin van 1936 gewerd ons van de zijde van het 
gemeentebestuur van 's-Gravenhage de mededeeling, dat door de 
gemeente na afloop van het bestaande huurcontract geen sub
sidie meer zou worden verleend. Daar het uitgesloten was, dat de 
Vereeniging de vrij hooge huur uit eigen hoofde zoude kunnen be
talen, waren wij hierdoor in de noodzakelijkheid gebracht de huur 
vanhet archiefgebouw, waarin wij veertien j aargehuisvestwarenge
weest, op te zeggen. Deze liep op 30 September 1936 af, zoodat wij 
moesten zorgen, dat op dien datum het gebouw ontruimd was en 
onze uitgebreide archieven een nieuw onderdak hadden gevonden. 

Om verschillende redenen stond van den aanvang af het be
stuur het verwerven van een eigen gebouw als de meest wensche-
lijke oplossing voor oogen. . 

In de eerste plaats om financieele redenen. 
Een ruim gebouw als voor de verzamelingen der Vereeniging 

noodig is, zou opnieuw voor langen tijd gehuurd moeten wor
den en, dit was de vroegere ervaring, een vrij groot bedrag 
aan huur vragen, te groot naar aile waarschijnlijkheid voor de 
financieele draagkracht der Vereeniging. De tweede reden wees 
nog sterker in de richting van een eigen behuizing. Tot nu toe 
waren de belangrijke verzamelingen reeds eenige malen verhuisd, 
en bij elke verplaatsing werd het moeilijker een geschikt gebouw 
te vinden. Ret werd nu de tijd geacht onze historische verzame
lingen een vast onderdak te geven, dat voortaan als centrum van 
het wetenschappelijk werk der Vereeniging zou kunnen dienen. 

Wij vonden de gewenschte ruimte en hechtheid, gunstige lig
ging alsmede niet te hoogen prijs vereenigd in het perceel Laan 
Copes van Cattenburch 83, te 's-Gravenhage. De koopprijs be
droeg voor het huis met grooten tuin f 16.500.-, waarop een 
hypotheek ten bedrage van f 11.000.- tegen 4% werd genomen. 



XXX JAARVERSLAG VAN RET BESTUUR OVER 1936 

Voorts werd hiervoor nog 12000.- tegen dezelfde rente elders 
geleend. Het wi! het bestuur voorkomen, dat hierdoor een niet 
te zware last op de Vereeniging is gelegd. 

Bij een oproep, tot een aantal vrienden der Vereeniging ge
richt, mocht reeds een bedrag ontvangen worden, dat ons in 
staat stelt een begin te maken met de delging der hypothecaire 
schuld. 

Het spreekt vanzelf, dat de verhuizing, die 1 September begon, 
veel tijd en veel moeite heeft gekost. Dat het gelukt is de zeer 
omvangrijke archieven niet alleen over te brengen, maar dit in 
goede orde te doen en ze dadelijk weer in rekken op te stellen, 
is aan de onvermoeide toewijding van onze commies te 's-Gra
venhage, mejuffrouw W. van der Burg, te danken. Wij brengen 
haar daarvoor allen lof. 

Ongeveer 1 November waren de verzamelingen weer voor 
raadpleging van de bezoekers toegankelijk, en ongeveer 1 De
cember waren de inrichtingswerkzaamheden afgeloopen. Tot nu 
toe voldoet het nieuwe gebouw zeer goed aan de verwachtingen. 

Tot ons genoegen verklaarde de gemeenteraad van 's-Graven
hage zich in haar vergadering van 1 December 1936 bereid den 
termijn, waarvoor het de lokaliteiten in een tweetal scholen in de 
Colenzostraat en in de Hilversumschestraat beschikbaar had ge
steId, tot wederopzegging, doch uiterlijk tot 1 October 1939 te ver
lengen. In verband met de verhuizing werden eenige collecties uit 
het hoofdgebouw daarheen overgebracht. 

Tot ons leedwezen berichtte onze nieuwe bibliothecaresse me
juffrouw M. Jurriaanse ons in den loop van het jaar, dat zij 
wegens haar benoeming tot adjunct-archivaresse te Colombo 
(Ceylon) onze bibliotheek ging' verlaten. Als haar opvolgster 
werd mejuffrouw J. M. s'Jacob, docta. in de geschiedenis, te 
Zwolle, aangewezen, die op 1 J anuari 1.1. haar nieuwe functie aan
vaardde. 

Tot voldoening van het Bestuur kon ook dit jaar door het Boe
kenfonds, zij het ook op beperkte schaal, tot het aankoopen van 
zeldzame werken worden overgegaan. 



J AARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1936 XXXI 

De Publicatie-commissie kwam dit jaar niet bijeen. 

Een belangrijk feit in het leven onzer Vereeniging was het af
treden van onzen voorzitter, prof. dr. H. Brugmans, die voor een 
jongere meende plaats te moeten maken. Hem zij op deze plaats 
voor al hetgeen hij vele jaren lang, zoowel als bestuurslid, daama 
a]s onder-voorzitter en als voorzitter, voor de Vereeniging ge
daan heeft, hartelijk dank gebracht. 

Als zijn opvolger werd door de Algemeene vergadering jhr. dr. 
P. J. van Winter aangewezen. 

Als nieuwe Ieden van het Bestuur werden mr. A. Ie Cosquino 
de Bussy te Amsterdam, prof. dr. P. Geyl te Utrecht, mr. H. C. 
Hintzen te Rotterdam en mr. A. J. Matthes te Soerabaja be
noemd. Mej. dr. Leonie van Nierop trad als nieuw lid tot het 
Dagelijksch Bestuur toe. 

Het aantalleden der Vereeniging bedroeg 421, tegen 471 in het 
vorige jaar, terwijl dat der donateurs, donateurs voor het leven, 
leden van het Publicatiefonds en Ieden van het Boekenfonds resp. 
13,38,21 en 54 of tezamen 126 bedroeg, tegen 121 in het vorige 
jaar. 

Het door den directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 



\ 

VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1936 

De belangrijkste gebeurtenis voor het Archief in het" afgeloopen 
jaar was de verhuizing naar het eigen gebouw in de Laan Copes 
van CaUenburch 83. Reeds in April werden de voorbereidende 
maatregelen voor het overbrengen van de verzamelingen getrof
fen. TeneiJlde verwarring tusschen de verschillende collecties te 
voorkomen, werden de registers in grootere pakken samenge
bonden, die daarna genummerd en met den naam der verzame
ling voorzien werden. Op deze wijze kon het vervoer zonder 
groote risico's plaats vinden. Wat in het nieuwe gebouw geen 
plaats meer zou krijgen, werd vooraf naar de archiefbergplaatsen 
in de Colenzostraat en de Hilversumschestraat overgebracht. 

De leeg gekomen :rekken werden vanaf I September naar de 
Laan Copes overgebracht, waar ze werden opgesteld en geleide
lijk met de overgebrachte archieven gevuld. Op 30 September 
was het oude perceel geheel ontruimd. Een en ander geschiedde 
onder de dagelijksche leiding van mejuffrouw Van der Burg, die 
met eenige helpers de' taak van den directeur in dezen ten zeerste 
vergemakkelijkt heeft. 

Het nieuwe archiefgebouw voldoet aan de eischen van hechte 
doortimmering en ruimte. De ligging is beter dan die aan de Prins 
Mauritslaan, daar ze meer centraal en het gebouw gemakkelijker 
te bereiken is. Dat het perceel niet brandvrij is, is te betreuren. 
Ruime vrijstaande gebouwen zijn echter doorgaans zeer duur, en 
althans op het oogenblik door de Vereeniging niet te betalen· 
Het spreekt vanzelf, dat de verhuizing een geheel nieuwe op
stelling der archieven noodig maakte. De indeeling is thans de 
volgende. 

Parterre zijn de publicaties der Vereeniging opgesteld, alsmede 
eenige kleinere verzamelingen. De Leeszaal voor het publiek 
wordt door de groote, drie ramen breede voorzaal op de eerste 
verdieping gevormd, met de daarbij aansluitende suite. Hierin 
zijn de archieven der firma Loopuyt en der Nederlandsche Maat-
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schappij voor Nijverheid en Handel en van verschillende van haar 
afdeelingen opgesteld, alsmede het oudste gedeelte van het ar
chief der firma Scheurleer en Zonen (1880), benevens de collectie
Velle, indertijd in Antwerpen gekocht. 

Op de tweede verdieping bevinden zich de archieven van de 
firma Stadtnitski en Van Heukelom, van de Bierbrouwerij "Het 
Scheepje", van verschillende tuinbouwtentoonstellingen, van de ____ 
Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel, van de 
firma Vlaer en Kol, en van Daniel Crommelin en Soonen. ____ 

Op de derde verdieping is het oudere gedeeIte van het archief 
der Leidsche Katoenmaatschappij v/h De Heyder en Co. onder
gebracht, voorts dat van Gebr. Van Stolk, Koninklijke Neder
landsche Lokaalspoorweg Maatschappij, Zoutziederij Van Eelde, 
Graanhandel P. W. Janssen, Firma Mees en Moens, Firma Me- __________ 
nalda en Zonen, Scheepswerf "De Nachtegaal", Van Heekeren 
& Co., alsmede grondmateriaal (geheim) der Directe Belastingen. 

In het schoolgebouw in de Hilversumschestraat bevinden zich 
de archieven der Algemeene Maatschappij van Levensverzeke
ring en Lijfrente, der Ontvang- en Betaalkas, der firma Gebr. 
Chabot, der firma Ian Havelaar en Zoon, der inktfabriek Van 
Blommesteyn Powalky, der Handels- en Landbouwbank, van 
De Kanter & Hordijk's Bank, van de Plateelbakkerij "Rozen
burg", van de Stroopfabriek "D'IJsland", en vande Zeeuwsche 
Voeder- en Kunstmesthandel v/h S. M. Boogert. 

In het gebouw in de Colenzostraat zijn de volgende archieven 
opgesteld: het nieuwste gedeelte van het archief Scheurleer & 
Zonen, Parqui en Hagen, Cooperatieve Veilingvereeniging "Gel-
ria", Telders en Co., Machinefabriek Hormann, Cooperatieve ________ 
Groninger Zaadtelersvereeniging, Oostersche Hypotheekbank, 
Holland-La Plata Hypotheekbank, Onderlinge Brandassurantie 
Maatschappij "Unitas", Maatschappij tot Zekerheidsstelling van 
Ambtenaren en Beambten, bescheiden der Arbeidsinspectie als-
mede de afdeeling Documentatie. 

Bovendien bevinden zich te Amsterdam in de Economisch-His
torische Bibliotheek het archief der Zuiderzee-Vereeniging, als
mede dat van De Vogel en Co., waarvan de voorloopige inventari
seering bij dit jaarverslag is gevoegd, en in het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis de archieven van den Alge
meenen Nederlandschen Diamentbewerkersbond en andere dia-

/ 
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mantbewerkersvereenigingen, van het Algemeen Nederlandsch 
Werkliedenverbond, den Bond van Technici, van "Mercurius", 
van den ~gemeenen Bond van Overheidspersoneel in Nederland, 
alsmede van een aantal andere vakvereenigingen. 

In verband met de verhuizing en de daarmee gepaard gaande 
verpakking van de archieven was het bezoek minder talrijk dan 
in de voorafgaande jaren het geval was. In het nieuwe gebouw 
zal hierin ongetwijfeld verbetering komen. 

De aanwinsten waren dit keer zoowel omvangrijk als belang
rijk. De volgende archieven werden verkregen: 
1. Leidsche Katoenmaatschappij v/h De Heyder en Co., te Lei

den, ontvangen van de liquidateurs. De vennootschap werd 
in 1756 te Lier bij Antwerpen opgericht. In 1835 werd de 
fabriek van de firma De Heyder, eigenaar toenmaals F. van 
den Berghe, van Lier bij Antwerpen naar Leiden overge
bracht, met steun der Leidsche stedelijke regeering en van het 
Fonds der Nationale Nijverheid. In 1846 ging deze ondeme
ming in handen van Heinrich Driessen te Aalten en diens zwa
ger over. Op dat oogenblik werkten er slechts 32 personen in. 
Volgens een opgave in het jaar 1904 bedroeg het aantal toen 
daarin werkzame personen ongeveer 950. De aan ons overge
dragen handelsboeken nemen met het jaar 1840 een aanvang 
en loopen tot 1936 door. 

De inhoud van het archief is de volgende: 
niet gebundeld: 33 grootfolio-afk1opboeken, bevattend de dessins 

der handdrukplaten, op den rug genwnmerd van 
l-ca. 30.000. 

1. 4 dessinboeken (2 stuks in duplo) bevattend de 
dessins die in 1935 op de ca. 1500 koperen rollen 
gegraveerd waren. 

niet gebundeld: 5 grootfolio-staalboeken gemerkt A, B, C, D, E, 
bevattend de contrastalen der binnenlandsche ar
tikelen van 1861-1932. 

2. 3 grootfolioboeken, gemerkt "Haykens", bevat
tend de stalen der artikelen voor de West-Afri
kaansche markt ca. 100-9132. 
3 grootfolioboeken bevattend de sfalen van di-



4. 
5. 

6. 
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verse maehinaalgedrukte exportartikelen; ca, 
1880-1932. 
Twee ladenkastjes (83 X 65 X 160 em) elk met 
11 laden, bevattend: 
7 ealeulatieboeken weverij 1860-1932. 
1 qualiteitsstalenboek Weverij. 
32 ealeulatieschriften Drukkerij 1873-1932; ,de 
stalen behoorend bij dee! IX en X in apart 
schrift, de stalen van Dl. XI-XXXII in de laden 
6 albums met diverse stalen van zakdoeken. 
22 stalenboekjes: zakdoeken, vlaggedoek, witka
toen enz. 
Een kistje (90 X 37 X 42 em) inhoudende balans
en inventarisboeken. 1846-1932. 

niet gebundeld: 13 GrootboekenDrukkerij 1846-1932. 

7. 

1. 

9. 

10. 
II a, b, c. 

12. 
13. 
14a en b. 
IS. 
16. 

17. 

18. 

6 idem Weverij 1860-1932. 
26 Journalen Drukkerij 1846-1923. 
8 Journalen Weverij 1860-1923. 

9 "Budget" of begrootingsboeken 1892-1932 
(1 ontbr.). 
1 inventarisboek Weverij 1904-1932. 
7 id. Drukkerij 1895-1932. 
1 Taxatiesehriften 1904 met plattegronden. 
1 "Maehine-aansehaffingen" 1897-1928. 
7 "Gouvernements-aanbestedingen" 1882-1927 
met stalen. 
4 boeken inkoop-facturen Weverij 1890-1914. 
34 boeken en twee tabell. boeken Inkoop-faeturen 
(Crediteuren) Drukkerij 1854-1930. 
2 boeken Postgiro 1924-1933. 
7 Kasboeken (tabell.) 1914-1933. 
13 Kasboeken 1890-1935. 
4 stuks Bank- en Wisselboek. 
6 st. Ingesehreven Orders: Consignatie 1902-

1914. 
13 st. 

13 st. 

id. 

id. 

id. Rouleau, perrotine, 
Proeven ca. 1889--
1932. 

id. Uni-artikelen 1889--
1932. 
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19. 

20 a, ben c. 

21. 

22. 
23 a en b. 

24. 

25. 
26 a en b. 

Zl. 

28. 
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14 st. id. id. "Baker" Goederen 
(Meubelstof voor En-
geland) 1905-1930. 

32 st. id. id. "Commissie" 1902-
1932. 

14 st. Notitieboek en Rek-crt. Weverij 1890-
1934. 
15 st. Notitieboek Drukkerij 1890-1933. 
22 st. Debiteurenboek Drukkerij 1890-1934. 
3 st. id. Weverij 1900-1934. 
5 st. Verzend(factuur)boeken Consignatie We

verij 1891-1907. 
2 st. id. Weverij 1882-1905. 

12 st. id. Commissie 1891-1904. 
13 st. Verzend(factuur)boeken Consign. 1891-

1907. 
3 st. Consignatie.trapporten. 
1 st. Consignatie-restanten 1891-1901. 
1 st. Verzend(factuur)boeken Consignatie We-

verij 1907/25. 
8 st. id. Binnenl. Weverij 1907/32. 
2 st. id. Drukloon 1923/34. 
7 st. id. Commissie-weverij 1905/ 

24. 
4 st. id. Consign.-drukkerij 1907/ 

32. 
29 a, b, c, d, e, f. 61 st. id. Binnenland 1905/1934. 
30 a, b, c, d. 36 st. id. Commissie 1905/1935. 
31 a, b, c. 20 Loonboeken 1887-1934. 
32. 12 st. Rapporten van zakenreizen 1878/1936. 
33. 8 st. idem diversen. 
34. 8 st. idem Binnenl. en diversen. 
35. 12 st. Calculatie der bewerking Drukkerij 1847-

36. 

37. 

1900. 
15 st. Receptenboeken van meesterknechts vanaf 

1854. 
Diverse fabrieksboeken: Stoomkast 1908-32 2 

Appretstalen 1901-30 3 
Proeven 1866-72 



38. 

39. 
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Verfstalen ca. 1860 
Handdrukstalen 1915-22 
Guinees 1874 
Weverij 1888 
"Bezoekers" 1860-1932 
Dessins binnenl. 1901-32 

4 st. Stalen van geconsign. goederen aan NHM. 
1846/50. 
Een kist inhoudende: 
70 st. stalenonderzoek FD. 1880-1935. 

1 st. electr.-analyse. 
2 st. sterkteonderzoek. 
2 st. mechanische notities 1878--1932. 
1 st. diagrammenweverij 1892-1917. 
3 st. approxim. calc. 1871-1921. 
I st. gewicht der kleuren 188O-cq 1900. 
1 st. stalen, narnen en no.'s van exportartike
len. 

1 st. Indigoverbruik Blauwververij 1875-1927. 
1 st. buiten de fabriek gegraveerde platen 1912 
-1914. 

1 st. Ornzet-boekje 1888--1914. 
1 st. Weverij: produktie en afval 1864-1917. 

en een aantal pakken inhoudende: 
Notulen Arbeidsraad 1900-1922. 
Arbeidscontracten 1909-1916. / 
Werkstakingen: 1882, 1895, 1902, 1913. 
Organisaties 1919. 
Weverij: papieren betr. oprichting 1861. 

id. uitbreiding 1881. 
diverse gegevens 1864-1922. 

Brand 1861 ; brand 1897. 
Blikseminslag 1887. 
Een pak diverse papieren, staten, rapporten Tw. 

Bank, enz., enz. 
Maandbalansen 1922-1927. 
Taxatielijst en plattegrond 1874. 
Pakje balansen: 1890-1909 en 1910-1917 en 

grafische voorstelling hiervan. 
ECON.-HIST. ]AARIIOEK, XXI 20 
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Een map inh. : een aandeel, pref. aandeel, sta-
tuten enz., enz. 

Een groote map graf. statistiek der produktie enz. 
Een lijst van aanwezige chemicalien. 
Een lijst inhoud van de bibliotheek. 
Een env. : gedrukte blanco prijscouranten, enz. 
Een env.: instructies voor kantoorwerkzaam-

heden. 
Veilingboekjes 1934 en 1936. 

40. (zallater volgen) Een kist laboratoriumboeken. 
41. Een groote portefeuille inh. : teekeningen, platte-

gronden, foto's uit het bedrijf enz. 
42. Twee mappen Rek.-crt. met div. depositanten. 
43. Dubb. kaartenkastje: klanten, prijzen enz. 

Binnenl. art. 1904-1932. 
44. id. id. Export-art. 1904-1932 

A-H. 
45. id. id. id. 1-Z. 
46. id. (m. slot): ali. kaartsysteem a.rbeiders, ali. 

lijst exportart., div. aan
teek. voor Commissarissen 
enz. 

47. 
48. 

Een kist inh. ca. 30.000 orderkaarten 1904-1932 
Een kist inhoudende: 
Model . Ververijboek, ca. 1930. 

" Rouleauboek. 
" Perrotineboek. 
" Unie-boek. 

Pak div. bescheiden J. H. J. en P. L. C. Driessen 
1835-1882. 

Een taxatieschrift 1886 (voor oprichting N.V.). 
4 boeken en mappen Notulen Comm.-Verg. 1887 

-1932. 
2 Notulenboeken Aandeelh.verg. 1888-1932. 
4 mappen convocaties en bescheiden voor Al

gem. Verg. van Aandeelhouders. 
pak "Algemeene Verg." 1887-1897. 
pak Verslagen en balansen 1880-1935. 

1 map id. Comm.-Verg. 1880-1887 (Comm. 
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Venn.) met verslagen aan Kamer v. Kooph. 
1890/93. 

49. 
50. 

1 boek "Doekvoorraad-Weverij" 1932-1935. 
, 1 Copieboek: brieven aan Comm. 1886-1906. 

8 mapjes id. id. 1892-1932. 
4 boekjes Gekochte garens 1892-1932 (1908/16 

ontbreekt). 
3 boekjes Calicots (bij derden gekocht doek) 

1918-1932. 
3 boeken Kleurrecepten 1861-1932 (kleuren 

No. 1-3471). 
Kistje brieven (voIgt later). 
Blikken trommel (koopacten, contracten enz.). 

2. Van Heekeren & Co., te Amsterdam, door bemiddeling van ons 
bestuurslid A. W. Wichers Hoeth, lid der firma. Dit archief, 
dat in bewaring gegeven is, loopt van 1894--1932 en bevat de 
volgende bestanddeelen: 
a. 3 kisten inhoudende: ontvangen correspondentie van 1911 

-1921. 
b. I pakket inh.: 6 consignatieboeken 1/6/1903-15/1/1912. 
c. I pakket inh.: 8 z.g. "Diversen" copieboeken 24/7/15-

23/10/29. 
d. pakket inh.: 3 "Veemen" copieboeken 24/7/15-7/5/30 

en 4 effectencopieboeken 24/7/15-23/3/29. 
e. 1 pakket inh.: 5 debiteurenboeken 1/1/1915-1/7/1931. 
I. I pakket inh.: 5 effectenboeken (In- en verk.) 1/4/1908-

5/3/1927. 
g. 2 pakketten inh.: 18 factuurboeken 15/1/1894--26/3/1908 

(I boek 1/2/1895-14/9/1896 ontbreekt). 
h. 1 pakket inh.: 3 goederen -in-comm.boeken 1916-1919, 

1923-1928, 1929-1932. 
i. 2 pakketten inh.: journalen 1895-29/2/1908. 
1. I pakket inh.: effecten-journalen 1/3/1908-13112/1914, 

1/1/1915-28/2/1924. 
i. pakket inh.: effecten-journalen 1/3/1908---13/12/1914, 

I/April 191O-Jan. 1915. 
t. pakket inh.: rekeningen copieboeken (8 boeken) 1/3/1915 

-3/6/25. 
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m. kist inh.: correspondentie Hoving & Beer. 
n. 14 pakketten inh.: mappen en doozen met correspondentie 

Hoving & Beer. 
o. 2 pakketten inh. infonnatieboeken enz. Hoving & Beer. 

3. Archief van den Nederlandschen Bond van Personeel in Over
heidsdienst, te Amsterdam. Dit archief loopt van 1924 tot 1930 
en heeft een omvang van 10 MS. 

4. Eenige papieren over roggerente in Limburg (16e eeuw). Ge
schenk van den heer P._D. Schuller tot Peursum te 's-Graven
hage. 

./ 



BOEKENFONDS 

Door het Boekenfonds werden in 1936 eenige belangrijke stuk
ken aangekocht. 
1. Een Chineesch muntbillet uit de veertiende eeuw. 

Dit muntbillet werd uitgegeven door de keizerlijke munt in de 
acht jaren van de Hung-Vu periode, eindigend 1375, ongeveer 
300 jaren voor de bank te Stockholm voor het eerst in Europa 
papieren geld in omloop bracht in ' 1668. Welke twijfel er ook 
mag bestaan met betrekking tot de prioriteit van zekere andere 
uitvindingen, waarop de Chineezen aanspraak maken, het valt 
niet te ontkennen, dat zij vele eeuwen voor den tijd van Guten
berg met de boekdrukkunst bekend waren. Volgens getuigenis
sen uit het land zelf werd de boekdrukkunst in China al toe
gepast in 593, maar zij blijkt voor het vervaardigen van munt
billetten niet te zijn gebruikt v66r de negende eeuw. Van dien 
tijd af werden periodiek muntbilletten uitgegeven tot het mid
den van de vijftiende eeuw, toen de gewoonte in onbruik raakte 
om pas weer hersteld te worden in de eerste helft van de 
vorige eeuw. 

Het is van bijzonder belang te vermelden, dat de Chineezen 
zich reeds in dien tijd een duidelijk idee van het karakter van 
door den staat uitgegeven geld hadden gevormd. Hun munt
billetten hadden drie kenmerken: 1. Het papiergeld werd altijd 
uitgegeven door den keizer of zijn regeering; 2. Een verplich
ting dit geld in te lossen werd in principe niet vastgelegd noch 
deed zich practisch een voorbeeld van dit geval voor in den 
loop van duizend jaar; 3. Het kenmerk dat de waarde van 
het geld wettelijk was vastgesteld stond den weinig ontwikkelden 
klassen en den enkeling van het volk duidelijk voor oogen 
door het feit dat men onthoofd werd bij weigering van een 
dergelijk billet. 

Het billet draagt bovenaan een inscriptie, die in vertaling 
als voIgt Iuidt: "Een algemeen geldigmuntbillet van de dynastie 
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Tai-Ming". Aan weerszijden leest men: "Muntbillet van de dy
nastie Tai-Ming overal in het heelal geldig". In het midden 
vermeldt een inscriptie in hoofdletters: "Een Kwan" (I Kwan 
= 1.000 Momme of 10 serien van munten van 100 Momme on
geveer ter waarde van anderhalve cent). Onderaan de woorden : 
"Een K wan" en: "In opdracht van onzen minister van financien 
is het drukken en munten van muntbilletten van de dynastie 
Tai-Ming toegestaan, welke muntbilletten overal geldig zullen 
zijn als koperen munten. Wie valsche muntbilletten maakt zal 
worden onthoofd en wie de namen van vervalschers of in be
slag genomen muntbilletten tegelijkertijd aanbrengt, ontvangt 
een belooning van 250 zilveren taels; bovendien krijgt hij het 
roerend en onroerend goed van den schuldige. Op den .... dag, 
in de maand van het. ... jaar van de Hung-Vu periode". De 
woorden, die het tijdstip van den dag, de maand en het jaar aan
geven, zijn zoo zeer verbleekt, dat zij niet ontcijferd kunnen 
worden . . De Hung-Vu periode komt overeen met de jaren 
1386-1399 van de Christelijke jaartelling. 

Het is ook duidelijk uit de verschillende aanteekeningen van 
den numismaat dr. Adolf Ehrenfeld, die in 1903 stierf, 
dat de datum van de uitgifte als bovenvermeld moet vallen 
in de jaren van de Hung-Vu periode. 

Het is misschien niet onaardig er aan te herinneren, dat 
Marco Polo, sprekende over demuntbilletten, die Kublei Khan 
uitgaf en die in groot aantal in omloop werden gebracht, zegt: 
"De groote Khan had de schors van boomen bewerkt tot een 
500rt papier, dat als geld waarde zou hebben in het heele rijk". 
Overeenkomstig de beweringen van den Venetiaanschen rei
ziger bestonden deze muntbilletten uit de schors van een boom, 
blijkbaar den moerbeiboom, waarvan de bladeren tot voedsel 
dienden aan de zijdewormen, en die daar heel vee! voorkwam, 
zoodat geheele districten met deze boomen begroeid waren. 
Men gebruikte een fijne witte bast, een soort schil, die lag tus
schen het hout van de boomen en de buitenste schors; hiervan 
maakte men bladeren, die op papier leken, maar zwart waren. 
Het is waarschijnlijk, dat aIle muntbilletten tot 1455 op papier 
werden gedrukt dat op ge!ijke wijze vervaardigd was. 

Van deze muntbilletten, die Marco Polo beschrijft, is er geen 
enkel aan het nageslacht overgeleverd, en het hier vermelde 
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muntbillet is dus het oudste bestaandemuntbillet, dat door den 
staat is uitgegeven. Maar ook van dit muntbillet bestaan slechts 
enkele exemplaren, waarvan een in het bezit van het Britsch 
Museum te London is. Bij navraag bleek zich in de verzame
lingen der Nederlandsche Bank geen dergelijk exemplaar te 
bevinden. Het verworven stuk is dus uitermate zeldzaam. 

Het muntbillet werd gevonden in 1888 in Peking, bij het sloo
pen van een huis, en verworven door den bekenden numismaat 
dr. Adolf Ehrenfeld, te Weenen, dank zij de hulp en de onbaat
zuchtigheid van de Chineesche en Oostenrijksche regeeringen. 

Een afbeelding van een soortgelijk bankbillet kan men in 
Duyvendak, China tegen de westerkim, bIz. 16, vinden. De 
grootte is 17 X 25 c.M., de dikte naar schatting 1/2 m.M. 

Ons exemplaar is aan de hoeken en in het midden eenigszins 
beschadigd. 

2. Een manuscript uit de zeventiende eeuw, dat de techniek 
van het verven van textielstoffen in de Republiek behandelt. 
Hoewel het handschrift de eerste 42 folio's mist, bevatten de 
overgebleven 158 dichtbeschreven folio's (316 bladzijden) 
een groote schat van nieuwe gegevens over het verven. De 
Amsterdamsche ververij (o.a. die van Six) en die van andere 
steden vinden er behandeling in. Op het handschrift wordt in 
het dit jaar verschijnende Economisch-Historisch Jaarboek 
(deel XX, biz. 213), de aandacht gevestigd. Het dateert 
blijkens de hand, waarmee het geschreven is, uit de eerste helft 
der zeventiende eeuw, waarschijnlijk uit de jaren tusschen 
1614 en 1625. 

Het manuscript behoorde laatstelijk aan ons medelid Lamb. 
G. de Wijs, te Tilburg. 

3. Saint-Pierre, Delle monete, controversia agitata tra due celebri 
scrittori oltramontani, i signori Melon, e Du Tot. Venezia 1754. 
8°. Dit boek, dat naar de bekende werken van Melon en Dutot 
verwijst, behandelt de handelsgebruiken van het midden der 
achttiende eeuw. 



BEG ROO TIN G 1937 

ONTVANGSTEN 

1. Contributie leden . . . . 
2. Donateurs . . . . . . . 
3. Contributie nieuwe leden. 
4. Verkoop dubbelen . . . 
5. Verkoop publicaties . . . .... . . 
6. Subsidie v. h. Departement v. Onderwijs, 

f 5.000.-
450.-
200.-
100.-

p.m. 

Kunsten en Wetenschappen. . . . . . - 3.000.-
7. Subsidie der Gemeente Amsterdam . . . - 4.500.-
8. Contributie donateurs Publicatiefonds. . - .1.025.-
9. Vergoeding voor bewaring van archieven - 130.-

10. Boekenfonds. - 1.000.-
11. Effecten. 50.-
12. Giften. . - 1.000.-

Totaal . . .. 
N adeelig saldo . 

t 16.455.- (f 17.550.-) 
145.- (f 44.-) 

-----
Totale uitgaven f 16.600.- (f 17.594.-) 

UITGAVEN 
I. Algemeen: 

1. Secretariaat : 
Ie secretaris . . . . . . . . . 
2e secretaris . . . . . . . . . 

2. Toelage directie voor bureaukosten 
3. Penningmeester . . . . . . . . 
4. Drukwerk. . . . . . . . . . . 
5. Contributie Comite International des 

Sciences Historiques. 

II. Arc hie f g e b 0 u w: 
6. Hypotheekrente 
7. Schoonhouden . 
8. Licht . . .. . 
9. Vuur .. . . . 

10. Onderhoud . . . 
11. Glazenwasschen 
12. Telefoon. . . 
13. Waterleiding. 
14. Tuin .... 
15. Stoker. • . . 
16. Gas .. . . . ... . 
17. Afschrijving inrichting. 
HI. Afiossing hypotheek. 
19. Algemeene onkosten. 

III. Arc hie f: 

20. Handschriften en documenten 
21. Bureaubehoeften . . . . . . 
22. Vervoerkosten . . . . . . . 

Tf'ansporleeren. 

25.-
25.-
50.-

100.-
50.-

50.-

520.-
125.-
25.-

550.-
25.-
10.-
60.~ 
25.-
80.-
60.-
10.-

200.-
500.

- 1.300.-

p.m. 
50.-
50.-

100.-

/ 300.- (f 500.-) 

f 3.490.- U 4.315.-) 
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Transport. 
23. Bindwerk . . . . • . . 
24. Reis- en verblijfkosten. . 
25. Archiefcommissie. . . . 
26. Assurantie. • . . . • . 
27. Huishoudelijke artikelen. 

IV. Personeel: 

26. Directeur . . . . . . . • . . . . . . 
29. a. Commies . . . . . . . . . . . . . 

b. Idem reiskosten. . . . . . . . . . 
30. Zegels ouderdomsrente en ziekteverzeke-

ring. . , . . . . . . . . . .. .. 

1 100.-
25.-

400.
p.m. 
40.-
50.-

1 1.750.
- 1.304.-

500.-

31. Pensioenfonds . . . . . . . . . . . . -
115.-
75.-

V. Publicatien: 

32. Publicatie-Commissie . 
33. Werken X (De la Vega) 
34. Honorarium Jaarboek. 
35. Verzending Jaarboek . 
36. Assistentie. . . . • . 

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor i 5 C h e 
Bib 1 i 0 the e k: 

37. Boekenfonds . . . 
36. Bibliotheek . . . 
39. Bindwerk . . . . 
40. Bureau-onkosten. . . . 
41. Huishoudelijke uitgaven. 
42. Salaris Bibliothecaresse 
43. Salaris Assistente. 
44. Concierge 
45. Vuur .. 
46. Licht . . 
47. Gas ... 
46. Telefoon. . . 
49. Waterleiding. 
50. Schoonhouden . 
51. Onderhoud ... 
52. Tuinonderhoud. 
53. Assurantie. . . 
54. Vervoerkosten . 
55. Drukwerk . 
56. Belasting . . . 

57. VIII. A f s c h r ij vi n g J a arb 0 e k 

1 25.
- 1.700.-

200.-
100.-
100.-

1 700.-
300.-
25.-

250.-
150.-

- 1.200.-
600.-
460.-
440.-
150.-
75.-

200.-
50.-
50.-
25.-
25.-
40.-
50.-
50.-
65.-

en Werken. t 100.-
100.-58. Rente ...... . ....... . 

59. VIII. S c h u 1 d del gin g I.E.H.T ... 

60. IX. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v en. . 

Totale uitgaven. . . . . . 

XLV 

1 615.- (f 555 • .....:) 

f 3.744.- (f 3.659.-) 

I 2.125.- (f 1.900.~) 

f 4.925.- (f 4.005.-) 

/ 200.-

- 1.000.- (I 2.400.-) 

f 201.- (I 200.

/16.600.- (f 17.594.--') 
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DEBET 

Algemeen : 
Secretariaat . . . . . . . . . . . . 
Toelage Directeur voor bureaukosten 
Bureaukosten Penningmeester . . . 
Contributie Comite Int. d . Sciences hist. 

Gebouw : 
Huur 
Schoonhouden. 
Licht 
Vuur .. . 
Onderhoud 
Telefoon . 
Waterleiding 
Stoker .. 
Gas . ... 
Onderhoud tuin . 
Afschrijving Gebouw inrichting . 

Archiefinrichting . 
Archiefgebouw . . . 

Archiellonds 

Archief : 
Bureaukosten . 
Bindwerk . .. 
Reis- en verblijfkosten . 
V ervoer kosten . . . . . 
Huishoudelijke artikelen 

Personeel : 
Salaris Directeur . . . . . . 

.. Commies ...... . 
Reis- en verblijfkosten, idem . 
Zegels ouderdomsrente . 
Ziekteverzekering 
Pensioenfonds. . . . . 

Transporteeren 

f 8.48 
50.-
25.01 
50.-

f 2.250.-
123.78 
24.85 

143.78 
34.75 
75.20 
24.70 
34.34 

122.41 
55.03 

395.05 
220.-
381.54 

f 105.32 
5.71 

451.40 
41.89 
36.71 

f 1.750.
- 1.304.-

500.-
87.-
26.29 
75.-

f 133.49 

- 3.885.43 

50.-

641.03 

----- t 3.742.29 

f 8.452.24 
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Transport. 
Publicaties : 

Economisch-Historisch Jaarboek 
Honorarium idem. . . . . . . 

Economisch-Historische Bibliotheek: 
Bibliotheek. . . . . . 
Bureaukosten. . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse. 

" Assistenten . 
Concierge. 
Vuur. 
Licht .. 
Gas .. 
Telefoon 
Waterleiding 
Schoonhouden. 
Onderhoud .. 

" tuin . 
Assurantie . . 
V ervoer kosten . 
Drukwerk 
Bindwerk ... 

Belasting .. 
Interest ... 
Jaarboeken en Werken 
Gedenkboeken 
Propaganda .... 
Verhuiskosten. . . 
Aflossing LE.T.H .. 

Contributie Leden. . . . 
Bijdragen Donateurs 

CREDIT 

voor het leven 
" Publicatiefonds 

Begunstigers. 
Giften 
Bewaarloon Archieven . 
Bijdragen Boekenfonds. 
Effectn . . ..... . 
Subsidie Departement van Onderwijs, 

tenschappen . . . . . . 
Gemeente 's-Gravenhage . 

" Amsterdam. 
Verlies . 

') Blijft af te lossen f 4.431.58. 

f 1.700.-
286.04 

f 1.354.94 
225.93 
184.12 
600.-
697.50 
479.-
442.80 
148.06 
63.02 

252.47 
56.30 
16.01 
68.68 
11.90 
23.63 
55.92 
91.94 

105.45 

Kunsten en We-

XLVII 

f 8.452.24 

f 1.986.04 

f 4.877.67 
68.78 

160.-
239.85 

60.50 
545.27 
632.05 

- 1.000.-1
) 

t 18.022.40 

f 5.232.-
510.-
300.-
975.-
20.-
70.-

131.83 
530.-
170.13 

- 3.000.-
- 2.000.-
- 4.500.-

583.44 
f 18.022.40 



XLVIII JAARREKENING 1936 

B A LAN S PER 31 DECEMBER 1936 

ACTIEF 

Kas Archief . . . . . . f 89.01 
" Economisch-Historische Bibliotheek - 195.07 

Amsterdamsche Bank . . 
Postcheque- en Girodienst 
Te ontvangen bedragen. . 
Effecten ....... . 
Voorraad J aarboeken en Werken . 
Gebouwinrichting . 
Archiefinrichting . . . . 
Archiefgebouw ..... 
Verlies saIdo vorige jaren . 

" 1936...... 

Te betaIen posten. 
Geldleening. . . . 
Hypotheek .... 
Confusion de Confusiones . 

PASSIEF 

Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek 
Archieffonds . 
Pensioenfonds . . . . . . . . . . . 

15.642.75 
- 583.44 

f 284.08 
130.20 

72I.l0 
877.66 

- 3.028.13 
400.- -

- l.I50.-
630.-

- 17.600.-

f 6.226.19 

131.047.36 

1 6.242.36 
- 2.000.-
- 11.000.-
- 4.000.-
- 4.010.-
- 2.100.-
- 1.695.-

f 31.047.36 



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1937 

Het afgeloopen jaar is voor onze Vereeniging rustig verloopen. 
Gebeurtenissen van groote beteekenis zijn niet te vennelden. 

Het nieuwe archiefgebouw te 's-Gravenhage in de Laan Copes 
van Cattenburch 83 voldeed geheel aan de verwachtingen; voor 
de belangrijkste van de door ons verworven archieven bood het 
voldoende ruimte. Nadat reeds op 1 December 1936 de inrich
tingswerkzaamheden afgeloopen waren, yond in den loop van 
1937 de definitieve opstelling van de archieven plaats. 

Ook als gelegenheid tot stu die schijnt het gebouw te voldoen. 
Het aantal bezoekers was althans hooger dan in de laatste jaren 
het geval was. Ook buiten 's-Gravenhage wonende personen 
maakten herhaaldelijk van de gelegenheid gebruik kleinere 
archieven of document en naar de plaats hunner inwoning te doen 
opzenden. 

De Economisch-Historische Bibliotheek stond dit jaar onder de 
leiding van mejuffrouw J. M. s'Jacob, die de bezoekers voor
lichting gaf. Zij wist den achterstand in de catalogiseering aan
zienlijk te verkleinen. Wij hopen, dat de nieuwe functie haar 
blijft bevallen. 

Zeer tot voldoening van het bestuur kan ook voor de Biblio
theek gewezen worden niet aIleen op een bevredigend gebruik, 
maar ook op het bezoek van verschillende buitenlandsche ge
leerden, die soms vele weken lang de Bibliotheek voor hun 
wetenschappelijke onderzoekingen en studien benutten. In derge
lijke gevallen blijkt telkens welk een belangwekkende verzameling 
werken op economisch-historisch gebied in het bezit onzer Ver
eeniging is. Herhaaldelijk is dan ook vooral van de zijde der 
buitenlandsche bezoekers verklaard, dat de Bibliotheek tot de 
best geoutilleerde op haar gebied in Europa behoort. Ook in en
kele wetenschappelijke publicaties werd dit met zooveel woorden 
uitgesproken. 
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Door de vestiging van het Economisch-Historisch Seminarium 
van de Universiteit van Amsterdam in het gebouw der Biblio
theek be staat er een nauwe band met de Universiteit, die zich 
onder meer uit in een doorloopend bezoek van student en in de 
geschiedenis aan de Bibliotheek. Ook de omstandigheid, dat een 
college in economische geschiedenis in een der localiteiten der 
Bibliotheek gegeven wordt, werkt het gebruik van de Bibliotheek 
door de studenten in de hand. 

Met de stichting "Het Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis" te Amsterdam wordt contact gehouden, waarover 
reeds in ons vorig j aarverslag een en ander is meegedeeld. Geregeld 
worden de werken op sociaal-historisch gebied, die in het bezit 
der Vereeniging zijn, in bruikleen aan het Instituut gegeven. 
Omgekeerd ontvangen wij van het Instituut de werken, die het op 
economisch-historisch gebied bezit. Terwijl in 1936 vooral van 
onzen kant werken in bruikleen werden gegeven, ontvingen wij 
in het afgeloopen jaar een niet onaanzienlijk aantal economisch
historische werken van het Instituut. 

Ook ten opzichte van den aankoop van nieuwe publicaties is 
deze samenwerking oj. voor beide partijen van nut, daar hierdoor 
dubbele aankoopen voorkomen kunnen worden. 

Er moge hier bovendien op gewezen worden, dat de econo
misch-historische studien aan de Universiteit van Amsterdam 
door de zeer uitgebreide bibliotheek van het Internationale 
Instituut voor Sociale Geschiedenis een grooten steun ontvangen, 
daar er een nauw verband tusschen de economische en de sociale 
geschiedenis bestaat. Tezamen beschikken de twee instituten 
over ongeveer 150.000 werken op hun gebied, die voor het weten
schappelijk onderzoek toegankelijk zijn. 

Tot ons genoegen bleek het in het afgeloopen jaar mogelijk een 
aantal nieuwe leden te winnen. Ook in ander opzicht bleek de 
belangstelling in het werk onzer Vereeniging nog te bestaan. 
Eenige onzer vrienden stelden de Vereeniging in staat een begin 
te maken met het delgen van de hypotheekschuld, die op ons ge
bouw in de Laan Copes rust. Daarnaast was het mogelijk, evenals 
het vorige jaar, maar ditmaal op ruimer schaal, door het Boeken
fonds tot den aankoop van eenige zeldzame werken over te gaan. 

De schuld der Vereeniging kon ook in het afgeloopen jaar we-
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derom verminderd worden. Zij bedraagt nu nog ruim /3.000.-. 
Als de financieele toestand niet al te groote wijzigingen ten kwade 
ondergaat, zal het mogelijk zijn einde 1939 de geheele schu1d, die 
nog uit den tijd der Internationale Economisch-Historische Ten
toonstelling van 1929 dateert, af te lossen. 

In de Algemeene Vergadering van 1937 werd besloten in dat 
jaar en in 1938 geen J aarboek uit te geven'l maar daarvoor in de 
plaats het nog altijd op het programma der Vereeniging staande 
werk van De la Vega, Confusion de Confusiones, waarvan de 
publicatie reeds in 1924 mogelijk werd geacht, aan de leden toe 
te zenden. Andere publicaties en later de ongunstige tijdsomstan
digheden hebben het plan van uitgave steeds weer op den achter
grond gebracht. Daar echter reeds vroeger de Spaansche tekst 
afgedrukt en de vertaling in het N ederlandsch thans geheel gereed 
is, besloot de vergadering de pUblicatie niet langer uit te stellen 
en het werk in verband met de hooge kosten als een publicatie 
voor de jaren 1937 en 1938 te beschouwen. Wij zullen voor het 
ter perse leggen van het werk, ter verklaring van een aantal 
toespelingen, die in den tekst voorkomen, nogmaals een beroep 
moeten doen op de hulp van prof. Kuiper. 

In den loop van het jaar berichtte mejuffrouw dr. Leonie van 
Nierop ons, dat zij zich wegens gezondheidsredenen genoodzaakt 
zag haar lidmaatschap van het Dagelijksch Bestuur neer te leg
gen. 

Ais nieuwe leden van het bestuur werden door de Algemeene 
Vergadering gekozen de heeren J. van Eck, te Amsterdam, ir. 
H. r. Keus te Hengelo (0.) en ds. G. W. MelchersteHeiloo; als 
leden van den Raad van Advies de heeren J. Hudig W.Czn 
te Rotterdam, Hendrik Muller te Amsterdam, mr. B. J. M. van 
Spaendonck te Tilburg, en mr. H. J. Sjollema te Rotterdam. 

Het aantalleden der Vereeniging bedroeg 386 tegen 421 in het 
vorige jaar, terwijl dat der donateurs, donateurs voor het leven, 
leden van het Publicatiefonds en leden van het Boekenfonds resp. 
14,40,23 en S4 of tezamen 131 bedroeg, tegen 126 in het vooraf
gaande jaar. 

Het door den Directeur uitgebrachte vers1a.g voIgt hierachter. 



VERSLAG VAN DEN DlRECTEUR OVER 1937 

Groote aanwinsten werden in het afgeloopen jaar voor de Ver
eeniging niet verkregen. Wegens de vele interne maatregelen, die 
na de verhuizing moesten worden genomen, was er minder aan
leiding pogingen tot het verkrijgen van nieuwe aanwinsten aan te 
wenden. De krachten werden zooveel mogelijk geconcentreerd op 
het in orde brengen van het nieuwe archiefgebouw. 

N a de voorloopige opstelling van de archieven bleek nog een 
aantal veranderingen wenschelijk, in verband waarmee tevens 
nog eenige nieuwe archiefstellingen in gereedheid gebracht 
werden. De leeszaal is thans geheel gereed. De talrijke pakken 
met brieven van het archief-Loopuyt, die de muurkasten een iet
wat slordig aanzien gaven, zijn thans vervangen door porte
feuilles, waarin de brieven naar afzenders en data gesorteerd zijn. 
De stukken lijden daardoor tevens niet meer door het opvouwen. 
In andere archieven is dit werk voortgezet, dat veel tijd in beslag 
neemt en dus slechts langzaam vordert. 

De -definitieve indeeling in het archiefgebouw is nu de volgende 
geworden: 
1. Gel ij k v 1 0 e r s: 

Publicaties der Vereeniging, een gedeelte van het archief der 
Leidsche Katoenmaatschappij v/h De Heyder & Co. (Leiden), 
het archief van Van Heekeren & Co. (Amsterdam), al~mede 
eenige kleinere verzamelingen. 

2. E e r s t eve r die pin g: 
Archieven der firma Loopuyt, Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel en van verschillende van haar af
deelingen, het oudste gedeelte van het archief der Firma 
Scheurleer & Zonen (tot 1880), benevens de collectie-Velle, 
indertijd te Antwerpen gekocht. 

3. Twe e d eve r die pin g: 
De archieven van de Zoutziederij Van Eelde, van de reederij 
Boissevain & Co., de Koninklijke Nederlandsche Locaal-Spoor-
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wegmaatschappij, de stroopfabriek D'IJsland, de Vaderland- ~ 
sche Maatschappij van Reederij en Koophandel (te Hoom), de 
bierbrouwerij "Het Scheepje", de Ontvang- en Betaalkas (oud-
ste gedeelte), de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, den 
graanhandel van P. W. Janssen, de Maatschappij "Fijenoord" 
de scheepswerf "De Nagtegaal" (firma Meursing), Stadnitski 
& Van Heukelom, van D. C. Crommelin en Zoonen, van Vlaer 
en Kol, van het Groenlands Pakhuis (Kistenmaker), het ar-
chief "Bour" (garancine), de Tabakmaatschappij Sumatra, 
het archief Zeeverzekering (Wed. van Bosse), de Tuinbouwten
toonstelling van 1861 en van 1877, alsmed~ een aantal kleinere 
archieven en collecties. Hier worden tevens de (geheime) be-
scheiden der Directe Belastingen enz. bewaard. 

4. De r d eve r die pin g: 
De archieven van de firma A. Menalda (wijnhandel), de Inkt
fabriek "Blommestein", de Leidsche Katoenmaatschappij v/h 
De Heyder & Co. (vervolg), de plateelbakkerij "Rozenburg", ~ 
de finna Mees en Moens (Rotterdam), het commissiehuis E. J. ___ 
Potgieter, den Kopermolen te Vaassen, den Oliemolen te Wor-
kum, de Bouwvereeniging "Concordia", de Vereeniging van 
Fabrieks- en Handwerknijverheid, van J. A. Sybouts thee-
handel, en Surinaamsche plantagerekeningen. 

5. In de Hi I v e r sum s c h est r a a t: 
De archieven der Algemeene Maatschappij voor Levensver
zekering en Lijfrente, der Ontvang- en Betaalkas, der firma 
Gebr. Chabot, der firma Ian Havelaar en Zoon, der Lotisico
bank, der Gebr. Warendorf (handel in koffie en zuidvruchten), 
der Gebr. van Stolk's Commissiehandel, der Beetwortelsuiker
fabriek te Bergen-op-Zoom, der De Kanter en Hordijk's Bank 
te Goes, der Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel te 
Middelburg, alsmede der Handels- en Landbouwbank te 
's-Gravenhage. 

6. I n deC ole n z 0 s t r a a t 
is aan de in het vorige jaarverslag genoemde archieven alsnog 
het archief der Oost- en West-Indische Opvoedingsmaatschap
pij geplaatst. 

7. In deE con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e Bib 1 i 0-

the e k te Amsterdam is behalve het archief De Vogel & 
Co. en dat van de Zuiderzee-Vereeniging ook dat van den 
Zuiderzee-Raad geplaatst. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, XXI 21 
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8. A a n h e tIn t ern a t ion a a I Ins tit u u t v 0 0 r 
S 0 ci a leG esc hie den i s te Amsterdam zijn de in 
het vorige jaarverslag genoemde archieven in bruikleen 
gegeven. 

Het bezoek was bevredigend. 
Voor den eersten keer gedurende het bestaan van het Archief 

zag de Directeur zich dit jaar genoodzaakt een bezoeker het 
verdere gebruik van de archieven te ontzeggen. 

Verschillende archieven o.a. dat der Dordrechtsche MetaaI
warenfabriek, werden naar elders uitgeleend. 

Mejuffrouw J. M. s'Jacob had ais nieuwe bibliothecaresse het 
beheer der Economisch-Historische Bibliotheek onder zich. Zij 
heeft getoond zich snel in haar nieuwe functie te kunnen in
werken. Het aantal bezoekers van de Bibliotheek gaf alle reden 
tot tevredenheid. Dat zich hieronder verschillende buitenlanders 
bevonden, bewijst, dat onze instelling meer en meer bekend 
wordt. De bekende Fransche geleerde Andre-E. Sayous bezocht 
gedurende eenige weken de Bibliotheek voor zijn onderzoekingen 
naar de geschiedenis der beurstechniek in Amsterdam in de ze
ventiende eeuw, mr. C. Wilson uit Londen werkte (en werkt nu 
nog) vele maanden aan een breed opgezette studie over de han
delsrelaties tusschen Engeland en de Republiek in de achttiende 
eeuw. Dr. Liiv uit Tartu (Dorpat), rijksarchivaris van Estland, 
stelde zich door een persoonlijk bezoek van de werkwijze der 
Vereeniging op de hoogte en zegde de toezending van eenige be
langrijke bronnenpublicaties toe. 

Reeds kort na het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw 
te 's-Gravenhage bleek, dat de bestaande gasverwarming al te 
kostbaar was, zoodat tot het stoken met steenkool is overgegaan. 
De voorloopige ervaring is, dat dit ongeveer de helft goedkooper 
is dan de oude wijze van verwarming. 

In den loop van het jaar verliet ons de concierge van de Bi
bliotheek te Amsterdam. In December werd in deze vacature 
door de benoeming van mejuffrouw J. C. Karemakers voorzien. 

De a a n win s ten voor het Archief waren ditmaal niet om
vangrijk. De eenige papieren, die uit een archief afkomstig 
waren, waren die welke de Bank-Associatie in liq., te Amsterdam, 
ons afstond. 



VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1937 LV 

Voorts werden ontvangen: 
1. Huishoudboeken der familie Driessen-de Fremery 1874-1936: 

1874-? Gezin Andre de Fremery-Adele Herckenrath: 
dochter Virginie. 

1881-1887 Wed. de Fremery-Herckenrath met haar eenige 
dochter Virginie. 

1887-1888 Virginie de Fremery als wees. 
1888-1893 Gezin Felix Driessen-Virgo de Fremery: drie zoons. 
1893-1895 Felix Driessen en drie zoons, als weduwnaar. 
1895-1936 Gezin Felix Driessen-Cornelie Herckenrath, uit 

welk huwelijk nog 2 zoons geboren werden. 
Cornelie Herckenrath, overleden April 1936. 
Felix Driessen, overleden 18 October 1936. 

Geschenk van den heer Louis A. Driessen te Leiden. 
2. Huurcontracten en afrekeningen van een boerenplaats te 

Dongjum. De huurcontracten loopen van 1830 tot 1911, met 
een onderbreking tusschen de jaren 1844-1864 en van 1871-
1878. De rekeningen beginnen met 1837 en loopen eerst tot 
1865, daarna van 1888/90-1905/06. 

3. Vervolg kasboek van Sybrand Hingst, te !iarlingen, loopende 
tot het jaar 1823. 

4. Kasboek van Sybrand Hingst, 2de helft der 1ge eeuw. 
5. Eenige debiteuren- en een bestelboek van de bontweverij van 

Sybrand Hingst. 
6. Overzicht van het in effecten belegde kapitaal van Sybrand 

Hingst en zijn echtgenoote Elisabeth Stijl. 
7. Een koopcontract van een plaats van Siati Sia in den polder 

de Gemeenschap aan den Hammerdijk 1800 en een certificaat 
Grootboek .Nationale Werkelijke Schuld. 
2-7 Geschenken van mejuffrouw A. Hingst te Rijswijk. 

8. Aanteekeningen van ir. A. Weckerlin betreffende het verven 
van geweven stoffen. 
Geschenk van den Directeur. 

9. Algemeen overzicht der passagiers-Iandverhuizers vertrokken 
uit de haven van Amsterdam, 1923-1934. 
Geschenk van denzelfde. 

Reeds nu kan meegedeeld worden, dat eenige zeer belangrijke 
handelsarchieven voor 1938 zijn toegezegd. 
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Dank zij de bijdragen van de leden van het Boekenfonds konden 
in het verstreken jaar verschillende belangrijke aanwinsten aan
gekocht worden. 

I . Ongeveer 300 decreten en arresten met betrekking tot de ope
raties van Law in Frankrijk uit de jaren 1718-1720, die een 
aanvulling vormen van het reeds in de Bibliotheek aanwezige 
materiaal over deze periode. 

2. Twee oudere boeken over de wijncultuur en den wijnbouw: 
a. Andrea Baccius, De naturali vinorum historia. De vinis 

Italiae libri septem. Rome 1591. 
b. Tractatus de vinea. Venetie 1629. 

3. Enkele aanvullende edities van het bekende werk van Savary, 
Le parfait negociant, zoodat hiervan thans de volgende Fran
sche edities aanwezig zijn: 

1. Paris, 1675 
2. " premiere partie, 2e edition, z.j. 
3. Lyon,,, 4e 1697 
4." " ,,5e " 1701 
5." " ,,6e " 1712 
6. Paris, tome premier, 7e " 1713 
7. " 8e" 1721 
8. Amsterdam,,, ,,8e(sic) " 1726 
9. Paris, " "nouvelle" 1736 

10. " " 1749 " " 
11. " " " 1752 Geneve 

" 
12. " " " 1757 Paris, 

" 
13. " 1763 " 
14. " " " 1777 " " 
IS. " an VIII " 

Het tweede deel bevat de Pareres. Ten deele verschenen de 
edities hiervan in andere jaren dan het eerste dee!. 
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1. Paris, 1688 
2. 

" 
tome second, 2e edition 1715 

3. 
" " " 

3e 
" 

1724 
4. Amsterdam " " 

8e 
" 

1726 
5. Paris, 

" " nouvelle " 
1742 

6. Geneve, 
" 

1752 
7. Paris, 

" " " " 
1753 

8. 
" " " " " 

1763 
9. 

" " " " 
1770 

10. 
" " " " " an VIn 

Er blijken dus van het eerste deel tenminste 16 uitgaven te 
hebben bestaan, waarvan er 15 in ons bezit zijn. 

4. Ook van het bekende werk van Le Moine de l'Espine zijn nog 
enkele edities ter completeering aangekocht, zoodat hiervan 
thans de volgende uitgaven in de Bibliotheek t~ vinden zijn:, 
Twee edities in het Fransch: 

1. Le negoce d'Amsterdam, Amsterdam 1694 (in fotokopie) 
2."" " ,,1710 

Verder de volgende edities in het Nederlandsch: 
3. De koophandel van Amsterdam, door Le Moine de l'Es

pine, Amsterdam 1704 
(bij Wede. Jochem van 

4. " " 

5. 
" " 

6. 
" " 

7. " " 

8. " " 

9. " " 

" " 

" " 

" " 

" ), 

" " 

" " 

Dijk en Joh. Ratelband) 
door Le Moine de l'Es
pine, Amsterdam 1704 
(bij Pieter Sceperus) 
2e druk, door wijIen Le 
Moine de I'Espine, ver-
meerderd door J. Ie 
Long, Amsterdam 1715 
3e druk, Amsterdam 
1719 
4e druk, door J. Ie 
Long, Amsterdam 1724 
2e deel, Amsterdam 
1727 (is een herhaling v. 
deel I) 
5e druk, Amsterdam 
1734 
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10. De koophandel van Amsterdam, 5e druk (in twee deelen), 
Amsterdam 1734 

11. 
" " 

12. 
" " 

13. 
" " 

14. 
" 

IS. 
" 

" 

" 

" 

6e druk (in twee deelen), 
1744 
7e druk (in twee deelen), 
Rotterdam 1753 
8e druk (in twee deelen), 
1763 
ge druk (in drie deelen), 
1780 
10e druk (in vier deelen), 
Amsterdam 180 I /02 

5. Course of the Exchange, 2 Januari 1824--29 December 1829, 
nos. 10973-11599, uitgegeven door James Wetenhall, s'Y0rn 
broker, te Londen. 3 deelen. 
Deze finantieele pUblicatie bevat regelmatige opgaven van de 
koersen van effecten, prijzen en de wisselkoersen te Londen. 

6. C. F. Gaignat de Laulnais, Guide du commerce, Paris [1764]. 
Dit zeldzame werk behandelt in een viertal hoofdstukken I) 
den handel op China, op Peru en op Noord-Amerika; 2) het 
enkel en dubbel bOekhouden; 3) het beheer van een scheeps
lading naar Amerika; 4) de wijze van handeldrijven in negers 
en het verkrijgen van retourvrachten in Amerika. 
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ONTVANGSTEN 

1. Contributie leden . . . . 
2. Donateurs . . . . . . . 
3. Contributie nieuwe leden. 
4. Verkoop dubbelen . . . 
S. Verkoop publicaties . . . ..... . . 
6. Subsidie van het Departement v. Onder· 

wijs, Kunsten en Wetenschappen . . . . 

f 4.800.-
4S0.-
200.-
200.-

7. Subsidie gemeente Amsterdam. . . . . -

p.m. 

3.000.-
4.S00.-
1.000.-8. Contributie donateurs Publicatiefonds. . -

9. Vergoeding voor bewaring van archieven. - SO.-
700.

SO.-
600.-
40.-

10. Boekenfonds . . . . 
11. Effecten. . . . . . 
12. Giften. . . . . .. 
13. Verkoop markiezen . 

Totaal .. . . 
N adeelig saldo . 

f IS.S90.-
127.-

Totale uitgaven f IS.717.- (f 16.4SS.-) 

UITGAVEN 
1. Algemeen: 

t. Secretariaat: 
1 e secretaris . . . . . . . . . 

2. Toelage directie voor bureaukosten 
3. Penningmeester . . . . . . . . 
4. Drukwerk. . . . . . . ' . . . . 
S. Contributie Comite International des 

Sciences Historiques. . . . 

II . Arc hie f g e b 0 u w: 

6. Hypotheekrente 
7. Schoonhouden . 
8. llcht . . . . . 
9. Vuur ..... 

10. Onderhoud. . . 
11. Glazenwasschen 
12. Telefoon. . . . 
13. Waterleiding .. 
14. Tuinonderhoud. 
IS. Stoker. . . . . 
16. Gas ... . . . 
17. Inrichting. . . . . . 
18. Afschrijving inrichting. . . . . . . . 
19. Aflossing geldleening aankoop gebouw. 

2S.
SO.
SO.
SO.-

SO.-

f 420.-
12S.-
2S.-

200.-
2S.-
10.-
60.-
2S.-
80.-
6S.-
10.-

100.-
200.
SOO.-

225.- (f 300.-) 

f 1.84S.- U 3.490.-) 
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III. Arc hie f: 
20. Handschriften en documenten 
21. Bureaubehoeften ... 
22. Vervoerkosten . . . . 
23. Bindwerk . . . . . . . 
24. Reis- en verblijfkosten. . 
25. Assurantie. . . . . . . 
26. Huishoudelijke artikelen. 
27. Archiefcommissie. . 

IV. Personeel: 
28. Directeur . . . • . 
29. Commies salaris .. 

Reiskosten. . . . 
Verblijfkosten . . . . .. . 

30. Zegels ouderdomsrente en ziekteverzeke-
ring ........ . 

31. Pensioenfonds . . . . . . . . . . . . 

V. Pub 1 i cat i e n: 

p.m. 
50.-
50.-
20.-

400.-
40.-
40.-

1.750.-
- 1.250.-

350.-
204.-

115.-
75.-

32. Publicatie-commissie . . . . . . . . . f 25.-
33. Werken X (De la Vega, Confusion de Con-

fusiones) ..... 
34. Honorarium . . . . 
35. Verzending Werken. 
36. Assistentie. . . . . 

VI. E con 0 m i s c h -Hi s tor i s c h e 
Bibliotheek: 

37. Boekenfonds. 
38. Bibliotheek • . . 
39. Bindwerk . . . . 
40. Bureaukosten . . . 
41. Huishoudelijke uitgaven . 
42. Receptie. . . . . . . 
43. Salaris bibliothecaresse 
44. Salaris assistente . 
45. Concierge 
46. Vuur .. 
47. Licht .. 
48. Gas .. . 
49. Telefoon. . . 
50. Waterieiding . . 
51. Schoonhouden . 
52. Onderhoud. . . 
53. Tuinonderhoud . 
54. Assurantie. . . 
55. Vervoerkosten . 
56. Drukwerk. . . 
57. Belasting . . . . 
58. Ziekteverzekering. 

VII. Rentebetaling: 

- 2.000.-
200.-
100.-
100.-

f 700.-
300.-

50.-
250.-
150.-
75.-

- 1.200.-
600.-
468.-
450.-
150.-
75.-

150.-
50.-
50.-
50.-
25.-
40.-
50.-
50.-
65.-

100.-

59. Rente. . . . . . . . . . . . . . • . f 80.-

VIII. S c h u 1 d del gin g: 
60. Schulddelging I.E.H.T. • . . 1.500.-

600.- (I 615.-) 

f 3.744.- (I 3.744.-~ 

, 2.425.- (f 2.125.-~ 

, 5.098.-:- (f 4.925.-~ 

f 80.- (' 200.~ 

(f 1.000.-) 

61. IX. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v en. 200.- (f 201.-) 
Totale uitgaven •.... --"':-:-15::-.-=7:::1=7.---
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DEBET 

Algemeen: 
Secretariaat. . ' . ' . . . . . . . . . 
Vergoeding Directeur voor bureaukosten 
Bureaukosten Penningmeester. . . . . 
Contributie Comit6 Int. d. Sciences hist . . 

Gebouw: 
Licht 
Vuur ... 
Onderhoud 
Telefoon . 
Waterleiding 
Stoker .. 
Gas .... 
Onderhoud tuin . 
Afschrijving-Gebouwinrichting. 

Archiefinrichting . 
Archiefgebouw 

Archiet: 
Bureaukosten . 
Reis- en verblijfkosten 
V ervoer kosten . . . . 
Huishoudelijke artikelen 

Personeel: 
Salaris Directeur . . . . . . 

" Commies en reiskosten . 
Zegels ouderdomsrente . . . . 
Ziekte- en ongevallenverzekering . 
Pensioenfonds. . . . . . . . . 

Publicaties : 
Economisch-Historisch J aarboek. 
Honorarium idem . . . . . . . 

Transporteeren. 

t 2.60 
75.-
58.40 
50.-

---- t 186.-

t 20.53 
342.43 
771.79 

74.72 
22.80 
21.25 
11.26 

107.55 
396.50 
458.99 
410.50 

t 105.85 
387.48 

30.23 
9.97 

t 1.749.99 
- 1.804.-

51.60 
118.04 
75.-

- 2.638.32 

533.53 

----- I 3.798.63 

. t 265.18 
40.71 

---- - 305.89 
...... t 3.357.85 
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TYansport . . . . . . . . . t 3.357.85 

Economisch-Historische Bibliotheek: 
Bibliotheek. . . . . . 
Bureaukosten. . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecares 

" Assistente 
Concierge. 
Vuur. 
Licht 
Gas. 
Telefoon 
Waterleiding 
Schoonhouden. 
Onderhoud .. 

" tuin . 
V ervoer kosten . 
Bindwerk. 

Assurantie 
Belasting . 
Interest . 
Jaarboeken en Werken . 
Propaganda .... 
Aflossing I.E.H.T .. 
Voordeelig saldo . . 

Contdbutie Leden. . . . . 
Bijdragen Donateurs 

CREDIT 

voor het leven 
" Publicatiefonds 

" 
Begunstigers. 

Giften ...... . 
Bewaarloon Archieven . 
Bijdragen Boekenfonds . . 
Effecten ...... . 

j 354.29 
82.99 

103.28 
- 1.200.-

600.-
303.70 
495.60 
153.25 
34.16 

122.21 
26.40 

256.-
170.07 
24.45 
23.59 
30.60' 

Subsidie Departement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen ..... 
Gemeente Amsterdam . . . . . . . . . . 

1) Blijft af te lossen t 3.341.58. 

- 3.980.59 
248.25 
170.41 
475.55 

73.31 
520.72 

- 1.000.-1 ) 

- 1.853.92 

t 15.785.12 

t 4.908.-
510.-
450.

- 1.050.-
20.

- 1.030.31 
131.83 
50.-

134.98 

- 3.000.-
- 4.500.-

t 15.785.12 
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B A LAN S PER 31 DECEMBER 1937 

ACTIEF 

Kas Penningmeester. . . . . . .. f 37.17 
Archief . . . . . . . . . .. - 233.24 

" Economisch-Historische Bibliotheek - 218.72 

Postcheque- en Girodienst 
Te verrekenen bedragen 
Effecten ...... . 
Voorraad eigen Werken 
Gebouw inrichting . 
Archief 

" 
Archiefgebouw .... 
Likwidatie rekening I.E.H.T. 
Vedies saldo vorige jaren . 
Voordeelig saldo 1937 . . . 

Amsterdamsche Bank 
Crediteuren . 
Geldleening. . . . . 
Hypotheek ..... 
Confusion de Confusiones 

PASSIEF 

f 6.226.19 
- 1.853.92 

Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek. 
Archieffonds . 
Pensioenfonds . . . . . . . . . . . . 

LXIII 

f 489.13 
671.SS 
21S.66 

- 3.024.21 
120.-
750.-
520.-

- 17.700.-
- 3.431.S8 

f 4.372.27 

f 31.294.40 

f 49.49 
- 8.S84.86 
- 2.000.-
- 10.S00.~ 

- 2.280.05 
- 4.010.-
- 2.100.~ 

- 1.770.-

f 31.294.40 



VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER 1938 

Daar onze Vereeniging bij het verschijnen van dit verslag 
haar 25-jarig jubileum reeds achter den rug heeft, meent het 
Bestuur hier te mogen constateeren, dat mede door het werk 
van onze Vereeniging het inzicht gekomen is, dat de oude 
koopmansarchieven waardevol bezit zoowel voor de onderneming 
a1s voor de gemeenschap zijn, en dat de daarin aanwezige ge
gevens belangrijk materiaal voor onze vaderlandsche geschiede
nis kunnen bergen. Ook heeft men, in de tweede plaats, mede 
door de publicaties onzer Vereeniging, ingezien dat de economi
sche geschiedenis een eigen plaats onder de historische weten
schappen inneemt. In de derde plaats heeft ook de overheid be
grepen, dat het behouden van oude bedrijfsarchieven overheids
steun waard is. 

Over gebrek aan medewerking in deze 25-jarige periode heeft 
de Vereeniging niet kunnen klagen. Al is haar ledenaantal in de 
jaren der hoogconjunctuur grooter geweest, nog altijd steunt 
haar een vierhonderdtal leden en bovendien zij die bijdragen voor 
bijzondere werkzaamheden der Vereeniging. In den loop der 
jaren is meer dan een honderdtal kleinere en grootere archieven 
verkregen. Daaronder bevinden zich, zooals wij reeds herhaalde
lijk in onze jaarverslagen hebben opgemerkt, archieven van groo
ten omvang en van groote beteekenis. Ret behoeft dan ook geen 
verwondering te wekken, dat historische onderzoekers hun aan
dacht telkens daaraan wijden en dat voortdurend historische ge
gevens aan onze collecties ontleend worden. Onze productie van 
wetenschappelijke publicaties bedraagt thans 29 deelen, naar wij 
vertrouwen in het volgend jaar door het 30e deel aangevuld. Dat 
onze jaarboeken niet altijd jaarlijks verschijnende deelen konden 
zijn, ligt helaas aan de ongunstige conjunctuur, die noopte onze 
uitgaven te besnoeien. Ook op onze Economisch-Ristorische 
Bibliotheek mogen wij wijzen, die thans ongeveer 35.000 deelen 
telt en waarva~ geregeld druk gebruik gemaakt wordt. 

Ret jaar 1938 is niet ongunstig voor de Vereeniging geweest. 
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De tegenwoordige onzekere verhoudingen op politiek en econo
misch gebied doen een aantal ondernemingen tot liquidatie be
sluiten, die hun archieven of het overblijfsel daarvan ons aan
bieden. Ditmaal behoorde hieronder een tweetal archieven van 
beteekenis, waarvan een deel uitmaakt van de geschiedenis der 
Leidsche textiel-industrie. Daarnaast verwierven wij nog eenige 
kleinere collecties. 

Zeer tot genoegen van het Bestuur kwam de uitgave van De la 
Vega's Confusion de Confusiones in den loop van het jaar pers
klaar. Onze leden kennen de lange voorgeschiedenis daarvan. 
Reeds in 1919 werd door het Bestuur besloten te trachten dit 
voor de geschiedenis van den actiehandel in het algemeen en voor 
die der Amsterdamsche Beurs in het bijzonder belangrijke werk 
te doen herdrukken in den origineelen Spaanschen tekst met bij
behoorende Nederlandsche vertaling. Aanstonds werd in dr. M. 
F . J . Smith de man gevonden, die bevoegd en bereid was dit werk 
op zich te nemen. Nog tijdens de voorbereidingen kwam een 
Duitsche vertaling van het werk uit. Deze beantwoordde echter 
geenszins aan het doe! dat ons Bestuur zich gesteld had, n.!. een 
heruitgave van het Spaansche boek. Het Duitsche boek, door den 
ook bij de Nederlandsche historici welbekenden dr. O. Pringsheim 
verzorgd, bleek bovendien den tekst bekort te hebben. Vandaar 
dat het Bestuur bij zijn oorspronkelijk plan bleef. Reeds in 1924 
dacht het zoo ver te zijn, dat de pUblicatie spoedig gereed zou 
zijn. Een vertaler was gevonden. Zijn vertaling bleek echter niet 
aan de eischen van een zorgvu1dige vertaling te voldoen, zoodat 
dit andermaal aan een deskundige, ditmaal dr. G. J. Geers, werd 
toevertrouwd. De in de Spaansche redactie dikwijls gezwollen 
zinnen maakten het werk voor den vertaler niet gemakkelijk, zoo
dat de vertaalarbeid betrekkelijk langzaam opschoot. Onder
wijl was het Bestuur reeds tot den herdruk van den Spaanschen 
tekst overgegaan. Toen eenmaal de vertaling gereed was, bleek 
het noodzakelijk hieraan verklarende noten toe te voegen. Het 
Bestuur yond in prof. dr. W. E. J. Kuiper, hoogleeraar in de 
Grieksche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amster
dam, een bereidwillig medewerker. Onderwijl had de langdurige 
crisis na 1929 de uitgave op den achtergrond geschoven. Eerst 
in 1937 bleek het mogelijk het oude plan weer op te vatten. Nog 
was het werk echter niet persklaar. Door de vele toegevoegde 

I 
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noten bleek het noodig den geschreven tekst der vertaling te laten 
overtikken. Eerst daarna was het werk voor de pers gereed. Wij 
vertrouwen nu, dat onze leden nog voor de aanstaande zomer
vacantie het lijvige boekdeel in handen zullen krijgen. 

Van de overige wederwaardigheden der Vereeniging in 1938 
is ditmaal weinig te zeggen. Noch over het bezoek aan ons ar
chiefgebouw te 's-Gravenhage, noch over dat aan de onder lei
ding van mej. J. M. s'Jacob staande bibliotheek te Amsterdam 
zijn wij ontevreden. Velen konden wij helpen. Dat een buiten
landsch geleerde, die reeds in 1937 langen tijd in de Economisch
Historische Bibliotheek werkte, in dit jaar nogmaals de biblio
theek ter aanvulling van het reeds gevondene benutte, toont de 
waarde onzer boekenverzameling aan. Inderdaad is deze van 
zeer bijzonder gehalte. 

Het Bestuur is dien leden zeer erkentelijk, die evenals in voor
gaande jaren het door hun bijdrage aan het Boekenfonds voor de 
Vereeniging mogelijk maakten de bibliotheek met enkele kostbare 
werken te verrijken. Voor een grooteren aankoop met extra-steun 
van particuliere zijde wendt het Bestuur nog pogingen aan 

De schuld der Vereeniging, bestaande uit hypothecaire schuld, 
geldleening en leening ten behoeve der Internationale Econo
misch-Historische Tentoonstelling 1929, tezamen op 31 Decem
ber 1937 f 15.931,58 groot, werd dit jaar met een bedrag van 
f 2.500,- verminderd. 

Op aandrang der Algemeene Vergadering van 1937 verklaarde 
mej. dr. Leonie van Nierop zich bereid haar opzegging van het 
lidmaatschap van het Dagelijksch Bestuur in te trekken. Het was 
derhalve voor het Bestuur een teleurstelling, toen mej. Van Nier
op in den loop van dit jaar berichtte, dat zij wegens vertrek naar 
het buitenland dit lidmaatschap toch moest neerleggen. 

A1s nieuwe leden van het Bestuur werden gekozen door de AI
gemeene Vergadering de heeren M. Taudin Chabot en mr. D. A. 
Delprat te Amsterdam, de heeren J. C. Mollema en ir. J. E. F. 
de Kok, te 's-Gravenhage, en mr. P. Dieleman te Middelburg, die 
deze benoeming allen hebben aanvaard. Als leden van den Raad 
van Advies zijn na hun benoeming toegetreden de heeren dr. F. 
van Heek te Amsterdam en dr. H. C. Hazewinkel te Rotterdam. 
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Het Bestuur gedenkt hier met weemoed het overlijden van mr. 
]. c. A. Everwijn, die de Vereeniging bij haar oprichting zeer 
gesteund heeft. 

In de vermindering van ons ledental trad nog geen keer ten 
goede in, niettegenstaande onze hardnekkige pogingen daartpe. 
Ditmaal telden wij bij het einde van het jaar 376leden tegen 386 
in het voorgaande jaar. Het aantal donateurs was 14, dat der 
donateurs voor het leven 41 en dat van het Publicatiefonds 22, 
tegen resp. 14,40 en 23 in 1937. 

Het door den Directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 



VERSLAG VAN DEN DlRECTEUR OVER 1938 

In het afgeloopen jaar is de Vereeniging met het verwerven van 
oude archieven niet onfortuinlijk 'geweest. De groote archieven, 
die der firma ]. en A. LePooIe, te Leiden, en der firma ]. ]. de 
Lange en Zoon, zeepziederij te Alkmaar, zijn alle twee van onder
nemingen afkomstig, die meer dan honderd jaar hebben bestaan 
en hier te lande weI bekend zijn. 

De geschiedenis der firma]. en A. LePoole reikt nog veel ver
der terug. Reeds in 1674 kwam te Leiden een LePooIe als grei
nier (greinreeder) voor, en sindsdien is de greinreederij door dit 
geslacht uitgeoefend. De laatste firmant, eveneens een LePooIe, 
stond bij de ·liquidatie van de fabriek het archief aan onze Ver
eeniging af. Het oudste van de koopmansboeken dateert van 
1680-1694. Daarna voIgt een hiaat van meer dan honderd jaar. 

De boeken van de zeepziederij der firma ]. ]. de Lange en 
Zoon te Alkmaar beginnen in 1836. Ik heb gemeend de geschiede
nis dezer firma v66r de inventaris van het archief te moeten af
drukken. Men kan deze derhalve een weinig verder hieronder 
vinden. 

Het bezoek aan het Archiefgebouw in de Laan Copes van 
Cattenburch 83 gaf reden tot tevredenheid. HerhaaIdeIijk werden 
oudere archieven geraadpleegd, o.a. dat der firma Loopuyt, graan
handelaren, branders en reeders te Schiedam, uit de achttiende, 
en dat van Stadnitski en Van Heukelom, uit de achttiende en 
negentiende eeuw. Het archief der Metaalwarenfabriek der firma 
Bekkers te Dordrecht werd ter bewerking van een gedenkboek 
over de geschiedenis van het blik gedurellde vele maanden te 
Amsterdam gedeponeerd. Door de zorgen van de commies, mej. 
W. van der Burg, werden eenige honderden portefeuilles met 
stukken geordend en deze op datum gelegd. 

Van de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam 
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werd de boekenschat uitgebreid door enkele aankoopen en door 
talrijke geschenken. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Amsterdam zond wederom een aantal keurig ingebonden jaar
gangen van dagbladen; de Openbare Leeszaal verrijkte onze bi
bliotheek met een groote hoeveelheid week- en maandbladen, uit
gaven van verschillende werkgeversorganisaties. Het departe
ment van Economische Zaken en de Koninklijke Bibliotheek wa
ren wederom zoo welwillend ons een groote collectie boeken en 
verslagen toe te zenden. Op jubileerende instellingen werd nimmer 
tevergeefs een beroep gedaan om door hen uitgegeven gedenk
boeken aan de Bibliotheek af te staan. De verzameling gedenk
schriften is hierdoor een waardevolle collectie geworden, die dik
wijls geraadpleegd wordt door bezoekers. Ook enkele particu
lieren hebben bij het opruimen van hun boekenkasten onze biblio
theek niet vergeten. 

De werkzaamheden in de bibliotheek, verricht door mej. s'Ja
cob, hierin geassisteerd door mej. Van der Heyden, betroffen 
in de eerste plaats het catalogiseeren. De nieuw binnengekomen 
werken, waaronder vele bruikleenen van het Internationaal Insti
tuut voor Sociale Geschiedenis, werden verwerkt, en de hoeveel
heid van reeds aanwezige en nog niet gecatalogiseerde boeken werd 
verminderd. Uit de schenking, indertijd gedaan door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken, werden vele werken, in het bij
zonder van belang voor Amsterdam en de geschiedenis van het 
Noordzeekanaal, gecatalogiseerd evenals de brochures en publi
caties, betrekking hebbende op het ontstaan en de uitbreiding der 
Spoorwegen. 

De belangstelling van het publiek bleef ongeveer op hetzelfde 
peil als in het jaar 1937. Er was bovendien steeds veel vraag 
naar oude jaargangen van Nieuwe Rotterdamsche Courant 
(1844-1935, waarvan de jaren 1848-1852 ontbreken) en van 
het Algemeen Handelsblad, waarvan onze bibliotheek een vol
ledige reeks bezit. Ook de uitgaven van de Rijks Geschiedkundige 
Publicatien werden steeds veel geraadpleegd, evenals de oudere 
werken betreffende de handelswetenschappen. Enkele buiten
landers werkten regelmatig op de bibliotheek, o.a. een Engelsch
man en een Duitscher, die hier hun proefschriften voorbereidden; 
ook voor Nederlandsche publicaties op economisch-historisch ge
bied werd meerdere malen stof verzameld en raad bij ons inge-
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wonnen. Het aantal uitgeleende boeken nam eenigermate toe. 
Ook naar andere steden werden geregeld boeken ter leen ge
zonden. 

Het gebouw werd door de gemeente op zorgvuldige wijze na
gezien en onderhouden. De benedengang en het achterhuis wer
den opnieuw geschilderd, de marmeren trap werd van nieuwe 
platen voorzien, en enkele kleine reparaties werden verricht. De 
toestand van de buizen van de waterleiding geeft aanleiding tot 
zorg. Herhaaldelijk zijn lekkages voorgekomen. Aan de gemeente 
is reeds verzocht tot vernieuwing van het buizenstel over te 
gaan om overstroomingen of waterverspilling te voorkomen. Het 
huis werd uitnemend onderhouden door de nieuwe concierge, 
die in 1938 haar intrede in de bibliotheek deed. 

Binnenkort zal de termijn, waarvoor wij van de gemeente 
's-Gravenhage de beschikking over de lokaliteiten in de Hilver
sumsche straat en in de Colenzostraat gekregen hebben, verstre
ken zijn. Het Bestuur zal zich tegen dien tijd tot het gemeente
bestuur van 's-Gravenhage wenden om verlenging te verkrijgen. 

Wij gaan nu tot vermelding van het nieuw verkregene over. 

1. Arc hie f d e r fir m a J. e n A. L e P 0 0 let e 
Lei den. 

Grootboek 
Grootboeken 
Balansboeken 
Balansboeken 
Journalen 
Memorialen 
Kasboeken 
Debiteurenboeken 
Wisselboek 
Rekening-courant-boeken 

Loonboeken: 
Saai 

1680/1694 
1798/1927 
1875/1888 
1875/1888 
1851/1920 
1808/1924 
1823/1919 
1900/1923 
1910/1919 
1898/1904 

1850/1898 

21 deelen 

3 . " 
3 
8 

" 
22 deelen 

12 " 
3 " 
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Garen 
Getouw 
Getouw 
Polemieten 
Greinwevers 
Wevers 
Werklieden (stoomwerktuigen) 
Loonboeken algemeen: 

Verfboek 
Certificaat van oorsprong 

Uitgaafboeken: 

1874/1897 
1874/1879 
1877/1891 
1879/1894 
1881/1887 
1890/1919 
1897/1908 
1886/1891 
1888/1891 
1891/1896 
1895/1896 
1896/1899 
1822/1839 
1833/1864 

Kammerij en spinnerij 1835/1839 
Paardenrekening 1836/1839 
Aanteekenboek fabriek 1879 
Berekening weefgoederen 1897/1926 
Facturenboekjes, Machines 1877/1929 
Kammerij 1902/1926 
Verkoop vlaggendoek 1832/1896 
Verkoop grein 1855/1897 
5 boeken aanteekeningen voorraden wol 
8 boeken fabrieksadministratie en wolvoorraden 
Inventarissen 1825/1928 
Lijst der werklieden 1892, 1898, 1915 
Berekening der garens 1895/1896 
Naamlijst der kooplieden 1818 
Correspondentie: 
Copieboeken 1804/1930 (91 stuks) 
Verkoop facturenboeken 1798/1929 (47 deelen) 
Loonwerk copieboeken 1896/1920. 
Copieboek Incassobank 1913/1923 
Copieboek vlaggendoek 1896/1898 
Notarieele acten 1897 en later 
Brieven 1898/1 931 
Correspondentie Shanghai 1899/1913 
Correspondentie Holland-China Handel-Maatschappij 1920/1925 
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Correspondentie Djeddah 1903/1911 
Correspondentie Constantinopel 
Correspondentie Marine 1898/1915 
Correspondentie Kolonien 1895/1915 
Contracten Marine 1900/1915 
Oorlogstoestand 1914/1919 

Diversen: 
1 Map octrooien 
I Boek verkochte stoffen 1811/1828 
Boekje met aanteek. soorten wol 
Lijst der fabriceering van grijn enz. 
Aanteekening van hetgeen er in de fabriek omgaat 1840/1844 
Aanteekening van het gebruik van steenkool 
Port. fabriekszaken 
Verbouwing 1839 
Aanteekenboekje 1794/1832 
Doosje met halfbriefjes en staaltjes 

2. Arc hie f d e r Z e e p z i e d e r ij van d e fir m a J. 
J. deL a n gee n Zoo n teA 1 k m a a r, 1836-1937 

ENKELE BIJZONDERHEDEN TER TOELICHTING BIJ HET ARCHIEF 

DER FIRMA 

Aard van net bedrijf. Vervaardiging van zacbte zeep (groene, gele en 
z.g. glycerine- of transparantzeep). 

Eigenaren. Jacob J osias de Lange, geb. 1784, over!' 31 Mei 1844. In 
1836, toen bij het bedrijf koeht ten behoeve van zijn na te noemen zoon, 
was hij proeureur bij de reehtbank van eersten aanleg te Alkmaar. Voor 
zoover is na te gaan bad bij geen andere geregelde bemoeiingen met bet 
bedrijf dan als kassier. 

Pieter Bruinvis de Lange, geb. 1814, over!. 1889; oudste zoon van 
J. J. de Lange. Op hem berustte de lei ding van bet bedrijf, aanvanke
lijk werd hij daarbij terzijde gestaan door een ervaren meesterkneeht. 
De administratie is grootendeels door hem gevoerd. In later jaren 
was hij lid van den gemeenteraad, en tevens geruimen tijd wet
houder van Alkmaar. 

Zijn twee oudste zoons, geb. resp. in 1840 en 1843, bebben in andere 
riehting dan de zeepziederij een werkkring gezoebt. 

Sybout de Lange, geb. 1855, over!' 12 Maart 1914; derde zoon van 
P. Bruinvis, aanvankelijk onder lei ding van zijn vader praetiseh in bet 
bedrijf werkzaam, van 1873 tot 1875 gedurende twee jaar als volontair 
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werkzaam in een zeepfabriek te Neuwied. Van 1886 tot zijn overlijden 
lid van de Kamer van Koophandel. 

Zijn eenige zoon, Pieter Abraham, heeft in andere richting een werk
kring gezocht . 

.pieter de Lange 'P .Bz., geb. 1860, over!' 13 December 1936, vierde 
zoon van P. Bruinvis; opleiding van gelijken aard als van Sybout; in 
1881 en 1882 volontair in enkele fabrieken te Berlijn. 

Erven P. de Lange P.Bz., n.l. zijn weduwe en zijn beide zoons, die in 
andere richting een werkkring hebben gezocht. 

Vorm van de onderneming. Van 1 Mei 1836 tot 1 Mei 1839 voor reke
ning en op naam van J. J. de Lange. 

Van 1 Mei 1839 tot ultimo 1844 als vennootschap onder de firma 
J. J. de Lange en Zoon; firmanten: J. J. en P. Bruinvis. 

Van 1 Januari 1845 tot ultimo 1883 voor rekening van P. Bruinvis, 
doch - en dit is daarna steeds zoo gebleven - onder den ouden firma
naam. 

Van 1 J n uari 1884 tot Maarl 1914 als vennootscha p onder firma; 
firmanten: S. en P.Bzn. de Lange. 

Van Maart 1914 tot 13 December 1936 voor rekening van P .Bzn. de 
Lange. 

Van 13 December 1936 tot de liquidatie op ultimo 1937 als vennoot
schap onder firma; firmanten: de Erven. Gedurende deze periode heeft 
P.A.Sz. tijdelijk het bedrijf geleid. 

Bedrijfsinstallatie. De in 1836 aangekochte zaak bestond uit twee af
zonderlijk - een paar honderd meter van elkaar - gelegen zeepziede
rijen, resp. "de Ankers" en "de Star" genaamd. Blijkens een oudere 
koopakte werd daarin reeds v66r 1800 het bedrijf van zeepziederij uit
geoefend. Afschriften van aangiften ten behoeve van den accijns op 
zeep bij de overname van het bedrijf en bij de oprichting van de ven
nootschap geven een beeld van de grootte van de zeepketels en het 
aantal loogbakken. Nadat "de Ankers" door aankoop van een aan
grenzend terrein was vergroot, is in 1876 het geheele bedrijf daar 
geconcentreerd, en tegelijk gemoderniseerd: plaatsing van een stoom
ketel en een stoommachine. Tusschen 1885 en 1895 is daama de capa
citeit van het bedrijf verder opgevoerd door vergrooting en bij
plaatsing van zeepketels en vergrooting en vernieuwing van de 
pakhuizen. 

Omvang van het bedrijf. Van 1836 tot in de eerste jaren van de twin
tigste eeuw is de per jaar vervaardigde hoeveelheid zeep - afgezien 
van enkele tijdelijke inzinkingen - voorldurend toegenomen en weI 
van ongeveer 1000 ton (van 120 kg) tot ongeveer 14000 ton; daarna liep 
de productie over het algemeen terug, in 1935 tot 1937 bedroeg ze niet 
meer dan ongeveer 5000 ton. 

De personeelsterkte verloont in groote trekken hetzelfde beeld; 
begonnen met 2 a. 3 man is ze opgeloopen tot 12 a. 14 man tusschen 
1900 en 1910, om tenslotte met 4 a. 5 man te eindigen. 

Verdere biizonderheden. Op 1 Mei 1893 is de accijns op zeep afge-
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schaft, waardoor de verkoopprijs belangrijk (ongeveer 40%) daalde, 
hetgeen van gunstigen invloed was op de vraag. 

Van 1899 tot 1906 heeft de firma een verkoopdepot gehad te 
Rotterdam. 

Nadat tevoren herhaalde pogingen waren gedaan om de fabrikanten 
van zachte zeep te doen samengaan, werd in 1906 het z.g. Syndicaat 
gevormd met centraal verkoopkantoor, de N.V. Nederlandsche Zeep
handel te Gouda. Als uitvloeisel hiervan werd het depot te Rotterdam 
opgeheven. Na enkele jaren is het Syndicaat ontbonden. In later 
jaren zijn nog herhaaldelijk verkoopregelingen van kracht geweest, 
o.a. in de .1aatste jaren van den wereldoorlog onder invloed van de 
distributiemaatregelen. In dien tijd heeft de fabriek ook gedurende 
geruimen tijd stil gestaan; de beperkte productie was toen gecon
centreerd in een klein aantal fabrieken. 

Tusschen 1900 en 1914 vallen twee veranderingen op technisch ge
bied, welke beide vrij ingrijpend waren, vooral voor de werkgelegen
heid. In dien tijd werd de geconcentreerde bijtende kaliloog als product 
van de electrochemische industrie zoo goedkoop, dat het voor de 
zeepfabrikanten voordeeliger werd om deze te gebruiken dan om zelf 
- zooals gebruikelijk was - bijtende kaliloog te vervaardigen uit 
koolzure potasch en kluitkalk (welke loog bovendien minder sterk 
is dan de geconcentreerde). 

Verder deed in dien tijd het ijzeren z.g. ribfust zijn intrede. Binnen 
betrekkelijk korten tijd werd het oude houten fust daardoor vrijwel 
geheel verdrongen. De houten vaten werden meermalen gebruikt 
en gingen dus geregeld heen en weer tusschen fabriek en afnemer. 
Kwamen zij leeg aan de fabriek terug, dan moesten zij schoongemaakt 
en zoo noodig gerepareerd worden, met het oog waarop een deel van 
het personeel uit kuipers bestond. Na het schoonmaken moesten de 
vaten c;lrogen, wat veel ruimte en ook weer arbeid vereischte. Daar de 
ijzeren vaten slechts eenmaal gebruikt worden en geheel gereed van 
de blikfabriek worden ontvangen, verviel door deze vervanging veel 
handenarbeid. Tot het zelfvervaardigen van het ribfust is niet over
gegaan, daar dit bij den omvang van het bedrijf niet loonend was. 

In later tijd heeft ook het ijzeren fust, dat meermalen gebruikt wordt 
ingang gevonden, naast het Mnmalige ribfust en tijdelijk is soms een 
belangrijk percentage van den afzet op deze wijze verpakt. Schoon
maken en herstel hiervan vereischt weer een zekere hoeveelheid 
arbeid. doch belangrijk minder dan van het houten fust. 
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INVENTARIS V AN HET ARCHIEF DER FIRMA J. J . DE LANGE 
EN ZOON, ZEEPZIEDERIJ TE ALKMAAR 

1. Kasboek 1836/39 38. Kasboek 1927/30 

2. 
" 

1839/41 39. 1930/33 

3. 1842/45 . 40. 1933/36 

4. " 
1845/46 41. " 

1936/37 
5. 1847/49 42. 

" 
1937/38 

6. 1849/51 43. Crediteurenboek 1836/39 
7. " 

1851/54 44. " 
1839/44 

8. 
" 

1855/56 45. " 
1845/55 

9. 
" 

1857/59 46. " 
1856/69 

10. 1860/62 47. Crediteurenboek 1868/88 
11. 

" 
1863/66 48. 1884/89 

12. " 
1867/70 49. " 

1890/95 

13. 
" 

1870/73 SO. " 
1895/99 

14. 
" 

1874/78 51. " 
1900/03 

15. '.' 1878/83 52. 1904/09 
16. 1883 53. Cred.boek v. olie 1902/17 
17. 1884/85 54. Crediteurenboek 1910/15 

18. 1885/87 55. " 
1916/26 

19. 1887/89 56. Cred.boek v. olie 1919/37 

20. 
" 

1889/90 57. Crediteurenboek 1927/38 

21. 1891/92 58. Debiteurenboek 1836/39 

22. 1892/94 59. " 
1839/41 

23. 1894/96 60. " 
1842/44 

24. 
" 

1896/98 61. 1845/48 

25. 1898/99 62. " 
1849/52 

26. 1900/02 63. " 
1853/54 

27. 1902/04 64. " 
1855/57 

28. 1904/07 65. " 
1857/60 

29. 
" 

1907/09 66. 1860/62 

30. 
" 

1909/10 67. " 
1863/65 

31. 
" 

1911/12 68. " 
1866/68 

32. 1912/13 69. " 
1869/71 

33. 
" 

1914/15 70. " 
1872/75 

34. 
" 

1915/18 71. " 
1875/78 

35. 1918/21 72. 1879/81 

36. 1921/23 73. " 
1882/83 

37. 
" 

1924/26 74. " 
1884 
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75. Debiteurenboek 1885 109. 
" 

1911 
76. 

" 1886/89 110. 
" 

1912 
77. 

" 
1887 Ill. 

" 
1913 

78. 
" 

1888 112. 
" 

1914 
79. 1889 113. 1915 
BO. 

" 
1890 114. 

" 
1916 

81. ,,(A'dam) 1890/91 (A'dam) 1917 
82. 

" 1891/92 115. 1917/20 
83. 

" 1892/93 116. 1921/22 
84. 1893 117. 1923/24 
85. 1894 118. 

" 1925/26 
86. 

" 
1895 119. 

" 1927/28 
87. 1896 120. 11929/30 
88. 

" 
1897 (A'dam) 1931/32 

89. 1898 121. 1931/32 
90. 1899 122. 

" 1933/34 
91. " (A'dam) 1894/96 123. 

" 
1935 

92. 
" " 1897/99 124. 

" 1936/37 
93. 

" 1900/03 125. " (R'dam) 1904/06 
94. " (R'dam) 1900/02 (A'dam) 1933/37 
95. 1900 126. " (losbI.) 1937 
96. 1901 127. Balansen, verlies- en winst 
97. 

" 1902 rekeningen, inventarissen 
98. 

" 
1903 en verdere balansbeschei-

99. 
" 

1904 den 1836/83 
100. " (A'dam) 1904/09 nosse vellen in map) 
101. " 1905 en 129. Balansboek 1884/96 

A'dam 1921/30 129. 
" 1897/1932 

102. " (N.V. Ned. Zeep- 130. Balansen enz. (Accoun-
handel 1906/08) tantsrapporten) m map 
(A'dam 1910/15) 1933/37 
(Ver. v. Zeepfabr. 131. Grootboek 1914/28 

1917/19) 132. 
" 1929/38 

103. 
" 1906 133. Journaal 1914/28 

104. 
" 1907 134. 

" 1929/38 
105. 1908 135. Klein Kasboek 1836 
106. ." 1909 136 . 

" 1836/38 
107. 

" 1910 137. 
" " 1838 

108. " (A'dam) 1910/16 138. 
" " 

1839 
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139. Dagboekje 
140. II 

141. Kleine verschott. 
142 .• J ournaal' (Mem.) 

1836/38 
1839 
1836/39 
1836/37 
1837/38 
1839 

143. II II 

144. II II 

145. (Ontbreekt) 
146. Brievenboek (geschr. 

copieen van uitgaan-
de brieven) 

147. idem 
148. Copieboek 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
ISS. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

164. Inkoopboek 
165. 
166. 
167. 

II 

168. Verkoopboek 
169. II 

170. Verkoopboek 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 

II 

II 

II .. 
II 

1836/39 
1878/84 
1884/96 
1896/99 

1899/1900 
1900/01 
1901/02 
1904/02 
1904/05 
1905/06 
1906 
1906/07 
1908/12 
1912/14 
1914/15 
1915/17 
1917/18 
1918/36 
1915/20 
1920/30 
1930/37 

1937 
1915/16 
1916/19 
1919/21 
1921/23 
1923/26 
1926/29 
1929/30 
1930/32 

176. II 1932/35 
177. Omzetbel.register 1934 
178. II 1934/35 
179. II 1935/37 
180. II 1937 
181. Bankboek 1917/37 
182. II 1937/38 
183. Postgiroboek 1937/38 
184. Materialenboek (voor-

raad-administr.) 1890/91 
185. II 1892/93 
186. II 1894/95 
187. II 1"8'96/97 
188. II 1900/04 
189. 1905/11 
190. " 1911/13 
191. II 1915/17 
192. 1917/22 
193. ~. 1923/28 
194. II 1929/35 
195. II 1936/37 
196. Uitslag en voorraden van 

zeep 1898/1904 (in dit 
boek liggen uitslaglijsten 
van 1895. 1896 en 1897; 
verder zijn hierin ook aan
teekeningen omtrent de 
voorraden van de mate
rialen gemaakt) 

197. Uitslag en voorr. v. 
zeep 1905/20 

198. II 1921/37 
199. idem (in kg.; de boe

kingen in nrs. 199-198 
betreffen tonnen a 120 
kg) 1917/34 

200. idem 1934/37 
201. Verbruikte materialen en 

verkregen zeep 1877/81 
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202, idem 1882/86 226. Ziedboek 1896/98 
203,.Verbruikte mater. 1887/91 227. 1898/99 
204. 

" 
1893/94 228. 

" 
1900 

205. 1895/96 229. 
" 

1901/02 
206. 

" 
1897/99 230. 1902/03 

207. 1900/02 231. 1903/04 
208. 1903/06 232. 1904/05 
209; 1906/11 233. 1905/06 
210. 1912/16 234. 

" 
1906/07 

211. 1916/22 235. 
" 

1908 
212. 1923/32 236. 1909 
213. 1933/37 237 . . 1909/10 
214. Ziedboek (hierin is voor 238. 1910/12 

ieder ziedsel aangeteekend 239. 1912/13 
de hoeveelheid van de 240. 

" 
1913/15 

daarin verwerkte materia- 241. 1915/17 
len en de verkregen zeep) 242. 1917/22 

1877/79 243. 1922/27 
215. idem 1880/82 244. 

" 
1927/34 

216. 1881 245. 1934/37 
217. 1882/84 246. Diverse aanteekeningen 
218. 1884 omtrent verbruikte mate-
219. 1885/96 rialen, verkregen zeep en 
220. 

" 1886/88 uitslag en voorraden van 
221. 

" 
1888/90 zeep e.d. (losse yellen en 

222. 
" 

1890/91 kleine cahiers in map) 
223. 1891/92 1836/39 
224. 1893/95 
225. 1895/96 

3. Aanvulling op het in 1936 verkregen archief der firma De 
Heyder en Co te Leiden. 

4. Het archief der afdeeling Rotterdam, Schiedam en Omstreken 
der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 1864-1882. 

1. K 1 e i n ere A a n win s ten. 
II. Lijfrentebrief van 100 pd. VI., 1675 . 
2. Kaperbrief 1781. 
3. Receptenboek om koper te vergulden enz. Z.j. 
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4. Billet van den emprunt force de l'an 4. 
5. Kopyboek van een assuradeur(?), 1859-1861. 
6. Conditien van een fonds of negotiatie onder directie van de 

heeren Th. Passalaigne en Zoon, kooplieden te Amsterdam, 
ten behouve van planters in de Colonie Suriname, 1770. 

7. Correspondentie van een textiel-fabrikant te Fredericksdorf 
1798-1844. Met 2 stalenboekjes en een dessin-boekje. 

8. Twee plaatsbewijzen voor den diligence-dienst "De Vriend
schap", 1841. 

9. Lijst van goederen van de Cura~aosche markt, z.j. 
10. Opgave van assurantie-premien in de Oostzee, 1822, 1823. 
11. Gedrukte circulaire van J. P. Bombarda, Parijs, waarin hij 

den verkoop van lijfrenten aanbiedt, 1709. 
12. Drie schepenbrieven van Alkmaar, 1795, 1808, 1809. 
13. Statuten van het Ziekenfonds "Tot nut van 't Algemeen", 

opgericht 1801, December 27. 
14. Stukken en formulieren betreffende Verbruikerstoezicht op 

vetten, olien en oliehoudende noten, 1917. 
15. Voorwaarden voor de verpachting van belastingen in Neder

landsch-Indie, 1832-1842. 
16. Vergelijkende beschouwingen over de neringen ten platten 

lande en in de steden van Holland, Handschrift omstr. 1625, 
18 fol. 

17. Verzameling van origineele brieven en andere bescheiden 
van en aan de Compagnie van Assurantie te Rotterdam, be
treffende handel en scheepvaart, 1720-1735. 

18. Copieboek der firma Joannes Osy en Zoon, bevattende koop
mansbrieven betreffende den aankoop van tabak, cacaoschil
len, suiker enz., 1749-1782, gericht aan Dirk Hector te 
Bayonne en St. Eustatius, Dom. van Oosterom te Bayonne, 
J. B. de Brandt te Aalst enz. 

19. Copie van een verslag der Oost-Indische Maatschappij van 
Administratie en Lijfrente te Amsterdam, uitgebracht ter AI
gemeene Vergadering op 31 Juli 1850. 

20. Arbeidsvoorwaarden van den Algemeenen Ned. Metaalbe
werkersbond. 

21. Bescheiden betreffende de Arbeidsinspectie. Geschenk van 
mevr. de wed. C. H. A. Scholte-Hoek, 's-Gravenhage. 

22. Eduard Schellhass en Co's, Market Report, Hongkong, 11 
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April, 18 Mei, 24 Aug. en 21 Sept. 1877. Geschenk van den 
heer G. J. Lugard Jr., te Eefde. 

23. Grondmateriaal der Belastingen. (Voortzetting van het vroe
ger verkregene) . 

24. Twee stalenboeken der N.V. Kunstnijverheidshandel "Het 
Klokhuis" te Amsterdam, 1914-1928. Geschenk van mej . 
E . van Nierop te Amsterdam. 

-25. Kantkloskussen met bijbehooren, staaltjes kant, spoeltjes, 
verschillende boekjes over kanttechniek. Geschenk van mej . 
E. van Nierop te Amsterdam. 



BOEKENFONDS 

Door de bijdragen, die een aantalleden van het Boekenfonds 
ter beschikking stelden, konden enkele waardevolle aanwinsten 
voor de Bibliotheek verkregen worden. 

Deze waren: 
1. Schroeder, Kurfiirstliche Schatz- und Rechenkammer 1662, 

een zeldzaam vroeg werkje op het gebied der z.g. Kameral
wissenschaft. 

2. Een aantal papieren van gilden te Antwerpen, 17e en 18e 
eeuw. 

3. Placcaet ende ordonnantie der Co(nincklijcke) May(esteyt) 
beroerende die visscherijen van de harinckvaert. Geprint tot 
Delft in Hollan(sic) bij mij Simon Jansz., geswooren boeck
printer der Co. May., wonende bij die Vischmarckt. 1564. 
Dit zeldzame boekje, in 4° gedrukt, 16 bladzijden groot, be
vat een der oudste plakkaten op de haringvangst. 

4. Omstreeks 50 Engelsche prijslijsten, die de effecten- en wissel
koersen tijdens de periode 1720-1745 bevatten. 

5. Fiir Handwerker oder Klugheitsregeln. Wie sich der junge 
Handwerker auf seinen Wanderungen zu verhalten hat .... 
Von einem Welterfahrnen. Dritte Auflage. Berlin 1827. 

Zeldzaam boekje, dat voor de "Handwerksbiirschen" be
stemd was, die op de "Wanderschaft" gingen. Het bevat 4'11 
reisroutes door Duitschland. 
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ONTV ANGSTEN: 

1. Contributie leden. . . . 
2. Donateurs. . . . . . . 
3. Contributie nieuwe leden. 
4. Verkoop dubbelen . . . 
5. Verkoop publicaties. . . . ..... 
6. Subsidie van het Departement v. Onder-

4.440.-
525.-
100.-
450.-

p.m. 

wijs, Kunsten en Wetenschappen. . . . • 3.000.-
7. Subsidie gemeente Amsterdam . . . . - 4.500.
B. Contributie donateurs Publicateifonds. . - 1.025.-
9. Vergoeding voor bewaring van archieven.· 130.-

10. Boekenfonds. 700.-
11. Effecten. 20.-
12. Giften. . 100.-

Totaal .. 
N adeelig saldo . 

f 14.990.-
642.-

Totale uitgaven . f 15.632.- (f 15.717.-) 

UITGAVEN: 
I. Algemeen: 

1. Secretariaa t : 
Ie secretaris . . . . . . . . . . . 25.-

2. Vergoeding directie voor bureaukosten. 50.-
3. Penningmeester . . . . . . . . 60.-
4. Drukwerk. . . . . . . . . . . 50.-
5. Contributie Comite International des 

Sciences Historiques. . . . 50.-

II. Arc h ie f ge b 0 u w: 

6. Rente hypotheek en geldleening 
7. Schoonhouden . 
B. Licht . ... . 
9. Vuur . ... . 

10. Onderhoud. . . 
11. Glazenwasschen 
12. Telefoon. . . . 
13. Waterleiding . . 
14. Tuinonderhoud. 
15. Stoker. . . . . 
16. Gas ..... . 
17. Inrichting. .. . .... 
lB. Afschrijving Archiefgebouw . 
19. Afschrijving inrichting. 

III. Archief: 

20. Handschriften en documenten 
21. Bureaubehoeften. . . . . 
22. Vervoerkosten. . . . . . 

Transporleeren. 

375.-
125.-
25.-

200.-
25.-
10.-
70.-
25.-
90.
BO.-
20.-

100.-
430.-
500.-

p.m. 
60.-
50.-

110.-

f 235- (f 225.-

f 2.075.- (f I.B45.-) 
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Tt'at.sport . 
23. Bindwerk . . . . . . 
24. Reis- en verblijfkosten. 
25. Assurantie. . . . . . 
26. H uishoudelijke artikelen. 
27. Archiefcommissie. . 

IV. Personeel: 

28. Directeur . .. . 
29. Commies salaris .. 

Reiskosten. . . . 
Verblijfkosten . . 

30. Zegels ouderdomsrente 
31. Ziekteverzekering. 
32. Pensioenfonds . . . . 

V. Pub I i cat i e n: 

33. Publicatie-commissie . . 
34. Werken X (De la Vega, Confusion de Con-

fusiones). . . . . . 
35. Honorarium . . . . 
36. Verzending Werken. 
37. Assurantie. . . . . 

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e 
Bibliotheek: 

38. Boekenfonds. 
39. Bibliotheek . 
40. Bindwerk . . 
41. Bureaukosten. . 
42. Huishoudelijke uitgaven. 
43. Receptie. . . . . . . 
44. Salaris bibliothecaresse 
45. Salaris assistente . 
46. Concierge 
47. Vuur .... 
48. Licht. . . . 
49. Gas .. . .. 
50. Telefooll. . . 
51. WaterIeiding. 
52. Schoonhouden . 
53. Onderhoud. . . 
54. Tuinonderhoud. 
55. Assurantie. . . 
56. Vervoerkosten . 
57. Drukwerk. 
58. Belasting . . . 

VII: Schulddelging: 

t 110.-
20.-

400.-
40.-
30.-

1.750.
- 1.250.-

350.-
204.-
80.-

165.-
75.-

25.-

- 1.700.-
250.-
100.-
100.-

700.-
300.-
50.-

100.-
125.-
75.-

1.200.-
600.-
468.-
400.-
175.-
75.-

250.-
50.-
50.-
75.-
25.-

100.-
50.-
40.-

165.-

LXXXIII 

600.- (I 600 . .....:) 

f 3.874.- (I 3.744.-) 

1 2.175.- (f 2.425.-) 

f 5.073.- (f 5.098.-) 

59. Schulddelging I.E.H.T. . ..... f 1.500.
---- (f 1.500.-) 

60. VIII. Onvoorziene uitgaven. 100.-
---- (f 200.-) 

Totale uitgaven . . . . . . t 15.632.-
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DEBET 

Algemeen: 
Secretariaa t. . . . . . . . . . . . 
Toelage Directeur voor bureaukosten . 
Bureaukosten Penningmeester .... 
Contributie Comite Int. d. Sciences hist. 
Drukwerk ............ . 

A 'Ychietgebouw: 
Licht 
Vuur ... 
Onderhoud . 
Telefoon .. 
Waterleiding 
Stoker .. . 
Gas ... . 
Onderhoud tuin 
Afschrijving inrichting 

Archiefgebouw . 

A'Ychiet: 
Bureaukosten . 
Reis- en verblijfkosten 
Vervoerkosten. . . . 
Huishoudelijke artikelen 
Onderhoud ..... . 

Pe'Ysoneel : 
Salaris Directeur. . . . . . . 
Salaris en reiskosten Commies . 
Zegels Ouderdomsrente. . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering 
Pensioenfonds . . . . . . . . . 

Publicaties : 
Economisch-Historisch J aarboek. 

Transpo'Ytee'Yen. 

I 8.98 
50.-
63.80 
50.-

201.65 

t 24.35 
184.50 
132.38 
67.56 
22.80 
78.75 
18.97 
90.45 

616.03 
429.80 

t 59.77 
464.75 

33.65 
20.88 
51.02 

-----

t 1.750.-
- 1.804.-

80.80 
165.37 
75.-

I 374.43 

- 1.665.59 

- 630.07 

f 3.875.17 

50.-

I 2.670.09 
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Transport . ... . .. . . t 2.670.09 

Economisch-Historische Bibliotheek: 
Bibliotheek. . . . . . 
Bureaukosten. . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse. 

" 
Assistente 

Concierge. 
Vuur. 
Licht 
Gas. 
Telefoon 
Waterleiding 
Onderhoud . 
Vervoerkosten. 
Bindwerk. 
Drukwerk 

Assurantie 
Belasting . 
Interest . 
Jaarboeken en Werken 
Propaganda . ... 
Aflossing I.E.H.T .. 
Voordeelig saldo. . 

CREDIT 

Contributie Leden . . . . . . . . . 
Bijdragen Donateurs. . . . . . . . 

" Publicatiefonds 
" Begunstigers . 

Bewaarloon Archieven . 
Vergoedingen. . . . . 
Bijdragen Boekenfonds . 
Effecten ...... . 
Subsidie Departement van Onderwijs. 

tenschappen ..... 

" 
Gemeente Amsterdam 

Giften 

1) Blijft af te lossen t 1.931.58. 

t 427.72 
70.80 

189.70 
- 1.200.-

600.-
468.-
374.30 
236.04 

59.90 
297.29 

51.40 
- 153.84 

19.97 
38.20 
13.-

----- - 4.200.16 
156.89 
168.72 
416.08 

Kunsten en We-

30.-
149.96 

- 1.500.-1 ) 

- 1.925.59 

t 15.142.66 

t 4.730.-
525.

- 1.025.-
20.-

131.83 
44.35 

- 1.009.50 
18.98 

- 3.000.-
- 4.500.-

138.-

t 15.142.66 
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B A LAN S PER 31 DECEMBER 1938 

Kas Penningmeester . . . 
" Archief. . . . . . . 

ACTIEF 

f 

" Economisch-Historische Bibliotheek -

69.55 
41.23 

109.77 

Postcheque- en Girodienst 
Amsterdamsche Bank . 
Te verrekenen bedragen 
Effecten ...... . 
Voorraad eigen Werken 
Gebouw- en Archief-inrichting. 
Archief gebouw ..... . 
Likwidatie rekening I.E.H.T. 
Verlies saldo vorige jaren . 
V oordeelig saldo 1938 . . . 

Crediteuren . 
Geld1eening . 
Hypotheek. 
Confusion de Confusiones . 

PASSIEF 

Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek 
Archieffonds . 
Pens~oenfonds . . . . . . . . . . . 

f 4.372.27 
- 1.925.59 

f 220.55 
- 1.457.50 

502.69 
270.89 

- 3.044.99 
90.-

700.
- 17.300.-
- 1.931.58 

- 2.446.68 

f 27.964.88 

f 6.249.78 
- 1.500.-
- 10.000.-
- 2.260.10 
- 4.100.-
- 2.100.-
- 1.845.-

f 27.964.88 
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Onze Vereen~ng heeft in het afgeloopen jaar het verlies te 
betreuren gehad van haar penningmeester, den heer H. G. A. 
Elink Schuurman. Van de oprichting af heeft hij voor onze Ver
eeniging de financien met groote nauwgezetheid verzorgd en haar 
met zijn adviezen gediend. Hij heeft tot de kleine groep van 
personen behoord, die ruim 25 jaar geleden inzagen dat het 
gewenscht was een organisatie op te richten, met het doel de 
archieven en bescheiden aangaande de economische ontwikke
ling van ons land voor ondergang te behoeden. Zoo werd hij een 
van de oprichters van het Archief, dat al den tijd door, zijn 
liefde en belangstelling he eft behouden. Het Bestuur gedenkt met 
groote erkentelijkheid al hetgeen de heer Elink Schuurman voor 
de Vereeniging heeft gedaan. 

Ons mede-bestuurslid, de heer A. W. Wichers Hoeth, ver
plichtte ons zeer het penningmeesterschap der Vereeniging voor
loopig op zich te willen nemen. 

De tweede, die van ons heen ging en dien wij hier met een 
kort woord gedenken, is prof. dr. H. Brugmans, onze oud-voor
zitter. De banden met onze Vereeniging had hij reeds eenige 
jaren geleden losser gemaakt, maar hij bleef als bestuurslid met 
ons werk vertrouwd. Zijn verscheiden op 6 December 1939 heeft 
ons van zijn steeds belangstellenden steun beroofd. Wij blijven 
hem dankbaar - zooals onze Voorzitter hem reeds bij zijn af
treden verzekerde - voor het vele dat hij voor het Archief 
heeft gedaan. 

De herdenking van het 25-jarig bestaan onzer Vereeniging 
die 2 April 1914 opgericht werd, meende het Bestuur in verband 
met de moeilijke economische omstandigheden ongemerkt voorbij 
te moeten laten gaan. 

Eenige onzer leden hebben zich tot onze spijt genoodzaakt 
gezien voor het lidmaatschap onzer Vereeniging te bedanken. 
Het Bestuur betreurt dit zeer, maar, hoezeer het begrijpt, dat 
er zich gebeurtenissen kunnen voordoen waardoor vermindering 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, XXI • 
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van particuliere uitgaven voor velen noodzakelijk is, wenscht het 
toch ook de aandacht van aIle leden er op te vestigen, dat het 
Archief niet in staat is zonder den steun van leden en donateurs 
de belangrijke collecties te beheeren. die juist in dezen tijd 
als spiegel van vroeger volksleven van zoo groot belang zijn. 
Wat de Vereeniging heeft bijeengebracht, legt getuigenis af van 
onze volkskracht. Juist in tijden als de tegenwoordige is het 
ons alIer plicht er voor te zorgen, dat de wekroep, die daarvan 
uitgaat; ook tot een nieuw geslacht kan doordringen. 

Het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage stelde op ons ver
zoek wederom de localiteiten in de twee ons reeds vroeger ter 
beschikking staande schoolgebouwen ten gebruike af, ditmaal 
echter slechts voor den tijd van een jaar. Het Bestuur vertrouwt, 
dat deze terroijn in de toekomst wederom verlengd zal worden 
daar uiteraard een organisatie als de onze, die er bij voort
during naar streven moet nieu~e archieven te verwerven, niet 
in het onzekere kan verkeeren of zij over de benoodigde mimte 
kan beschikken. Wij hopen, dat het Gemeentebestuur van 's-Gra
venhage zich in dezen tegemoetkomend betoonen zal. 

In den loop van het jaar werden eenige belangrijke archieven 
verkregen, die een verrijking voor ons bezit beteekenen. Het 
verslag van den Directeur verstrekt hierover nadere inlichtingen. 

In overleg met de Koninklijke Nederlandsche Akademie van 
Wetenschappen wendde de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Rotterdam zich tot ons met het voorstel met haar en 
andere organisaties een poging te do en om een verzameling 
aan te leggen van reglementen en standaard-contracten, die in 
den Nederlandschen groothandel in gebruik zijn, met de bedoe
ling te trachten deze collectie op peil te houden en voor de 
belanghebbenden op een aantal centrale punt en te deponeeren. 
Onze Vereeniging zou daartoe de daarvoor in aanmerking 
komende vereenigingen te Amsterdam aanschrijven en om toe
zending van hun reglementen verzoeken. 

Tot ons genoegen konden onze leden in 1939 in het bezit 
gesteld worden van het tiende deel onzer "Werken", dat Josseph 
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de la Vega's Confusion de Confusiones bevatte. De lange ge
schiedenis van de tot standkoming van deze uitgave is reeds in 
ons vorig j aarverslag meegedeeld; wij kunnen thans volstaan 
met de mededeeIing, dat de publicatie oak buiten den kring 
onzer leden de aandacht heeft getrokken. 

Of het ons mogelijk zal zijn in volgende jaren meer deelen 
der "Werken" te laten volgen, is alsnog onzeker. De stand der 
geldmiddelen zal waarschijnlijk niet toelaten naast ons Jaar
boek een andere pUblicatie in het licht te geven, tenzij daar
voor bijzondere financieele steun verleend wordt. 

Als nieuwe leden van het bestuur traden de heeren A. Bierens 
de Haan, mr. W. Cnoop Koopmans, P. van Leeuwen Boom
kamp en dr. J. C. Westermann, allen te Amsterdam, en ir. G. 
A. Kessler te Velsen toe. 

De door de algemeene vergadering uitgenoodigde heeren 
mr. Ph. A. J. Mees te Rotterdam, C. deJongGzn.teWestzaan 
en mr. S. J. Fockema Andreae te Zwolle verklaarden zich bereid 
het lidmaatschap van den Raad van Advies te aanvaarden. 

In de wegens het vertrek van mej. van Nierop ontstane 
vacature in het Dagelijksch Bestuur werd nog niet voorzien. 

Het ledenaantal daalde wederom; ditmaal van 371 tot 369. 
Het aantal donateurs verminderde tot 9, dat der donateurs voor 
met leven tot 39 en dat van het Publicatiefonds van 22 tot 21. 

Het door den directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 
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De verzamelingen in het gebouw der Vereeniging, Laan Copes 
van Cattenburch 83, zijn thans bijna aIle in portefeuilles gerang
schikt. Mej. van der Burg ordende voorloopig het omvangrijke ar
chief der Overzeesche Hardhout Import Maatschappij, deed de 
brieven van het archief Stadnitski en Van Heukelom in mappen, 
en werkte de collectie jaarverslagen bij, waarin eenige achterstand 
was ontstaan. Deze laatste verzameling, waarover in onze versla
gen weinig melding is gemaakt, ontleent haar beteekenis vooral 
aan de oudere jaarverslagen en die van maatschappijen die niet in 
den Prijscourant van Effecten van de Vereeniging van den Effec
tenhandel zijn opgenomen. In het geheel omvat de collectie ver
slagen van ongeveer 4100 maatschappijf!n, die thans alle op kaart 
zijn gebracht. 

Noch over het bezoek aan ons hoofdgebouw, noch over dat aan 
onze Economisch-Historische Bibliotheek hebben wij te klagen. 

De laatste heeft haar bezit met talrijke werken kunnen aanvul
Jen. Deels betroffen het boeken die door aankoop, verkregen wer
den, deels werken die door belangstellenden werden geschonken. 
Dr. E. Heldring deed aan de bibliotheek een belangrijke verzame
ling boeken, brochures en ·tijdschriften toekomen; Prof. Mr. H. 
Frijda gaf van zijn belangstelling blijk door het schenken van een 
reeks tijdschriften en Mr. A. S. van Nierop zond een collectie be
scheiden. Mr. W. M. Houwing stond een zeer mooi uitgevoerde 
kaart van het Hoogheemraadschap Delfland af, welke in de acht
tiende eeuw vervaardigd werd en thans als wandversiering van 
den gang in de Bibliotheek dienst doet. De Inspecteur van den 
Landbouwvoorlichtingsdienst, die een historische landbouwkaart 
van Holland naar de oude gegevens van de Enqueste en de Infor
matie (1494 en 1514) had doen samenstellen, bood een exemplaar 
hiervan aan de Bibliotheek aan. 

De Openbare Leeszaal verrijkte onze collectie dag- en vakbla
den, telefoon- en adresboeken, terwijl de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Amsterdam de serie jaargangen van het Alge-
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meen Handelsblad en die van de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
aanvulde. Beide instellingen voorzien de Economisch-Historische 
Bibliotheek regelmatig van waardevol materiaal, dat veelvuldig 
geraadpleegd wordt. Het schiften en ordenen van de aanwinsten 
namen veel tijd in beslag. Er werd voortgegaan met het catalogi
seeren van de in bruikleen afgestane werken. De in het afgeloo
pen jaar door het Departement van Economische Zaken gedane 
schenking werd geheel verwerkt. Het ordenen van den rijken 
voorraad boeken en brochures, afkomstig van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam werd voortgezet. De 
geschiedenis van Amsterdam en die der verbindingen van de stad 
te water en te land met het overige Nederland, benevens de voor
geschiedenis van de drooglegging van de Zuiderzee kan men thans 
tot in bijzonderheden bestudeeren. Verschillende onderzoekingen 
vonden op de Bibliotheek plaats. Voor proefschriften werden ge
gevens verzameld over de economische crisissen van 1720 en 1763, 
over Italiaansche handelsgeschiedenis, over den Hollandschen 
handel in de achttiende eeuw, den linnenhandel en andere onder
werpen. 

De Gemeentehandelsinrichtingen en de Koninklijke Petroleum 
Maatschappij vroegen inlichtingen ten behoeve van publicatie's; 
enkele firma's verzochten ons na het uitbreken van den oorlog om 
bijzonderheden nopens crisis- en distributiemaatregelen, door de 
regeering genomen in en na 1914. 

Het aantal bezoekers bleef niet bij dat van het vorige jaar ach
ter. Onder hen, die de Bibliotheek bezochten, moet in de eerste 
plaats het eerelid van het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief genoemd worden, professor Hauser uit Parijs. Hem werd 
een thee op de Bibliotheek aangeboden, bij welke gelegenheid de 
voorzitter van het Bestuur jhr. dr. P. J. van Winter den eere
gast verwelkomde. 

Andere belangrijke buitenlanders, die ons met een bezoek ver
eerden, waren professor Coornaert en echtgenoote uit Parijs, en de 
heer Andre Sayous, die hier eenige weken onze afdeeling Handels
wetenschappen raadpleegde, welke verzameling - volgens zijn 
zeggen - de best voorziene ter wereld is. Dr. Blockmans uit 
Gent en Mademoiselle Rosset van de Bibliotheque Nationale be
zochten eveneens meermalen de Bibliotheek. Verder waren er nog 
enkele Duitsche, Engelsche en Zuidafrikaansche bezoekers. Prof. 
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dr. Z. W. Sneller uit Rotterdam werd met een groep studenten op 
de bibliotheek ontvangen. Van de gelegenheid tot het leenen van 
boeken werd druk gebruik gemaakt, ook buiten Amsterdam. 

Het gebouw der Bibliotheek werd door de Gemeente Amster
dam zoowel van buiten als binnen onderhouden, o.a. werd een ge
deelte van het dak vernieuwd en de gang geverfd. In overleg met 
de gemeentelijke ambtenaren van de Luchtbescherming werden 
maatregelen getroffen ter bescherming van het huis tegen brand
gevaar. Men zegde ons kisten met lood gevoerd toe, opdat de kost
baarste werken geborgen konden worden in geval van nood. Ons 
hoofdgebouw te 's-Gravenhage werd geheel van buiten geschil
derd, voorts werden nieuwe leien op het dak geplaatst en de par
ketvloer in de groote zaal en in den gang opnieuw gelegd. 

In overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam richtten wij het volgende schrijven aan de daarvoor in 
aanmerking komende organisaties. 

"De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, het 
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (Economisch-His
torische Bibliotheek) te Amsterdam, de Economische Voorlich
tingsdienst van het Departement van Economische Zaken te 
's-Gravenhage en de Commissie voor de Rechtsgewoonten van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam stellen 
zich voor ieder een volledige verzameling aan te leggen en bij te 
houden van in Nederland gebruikelijke contracten en reglementen 
in den groothandel. 

Deze contracten en reglementen zijn, in het bijzonder wanneer 
zij buiten gebruik zijn geraakt, zoowel voor handelaren als voor 
wetenschappelijk belangstellenden vaak zeer moeilijk te vinden, 
zoodat het van groot belang is, dat eenige centrale depots hiervan 
worden aangelegd. 

In verband hiermede verzoeken wij U beleefd uit naam van bo
vengenoemde instanties de door Uw vereeniging uitgegeven con
tracten (met eventueele vertalingen) in viervoud toe te zenden aan 
het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, pIa. Econo
misch Historische Bibliotheek, Heerengracht 220, Amsterdam. 

Tevens zouden wij het op prijs stellen, indien U ons opgaaf 
zoudt kunnen doen van de buitenlandsche contract en die voor de 
leden van Uw vereeniging worden gebruikt. Zoo mogelijk, ver-
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zoeken wij U tevens om toezegging van deze contracten, eveneens 
in viervoud. 

Ten slotte zouden wij het ten zeerste op prijs stellen, wanneer U 
ons regehnatig de wijzigingen en aanvullingen op de toegezonden 
contracten en reglementen zoudt willen doen toekomen. 

Bij voorbaat zeggen wij U ten zeerste dank voor Uwe medewer
king." 

N aar aanleiding van dit rondschrijven werden ons van verschil
lende zijden reglementen toegezonden. 

Wij verwierven de volgende nieuwe archieven en verzamelingen: 
1. Het archief der 0 v e r z e esc h e H a r d h 0 utI m

p 0 r t M a a t s c hap p ij, te Rotterdam, door bemidde
ling van mr. J. A. L. M. Loeff, aldaar. 

Een voorloopige ordening gaf als resultaat: 
Grootboeken 1879--1932 
Kasboeken 1879--1932 
Rekening-Courantboeken 1879--1932. 
Crediteurenboeken 1905--1932 
Memoriaalboeken 1879--1932. 
J ournaalboeken 1879--1932. 
Voorts: Girostukken. 
In- en Verkoopboeken 
Voorraadboeken 
Loon-, Zaag- en Pakhuisboeken 
Reislijsten 
Bestelkaarten met prijzen 
Afleveringskaarten met prijzen 
Correspondentie 
Copieboeken 
Factuurboeken 
Aandeelen, formulieren en 
J aarverslagen. 

2. Eenige bescheiden van de Transvaalsche Handel 
M a at s c hap p ij te Amsterdam, over de jaren 1899--1909. 
Een Grootboek, een J ournaal en een Voorraadboek, brieven 
overdejaren 1900, 1903, 1909. 
(Uit het archief der Overzeesche Hardhout Import Maat
schappij.) 
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3. Grondmateriaal voor de Belastingen, van het Centraal 
~ureau voor de Statistiek, te 's-Gravenhage over de jaren 
1925-1928: 

A. In onverzegelde verpakking: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Grondbelasting 
Staten no. 3 

" " 
1 1 

" 
35 

Personeele belasting 
Staten no. 6 

" " 
8 

Rij ksinkomstenbelasting 
Staten no. 36 

57 
58 

Dividend- en tantiemebelasting 

Vermogensbelasting 

K wade posten 
Grondbelasting 
Personeele belasting 
Inkomstenbelasting 
Vermogensbelasting 
Successie 

Staten no. 7 

Staten no. 59 

" " 
71 

Staten no. 34a 

" " 
30a 

" 
53a 

" 
38a 

Staten no. 120 

" ,,121 

" 
" 

" 122 
" 123 
" 123b 
" 123c 
" 138 

B. In verzegelde verpakking: 
1. Rijksinkomstenbelasting 

Staten no. 59 

" 
" " 

61 
62 

Jaar 

1928 

" 
" 

" 

1927/28 

" 

1928 

1927/28 

1928 

" 

1928 

" 
" 

" 

1927/28 

" 
1925/26 
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2. Vermogensbel(lsting 
Staten no. 48 1927/28 

" 
" 

" 48a 
" 48b 

" 
" 66 1925/26 

Op de verzegelde pakken is met rood aangeteekend: 
Niet te openen binnen I9 faar na 1 Mei 1939. 

4. 40 Mappen met Geldbeleggingsprospectussen 1883-1922, 
alsmede 6 Kaartendoozen met uittreksels uit de Staatscou
rant 1919-1922 van het Seminarium voor Bedrijfshuis
houdkunde der Universiteit van Amsterdam. 

5. Effectenbladen en verschillende couranten. Geschenk van 
den heer A. van Vollenhoven te 's-Gravenhage. 

6. Eenige stukken van de Boterfabriek "Wilhelmina", over 
de jaren 1900-1913. (2 pakken verzegeld). 
Geschenk van den Heer A. Merens te Amsterdam. 

7. Archief van de Firma Wed. e J. te Veltrup en Zoon, Ban
kierskantoor, te Zaandam, over de jaren 1872-1906. 

8. Archief van "Het Nieuws van den Dag" over de jaren 
1872-1916. Geschenk van mevr. de wed. e Funke-Nijhoff. 

Dank zij den financieelen steun van vele onzer leden was het 
B 0 eke n f 0 n d s wederom in staat eenige belangrijke boeken 
aan onze verzameling toe te voegen. Ditmaal waren het twee 
drukken van het zeldzame werk van Henrick Waninghen 
(omstr. 1570 te Kampen geboren), die voor de kennis van de 
ontwikkeling van het koopmansboekhouden hier te lande van 
belang zijn: Tresoor vant Italiaens boeckhouden, drukken van 
1609 en 1613. De eerste druk van dit boek, is, zooals ten Have 
in zijn dissertatie mededeelt, nergens meer aanwezig. Ook den 
druk van 1613 heeft hij niet gezien; hij deelt hierover slechts 
mede: "Herdruk vermoedelijk in 1613". Des te meer verheugt 
het ons beide werken, in fraaie blanke perkamenten banden 
gevat, in onze verzameling te kunnen opnemen. Wij bezitten 
van Waninghen slechts e~n uitgave van den Tresoor van 1639, 
en een herdruk van 't Recht gebruyck van 't Italiaens boeck
houden van 1680. 

Wij laten thans de volledige titels volgen: 
1. Tresoor vant Italiaens boeck-houden inhoudende 530 vra

gen ende antwoorden staende elck onder zynen tijtel, 
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verciert met schoone verdaringen, daernae volghende een 
Memoriael, Journael, en de Schultboeck. Ook hoe men 
een factuyr ende maendt-boecxken houden sal, alles seer 
nut ende bequaem voor cooplieden, facteurs, commisen, 
boeckhouders ende anderen. Door Henrick WaninghenJ 

boeckhouder ende liefhebber der reecken-konst, reside
derende tot Amstelredam. t' Amstelredam. Ghedruckt bij 
Barent Otsz. voor Willem Jansz. Starn, boeckvercooper 
in de Warmoestraet, op den hoeck van den N ysel in den 
Hoochduytsen Bijbel anna 1609. 

2. Tresoor vant Italiaens boeck-houden, waerin begrepen 
staet een Memoriael, Journael ende Schultboeck: inhou
dende 100 schoone pertijen, noch 530 vragen ende ant
woorden, staende elck onder zijnen tytel, verciert met 
schoone verdaringhen. Oock omme boeck te houden voor 
Coningen ofte Princen, cooplieden, facteurs, commisen, 
boeckhouders ende anderen. Door Henrick Waninghen, 
boeckhouder ende liefhebber der reeckenconst, residerende 
tot Amstelredam. Opnieus voor de derde mael oversien 
ende vermeerdert. Amstelredam. Voor Willem J ansz. 
Starn, boeckverkooper in de Warmoestraet op den hoeck 
van den Nysel in den Hoochduytsen Bijbel. Anno 1613. 

Beide boeken zijn uit Fransch bezit aan ons overgegaan, door 
bemiddeling van de N.V. M. Nijhoff te 's-Gravenhage. 

Door bijzonderen steun van eenige vrienden der Bibliotheek 
heeft het Bestuur een register der in 1598 te Amsterdam opge
richte Kamer van Assurantie kunnen aankoopen. Het telt 161 
bladzijden in groot folio, die echter niet alle beschreven zijn. 
Den inhoud laten wij hier volgen. 

Fol. 1-13. Ordonnantie ende willekeuren bij den heeren 
van den Gherechte der stadt Arnstelredam ge
maeckt opt stuck van Assurantie. 
(De ordonnantie, gedateerd 31 Januari 1598, bevat 
36 artikelen) 

Fo!. 14. Eedt van den Commissarissen. Eedt van den 
secretaris. 

Fol. IS. Eedt van den derck. Eedt van den bode. 
Fo!. 16. Ghebet voor de Commissarissen. 
Fo!. 17-19. Namen der persoonen in de voors. Camere ge-



Fo!. 

Fo!. 

Fo!. 

Fo!. 

Fo!. 
Fo1. 

Fo1. 
Fo!. 
Fo!. 
Fo!. 
Fo!. 

Fo!. 
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27. 

28. 

29-30. 

33. 

34. 
35-36. 

37. 
38. 
39. 
42. 

47-51. 

52-54. 

dient hebbende'sedert d'selve is opgerecht in den 
jaere 1598. 
(De opgaven loopen over de jaren 1598-1621) 
Avarie. 
(Resolutie) 
Defaulten. 
(Resolutie) 

Avarie. 
(Resoluties) 
Verscheyden resolutien by den burgermeeste
ren ende schepenen genomen. 
Schepen op Oost-Indien. 
Gargeringe. 
(Resolutien van 1599 tot 1603) 

Quaeritur 
Quaeritur Goede ende Quade tydinge 
Een ander Goede ende Quade tydinge. 
Prernie 
Van schipbrekinge, zeewerpinge en de avarien. 
(13 artt.) 

Memorie van t'gund te noteren staat int maecken 
van eenige verdeelinge uyt saecke van avarie. 

Fo!. 55. Memorie 
Fo!. 56-57. A varie 
Fo1. 58-69. Repartitien uyt zaecke van avarien 
Fo1. 77-78. Memorie waerop te letten staet int maecken 

vant restourno. 
Fo!. 79-99. Verscheyden repartitien bij de Camere van As-

seurantie der stadt Amstelredam affgedaen 
Fo1. 107-113. Restourno op twee polices 
Fo1. 117-123. Restourno op drye ende meer polices 
F 01. 127-140. Hiernae volgen verscheyden repartitien van schade 
Fo1. 147-149. Goede ende Quade tydinge. 
Fo!. 151-156. Sonder expressie van de woorden "Goede ende 

Quade tydinge" 
Fo!. 160. Memorie beroerende 't recht van Commissarissen 
Fo!. 161. Extract van het 32e art. deser ordonnantie 
F 01. 161 VO. Provisie van den facteurs 

Zooals uit het bovenstaande te zien is bevat het register, dat 
in het jaar 1621 eindigt, talrijke gegevens uit de jaren va~ 
opkomst van den groothandel van Amsterdam. 
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ONTVANGSTEN: 

I. Contributie leden. . . . . 
2. Donateurs. . . . . . . . 
3. Contributie nieuwe leden . 
4. Verkoop dubbelen . . . . 
S. Verkoop publicaties. . . . . . . 
6. Subsidie van het Departement v. Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. . . .. . 
7. Subsidie gemeente Amsterdam .... . 
8. Contdbutie donateurs Publicatiefonds . 
9. Vergoeding voor bewaring van archieven. 

10. Boekenfonds. 
II. Effecten. . 
12. Giften. . . 

TotaaI 
Nadeelig saIdo. 

4.368.-
400.
SO.

IS0.
p.m. 

- 3.000.-
- 4.Soo.-
- 1.000.-

130.
p.m. 
20.-

100.-

/13.718.-
300.S8 

TotaIe uitgaven . / 14.018.S8 (f IS.782.-) 

UITGAVEN: 
1. Algemeen: 

I. Secretariaat: 
Ie secretaris. . . . . . . . . . . . 

2. Vergoeding directie voor bureaukosten . 
3. Penningmeester . . . . . . . . . . . 
4. Drukwerk ... ...... .... . 
S. Contributie Comit6 International des Scien

ces Histori'1ues. . . . . . 
6. Salaris boekhouder. . . . . . . . . . . 

II. Arc hie f g e b 0 u w: 

7. Rente hypotheek en geldleening. 
8. Schoonhouden . 
9. Licht .... . 

10. Vuur .... . 
11. Onderhoud. . . 
12. Glazenwasschen 
13. Telefoon. . . . 
I~. Waterleiding .. 
IS. Tuinonderhoud. 
16. Stoker. . . . . 
17. Gas ..... . 
18. Inrichting. . . . . . . . . 
19. Afschrijving Archiefgebouw . 
20. Afschrijving inrichting 

III. Arc hie f: 

21. Handschriften en documenten. 
22. Bureaubehoeften. . . . . . 
23. Vervoerkosten . . . . . . . 

Transportee"" . 

2S.
SO.-
60.
SO.-

SO.-
100.-

37S.-
180.-
2S.-

200.-
100.-
10.-
7S.-
2S.-

100.-
80.-
20.-

100.-
4S0.-
200.-

p.m. 
60.-
70.-

f 130.-

33S.- (/ 23S.-) 

f 1.940.- (/2.07S.-) 
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Transport . 
24. Bindwerk . . . . . . . 
25. Reis- en verblijfkosten . 
26. Assurantie . . . . . . . 
27. Huishoudelijke artlkelen. 
28. Archiefcommissie. . 

IV. Personeel : 

29. Directeur . . . 
30. Commies salaris . . 

Reiskosten. . . . 
Verblijfkosten . . 

31. Zegels ouderdomsrente . 
32. Ziekteverzekering. . . 
33. Pensioenfonds . . . . 

V. Publicati e n: 

34. Publicatie-commissie . . . . . . . . 
35. Economisch-Historisch ]aarboek XXI 
36. Honoraria. . . . . . 
37. Verzending ]aarboek . 
38. Assistentie . . . . . 

VI. E con 0 m i s c h- His tor i 5 C h e 
Bibliotheek: 

39. Boekenfonds. 
40. Bibliotheek . . . 
41. Bindwerk. . . . 
42. Bureaukosten . . . . . 
43. Huishoudelijke uitgaven. 
44. Receptie. . . . . . . . 
45. Salaris bibliothecaresse 
46. Salaris assistente. 
47. Concierge . 
48. Vuur .. 
49. Licht . . . 
50. Gas . .. . 
51. Telefoon . . 
52. WaterJeiding . 
53. Schoonhouden . 
54. Onderhoud. . . 
55. Glazenwasschen 
56. Tuinonderhoud. 
57. Assurantie . . . 
58. Vervoerkosten . 
59. Drukwerk .. . 
60. Belasting . . . 

VII. S c h u I d del gin g : 
61. Schulddelging I.E.H.T ... . 

62. VIII. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v en. 

Totale uitgaven 

1 130.-
20.-

400.-
60.-
50.
p.m. 

1.750.-
- 1.250.-

350.-
204.-
100.-
80.-
75.-

1 25.-
1.200.-

100.-
75.-

100.-

700.-
300.-
75.-
75.-

150.-
75.-

1.200.-
600.-
468.-
450.-
200.-
75.-

250.-
50.-
50.-

100.-
40.-
25.-

120.-
50.-
25.-

165.-

1 660.- (I 600.-) 

f 3.809.- (f 3.874.-) 

11.500.- (f 2.175.-) 

1 5.243.- (I 5.173.-) 

431.58 
---- (f 1.500.-) 

100.-
---- (I 100.-) 

f 14.018.58 (f 15.247.-) 
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DEBET 

Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat . . . . . . 
Toelage Directeur voor bureaukosten. . 
Bureaukosten Penningmeester • . . . 
Contributie Comite Int. de Sciences hist. 
Drukwerk .... . .. . . 

G e b 0 u w den H a a g: 
Licht . . . . 
Vuur ... . 
Onderhoud .. 
Telefoon . . . 
Waterleiding . 
Stoker . .. . 
Gas .. ... . 
Onderhoud tuin. 
Schoonhouden . . . . 
Afschrijving Inrichting 
Afscbrijving Archiefgebouw 

Arc hie f den H a a g: 
Bureaukosten. . . . . . . 
Reis- en verblijfkosten. . . 
Vervoerkosten . . . . . . 
Huishoudelijke artikelen . . 
Onderhoud archiefinrichting 
Verzending werken 

Personeel: 
Salaris Directeur . . . . . . . . . 
Salaris reis- en verblijfk. Commies " . 
Zegels ouderdomsrente. . . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering . . 
Pensioenfonds . . . . . . . . . . 

E con 0 m i s c h-H i s t. Bib 1 i 0 the e k: 
Bibliotheek. . . . . . . 
Bureaukosten. . . . . . 
Huishoudelijke uitgaven . 
Salaris Bibliothecaresse 
Salaris Assistente . 
Concierge 
Vuur ... . 
Licht .. . . 
Gas .. .. . 
Telefoon . . . 
Waterleiding . 
Onderhoud .. 

f 6.48 
25.-
50.37 
50.-

101.54 

15.55 
183.50 
480.35 
74.92 
22.80 
74.25 
19.11 

109.45 
190.63 
500.-
450.-

f 59.70 
- 486.-

73.22 
50.61 

156.31 
74.15 

f 1.750.
- 1.804.-

101.-
21.71 
75.-

I 351.01 
48.08 

- 202.21 
- 1.200.-
- 600.-
- 468.-
- 430.10 

161.03 
68.02 

- 210.35 
104.90 
72.43 

f 233.39 

- 2.120.56 

899.99 

- 3.751.71 

Tl'anspo,teel'en - 3.916.13 - 7,005.65 
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Onderhoud tuin. 
Vervoerkosten 
Bindwerk .. . 
Drukwerk .. . 
Schoonhouden . 
Receptie. . .. . .. 
Kosten Iuchtbescherming. 

Assurantie . . . . . . 
Belasting. . . . . . . 
Interest . . . . . . . 
Jaarboeken en Werken 
Effecten. . . . . . . 
SchuIddeIging I.E.H.T . 
Voordeelig saldo. . . . 

Contributie Leden. . . . 
Bijdragen Donateurs. . . 
Bijdragen Publicatiefonds 
Bijdragen Begunstigers. . 
Bewaarloon Archieven. . 
Vergoedingen. . . . . . 

Tl'anspol't. 

CREDIT 

Bijdragen Boekenfonds. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subsidie Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetensch. 
Subsidie Gemeente Amsterdam • . 
Giften. . . . . . . . . . . . . 
Verkoop van dubbelen. . . . . . 
Voordeelig kasverschil. . • . . . 
Bate uit Confusion de Confusiones 

13.916.13 1 7.005.65 
5.-

48.84 
60.-

4.68 
32.30 
32.37 
21.60 

- 4.120.92 

172.78 
162.10 
368.40 

10.-
603.74 

- 1.500.-
- 2.442.48 

/16.386.07 

4.428.-
495.

- 1.000.-
20.-

941.35 
100.

- 1.163.-
- 3.000.-
- 4.500.-

181.-
190.80 

5.97 
360.95 

f 16.386.07 
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ACTIVA 

Kas Archief . . . . . t 167.44 
Kas Economisch-Historische Biblio-

theek ........ . - 148.08 t 315.52 
Postchllque- & Girodienst . 
Te verrekenen bedragen 
Effecten .... . . .. . 
Voorraad Eigen Werken . 
Gebouw- en Archiefinrichting 
Archiefgebouw · ..... . . 
Liquidatierekening I.E.H.T .. 
Verliessaldo vorige jaren . t 2.446 .68 

- 4.447.89 
169.72 

- 2.441.25 
80.-

200.
- 16.850.-

431.58 

Voordeelig saldo 1939. . .. - 2.442.48 - 4.20 

t 24.940.16 

PASSIVA 

Amsterdamsche Bank N.V. 
Crediteuren. 
Geldleening. . . . . . . . 
Hypotheek . . ..... . 
Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek 
Archief-Fonds 
Pensioenfonds 
Boekenfonds 

t 170.50 
- 2.968.16 
- 1.500.-
- 10.000.-
- 4.010.-
- 2.100.-
- 1.920.-
- 2.271.50 

t 24.940.16 

(') ... ... 

..... 
~ 
~ 
Ii': 
ttl 
Z ... 
Z 
(j) -cg 
\() 
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