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" dam 

Handeisvennootschap voorheen Maintz & Co. N.V., te Amsterdam 
De Javasche Bank, te Amsterdam 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam 
Firma R. Mees & Zoonen, te Rotterdam 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., te Amsterdam (C) 
Nederlandsch-Indische Hande\sbank, te Amsterdam 
Philip's Gloeilampenfabrieken N.V., te Eindhoven 
Pierson & Co., te Amsterdam 
Rhodius-Koenigs Handel Maatschappij, te Amsterdam 
Rotterdamsche Lloyd N.V., te Rotterdam 
Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij, te Rotterdam 
Twentsche Bank, te Amsterdam 

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 91/2--41/2 uur, des Zaterdags tot 121/2 uur. 
De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, 

Heerengracht 220. Tel. 47270. Bibliothecaresse: Mej. doct&. A. Gast. 
De Bibliotheek is geopend van 91/2 tot 5 uur, des Zaterdags tot 1 uur. 



STATUTEN 
DER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

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

bij K.B. d.d. 9 Juni 1931, S. 699) 

tArtikel 1. 

De Vereeniging "Het Nederlandsche Econo-
m i S c h - H ·i s tor i s c h Arc h ief" 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 beJang 
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, handelscorres
pondenHes, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en 
publicatien, betreffende bestaande of opgeheven handels
en industrieele ondernemingen enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 
van archieven, schrifturen en publicaW!n van vereenigin
gen of instellingen, werkzaam op economisch gebied; 

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten 
betreffende de economische geschiedenis in het algemeen 
en van Nederland in het bijzonder; 
een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de 
Vereeniging; 

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

e. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 
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.f. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bron
nenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis 
van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, 
alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij 
het ondei"steunen of het bevorderen van de uitgaven van 
dergeJijke publicatien; 

g. door aile verdere wettige middelen, die tot het doel van de 
Vereeniging kunnen lei den. 

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
schieden'is, zullen worden opgenomen. 

Art. 5. Het vereenigingsjaar loopt van I 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 19141). 

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 dezeIfde rechten als de overige leden, 
maar betalen geen contributie. 

Donateur of donatrice wordt men door een gift ·ineens van ten 
minste f 200. - aan 'de Vereeniging te schenken of ten minste 
t 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

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

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

Art. 8. Het Iidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 

1) Verlengd bij K.B. van 20 juni 1935 tot 2 April 1951. 
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b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 
het eindigen yap het vereenigingsjaar; 

c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan
betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 

A:r;t. 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 DageJijksch Bestuur van 
zeven leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten rechten. 

De Ie-den van het Bestuur ontvangen geen honorarium. 
Art. to. De leden van 'het Bestuur worden voor den tijd van 

5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een 
vijf.de der bestuursleden af, vol gens een daarvan door het Dage
lijk.sch Bestuur op te maken rooster. De aftredeI1'den 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 Dage
lijksch 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 uH: 
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen; 
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoe

men vertegenwoo~digers van vereenigingen of instelIingen, 
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of ge
deelten hiervan in het Archiefgebouw der Vereeniging te 
deponeeren. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende 
stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun 
oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste een
maal per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte 
-boudt van aIle belangrijke zaken, de V'ereeniging betreffende. 

Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, 
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kunnen slechts met toestemming vanden uitleener worden ge
pubIiceerd. 

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van 
zijn toestemming afhankeJijk 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 pubIicatien, 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. JaarIijks wordt in Maart of April eene Aigemeene 
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 zullen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven 
bij het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voor
dracht.en worden gehouden over onderwerpen, verband hou
dende met den werkkring van de Vereeniging. 

Art. 18. Aile stemmingen over personen geschieden, tenzij 
de vergadering hieriran met algemeene stemmen wenscht af te 
wijken, schrifteIijk, over zaken mondeling. 

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

zaken de Voorzitter. 
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens 

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

Art. 20. a. !3ij ontbind'ing van de Vereeniging, zullen met in-
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achtneming van 'art. 1702 BurgerIijk Wetboek, hare eigendom
men komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijks
archief 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 Am
sterdam nog zorg draagt voor .de verzameling op soortgelijke 
wijze, waarop zij dit bij beslU'it 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 bepaaJt de Algemeene Vergadering de nadere bestem
mingo 

• 
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HUISHOUDELlJK REGLEMENT 

Artikel 1 

Het Bestuur vergadert in ieder geval eens per jaar en voorts 
zoo dikwijls de Voorzitter of ten minste drie leden van het Bestuur 
dit wenschelijk oordeelen. 

Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van ten 
minste zeven leden van het Bestuur vereischt. 

Art. 2. Het Dagelijksch Bestuur vergadert eens in het kwar
taal en voorts zoo dikwijls de Voorzitter dit wenschelijk oordeeIt. 
Het steIt telken jare in December de in art. 5 en 8 van dit regle
ment genoemde begrooting VDor het volgend jaar vast. 

Art. 3. De Voorzitter handhaaft de reglementen en leidt Fin 
de Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen de orde der werk
zaamheden. 

De Onder-Voorzitter vervangt den Voorz-itter bij diens af
wezigheid. 

Art. 4. De Secretaris voert de correspondentie en houdt de 
notulen der vergaderingen. 

Hij dient jaarlijks bij het DageIijksch Bestuur een ontwerp in 
voor het aan de Algemeene Vergadering uit te brengen v.erslag, 
vermeldende den toestand van de vereeniging en hare werkzaam
,heden gedurende het afgeloopen jaar, welk verslag in de ver
gadering van het Bestuur ter goedkeuring wordt aangeboden en 
vervolgens in de jaarlijksche Vergadering wordt uitgebracht aan 
de leden. 

Art. 5. De Penningmeester is belast met het geldelijk beheer 
van de Vereeniging. Hij doet de bijdragen van de leden jaarlijks 
v66r den len Maart invorderen. Hij bewaart de kas en is verant
woordelijk voor de gelden of geldswaardige papieren die zich 
onder zijn berusting bevinden. Beschikbare gelden worden door 
hem belegd volgens machtiging van het Dagelijksch Bestuur. 

Hij dient jaarlijks bij het Dagelijksch Bestuur de stukken ter 
rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar in. Deze 
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stukken worden aan de vergadering van het Bestuur en vervol
gens aan de Algemeene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

Hij dient elk jaar in de maand December bij het DageJijksch 
Bestuur een begrooting voor het volgend jaar in, opgemaakt naar 
de hem vol gens art. 8 van dit reglement door den Directeur ver
schafte raming van uitgaven en inkomsten. 

Art. 6. Het Bestuur heeft het algemeen toezicht op de ver
zameli'ngen en de publicatien van de Vereeniging. 

Art. 7. Het Bestuur kan, voor zooveel noodig, uit zijn midden 
commissien benoemen. 

Art. 8. De Directeur van het Archief geeft jaarlijks aan het 
Dagelijksch Bestuur schriftelijk verslag om trent zijn ambtelijke 
werkzaamheden en omtrent -den staat van het Archief en de 
Bibliotheek in het afgeloopen jaar. Dit verslag wordt vervolgens 
aan de vergadering van het Bestuur uitgebracht, -dat beslist op 
welke wijze het ter kennis van de leden zal worden gebracht. 

Hij dient jaarlijks v66r 1 December bij den Penningmeester 
zijn raming van de uHgaven en 1!1komsren voor het volgende 
jaar in. 

Hij is gehouden zich bij zijn werkzaamheden re richten naar 
de door het Dagelijksch Bestuur voor elk jaar in December van 
het daaraan voorafgaande jaar vastgestelde begrooting. Over
schrijding van deze 'begrooting en van de daarop voorkomende 
afzonderlijke posten mag niet voorkomen dan na toestemming 
door het Dagelijksch Bestuur. 

Art. 9. Ieder lid heeft het recht aan het Bestuur nieuwe leden 
ter benoeming voor te dragen. Den benoemde wordt schriftelijk 
bericht van zijne benoeming gegeven, onder toezending van een 
exemplaar van de Statuten der Vereeniging. De jaarlijksche con
tributie wordt voor de nieuw benoemde leden gerekend in te gaan 
op 1 Januari voorafgaande aan hun benoeming. 

Art. to. De leden ontvangen zooveel mogelijk een exemplaar 
van al de puclicatien, na llUnne benoeming vanwege de Vereeni
ging uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de donateurs na hunne 
toetreding. 

r 



REGLEMENT VOOR HET 
ECONOMISCH-HISTORISCH STUDIEFONDS 

Artikel 1 

De Commissie van het Economisch-Historisch Studiefonds 
wordt opgericht door het Nederlandsch-Economisch-Historisch 
Arch-ief krachtens art. 7 van het HuishoudeJijk Reglement. 

Art. 2. Het doe! der Commissie is de bevordering der econo
misch-historische studie in Nederland. 

Art. 3. Middelen ter bereiking van het doel zijn onder meer: 
a. Nederlandsche historici in staat te stellen wetenschappeJijk 

werk op economisch-historisch gebied te ondernemen in 
binnen- en buitenland; 

b. de uitgave te bevorderen van studien als onder a bedoeld, 
voor zoover deze niet met andere mi'ddelen kan worden 
bereikt; 

c. het verleenen van aanvullende subsidies in de sub a-b ver
melde gevallen. 

Art. 4. Het Bestuur bestaat uit drie leden. De Directeur van 
het Archief en de Penningmeester van het DageJijksch Bestuur 
zijn leden van het Bestuur. 

Voor de eerste maal treden op de heeren prof. mr. N. W. 
Posthumus, voorzitter, dr. F. Ph. Groeneveld, penningmeester, 
en mr. Am. J. d'AilIy, lid. 

Art. 5. Het Bestuur vult zich zelf aan na overleg met het 
Bestuur van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. 

Art. 6. Ja'arlijks brengt de Commissie .een verslag aan het 
Bestuur van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief uit. 
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DE RESOLUTI,EN DER COMPAGNIE OP OOST-INDIE TE 

MIDDELBURG, 1601-1602, MEDEGEDEELD DOOR 

DR. W. S. UNGER 

Aan de nagedachtenis van Dr. J. C. van Leur 

Nadat de pogingen van den grooten koopman Balthasar de 
Moucheron 1), toen nog te Middelburg gevestigd, den 'reg naar 
Indle "by Noorden om" te vinden, waren opgegeven - de laatste 
reis yond in 1595 plaats 2) - en nadat de terugkeer in Augustus 
1597 van de vloot, onder Ieiding der gebroeders De Houtman 
door de Amsterdamsche Compagnie van Verre uitgereed - de 
beroemde Eerste Schipvaart 3) - had doen zien, dat om de 
Kaap de weg naar het land van belofte op~n lag, werd ook in Zee
land de begeerte levendig die route te beproeven. Reeds op het 
eind van dat jaar verscheen, bij den Middelburgschen uitgever 
Barent Langhenes, een journaal dezer voyage 4), door Rouffaer
IJzerman 5) niet onaardig "handboekje voor de Veersche en 
Middelburgsche smaldeelen" genoemd. De Moucheron, nu over
tuigd voorstander van den weg om de Kaap, speelde hierbij een 
groote roI 6 ), en hoewel wij eerst in December 1597 kennis 
dragen van zijn pogingen" de overheid tot steun voor zijn onder
neming te winnen, heeft hij ongetwijfeid al eerder de plannen uit
gewerkt voor de reis, die 25 Maart 1598 met twee schepen zou 

1) Over hem, zie mr. J. H. de Stoppelaar, Balthasar de Moucheron 
('s-Gravenhage, 1901) en mijn inleiding tot de Zeeuwsche tochten naar 
Indie (te verschijnen in de Werken der Linschoten Vereeniging). 

2) Zie Werken Linschoten Ver. dl. VIII, p. LXIV vlg. 
3) Uitgegeven in Werken Linschoten Ver. dl. VII, XXV, in populairen 

vorm naverteld J. C. Mollema, De eerste schipvaart der Hollanders naar 
Oost-Indie 1595-1597 (,s-Gravenhage, 1936). 

4) Herdrukt Werken Linschoten Ver. dl. XXV, p. 1 v\g. 
5) T.a.p., p. XX. ' ' 
6) T.a.p., p. 93 v\g. 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 
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aanvangen 7) en waarvoor hij de gebroeders bovengenoemd, 
die men aan het 11 niet voor de tweede maal wilde aanmonsteren, 
in zijn dienst nam. Zelf was hij echter niet meer te Middelburg 
woonachtig; in November 1597 had hij zijn domicilie naar Vere 
overgebracht, vandaar uit tot 1603, toen zijn zaken volkomen 
misliepen, tal van uitreedingen naar Indie ondernemend. 

Zooals men weet, was deze reis niet gelukkig. Cornelis de 
Houtman verloor in Indie het leven en de schepen kwamen in 
den zomer van 1600 terug met een lading, die ternauwernood de 
kosten dekte. 
Vrijwel tegelijk met De Moucheron, Fransch van bloede en v66r 

zijn vestiging in Zeeland, in 1585, te Antwerpen zetelend, had 
de autochthone Middelburger Adriaen Hendrick zone ten 
Haeff 8) (c. 1560-1608), lid van het bestuur zijner geboortestad 
voor- en nadien, eveneens een tocht naar Indie op touw gezet. 
Den 22en October 1597 vroeg en verkreeg hij met een aantaI 
vennooten van de Zeeuwsche Staten hulp bij de uitreeding in 
geschut en munitie. Hij won echter den wedstrijd der uitrusting 
met een neuslengte: terwijl de vloot voor de Moucheron den 
25en Maart Zeeland verliet, was die van ' Ten Haeff, uit drie 
schepen bestaande, reeds den 1gen uitgezeild en niet den 25en, 
zooals men aIgemeen aannam 9). Maar hoezeer beide onderne
mingen als elkaars concurrenten mogen worden beschouwd, toch 
hadden zij, overeenkomstig den wensch der Staten-Generaal, in 
de "rondgaande missive" van 19 1anuari 1598 geopenbaard en 
waarbij op "goeden eenichh~yt" tusschen de verschiIlende com
pagnieen werd aangedrongen 10), het jachtterrein min of meer 
stilzwijgend verdeeld. Want terwijI de vloot van Ten Haeff Ban
tam tot doelwit koos, richtte die van De Moucheron zich naar 
Atjeh. Peper was echter voor beiden het heet begeerde doe!. Den 
laatsten dag van Mei 1600 kwam deze vloot, die in het begin 

7) Voor deze en andere oudste Zeeuwsche reizen naar Indie moge 
eens voor al verwezen worden naar de uitgave, door mij voor de Werken 
der Linschoten V er. bewerkt. 

8) Over hem, zie mij" bovengenoemde inieiding. 
9) Ook in den terugkeer was deze de eerste: zij Jiep 31 Mei 1600 

binnen, terwijl die van De Moucheron eerst 8 Augustus terugkwam. 
to) Zie dr. F. W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indie, III, 

p. 8; Werken Linschoten Ver. dl. XLII, p. XIII, 143. 
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der reis reeds een der drie schepen had verloren, met een gewin 
brengende lading als eerste uit Indie in Zeeland aan. 

De rustelooze De Moucheron, wiens Indische uitreedingen 
waren opgezet volgens een veel weidscher plan en die, een halve 
eeuw voor Van Riebeeck, de behoefte aan een ververschingssta
tion voor de Oostinjevaarders ·had onderkend, waarbij hij aan 
het eiland Principe dacht, zette in het begin van 1600 een nieuwe 
reis naar Indie op die via Brazilie naar Oost-Afrika - waar hij 
bijzondere belangen had - en vervolgens naar Atjeh en Bantam 
zou .Ioopen, zoo noodig uit te strekken tot Balambangan aan 
java"s zuidoostpunt. Prins Maurits was hierbij, zooals later zou 
blijken, zijn voornaamste deelhebber, loris van Spilbergen, die 
het volgend jaar weer voor De Moucheron zou uitvaren, de nau
tische leider. Maar van deze reis kwam niets terecht. Uitgevaren 
in Mei 1600, keerde Spilbergen 1 Augustus d.a.v. op het onver
wachtst terug; hij was niet verder gekomen dan West-In die, 
vanwaar hij als prijs een Spaansch schip met huiden, tabak e.d. 
geladen terugbracht. Ook zijn tegenspeler Ten Haeff bereidde 
een herhaalde uitreeding naar Indie voor, maar toen deze ge
reed was - in Januari 1601 vertrok de vloot van vier schepen 
naar Indie - waren de omstandigheden ten zeerste veranderd. 

Hoewel de in November 1600 herhaalde poging ·der Staten
Oeneraal tot unificatie der wat wij in het Iicht der latere ont
wikkeling v66rcompagnieen noemen, was mislukt 11) - het 
oogenhlik van een algemeene compagnie was nog niet gekomen 
-, werd onder den indruk der waarlijk verontrustende verhalen 
over de gevaren, waartoe de ongebreidelde concurrentie in Indie 
leidde, althans plaatselij,k samenwerking bereikt 12). Aan het Y 
onstond de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indie te Am
sterdam, in Zeeland de "Compagnie op Oost-Indien in Middel
burgh", ookwel "Compagnie van Zeeland, handelend op de Oost
Jndien" of "Vereenigde Zeeuwsche Compagnie" genoemd 13). 

1'1) Stapel, a.w., m p. 13. 
12) Zie S. van Brake!. De Hollandsche handelscompagnieen der zeven

tiende eeuw ('s·Gravenhage, 1908), p. 12 vlg. 
13) In Oct. 1597 werd te Amsterdam, waar de eerste samensmelting 

reeds werd overwogen, zelfs verteld, dat de compagnie van de Maas met 
de Zeeuwsche zou worden vereenigd (brief van Hans en Sebald de Weert 
uit Amsterdam aan Daniel van der Meulen 21 Oct. 1597 (archief Van der 
Meulen, Gem. archief Leiden, no. 646» . 

• 
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Maar terwijl de Amsterdamsche compagnie een samenvoeging van 
gelijkwaardige ondernemingen was, wit het ons voorkomen, dat 
aan de Schelde meer aan ee'n uitbreiding van de machtspositie der 
comhinatie-Ten Haeff dan aan een samensmelting van twee on
danks zekere afspraken concurreerende ondernemingen moet 
worden gedacht. Bezien wij daartoe de namen der vennooten 
van de beide leiders van den Indischen handel in Zeeland nader. 

Toen Ten Haeff in October 1597 voor ,de eerste maal als uit
reeder van een Indische reis optrad, werden Jan Pietersz. de 
Waert 14) en Adriaen Bommenee 15) als zijn medewerkers ver
meld, en ook Laurens Bacx 16) en Simon Langeber~que - ook 
een der drie schepen van de eerste Zeeuwsche schipvaart droeg 
dien naam! - worden in dit verband genoemd. Hen vinden wij 
allen in 1601 terug. De Moucherons compagnons echter waren 
meer wisselend17). In 1590 handel de hij met Arnoult Ie Clercq18), 

14) Lid van het stadsbestuur van 1577 tot zijn dood in 1616. Ver
handelt paarden aan den koning van Navarre (Not. Admiraliteit Zeeland 
7 Dec. 1589), boonen naar Frankrijk (ib. 28 Maart 1598), graan naar 
Engeland (ib. 23 Jan. 1597), rogge uit Oostland (ib. 18 Aug. 1608). 
Reedde ook op Portugal en West-(ndii~ uit (Statennotulen 1602, p. 191, 
13 Maart 1604). J 

15) Handelde verder in graan (Not. Admiraliteit 13 Juni 1598, 8 Sept. 
1607, 6 Aug. 1608). - Ten onrechte noemt Nagtglas, Levensberichten 
van Zeeuwen ( p. 487, hem als deelnemer aan een Afrikaansche expeditie 
van De Moucheron; dat was Jan Bommenee (zie De Stoppelaar, a.w., 
p.204). 

16) Een der belangrijkste kooplieden uit die periode. Was een der 24 
die in 1589 met De Moucheron het college der consuls oprichtten (a.w. 
p. 47); handelde in platzaad (Not. Admiraliteit 5 Maart 1593), brazilie
hout (ib. 26 Aug. 1598), olie (ib. 14 Sept. 1598), specerijen (ib. 26 Sept. 
1595), zond lood en tarwe van Engeland naar Venetie (ib. 7 Oct. 1593), 
graan naar (talie (ib. 3 en 18 Maart 1594 en Staten-not. 24, 25 Oct. 1597), 
naar Spanje (Not. Admiraliteit 19 Maart 1599) en naar Madeira (7 Jan. 
1593), pastel naar Antwerpen (ib. 26 Jan. 1595), olie van Marseille naar 
Calais (ib. 24 Mei 1605) en trad als zaakgelastigde van een Portugeesch 
koopman in een suikerkwestie op (ib. 14 Nov. 1605, 24 Juli, 13 Nov. 
1606, 23 Febr., 10 Maart 1608) en voor een Londenaar inzake Indisch 
Iijnwaad (ib. 8 Juli 1606). In 1602 had hij suikerrelaties met Brazilie (ib. 
4 Nov. 1602). 

17) Ook buiten Zeeland had hij deelgenooten. Behalve Prins Maurits 
moet ook de Rotterdammer Pieter van der Haagen worden genoemd, zie De 
Stoppelaar, a.w., passim, Van Brakel, Handelscompagnieen, p. 8, 9. 

18) Was mede een der 24 consuls. Handelde in haring (Not. Admiraliteit 
8 Oct. 1588) en lakens (ib. 2 Jan. 1602) en West-Indische huiden (ib. 
23, 27 Nov. 1602), had relaties met Dieppe (ib. 8 Sept., 19 Oct. 1589, 
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O. Burremans, Taurin Denys, jan Nevejans e.a. naar Frank
rijk 19). Aan de voorbereiding en de besprekingen over de Noord
sche reis 20) van 1595 nam Simon jaspers zone Parduyn 21) 

levendig deel, terwijl ook De Moucherons neef Pierre Ie Moyne 22) 

'hierbijeen rol speelde. Hem vinden wij in hetzelfde jaar met C'Or
nelis Meunicx 23) als "princ:pale bewindhebbers ende direc
teurs" van een West-IndisGhe reis 24) vermeld, terwijl j. Bo-

1 April 1593), zond ammunitie naar Frankrijk, (ib. 21 Sept. 1592, 20 
Aug. 1596), koper naar Dinant (ib. 14 Sept. 1593), voerde lijnwaad van 
Rouaan naar Spanje (3 Sept. 1594) en Spaansche wol naar Brugge uit 
(ib. 10 Dec. 16(0). Overleed in Juli 1603. 

19) Notulen Admiraliteit 21 Juli, 1, 5, .12 Nov. 1590; zie ook De 
Stoppelaar, a.w., p. 76. 

20) Zie Werken Linschoten Ver. dl. VIII, p. LXVIII. 
21) Was geboortig van Vere en behoorde tot de 24 consuls voornoemd. 

Hij stond in 1593, blijkens een daarvan bewaard fragment (Rijksarchief iii 
Zeeland, Aanwinsten 1903, no. 36), met De Moucheron in rekening-courant 
ter zake van wijn der Canarische eilanden en Madeira. Maakte van 1586 tot 
1594 deel uit van het stadsbestuur als schepen, raad of burgemeester, 
was in 1586/87 rentmeester der Staten van Zeeland van de rentieren over 
Walcheren (Inv. archief Rekenkamer) en van 1596 tot zijn dood in 1612 
lid der Zeeuwsche Rekenkamer namens den Eersten Edele. Zijn portret 
wordt bewaard in het museum van het Zeeuwsch Genootschap der Weten
schappen. 

22) Gehuwd met een dochter van De Moucherons zuster. Handelde met 
hem in West-Indische huiden (Not. Admiraliteit I juli, 28 Oct. 1598) en 
dreef "wilde handelinghe" van Vere uit (De Stoppelaar, a.w., p. 76, 161); 
uit 1600 dateert een fragment (blanco omslagbladl) van een "ballance des 
livres de la compagnie entre Balthasar de Moucheron et Pierre Ie Moyne 
(Gem. Archief Vere). Leed in 1611 groot verlies aan olifantstanden en 
manigette door zeeroovers (Not. Admiraliteit 10 Aug. 1611), hetgeen 
op handel met Guinee wijst. 

23) C. Meunicx, ook weI Muenicx of Munnicx geschreven, geboortig van 
Oostende, overledeti 1618, een der 24 consuls, handelde op Bretagne 
(canefas (zie Not. Admiraliteit 28 Mei 1587», krijgsmateriaai (ib. 2 Oct. 
1597), naar Antwerpen soda (ib. 16 Oct. 1589, 14 Febr. 1591), olie (ib. 
31 Aug.> 1 Sept. 1598), op Spanje (wijn (ib. 4 Maart 1598» en Portugal 
(Staten-notulen 1602 p. 191); had met L. Bacx in 1602 relaties inzake 

. Braziliaansche suiker (Notr Admiraliteit 4 Nov. 1602); uit West-Indie im
porteerde hij huiden (ib. 11 Mei 1603) en reedde uit naar Guinee, waarheen 
hij Silezisch liinwaad voerde en vanwaar hij goud terugkreeg (ib. 16 Mei 
1598, 21 Aug. 1599, en archief D. van der Meulen (Gem. Archief Leiden), 
no. 576). Hij overleed in 1618, zie mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, 
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en aan de kerken 
van Zeeland (Utrecht, 1918), p. 182 no. 7. 

24) Notulen Admiraliteit Zeeland 11 Maart 1609. 
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reel 25), J. Valcke 26) e.a. als sleeping partners fungeerden. Bij 
de eerste uitreeding naar Oost-Indie waren, behalve Le Moyne 
en Meunicx, ook Parduyn en Le Clercq 27) van de partij. En toen 
hij de reis uitrustte, die in Mei 1601 onder Joris van Spilbergen 
naar Indie zeilde, waren zijn vennooten, behalve Parduin 'en Le 
Moyne, de Rotterdammer Pieter van der Hagen 28) en daarnaast 
overigens onbekenden als Pieter van Hecke, Johan Radermacher 
de jonge 29) en Franc;ois Somerman 30). Zijn oude compagnons 
C. Meunicx en A. Ie Clercq 31) hadden het zinkende schip ver
laten en waren overgegaan naar de compagnie van Ten Haeff. 

Dezen waren zijn vennooten van 1598 getrouw gebl'even -
Langebercque echter is uit onzen gezichtskring verdwenen - en 
behalve de zoo juist genoemde medewerkers van zijn grooten 
tegenspeler. waren tot de Vereenigde Zeeuwsche Compagnie 
toegetreden Jacob Boreel - die overigens, zooals wij boven za
gen, in 1595 De Moucheron in een West-Indische onderneming 
gesteund heeft -, Jan Lambrechts sone Cool en 32), Jan Meeus-

25) Geboren 1552, overleden 1636. Maakte van 1574 tot 1619 dee I uit 
van het stadsbestuur als schepen, raad, burgemeester of tresorier, was 
muntmeester en later rekenmeester van Zeeland, 1618 gezant naar Enge
land. Van handelszaken maken de resolutien der Admiraliteit weinig mel
ding; 11 Febr. 1597 verzond hij een partij spek naar Dieppe. 

26) "Grondlegger en medestichter der Oostindische maatschappii:", zegt 
iiIn grafschrift; zie Prins, a.w., p. 67. Hij was tresorier-generaal van 
Zeeland 1591-1603. 

27) Deze was in 1598 met Ten Haeff aanwezig op de conferentie der 
Staten-Generaal met afgevaardigden der compagnieen (zie Werken Lin
s.choten Ver. dl. XLII, p. 143), waaruit schijnt te volgen dat hij de com
pagnie vertegenwoordigde, bekend als die van De Moucheron C.S. 

28) Zie hiervoor Van Brakel, Handelscompagnieen, p. 8, 9, en De Stop-
pelaar, a.w., passim. 

29) Ook deze kwam, via Aken, uit Antwerpen. 
30) De Stoppelaar, a.w., p. 203, spreekt ten onrechte van Sonnemans. 
31) In Jan. 1602 vinden wij hen echter samenwerkend inzake de con

vooieering van een schip, gel aden met lakens om naar Holland te varen 
(Not. Admiraliteit 2 Jan. 16(2). 

32) Geboren te Vlissingen in 1554, overleden 1619. Was zevenmaal 
burgemeester dier stad. Handelde in vennootschap met Lampsins graan 
van Danzig naar bet Westen (Not. Admiraliteit 17 Aug. 1598, Oct. 1606), 
bracht suiker en zout van Lissabon (ib. 17 juli 1613) en gerst naar 
Biscaye. Reedde uit op Guinee, Guyana en Oost-Indie. Zijn grafschrift 
(zie Lantsheer-Nagtglas, Zelandia IIIustrata (Middelburg, 1879) I, 542) 

zegt van hem : .. . inter primos Orientalis Indiae majores, Occidentalis aut-em 
Guineae novaeque terrae investigatores itidem inter primos. 
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sins 33), Everardt Becquer 34), Arnoult Verhouven 35), Oheerart 
van Sc·hoonhoven 36), Nicolaes Pieterssen 37) en Balthasar van 
Vlierden 38) namens Jan Hesse 39) 40). Of misschien enkelen 
hunner al vroeger tot de comb ina tie-Ten Haeff hadden behoord, 
is niet bekend, doch geenszins onmogelijk. Maar daar De Mouche
ron en .enkele getrouwen er buiten bleven 41) en opeigen gelegen
heid op Indie bleven handel en, kan hier, zooals wij boven reeds 
aanduidden, toch niet zoozeer van fusie van concurreerende 
ondernemingen als weI van uitbreiding der compagnie van Ten 

33) Vertegenwoordigde bovenstaande kooplieden, voor wien hij Rijn
wijn naar Vlaanderen zond (Not. Admiraliteit 4 Juni 1593, 21 Juli 1594), 
doch handel de ook in Spaansche wol (ib. 28 Sept. 1598) en wijn (zie 
hierna p. 32) . Daar hij 22 Nov. voor het laatst een verga de ring bijwoon
de, is hij vermoedelijk kort nadien overleden. 

34) Cousin van den Leidschen koopman Daniel van der Meulen, met 
wien hij tusschen 1589 en 1600 in betrekking stond (Inv. Archief Van der 
Meulen nos. 138, 518) en die vol gens bericht van diens jeugdigen neef 
Andries de la Faille - die in 1600 bij hem logeerde - in 1595 bij hem 
werd verwacht (inv. no. 265). Handelde vooral in graan op Danzig (Not. 
Admiraliteit 22 juni 1605). 

35) Verzond Fransch Iijnwaad naar Spanje (Not. Admiraliteit 15 Juni 
1595, 21 J;\JIi, 21 Oct. 1597), hout naar Brugge (ib. 9 Juli 1607) en ont

ving rozijnen uit Malaga (ib. 13 Maart 1597). Voor den beroemden bota
nicus Carolus Clusius zond hij planten naar Spanje; zie Archief Zeeuwsch 
Gen. 1925, p. 118. 

36) Handelde in Spaanschen wijn en buskruit (zie hierna p. 30) en in 
aluin (Not. Admiraliteit 26 Nov. 1596) en "erzond rogge van Oostland 
naar Frankriik (ib. 8 Sept. 1607). De jonge, Opkomst Nederlandsch gezag 
in Oost-Indie I, p. 119 spreekt abusievelijk van Everard. 

37) Spoedig overleden blijkens aanteekening in notulenboek (zie hierna 
p. 11). 

38) Was geboortig van Antwerpen en nog in leven in 1625 blijkens zijn 
aanwezigheid als getuige bij den doop van het kind zijner stiefdochter 

) (zie Ned. Leeuw 1904, kol. 84). Hij werd begraven in de Koorkerk, zie 
Prins, Genealogische gedenkwaardigheden, p. 157. Was blijkens Notulen 
ten rade van Middelburg van 22 juli 1623 gecommitteerde van partici
panten der W.I.C., doch werd (not. 26 April 1624) vervangen. 

39) Reedde in 1599 met den Rotterdammer Van der Veke naar West
Indie uit (Res. Staten-Generaal, ed. japikse X, p. 807). Handelde vooral 
op Spanje (Not. Admiraliteit 31 Juli 1600,4,6 Maart, 14 April 1601), waar
heen hij scheepsbenoodigdheden zond en wol vandaan voerde. Ook op de 
Canarische eilanden (zie Res. st. Gen. XI, p. 694). 

40) Ten onrechte noemt De jonge, a.w. I, p. 219, ook Somer en Schotte 
onder de eerste vennooten, zie hierna p. 11 n. 3. 

41) Merkwaardigerwijs nam hij aan de vergadering van 4 Febr. 1602 
deel; de oorzaak is weI gelegen in de omstandigheid, dat toen gehandeld 
werd over de zending van afgevaardigden naar Den Haag voor de be
spreking over de samensmelting der compagnieen. 
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Haeff ten koste van die van De Moucheron worden gesproken, 
hoezeer de combinatie de meening voorstond datzij de eenige 
compagnie was 42). 

Naar de redenen van de afzijdigheid van den geniaalsten koop
man in het Zeeland dier dagen kan men slechts gissen, doch ver
moedelijk heeft dr. Terpstra gelijk als hij zegt 43): zeer weI 
mogelijk is het dat de gezeten Middelburgers den vreemdeling 
een naar diens zin te geringen il'wloed in 'de nieuwe combinatie 
wilden toekennen. Hoe het ook zij, voor De Moucheron was de 
vrijbuiterspositie, waarin hij nu ongemerkt was gekomen, niet 
onverdeeld gunstig; "de miskenning van den drang der omstan
digheden tot zamenvoeging van kapitalen en werkkrachten schijnt 
tot (zijn) val niet weinig 'te hebben bijgedragen", meent de schrij
ver der bekende Opkomst 44). De door hem ondernomen reis van 
Joris van Spilbergen (1601-1604) was nog in aile opzichten een 
succes, en ook kleinere tocliten, onder Melchior Proost, Jan Bom
mene en anderen, vooral naar Oost-Afrika en Voor-Indie 45), 
werden door ,hem uitgeroeed, doch eenige jaren daarna eindigde 
ook deze Icarusvlucht in een geruchtmakend faillissement. De 
vergroote combinatie-Ten Haeff echter ontwikkelde als Zeeuw
sche compagnie een succesrijke werkzaamheid en werd in 1602, 
als Kamer Zeeland, deel der machtige Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie. 

Tegelijk met de "samensmeIting" der Zeeuwsche compagnieen 
hadden de Staten-Generaal een poging tot samenwerking van 
deze met de Hollandsche ondernomen, doch door tegenwerking 
van Zeeland was dit mislukt; op den, inderdaad onredelijken, 
eisch der Zeeuwen dat niet hoofdelijk zou worden gestemd, doch 
iedere der vier groepen een stem zou hebben, stiet de zaak 
af 4.6). Een jaar later 47) evenwel hernamen de Staten-Generaal 

42) Zie verzoek aan de Staten van Zeeland d.d. 21 Nov. 1600 der 
"gemeene reeders op Oost-lndH~n in Zeelant ... , tevooren met den ande
ren hebbende twee compagnien ende nu wesende met den anderen ver
eenight". 

43) Geschiedenis van Ned.-Indie II, p. 439. 
44) De Jonge, a.w. I, p. 120. 
45) Zie De Stoppelaar, a.w., p. 204, Van Brakel, Handelscompagnieen, 
~R '. 

46) Stapel, Geschiedenis van Ned. Indie III, p. 13. 
47) NI. in Nov. 1601 (zie hierna p. 44 en Res. Staten-Generaal, ed. 

Japikse XI, p. 694) en niet 3 Jan. 1602, zooals Stapel, a.w., p. 14 zegt. 



OOST-INDIE TE MIDDELBURG, 1601-1602 9 

;hun streven; 'na eenige voorbereiding kwamen 15 Januari 1602 
zes Zeeuwsche afgevaardigden, waaronder De Moucheron, in 
Den Haag. Laatstgenoemde was bij de vereeniging het groote 
'struikelblok. Niet aIleen eischte hij - Einspanner! - een be
windhebbersplaats op en wilde hij de vergaderingen aIleen bij
wonen, "als het hem te passe quam", doch hij vindiceerde ook 
zijn relaties aan de Oostkust van Afrika 48). Beide eerste punten 
werden hem toegestaan, doch de vrije vaart op Afrika niet. Maar 
'ook Vlissingen en Vere trachtten grooter deel te krijgen in de 
,equipage en bleken belust op een bewindhebbersplaats. Een deel 
der kooplieden, de negotianten, zooals het in de stukken heette, 
wilde zelfs geheel vrij blijven! Maar onder pressie van Va'n Olden
barnevelt en van Prins Maurits gaven de Zeeuwen ten slotte op 
16 Maart toe; den 20en d.a.v. werd het octrooi vastgesteld. De 
dertien participanten der Zeeuwsche Compagnie werden bewind
hebber der Kamer Zeeland; als veertiende trad De Moucheron 
toe 49). Zoo waren, ten leste, de componenten van den Indischen 
handel ook in Zeeland vereenigd in een onderneming. 

Van de besprekingen over deze fusie vindt men in de hier 
volgende resolutien, die eerst 25 Maart 1601 aanvangen, doch 
vandaar doorloopen tot het einde der Zeeuwsche Compagnie als 
zelfstandig lichaam, den neerslag 50). Ook de vool'bereiding der 
nieuwe "voyage", de uitreeding eener vloot van drie schepen: 
aankoop ervan 51), victuailleering - o.a. met Iimoensap, te Bay
onne gekocht -, aanmonstering van varend52 ) en van kantoor-per
soneel 53), wordt hierin belicht. Van belang zijn ook de gegevens 
omtrent den aankoop der realen van achten, onmisbare uitlading 
voor het drijven van handel in Indie 54). Ook het bijeenbrengen 

48) Zie De Stoppelaar, a.w., p. 189 vlg. 
49) Of men hierin, zooals De Stoppelaar, a.w., p. 200 doet, een diskwali

fica tie van den grooten koopman moet zien, is toch wei z·eer de vraag. 
Eerst toch werd de heele compagnie genoemd, daarna de eenling. 

50) Zie hierna i. d. 20, 21 Nov., 14 Dec. 1601, 4, 9 Febr. 1602. 
51) Zie de aardige bijzonderheden over den spiegel not. van 30 juli. 
52) Zie o.a. de instructieve notulen van 30 Aug. en 6 Sept., alsook die 

betreffende de aanneming van S. de Weert (18, 29 Oct., 21 Nov. 1601, 
- 16 Maart 1602). Voor de indeeling over de schepen, zie i. d. 7 Febr. 1602. 

53) Genoemd worden b.v. een knecht en de boekhouder, de laatste van 
de vorige combinatie overgenomen (19 juli, 3 Aug. 1601). 

54) I, 22 Oct., I, 5, 8, 15, 19,26 Nov., 25 Dec. 1601,5,31 jan., II Febr., 
4 Maart 1602. - Ook lakens worden genoemd (II Febr. 1602), vermoe
delijk eveneens Jading. 
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der benoodigde .gelden was tot stand gekomen: 9 April 1601 was 
de inteekening op een derde nieuwe voorgenomen reis door Ten 
Haeff c.s. opengesteld 55), aardig bewijs van de continua tie der 
meer genoemde Middelburgsche reederij in deze compagnie. Den 
16en Maart 1602 konden de bovengenoemde schepen, de Zierick
zee (400 last), Vlissingen (250 last) en Goes (140 last), gereed 
liggende op het Vlakke, hun ankers lichten met den vloed en 
naar Vlisingen drijven om daar "haerlyeder geduIdt" te houden 
om met den eersten gunstigen wind onder zeil te mogen gaani den 
laatsten der maand vertrokken zij onder den vice-admiraal 
Sebald de Weert 56) naar Tessel om daar, ingebracht in de 
vloot, die door de inmiddels ontstane V.O.I.C. werd uitgezonden, 
onder opperJeiding van Wybrant van Warwijck in Juni de reis 
naar Indie te ondernemen. Als de "vIoot van 14 schepen" 57) staat 
deze. tocht in de lange reeks onzer Indische reizen te boek. Maar 
hoezeer deze voyage finantieel buiten de rekening der OJ.C. 
werd gehouden, met de Compagnie op Oost-Indie te Middelburg 
had zij heelemaal geen verband meer, zoodat over de zakelijke 
resuItaten dezer onderneming hier niets vaIt te vermelden 58). 

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat ook over inwendige 
zaken: bewaren van het zegel, boete op absentie, regeling der 
ve~gadering enz. deze notulen enkele opmerkeJijke berichten be-
vatten. W.S.U. 

55) De voorwaarden van inschrijving voor de reis, die "van meyninghe 
sijn met Godes hulpe te laten do en op Oost-Indien, tsy in terra firma oUe 
de eylanden van dien", zijn gedrukt bij mr. E. J. J. van der Heyden, De 
ontwikkeling van de naamlooze vennootschap in Nederland v66r de codi
ficatie (Amsterdam, 1908), bijl. I'. Zie ook not. extraordinair 23 Juni 1601. 
Ook de notulen der Kamer Zeeland (A.R.A., Ko!. Archief, no. 4066, f. 
112vo-113vo) bevatten hierov·er belangrijke mededeelingen. 
56) Over hem, zie Werken Linschoten Ver. d!. XXI, p. 91 vlg. 
57) Eigenlijk 15, daar er nog een klein jachtje bij was. 
58) Zie hiervoor J. ab Utrecht Dresselhuis, Oost-Indische voyage der 

drie eerste Zeeuwsche compagnieschepen (Zeeuwsche Volksalmanak 1844, 
p. 80 vlg.). 
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RESOLUTIEN VAN DE COMPAGNIE OP OOST-INDIE TE 

MIDDELBURG, 1601 MAART 25-1602 MAART 16 

Regyster van de contractanten op de Oost-Indien, dienende tot 
de resolutien, geproponeert noodich tot het voyagie, uuytgereet 
aO, 1601. 

Tot de 3 schepen, namelick Ziericzee, Vlissinghe ende Goes 1), 

0' eersaeme contractanten: 

Seigneurs Adriaen ten Haeff, 
Jacob Boreel, 
Jan Lambert Cool en, 
Jacob Pietersen de Waert, 
Cornelis Muenincx, 
Adriaen Bommenee, 
Jan Meeussins 2), 
Laureyns Bacx, 
Everardt Becquer, 
Arnout Leclercq 2), 
Arnoult Verhouven, 
Gheerart van Schoonhoven, 
Nicolaes Pieterssen 2), 
ende BaItasar van Vlierden in de naeme van seigneur 
Hesse. 
Cornelis Somer 3), 
Jan Bouwens Schotte 3). 

1) Met latere hand bijgevoegd. Deze drie schepen, onder Sebald de 
Weert 31 Maart 1602 uit de Wielingen vertrokken, maakten deel uit van 
de vloot van 14 schepen, waarover Wybrant van Warwijck het opperbeve\ 
voerde en die 7 Juni 1602 uitliep. 

2) Deze naam is doorgehaald; in margine staat: doot. Jan Meeussins 
woonde 22 Nov. 1601 voor het laatst een vergadering bij. Arnout Leclercq 
overleed 20 Januari 1603, Nicolaes Pieterssen was in ieder geval in 
October 1603 nog in leven. 

3) Toegevoegd na verandering dezer compagnie in Kamer Zeeland der 
v.o.l.e.; 29 April 1602 werden zij, resp. burgemeester van Vere en van 
Vlissingen, voor die steden a\s bewindhebber toege\aten. 
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(f. 1) Articulen, beslooten ende gemaeckt tusschen de contractanten 
op de Oostyndien, die syluyden by gemeene resolutie verstaen 
conforme dien onderhouden en de naergevolcht zuBen worden. 
1. In den eersten wort verstaen, dat nyemandt van den con
tractanten in deze aengenomen reyse d'een meer als d'ander sal 
moghen belast worden int bec;lienen van dienst, maer alsulck 
alsser sal voorvallen sal men uytdeelen naer bequaemheyt van 
den persoonen ende zyne gelegentheyt zal toelaeten, ontlastende 
ende verschoonende d'een den anderen met maenden ofte anders
sins naer gelegentheyt van den tijt, en de de saecke selve soude 
moghen moylick ende, Iastich vaBen. 
2. Ten anderen, dat een .yder van de contractanten sail gehouden 
wezen naer te commen ofte verzekeren alsulcken last, als by ge
meene voysen hem zal angeordonneert worden. 
3. Datter nyemant van den contradanten en 'sal vermoghen enighe 
capteynen, schippers, commyssen ofte andere aen te nemen ofte 
met hem veraccorderen dan in presentie van den contractanten 
ofte met hemluyden kennisse ende wille, waervan in sulcken ge
valle de kennisse ofte resolutie sal angerekent worden int regyster 
van de compagnie. 
4. InsgeJijcx en sal nyemandt vermoghen ' te coopen eenighe 
schepen, munitie, victualie ofte andere toerustinghe, daertoe die
nende, dan by gemeene accoorde, waervan alsvooren noticie 
sal gehouden worden int journael van de compagnie, wien al
sulcken last aen hem zal angenomen hebben, ofte anders saIl nul 
ende vangheender weerden gehouden wesen. 
5. Oock sal een yder contractant gehouden wezen te compareren 
ter vergaderynghe op de daeghen ende uren, die daartoe geordon
neert zuBen worden, ende noch soo wanneer hy de wete deur den 
knaep van de compagnie ofte andere, daertoe gestelt, zal ont
fanghen hebben, op verbeurte van io st. voor den aermen, ende 
dat men met de presente alsdan zal voorts besoingneren ende 
resolveren, al (s) of de absenten daerby waeren. 
6. De provisie, die int bedienen van dese jegenwoordighe reyse 
sal by de generale contractanten verdient worden, die sal men 
onder de contractanten deelen naer rato het getal in derselver 
hooft en de hooftsgelijcke; al waert dat eeni'g.be van deselve van 
nu aff quae me te overlyden, zoe zullen d'erffgenaemen van den 
overledenen haer aenpart van de provisie mede genyeten. 
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7. Ende by alsulck afsterven vaneenighe van den contractanten, 
soo sal men een van de erffgenaemen ofte onderwinders des over
ledens sterffhuyse, by de contractanten daeruuyt te verkiesen, 
auctorFseren om beneffens de contractanten me de in haere be
songne te treeden in plaetse van den overledenen, alsoe de pro
visie an den overledenen by dezen toegeleyt wort. 
8. Ende voorts wert verstaen, dat men van elck retour ofte 
voyagie zal rekeninghe sluyten, sonder tselve ongeliquideert te 
employeeren toteender nyeuw voyage. 

Aldus gedaen ende geslooten ter vergaderynghe van de con
(ractanten ende geordonnert te enregistreren int journael van 
dezelve contractanten desen 10 Junij aO. 1601 in Middelburch. 

(f.5) Vergadering van 25 Maart 1601. 
Is geresolveert en de gecommitteert sr. Adriaen ten Haeff, 

Adriaen Bommene, Nicolaes Pieters ende sr. Schoonhoven om te 
gaen visiteren tschip de Lubeker, liggende alhyer op 't Vlacke, 
ende zyen of tselve bequaem sou de wezen ten behouve van de 
compagnie, ende te wat pryse tselve te coepen soude wesen. 
In margine staat: Hebben de gecommitteerde gerapporteert ende 
de compagnie angedient, als dat tvoors. schip niet bequaem en is 
ten dyenste van de compagnie. 

(f.5VO.) Vergadering van 5 April 1601. 
<Is geresolveert en de zijn gecommitteert sr. Jan Meeussen ende 

Nicolaes Pieterssone om eerstdaechs tot Vlissinge te gaen ende 
aldaer: protest doen jeghens den styerman Comelis Janssen ende 
een procureur aldaer procuratie gheven om denselven stierman 
aldaer rechtelijck te vervolghen alsdat de compagnie niet en ver
staet dat hy in dienst van yemandt anders sal treden, sonder 
alvooren eerst naer te com men taccort, dat hy met dese compag
nie gema'eckt heeft. 
In margine staat: Hebben de gecommitteerde geraporteert, als 
dat deze styerman tot Vlissinghe nyet meer en woont, maer is 
met der woone gegaen tot der Vere, zoodat de procuratie, gepas
seert op Vlissinge, moet verandert worden. 

(f.6) Vergaderirtg van 9 April 1601. 
Is geresolveert alsdat zulcken somme van penninghen, als men 

van doene zal hebben tot coopen ende toemaecken van de sche
pen, noodich ten dyenste van deser voyagie, dat men deselve 
zal opnemen op d'eerste ten laste van de generale compagnie. 

J , 
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Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Bommene ende 
Nicolaes Pieters mitsgaders nevens haerluyden een schipper Lau
reyns ,Fransse om eerstdaechs naer Hollant te trecken ende aldaer 
overa) te besyen naer een bequaem schip ten behouve ende dyenste 
·deser compagnie, ende daertoe hebben volle commissie om met de 
eyghenaers van dyen te spreken tot den coop vant selve te effec
tueren. 
In margine staat: Adi 17 Meye aO. 1601. Hebben de gecommit
teerde geraporteert alsdat zy gecocht hebben ten behouve van de 
compagnie een schip, dienstelijck deser voyagie, groot 200 lasten, 
tot 14.400 guldens, te 'betalen in 2 maenden. Voorder van eenighe 
ander schepen, aldaer en vonden gheen tot redelijcke pryse ende 
ten dyenste van de compagnie bequaem. Noch alsdat zyluyden 
hebben belast an den schipper Laureyns Franssen te coopen 
3000 Noortse deylen ende 100 varent brandhout ten besten pryse 
hy can becommen. 

(f.6VO.) Vergadering van 12 April 1601. 
Is angenomen Laureyns Franssen om te wesen capiteyn op een 

van de schepen, die ter eerste voyagie zullen toegemaeckt worden, 
ende heeft bedinghet op de voyagie, naerdat de schepen zullen 
vertrocken wesen om te vorderen haer voyagie al volghende de 
articulen van den contracte, tneghentich gulde~ ter maent, ende..
voorts 30 gulden ter maent zoo langh hy hyer aen lant zall wesen. 

(f.7) Vergadering van 18 April 1601. 
Is geresolveert ende zijn gecommitteert sr. ArnouIt Ie Clercq , 

en-de sr. 'AernouIt Verhouven om te do en vercoopen tboscruyt, 
datter noch is van de voergaende voyagie, alsoock de mast en de 
tgotelynck, mitsgaders te vorder.en sa) twerck van de timmerman 
Abraham Bollaert. 

(f.7VO.) Vergadering van 17 Mei 1601. 
Is geresolveert alsdat men van nu voortaen zall ver.gaderen aile 

Donderdagh, en de ·dat ter 212 uren pre(ci)selijck, op de boete 
van thyen sc. die in faulte van dien 'Sall wezen. 

Is geresolveert en de sijn gecommitteert sr. Adriaen Bommene 
en de Nicolaes Pieterssen om te coopen vijff baelen canefets vant 
beste merck ten dienste deser voyagie. 

I-s geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter Lint-

3a ) Bevorderen. 
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gens 4) alsdat hy aldaer will coopen 6 ysere gotelynghen van 
ontrent 25 of 26 hondert groot van yser, zoo hy best sal connen 
becommen. Voorts noeh alsdat hy will coopen 12 musketten, 12 
roers, 3 dosijn spysen, ende voorts 3 hondert pondt eruyt, alles 
dat noodich saIl wesen tot behouve om tschip over zee naer Zee
lant te brynghen, daertoe tot assistence zal nemen den schipper 
Laureyns Franssen; ende voorder, soo daer eenighe schepen in 
quaemen, daervan eenighe sou den moghen wezen ten dienste van 
de compagnie bequaem, dat hy ons daerof ten eersten geJyeve 
advijs te gheven, mitsgaders te vernemen van de prijs van dyen. 

(f.8) Vergaderin'g van 18 Mei 1601. 
Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Adriaen Bommene 

ende sr. Arnoult Verhouven om eerstdaechs te trecken naer Hol
landt ende aldaer haer debvoir doen om te syen te accoorderen 
van den coop vant schip, nu lest aldaer ingecommen uuyt West
yndien. 

(f. 8vo.) Vergadering van 24 Mei 1601. 
Copie van tvertooch ende versouck, gedaen by de burehmeester 

Jan Lambrecht zone Coolen vanweghen de armmeesters van 
Vlissynghen. 

Ende alsoo de voorser. twee sehepen met noeh twee andere 
schepen tot Middelburch wederomme zijn toegerust ende geson
den naer Oost-Indien ofte elders 5), op dewelcke diverssche 
bootsvolk van Vlissynghe hun in dienste op de voorscr. schepen 
begheven hebben, hyer latende vrouwe ende kinderen, dewelcke 
overmidts den noot van den armen moeten onderhouden worden, 
dat Zyne Ed. belyeven een acte te do en depescheren, teneynde 
den voorscr. armen mochte hecommen hun verschoten pen
ninghen, an deselver vrouwe gedaen ofte noch te doene, tsy dat 
hare mans wedercomen ofte op de voors. voyagie quamen te 
overlyden. 

Is geresolveert op tvertoch, gedaen by de burgmeester Jan 
Lambreehts van weghen den armmeesters van Vlissingen - - als 
hyerboven verclaert is - - dat men ter wedercomste van de sche
pen gheen betalynghe en sai' doen aen eenich bootsvolck van 
Vlissingen, daervan syluyden memorie sullen over(ge)gheven 

4) Vertegenwoordiger der compagnie te Amsterdam. 
5) De in Januari 1601 voor de compagnie vertrokken schepen. 
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hebben aen ten achteren te wesen, voor ende aldaer men deselve 
armmeesters advertissement gedaen sal hebben om de betalinge 
te doen in huerlyeder presentie. 

(f. 9) Is geresolveert alsdat men het seghel van de compaignie zall 
laten berusten onder den. president, die telcken zaB presideren, 
en de zoo den anderen overleveren totter tijt, dat men zall hebben 
gehuert een carner voir de compaignie, daervan de sleutel vant 
contoir 6), daer men tselve seghel sal insluyten, onder den pre
sident alsvooren zal berusten. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Adriaen ten Haeff 
ende sr. Everaert Becquer om te zyen een carner, bequaem ten 
dyenste van de compaignie, mitsgaders ooc~ een knecht ten be
houve van de compaignie. 

tSeghel onder sr. Everardt Becquer jegenwoordich berusten
de 7). 

Op den 25 Meye is geresolveert opt scryven van sr. Pieter 
Lijntgens alsdat men hem zal antwoorden alsdat hy zal trecken 
zulcke penninghen, als hy van doene sal hebben ter coipen vant 
geschudt, amonitie ende anders, alsdat hy daer noodich he eft ten 
dyenste vant schip aengecocht, ende dat op my, Comelis 
Francke 8), mits stellende voir rekeninge van de Compaignie van 
Zeeland, en de voorder oock te coopen 8 ysere gotelynge tot 
tschip. 

(f.9vo.) Vergadering van 31 Mei 1601. 
Is geresolveert op traport, gedaen by den burchmeester ten 

Haeff ende sr. Everardt Becquer, ende dat van de carner, by haer
Iyeden gesyen tot sr. Joos Meskens, alsdat men deselve carner 
zal annemen teghen twaelff ponden gr. tsjaers; ende voorder ge
resolveert v~n hedent ende acht daghen aldaer te compareren 9). 

Is geresolveert, alsdat men aile de bryeven, die men an de 
compaignie zallaten schryven, zal intituleren: An de contractanten 
op de Oostyndien tot Middelburch in Zeellant. 

6) Kast, kist of koffer, waarin voorwerpen worden geborgen. 
7) In margine is aangeteekend, dat het 31 Mei onder Arnoult Ie Clercq 

berustte, 7 Juni aan Claes Pieterssen was overgeleverd. 
8) Hield blijkens de resolutie van 23 Juni 1601 de boeken van deze reis. 
9) In margine is aangeteekend, dat de kamer door Meskens ter be

schikking van de Heeren was gesteld; zie hiervoor Oudh. Jaarb. 1928 
p. 58. 
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(f.1O) Vergadering van 1 Juni 1601. 

(f. l0VO.) 

(f. 11) 

I~ geresolveert op tschryven van sr. Pieter Lintgens toucherende 
tschip van de Admiraliteyt in Hollandt )tot Amsterdam, alsdat men 
de coep van tselve soude laeten berusten, en de voorder, dat hy de 
polissen, die hy aldaer van doen heeft, zal trecken als vooren ge
resolveert. 

Is geresolveert op trapoort, gedaen by sr. Bommene toucheren
de tschip, Iigghende tot Rotterdamme, alsdat men sal schryven 
aen sr. Amoult Verhouven, in zijn absentie' aen Jasper Moermans 
aldaer, om noch andermael eens te vernemen ende spreken an de 
reeders vant schip voornoemt ende afvraeghen den naesten pi-ijs, 
waarvoor tselve zoude te coopen zijn, endedaervan metteil eersten 
advijs gheven. 

Is angenomen Jaecques de Bodt tot knape van de contractanten, 
ende dat voor een jaer, tot 12 £ gr. tsjaers; mils hebhen de con
tractanten haer optie, soo sy hem willen verla ten, zal daerinne 
'getroost moe ten zijn; dan, hy bJijft altijt veroblygheert voor een 
jaer, tot belyefte van de contractanten. 

Is geresolveert, dat de contractanten, hebbende een yder een 
overnachte wete om te vergaderen op eenigh'e extra-ordinare ver
gaderdaeghen, dat deselve zullen zijn gehouden te compareren, 
op de boete van lOst. ten profyte van den aermen. 

Is geresolveert aen sr. Pieter Lijntghens te schryven aldaer met 
den eersten te willen coop en tot dil~nste van de compagnie de 
nombre van 2.000 Danziger(?) pijpduyghen van de beste ende 
ten besten coop aldaer sal connen behoren. 

Voorder, alsdat sr. Jan Meeussins insgelijcx zal den last 
'hebben omme te schryven naer Dordrecht omme aldaer last te 
gheven te doen coopen den nombre van 50 rijnsche stucken van 
omtrent 3 aemen groot. 
Vergadering van 14 Juni 1601. 

Is geresolveert op tschryven van der police, dat men deselve 
nu by dese voyagie sal schryven con forme de voorgaende police; 
dan, in plaetse van datter staet: voor ,een tweede voyagie, te 
stellen: voor een derde nyeuwe angenomen reyse,ende dat men 
3 of 4 schepen jeghens November gereedt te syne, ende voorts 
con forme van woorde te woorde als de voorgaende. 

Is geresolveert alsdat de articulen' tusschen de contractanten 
sullen geregystreert worden en de gesloten in een bouck volghende 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. 2 
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de minute, daervan gemaeckt ende geslooten op date by de con
tractanten als vooren f. 1 is blijckende. 

Is geresolveert alsdat sr. Bommene ende Nicolaes Pieters 
sullen hebben de last om te hueren sooveel bootsvolek als noodich 
sal wesen tot tschip, gecocht tot Edam, om met Laureyns Frans
sen tselve over te brynghen naer Zeelandt. 

In margine staat: Hebben geraporteert alsdat zylieden 15 boots
gesellen hebben naer Edam gesonden, ende hebben bedynghet 13 
gulden elex voor eens. Noch een bootsman gehuert voor 5 £ 8 sc. 

(f. llvo.) Memorie aen sr. Schoonhoven te vermaenen om te sChryven 
naer Bayona oft Biscaye, ende dat om 3 of 4 quartelen Iymoen
sap tot behouve deser compaignie. 

In margine staat: Heeft geraporteert daeromme geschreven 
heeft. 

J.s geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Adriaen Bommene 
ende Nicolaes Pieter'sen om te doen maecken sulcken eysere hou
pen ende naeghelen, alsser noodich zullen wezen t6t pypen ende 
anders ten dyenste deser voyagie. 

In margine staat: Besteedt aen Joos Joossen, den ysercuper, 
a 13 gld. 5 st. thondert . 

(f.12) Vergadering van 21 funi 1601. 
Is geresolveert alsdat men tghebedt, dyenstelick t'eren Godts 

ende prosperyteyt deser compagnie, int nette sal sweeren ende 
tselve telcker vergaderynghe -voor de presente int openbare 
lesen ende Godt 10) dancken, ende voorts naer de vergaderynghe 
oock geJijcke gebedt, dyenende naer de vergaderinghe van deselve 
compaignie. Ende soo wye nyet presendt en is int beghyn en de 
eynden derselver, sail gehouden wesen in de boeten alsoff hy ab
sendt waer gebleven. 

Is geresolveert en de zijn gecommitteert sr. Jan Meeussins ende 
sr. Adria-en Bommene om eerstdaechs te vertrecken -Daer Hollandt 
ende aldaer te coopen ten dyenste en de noode van de compagnie 
een tweede schip, dat zy bequaem sou den moghen vinden deser 
voyagie, ende daertoe hebben volle commysie; mitsgaders oock 
te coopen tot Dordrecht de pijpduyg.hen van de maete 11), dye 
sy noodich sullen vinden deser voyagie. 

10) Hs. heeft hierna, abusievelijk: ende. 
11) Hs. heeft laatste drie woorden boven den regel geschreven. 
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In margine staat: Den 30 Julij hebben de gecommitteer:dege
rapporteert alsdat sylieden gecocht hebben een schip, staende 
tot Edam op stock 12), groot omtrent 400 lasten, ende dat tot 
28000 gulden te voll leveren volgende tcontract, daervan voor 
'notaris gepaseert, ende te betalen volghende tvoors. contract 
ende conditien, daerinne begrepen. 

(I. 12vo.) Is geresolveert om teghen Saterdaeghe naer den middach ten 
2Y2 ure te houden een extra-ordinaire vergaderynge van de carner 
alhyer, ende daertoe ~de knaepe last gheven omme te dachverden. 

(f. 13) Buitengewone vergadering van 23 funi 1601. 
Is geresolveert ende is voor dese voyage angenomen Jacob 

Bynckens om te wesen cassier van de compagnie int uuytgaen deser 
voyage, ende dat op de conditie en-de pryse, als 'by de voor
gaende mael heeft bedyrighet, wesende 1 sc. van de 100 £ gr. 
voor ontfanck en de uuytgeeft, ende voorts moet naercommen te 
stell en suffisante cautie volghende den teneur van de police, daer
voor den burchmeester Bore(e)1 als borghe heeft gerespondeert. 

Is geresolveert ende zijn gecommitteert sr. Comelis Muenix 
en de 13) AmouIt LecJe(rc)q met de gecommitteerde, die naer 
Hollandt souden gaen om tsaemen te spreken ende hooren van de 
Heeren Staeten off zylieden v,an opinie zouden zijn 13) te ver
coepen tschip, ligghende tot der Vere, ende de prijs waervoor. 

Is geresolveert alsdat de police sal blyven in de caemer van de 
compagnie, ende nyet uuytgedraeghen worden, ende oock insge
lijcx, dat nyemant en sal moghen teeckenen dan in presentie van 
den president ofte yemant van de compagnie. 

(f. 13vo.)' Is geresolveert alsdat ick, Comelis Francke, zal continueren 
int houden van de boucken dezer voyage, ende dat alles op de 
voorgaende condiW!n als in den anderen bouck bJijckt. 

(f.14) Vergadering van 28 funi 1601. 
Is geresolveert dat den burchmeester Boreel, Cornelis Muennicx 

ende Aernoult Ie CIercq zullen versoucken eode soliciteren an de 
• Heeren Staten van Zeelandt, dat hemlieden believe te doen ver-

souoken om uuyt Yngelant naer deze landen te moghen uuytbryn
ghen 40 ofte 50 stucken yseren geschut van 2.500 of 2.600 tot 
3.000 lib. wegende; ' ende de brieven van de Heeren Staten tot 

12) Op stapel. 
13) Hs. he eft dit woord boven den regel geschreven. 
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dien eynde hebbende, zulIen zorge dragen dezelve weI geaddres
seert ende 'het octroy van dien in Yngelant neerstelic vervolcht 
worde. 

In margine staat: Hebben geraporteert de gecommitteerde als
dat zy eenighe van de Heeren Staeten gesproken hebben, dewelcke 
toegeseyt hebben een add res te doene int vercryghen vant ge
schut uuyt Yngelant, waertoe de voornoemde gecommitteerde 
zul1en de 'hant aen houden. 

Is veraccordeert met sr. Aernoult Verhouve, dat de compagnie 
zal ontfangen tot Rotterdamzes stucken ysere golelyngen, cuere 
uuyt van 13 of '14 stucken, die hy aldaer liggen heeft, daervoor 
zy hem zu111en betalen derthien gulden voor yder hondert 14), 
ofte zal hem verstrecken in betalynge van tgene 'hy in de com
pagnie zal schuldich wesen in te leggen in couranten gel de. 

(f.14vo.) Vergadering van 5 Juli 1601. 
Is geresolveert te andwoorden aen sr. Pieter Lijntgens alsdat 

hy de pijpduyghen, by hem gecooht, met den eersten will binnen
.deur sen-den. 

Is geresolveert alsdat men op morghe teghen te thyen uren 
zal houden een extre-ordinaire vergaderynghe, ende dat op de 
ordinaer boete. 

Is gecommitteert sr. Aernoult Ie Clerck ende sr. Geraert van 
Schoonhoven om te accordeeren met eenighe cuypers tot maecken 
van 200 tonnen Lubecks, -die toegeslaeghen ende gebonden. 

In margine staat: Deze commissie te laeten berusten totdatter 
gecommitteert worden op tmaecken van de watervaten 15). 

Den 2ge Octobris geraporteert de gecommitteerde gecocht 
thebben van de cupers de nombre van 200 vatken tot 24 st. stuck, 
mits moeten deselve vol binden ende de ysere banden legghen 
te haer coste. 

(f. 15) Buitengewone vergadering van 6 Juli 1601. 
Is geresolveert alsdat de coop van tschip, tot Yngelandt Jig

ghende, is uuytgestelt tot naerder advijs van Yngelant. 
(f.15vo.) Vergadering van 12 lult 1601. 

Memorie. Is geresolveert ende gecommitteert sr. Arnout Le
clercq ende Nicolaes Pieters om te spreken met Mathij'S, cuyper 

14) Nt. voor ieder 100 pond gewicht. 
15) Hs. had oorspronkelijk, doorgehaald: droochvaten. 
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ende bottelier geweest op de Leeuw ende de Leeuwinne 15 a), 

ende syen of zy met hem zulIen conn en accorderen. 
(f. 16) Vergadiiring van 19 Juli 1601. 

Is geresolveert ende beslooten, alsdat ick, Cornelis Francke, 
binnen 14 daghen zal hebben over te stellen de balansche in oude 
boucken, ende dat op peene van 25 gulden voor den aermen, be
houden mijn gesontheyt. 

Is geresolveert ende gecommitteert sr. Gheeraert van Schoon
hoven ende sr. Everart Bequer om te doen gyeten ende copen 16) 
het loot, noodich te het schip, nu te te Vlissinghe by Laureyns 
Fransen ingebrocht, ende dat tot .de nomber van 14.000 lib. loot. 

In margine staat: Schoonhoven heeft geschreven naer Amster
dam, ende raport doet van de antwoord. 

Is gecooht tot Amsterdam, 6000 lib. a 19 sc. 5 d. 
Is )geresolveert ende gecommitteert sr. Nicolaes Pieterssen om 

van Maendaechs aff het schip, by Laureys Frans ingebracht, om 
up te brynghen ende alhier getimmert mach worden. 

(i,16vo.) Vergadering van 26 Juli 1601. 
Is geresolveert alsdat Laureyns Franssen binnen 4 off 5 dae

ghen naer Amsterdam zal vertrecken ende soo op Edam, om daer 
te continueren ende alles regardt te nemen op de timmeragie van 
tgroot nyeu schip, by sr. Bommenee ende Jan Meeusen gecocht. 

Is geresolveert alsdat den burchmeester sr. Jan Lambrechts s~1 
belyeven te spreken Maerten Spaignaert ende hem segghen alsdat 
hy teghen Maendaghe hyer comme om met de compagnie te spre
ken sulx (van) noodt zall wesen. 

In margine staat: Den 30 Augusti geapointeerf: me(t) hem 
veraccordeert a 14 £ gr. ter maent als hy de reyse zal voordenen, 
wesende buy ten de Dorloy 17), en de Yz part van de voornoemde 
gagie, hyer in den lande zijnde. 

(f.17) Vergadering van 30 Juli 1601. 
Is geresolveert alsdat sr. Jan Meussins ende Adriaen Bommene 

eersdaechs zullen afvaerdighen Laureyns Franssen om naer Am
sterdam te treckenende hem van alles copie van de condim~n van 
de coop 'van tschip te gheven, en de voorder instructie, daernaer 

15 a) De schepen, die, in 1598 uitgevaren voor De Moucheron, in Augus
tus 1600 uit Indie waren teruggekeerd. 

16) Hs. heeft beide Iaatste woorden boven den regeI geschreven. 
] 7) De Deurloo. 
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hy hem zal hebben te reguleren tot volmaken van tgroot schip, 
jegenwoordich tot Edam staende op stocke ende by huerlyeden 
voor de compagnie gecocht. 

Is geresolveert als dat de 3 schepen, die gecocht sijn ofte ge
eocht zuBen wor,den tot deser voyagie, genaempt zuBen worden 
als volcht, te weten: tgroot schip genaemt Ziericxzee, tweede 
'Schip genaemt Vlissynghe, derde schip genaempt Ter Goes. Voor
der alsdat op elck schip achter gesneden sal worden twaepen 
van Zeelant ende voorder daeronder twapen van elck stadt met de 
devijs: God bewaere Zierickzee, Vlissynghe ende Der Goes, elck 
up tsyne. 

(f. 17vo.) Is geresolveert ende gecommiteert sr. Bommene, Claes Pieters-
'Sen ende sr. BaItasar van Vlierden om te oversyen. de rekenynghe 
van Laureyns Franssen, zulx by hem in Hollandt is gedestrubiert 
en de deselve te sluy'ten. 

In margine staat: Is geslooten en de .geJiquideert. 
Is gecommitteert sr. ten Haeff ende sr. Laureyns Bacx om te 

doen maekenende te accorderen met de cuypers tot maecken van 
de pypen, dienende tot de watervaten, ende dan van 200 stoop 
elcke pype. 

In margine staat: Is besteet aen Rombout van Mansdale den 
nombre van 100 pypen a 8 sc. ts(t)uck ende aen Laureys Nuys 
60 pypen, oock a 8 sc. tsthuck (sic), ende Comelis Janssen, te 
weten, boven elcken yseren houp een houten houp, ende voort 
wei gebyest. 

Is gecommitteert sr. Jan Meeussins om te schryven naer Am
sterdam an sr. Jan Munster alsdat hy een boote 18) van het 
lymoensap, als daer ingecommen, wilt coepen, en de dat de com
pagnie tselve zullen betalen tot pryse als die van Amsterdam 
zulIen. "-

(f. 18) Vergadering van 3 Augustus 1601. 
Is geresolveert ende gecommitteert Sf. Becquer, Schoonhoven, 

van Vlyerden ende sr. Verhouven om te oversyene mijn boucken, 
geslooten van de voorgaende voyagie 1600 19), ·ende te syen off 
de balance van dien is accoorderende. 

Is geresolveert ende geslooten alsdat de reste, dat by de 

:8) = ~ vat. 
19) Deze zijn niet bewaard. Betreft de reis der vier schepen, zie hier

na p. 25 n. 24. 
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eassa is wesende, £ 5: 7: 1 d., dat men tselve zal steken per 20) 

busse van den aermen. 
(f. 18vo.) Vergadering van 9 Augustus 1601. 

. r 

Is geresolveert alsdat van nu aff eenighe contractanten, absent 
sijnde ter vergaderyngeop de ordinare ure, sal verbeuren als 
vooren voor deerste reyse 10 sc., voor de tweede reyse naervol
gende 20 SC. ende voor de derde. mael oock naervolgende 40 se., 
welverstaende uuytgenoemen syeek sijnde off uuyt der stadt 
wesende zal verexcuseert zijn. 

Is geresolveert alsdat men de bryeffven van tgeschut in Ynge
lant te vervolghen om uuyt te moghen brynghen, daertoe den 
burchmeester ten Haeff ende sr. Bommene zijn gecommitteert 
om tselve aen Segher Corsellis te recommanderen in Yngelant. 

Claes Pieterssen heeft ge'raporteert alsdat de timmeragie van 
tschip Vlissinghe is bestelt aen Cornedis van der Gouwe voor de 
somme van 200 ponden gr. VI., te weten voor tcalfaten van bin
nen ende van buy ten; daernaereen eycken huyt van trehout tot 
aen dander zyde van trehout rontom; deselve te spijckeren met 
spijckers ende tusschen deselve een houten nagel tot optie van 
de tbesteders; t100t te legghen tusschen de 2 eycken buyden ende 
deselve weI te calfaten. (f. ro.) Voorts de' roehaecks af te slui
ten ende die we~eromme an de ander eyckenhuyt te bevangen; 
de galderie daer sy noodich is afgebroken te worden om te dob
belen mede te ... 21) ende te hermaecken. Oock insgeJijckx de 
c1apperen boven de rustinghe af te doeneende wederomme te 
stellen. Voort, daert noodich is up de naghelen met loot be
slaghen te worden, oock te doene. Tusschen de werchouten af te 
spouwen omdat nyet naet op naet comen sou de. Oock een vue
ren huyt te'legghen met het haer rontom tsehip, soo hoogh alsi 
de reeders belyeven sal; daertoe sullen de reeders het haer 
voornoemt leveren, maer een timm~rman sal leveren het most 
tusschen tloot ende de eycken huyt. Noch sal den timmerman 
levereD alsooveel ryet, alsser noodich tot timmeren sal wesen, 
mitsgaders vloots ende arbeyt, ende dat altesamen tot den prijs 
voornoemd van £ 200. 

Voorts isser noch bestelt tot lossen van den ballast en de 

20) Hs. had hierna oorspronkelijk, doorgehaald: cassa van de com
pagnie. 

21) Onleesbaar wegens defect. 



(f. 19vo.) 

\ (f.20) 
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tschip reedt te maecken 10 mannen tot overhaelen, ende hebben 
bedinghet 12 st. daechs met de cost. 
Vergadering van 16 Augustus 1601. 

Is geresolveert aIsdat de 25 ponden gr. van de gagie, die 
Jacob Byncken uuyt de voorgaende voyagie comen, zullen by 
hem getekent worden int regyster van de compagnie ende resike
ren up tvornoemde om in zijn zelven te ~escontreren. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Bommene ende 
Nicolaes Pieters om te spreeken met den hoochbootsman, schie
man ende schiemansmaet van tschip den Haese om te syen met 
haerlyeden te accorderen op dese voyagie. 

In margine staat: Den schyemans ende sChyemansmaet eIck 
11 gId. ter maent, hoochbootsman 12 gId. ter maent hyer an 
Jant, ingaende den ... 22) deser. 

Is geresolveert alsdat sr. Laurens Bacx zal hebben den last om 
te spreken met Pauls Pieters ende verstaen ten dyenste van dese 
ypoteque, ende daervan rapport te doene. 

Is geresolveert ende zijn gecommitteert sr. L. Bacx, Sf. de 
Waert ende sr. Everart Becquer om te spreken met de reeders 
van den Haese ende met haerlyedeT'" te accorderen vant schip 
de Haese (ende) daervan rapport te doene. 

Is geresolveert en de gecommitteert sr. Claes Pieters om te 
coopen sulcke eycke Hamburger plancken, aIs hyer noodich 
sullen wesen tot de schepen deser voyagie mitsgaders twerck, 
daertoe dienende. 

Is geresolveert ende gecommitteert sr. Bommene ende Nico
laes Pieters om te spreken met den smidt van Vlissinghen tot 
maecken van de anckers, noodich tot de schepen deser voyagie. 

Voorder deselve te doen besorghen zuIcke touwen, aIs noodich 
zuBen wesen tot het groot schip Zierickzee, Iigghende present 
tot Edam, ende tselve te doen maecken deur Jan Muter, en de 
oock insgelijcx hyer te doen slaen de touwen, dye noodich sul
len wesen tot den schepen alhyer. 

In margine staat: Is besteedt aen Willem Jansen tot Vlyssyn
ghen, tot 10 gId. thondert, van Moscovys garen geteert 23). 

Noch geresolveert alsdat ick, CorneTis Francke, sal schryven 

22) Niet ingevuld. 
23) Hennipgaren. 



OOST-INDIE TE MIDDELBURO, 1601-1602 25 

aen sr. Pieters Lintghens om aldaer noch te doen coopen den 
nombere van 2000 pijpduyghen. 

Is geresolveert alsdat de bryeven, die sr. Pieter Lintgens 
voortaen trecken sail tot laste van deze compagnie, sullen ,ge
trocken worden up my, Comelis Francke, om daervan reke
nynge te 'houden ende daervan deur den burchmeester ten Haeff 
advijs te gheven aen sr. Pieter Lijntghens. 

(f.21) Vergadering van 30 Augustus 1601. 
Is geresolveert alsdat de courantrekenyng vant voyagie, ge

daen met de leste schepen, naemelijck Seelandia, Middelburch, 
Langebercke ende de Sonne 24), jeghens hedent 8 daeghen uuyt
getrocken sal moeten wesen om daervan cop(y)e te gheven an 
rdeghene, dyet van doene sal h~bben. 

Is geraporteert deur de gecommitteerde alsdat zy met Maer
ten Spangnaert geaccordeert zijn om te wesen capiteyn op het 
schip . ........ 25), ende dat voor dese leghenwoordige voyagie 
jeghens 14 £ gr. ter maent, ingaende als de schepen zullen wesen 
buy ten de Dorloy 26) ' om haer reyse te vorderen; ende soe langhe 
hyer an lant sal sijn tot toemaken van de schepen, hy sal winnen 
1/3 part van de voomoemde gagie fer maent. 

Is geresolveertende gecommitteert sr. Nicolaes Pieterssen om 
eersdaechs te trecken naer Rotterdam ende aldaer hem infor
meren-van tsucces van de reyse vant schip, gecommen uuyt de 
Strate Mageliaen 27), ende oock inquireren of daer eenighe 
stuerJuyden of bootsvolck sou den moghen wesen, dye dyenste
lick souden wesen tot dese compagnie, en de daervan met haer
lye den te spreken. 

(f.21 vo.) Vergaderirtg van 6 September 1601. 
Is geresolveert alsdat men eersdaechs sal schryven aen Lau

reyns Franssen, nu present tot Edam, ende hem aldaer te advy
seren alsdat hy aile debvoor tot Amsterdam sal doen om te hue
ren 2 off 3 expeaite stuerluyden, nu lest met de schepen van 
Hollant uuyt de Oost-Indyen gearriveert,ende dat ten besten 
profyte van de compagnie; ende voorts noch tot 10 off 12 be
quaemen mannen, met deselve schepen gecomen, tsy bottelyers, 

24) Uitgevaren voor de compagnie van Ten Haeff in Januari 1601. 
25) Niet ingevuld. 26) De Deurloo. 
27) De reis van Mahu en De Cordes, zie Werken Linschoten Ver. dl. 

XXI, XXII, XXIV. 



26 DE RESOLUTIEN DER COMPAGNIE OP 

hoochbootsman ofte schyemans, sulcke als hem goet sul\en 
duncken, bequaem ten dyenste van de compagnie, waertoe hy 
sal moghen tot assistencie nemen sr. Everart Becquer, flU tot 
Amsterdam, en de sr. Pieter Lijntgen 28), die men tselve oock 
sal schryven, om Laureyns Franssen daerinne te assisteren. 
Ende aen sr. Becquer noch te avyseren, dat hy een cleene saecke 
nyet aen en sye om goet ende bequaem volek te doen hueren, 
dye de compagnie dyenstelick zijn. 

Is geresolveert alsdat tschip ' den Haese met aIle syne depen
dentie volgende zynen inventaris ende soot selve uuyt der zee 
gecommen is, sal vercocht zijn voor de somme van 1550 ponden 
gr. VI., die de compagnie alsnu heeft daervoor belooft, ofte 
z4lcke 1550 £ gr. als Nicolaes Pieters zal segghen. 

Ter extre-ordinaire vergaderynge den 7 dito heeft sr. Nicolaes 
Pieters voor sijn uuytsprake verclaert, dat het schip de Haese 
vercocht zal sijn finalick voor de somme van £ 1575. 

(f.2;!) Is alsnoch geresolveert alsdat men tot Amsterdam sal doen 
coipen deur sr. Pieter Lijntgens 8 ysere gotelyngen om tschip 
Zierickzee van Hol\andt hyer te brynghen, ende dat swaere stuc
ken, gelijck de voorgaende zijn geweest, daertoe den burch
meester ten Haef last heeft om hem tselve te schryven. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. ten Haeff ende sr. 
de Waert om te coopen 500 lib. roedtcoper brycken, en de dat 
tot behouve vant metael geschudt, dat gegoten sal worden ten 
dyenste van de voyagie deser compagnie. 

(1. 22\'0). Buitengewone vergadering van 7 September 1601. 
Is geresolveert dat men sal schryven aen sr. Pieter Lijntghen 

de naervolghende resolutien, tweten: eerst, dat hy noch sal coo
pen 2 ysere gotelyngen ende die van deselve soorie als de voor
gaende 10, by hem lest gecocht en de met sr. Becquer angerekent. 
Noch te coopen tot den nomber van 1000 quintalen loot, tsy 
Bruynswijcker of ander soorte, tot de beste coop, tot ballast int 
groot schip. Noch te coopen 1 dosijn musquetten ende 1 Y2 do
sijn roers tot het groot schip, ende 1 dosijn heele spysen met 2 
dosijn halve spysen. Noch alsdat de compagnie verstaet ende 
ordonneert alsdat het groot schip aldaer den kyel verdubbelt zal 
worden, tsy buy ten de haven van Edam off op eenighe andere 

28) Hs. heeft de laatste drie woorden hoven den rege\ geschreven. 
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plaetsen, daertoe bequaem, gemerckt hyer nyet· doenlick en is 
dan met groot ' perickel, cost ende veel meer moyte als alhier. 
Noch hem geadvyseert alsdat hy met Laureys Franssen aldaer 
sal doen slaen zooveel (touwen van sulcke soorte, als hy noodich 
sal hebben tot ses tellen toe van Dansycker rijs. 

Is gecommitteert sr. Nicolaes Pieterssen om met den alder
eersten te hueren 10 of 12 mannen om terstont naer Edam te 
trecken ende aldaer gaen in den dyenst van Laureyns Fransse. 

Zijn gecommitteert sr. Bommenee, de Waert ende Nicolaes 
Pieters om te besteden te timmeren het schip de Haese. 

In margine staat: Is besteedt aen Bastiaen Beyeren, timmer
man, voor een somme van 300 £ gr. volghende tbesteck, daer

\ van sijnde. 
(f. 23) Is geresolveert te schryven aen Jasper Moermans tot Rotter-

<lamme om te spreken met de reeders vant schip, gecomen uuyt 
de Maigelaena 29), ende met haerlyeden te syen accoorderen van 
de coep van de metale stucken, weghende omtrendt 1300 lib. 
stuck, ende schietende ontrent 18 lib. gewichte. 

Is geresolveert alsdat men een police zal copieren ende senden 
tot Amsterdam aen sr. Pieter Lijntghen om aldaer geadvanceert 
te werden. 

(f.23vo.) Vergadering van 13 September 1601. 
Is geresolveertop traport, g~daen by den burchmeester Ten 

Haeff van een persoon, daervan sr. Pieter Lijntghen hem g( e)
advyseert heeft, deweIck 2 of 3 mael in de Oostyndien soude 
geweest hebben, dat hy met denselven soude spreken ende ons 
advyseren waervoor denselven gevaeren heeft, waerop de com
paranten alsdan sullen resolveren. 

Is -geresolveert, dat men aen sr. Moermans zal advyseren de 
4 metale stuckens, daervan hem voor desen last heeft gegeven, 
deselve in te coopen ten besten coop, dat hy zal connen becom
men, daervan hy hem aldaer sal onderrechten den naesten prijs, 
waervoor tselve soude moghen vercocht worden, dye de com
pagnie verstae hy tot de 34 gulden mach besteden, jae Iyever 
dan die 'by andere sou den ingecocht worden, dat .by zal moghen 
commen tot de 36 -gulden, allen tijt souckende den besten pryse 
ten profijcte van de compagnie. 

29) Straat Magelhaen. Bedoeld is het schip Het Geloof, onder S. de 
Weert 13 Juli 1601 vandaar in de Maas teruggekomen. 
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(f. 2,4) Is geresolveert op tschryven van sr. Pieter Lintghen touche-
rende de police, daer hy schrijft op dat den bouckhouder ende 
den cassyer behoorden in de police te staen gegageert te worden 
uuyt de 1 ten honderde van de contracten, verstaen alsdat de 
police nyet verandert en sal worden, maer soo sal nu moe ten 
blyven, gemerckt hyer alreeds diversse op de conditie getekent 
hebben, dus deselve daer alsoe uuyt te laten gaen. 

Noch aen sr. Pieter Lijntgen te advyseren alsdat -by aldaer 
gelyeve te vernemen naer 3 of 4 jongheluyden tot assistenc(i) e 
van de commissen, nu met de schepen gecommen, die de Melaise 
taelen connen, ende met haerlyeder te accoorderen. Voorder oock 
soo daer een jonckman of 2 waren, met deselve schepen ,geco
men, die bequaem sou den zijn tot commysen, muecht met deselve 
spreken ende die herwaertover te laten comen om met de com
pagnie daervan hier te moghen spreken. Noch te willen deur 
Laureyns Franssen doen hueren 2 of 3 barbyers, met deselve 
schepen gecommen, ten besten coop hy zal connen doen. 

Is angenomen Fransoys Plancke om te wesen tot assistencie 
van de commysen op dese voyagie, teghen vyer ponden gr. ter 
maendt; mits moet de compagnie, hyer aen lant wesende, dyenst 
doen, ende zijn gagie en sal nyet innegaen voordat zy buy ten 
de Dorloy 30) zijn om haer reyse te vorderen. Mits is geconditio
neert dat hy sal aen nyemanden anders hem moghen verbynden 
naer dese voyagie sonder alvooren van dese compagnie ontsla
gen te sijn. 

(f. 25) Buitengewone vergadering van 17 September 1601. 
Is geresolveert tandwoorden opt tleste schryven van Jasper 

Moermans 31), hem te antwoorden alsdat de contractanten per
sisteren by haer voorgaende advijs; dan, op een gulden of 2 min 
:of ,meer, dat hy daerup nyet ·en late deselve te nyete. 

Is geresolveert tandwoorden op den 'hryeff van Pieter Lijnt
ghen in date 14 deser 31) de naervolgende part yen, tweten, up 
tbuscruyt alsdat mijn heeren daervan alsnoch nyet en connen re
solveren, dan tot noch te laten berusten voordat men alhyer ver
nomen heeft wederomme tselve hyer te coopen souden wesen. 
Voorder alsdat sylieden aldaer sullen coopen een nomber van 
500 drooghe ende 500 ander deelen, ende bovendien noch 100 

30) De Deurloo. 31) Niet bewaard. 
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gesaechde dee len, ende deselve laden int groot schip. Voorder, 
toucherende van de stockvisch, boter, caes ende ander suvel, 
sijn van meeninghe vooralsnoch ons daervan hyer te provande
reno Noch alsdat hy met sr. Jan Been aIle debvoir doen om 
Jacob Pieters te hueren voor capiteyn op een van de schepen, dye 
men hem committeren sal, ende dat ten minsten pryse, hem 
muegheHck zijnde, aitijt sal moghen comen tot de 20 £ gr. 
ter maent, maer niet hoogher. Voor der naerder antwoorde ende 
augmentatie by eenighe luyden ten dyenste van de commisen 
refer ( er) en by onse voorgaende. 

(f. 25vo.) Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. ten Haeff ende sr. 
Laureyns Bax om te verne men naer den prijs van tbiscuyt, errde 
daervan raport te doene. 

Is gecommitteert sr. Hecquer, Oeeraert van Schoon hoven, Lau
reyns Bacx ende Van Vlyerden om te oversyen de rekenynghe, 
dye men uuytgheven saIl van de voorJeden voyagie aO. 1600 
met de vyer schepen 32). 

(f. 26) Vergadering van 20 September 1601. I 

Is geresolveert, dat men alsnu naer Amsterdam sal schryven 
aen sr. Pieter Lintghen ende hem committerenende daernevens 
hebben vollen last om te huer·en tot 2 off 3 experte stuerluyden, 
met de leste schepen gecomen, sonder hem daervoor eenighe 
gelimiteerde prijs te stellen, maer alles doen ten besten proffyte 
van de compagnie, welverstaende soe hy met Jacob Pieters 
accoort (maeckt), iboven dyen maer 2 stuerlyden te hueren, en de 
voorder van eenighe jongheluyden refer(er)en aen on sen voor
gaende. Alsnoch te advyseren aen sr. Pieter Lijntghen alsdat hy 
met een clausele sall stell en onder an de police van dese com
pagnie alsdat een bouchouder ende cassyer sullen gegagieert 
worden uuyt de 1 ten honderde ofte provisie 33) van de contrac
tanten. 

Is gecommitteert sr. Tenhaeff ende sr. Bommene om te coopen 
van Jan Yngelsen van der Burcht zulcke nombre van Spaensche 
wynen, als hy jegenwoordich by hem heeft, ende dat ten besten 
profyte van de compagnie. 

In margine staat: Adi 24 Septembris hebben de gecommit-

32) Zie hierv66r p. 25 n. 24. 
- 33) Hs. heeft beide laatste woorden boven den regel geschreven. 
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teerde geraporteert gecocht thebben van Jan Ynghelssen van der 
Burcht 27Y2 vat vaten Canarywijn, it 30 £ 5 sc'. tvat; mits moet 
dye in de compagnie innelegghen ende in sijn tekeninghe rescon
treren £ 834:7:7. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Bacx, Everardt 
Becquer ende Gheeraert van Schoonhoven om te ontfanghen 
sulcke real en van 8, als men sal opsoucken tot profijcte van de 
compagnie, ende dat tot 46 st. stuck, dan hoogher voor teerste 
nyet, ende daervan elck in sijn particulyer zal mogen ordonnantie 
an den cassyer geven om deselve te wissel en, ende dat voer een 
tot naerder continuatie. 

In margine staat: Den 22 October 1601 is in plaetse van sr. 
Bax ende sr. Becquer ende Schoon-hoven gecommitteert tot ont
fanc van de real en van 8 ' sr. Jacob Boreel en de sr. Arnoult 
Leclercq. 

(I. 26vo) Is gecommitteert sr. Laureyns Bacx om te doen maecken 
sulcke caskens, als noodich sullen wesen tot packen van de realen 
van achten. 

Is geresolveert alsdat men van nu voortaen tweemael ter 
weke sal vergaderen, ende dat up de ure van de costuymeIicke 
vergaderynghe, tweten sMaendaechs ende Donderdaechs. 

Is geresolveert alsdat men alsnu oock sal schryven aen sr. 
'Pieter Lintghen alsdat hy ontbye aen Laureyns Franssen ghee
nen tijt aldaer te willen verlyesen om de kyel vant schip te ver
dub belen, maer tselve voltimmert sijnde ende water wesende 
om herwaerts te comen, nyet en laete in alder neersticheyt daer
mede hyer te comen om hier verdubbelt te worden. 
Vergadering van 24 September 1601. 

(t.27) Is geresolveert ende gecommitteert sr. Adriaen ten Haeff ende 
Bommenee om te prouven de Spaensche wynen van sr. Muenix 
ende Gheerart van Schoonhoven, ende daervan de naeste verga
derynghe raport te doene. Is noch geresolveert alsdat Sf. ten 
Haeff ende Laureyns Bacx als gecommitteerdt wesende om te 
vernemen naer de prijs van tbuscruyt, sullen teghen de naeste 
vergaderynghe daervan raport te doene om te accoorderen me,t 
sr. Gheerart van Schoonhoven, dye tselve verclaert soo goeden 
coop te leveren ende soo goel als yemandt anders. 

I,n margine staat: Is besteet partye aen Joos van Best it 
7 £ gr. thondert. 
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Is geresolveert alsdat Jaecques Hayman met eenen beenhou
der, die mendaertoe saIl denomeneren, teghen de beestemerckt 
van Eyersikedam 34) tsaemen De Waert sullen trecken om al
'daer te vernemen naer de merckt van de bees ten ende coipen 
voor een preuve tot to off 12 van de beste beesten, dye syluyden 
sullen conn en becommen, ofte meer, soo syluyden dye goeden
coop connen vinden 35), daertoe sr. Bommene gecommitteert 
(es) om sijn swagher Jaecques Hayman daertoe te verwiJIighen. 

(f. 'ZTvo.) Is noeh op dato 24 Septembris geresolveert alsdat de gecom-
mitteerde, die last hebben om de real en te soucken, alsdat sy
lieden sullen moghen employeren tot 46 st. ende een 36) oortcken 
stuck. 

Is geresolveert alsdat de penninghen, dye op deposito genoe
men sijn -ende als :hedent vervallen sijn, dat deselve geprolon
gneert werden voor gelijcke tijt ende geJijcke pryse als by de 
oblygatye, daervan voor desen gepasseert. 

(f. 28) Vergadering van 27 September 1601: 
Is geresolveert aen Jaspar Moermans te schryven alsdat hy de 

2 c1eene metale stucken, daervan teene gebersten is, mitsgaders 
het cleene van 400 lib., wi! coopen tot de pryse van 30 gulden 
ofte minder, soo hy die becomen can, ende deselve herwaert 
senden, en de de pennyngen van dies sal men betalen tsijnder 
order. 

Is geresolveert alsdat men sal aenvaerdende cartequen, be
draeghende 3000 lib., by den burchmeester ten Haeff gecocht 
jeghens 68 sc. per het marck, ende dat om daervan realen van 
achten te doen hebben, zoo men deselve tot profyte can ver
manghelen. 

(f. 28vo.) Vergadering van 1 October 1601. 
Is geresolveert 'ende sijn gecommitteert sr. Adriaen Bommene 

ende Jan Meeussins om eerstdaechs te vertrecken naer Hollandt 
en de aldaer in alder diligenm~n affvaerdighen tschip, gena-empt 
Ziericzee, om metten aldereersten herwaert te moghen comen, 
ende voorder te -hueren het volek, noodich ten dyenste van dese 
schepen. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, dye last hebben om 

34) lersekendam op Zuid-Beveland. 
35) Hs. had eerst, doorgehaald : becommen. 
36) Hs. had hierna oorspronkelijk, doorgehaald: halff. 
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tbuscruyt te coipen, zullen van nu af hebben volle last om te 
accorderen ende coipen het buscruyt, noodich (tot) dese voyagie, 
eode dat ten besten pryse sylieden sullen connen becommen. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Jan Lambrechtse 
Cool en, Jacob de Waert ende Nicolaes Pieters om te doen 
backen tbroodt ende biscuyt tot dese-voyagie, ende dat tot den 
nombre van ontrent 70 of 80 duysent, daertoe hebbende vollen 
last om tselve te doen ten besten profyte deser compagnie. 

In margine staat: Den 11 October aO. 1601 gerapporteert ge
eocht van Jan Meeussen 11 last tarwe it 24 £ gr.; tbroot aen 
diverse backers tot 21 st., te buylen deur eenen groven buy!. 

(1.29) Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Adriaen ten Haef, 
Everart Becquer ende 37) sr. Muenicx om te coipen de coop
mansehappen tot cargason van dese voyalgie, soo van lakens als 
anders. 

Is geresolveert alsdat de betaJynghe, die de cassier doen sal 
voor de realen van 8e, die opgenomen worden tot proffyte van 
de compagnie, daervan hem ordonnantie zal gegeven worden 
by de gecommitteerde derselver ofte een van haerlyeder .ge
tekent, hem sullen in betalinghe passeren, alsof dit by drye van 
de contractanten ondertekent waeren. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die last hebben om 
de real en van achten op te nemen, dat sylieden deselve uuyt 

. haerlieder cassa sullen moghen betaelen, ende dat men daervan 
haerlieder oblygatie zal gheven, met den interrest van drye 
maenden. 

(f.29vo.) Vergadering van 4 October 1601. 
Hebben gerapporteert de gecommitteerden om te eoipen de 

Spaensche wynen, alsdat zy gecocht hebben van sr. Jan Meeus
'Sins ·de nombre van 17 vaten Canary-wynen tot 27 £ 10 sc. op 
4 maenden ofte als de rekeninghe gesloten sal worden. Ick 
segghe: sevenentwintich ponden 10 sc. ivat. 

In margine staat: Canary-wynen 171/4 vaten van sr. Jan 
Meeussins it 27 £ 10 sc.: £ 474-7-6; noch 10 vaten Spaensche 
wynen van sr. Jan Meeusen, te betalen in 4 maenden, tot 16 £ 
.gr. tvat: £ 160; is tsamen te betalen per mijn £ 634-7-6. 

Is geaecordeert met acob Joossen om te wesen commis Of 

37) I:Is. had hierna eerst, doorgehaald: Laureyns Bax. 
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een van de schepen, daer men hem op committeren sal, tsy 
commis ofte ondercommis, daer men hem bequaen voor vinden 
sal, ende heeft bedynghet 10 ponden gr. ter maent, mits blijft 
veroblygheert, soo hy naer dese voyagie noch varen will, dat hy 
dese compagnie zal moeten dyenen voor aile andere. 

Is geresolveert alsdat Hans van Tryer 38) noch sal ,ghyeten 
2 metaele stucken, elck weghende omtrent 32 of 33 hondert, 
schyetende 16 lib. ysers, ende dat teghen '6 weken naer datum 
oeser. 

(f. 30) Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. jacob Boreel ende 
sr. jacob Pieters de Waert alsdat zylieden sullen spreken met 
dheeren van de stadt om van haerlyeder te syen vercryghen in 
coope de gebroke ~locke. 

Is noch geresolveert alsdat dye van nu off in de police teecke
nen ende gelt gheven, dat die den interrest zuBen genyeten voor 
trechte maer een maent, ende soo voorts, byaldyen het gepro
longneert wort, teghen 10 ten bonderde. 

(f. 3Ovo) Buitengewone vergadering van 6 October 1601. 
Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die naer Hollandt 

moe ten gaen, de copie van de police sullen moghen medenemen 
om tot Dordrecht daervan vidimus (te) moghen gheven aen den 
burchmeester Wittense. 

Is geresolveert alsdat den burchmeester ten Haeff ende Nico
laes (Pietersse) sullen den last hebben om my thelpen ontfangen 
de cardecuz 3Sa), die noch ontfangen zuBen worden; ende voorts, 
dat de betalinghe tot wisselinghe van dezelve sal gedaen worden 
deur jacob Byncken. 

Is geresolv·eert alsdat de gecommitteerde, die naer Honant 
moeten gaen, alsdat zylieden tot Amster!-iani. sullen spreken met 
de stuerluyden om te hueren, ende voerts te coepen 20.000 lib. 
speck, 20.000 lib. stockvisch, 15 of 16.000 pondt caes, out goet, 
en de voorts van eenighe schippers, stuerlyeden en de comysen. 

(f.31) Vergadering van 8 October 1601. 
Is geresolveert alsdat de schepen, nu toemaeckende op de 

voyagie aO. 1602, sullen elck hebben soovefe mann en als volcht, 
tweten, op tgroot schip Zjerickzee 100, Vlissynghe 70, Ter Goes 

38) Hendrik Van Trier was klok- en geschutgieter te Middelburg sinds 
1592. 

38a) = quart d'ecu (kwart daalder). 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. 3 
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55, ,is tsaemen 225 mannen, welverstaende sonder de commissen. 
Is geresolveert alsdat de styerman, genaempt Jacob Jans sone, 

lest gecomen van de voyagie, gedaen deur de strate Mage
)jane 39), gehuert by sr. Pieter Lijntgen tot 90 gulden ter maendt 
onder twelbehaghen van de Heeren, sal angenomen worden 
ende taccoort, by Pieter Lijntgen gedaen, voor goet gehouden. 

Is geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter Lintgen 
alsdat hy wil coopen 20000 pont stockvisch, daerby een derde
part rondtvisch moet wesen. 

Is geresolveert sr. Bacx ende sr. Becquer sullen hebben den 
,last om te coopen 18 of 19 40) pypen olye tot dese voyage ten 
minsten pryse, ulieden muegelick zijnde. 

In margine staat: Adi 16 October 1601. Gecocht van de 
weduwe Rekers, Anna Messinck dr., it 66 £ gr., te betalen in 4 
maenden, 19 pypen Cevillesche olye £ 627, gekeldert tot sr. 
'Bacx. 

(f.31 vo.) Is gecommitteer,t sr. Nicolaes Pieters ende Gheerart van 
Schoonhoven om te doen maecken de vaetken tot de olye. 

In margine staat: Is besteedt aen Adriaen van de Perre, cuy
per, tot 28 st. die van droochout ende it 30 st. die van beth out, 
gedrocht ende gebyest naer behooren. 

Is gecommitteert sr. Adriaen ten Haef ende De Waert tot 
coopen van 20 pypen wijnassijn tot dese schepen. 

In margine staat: Gecocht van . . . 41) in Edenburch tot Vlys
synghe 7 of 8 vaten tot 13 £ gr. tvat contant, in vomer fustagie. 
Noch van Jan Polijt 7 pypen Spaens asijn, tot 15 £ gr. "tvat. 

Is angenomen Davidt Bernint om te wesen commis ofte assis
tent, daertoe men hem employeren sail, op een van de schepen, 
daer men hem op commytteren sal, en de heeft bedinghet 54 gld. 
ter maendt; mits heeft hem veroblygeert, soe hy naer dese 

(f.32) voyagie noch vaeren will, aItijt dese compagnie moet dyenen voor 
aile andere, ende de verbeterynghe staen in discretie van de 
compaignie. 
Vergadering van 11 October 1601. 

Is geresolveert sr. Bax ende sr. Becquer 42) 

ben om te coopen 38 balen rijs. 

39) Zie hierv66r, p. 25 n. 27. 

den last zal heb

" 

40) Hs. he eft beide laatste woorden boven den regel geschreven. 
41) Niet ingevuld. 
42) Hs. heeft de laatste drie woorden boven den regel geschreven. 

\ 
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In margine staat: Den 15 Octobris geraporteert gecocht van 
Andries Jansen 38 balen rijs, weghende netto ... 43), a 39 sc. 
thondert, op 4 maenden. 

Is geresolveert alsdat men sal schryven aen Nicolaes de Keule
naer, verwer tot Amsterdam, alsdat hy herwaert wil commen 
om met de compagnie te spreken tot verwen van de lakenen, 
daertoe gecommitteert (is) sr. Ten Haeff. 

Is angenomen by tscryven van sr. Pieter Lijntghen in dato 
9 October alsdat hy geaccordeert isende angenomen heeft dese 
naervolgende person en : Claes Comelis' Caelbuys, styerman ge
weest op den admirael van de nyeu compagnie 44 ), nu gecomen 
uuyt d'Oostindien, a 90 gld. ter maent; noch Comelis Claes' van 
Osanen 4'5), styerman, a 55 gld. ter maent, ende heeft styerman 
geweest op BrissiIIa 46) en de Guenea, maer niet in de Oost
yndien; noch angenomen deur sr. Pieter Lijntgen Govert Jans
sen, admirael geweest tweemael op de Oostyndien, om te wesen 
capiteyn 47), als per sijn missyve in dato "12 Octobris, ende heeft 
bedinghet 24 £ gr. ter maent; noch synen broeder tot 70 gld. 
fer maendt om te wesen onderstyerman of schipper. 

(1.32vo.) V ergad ering van 15 October 1601. 
Is geresolveert op tschryven van sr. Pieter Lijntgen in dato 

12 October alsdat de contractanten sijn soone Heyndrick l;ijnt
ghen aennemen voor bouchouder op de schepen ofte tot zulx, 
als hy bequaem sal wesen ten dyenste van de compagnie, ende 
hem gageren teghen % percento uuyt de advance deser voyagie, 
ende daervan zijn andwoorde sullen verwachten. VO.9rder, als
dat darinne oock begrepen zal sijn de provisie suJcx als Sf. 

Pieter Lijntgen soude verdyenen ten dyenste deser compagnie, 
by hen gedaen. 

Is geresolveert alsdat sr. Laureyns Bacx sal schryven aen 
Fop Pieters 48), burchmeester van Rotterdamme, ynsgelijx sr. 
Amoutle Clerck aen sr. Van der Veke 49)' tot Rotterdamme, 

43) Niet ingevuld. 
44) Bedoeld is de reis onder Paulus van Caerden, in 1599 uitgevaren 

voor de Nieuwe Brabantsche Compagnie en 1601 teruggekeerd. 
45) Oostzaan. 46) Brazilie. 
47) Hs. heeft de laatste vier woorden boven den regel geschreven. 
48) Fop Pieters zone van der Meyden. 
49) Hans van der Veke, koopman aldaar. 

\ 

( 
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ende dat Op traporf, by haerlyeder gedaen, tot vereeni(gin)ghe 
met die, van Rotter,damme en de Delft, alsdat sylyeder yemandt 
souden moghen committeren om herwaertover te comen ende 
spreken met de compagnie alhier. 

(f.33) Vergadering van 18 October 1601. 
Is geresolveert te schryven aen sr. Jan Meeussins ende sr~ 

Bommene is absent(i)e (ende) aen sr. Pieter Lijntghen, en de 
daerby haerlyeden te advyseren te willen vernemen naer den 
persoon van Sebaldt de Waert 50), tot Rotterdamme, en de haer
Iyeden daerby noch te discoureren tschryven, by die De Waert 
an de contractanten geschreven, en de zoo haerlyeder dunckt 
dat' hy bequame soude wesen tot oppercommijs, hem te laeten 
herwaert comen om met de compagnie te spreken. 

Is angenomen Arnout Heyns, donckman - -eertijts met de Lan
geberque ende de Sonne 51)' in Bantam geweest - - voor onder
commis ofte assistent, daertoe hy bequaeme sal bevonden wor
den, ende heeft bedynghet vyer ponden gr. ter maent, mits is 
verobligeert, '8oe 'hy naer dese reyse noeh wit vaeren, gheen 
andere sal moghen dyenen sonder 'alvooren dese compagnie daer
van angesproken thebben. 

Is angenomen Hans van der Brugge, jonckman, om te wesen 
assistent van de comysen 52), efte sulcx als hy bequctem be
vonden sal werden, ende heeft bedinghet drie ponden gr. ter 
maent, mits is veroblighiert, soo hy naer dese voyagie noeh wH 
dyenen, dat -by dese compagnie sal subyecte sijn voor aIle andere. 

(f. 33VQ,) Noch geaccordeert en de angenomen Bastyaen Meyeros, jonck-
man, om te wesen assistendt van de commysen ofte daertoe hy 
bequaeme gevonden sal worden, ende heeft bedinghet vijff 52&) 

pondengr. ter maent, etc. alsvoren. 
Is angenomen Claes Fredricx, barbyer, lest geweest in West

Indien met de Haese, om te vaeren op een van de schepen, daer 
men hem op committeren sal, en de heeft bedinghet vyer ponden 
gr. ter maent. 

50) De Weert, zie Werken Linschoten Ver. dl. XVI p. 94;' 97/8. Oit en 
vier andere besluiten zijn gedrukt aldaar p. 97. 

51) Uitgereed door de compagnie van Ten Haeff (Maart 1598) en 31 
Mei 1600 teruggekeerd. 

52) Hiermede is weI bedoeld Jan Dirxsz. van der Aertbrugghe, die als 
adelborst aan de Eerste schipvaart had deelgenomen, en als "subaltern" 
commies aan de eerste reis van De Moucheron. 

52 a ) Hs. he eft dit woord onderstreept en daarnaast: vyer. 
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Is gecommitteert sr. Adriaen ten Haeff, de Waert en de Nico
Jaes Pieters om te coopen tvJeesch, noodich tot dese voyagie, 
geestimeert op 50 oeesten, ende daervan raport te doene. 

In margine staat: Den 29 October geraporteert deur ·den 
burchmeester ten Haef gecocht vijff ossen a 13 £ 10 sc. gr., 
ende 2 coyen a 12 £ 5 RC. tstuck, die nu geslaghen worden. Noch 
5 coyen a 70 gulden; noch 14 ossen a diverse prisen, tsamen 
26 beesten. Noch 5 ossen a 15 £ 15 sc. per obtie. 

(f. 34) Vergadering van 22 October 1601. 
Is geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter Lijnt

ghen mitsgaders an de gecommitteerden aldaer, alsdat sylyeden 
den capiteyn Govert Janssen met eenen van den stuerluyden, die 
bequaemeJijc soude wesen, herwaert te senden om ons van alles 
te mogben onderrechten, sulx noodich dyent van haerlyeden te 
weten. 

Voorder alsnoch aen Pieter Lijntghen te schryven, soe hy daer 
eenige realen van 8en voor de compagnie weet te becomen, dat 
hy deselve opneme tot 46~ st. tstuck, en de, in fauIte van ghelt, 
aldaer van deghene, die gerekendt hebben, tgelt op ·ons op sicht 
te trecken; dan, dat de Tealen moet(en) weghen 9 int marcke. 

In margine staat: Den 2ge Octobris is geraporteert deur sr. 
ten Haeff, dat sr. Pieter Lijntghen opgesocht heeft 200Q stucken 
van 8 a 46 st. 

Is geresolveert alsdat sr. Arnouldt Leclercq ende NicoJaes 
Pieters de laste hebben om te coepen het canefatz, dat noodich 
sal wesen op de schepen tot dese voyagie. 

In margine staat: Adi 5 Novembris geraporteertgecocht van 
sr. Gheeraert van ·Schoonhoven: 10 baelen de Estienne Govet, 
pel,r ha.'Efl a £ 31-15-0; 3 baelen de Gelaude Ee, per bale a £ 
31-15-0; 2 baelen de Gherart Schonhoeven, per baele a £ 31-5-0. 
Adi 14 Novembris 144 pieces hollons 53) fortes 14 fl. 5 st. 
piece: £ 342. Adi 29 detto 12 smalle rolIen, gecocht van Frede
rick de Ladalle a 9 gld. 15 st. de rolle; 30 smalle rollen van 
Geert Tack, zeylmaker, a 10 gld. 

Is geresolveert alsdat de burchmeester Boreel ende sr. 64) 

Arnoult Leclercq voortaen sullen hebben een last om te ont-

53) = olloenen (Bretonsch zeildoek). 
54) Hs. had hierna eerst, doorgehaald: Everard Becquer. 

I 
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fanghen de realen van 8e ten behouve "deser voyagie, ende dat 
voor den tijt van een maendt, op te nemen tot 461/4 st. tstuck. 

(f. 34VO.) Op dato noch geresolveert alsdat sr. Boreel ende sr. Schoon-
hoven sullen spreken an den raet van de admiraliteyt ende 
versoucken het gebroken geschudt, dat tot der Vere is legghende. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die last hebben tot 
solliciteren van de bryeven tot het geschudt uuyt Ingelandt te 
moghen breynghen, naemelijck sr. Boreel, Muenix en de sr. 
Leclercq, sullen voortaen advanceren om tselve geschut van 
Ingelandt syen te ontbyeden, ende den bryeff, by de Heeren 
Staten ons verleendt, denselven te werck legghen. 

(f. 35) Vergadering van 25 Octob.er 1601. 
Is gesolveert te schryven an de gecommitteerde in Hollandt, 

mitsgaders an ,pieter Lijntghen, dat byaldyen sylyeden tot 
Amsterdam voor den ontfanck van desengheen speck, caes 
ende boter gecocht en hebben, tselve te laeten berusten, mits 
wy hyer alsoewel sullen connen becomen tot onsen behouve als 
tot Amsterdam, maer de stockviscli, dat syluyden dye coepen 
'Voighende onse voorgenoemde ordre, ende ons metteil eersten 
advijs te gheven van haer gebesongneerde. 

Is gecommitteert sr. Schoonhoven, de Waert ende Nicolaes 
'Pieters om te vernemen ende spreken met eenighe van den 
schuytluyden, hyer ullyt Hollandt Iigghende, ende van henlyeden 
vernemen waervoor sy caes, specK ende boter soudell w!llen 
leveren, ende daervan rapport te doene. 

Is gecommitteert sr. Sohoonhoven (ende) Claes Pieters om te 
coipen tscherp in handen van Bastiaen de Cuyper. 

Is gecommitteert sr. Claes Pieters en de sr. de Waerdt tot 
maecken van de c1eene watervaetkens tot de 3 schepen, in alles 
tot een nomber van 90, tweten 20 voor de Goes, 30 Joor VHs
synghe, 40 voor Zierickzee. 

In margine staat: Is besteet aen Rombout van Maensdaie, 
cuyper van de compagnie, it 10 sc. tstuck. 

(f. 35vo.) Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. Bacx ende sr. 
Schoonhoven om te spreken met Jacob Byncken tot de leve
rynghe van een merckelijcke somme in realen van Se, ende 
daervan teghen Maendaghe rapport te doene. 

(f.36) Vergadering van 29 October 1601. 
Is geresolveert, dat de 10.000 pondt speck, gecocht deur sr. 

\ 

J 
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Pieter Lijntghen van Jan Meussen ende sr. Adriaen ten Haeff 
teghen 14 'gld. thondert, sal angenomen worden, .ende de caes 
teghen 14 gld. ende 7 Y2 st. thondert, welverstaende van elx 
10.000 pondt. 

In margine staat: Noch den 1 Novembris gecocht by Pieter 
Lijntghen als deur tschryven van dito Lijntgen in dat( 0) 26 
Octobris den nombre van noch 6350 lib. a 15 fl. 212 st. 

Voorts geraporteert deur sr. Bommene alsdat sylyeden ge
cocht hebben den nombre van 10.000 pondt oude caes teghen 
14 gld. ('t) 100, en de de stockvisch sal deur sr. Pieter Lijntghen 
gecocht worden. 

Is geresolveert te schryven aen sr. Pieter Lijntgen dat by
aldien Sebalt de Waert hem will verhueren voor 100 gld. ter 
maendt, dat hy denselve anneme om te wesen commis op (een) 
van de schepen, daer men hem up committeren sal, ende daervan 
sijn advijs verwachten. 

(f. 36vo.) Is geresolveert alsdat sr. van Vlyerden nevens den bouchouder 
sal hebben regardt op de booucken als van de cassa, ende voorts 
van ander lasten ontslaghen. 

Is geresolveert alsdat sr. Jan Lambrechtse Cool en ende sr. 
'Schoonhoven ,55) sullen hebben den last om te coepen het gort, 
gruttenende hoonen tot dese voyagie, te weten 145 tonnen 
grutten, 220 sacken boonen, 29 sacken guert. 

Is geresolveert alsdat degheene, die naer prima November 
teeckenen 56), alsoock degheene, die voor desen getekent heb
'ben, elck sijn belft van de gheteekende somme opbreynghen sul
len 57), en de daervan ordonnantie an den cassyer gheven. 

(f.37) Vergadering van 1 November 1601. 
Is geresolvee-rt alsdat men den caes, gecocht van Hans Mail

laert, sal ontfanghen teghen den tijt, dat men die van doene 
neeft, ende dat teghen 14 gld. 15 st. ('t) 100. 

Is geresolve~rt en de angenomen deur tschryven van Pieter 
Lijntghen ,in dato 26 November alsdat Reynyer 58) Kerskens, 
by hem g(e)huert a 10 £ gr. ter maent, voor ondercommijs sal 
wesen. 

55) Hs. had oorspronkelijk, doorgehaald: de Waerd. 
56) Hs. had hierna oorspronkelijk, doorgehaald: sal. '> 
57) Hs. had hierna oorspronkelijk, doorgehaald: ende voorts van desen 

gheen interest ghenyeten. 
58) Hs. had oorspronkelijk, doorgehaald: Christiaen. 
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Is geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieters Lijnt
ghens alsdat in alder diligentie herwaert compt Reynier Kers
kens, by hem angenomen, ende voorts .eenen anderen, die gevae
ren heeft voor comis, met (name) Cornelis van der Veen, om met 
denselven hyer te spreken, mitsgaders oock, den capiteyn Govert 
Janssen. 

Voorder Lijntghen tel advyseren alsdat toucherende synen 
soone Hendrie Lijntghen de contractanten by haer voorgaende 
resolutie persisteren, ende daerop sijn andwoorde verwachten. 

Voorder noch te advyseren alsdat de compagnie hier is ge
resolveert, dat eIck sijn helft van sijn getekenae somme moet 
upbreynghen, daeromme dat hy gelyeve aldaer desgelijcx oock 
de teekenaers in onse police te adverteren om deselve al [hyer te 
senden?] ende daervan quitancie suit gheven, ende, noot wesen
de, sullen daervan procuratie senden om deselve penningen uuyt 
onsen name te ontfangen, ende sulcke penningen bet meer van 
doen hebbende, rot souckende van de realen van 8 up cort sieht 
te trecken. 

(t.37VO.) Nooh geresolveert alsdat sr. Jan Lambrechtse zal moghen tot 
Vlissynghen upsoucken sulcke realen van 8, als hy sal connen 
becomen a 46~ st., en de daervan ordonnantie passeren op den 
cassyer om dye te betaelen. 

Is geresolveert alsdat ,de b(r)yeven, dye men sal schryven 
Daer Amstelda,m en de up andere plaetsen, sullen worden by den 
'president van die weke oock onderteeckent. 

Is geresolveert alsdat men noch sal schryven aen sr. Pieter 
Lijntghen dat toucherende van den interest nyemant toe te 

I segghen. 
Is geresolveert alsdat sr. Leclerck ende sr. Bommene sullen 

spreken met Mathijs ' om te wesen bottelier, en de daervan de 
naeste vergaderynghe raport te doene. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, last hyer hebbende 
om realen te soucken, namelijck sr. Leclercq 'ende sr. Boreel, 
sullen moghen upnemen teghen 46 Y2 st. tstuck. 

(t.38) Vergadering van 5 November 1601. 
Is geresolveert ende gecommitteert sr. Claes Pieters om te 

hueren eenich volek tot vollen met saudt water de waterpypen, 
by de cuypers gemaeckt. 

Is geresolveert alsdat de burchmeester ten Haeff met Sf. 

) 



(f. 38vo.) 

./ 

(f. 39) 

( 
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Becquer sullen hebben een last om te spreken met den hooch
bootsman geweest van de Haese 59), ende hem syen te hueren 
voir redeJijcke prijs tot onderstyerman op deS'e schepen. 

Is gecommitteert sr. Becquer, Schoonhoven ende burchmeester 
Boreel om te spreken met eenighe souffisant ( e) persoonen, ende 
met haerJyeden te syen accoorderen van een groote partye realen 
van Se te leveren ten besten pryse sylyeden sullen connen be
comen. 

Ende voorts aen sr .. Pieter Lijntghen te schryven alsdat hy 
de realen van Se will opnemen aen tot 4671 st., ende dat tot soo 
groote nombre als hy sal connen becomen. 
Vergadering van 8 November 1601. 

Is geresolveert alsdat ·de 1000 pipdugen, deur Pieter Lijnt
gen gelaeden, de compagnie aenneempt voor haer rekeninge 
soo hem deselve costen, ende daervan taviseren. 

Is geresolveert alS'dat men sal schryven aen sr. Pieter Lijnt
gen alsdat hy doet hueren ofte deur Govert Jansen laten hue
ren, zoo hy voor desen nyet vertrocken is, tot den nombre van 
150 of 160 clouke zeevarende mann en bootsgesellen 60), die in 
Oostyndien souden geweest heoben, ten minsten pryse hy can 
becommen. En-de voorder van de realen van 8, by onse voor
gaende resolutie tot 46~ st. ende 4671 st., ende deselve by hem 
houden tot naerder advijs. 

Is geresolveert alsdat sr. ten Haeff, Becquer ende sr. Schoon
hoven sullen spreken met den muntmeester om van hem te accor
deeren int munten van seker partye real en van Sen, soo hy die 
tot redelijcke pryse wi! leveren. 

Is geresolrveert dat Sf. Jan Meussen ende sr. de Waert zullen 
hebben den last om te stipuleren een requeste uuyt den naeme 
van de compagnie ende versoucken van de stadt eenich metael 
geschut, mitsgaders de gebroken clocke, ende dat haerlyeden 
deselve zal betalen uuyt de compagnie. 

Is geresolveert alsdat sr. Becquer, Boreel en.cte sr. Bommene 
hebben den last van te,coopen tot de reste vant geschut, te weten 
22 gotelynghen ende 12 steenstucken, de ramperden 61), daer
toe dienende, Dock te doen maken. 

59) Onlangs uit West-Indie gekomen, zie hierv66r p. 36. 
60) Hs. heeft dit woord hoven den regel geschreven. 
61) Affuiten. 
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In margine staat: Adi 19 November geraporteert van WiIlem 
Jansen compagnie ende Remoi Bouwen sone gecocht thebben 6 
ysere gotelynghe van ontrent 2000 lib., schyetende 5 lib. yser, 
tot 11 gld. ('t) 100, per ordonnontie up Claes Pieters gepasseert. 

Noch aen Pieter Lijntghen te schryven dat alIe het seevarende 
angenomen volek, gereserveert de styerluyden, herwaert com
men met den eersten. 

(f.39vo.) Buitengewone vergadering van 9 November 1601. 
Is geresoliVeert ende gecommitteert sr. Boreel, Leclercq ende 

sr. Gheraert van Schoonhoven om te spreken de Heeren Staeten 
,ende versoucken tot munten van de real en van 8, ende voorder 
depentien van dyen. 

(f. 40) Vergadering van 12 November 1601. 
Is geresolveert opt schryven van sr. Pieter Lijntghen alsdat 

men SebaIt de Waert sal ontbyeden ende dat hy hem aensegghe 
hyer te commen, ende dat de compagnie sijn costen sullen beta
len van reysen, midts met hem wiIIen spreken int annemen. 

Is noch geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter 
Lijntgen alsdat hy int opsoucken van de re~.len sal volghen de 
compagnien 'Van Amsterdam en de Rotterdam, ende sooveel ghe
yen als syJieden, minder soo hy can becommen. 

Is geresolveert alsdat sr. Arnoult Leclercq en de sr. Bax sullen 
andwoorden up de bryeff van Jan van der Veke ende Fop Pie
ters 62), ende haerlyeden refereren an de Generaliteyt van 
'Staten. 

Is gecommitteert sr. Adriaen ten Haeff ende sr. de Waert tot 
coopen van de reste van de spyse tot ghyeten ,van tgeschudt. 

In margine staat: Adi 15 November 1601. Geraporteert van 
sr. Schoonhoven metale bassen, wegende 756 lib., ... 63) £; noch 
van De Hase bassen, weghende 394 lib., pro memorye; van 
JOos Roelants gecocht de naervolgende: 1516 lib. brycken it 
30 gld. ('t) 100, ... 63) £; 7.966 lib. platen, it 40 gld. ('t) 100, 

.•. 63) £; tselve te rescontreren in sijn rekeninge ... 63) £. 
(f 4OvO.) Vergadering van 15 November 1601. 

Is geresolveert op de capiteynen dat elek sal vaeren op de 
schepen als volcht, te weten: Govert Janssen op tgroot schip 

62) Zie hiervoor p. 35. 
63) Niet ingevuld. 
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Zierickzee voor capiteyn, en de sal de vlagghe te midden voeren; 
Laureyns Fransse voor capiteyn op tschip Vlissynghe, en de sal 
de vlagghe voren voeren, ende Maerten "GiUissen Spaingneert 
voor capiteyn op tschip der Goes. 

Is geresolveert alsdat Jacques van Ray sal angenomen wor
den 64) ten dyenste van de compagnie, ende heeft bedynghet 13 
ponden gr. ter maent. 

In margine staat: Is finaelijck aengenomen. 
Is geresolveert alsdat yder, die getekent heeft in de police van 

de generale compagnie, sal moeten furnieren sijn capitaele gete
kende somme; ende die realen van 8e heeft zal deselve mog~en 
innebreynghen, en de hyer:van 65) memorie aen den cassyer geven 
lorn deselve pen(ning)ghen tontfanghen, welverstaende dat de
ghene, dye realen van 8 willen leveren, dat dye sullen deselve 
,draegen in handen van de gecommitteerden, ende sal haerlyeden 
in haer somme in betalynghe strecken. 

(f.41) Noch geresolveert alsdat Sf. Muenicx ende Sf. Arnout Ver-
houven sullen den last hebben om oock realen van 8 op te nemen 
tot 461/4 ende 461/ 2 .St. volghende de voorgaende resolutie. 

(f.41vo.) Vergadering van 19 November 1601. 
Is geresolveeft noch aen Pieter Lijntghen te schryven dat hy 

aldaer als hem by on sen voorgaenden geadvyseert, sal tot op
nemen van den real en moghen naervolghen de compagnie van 
Hollandt, jae al soude hy secretelijck wat meer geven, dat hijt 
daer nyet by en laet blyven, soorlat men hem in dies gheen ge
limiteerde prijs stell en en can. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die last hf bben tot 
backen van tbroodt, sullen coopen schoone ende Seeusche 
terwe, als noodich sal wesen tot backen van 30 tot 40.000 pondt 
broodt. 

In margine staat: Blijft in surc(e)ance tot naerder raport vant 
bischuyt, daertoe sylyeden gecommitteert sijn. 

Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. ten Haef, Bom
menee en de Claes Pieters om de bootsluyden, gehuert, te repar
teren op de 3 schepen. 

64) Als boekhouder. Het AR.A. bewaart van hem onder- de stukken 
betreffende deze reis een "balans, getrocken uyt de boecken", 18 Sept. 
1605 (Kot. archief no. 959). 

65) Hs. had oorspronkelijk, doorgehaald: daervan. 
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Is geresolveert ende sijn gecommitteert sr. ten Haeff, Bax 
ende Scho0rIhove om met de muntmeester te spreken opt accoort 
van de realen van Be, deur sr. Schoonhoven van hem gecocht, 
ende voorder tot ontfanghen vandt sulverwerck, voor dese 
mergen gesproken. 

(f. 42) Is geresolveert alsdat yder, die getekent heeH ofte noch 
teeckenen sal, zijn penninghen sullen furnyeren, ende dat sylie
den interest sullen genyeten van hare penningen, die sylieden 
sullen datelijck furnyeren ofte voor desen gefurnyeert ende 
betaeIt hebben, ende dat die in cassa gevallen sijn, van dien tijt 
ende daeraff teghen 10 percento, ende sal denselven interrest 

\ continueren tot den daghe, dat alles volteeckent zal wesen. Ende 
voorts tselve oock me de te advyseren naer Amsterdam aen sr. 
Pieter Lijntghen om de teeckenaers aldaer oock aen te dyenen . 

. Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die gecommitteert sijn 
tot backen van tbroodt, sullen spreken met den burchmeester ten 
Haeff ende Jan ,Meeussen om met haerlyeden te accoorderen int 
coopen van tbischuyt, tot Rochelle gebacken, ende soolanghe 
sal den coop van de terwe hyervooren in sursance staen. 

(f.42vo.) Vergadering van 20 November 1601. 
Is geresolveert, dat naer Den Hage zullen gaen om aldaer te 

verrichten jegen 26 deser tgene aldaer zal offresceren 66) Cor
nelis Muenicx, Jacob Pieters zone de Weerdt ende Adriaen Jans 
sone Bomene. 

Zijn gecommitteert tot het stellen van de instructie van de 
gecommitteerde naer den Haghe Evert Becquer, Laureys Back, 
burgemeester ten Haeff. 

(f.43) Buitengewone vergadering van 21 November 1601. 
Is geresolveert, dat de voorgaende gecommitteen;fe om naer 

den Haeghe te gaen continueren in haer commissie om met den 
eersten voort te gaen in haer besongne om aldaer op den 26 
deser by de Oenerale Staten te compareren. 

(f.43vo.) Vergad.ering van 22 November 1601. 
Is geresolveert, dat men Sebault de Waerdt sal gheven voor 

zijn gagie 1 percente uuyt de advance, minder soo men can, van 
deSe voyagie, ende sal bedyenen het comischap op een van de 
schepen, daer men hem op committeren sal. 

66) Betreft de voorgenomen oprichting der V.OJ.C.; zie ook hierna 
i.d. 22 November. 



OOST-INDIE TE MIDDELBURG, 1601-1602 45 

In margine staat: Is Sebaldt de W~ert aengenomen it per
cento van de avance. Adi 16 Martij a o. 1602 is andermael ter 
extre-ordinare vergaderynghe geaccordeert met SebaIt de 
Waert, odat hy sal winnen op de voyagie 25 ponden gr. ter 
maendt, ende tvoorgaende accoort doot ende te nyete gedaen . 
. Is geresolveert, dat de heeren Jacop Pieters de Waert, Cor
nelis Muenicx 'ende Adriaen Bommene sullen verschynen in 
's Gravenhaeghe op de beschryvinghe van de Ed. Mog. Heeren 
Staeten-Generael teghen 26 deser maent, om aldaer te besong
neren en de resolveren op de eenparighe traficque op Oostyn
dien, ende dat onder het welbehaeghen van de compagnie. 

Is geresolveert alsdat me~ sal deputeren ofte hueren een 
predicandt om te gaen op de voyagie van dese schepen, ende dat 
up den admirael, daertoe is gecommitteert sr. ten Haeff ende sr. 
Boreel. 

(f.44) Vergadering van 26 November 1601. 
Is geresolveert alsdat sr. Laureyns Bacx gecommitteert is om 

te ontfangen de realen van Be, dye innegebracht werden by de
, gheene, dye getekent hebben in onse police, daervan dito Bax 

van synen ontfangh zaI quitancie gheven, ende mergen daervan 
rekenynge houden. 

Is 'gecommitteert sr. Laureyns Bacx om te ontfanghen de 
cardecuz, onder my, Comelis Francke, berustende. 

(f.44vo.) Vergadering van 3 December 1601 67 ). 

Is geresolveert, dat die commissie hebben te accorderen met 
Jan Wouters, dat zy zullen zien met hem ten besten teover
com men ende hem te hueren voor onderstierman, zijnde gecom
mitteerde srs. ten Haeff ende Becker. 

In margine staat: 6 December is rapport gedaen dat Jan 
Wouters is aengenomen op 4 deser it £ 7-10-0 ter maendt om te 
wesen onderstierman up tschip van L. Franssen, met conditie, 
dat hy by tzelve schip zal blyven tottet tzeyle zal gaen, dan eerst 
zyne gagie inne te gaen als de Doerlouw 68) gepasseert zullen 
wesen. 

Is geresolveert, dat sr. Gheerart Schoonhoven aen den munt
meester zal leveren 5 stucken realen van Bten om gelijcke stem- ' 

67) Van de vergadering van 28 Nov. 1601 is niets/ genotuleerd. 
68) Deurloo. 
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pels te doen snyden om realen voor de compagnie volgens de
zelve te munten. 

Is geresolveert, dat Fran~ois P!,anten zal assisteren Govert 
Janssen int stell en zijnder rekeninge ende rolle, Davidt Bemart 
aen Laurens Fransse, ende Jacob Joosse aen Marten Gillis' sone 
Spaengnaert. 

(f.45) ............................................. . ........ .. .......... . ....... 69). 
~ergadering van 17 December 1601. 

Is geresolveert dat Jan Lambrechts sone Coolen, Jacob de 
Waert ende Claes Pieters zullen als by voorgaende acte aft doen 
backen de reste vant biscuyct van Zeeuwsche terwe, tot de 
voyage dienstich. 

In margine staat: Rapporteert Nicolaes Pieters, datter ge
cocht is zoovele Zeeuwsche terwe, alsser van doene zal wesen 
totte reste vant biscuyct van Lieven Mussebroeck it sc. 17-4 den 
sack, contant te betalen. Actum 24 December 1601. 

(I. 45vo.) Zijn gecommiHeert omme te verzoeken eenige stucken ge-
schuts van de stadt Middelburch Jacob Boreel, Jaoob de Waert, 
Comelis Muenicx, Jan Lambrechts Coolen, Laurens Beck ende 
Adriaen Bomene. 
Vergadering van 20 December 1601. 

Is geresolveert, dat de barbiers toegeleyt zijn tot het stofferen 
van hun kisten boven hunne gagien, namelijck aen den barbier 
van Goyert Janssen £ 16-13-4, aen dien van L. Franssen 
£ 12-10-0, ende aen dien ,van Maerten GiIIis'sone Spaegnaert 
£ to. r-

Is geresolveert dat de commisen ende stierlieden 70) metten 
eersten beschreven zullen worden ten aldereersten over te 
commen. 
Vergadering van 24 December 1601. 

Zijn gecommitteert srs. Jacob de Waert, Adriaen Bomene, 
Geraert van Schoonhoven ende Nicolaes Pietersse om me tover
zien dovergegevene memorien van de capiteynen van tghene 
gheirne op de reyse mede h~dden. 

Zijn gecomitteert om naer 's Gravenhaghe te gaen by de 
Generale Staten srs. Jacob de Weert, Comelis Muenicx, Adriaen 

69) Van de vergaderingen van 6, 8, 10 en 13 December 1601 worden 
alleen de presente leden, niet de resolutien vermeld. 

70) Hs. heeft beide laatste woorden boven den regel geschreven. 
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Bomene, den burgemeester ten Haeff ende Laurens Back omme 
aldaer te handelen met de compagnie op de Oost-Indien in Hol
lant, residerende tot eenicheyt, waertoe voor hun vertreck hun 
'zal gegeven worden absolute commissie. 
Vergadering van 25 December 1601. 

(f. 46) Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, lest geweest in 
's-Gravenhaeghe, zullen volghende tversouck van de Gecommit
teerde Heeren Staten compareren voor de Gecommitteerde Sta
ten voornoemd ende met haerlieden comuniqueeren sulx noodich 
sal wesen. 

Is gecommitteert sr. Boreel, Comelis Muenicx ende sr. ten 
Haeff met sr. Schoonhove 71) om haer te presenteren by de Ge
committeerde Raden Staten Generaal van Seelant (sic)ende ver
soucken tot vercryghen vant geschut, ende voorder vant munten 
van de realen van 8e. 

Is geresolveert alsdat men sal sChryven aen sr. Pieter Lijnt
gen alsdat hy tot behouve van de compagnie sal opsoucken 
aile de gewichte realen van He, die hy can becomen ten besten 
pryse, hem muegelick zijnde, ende daervan in gheen faute te 
sijn, al soude hy tot de 47 st employeren, sonder dat men hem 
juste nombre van dyen stelt. 

Noch geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter 
Lijntghen alsdat hy de touwen, die tot Eynckhuysen ligghen, 
deur Jan Munter geslaeghen, terstondt in 'alder diIigentie her
waert sent, als den burchmeester ten Haeffve breder sal 
schryven. 

(f. 46vo.) Vergadering van 31 December 1601. 
Is geresolveert alsdat den burchmeester ten Haeff zal raport 

doen an die van de consistorye alsdat men den persoon tot 
'Leyden, dye hem presenteert te bedyenen tampt van minister, 
sal gheven de gagie van vijff ponden gr. ter maent byaldien hy 
de compagnie bevalt, daerof de gecommitteerde, die naer den 
Haeghe reysen, raport sullen doen. 
BUitengewon.e vergadering van 2 Januari 1602. 

Is geresolveert en de sijn gecommitteert sr. Nicolaes Pieters 
om met den aldereersten te vertrecken naer Rotterdamme, ende 

71) Hs. had in plaats van beide laatste woorden oorspronkelijk, door
gehaald: Arnout Ie Clerck. 
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dat met de ,jacht van orlooghe, dye jegenwoordich gereeot is om 
de lakenschepen te convoyeren, ofte 72) een andere, die by de 
Oenerale Staten sal worden geordonneert 72), ende tot sijn assis
ience van hyer mede nemen 8 of 10 bootsgesellen; ende tot 
Roterdamme wesende tghelt, aldaer van Amsterdam gesonden, 
de compagnie angaende, sekerlijck aff te schepen ende. tselve 

i met hem herwaerts overbreynghen. 
(f. 47) Is geresolveert alsdat den burchmeester ten Haeff uuyt hem-

selven sal schryven aen Sf. Pieter Lijntgen alsdat de compagnie 
verstaet, dat hy de police aldaer in sal trecken, dan daernaer 
advyseren alsdat hy geraetsaem vindt, soo daer yemandt is, die 
eenighe groote partye teeckenen wil, dat hy dye aen sal moghen 

. nemen, ende de police by hem behouden tot de compste van de 
gecommjtteerde in den Haeghe, vanwaer men hem naerder zal 
advyseren. 

7n margine staat: Den 7 Januarij 1602 gecocht deur de gecom
mitteerde tot de wynen van sr. O. van Schoonhoven den nombre 
van ... '73) vaten Canary-wynen tot .25 £ gr. tvadt, up 6 
maenden. 
Vergad.ering van 3 Januari 1602. 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die naer den Haege 
sijn gecommitteert, met den eersten sullen gaen compareren ter 
vergaderynghe van den Raedt van Staten ende haerlyeder aen
dyenen genootsaeckt zijn te vertrecken naer Hollant, ende tot 
den ·eynde van dyen met haerlyeden communiqueren. 

Is angenomen Willem Jacobse Ravesteyn om te wesen apote
caris ende voorleser up dese schepen, ende heeft bedynghet 
2 £ 10 sc. ter maent. 

In margine staat: Den 3 Januarij geraporteert deur Nicolaes 
Pieters gecocht thebben van den soone van Soeteman 4 quartelen 
boter, weghende 516, 502, 496, 542 = 2056 (lib.) a 20 gld. 
100 lib. 

(I. 47vo.) Vergadering van 5 Jartuari 1602. 
Is gecommitteert den burchmeester Boreel 74) om last thebben 

te spreken met 2 of 3 maeckelaers, dat die opsoucken voor de 

72) Hs. heeft de woorden van: ofte tot: geordonneert in margine ge
schreven. 

73) Niet ingevuld. 
74) Hs. had hie rna eerst, doorgehaald: Ten Haeff. 
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compagnie sooveel realen van 8, als sylyeden voor teerste 
connen becomen ende leveren. 

In margine staat: Den 5 January geraporteert: 22 tonnen 
vleesch a 22Yz ft. van vette Will em, 21 tonnen a 21 gld. 15 st. 
van Jan JoIijt, per ordere gepasseert. Noch 33 pypen Canary
wijn van Gheerart van Schoonhoven a 25 £ gr. tvat ontfangen, 
te betalen contant per ordere, op dato gepasseert. 

Is gecommitteert sr. Everaert Becquer, sr. Boreel en-de sr. 
Schoonhove en de Nicolaes Pieters 75) tot doen brouwen van 
tbyer deser voyagie. 

Is gecommitteert sr. Lec1erck en de Nicolaes Pieters toe coo
pen vandt scherp, noodich dese voyagie. 

lIs geresolveert, dat men sal uuyttrecken aile de teeckenaers 
,van de police ende die leveren an de knape met Bertholmeus 
Cosijn omme deselve alles te adverteren, dat sOQ daer yemant 
is dye realen heeft, die aengheve, om te calculeren sooveel wy 
noch noodich hebben. 

(f.48) Vergadering van 10 Januari 1602. 
Is gecommitteert sr. Boreel ende sr. Everart Bequer om ander

mael haerJyeden tavondt te presenteren by den Raedt van Staeten 
ende versoucken tgeschudt tot behouve dese schepen. 

Is gecommitteert sr. Boreel, sr. Becquer, sr. Verhouven ende 
Schoonhoven om te spreken met Hans Decker 76), lest gecom
men uuyt de Oostyndien, ende soo sylyeden hem connen anne
men, moghen gaen tot de 100 gld. ter maent ofte tot 20 £ gr., 
so sylyeden conn en. 

In margine staat: Den 14 Januarij 1602 is angenoemen deur 
de gecommitteerde, alsdat sylyeden veraccordeert zijn met Hans 
de Decker, ende heeft bedinghet 20 £ par maendt, te wesen in 
dyenst van de compagnie tot zulcken dyenst, als men hem em
ployeren saIl. 
Vegadering van 14 Januari 1602. 

Is gecommitteert dheer Boreel om te schryven aen burch-

75) Hs. !teeft de \aatste drie woorden hoven den regel geschreven. 
76) Was deelnemer aan de reis onder de gebroeders De Houtman, 

door B. de Moucheron in 1598 naar Atjeh uitgereed; zat met Frederik de 
Houtman aldaat gevangen en werd in Jan. 1601 door de vloot onder 
Paulus van Caerden bevrijd. Zie verder over hem Werken Linschoten 
Ver. dl. XLVII, p. XXXII. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. 4 

I 
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meester ten Haeff ende hem advyseren tot coepen van 4 halve 
courtaeblen, ende voorts eenich ander metael geschudt tot be
houve van de compagnie, gemerckt vandt geschudt alhyer van de 
stadt geen apparentie en can verc(r)ighen. Ende voorts, soo 
daer eenighe realen te becommen zijn, dat syluyde,! daerinne 
debvoir souden willen doen, ende tselve by my oock in den naeme 
van de compagnie te advyseren an de gecommitteerden aldaer. 

Voorts, dat sylyeden tot Rotterdamme willen uuytteeckenen 
2 ysere stucken, Jigghende onder Jaspar Moermans, byaldien sy
Iyeden geen metaelen connen crygen tot bouchstucken van Mar
ten Spaignaert. 

(f.48vo-) Vergadering van 17 Januari 1602. 
Is gecommitteert die de last hebben tot doen brouwen van 

tbyer, dat zylyeden .van nu aft sal provisie doen tot de oxen en op 
te soucken om tbyer te doen brouwen. 

Is gecommitteert, in plaetse ende absentie 77) van sr. ten 
Haeff ende Laureyns Bax, sr. Arnout Leclerck om te helpen 
tot coopen van de coopmanschappe. 

Is sr. Boreel gecommitteert ende Verhouven gecommitteert 
om te wesen fsaemen te spreken Jaecques Oste om te resolveren 
om tschryven van den bryeff an Pieter Lijntgen toucherende 
de 1300 realen, die dito Oste betaelen moet . 
Vergadering van 21 Januari 1602. 

Sijn gecommitteert dheer Boreel ende sr. Schoonhoven tot 
reparteren van de wynen en de olyen op elck schip, ende asijn. 
Sijn gecommitteert sr. Nicolaes Pieters ende sr. van Vlyerden 
tot reparteren van de stockvisch, boter, caes ende vleesch. Sijn 
gecommitteert sr. Verhouven en de sr. Leclerck tot reparteren 
van de grutte ende gort. 

Is gecommitteert sr. Nicolaes Pieters met de capiteynen tot 
maecken van de kisten, die tschepe dyenstich sijn tot bootsvolck. 

In margine staat: Den 21 Januari 1602 geraporteert deur sr. 
Schoonhoven gelevert thebben 18000 lib. cruyt, deen Y2 deur 
sr. van Best ende dander helft deur hem. 

(f. 48bis) Is geresolveert alsdat den cassyer Jacob Byncken 78) teghen 
Donderdach comen sal ter camere ende aile sijn ordonnantyen 

77) Hs. heeft beide laatste woorden boven den regel geschreven. 
78) Hs. he eft hierna: sal. 
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medebrynghen om voorts te salderen tot effenen van sijn cassa, 
end<! die hyer naertrecken, ende alsdan voorts de ordonnantie 
simp-el passeren en de nombreren, van no. 1 beghinnende. 
Vergadering van 28 Januari 1602 79 ). 

Is geresolveert alsdat de gecommitteerde, die last hebben tot 
coipen van de coipmanschappen, zul1en coopen volghende de 
memorye van Hans Decker, uuytgenomen de coipmanschap van 
loodt. 

Is gecommitteert dheer Boreel om te doen maken drye siIvere 
schaelen ende 3 silvere schuffeletten 80), ende darinne gegra
veert de schepen met twaepen van elcke stadt der naemen van 
de schepen. 

Is gecommitteert sr. van Vlyerden ende sr. Arnout Verhouve 
tot oversyen van de ordonnantie volgende de cassabouck, en de 
dieselve hyer ter camere over te breynghen. 

(f. 48bis vo.) Builengewone vergaderirtg van 29 Januari 1602. 
Is geraporteert by de gecommitteerden, gecommen uuyt 

's Gravenhaege, van haer besongne, gedaen int vereenighen der 
compagnien als bJijckt by de articulen, daervan overgeleyt. 
Vergaderirtg van 31 Januari 1602. 

Is geresolveert alsdat men van de muntmeester sal ontfan
ghen in plaetse van de cardecuz marck voor mark soeveel realen 
van 8, als deselve sul1en bedraghen, en de dat up tselve gewichte 
'ende olye, als de voorgaende van hem ontfanghen, mits hem 
goet doende 11 st. up elcke marck. 

Reparticie van de grutte: Zierickzee 30 balen van no. 1 tot no. 
30; Vlissynghen 21 balen; Goes 19 balen = 70 balen. 

Reparticie van de rijs: Zierickzee 8 quarten ~ tonne; Vlis
synghen 7 quarten; Goes 6 quarten. 

(f. 49) Is geresolveert alsdat sr. van V,lyerden sal schryven aen Tho-
mas TongherJo ende hem advyseren, soo hy om de 2 £ 10 sc. 
sal wiJIen varen, oat hy herwaert sal moghen comen op die 
conditie. 

Is noch geresolveert alsdat men sal schryven aen sr. Pieter 
Lijntghen, dat hy ene police aldaer will sluyten ende met den 
eersten herwaert oversenden, alsoock de facture van de cop
manschap, soe lakenen, leer als andere rekenynge die ... 81). 

79) Van de vergadering van 24 Januari is niets bekend. 
80) Suffeletten (= fro sifflet), fiuitjes. 
81) Hier ontbreekt kennelijk iets. 

.. 
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Vergadering van 4 Februari 1602 82 ). 

Sijn gecommitteert dheer ten Haeff, sr. de Waert, Cornelis 
Meunicx ende 83) Arnout Verhouve ende sr. BaJtasar) de Mou
cheron om eerstdaechs te vertrecken naer 's Gravenhaeghe ende 
aldaer te moghen verschynen op den 12e deser, opdat naerge
commen mach taccoort met de compagnien, traficquerende op 
de Oostyndien, gemaeckt 84). 

(f.49vo-) Vergadering van 7 Februari 1602. 
Is geresolveert alsdat sr. Nicolaes Pieters sal eerstdaechs ver

trecken ende tot zijn assistencie nemen enen cons tape I, dye hem 
goetduncken sal, om te gaen halen het metael geschut in 's"Gra
venhaeghe, ende sooveeLghelts met hem nemen van den cassyer, 
als hy sal moeten hebben tot betalyng van deselve; ende voorts 
met eene vernemen naer de cabels, gecocht vaQ Jan Munter. 

Is geresolveert alsdat men van nu af nyet meer en sal gheven 
voor de realen van 8 als 46% st. 

Is gecommitteert sr. Boreel ende sr. Laureyns Bacx tot visi
teren van de barbyerskysten. 
Is geresolveert dat sooveel wynen, als Govert Janssen noch 

van doene Isal hebben, dat die staen tot discretie van sr. Bomene 
ende Gheerart van Schoonhoven te coipen. 

In margine staat: Is gecocht van Bouwen Romeuse a 30 £ gr. 
tvat 8 pypen. Is den 28 Martii per ordonnantie betaeIt £ 120. 

(f. 50) Sijn gecommitteert sr. ten Haeffende sr. de Waert tot Hqui-
deren van de rekeninghe met Hans Burgerhuys 85) vandt ghye
ten vandt geschut. 
Buitengewone vergadering van 9 Februari 1602. 

Sijn gecommitteert dheer Boreel, sr. de Waert, Cornelis 
Muen(i)x, Adriaen Bommene ende sr. Verhouve om per morghe 
te vertrecken naer 's Gravenhaeghe ten beschryvynghe van de 
Generaele Staten tot vercryghen vandt octroy van de vereeni
'(ging) ghe der traficanten, trafickerende op de Oostyndien. 
Vergadering van 11 Februari 1602. 

Is gecommitteert sr. Schoonhoven ende sr. Nicolaes Pieters 

82) Deze vergadering werd bijgewoond door Balthasar de Moucheron. 
83) Hs. heeft dit woord boven den regeJ geschreven. 
84) Zie De longe, Opkomst I, p. 139 vlg. 
85) lan Burgerhuys, klok- en geschutgieter te Middelburg. 
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om te spreken sr. Reygersberch 86) tot versoucken van 2 halve 
courtauwen tot der Vere. 

In margine staat: Dese ontfangen onder obligatie ende ver
bintenis van de compagnie. Weghen: Ie 4.336 Jib., 2e 4.321 lib. 
= 8.657 (lib.), met twapen van Zeelant. 
Is gecommitteert sr. Everardt Becker ende sr. Leclerck om te 

accoorden met den Ceulenaer tot accoorderen van sijn rekenyn
ghe, overgegeven van tverwen van .de lakeD ende bereyden. 

In margine staat: Hebben geraporteert, dat hem Ceulenaer 
wort toegeleyt per accoorde met de gecommitteerde geaccor
deert £ ... 87). 

(f. 5Ovo.) Is 88) geresolveert alsdat de commissen sullen varen ende 
gerepartiert sijn op de naervolgende maniere, te weten: 

tschip Vlissynghe: Hans de Decker, Jacob Joossen Ver
plancken, Arnout Heyns, Thomas Tongherloo; 

tschip Ziericxzee: Sebalt de Waert, Reynier Kerstens, Berck
man 89), Reinier Lijntghen, bouchouder, Hans Merman 90); 

tschip der Goes: Jaques van Ray, Davidt Bernardt, Willem 
Jacobsse Ravesteyn. 

In TQargine staat: Adi 14 Februarij geresolveert: tontfangen 
van dheer Boreel, sr. Verhouve ende Clerck 50.000 pieces van 
8-51 duysent 500; adi dito: tontfangen by sr. Bacx ende sr. 
Becquer den nomber van 85.000 pieces van 8-92 duysent 500; 
adi dito: tontfanghen by sr. Schoonhoven den nomber van 35.000 
pieces van 8-36 duysent 660. 
v,ergadering van 14 Februari 1602. 

Is angenomen Jan de Fransse voor onderstyerman op tschip 
Ziericxzee, ende heeft bedynghet ses en de half pondt ter maent, 
deur rapport van sr. ten Haeff ende Nicolaes Pieters. 

(f. 51) Repartitie vandt buscruyt. 
Het schip Ziericxzee 9.000 lib., het schip Vlissynghe 5.400 

(lib'.), het schip der Goes 3.600 (lib.), is tsaemen 18.000 lib. 
Is geresolveert ende gecommitteert sr. Nicolaes Pieters om te 

86) Pieter Reygersberch, equipage- en ammunitiemeester te Vere. 
87) Niet ingevuld. 
88) Dit besluit is gedrukt Werken Linschoten Ver. dl. XXI, p. 98, doch 

met foutieven datum. 
89) Hs. had hierna oorspronkelijk, doorgehaald: Van der Bruggoe 

(= Aertbrugghe). 90) Later bijgevoegd. 
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liquideren met Mathijs den bottelyer de rekenynghe, by hem 
Mathijs gelevert. 

Sr. Becquer den last om te coopen de boucken, die tschepe 
noodich sullen wesen 'Op dese voyaigie. 

Is gecommitteert dheer ten Haeff ende sr. van Vlyerden tot 
coipen van trefreschement ende provisie van de schepen. 
Vergadering van 18 Februari 1602. 

Is geresolveert alsdat men het boitsvolck zal doen de articulen 
ondertekenen ten daghe van de monsteryngh. 

Is geresolveert alsdat men op overmorghen zal gaen doen de 
monsterynghe tsohepe, en de zijn gecommitteert dheer ten Haeff, 
Laureyns Bacx, Everart Beker, Gheeraert van Schoonhoven, 
Nicolaes Pieters en de Van Vlyerden. ' 

Is gecommitteert dheer ten Haeff om te spreken met Jan 
Boorne en de met hem te accoorderen te wesen eenen syecken
trooster op dese voyaigie. 

Is gecommitteert dheer ten Haeff om te coopen 2 oxoo(f)den 
Bordeaux wijn om deselve te senden naer 's Gravenhaeghe. 

(f.51 vo.) Vergadering van 19 Februari 1602. 
Is geresolveert alsdat men sal schryven aen de gecommitteer

den, j'eghenwoordich in's Gravenhaeghe, alsdat sylyeden met 
den iersten naer den ontfanck van desen zullen gelyeven thuys 
te comen, ende dat om seker redene, ons alhyer bericht, daertoe 
is geeommitteert sr. Schoonhoven. 
Vergadering van 25 F ebruari 1602"91). 

Is gecommitteert sr. Nicolaes Pieters ende sr. Baltasar van 
Vlyerden om te oversyen de rekeninghe van den eapiteynen. 

(f. 52) Vergadering van 28 Februari 1602. 
Is geresolveert alsdat Marten Gillissen Spangnaert sal gaen 

aen boort ende zijn styerman, dye de bottelrye open geslaeghen 
heeft, in de hoyen te doen stellen. 

In margine staat: Den 28 Februarij gelevert deur Fredrick 
Muntinck, silversmidt, 3 silver schuffeletten 92) met haer hals
,ketens, weghende 11 marck 7 Y2 oneen a 52 st. ,donee: £ 41-10; 
3 silver sehaelen, weghende tsaemen 7 marck 4 oncen, a lOse. 
donee, £ 24; 19 marck 3Y2 oncen, faetson £ 8, tsamen £ 73-10. 

91) Van de vergadering van 21 Februari is niets genotuleerd. 
92) Zie hierv66r p. 51 no. 80. .' ,., 1 
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Vergadering van 4 Maart 1602. 
Is gecommitteert sr. Becker ende Nicolaes Pieters tot coopen 

vandt canefets 93), dyenstich tot maecken van de sacken deser 
voyaigie. 

In margine staat: den 7 Martii geraporteert gecocht van dheer 
,ten Haeff 19 pieces it 17 st. tstuck. 
Vergadering van 7 Maart 1602. 

Is geresolveert, dat men Laureyns Franssen saIl goet doen in 
sijn rekenynghe voor sijn moyte in Hollant geweest, tsamen 
10 £ r gr. 

(f.52VO.) Buitengewone vergadering van 9 Maari 1602. 
Is geresolveert, dat sr: Laureyns Bacx sail andwoorden op 

tschryven van de gecommitteerden uuyt den Haeghe. 
Vergadering van 11 Maart 1602. 

Is geresolveert, ,dat dheer burchmeester 94) sal spreken met 
Govert Janssen, ende dat toucherende zynen broeder Pieter 
Janssen. 

Is geresolveert, dat de part yen van sr. Everardt Becquer, voor 
wissel vervallen 5e deser, inhoudende £ 512-17-8 95), met een 
percento verlyes sullen gaen up deposito voor tiersie veerthyen 
daegen totdat ghelt in cassa is ende betaelt sijn, alsoock .£ 
252-16-5 gr., die sr. Gerardt van Schoonhoven in realen gefor
nyeert heeft. 

In margine staat: Wort by den cassier per f2e Martii in re
kenynghe dese £ 252-16-5 gr., aen Schoon hoven gepasseert, 
betaelt. 

(f. 53) Vergadering van 14 Maart 1602. 
Is geresolveert, alsoo de windt beghint goet te worden, dat 

men het ghelt sal schepe dgen met den eersten, ende voorts soo 
de windt wei goet duerwayen, dat men dezelven schepen 96) sal 
depescheren om ter eerster bequaemheyt te moghen seyle gaen 
om haere reysen te vorderen, alsoock voorts aIle haerlyeder be
scheet doen reede maecken. 

Is gecommitteert sr. ten Haeff, Becquer ende Schoonhoven 
om te stellen de secrete ins true tie van de articulen, dyenende op 
dese voyagie. 

93) Canefas. 
94) Hs. mist hierna klaarblijkelijk een naam. 
95) Hs. had oorspronkelijk, doorgehaald: £ 507-16-2 gr. 
96) Hs. heeft dit woord boven den regel geschreven. 
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Buitengewone vergadering van 16 ¥ aart 1602. 
Is geresolveert alsdat de drye schepen, gereedt ligghende op 

tVlacke, alshedent97) naer den middach sullen haer anckers 
met den vloet lichten ende soo naer Vlissynghen dryven, ende 98) 
haerlyede daer geduldt te houden om met den eersten haer reyse 
te moeghen vorderen, om 97) met Godts hulpe op morghen te 
moghen tseyle gaen, ende daertoe de capiteynen belast. 

(f.53vo,) Buitengewone vergadering van 16 Maart 1602. 
Is geresolveert dat sr. Clerck sal alsnu noch teeckenen in de 

police de somme van seshondert ponden gr. VI. onder conditie, 
soo daer naer tvertreck van de schepen in de police yet te cort 
quaeme, dat hy onge'bouden sal wesen voorder te teeckenen; 
oock alsdat hy nyet en sal genyeten in de premie van asseurance, 
die toegeleyt zoude moghen worden, van dat te cort zoude be
von den worden noch getekent te moeten wesen. 

Heeft Gillis Adriaensse; bootsman van Vlissynge, die ange
nomen was in de plaetse van . .. 99), zijn ghelt wederomme ge
bracht ende secht nyet mede en mocht varen, mits zyeckeJijck 

. was. 
In margine staat: Wesende 16 gld., aen Byncken 100) overge

telt. 

(Algemeen Rijksarchief. Archieven Compagnieen op IndUj nO 174) 

97) Hs. heeft dit woord boven den rege( geschreven. 
98) Hs. had hierna eerst, doorgehaaJd: ten eersten. 
99) Niet ingevuJd. 1(0) Den kassier. 
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EXPORT VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN IN 

VROEGERE EEUWEN, MEDEGEDEELD DOOR 

W. J. A. ARNTZ 

VOORWOORD 

"Licet cuivis genti quamvis alteram 
ad ire, cumque ea negotiari." 

H. de Groot, De Mari Iibero. 

Het volgende is het resultaat van studie in avonduren, waarbij 
ongepubJiceerde bronnen noodzakelijkerwijze onbenut moesten 
bJijven. Enkele archivalische _ vondsten befreffende West-Indie, 
welke ik nochtans in mijn bezit kreeg, dank ik dan ook aan hulp 
van anderen; met name van de Heeren Mr. Chr. P. van Eeghen en 
A. W. Wichers Hoeth, wien ik bij dezen nogmaals mijn erkente-
Iijkheid betuig. . 

De geraadpleegde Iiteratuur mag evenmin voUedig genoemd 
worden, daar meerdere buitenlandsche werken onbereikbaar 
waren 1}. 

Hoevele leemtes het volgende dan ook mogen aankleven, meen
de ik toch tot pubJicatie te moeten overgaan, omdat: Ie. nimmer 
iets over export van Nederlandsche baksteen 2) is gepubliceerd; 
'hetgeen des te merkwaardiger is, daar onze baksteenexport een 
der weinige voorbeelden geweest is van "onmiddeIlijken uitvoer-

1) T6ch heb ik gemeend naar enkele dezer werken, waarin vermoedelijk 
nog gegevens over Nederlandschen baksteen te vinden zijn, in de voet
noten te moeten verwijlzen. Deze zijn voorzien van een *). 

2) Het woord baksteen moet niet in te enge beteekenis worden genomen. 
Steenbakkerijen fabriceerden vroeger, anders dan nu, vaak en baksteen 
en pannen, estriken enz. Deze producten behooren tot de grofkeramische 
industrie, waarvan de baksteen verreweg het hoofdproduct uitmaakt. 
Indien in het vervolg dus over baksteen wordt gesproken, kan men hier
onder vaak ook andere grofkeramische producten verstaan. 

/ 
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handel van Hollandsche producten" 3), 2e. het wellicht aanleiding 
moge geven, dat een ander het onderwerp, me de aan de hand van 
archivalia, eens terdege zal bestudeeren, en 3e. het onderwerp 
niet aIleen belangrijk is uit economisch-historisch, maar ook uit 
kunsthistorisch oogpuntj want waar Nederlandsche baksteen 
heenging volgden Nederlandsche bouwm~esters, en omgekeerd. 
Tot op beden schon ken Nederlandsche kunsthistorici nog vee I 
fe weinig aandacht aan onze (baksteen) architectuur in het 
buitenland. 

HOOFDSTUK I 

ALGEMEEN OVERZICHT 

Nederland was en door zijn bodemgesteldheid en door zijn lig
ging als het ware toi'den handel voorbestemd. Aan grondstoffen 
was het z66 arm dat "les plumes d'une multitude des canards et 
d'oiseaux aquatiquesj les joncs des canaux, dont ils -font des 
nattesj une terre propre a faire de la briquej une autre propre a 
faire des pipes" al de scpatten van het land uitmaakten 4). Een 
industrieland was het du'S van nature niet daar bijna aIle grond
stoffen moesten worden ingevoerd met als gevolg, dat uitvoer
verboden van grondstoffen, zooals deze door vele landen in de 
18e eeuw werden uitgevaardigd, voor Holland zeer onaangename 
gevolgen hadden 5). 

Voor landbouw en veeteelt waren de omstandigheden gunsf
ger; doch slechts enkele streken hadden van meet af aan een 
bodem, waarop gran en verbouwd konden worden. Van oudsher 
was men derhalve ook hiervoor op aanvoer van elders aange
wezen 6), zoodat met recht gezegd kon worden "L'a sterilite de 
la Hollan de a ete une des principales causes du Commerce" 7). 

Tenslotte had de geographische Jigging aan de delta's van 

3) P. 1. Blok, Geschied. v. h. Nederl. Volk, 3e dr. III, Leiden 1925, 
pag. 300. 

4) J. H. Bernardin de St. Pierre, Yoyage en liollande, in: Oevr. Compl. 
I, Paris 1833, pag. 289-290. 

5) O. Pringsheim, Beitrage z. wirtsch. Entwickl. Oesch. d. Ver. Niederl. 
im 17. u. 18 jhdt. Leipzig 1890, pag. 38. 

6) E. Baasch, Hollandische Wirtschaftsgeschichte, jena 1927, pag. 2. 
7) (P. D. Huet), Memoire s. 1. Commerce Hollandois, Amsterdam 1718, 

pag.25. 



IN VROEGERE EEUWEN 

Laterarius. ~erSJiegftr. 

T E.fla,,} in Jomibus nlts~ bene frma 'Vacillan" 
Tuta quoa apllllli)s imbriblls eJJe Jolent. 

Siut ajm. /Jariesjatcommun;s in 'VOaa 
Seu 'VallJol mICros ttJifrare 'Voles. 

Omnia Jornar; laterariusllaftro "oflrl, 
("m fae iIi lateres p'rouit/us IIrle coqllo. 

Me:"l!tat,C9" lapUes jibi Jeferat oryus empttls, 
AlIa Jom:l! 'VtJJtiuuim ap"ta patel. J 

.4griopes gnatu", (i7!yram tam '!obi/is arlis, 
Lon:a re."trtQrem lama f"!lJe!rubal. 

EEN TICHELAAR AAN DE VORMTAFEL 
Uit: H. Schopperus. ITANOITAIA, omnium iiUberalium mechanicarum aut 
sedentariarium artium genera continens. Frankfurt a. Main. 1568. [Econ. Hist. Bib1.) 

Verialing: 
Daken van huizen, die stevig gemaakt zijn, wankelen nimmer, 
Vormen bij regen daardoor ook een veilig verblijf, 
Als er in 't huis tenminste, ids steun, een scheidsmuur gemaakt wordt, 
Of men moet er rondom bouwen een stevige muur. 

Ik steenbakker heb heel mijn bezit aan mijn oven te danken: 
. Steenen te bakken met zorg, is mijn gemakkelijk werk. 
Laat hij komen tot mij, om snel voor zich 'steenen te koopen, 
Wiens hoogliggend huis open Iigt voor de wind 
Deze zoo edele kunst heeft Agripope's zoon, Cinyras 
Uitgevonden, zooals het oud verhaal ons vertelt. 
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Rijn, Maas en Schelde, en midden tusschen. Noord- en Zuid
Europa hier al vroeg tot handelsverkeer aanleiding gegeven 8). 

Onze Moeder-negotie en belangrijkste overzeesche handel was 
die met de Oostzeelanden, welke "zeer waarachtig ... in grove 
waren" bestond 9). Wij brachten er haring, uit de Noordzee ge
vischt, lakens uit onze textielfabrieken, wijnen en vooral veel lOut, 
hetwelk wij uit Spanje en Frankrijk aanvoerden; t'erwijl wij 
enorme hoeveelheden granen en hout terugbrachten 10). 

Een ieder zal begrijpen dat granen en hout heel wat meer 
scheepsruimte vereischten dan visch, lakens of zout; hetgeen tot 
gevolg had, dat schepen welke volbeladen de Oostzee afkwamen, 
er geheelof gedeeJteJijk in ballast heen moesten varen. Deze bal
last hestond uit zand dat in alIe havens voor dat doel in voorraad 
lag. Zoo waren er b.v. te Amsterdam twee zandmarkten, ,,'een voor 
zand welke meest tot ballast in schepen gebruikt wordt, en eene 
voor zand welke tot allerlei ander gebruik dient. De eerste markt 
is de oudste en aangelegd ter gelegenheid van het toenemen der 
scheepvaart alhier" 11). N aderden deze, geheel of gedeeltelij k 
met zand beladen schepen de haven van bestemming, dan werd 
het zand over boord geworpen. Hierdoor kon de nabijheid van een 
haven op den duur gaan' verzanden. Vandaar dat de Raden van 
Steden als Stralsund, Elbing enz. zich in de 15.e eeuw herhaalde
lijk beklaagden, als schippers het zand t.e dieht bij de havens 
over boord wierpen 12). De belangrijke havenstad Emden vaar
digde omstreeks 1540 tal van bepalingen uit, om iedere veront
reiniging van de haven te voorkomen. Zoo mochten zand en stee
nen slechts gel aden (en gelost) worden, als er een zei! tusschen de 
Hchters en het te laden (of te lossen) schip gespannen was 13). De 
Stad Danzig had terzelfdertijd te Helsingor aan de Sont een groot 

, 

8) J. C. H. de Pater, De Tachtigjarige Oorlog, in: Geschied. v. Nederl. 
o.Lv. HI Brugmans IV, Amsterdam 1936, pag. 100. 

9) (P. de la Court), Interest v. Holland, Amsterdam 1662, pag. 56. 
10) T. P. van der Kooy, Hollands Stapelmarkt en haar verva!. Amster

dam 1931, pag. 6 e.v. 
11) J. Wagenaar, Amsterdam in zijn opkomst enz. II, Amsterdam 1765, 

pag. 429. 
12) H. A. Poe 1m an, Bronnen t. d. gesch. v. d. Oostzeehandel I 2e st. 

(= 's Rijks Geschiedk. PubL Gr. serie no. 36) 's Gravenhage 1917, no. s: 
2644, 2907 en 2910. 

13) B. Hagedorn, Betriebsformen u. Einrichtungen d. Emder Seehandels
verkehr, in: Hansische Oesch. BI. XVI-1910, pag. 517. 
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bord opgericht, waarop was aangegeven wat de schippers met de 
ballast moesten doen, alvorens de haven van Danzig binnen te 

, varen; en ook hier waren klachten over het lukraak uitwerpen van 
ballast "oor Hollandsche schippers 14) ! 

Dit steeds maar varen met waardeloos goed en de la,st hieraan 
verbonden, deed reeders en schippers aL vroeg uitzien naar iets 
anders om in ballast me de te nemen. Men is zoodoende op het 
idee gekomen vanuit Nederland met baksteen, pannen, estriken 
enz. de Oostzee op te gaan varen, waar allichteen afnemer VOOr 

deze bouwmaterialen te vinden was; zooals men vanuit Engeland 
geregeld steenkooI 15), en vanuit Italie vaak marmer in ballast 
me de nam 16). 

Baksteen immers behoort tot onze oudste, ,inheemscheen goed
koopste massaproducten. Reeds uit den Romeinschen tijd zijn ons 
een zevental steen- en (of) pottenbakkerscentra in ons land be
kend: Heerlen, Brunssum, Swalmen, Tegelen, Venlo, Berg en Dat 
(Holdeurn) en WesteJijk van Nijmegen 17). Na eeuwen, waarvan 
ons niets bekend is, vinden wij pas in de r 12e eeuw opnieuw be
wijzen van baksteenindustrie in ons land in de baksteen, verwerkt 
aan verschiIIende Groningsche en Friesche Kerken uit dien tijd; 
waaruit nog niet geconcludeerd behoeft te worden, zooals Prof. 
Blok dit deed, dat de baksteen in voorgaande eeuwen in het ver
geetboekje was geraakt 18). In hoeverre het gebruik van bak
steen zich van hieruit naar Noord-Duitschland en verder verspreid 
heeft of vanuit Lombardye via Duitschland tot ons gekomen 
is 19) kuhnen wij hier onbesproken laten. SchrifteJijke bewijzen 

14) P. Simson, Danziger Inventar 1531-1595. Milnchen-Leipzig 1913, no. 
s: 2132, 9873. . 

15) N. Ellinger Bang, Tabeller over skibsffart og varetransport gennem 
Oeresund 1497-1660, II A-B, Kobenhavn-Leipzig 1922-1923, Passim. 

16) T. F. Ehrmann, Die Hollander, Leipzig u. Jena 1791, pag. 14. 
17) E. D. van Wijngaarden, Uit de historie d. baksteen- en dakpannen

industrie. Overdr. uit "Klei" (jrg. 15-1923, no. 2 e.v.) Arnhem z.j. 
pag. 57 e.v. A. W. Byvanck, Nederland i. d. Rom. tijd II, Leiden 1943, pag. 
333 e.v. J. H. Holwerda, Het in de pottenb. v. d. Holdeurn gefabriceerde 
aardewerk uit de Nijmeegsche grafvelden (= Oudh. k. Meded. Rijksmus. / 
Leiden, Suppl. nwe reeks XXIV) Leiden 1944, pag. 2 e.v. 

18) P. j. Blok, Middeleeuwsche bouwkunst in de Provo Groningen, in: 
Gron. Volksalmanak 11-1891, pag. 107-108: Vgl.: C. H. Peters, Oud-Gro
ninger Kunst, in: Gron. Volksalm. IiII-1892, pag. 177. 

19) F. A. j. Vermeulen, Hndb. t. d. geschied. d. Nederl. Bouwkunst I, 
's Gravenhage 1928, pag. 268 e.v. 
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van baksteenbouw in ons land zijn het eerst bekend uit de 13e 
eeuw: kort na 1233 begint de baksteenbouw van de Abdijkerk 
te Wittewierum 20), en in 1265 en 1283 worden steenbakkerijen 
genoemd resp. te Utrecht 21) en te Leiden 22). In de 14e eeuw 
blilken steenbakkerijen over het geheele land verspreid te zijn. 
Stads- en particuliere ovens, vaak ook werkend voor den interlo
calen handel 23) yond men o.m. t.e Nijmegen 24), Kampen 25), 
Zutphen, Deventer, Maarssen, Oudewater, Tholen, Middelburg
enz. 26), terwijl ook in Zuid-Holland reeds vroeg tal van steen
bakkerijen geweest moeten zijn, gezien de vele bouwwerken uit 
dien tijd, waaraan baksteen verwerkt is 27). 

In latere eeuwen neemt het aantaI tichelwerken, vooraI in Zuid
Holland dat met Fdesland tot de 1ge eeuw het voornaamste steen
bakkerscentrum van OIlS land bleef, voortdurend toe '28), waarbij 

20) Emo en Menko, Kronieken v. d. Abdij Bloemhof, uitg. Zuidema. 
Douma en Brandt, Utrecht z.j. pag. 173. 

21) Gisb. Brom, Regesten v. oorkonden betr. het Stieht Utrecht !. 
Utrecht 1908, no. 1572. 

22) Suppl. Oork. boek v. Holland, Nalezing 3, pag. 293-294; op Bosch
huizen. 

23) J. G. van Dillen, Het econ. karakter der middeleeuwsche Stad. Diss. 
Amsterdam 1914, pag. 143. 

24) W. J. A. Arntz, De oudste Nijmeegsche steenbakkerijen, in: "Klei" 
jrg. 35-1943, nos. 14-15. 

25) ]. Nanninga Uitterdijk, lets over huizen en bouwmaterialen in de 
14e eeuw te Kampen, in: Bij!<lr. t. d. Geschied. v. Overijssel 11-1875, pag. 
202 e.v. 

26) J. H. Gosses, Stadsbezit in grond en water ged. de Middeleeuwen. 
Diss. Leiden 1903, pag. 164 e.v. en aldaar aangehaalde bronnen. Prof. 
Gosses noemt als oorzaak van de weinige Stadssteenbakkerijen in Z-HoI
land het ontbreken van stedelijk grondbezit buiten de stadsmuren. Dit was 
zeer zeker niet de eenige oorzaak. Veeleer is h~t reeds vroeg ontstaan van 
partie. steenbakkerijen hier te verklaren door de geregelde afzet in de vele 
belangrijke Holl. steden, waarvan de steenbakkers hier verzekerd waren. 
Stadssteenbakkerijen waren zoodoende overbodig. De "stienscuyre" te 
Leiden (P. J. Blok, Geschied. eener Holl. Stad I 2e dr. 's Gravenhage 
]910, pag. 57) was dan ook zeker geen steenoven, doch (Prof. Blok ver
moedde dit reeds) een opslagplaats voor (kei) steen en, zooals men deze 
b.v. ook te Nijmegen had. Vgl. hie rna pag. 63, noot 28 tweede al.. 

27) E. H. ter Kuile, Baksteenformaten in Zuid-Holland tot het midden d. 
16e eeuw, in: Oudh. k. ]b. 4e serie jrg. 6-]937, pag. 96 e .. v 

28) Zie b.v.: R. Fruin, Informaties opt Stuck der Verpondingen van 
]494 en ]514, Leiden ]876-]866, en: N. W. Posthumus, Eene zestiende 
eeuwsche Enquete naar de buitenneringen rondom de Stad Leiden. 1540, in: 
Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXIII-1912. Plaatsen aIs: Gouderak, 
Haastrecht, Engelen, Krimpen a.d. Y., Leiderdorp enz. bestonden bijna 
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tichelcontracten 29), productieregelingen 30) enz., evenals thans, 
bekend waren. 

Hoe groot de productie van deze steenovens toentertijd geweest 
is, valt slechts te gissen. Aileen in Rijnland wareQ in de eerste 
helft der 17e eeuw een kleine veertig steenplaatsen, welker ovens 
per bedrijf een gemiddelde inboud had den van 500 a 600.000 
steenen. In goede jaren, waarin deze ovens drie maal gestookt 
werden, produceerde deze streek dus ca. 60 miJIioen steenen 
(en pannen enz.) per jaar 31). Ook langs de Hollandsche IJssel en 
bngs de Oude Rijn, tusschen Woerden en Utrecht, lagen tal van 
steenbakkerijen. In Friesland was Westergo (Franeker, Harlingen, 
Workum) het belangrijkste centrum van de steen- en pannen
fabrikage; doch de ovencapaciteit was hier doorgaans ge
ringer 32). in Oroningen waren vele kleine steenbakkerijtjes, 
vooral rondom DeJfzijl gelegen 33). De talrijke overige, door het 

geheel van het werken op de "steenplaetsen". In de 17e eeuw begint men 
ook groote hoeveelheden gebakken steen en (klinkers) te gebruiken voor be
stratingen, het eerst (ca. 1650) aan de wegen: Hoorn-Enkhuizen en 
's Heerarendskerke-Goes-Kape\le. Vgl. M. C. Bongaerts, Enkele grepen uit 
de Geschied. v. onze Hoofdwegen, Rede, in: Verslag v. h. Eerste Ned. 
Wegencongres te 's Gravenhage 1920, pag. 16 e.v. 

Gebakken klinkers, als bestratingsmateriaal werden wei is waar in de 
steden reeds veel vroeger toegepast, doch van een massagebruik was toen 
nog geen sprake daar de meeste straten geplaveid werden met Keisteenen, 
welke men op de zandgronden bijeen zocht en naar de steden aanvoerde. 
Een uitdrukking als: "gestraatsteend" of "gesteenstraat" beteekende dan 
ook niet: met gebakken klinkers, doch met Keisteenen verhard. Vgl. b.v. 
H. D. ]. v. Schevichaven, Penschetsen uit Nijmezen's Veri eden III, Nijme
gen 1904, pag. 164-165. 

29) (N. van der Monde) De Abdij Oudwijk te Utrecht, in: Tijdschr. v. 
Geschied., Oudheden en Statistiek v. Utrecht, jrg. 5-1839, pag. 414. 

30) B. W. van der Kloot Meyburg, Een productiekartel Ld. Holl. steen
industrie in de 17e eeuw, in: Econ.-Hist.-]b. 11-1916, pag. 208 e.v. 

31) B. W. van der Kloot Meyburg, Eenige gegevens over de HoIl. steen
industrie in de 17e eeuw, in: Econ-Hist. lb. XI-1925, pag. 90. 

32) D. A. Tamminga, Beskriuwing fen it Ticheljen, in: ,.It Beaken" 
11-1939, pag. 29. '-

33) Merkwaardig is, dat in 1535-36 een negental Groningsche pannen
en pottenbakkers stukken land, buiten de Aapoort gelegen, van de Stad 
Groningen in pacht hadden, "daer se de eerde up slaan" (P. ]. Blok, 
Rekeningen d. stad Groningen, Werken Hist. Gen. 3e Serie no. 9, pag. 
117). Blijkbaar werd dus klei naar de stad aangevoerd om daarvan potten 
en pannen te bakken. 

( 
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geheele land verspreide steenovens, waren van slechts plaatselijke 
beteekenis 34). 

Wanneer wij derhalve als productiecapaciteit van de geheele 
baksteenindustrie 'in de 17e eeuw een kwantum aannemen van 
ongeveer 200 millioen steenen en pannen per jaar, zal dit niet zoo
ver mis geschatzijn. 

Tegen het 'einde der 18e eeuw beginnen de gronden langs de 
Groote Rivieren: Waal, Rijn en IJssel de belangrijkste steenbak
kerscentra's van ons land te worden 35), waar de steenindustrie 

34) In Noord-liolland heeft in de loop der eeuwen slechts een hoogst 
enkel steenbakkerijtje bestaan. De klei was hier niet geschikt voor steen
fabrikage en de gronden te laag gelegen. Reden te meer om zich als 
steenbakker in Zuid-Holland te vestigen ; men had dan ook nog de Noord
Hollandsche steden als klanten. Vgl. E. H. ter Kuile, Baksteenformaten in 
Noord-Holland in : Oudheidk. Jb. 4e serie jrg. 11-1942, pag. 92. 

35) Zoo richtte b.v. Nicolaas Arntz omstreeks 1765 een steenbakkerij te 
Millingen a. d. Rijn, en enkele jaren later eene te Gendt 0.8. op. Het late 
ontstaan van een steenindustrie langs de Groote Rivieren, hoewel hier 
grondstoffen in overvloed aanwezig waren, moet hieruit verklaard worden, 
dat men pas in het begin der 1ge eeuw de indijking der rivieren krachtig 
ter hand begon te nemen. V gl. C. Schiffer, De verbetering onzer Rivieren 
en Bedijkingen, 's Gravenhage 1851, pag. 27 e.v. 

Hoe verschillend de ontwikkeling hier met b.v. Zuid-Holland geweest 
is, mogen de volgende cij-fers aantoonen: 

Zuid-Holland Gelderland 
Aantal steeft- Aantal Oemiddeld Aantal steen- Aantal Oemiddetd 
en pannen- arbei- aantat per eft pannen- arbei- aantat per 
bakkerijen derl fabriek bakkerijen ders fabriek 

1806: 49*) 994 20 34 ? ? 
1854: 78 2000 26 104 4250 41 
1906: 54 1780 33 183 9900 54 
1930: 38 1640 43 134 10833 81 

*) Aileen steenbakkerijen; bovendien nog 19 pannenbakkerijen, waarvan 
het aantal arbeiders niet is opgegeven. 

Hierbij moet niet uit het oog verloren worden, dat de getallen voor 
Gelderland niet slechts de Groote Rivieren betreffen, doch ook de Gelder
sche Achterhoek, waar meerdere kleine fabriekjes gelegen waren, en nog 
zijn, welke het gemiddelde ongunstig beinvloeden. Omstreeks 1854 waren 
er langs de Gr. Rivieren reeds verschillende fabrieken met 60 tot over de 
100 arbeiders in dienst. V gl.: 
d'Alphonse, Aper~u sur la Hollande, in: Bijdr. t. d. Statistiek v. Nederland, 
Nwe vol greeks 1, 's Gravenhage 1900, pag. 246-247. 
Statist. Jaarb. v. h. Koningr. d. Nederl. jrg. 4-1854, pag. 380 e.v. 
Staat v. Nederl. fabrieken volgens de Versl. d. Gemeenten, Haarlem 1859, 
pag. 15 e.v. 
J. C. A. Everwijn, Beschr. v. handel en nijverheid in Nederland. I, 's Gra
venhage 1912, pag. 162-163. 
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zich ontwikkelde tot de grootindustrie 36), zooals wij deze heden 
ten dage nog kennen 37). 

Een luxe-artikel, d.w.z. "merchandise which combined a small 
volume with a great value" 38) is de baksteen nooit geweest en 
zal zij wei nooit worden. Vandaar dat 'zij grootendeels aan het ' 
in ballast mede nemen haar verspreiding over de wereld ·te danken 
:heeft. 

Oit wi! echter in het geheel niet zeggen, dat onze baksteen
export van weinig belang is geweest. Integendeel: sinds de ge
weldige uitbreiding van onze scheepvaart en handel in . de 16e 
eeuw, waardoor ons land weldra de Stapelmarkt van Europa zou 
worden 39), kwamen uit aile landen der wereld schepen vol
beladen in Nederland aan, zoodat de Nederlandsche steenbak
kers volop gelegenheid hadden hun waren aan de op uitreis 
meestal in ballast varende schepen 40) me de te geven. 

Toch kan de groote verbreiding, welke de Nederlandsche bak
steen in het buitenland gevonden heeft, niet uitsluitend hierdoor 
verklaard worden. Vooral in Noord-Duitschland en de Oostzee
landen, waar men ook .yeel steenbakkerijen yond, moeten er nog 
andere redenen geweest zijn. WeIIicht was onze baksteen hier 
of daar goedkooper dan de producten van de, vaak zeer primi
tieve, inheemsche steenbakkerijtjes. Doch vooral de goede kwali
teit en fraaie kleuren zullen de redenen geweest zijn, dat onze 

W. J. A. Arntz, Eenige gegevens voor een geschied. v. d. Nederl. steen
industrie, in: "Klei" jrg. 35-1943, no. 9 (met correcties in no. 14). 
Statistiek v. Nederl.: Bedrijfstelling 31 Dec. 1930, dee I I, Band I, 's Ora
venhage 1935, pag. 3, 5. 

36) E. Baasch op. cit. pag. 531 vergist zich door als grootindustrieen te 
noemen : de "Geidersche" textiei- en de "Overijsseische" steenindustrie. 

37) T. W. Kroese, Verhoudingen in de Nederl. steenind., in: Econ.-Stat.
Ber. jrg. 19-1934, no's: 971; 973. De productiecapaciteit der Nederl. Steen
en Pannenindustrie bedraagt thans per jaar: ca. 1800 millioen baksteen 
en 100 millioen pannen; dus tienmaal zooveel als in de 17e eeuw. 

38) R. j. Forbes, Notes on the History of ancient roads and their con
struction (= Publ. Allard Pierson St. III) Amsterdam 1934, pag. 9. 

39) R. Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen ooriog, ge dr. 's Graven
hage 1941, pag. 200 e.v. 

40) A. E. Christensen, Dutch trade to the Baltij; about 1600. Kopen
hagen-'s-Oravenhage 1941, pag. 369. Onze export-goederen bestonden 
immers, zooals reeds vermeld, hoofdzakelijk uit luxe-goederen: lakens zout, 
wijnen, zuivelproducten, en later, Koloniale waren; terwijl wij veel ruimte 
innemende goederen zooals: granen en hout terug brachten. 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 5 
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baksteen ook in die landen zoo gezocht was 41). De Nederland
sche klei leverde en levert nog, een betere baksteen op dan waar 
ook ter wereld. Wij zullen daarom straks nog herhaalde malen 
zien, dat het oprichten van steenbakkerijen naar Hollandsch voor
tbeeld in verschillende landen op een groote mislukking uitloopt. 
Ook de kleur van onze baksteen is iets geheel bijzonders. Welis
waar kende men ook b.v. in Noord-Duitschland reeds vroeg rood
kleurige steenen 42), doch deze waren meer donker-paars-achtig, 
waardoor zij een sombere indruk wekken; in tegensteIling met 
onze Hollandsche baksteengevels, welke met hun frissche roode 
en gele kleuren, een en al vroolijkheid uitstralen. Overigens moet 
over het algemeen het uHerlijk van de buitenlandsche baksteen 
verre van fraai geweest zijn, daar het anders moeilijk te ver
klaren is, waarom men in Duitschland reeds in de Middeleeuwen 

41) Voor de techniek van de steen- en pannenfabrikage v66r de mecha
niseering in de tweede helft der 1ge eeuw, zij verwezen naar de in mijn 
reeds genoemd artikel in "Klei" jrg. 35-1943 no. 9 vermelde werken. 
Terloops zij hier tevens gewezen op een met de steenindustrie omstreeks 
1800 ten nauwste samenhangend product: het "kunstcement", eveneens uit 
klei vervaardigd. Zie: D. Salomons, Grepen uit de geschiedenis van eenige 
bouwmaterialen, in: "Hafabo" jrg. 25-1942 no's. 10 tim 12. Dfl Heer 
Salomons vergat de door hem voor zijn artikelen gebruikte bronnen te 
vermelden. Deze waren: 
Verslagen v. h. Kon. Nederl. Instit. v. Wetenschappen, Amsterdam 1809 
en ]8]6. 
U. W. T . Cazius, Geschiedk. verslag, daadwerkelijke aantekeningen enz. 
betr. het Amsterdamsche Geoctrooieerde Kunstcement. (Utrecht ]824) . 
U. W. T. Cazius, aanmerkingen op het voorgaande werkje, Utrecht 1826. 
C. S. van Kerkwijk, Geschied- en Zaakkundige opmerkingen omtrent de 
twist over het kunstcement. (Aarlanderveen 1825). 
J. van Doelen, Verhaal van hetgeen er voorgevallen is ter zake v. h. ge
bruikte kunstcement. Utrecht 1827. 
Verder de volgende archivalia uit het Rijksarchief te Utrecht: 
Lijst v. fabrieken d. het Gemeentebest. samengesteld in ]801. 
Request v. d. Wed. Cazius i. z. levering v. metselsteen (in 'map v. boven-
genoemde Jijst v. fabrieken). . 
Lijst v. fabrieken in 1811 door Gemeentebest. samengesteld. 
Aardige bijzonderheden, zoowel over baksteen als over cement enz. zijn 
ook te vinden in de verschillende werkjes over metselwerken van Cornelis 
Redelijkheid (Rotterdam 1755, 's Gravenhage ] 775 en ] 776) en van zijn 
opponent C. j. Krayenhoff ('s Gravenhage 1775-1776). 

42) H. Much, Norddeutsche Backsteingotik, 3e Auf\. Braunschweig 1919. 
pag. 20 e.v. 
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er toe overging de baksteengevels geheel te beschilderen 48) of 
met bont en zwartgeglazuurde steenen te bekleeden 44). 

Doch keeren wij terug tot onze baksteen-export. Zooals reeds 
vermeld, waren onze oudste afnemers van baksteen Noord
Duitschland en de Oostzeelanden. Reeds in de 15e eeuw moet 
onze export van baksteen daarheen niet onaanzienlijk geweest 
zijn 45). In de 17 e ,eeuw komen er dan als nieuwe afnemers van 
onze baksteen bij: Oost-Indie, West-Indie en tenslotte Noord-
Amerika, om slechts de voornaamste te noemen. 

Hoe groot de geexporteerde hoeveelfieden geweest zijn, is om 
verschillende redenen niet of zeer moeilijk na te gaan. 

Allereerst werden baksteen, tegels, aardewerk, porcelein ehz. 
vaak onder een benaming: Aardewerk vermeld. Zoo bedroeg de, 
waarde van de omstreeks 1668 in een jaar tijds vanuit Amsterdam 
verscheepte "allerhande aerde potten, pannen kruycken, huys
ende deckpannen, backs teen ende klinckaert" (= klinkers, hard 
gebakken steenen), een bedrag van f 102.855.- 46). Een aan
zienlijk bedrag dus, doch over de verhouding van de waarden der 
verschillende kleiwaren onderling is niets vermeld. Waarschijnlijk 
maakten hiervan de aardewerkproducten een fIink deel uit, daar 
onze export van (o.a. Delftsch) aardewerk in de 17 e eeuw aan
zienlijk was 47). Vervolgens: de bekende Sonttolregisters 48) 

43) Aug. von Essenwein u. O. Stiehl, Der Wohnungbau d. Mittelalters. 
in: Handb. d. Architektur IV-2; 2e Aufl. Leipzig 1908, pag. 229. 

44) A. Haupt, Backsteinbauten d. Renaissance in Norddeutschland. 
Frankfurt a.M. 1899, pag. 4. 

45) Gegevens over onze baksteenexport in de 15e eeuw zijn schaarsch. 
Onze handel met de Scandinavische- en Oostzeelanden was echter in dien 
tijd reeds zeer belangrijk, zoodat men weI mag aannemen, dat ook reeds 
in de 15e eeuw onze baksteenexport yah beteekenis was. Vgl. J. ter Gouw, 
Geschied. v. Amsterdam HI, Amsterdam 1883, pag. 74 e.v. Waarschijnlijk 
dateert deze zelfs van veel vroegeren datum. (Zie hierna onder: Mecklen
burg, pag. 88). 

46) H. Brugmans, Statistiek v. d. in- en uitvoer v. Amsterdam 1 Oct. 
1667-30 Sept. 1668, in: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIX-1898, pag. 169. 

47) Joh. E. Elias, Het voorspel v. d. eersten Engelschen Oorlog I, 's-Gra-
venhage 1920, pag. 71. . 
E. Neurdenburg, Oude Nederl. majolica en tegels, Delftsch aardewerk. 
Amsterdam 1943, pag. 61, 169. 

48) N. E. Bang, op. cit. II A-B. 
N. E. Bang en Knud Korst, Tebeller over skibsfahrt og varetransport gen 
nem Oeresund 1661-1783, og gennem Storebaelt 1701-1748, II A K0benhavn 
Leipzig 1939. In dit deel ontbreekt de rubriek steenen zelfs geheel. 
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lichten ons weliswaar over de OostzeehandeI in de 16e, 17 e en 
de eerste helft der 18e eeuw uitvoerig in, doch de gegevens over 
onze baksteen, welke als ballast werd beschouwd 49), zijn weinig 
talrijk. Schepen met baksteen gel aden worden slechts terloops 
genoemd; voor het eerst in 1583, zooals h.v. 110 sChepen in bal
last · met o.a. muursteenen, pannen enz., of een schip van Enk
huizen met steenen enz. Aileen over ·de jaren 1585, '1635 en 1646 
zijn de gegevens min of meer uitvoerig. In 1585 gingen door de 
Sont 632.500 Nederlandsche baksteenen. Uit welke havens deze 
steenen afkomstig waren, wordt niet medegedeeId. In 1635 be
droeg het aantal 1.953.000 steenen 50) zijnde 241.000 estriken, 
1.635.000 metselsteenen, 109.000 metselsteenen of dakpannen en 
185.500 dakpannen. 

Deze steenen waren geladen in de volgende havens: 
50.000 in Medemblik 
24.000 in Terschelling 

272.000 in Vlieland 
269.000 in onbekende havens 

615.500 in Holland. 

1.122.000 in Harlingen 
96.000 in Stavoren 

120.000 in onbekende havens 

1.338.000 in Friesland 51). 

Wij mogen weI aannemen dat de havens van verscheping in 
deze gevallen juist genoteerd zijn,zoodat het grootste gedeeJte 
van de Friesche en de rest van de Zuid-Hollandsche (en/of 
Utrechtsche) steenbakkerijen afkomstig was. Zuid-Hollandsche 
(en Utrechtsche) baksteen werd n.1. geregeld, via den waterweg 
Gouda-Spaarndam-het Y 52) (en via de Vecht) naar de Wadden
eilanden en de Noord-Hollandsche Zuiderzeehavens gezonden, en 
daar, evenals zand, in voorraad gehouden. Oat Amsterdam, als 

49) A. E. Christensen, op cit. pag. 372 e.v. De in ballast varende schepen, 
ook al waren deze met steenen of pannen gel aden, betaalden slechts een 
bepaald ballast-geld bij het varen door de Sont. De schepen welke stee
nen, cement enz. inhadden voor den Deenschen Koning behoefden ook dit 
ballast-geld niet te betalen. De in de Sonttolregisters vermelde ladingen 
baksteen en pannen enz. zijn dus in ieder geval niet voor Denemarken 
bestemd geweest, maar voor landen welke hoogerop aan de Oostzee gele
gen waren. 

50) N. E. Bang, op cit. lIB, pag. 209, geeft voor dit jaar een iets lager 
getal op dan IIA. 

51) Id. IIA pag. 416-417. 
52) G. C. E. Crone, Nederl. binnenschepen. Amsterdam 1944, pag. 45. 

e.v. In 1631 is de trekvaart Haarlem-Amsterdam gegraven, waardoor de 
verbinding Zuid-Holland-Amsterdam aanmerkelijk werd vereenvoudigd. 
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grootste handelshaven hier ontbreekt is niets bijzonders. De uit 
Amsterdam vertrekkende schepen namen de ballast meestal pas 
bij de WaddeneiIanden in. Nog in de eerste helft der 1ge eeuw 
werden vele uit Amsterdam varende schepen in Texel geladen, 
niet met handelswaren, doch met "steen en puin, die bij gebrek 
aan lading, als ballast werden ingenomen" 53). 

In 1646 werden slechts 203.000 steenen door de Sont vervoerd, 
waarvan 139.000 afkomstig van Vlieland en de overige uit Har
lingen (34.000) en Stavoren (30.000). Veel minder dus dan in 
voorgaande jar~n, doch waarschijnlijk zijn deze cijfers verre van 
volledig. 

Pas over het einde der 18e eeuw, juist in de slechte jaren, 
zijn wij wat onze baksteenexport naar de Europeesche landen be
treft nauwkeuriger ingelicht. Dank zij een accurate boekhouding 
door "Het Comptoir van 't College der Admiraliteit van Amster
dam en deszelfs Buitencomptoiren" van de ontvangen gelden der 
Convoyen en Licenten, (oorspronkelijk bedoeld als bijdrage voor ~ 

het verkrijgen van middelen ter beveiliging op zee: convoyen ,= 
om onder geleide van oorlogsschepen te kunnen varen, Iicenten 
.= verlofgeld om met den vijand handel te mogen drijven 54», is 
ons bekend geworden voor welke bedragen er in de jaren 1789/92 
aan baksteen en pannen vanuit Amsterdam en via de tot het 
Comptoir Amsterdam behoorende buitencomptoiren naar het bui
tenland - buiten onze kolonien - verscheept is geworden 55). 

Daaruit blijkt dat waarschijnlijk het overgroote deel van onze 
baksteen ook in die jaren naar de Groote- en Kleine Oost is ver-: 
zonden geworden 56). De cijfers zijn als voigt: 

Frankrijk Engeland Hamburg 
Spanje Middell. Zee Schotland Duitschland Bremen en 

Portugal Levant etc. en Ierland Rijnvaart Kleine Oost 

1789: f 226.- 83.- 1135.- 2131.- 1530.-
1790: 

" 
471.- 905.- 700.- 2474.- 1939.-

1791 : 
" 

580.- 200.- 845.- 2492.- 2970.-

53) j. C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren, Amsterdam 
1942, pag. 32. 

54) F. j. Baert, Een blik op de econ. ontwikkeling v. ons vaderland in 
de 16e en 17e eeuw, in: Bijblad "de Economist" 1865 I pag. 27. 
-55) L. v. Nierop, Vit de bakermat der Amsterdamsche Handelsstatistiek, 

in: jb. Amstelodamum XIII-1916, Bijlage B. 
56) Groote Oost = Scandinavie en de OostzeeJanden, Kleine Oost = 

Oost- en Noord Friesland en de Westkust van Sleeswijk-Holstein en Dene
marken. 
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Denemarken, 
TOTALEN: Noorwegen, Brabant 

Zweden en MoscovU! Vlaanderen Comptoir Buiten-
Oostzee (= Rusland) enE. Amsterdam comptoiren 

1789: 110767.- 5808.- 640.- 20989.- 1331.-
1790: , 6707.- 5984.- 2340.- 20178.- 1342.-
1791: .. 6345.- 7025.- 130.- 18857.- 1730.-
1792: .. 8801.- 4145.- 445.- 19126.- 1205.-

In vier jaren tijds werd dus vanuit Amsterdam voor f 65.000.
aan baksteen en pannen naar Noord- en Oost-Europa verzonden. 
Gerekend tegen de toen geIdende prijs van ca. f 5.- per duizend 
steenen voor een goede soort metselsteen 57), zouden dit onge
'Veer een 6 millioen steenen geweest moeten zijnj -geen belangrijk 
kwantum dus, doch onze handel was toen immers reeds geknakt 
door de Vierde Engelsche Oorlog, en de toestand zou nog veel 
treuriger worden door de verbinding van de Bataafsche Repu
·bliek met de oorlogspoIitiek van het Revolutionaire ,Frankrijk 58). 
Een vijftiental jaren vroeger bedroeg onze Europeesche baksteen
export vanuit Amsterdam in een jaar tijds nog f 53.710.-, waar
tegenover een invoer van natuursteen stond van f 43.139._ 59). 

57) N. W. Posthumus, Geschied. v. d. Leidsche lakenindustrie III, 
's Oravenhage 1939, pag. 1075. Prof. Posthumus vermeldt de prijzen van 
"hardsteen" = een goede kwaliteit baksteen; niet te verwarren met hard
steen = grijze natuursteen, welke veel aan stoepen enz. werd gebruikt, 
en vanuit (tali!! e.a. landen, in ons land werd ingevoerd. Vgl. H. Wiltjen, 
Die Niederlilnder im Mittelmeergebiet z. Zeit ihrer hochsten Machtsstel
lung = Abhandl. z. Verkehrs- und Seegesch. Bnd. II, Berlin 1909, 
pag. 249. 

58) j. F. Niermeyer, Historische Schets v. d. Nederl. Handel, in: De 
Economist 1943, pag. 399. 

59) N. W. Posthumus, Statistiek v. d. in- en uitvoer v. Amsterdam in 
het jaar 1774, in: Bildr. en Meded. Hist. Gen. XXXIV-1913, pag. 526. 
Wat natuursteen betreft: in ons land schijnt in den laat-Romeinschen tijd 
of vroege Middeleeuwen ook een soort inlandsche natuursteen gebruikt 
te zijn geweest, bestaande uit verharde zeeklei. Zie: Paludanus, Oudheid
en Natuurk. wandelingen, aangehaald in: O. O. Heldring, Wandelingen 
ter opsporing v. Bataafsche en Romeinsche Oudheden, Legenden enz. II, 
Amsterdam 1839, pag. lOB-I09. Prof. Ir. Chr. Visser te Delft was zoo 
welwillend mij mede te deelen, dat het niet onmogelijk was, dat men 
vroeger uit verharde zeeklei steenen hakte en deze, na droging, als 
bouwmateriaal gebruikte. Als voorbeeld noemde Prof. Visser de keileem, 
welke gevonden wordt in de Mirdummer en Roode Kliffen in Gaasterland 
(Zuid-West-Friesland), welke ondanks blootstelling aan de directe golf
slag, tot heden toe, tamelijk weI hebben stand gehouden. 
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Ov.er Groningsche en Friesche baksteenexport in de jaren 
1789/92 zijn ons geengegevens bekend. 

Wat 'Cle export naar onze kolonien betreft, hierover zijn wij nog 
minder ingelicht. Uit de tolregisters is ons in het geheel niets be
kend. De betaling der convoyen en Iicenten hadden de Oost- en 
West-Indische Compagnieen afgekocht, zoodat hare in- en uitvoer 
ook in de Amsterdamsche statistiek van 1789/92 ontbreken. 
Slechts algemeenheden vinctt men hier en daar vermeld. d' Alphon
se schrijft in 1811: "Ies briqueteries de fa Hollande avaient un 
grand debit dans les Indes, dans I' Amerique, et dans les ports 
de la Mer Baltique" 60). Diferee vermeldt slechts "de West
Indische-Cie die meer handel dreef dan de Oost-Indische (heeft) 
het moederland betrekkelijk veel indirecte voordeelen bezorgd; ... 
uit verschiIlende streken van het moederland werden jaarlijks tal 
van producten, naar West-Indie afgezonden ... Holland leverde .. , 
steen, kalk ... " enz. 61) en Baasch weet in zijn, overigens belang
rijk boek 62) over export van baksteen heelemaal niets te vertel
len. Trouwens ook Everwijn schijnt nooit van baksteenexport ge
hoord te hebben 63). 

T6ch was onze baksteenexport vooral naar de West reeds in 
de 17e eeuw van groot belang, terwijl in de 1ge eeuw zeer veel 
haksteenen in Regeeringsopdracht naar onze Oost-Indische be
zittingen verzonden zijn. Wij zullen hierop straks nog nader te
rugkomen, hoewel slechts archiefonderzoek ons nau\vkeurig zal 
kunnen inlichten. 

Als laatste belangrijke afnemers van onze baksteen komen dan 
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Eenigszins gedetail-

60) d' Alphonse, op. cit. pag. 246. 
61) H. C. Diferee, De Geschied v. d. Nederl. handel, Amsterdam 1908, 

pag. 514. . 
62) E; Baasch, op. cit. Vgl.: Z. W. Sneller, Een econ. geschied. v. 

Nederl. in: "de Economist" jrg. 77-1928, pag. 823 e.v. Zooals Prof. Sneller 
in dit artikel (pag. 832) het begrip "manufactuur" omschrijft, valt hie.r
onder zeer zeker 66k de baksteenindustrie v66r de mechaniseering. Prof. 
Sneller vergeet blijkbaar de baksteenindustrie eveneens in: De opkomst 
v. d. Plattelandsnijverheid in Nederl. in de 17e en ISe eeuw, in: "de 
Economist" jrg. 77 pag. 691 e.v. of schoon toch de steenbakkerijen tot de 

. voornaamste takken van plattelandsnijverheid behoorden. 
63) J. c. A. Everwijn, op. cit. pag. 159 e.v. 
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leerde gegevens staan ons hierover evenmin ten dienste. Geen 
enkele schrijver weet iets anders mede te deelen, dan dat groote 
aantallen daarheen verscheept zijn. De leveringen aan de USA 
moe ten in de 17e en 18e eeuw inderdaad aanzienlijk zijn geweest, 
maar tegen het einde der 18e eeuw stond onze export daarheen 
zoo goed als stil 64). In het begin der 1ge eeuw schijnt evenmin 
veel baksteen naar Amerika verzonden te zijn, daar dit artikel op J 

de door Goldberg in 1816 of 1817 opgemaakte )jjst van naar 
Amerika uitgevoerde goederen ontbreekt 65). Ook in zijn Journaal 
van 1800 spreekt Goldberg nergens over baksteenexport; slechts 
wordt vermeld dat de pottenbakkerijen te Bergen-op-Zoom vroe
ger afzet hadden naar de West 66). In 1800 lag trouwens ook 
onze export naar onze kolonien stil, daar wij deze, behalve Java 
en enkele andere, tat 1802 kwijt waren ~7); met als gevolg dat 
vele steenbakkerijen gesloten moesten worden 68). 

Over onze export naar de overige landeD staan ons evenmin 
bijzonderheden ten dienstej doch uit de Amsterdamsche Statistiek 
hIijkt deze, behoudens de partijen-naar Duitschland en Engeland 
verzonden, van geen belang te zijn geweest 69). Naar Duitschland 
gingen bIijkbaar verschillende ladingen baksteen, afkomstig van 
de steerlbakkerijen langs den Rijn gelegen, daar dit de eenige par-

64) In de reeds herhaaldelijk genoemde Amsterdamsche statistiek is 
voor Amerika zelfs geen tabel ingeruimd. Onze handel met dit land was 
in de jaren blijkbaar te onbelangrijk. 

65) J. C. Westermann, The Netherlands a. the U.S. 's Gravenhage 1935, 
pag. 366. 

66) J. Goldberg, Journaal der reize v. d. Agent v. Nationale Qeconomie, 
in: Tijdschr. v. Staath. houdk. en Statistiek, deel 18-1859, pag. 248 .. 

67) H. T. Colenbrander, Kolon. geschied. II 's Gravenhage 1925, pag. 
300. 

68) L. van Nierop, Eene enquete in 1880, in: de Gids, jrg. 77-IlI, pag. 
360-307. 

69) Ook vaar het einde der 18e eeuw zal onze baksteenexport naar 
Frankrijk en Middell. Zee weinig beteekend hebben. Wellicht is in de 
Levant een of andere factorij van Hollandsche baksteen gebouwd. Doch 
gegevens hierover yond ik niet. Wei werden naar Marokko en Algiers 
Friesche tegels verscheept. Zie: N. Ottema, Het Kunstambacht en , de 
Volkskunst in Fries!. 2e dr. Amsterdam 1943, pag. 76. Vanuit Italie en de 
Levant werd veel marmer en andere natuursteensoorten niet slechts naar 
Holland, maar b.v. ook naar West-Indie verscheept. (Gegevens betr. 18e 
eeuw in: Vonnissen Averij-grossen, in Gem. Archief A'dam; mij medeged. 
d. den Heer A. W. Wichers Hoeth). 
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tijen geweest kunnen zijn, welke via een Amsterdamseh buiten
comptoir (i.e. Arnhem) ons land hebben kunnen verlaten. De 
overige partijen werden derhalve vanuit Friesland of Zuid-Hol
land via Amsterdam naar Duitschland verscheept. 

De export naar Engeland is waarscbijnlijk ' nooit van vee I be
lang geweest voor onze steenindustrie, behalve missehien tegen 
,het einde der 17e eeuw, toen Stadhouder-Koning WiIlem III in 
Engeland de "kleurige" baksteen in de mode braeht 70). T6eh 
waren bier, vooral in bet Zuid-Oostelijk gedeeJte, verscbiIIende 
grootere Nederlandscbe kolonies gevestigd 71

), die o.m. een Ne
derlandsebe arcbitectuur ontwikkelden, welke een merkwaardige 
overeenkomst vertoonde met de Zuid-Afrikaansehe bouwstijI72). 

De naar Spanje ' en Portugal verscheepte steenen waren moge
Jijk bestemd voor doorvoer naar bun Zuid-Amerikaansche bezit
tingen, waar steeds een groote vraag naar bouwmaterialen was, 
doch waar geen schepen van vreemde Mogendheden werden toe
gelaten 73). 

Wat onze export-havens voor baksteen enz. betreft; het vol
gende: Eeuwen lang waren Delftzijl, Harlingen, Stavoren, 
Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik de voornaamste 
exportliavens. Vanuit Kampen, oudtijds een der leidende Hanze
steden aan de Zuiderzee 74), bJijkt weinig of geen baksteen ver
zonden te zijn, of schoon hier, zooals reeds eeder opgemerkt, reeds 
in de 14e eeuw verschillende steenbakkerijen gevestigd waren 75). 
'Vanuit Rotterdam (en Dordrecht) schijnen pas in de 1ge eeuw 
steenen en pannen verzonden te zijn; in bet begin voornamenlijk 
naar het Noorden (Oostzee en Rusland) 76), later enorme aan-

70) B. Fletcher, A History of architecture on the comparative method, 
6th ed. London 1921, pag. 691, 69S. 

71) A. A. van Schelven, Onze Starn in verstrooing, in: Gedenkb. Aig. 
Nederl. Verbond, Amsterdam 1923, pag. 202 e.v. 

72) H. Baker, The origin of Cape.Architecture, in: A. F. Trotter, Old 
Colonial Houses of the Cape of Good Hope, London 1900, pag. 4-5. 

73) J. G. van Bel, De Iinnenhandel v. Amsterdam in de lSe eeuw. Am
sterdam 1940, pag. 62 e.v. 

74) P. A. Meilink, De Nederl. Hanzesteden tot het laatste kwartaal der 
16e eeuw. Diss. 's Gravenhage 1912, pag. lOS e.v. 

75) Vgl. ook: H. J. Moerman, Bijdr. tot de econ. geschied. v. Kampen i.d. 
Middeleeuwen, in: Econ-Hist. Jb. VI·1920, pag. 176 e.v. 

76) P. A. A. van Mechelen, Zeevaart en Zeehandel v. Rotterdam 1813-
1830. Diss. Rotterdam 1929, pag. 105. 

.' 
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tallen naar Nederl. Oost-Indie 77). Oit waren echter weer export
havens van natuursteen, via Rijn en Maas aangevoerd vanuit 
Duitschland enz. In 1680 werd via Rotterdam en Dordrecht voor 
f 8641.- 78) en in 1753 voor f 9876,- 79) aan natuursteen uit
gevoerd. 

Tot slot van dit reeds vee I te lange overzicht een enkel woord 
over Overheidsbemoeiingen bij export van baksteen. 

Nergens is eenige interesse van Overheidswege voor afzet van 
,baksteen in het buitenland te bespeuren v66r de 1ge eeuw, toen 
Wij, zooa]s gezegd, groote partijen baksteen voor rekening van het 
Oost-Indische Gouvernement verzonden. De geheele geschiedenis 
door is trouwens de Nederlandsche steenindustrie xeer stiefmoe
derJijkbehande]d geweestj veI1moedeJijk daar deze geen ,,]uxe
industrie" was, terwijl men de sociale helangen bij deze tak van 
inaustrie gemoeid, toentertijd nog niet inzag 80). 

Slechts met details als prijzen, formaten, duur vanhetsteenmaak
seizoen enz. bemoeiden zich Stad en Provincie 81), terwijl ook 

77) W. M. F. van Mansvelt, Geschied. d. Nederl. HandelMij, II, Haarlem 
1924, pag. 134. 

78) N. W. Posthumus, Statistiek v. d. in- en uitvoer v. Rotterdam in het 
jaar 1680, in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXXIV-1913, pag. 534. 

79) P. J. Dobbelaar, Een statistiek v. d. in- en uitvoer v. Rotterdam 
c.a. in 1753, in: Econ.-Hist.-Jb. VII-,1921, pag. 227. 

SO) Er zijn enkele gegevens over sociale toestanden v66r de 1ge eeuw 
te vinden in de reeds aangehaalde publicaties van Mej. van der Kloot Mey
burg in het Econ.-Hist.-Jb. XI en van Prof. Posthumus: J=:ene 16e eeuw
sche Enquete, in: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXIII. Voor de 1ge eeuw 
zij verwezen naar I. H. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in 
de 1ge eeuw, 2e dr. 's Gravenhage 1929, en: W. N. Schilstra, Vrouwen
arbeid in landbouwen industrie i. d. tweede helft d. 1ge eeuw. Diss. 
Amsterdam 1940. Niet onvermakelijk is hetgeen de "berugte" Pater Abra
ham van St. Clara (lets voor allen I, Amsterdam 1758, pag. 433) over de 
steenbakkers vermeldt: 

"Voor 't overige kan mel] van de Steenbakkers niet vee I quaads spree
ken, want deese arme Menschen moeten met vee) moeite haar broodt 
winnen; ook raaker1 zij seer selden in quaade geselschappen, om dat haare 
Hutten en Ovens midden in Steeden nog Dorpen gevonden worden, maar 
meest van deselve afgeleegen, soo datse bijna een kluisenaars leeven voe-
r n; nogtans zijnse niet ten eenemaal sonder gebreeken, en alschoonse zich 
driemaal wiesschen, soo besmettense nogtans andere, en weeten de halve 
steenen voor heele te tell en, ofse brandense soo slecht, dat mense met een ~ 
Braadworst aan tween soude kunnen slaan; doch de sulke sal de Duivel 
te zijner tijdt in sijn Oven weI gaar weeten te krijgen." 

81) Vgl. de verschillende placaetboeken. Verder b.v.: 
S. Coronel Sr., Het gildewezen in Fries!. Leeuwarden 1868, pag. 30. 



EEN ROMEINSCHE STEENBAKKERI] 
Uit: Oio. Ant. Rusconi, Della Archltettura, Venetia 1590 (Bib!. v. d.:Schr.) 

Rechts op de voorgrond is een werkman bezig stroohaksel door de klei te mengen. (Vgl. pag. 76, 
noot 81). Rechts op de achtergrond is een ander bezig de klei te "treden", terwijl hij de klei tevens met een 
soort stamper bewerkt. Naast hem is iemand 'bezig zand te zeven(?), bestemd om de steenvormen te 
"bezanden", waardoor de klei beter "Iost". Links-achter zijn twee werklieden bezig op een tafel de klei te 

"slaan" terwijl men er tevens water aan toevoegt. Op de voorgrond, links, dll vormtafel. 
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verordeningen om lukrake ont'grondingen door steenbakkerijen 
tegen te gaan werden uitgevaardigd 82). Pas Luzac gaf blijk, dat 
hij ook de steenindustrie van eenig belang achtte 83), terwijl 
lVeertig jaar later (in 1820) Gogel inzag, dat door stimulcering 
van export en beperking van import 66k de steenindustrie gebaat 
kon zijn; hij stelde daarom voor, het tarief van export op een h"Jf, 
dat van import op vijf procent van de waarde vast te steBen 84) • 

.oit laatste kan echter weinig beteekend hebben, daar wij tocnte:
tijd van import van baksteen nog weinig last hadden 85), ook at 

o. J. Veenstra, De oudste baksteenproducten in Friesland en de versehill. 
afmetingen, in: Oudh. k. Jb. 4e serie, jrg. 2-1933, pag. 113 e.v. 
J. C. Hendricks, Verpliehte produetiebeperkingen in de Oudheid, in: "Klei" 
jrg. 2

0

6-1934, no. 18. De titel van dit artikel is wei erg ongelukkig ge
kozen! Het handelt n.1. over het van overheidswege vaststellen van het 
steenmaakseizoen in de 14e tot 17e eeuw. Vormde men te vroeg in het 
voorjaar of te laat in het najaar steenen, dan bestond groote kans dat 
deze rauwe (ongebakken) steenen beregenden of bevrorenj hierdoor kreeg 
men minderwaardige steenen, hetgeen de Overheid wilde voorkomen. Het 
bakken der steenen kon het geheele jaar door gesehieden; hoewel hiervQor 
soms ook beperkende maatregelen golden. Zoo'n steenmaakseizoen, hetgeen 
men thans ook nog kent, is geen specifiek Hollandsch iets. Ook de 
Romeinen kenden dit reeds. In Itam! werden de steenen echter juist in het 
voor- en najaar gevormd, daar de te felle zonnestralen in de zomer, de 
steen en kapot zouden doen springen. Vgl. Vitruvius II, 3. De Romeinsche 
steen werd overigens in Vitruvius' tijd nog vaak ongebakken verwerkt; 
(Zie b.v. A. R. v. Aken, Nieuwe wegen in de Rom. woningbouw v. Sulla 
tot Domitianus, Utrecht z.j., pag. 4-5). Door de klei, waaruit de steenen 
gevormd werden, werd dan meestal stroohaksel gedaan, waardoor de 
(ongebakken) steenen sterker werden. Zie: E. D. v. Wijngaarden, op. cit 
pag. 13, 22-23. Ook in ons land werden wei ongebakken steen en verwerkt. 
In Brabant nog in de 1ge eeuw! Zie: J. A. v. d. Kloos, Indrukken uit de 
Nederl. Steenindustrie, in: De Bouwwereld, jrg. 7-1908, pag. 188. Vgl. ook: 
P. Chabat, La brique et la terroe euite, Paris 1881, pag. 82. 

82) S. J. Fockeman Andreae, Het Hoogheemraadsehap van Rijnland, 
Leiden 1934, pag. 153-154. 

83) E. Luzac, Hollands Rijkdom IV, Leiden 1783, pag. 70, 398-399. 
84) I. j. A. Gogel, Memorien en Correspondentien, Amsterdam 1844, 

pag.349. 
85) De massale invoer van Belgische steen in ons land begon pas in 

de loop der 1ge eeuw. Of ook de Belgische steenbakkerijen vroeger naar 
Overzee exporteerden, meen ik te maeten betwijfelen. Niet aileen omdat 
de Belgische steenindustrie toendertijd nog weinig belangrijk was, doch 
ook omdat haar produeten en in kwaliteit en in kleur verre bij de onze ten 
achter stonden (en nog staan!) Vgl. J. G. W. M. Verhandeling over het 
uitslaan en inwateren van binnenmuren en holbogen, Nijmegen 1827, 
pag. 30 e.v. Bovendien was de scheepvaart op Belgie in de 17e en 18e 
eeuw, vergeleken met de vaart op Holland, van weinig belang. 

0 1 

I 
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,bracht schipper Jan Ooedkoop in de jaren 1808-1813 geregeld 
partijtjes baksteen uit Belgie mee 86). 

Van beperking van onze baksteenexport zijn eveneens enkeie 
voorbeelden bekend. In 1777 werd door de Staten van Fries\clnd 
een verordening uitgevaardigd, waarbijexport van "wrakke" 
(zeer zacht gebakken) steen verboden werd "met het oog op de 
behoefte daarvan aan de zeedijken" 87); terwijl in de eerste heIft 
der 1ge eeuw het naar onze Kolonien te exporteeren kwant'llm 
baksteen jaarlijks van Overheidswege werd vastges'teld 88). 

HOOFDSTUK II 

AFZETLANDEN VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN IN 

NOORDOOST-EUROPA 

De tall ooze Nederlandsche en Vlaamsche architecten, die in de 
16e, 17e en 18e eeuw in Noord-Oost-Europa gewerkt hebben, 
danken hun vermaardheid niet aileen aan de hijzonder fraaie stijl, 
waarin zijn bo~wden, doch ook aan het verwerken, al of niet te
samen met natuursteen, van de Hollandsche kleurige en gele bak
steen. Bouwmeesters als de v. Steenwinckels, de Florissen, de v. 
Opbergens, Vredeman de Vries, van Paaschen enz. waren in ge
heel Europa beroemd; evenals onze Ingenieurs en Waterbouw
kundigen. 

Ons doel is echter niet een opsomming te geven van al deze 
kunstenaars en hun bouwwerken; hoe interessant dit ook zoude 
zijn 89). Wij willen ous slechts bezig houden met het materiaal, 
waarinede zij zooveel schoous tot stand gebracht hebben: de 
Nederlandsche baksteen. 

I NOORD-WEST-DUITSCHLAND 

Oost-Friesland 

Het dichtst tegen onze grenzen aan Jigt het gebied van Oost:.. 

86) J. C. Westermann, Kagen, clippers enz., pag. 22 e.v. 
87) O. A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek v. Friesland I, Leeuwarden 

1930, pag. 300. 
88) P. W. L(othes), Steen- en pannebakkerijen, in: Tijdschr. v. Oe

schied., Oudheden en Statistiek v. Utrecht, jrg. 5-1839, pag. 104. Zie 
hierna onder: Nederl. Oost-Indie. 

89) Het wordt ook tijd, dat er eens een boek verschijnt over onze 
waterbouwkundigen en v'estingbouwers, die in het buitenland werkten. 
Doch allereerst mogen onze architectenen hun bouwwerken door een 
Hollandsch boek beter bekend worden! Vergeleken met de Duitsche, is de 
Hollandsche literatuur hierover bedroevend schaarsch. . 
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Friesland, met als voomaamste havenstad: Emden. Reeds sinds 
de 12e-13e eeuw waren hier steenbakkerijen gevestigd 90), welke 
echter zeer primitief waren ingericht en welker capaciteit gering 
was 91

). Vaste omrilUurde ovens, zooals wij deze reeds in de 14e 
eeuw op onze steenbakkerijen ken den, had men er nog weinig; 
men bakte er de rauwe steenen door deze op elkaar te stapelen, er 
,brandstof tusschen te doen en het geheel aan te steken; iets wat 
men bij ons een "Ieugenoven" noemde 92). Het groote ,aantal 
van dergelij.ke kleine fabriekjes leverde echter een niet onaanzien
lijk kwantum steenen op 93). Afzet yond men, evenals de Neder
landsche steenbakkerijen, in Denemarken, de Oostzeelanden, 
maar vooral in de, in de nabijheid gelegen, groote Hanzestedenj 
echter met dit verschil, dat de Oost-Friesche steenbakkerijen in 
hoofdzaak, de onze pas op de tweede plaats voor overzeesche 
afzet werkten 94). 

Wat de kwaliteit van het Oost-Friesche product betreft, deze 

90) F. W. Beekmann, Geschichte d. Ostfriesischen Ziegeleien, Soltborg 
1934, pag. 25 e.v. 

91) Hoe onbelangrijk de steenbakkerijtjes hier, zoowel als in Groningen 
waren, moge hieruit blijken, dat de 70 steenbakkerijtjes in deze twee 
provincies gelegen, in 1811 met 577 arbeiders, in totaal 12 millioen stee
nen en pannen produceerden, tegenover de 49 Zuid-Hollandsche steenbak
kerijen, welke met 864 arbeiders in hetzelfde jaar 650 millioen maakten. 
(d' Alphonse, op. cit. pag. 246). 

92) W. B. van der Kloot Meyburg, Een productiekartel enz. pag. 2!Oi 
een leugenoven is echter geen veldoven; het is eigenl'ijk heelemaal geen 
oven. Vg!. W. j. A. Arntz, Nijmeegsche steenbakkerijen in de eerste helft 
d. 16e 'eeuw, in: "Klei" jrg. 35-1943, no. 16, pag. 62. ,Een veldoven is 
een vaste, ommuurde oven. Zie afbeelding in: B. v. d. Kloot Meyburg, 
Eenige gegevens over de HoI!. steenind. pag. 83. Over de ontwikkeling 
der oventypes zie: J. A. v. d. Kloes, Onze bouwmaterialen II: Kunststeen, 
2e dr. Maassluis z.j. pag. 72 e.v. De eerste continue-oven was een Duitsche 
uitvinding (Hoffmann u. Licht) en dateert van 1852. Merkwaadig is dat 
F. W. v. Gendt j. Gz., De behandeling en zamenstelling d. voorn. metsel
werken, Gouda 1862, pag. 21 vermeldt, dat de Heer de Buisson du Vignon 
reeds "jaren gel eden" te Parijs had voorgesteld "Iangwerpige-eironde 
ovens" te bouwen en dat zijn verhandeling door de Ac. v. Wetenschappen 
te Parijs was bekroond. De Bib!. Nationale te Parijs dee Ide mij echter 
mede, dat al haar pogingen om Auteur en Verhandeling op te sporen, 
tevergeefs waren geweest, zoodat de mededeeling van v. Gendt blijkbaar 
onjuist of onvolledig is. I 

93) B. Hagedorn, Ost-Friesland Handel u. Schiffart im 16. jhdt. (= 
Abh. z. Verkehrs- u. Seegesch. III) Berlin 1912, pag. 27 e.v. (= Hage
dorn I). 

94) F. Arends, Ostfriesland u. Jever, I, 2e Auf!. Hannover 1820, pag. 138_ 
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was blijkbaar minder dan die van onze baksteen. Het oudste ge
geven, dat wij over baksteenexport naar Oost-Friesland hebben, 
betreft n.l. een lading vloersteenen (= plavuizen, dus haroe stee
nen), welke in 1439 naar Norden verzonden werd. In dat jaar gaf 
Philips v. Bourgondie verlof aan den pdor van de Predikerorde te 
Norden om te Utrecht "twee Rijnschepen te doen laden met een 
dee I stoelen, dienende in <len Koor van der Kercken in synen 
Cloistre te Noorden, een deel vloerstienen ende kalcen een aem 
wijns tot sangwijn" 95). Ook kwam een schipper Derick Hoedes 
uit Haren in het begin der 16e eeuw bijna jaarlij<ks met een lading 
vloersteenen naar Emden, waarvoor hij iedere keer 11 Rijnland
sche guldens ontving 96). 

De kwaliteit en het fraaie uiterlijk van onze baksteen zullen 
ook weI de redenen geweest zijn, dat voor de bouw van het Raad
huis te Emden, waarvan Laurens v. Steenwinckel de architect 
was, omstreeks 1575 ,,9250 Holl. steen zu 2 Th .... 54 diibbelde 
HoIl. steen zu 31-4 gl., en 11.000 pannen zu 13 gl." werden aan
gekocht 97). 

Sommige woningen te Emden zijn eveneens van Hollandsche 
baksteen, n.1. van kleurige "Leidsche" steen gebouwd; aan het 
Raadhuis zijn daarentegen ook "gele Leidsche" steenen ver
werkt98). 

Van veel beteekenis is onze export naar Oost-Friesland zeker 
niet geweest, doch veel last van concurrentie zullen wij van de 
Oost-Friesche steenbakkers evenmin ondervonden hebben. Wei 
verzonden wij naar Emden vee I kalk, terwijl ook uit het Rijnland 
afkomstige leisteen, voor dakbedekking, vanuit Kampen (b.v. in 
1508, 1509) wel"d aangevoerd 99). 

95) H. A. Poelman, op. cit. I Ie st., no. 1390. 
96) B.. Hagedorn I, pag. 49. De in 1439 en in het begin der 16e eeuw 

verzonden vloersteenen zouden ook natuursteen geweest kunnen zijn, doch 
baksteen lijkt mij waarschijnlijker. 

97) F. W. Beekmann, op. cit. pag. 18; dus niet, zooals Beekman meent. 
omdat de Oost-Friesche steenbakkerijen niet voldoende konden leveren. 

98) K. Miihlmann, Das Wohnhaus Alt-Emdens yom 15. bis 19. Jhdt. 
Diss. Bromberg 1913, pag. 23. De "gele Leidsche" steen en zijn Friesche 
of Zuid-HoIlandsche-IJssel-steenen geweest, daar de Leidsche-Rijnsteenen, 
evenals de Utrechtsche en Groningsche roodkleurig waren. Vgl. Volledige 
Beschrijving v. aIle Konsten, Ambachten... XXIII: De Bouwmeester, 
Dordrecht 1806, pag. 49 e.v. 

99) B. Hagedorn I, pag. 53-54. 
100) B. Hagedorn, Ostfrieslands Handel u. Schiffart yom Ausgang d. 16. 
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Bremen en Hamburg 
neze beide Hanzesteden hebben evenmin tot onze groote bak

steenafnemers behoord. De meeste op Bremen varende Emder 
schippers brachten hier geregeld de benoodigde steenen van de 
Oost-Friesche steenbakkerijen aan lOO). Ook Hamburg zal wei 
een vaste klant van deze steenbakkerijtjes geweest zijn, of schoon 
in 1615 door Graaf Ernst. v. Schauenburg voor de restauratie 
van zijn hij Hamburg gelegen kasteel, Hollandsche pannen en 
wellicht ook baksteen, gebruikt zijn 101). Wij hadden echter, 
evenals naar Emden, een belangrijke kalkexport, niettegenstaande 
de Hamburgsche Stadskalkbranderijen, welke aan hare Holland
sche concurrenten vele onaangenaamheden bezorgden 102). 

Omstreeks 1800 werd vanuit Holland veel turf naar Hamburg _ 
verzonden, daar bij levering deF turf in Holland zelf, zooveel 
accijns betaald moest worden 103), dat men de turf beter kon 
exporteeren; hetgeen vanzelfsprekend een doorn in het oog was 
van de Hollandsche steenbakkers 104). 

Ook in deze beide steden waren verschillende Hollandsche 
bouwwerken te vinden, met name de Raadhuizen. Het bewind van 
Alva en vele andere tijden van onrust 11). de NederIanden droegen 
er toe hij, dat in den loop der zestiende eeuw vele bouwmeesters 
de wijk naar deze steden namen, waar rust en welvaart heersch
ten, die de lust tot bouwen aallwakkerden 105). 

Sfeeswij k-H olstein 

Reeds in den Karolingischen tijd bestond een druk handels
verkeer tusschen Oroningen-Friesland en Sleeswijk-Holstein, en 
in de Middeleeuwen kwamen vele goederen (o.w. natuursteen) de 
Rijn af, en vonden via Nederland hun weg naar Holstein. 

Jhdts bis z. WestfiU. Frieden (= Abhandl. z. Verkehrs- u. Seegesch. VI), 
Berlin 1912, pag. 219. (= Hagedorn II). 

101) P. von Hedemann-Heespen, Der Zustand d. Herrschaft Pinneberg 
nach d. Reunion bis urn 1700, in: Zeitschr. f. Schlesw-Holst-Oesch. Bnd. 
37, Leipzig 1907, pag. 99. 

102) E. Baasch, Hamburg u. Holland im 17. u. 18. ]hdt., in: Hansische 
Oesch. BI. XVI-191O, pag. 83. 

103) Over turfaccijns in verband met de steenbakkerijen enz., zie: J. C. 
Hendricks, Rondom de Turf ton, in: "Klei" jrg. 36-1944, nos. 2-3. 

104) L. van Nierop, Eene enquete in 1800 enz. pag. 309. 
105) A. W. Weismann, Oeschied. d. Nederl. bouwkunst. Amsterdam 

1912, pag. 295. 

/ 
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De geheele streek was van ouds een vestigingsgebied van de Hol
landers. Geen landstreek heeft in de 16e en 17 e eeuw zooveel 
Hollandsche kolonisten gekend als Eiderstedt. Vooral in Tonn'ig 
kwamen vele Hollanders zich vestigen 106). 

Hollanclsche bouwmeesters en waterbouwkundigen werkten er 
bij tientallen. Hollandsche baksteenbouw was in het geheele land 
te vinden; 'in Krempe, Husum, Tondern, maar vooral in Glilck
stadt en Friedrichstadt 107). 

In de tweede hetft der 16e eeuw stond Holland aan de spits 
onder de handeldrijvenden aan Sleeswijk-Holsteins Westkust. 
Wij waren er de grootste afnemers, terwijl wij tal van producten, 
voornamelijk minder waardevolle artikelen als steenen, pannen 
en andere bouwmaterialen er heen brachten 108). 

De meest Hollandsche stad in deze streek is het reeds ge
noemde Friedrich-stadt. Wij willen bij de bouwgeschiedenis van 
deze stad, welke geheel op Hollandsche· wijze is aangelegd 109), 

wat langer stil staan. 
Op 24 September 1621 Iiet de Antwerper koopman, Willem van 

:den Hove, Heer van Wedde, door zijn zoon Antonius de eerste 
steen leggen van Friedrichstadt, zoo genoemd naar Friedrich II 
van Gottorf. Van den Hove had n.!. een groot aantal kolonisten, 
Remonstranten en koopJieden uit Holland, doen overkomen. De 
leiding bij de bouw der stad had Hendrik Rautenstein, waarschijn
Iijk eveneens van Hollandsche afkomst. 

Men Iiet groote partijen klinkers, roode en gele metselsteenen, 
enz. uit Finsterwolde in Groningen door Emder schippers afha
len. Men yond dus blijkbaar de Emder steen niet goed genoeg! Uit 
zandsteen gehouwen -gevelsteenen, schoorsteenmantels, houtwerk 
enz. werden uit Amsterdam aangevoerd. Intusschen wilde Van 
den Hove ook weI een extraatje aan de bouw verdienen. Hij vroeg 
daarom vergunning, een steenbakkerij te mogen oprichten, het
geen werd toegestaan. Reeds in 1622 begon de steenbakkerij te 

106) E. George, Die wirtschaitl. u. kulturellen Beziehungen der West
kiiste Schlesw.-Holst.'s zu d. Nieder!., in: "Nordelbingen" Bnd. I, Flens
burg 1923, pag. 222 e.v. 

107) A. Haupt, Bau- und Kunstdenkmliler Schlesw.-Holst. 2 Biinde, Kiel 
1888*). 

108) A. Jurgens, Zur Schlesw.-Holst.er Handelsgesch. d. 16. u. 17. Jhdts 
(= Abh. z. Verkehrs- und Seegesch. VIII) Berlin 1914, pag. 185 e.v. 

1(9) H. Schmidt, Bilder aus d. Geschichte d. Stadt Friedrichstadt a. d. 
,Eider, Friedrichstadt 1921, pag. 64 e.v. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 6 
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leveren. Daar Van den Hove zijn leveringsverplichtingen niet op 
tijd nakwam en de steenprijzen opdreef, wilde de Stad zelf een 
steenbakkerij gaan oprichten; niettegenstaande heftige protes
ten van Van den Hove. In 1624 ontbood de Stad Comelis Her
man Preit, een Hollander, dieeen onderzoek moest instellen naar 
de geschiktheid van de klei voor steenfabrikage. De proefsteenen 
van deze grond gemaakt, vielen gunstig uit, zoodat de steen
bakkerij werd opgericht (1625). Veel plezier schijnt de stad er 
niet van gehad te hebben, want een jaar later deed zij deze weer 
van de hand. Een strooman van Van den Hove kocht haar op 110). 

Een groot gedeeJte der in Friedrichstadt gebruikte baksteenen 
is dus van Hollandsch fabrikaat geweest. De inheemsche steenen 
waren z66 slecht en sloegen zoo leeJijk uit, dat men er al spoedig 
toe over is moe ten gaan, de van deze steenen gebouwde gevels met 
cement aan te smeren 111). 

Van de oorspronkelijke Hollandsche bebouwing is weinig be
waard gebleven. Waarschijnlijk is er thans heelemaal niets meer 
van over! 

Het eveneens reeds genoemde Olilckstadt werd in 1617 door 
Christiaan IV van Oenemarken gesticht. Ook deze stad werd ge
heel door Hollanders gebouwd, doch reeds spoedig na de stichting 
werd de stad verwoest 112). 

Noord-Friesland 

Oit gebied, gelegen aan de Zuid-West-grens van het tegen
woordige Oenemarken, stond eveneens van oudsher in handels
relatie met de Nederlanden 113). Ook hierheen zullen waarschijn
Iijk baksteen en pannen vanuit ons land verzonden zijn. 

II DE SCANDINAVISCHE LANDEN 

Denemarken 

Een zeer belangrijke plaats onder de afnemers van onze bak
steen heeft Denemarken .ingenomen. Onze betrekkingen met dit 

110) W. Rehder, Altholl. Bauweise in Friedrichstadt a. d. Eider, in.: 
"Nordelbingen" Bnd I, Flensburg 1923, Pag. 166 e.v. 

111) Id., pag. 204. 
112) A. C. Lucht, Oliickstadt o. Beitr. z. Oesch. dieser Stadt. Kiel 

1854*). Heirnatbuch d. Kreises Steinburg, Bnd. II, 1925*). 
113) Chr. Jensen, Niederl.-Nordfriesche Beziehungen, in: "Die Tat" 

Bnd. VIII pag. 1104 e.v. 
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land dateeren uit even oude tijden als die met de Noord-Duitse-he 
'landen. 

Vonden wij over de 14e en 15e eeuw, wat baksteenexport naar 
dit land betreft, ge'en gegevens, des te belangrijker zijn de feiten 

", die vermeld staan ov'er de 16e en 17e eeuw 114). In Denemarken 
regeerde omstr. 1520 Koning Christiaan II, die in zeer vriend
sehappelijke relatie stond met den bekenden Amsterdamsehen 
Humanist 115) en bankier Pompejus Oecoj aan de meeste lezers 
wei bekend door het prachtige, door Dirck Jacobsz. geschilderde 
portret 116)'. 

Occo, door Christiaan II begunstigd, dreef groote zaken met 
Denemarken en andere Scandinavische landen, waar hij tal van 
agenten ha'dj o.a. Sybrechtje Willemsz, die later, nadat haar 
dochter Duveke Christiaans minnares geweest en vermoord was, 
de Raadsvrouwe en Minister van Koning Christiaan werd. In 
deze functie heeft zij o.m. bevolen, dat de huizen, althans de 
gevels, in Denemarken van baksteen moesten worden opgetrok
kenj terwijl zij, tevens begrijpend dat hierdoor de vraag naar, 
en dus deprijs van de baksteen zou stijgen, een maximum prijs 
voor baksteen vaststelde 117) ! 

Occo bewees aan Christiaan II de diensten van een "factor", 
handelsagent. Hij kocht en verzond voor hem naar Denemar-ken 
allerlei waren: buskruit, ijzer, cement, steenen enz. 

Zoo werden in 1520 per schipper Paul v. Campen aan Sybrech 
Willemsdr verzonden: ,,12000 Goudske steen, dat duysent 12 st., 
ende ein st. van duysent an bort tho bringen; mer: 5 duysent leyds
ke klinkers, dat dusent ein Philippus-gulden, ende ein st. van voe
ren vant duysent" 118). Ook pannen werden door Occo naarUene
marken verscheept. Echter moeten de 4000 pannen die Harmen te 
Enkhuizen voor Jurgen Scriver "liet maken" ,en welke 62 gulden 
en 10 st. kostten, weI heel bijzondere pannen geweest zijn. Boven-

114) Wij wezen er in het begin reeds op (pag. 68 noot 49) dat b.v. de 
Sonttolregisters geen gegevens over baksteenexport naar Denem. bevatten. 

115) J. F. M. Sterck. Onder Amsterdamsche humanisten, Hilversum
Amsterdam 1934, pag. 23 e.v. 

116) G. J. Hoogewerff, De Noord-Nederl. ,schilderkunst III. 's Graven
hage, 1939, pag. 533. 

117) A. N. J. Fabius, Sigbritte Willemsz, in: Jaarversl. v. h. Kon. Oudh. 
k. Gen. Amsterdam XLV-1903, pag. 26. 

118) G. W. Kernkamp, Rekeningen v. Pompejus Occo, in: Bijdr. en 
Med. Hist. Gen. XXXVI-1915, pag. 264, 275-276. 
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dien is het vreemd, dat deze pannen te Enkhuizen gemaakt zouden 
zijn. Veeleer zijn dit pannen geweest, welke naar Enkhuizen wa
ren aangevoerd. Al eerder werd vermeld, dat ,in de N-Hollandsche 
'havens baksteen en pannen in voorraad werden gehouden om als 
ballast mede te geven. Ook in Hoorn b.v. moeten geregeld steenen 
in voorraad zijn geweest, want bij de watervloedin 1675·1aadde 
men er schepen mee, welke men voor het in den dijk geslagen gat 
liet zinken 119). 

Of ook de 16e eeuwsche Nederlandsche kolonisten te Amagar 
afnemers van onze baksteen geweest zijn, is niet zeker. Vermoede
lijk bouwden zij hun huizen van de daar ter plaatse overvloedig 
aanwezige kalksteen; een materiaal waarin zij ook handel dreven. 
Van hun bouwwerken is niets meer over, terwijl ook afbeeldingen 
ervan onbekend zijn 120). 

Een honderd jaar later trad wederom een merkwaardig man 
als bemiddelaar tusschen den Deenschen Koning en de Neder
landen op. Het was de Hollandsche Ridder Theodoor Rodenburg. 
Deze verscheen in 1619 te Kopenhagen om zijn diensten aan den 
Koning, Christiaan IV (den bouwer van Glilckstadt) aan te bie
den. Hij betoogde dat Denemarken moest zorgen, minder van het 
,buitenland afhankeJijk te worden. Hiertoe moesten bekwame vak
iieden uit aIle landen naar Denemarken worden gehaald om een 
eigen Deensche industrie op te bouwen enz. Doch laten wij Ro
denburg zelf aan het woord: "Aenghesien dat de meeste steen 
die hier te lande gebruyct wordt, van Holland, Vriesland en 
andere quartieren komen moet, heb ik ghepractiseerd of men -gheen 
meesters steenbakkers en kneghts van Hollandt zoude kunnen 
bekomen om hier in Denemarken te komen wonen en allerhande 
soorten van steenen, pannen, estricken en figuursteenen te bak
ken" 121). De Koning had der wei ooren naar, doch of deze plan
nen ooit verwezenlijkt zijn, weten wij niet. Wij vermoeden echter 
dat. indien de steenbakkerijen inderdaad zijn opgericht, deze een 
even groote mislukking geworden zijn als h.v. de steenbakkerij 
te Friedrichstadt. Het is nJ. wel,merkwaardig, dat aile belangrijke 

119) G. A. Gabbema, Nederl. watervloeden, Gouda 1703, pag. 339. 
120) J. van Hinte, Een Nederl. nederzetting in Denemarken, in: Tijdschr. 

v. h. Kon. Aardr. k. Oen. 2e reeks LV-I938, pag. 14, 54 e.v. 
121) O. W. Kernkamp, Memorien v. Ridder Theodoor Rodenburg, in: 

Bijdr. en Meded. Hist. Oen. XXIII-I902, pag. 221 e.v. 
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Deensche baksteenbouwwerken, voor zoover na te gaan, niet van 
'inheemsche, doch van buitenlandsche steenen gebouwd zijn! 

Tenslotte hebben zich in 1673, oP. verzoek van den Koning, 
Abraham Wilst en Cornelis van der Veer, een Hollander, ten 
Westen van Kopenhagen gevestigd en daar een tegelfabriek op
gericht 122). 

De belangrijkste Deensche bouwwerken uit de 17e eeuw zijn 
het slot Kronborg bij Helsingor, het slot Fredriksborg, 20 km ten 
Westen van Helsingor, het slot Rosenborg en de Beurs te Kopen
hagen 123). 

Kronborg werd in 1631 op de rulnes van het door de Neder
landers Hans van Steenwinckel en later Hans van Paaschen (of 
Paaske) ,in de 16e eeuw gebOuwde slot, opgericht. De buiten
gevels werden weliswaar bekleed met zandsteen, doch enorme 
massa's baksteen uit Friesland en vooral uit Emden werden hier
aan verwerkt 1'24). 

Met de bouw van het nieuwe Slot Frederiksborg werd in 1602 
begonnen. Het geheel 'is gebouwd van baksteen "welke van een 
iets grooter formaat is dan onze Waalsteen, doch kleiner dan de 
Middeleeuwsche moppen. De kleuris van een fraaie afwisseling, 
vrij sterk rood". Vit deze beschrijving zou te concludeeren zijn, 
dat deze baksteen van Hollandsch fabrikaat waSj temeer daar 
ook de voor vloerbedekking en wandbekleeding gebruikte tegeJs 
uit Holland afkomstig waren 125). 

Rosenborg, in 1608-1617 gebouwd, is eveneens een baksteen
bouwwerk. Mogelijk is ook hieraan Hollandsche baksteen ver
werkt. 

De Beurs te Kopenhagen, waarvan de bouw in 1620 begon, 
is eveneens van baksteen opgetrokkenj "voor de gevels werd -
een omstandigheid waarop hier speciaal gewezen moge worden -
Hollandsche baksteen gebruikt" 126). 

Ook tal van woonhuizen en minder beJangrijke kasteelen, ker-

122) J. van Hinte, op. cit. pag. 30. 
123) D. F. Slothouwer, Bouwkunst d. Nederl. Renaissance in Denemar-

ken, Amsterdam 1924, pag. 62 e.v. 
124) B. Hagedorn II, pag. 12. 
125) D. F. Slothouwer, op. cit. pag. 98, 111. 
126) Id. pag. 136. 



86 EXPORT VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN 

k~n enz. zijn in Denemarken door Hollandsche bouwmeesters 
met Hollandsche baksteen gebouwd 127). 

In de 18e en 1ge eeuw zij n eveneens nog steeds steenen door 
ons naar Denemarken verzonden; doch minder dan in vooraf
gaande eeuwen 128 ) . 

Noorwegen 

Over onze baksteenexport naar Noorwegen hlijkt nergens iets 
bijzonders vermeld te staan. Toch schijnt onze export van bak
st~en en kalk ook daarheen belangrijk geweest 1:e zijn 129) en 
"goede rekeningen" gegeven te hebben 130). Verreweg de meeste 
schepen waren in de 17e eeuw bij het binnenvaren in Noorsche 
havens met ballast gel aden 131), welke voor eengroot gedeelt~ 
ongetwijfeld uit baksteen zal hebben bestaan. Ook in het begin 
der 1ge eeuw verstuurden wij nog vele producten onzer steen- en" 
pannenbakkerijen daarheenjindien wij tenminste Nemnich, die 
in dien tijd ons land bezocht, mogen gelooven 132). Deze reiziger 
was anders weI goed ingeJicht, want het is merkwaardig dat hij 
weet mede te deelen, dat ten tijde dat hij in Holland was, proeven 
werden genomen om de voor de zeeweringen benoodigde natuur
steenblokken te vervangen door gebakken steenen van groot 
formaat 133). 

Omgekeerd vie len jaarlijks een groot aantal schuiten de Zui
derzeehavens binnen met Noorsche basaltblokken geladen, be
stemd voor het onderhoud der zeedijken 134). 

127) A. A. Kok, Nederl. bouwkunst langs de Oostzee, Goes 1918, pag. 
35 e.v. 

128) d' Alphonse, op. cit. pag. 378. 
129) A. J. L. van den Bogaerde van ter Bruggen, Proeve over de be

langrijkheid v. d. handel I, 's Gravenhage 1845, pag. 296. 
130) Is. Ie Long, De Koophandel v. Amsterdam II, 7e dr. Rotterdam 

, . 1753, pag. 228. (In de vroegste drukken, b.v. de 4e van 1724, vermeldt Le 
Long dit nog niet). 

131) G. W. Kernkamp, Verslag v. een onderzoek in Zweden, Noorwegen 
en Denemarken naar Archivalia enz. 's Gravenhage 1903, pag. 181. 

132) Ph. A. Nemnich, Tagebuch einer der Kultur u. Industrie gewidme
ten Reise IV, Tiibingen 1809, pag. 237. 

133) W. J. A. Arntz, Gebakken Steen-glooiingen, in: "Klein jrg. 35-
1943, no. 8 (met aanvulling in no. 14). Baksteenen dijkbekleedingen kende 
men overigens reeds omstreeks 1400 te Vlaardingen, Zie: Th. F. J. A. Dolk, 
Geschied. v. h. Hoogh. raadsch. Delfland, 's Gravenhage 1939, pag. 431. 

134) L. van Nierop, Amsterdams Scheepvaart i. d. Franschen Tijd, in: 
Jb. Amstelodamum XXI-1924, pag. 121. 
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Zweden 

AIs laatste, maar daarom nog niet de minste Scandinavische 
klant van onze steenbakkerijen komt ~weden. Ook hier waren 
reeds vroeg in de 16e eeuw vele Nederlandsche bouwmeesters 
",erkzaam 135), waardoor ook Zweden de invloed van onze 
Renaissance-(baksteen)architectuur onderging 136). Oat de be-

l 

trekkingen tusschen Zweden en ons land levendig waren, moge 
blijken uit de stichting van de Stad Gotaborg. De Nederlanders 
wilden omstreeks 1580 in Zweden een Stapelplaats hebben, en 
toen Karel IX daarom besloot op een eilandje aan de monding 
van de Gota-elf een stad te bauwen, had dit letterlijk een koloni
satie 'Van Hollanders ten gevolge. De nieuwe stad werd reeds 
enkele jaren na haar stichting door de Denen verwoest, doch in 
1619 werd een nieuw Gotaborg gesticht; thans op den linker 
oever van de Gota-elf. De stad werd geheel op Hollandsche wijze 
gebouwd; tal van Hollanders kwamen er zich vestigen 137). 

Waarschijnlijk zal bij de bouw van deze stad veel Hollandsche 
baksteen gebruikt zijn, want onze baksteenexport naar Zweden 
was in die jaren aanzienlijk 138). Zelfs z66 aanzienIijk dat men 
nog honderd jaar geleden een gebakken steen in Zweden niet 
anders noemde dan "Hollandsk kIinkert" 139). Ook het groote 
kasteel te Finsprong, gebouwd door een der zoons van den be
kenden Lodewijk de Oeer is gebouwd van "uit Holland aange
voerde gebakken steenen" 140). 

III DE OOSTZEELANDEN 

Mecklenburg 
Het hertogdom Mecklenburg, met de oude havensteden Rostock 

en Wismar en de aangrenzende Vrije Stad Lubeck, was reeds in 
de vroege Middeleeuwen een belangrijk handelsgebied, 

135) D. F. Slothouwer, op. cit. pag. 18 e.v. 
136) Upmark, Die Architektur d. Renaissance in Schweden, 2 Bnde, 

1896-1901*). 
137) E. Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden, 

Leiden 1901, pag. 19 e.v. 
138) E. W. de Rooy, Geschied. v. d. ~ederl. Handel, Amsterdam 1856, 

pag.479. 
139) L. (J. W. de Geer v. Jutphaas), Lodewijk de Geer, eene bijdrage 

t. d. Handelsgeschied. v. Amsterdam i. d. 17e eeuw, 's Gravenhage 1834, 
pag. 150. 

140) Id. pag. 35 noot 1. 
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Reeds zeer vroeg hestond hier een inheemsche baksteenarchitec
tuur waarvan de Dom te Doberan (1298-1368) een der 'belang
rijkste overblijfselen is. Vit de dertiende eeuw dateert eveneens 
de St. Nicolaikerk te Rostock. Het interessante van deze kerk is, 
dat hieraan gele baksteen verwerkt is; in tegenstelling met de 
Dom te Doberan en andere vroege bouwwerken, welke van don-
kerroode inheemsche baksteen zijn opgetrol1en 141). . 

Deze gele steenen komen tegenwoordig in Mecklenburg nergens 
meer voor of schoon ook in den Renaissance-tijd gele steenen, van 
J<leiner formaat, aan woonhuizen in Mecklenburg gebruikt zijn. 
Het zoude derhalve zeer goed mogelijk zijn dat reeds aan de St. 
Nicolaikerk uit de dert:ende eeuw, van elders aangevoerde bak
steen verwerkt is en weI hoogstwaarschijnlijk Friesche baksteen! 
Hiermede zouden wij het oudste gegeven over onze baksteen
export gevonden hebben. 

De aan de Renaissance-woonhuizen te Rostock gebruikte kleine 
gele steenen zij'll ongetwijfeld eveneens Friesche of Zuid-Holland-
sche J jsselsteenen geweest. . 

Deze verklaring voor de aan de St. Nicolaikerk gebruikte gele 
baksteen is veel aannemelijker dan te denken, zooals Schlie doet, 
aan een plaatselijke steenbakkerij, welke als enkeling gele stee
nen produceerde, en welke bovendien eeuwen lang bestaan zou 
moeten hebben om in de 13e eeuw de gele st'eenen aan de kerk en 
in de 16e eeuw de steenen aan de woonhuizen te kunnen leve
ren 142). Immers reeds iQ de 13e eeuw bestond een druk handels
verkeer tusschen Holland en de Oostzeelanden, zoodat baksteen
verschepingen reeds in dien tijd niet tot de onmogelijkheden be-
hoorden 143). . 

Het ware ook de moeite waard eens na te gaan of de te Rostock 
gevestigde Broeders des Gemeenen Levens, die in zoo'n nauwe 
betrekkingen met de Nederlanden stonden, aan hun in de 15e 
eeuw 'gebouwd Fraterhuis Hollandsche baksteen gebruikt heb
ben! Wellicht is ook het Hollandsche Dominicanenklooster te 

141) H. Much, op. cit. pag. 18 e.v. 
142) Fr. Schlie, Die Kunst .. u. Geschichtsdenkmliler d. Grossherzogthums 

Mecklenburg-Schwerin I, Schwerin i. M. 1899, pag. 134. Ook Schlie, even
als zoovele anderen, sch1jnt dus nooit van baksteenimport in de Oostzee
Janden gehoord te hebben. 

143) P. A. Meilink, op. cit. pag. 79 e.v. 
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Rostock geheel of gedeelteJijk van Hollandsche baksteen ge
bouwd 144). 

In de 16e eeuw waren hier verschillende Nederlandsche bouw
meesters werkzaam, zooals Philip Brandin uit Utrecht en Evert 
Piloot uit Emden, onder wier lei ding kasteelen en andere bouw
werken tot stand kwamen 145). Beroemd is o.m. de "Furstenhof" 
te Wismar, een baksteenbouwwerk met I taliaansche terracotta 
ornamenten 146). 

In Lubeck, dat nooit in bepaald vriendschappelijke betrekking 
tot zijn grootste concurrent Holland heeft gestaan, ook al noop
te de SonttolpoIitiek der Deensche koningen later tot samenwer
king 147), waren eveneens vele Hollanders gevestigd. Waarschijn
Jijk zullen ook hier Hollandsche baksteenen gebruikt zijn. Het 
Raadhuis en vele andere bouwwerken getuigden ook hier van het 
talent der Nederlandsche bouwmeesters. 

Pommeren en Brandenburg 
De belangrijkste havenstad van Pommeren is Stettin. Hier 

schijnen nog oude fraaie baksteengevels te bestaan, welke wel
licht van Hollandsch materiaal zijn opgetrokken, daar de latere 
huizen, bIijkbaar van leeIijke inheemsche baksteen gebouwd, aile 
zijn aangesmeerd 148). Toch werden vanuit Stettin in de 18e eeuw 
steenen naar Libau, Kurland en Riga geexporteerd 149); in 1739: 
122.500 metselsteenen en 5000 pannen; in 1740: 103.500 metsel
steenen en 13.000 pannen 150). Het zou echter ook mogelijk zijn, 
daar de inheemsche baksteen bIijkbaar zoo leelijk was, dat deze 
vanuit Stettin verscheepte partijen baksteen geheel of gedeelteIijk 
urt Holland kwamen en dus slechts via Stettin werden verder 
gezonden. Immers, evenals in andere Oostzeehavens, kwamen 
hier veel meer schepen in ballast dan met handelswaren geladen 
de haven b'innengeloopen 151). Voor deze verondersteIling pleit 

144) A. Hulshof, Verslag v. een onderzoek te Rostock enz. 's Oravenhage 
1909, pag. 38, 33-34. 

1.45) Fr. Schlie, op. cit. II pag. 202 e.v., 531 e.v. 
146) F. Sarre, Die Fiirstenhof zu Wismar, Berlin 1890*). 
147) O. W. Kernkamp, De Sleutels v. d. Sont, Diss. 's Oravenhage 1890, 

p. 11. 
148) Th. Schmidt, Oesch. d. Handels u. Schiffart Stettins, in: Baltische 

Studien XIX Heft 2, pag. 5. 
149) Id. XXI, Heft 2, pag. 197. 
150) Id. XIX, Heft 2, pag. 89. 
151) Id. XXI Heft 2, pag. 233 e.v. 

, 
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ook, dat bij de in den Franschen- en na-Franschen tijd vermelde 
industrieen in en om Stettin, steenbakkerijen ontbreken 152); zoo
dat misschien ook in vroegere eeuwen in deze streek steenbakke
rijen onbekend waren. De leelijke baksteen was dan 66k van 
elders, .b.v. van Oost-Friesland, afkomstig. Anderszijds heeft Stet
tin in 1920 drie groote steenbakkerijen, welk~ bijna 1000 arbeiders 
in dienst hebben 153). Daar hieruit hlijkt dat de klei daar ter 
plaatse voor steenfabrikage geschikt is, zou het vreemd zijn 
als hiervan vroeger geen steenen gebakken werden. Bovendien 
worden i!1 Stettin ook heel oude bestratingen van gebakken klin
kers gevonden 154), hetgeen eveneens voor het bestaan van een 
oude inheemsche sfeenbakkerij kan pleiten. Een definitief oordeel 
is, bij gebrek aan voldoende gegevens, niet te veil en. 

In het aangrenzende Brandenburg, waar reeds in de 12e eeuw 
Nederlanders gevestigd waren, en waar ook in de 17e eeuw een 
groot aantal HoIlandsche boeren hun geliik kwamen zoeken, zal 
niet veel HoIlandsche baksteen gebruikt zijn, daar door Keur
vorst Friedrich-Wilhelm aan deze 17 e eeuwsche kolonisten gratis 
hout voor hun woningen ter beschikking werd gesteld 155). 

Oost-Pruisen en Danzig 

Een der, voor de afname van onze baksteen belangrijkste Oost
zeegebieden, is ongetwijfeld Oost-Pruisen, met de Steden: Ko
ningsbergen, Elbing en de Vrije Stad Danzig, geweest. 

Reeds vroeg waren hier ook inheemsche steenbakkerijen. De 
Stad Elbing had er reeds twee opgericht omstreeks 1400, welke .. 
door haar in erfpacht werden uitgegeven 156) ; In de 16e eeuw 
moe ten in dit gebied verschillende steenovens gestaan hebben. 
In 1542 werd geklaagd dat een oven (d.w.z. eenmaal afgestookte 

/ oven) te weinig steenen bracht. Itf 1571 werden door den timmer
man ,,2 Ziegelformen mit Ramen zum holHindischen ( !) Dach-

152) Id. XXV, Heft 2, pag. 11 e.v. en 108 e.v. 
153) F. Matz, Die Deutsche Ziegelindustrie unter bes. Beriicksichtigung 

ihrer Bezieh. z. Landwirtsch. Diss. Berlin 1930, Anhang B pag. 21. 
154) E. Ehlg6tz, Klinkerstrassen (= Stiidtebau u. Strassenbau I), Berlin 

1932, pag. 2. Het is natuurlijk mogelijk dat ook deze straatklinkers geim
porteerd waren. 

155) J. A. Feith, Nederl. kolonisatien in Brandenb., Oroningen 1898, 
pag. 17. Joh. Theunisz, De Nederl. Oostkolonisatie, Amsterdam 1943, 
pag. 121 e.v. 

156) M. Toeppen, Elbinger Antiquitiiten, Heft I, 1871, pag. 58. 
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stein" geleverd; terwijl de 2.200.000 steenen, welke de acht Ge
westen in 1584 voor de aanbouw van het Slot te Koningsbergen 
moesten opbrengen, ook weI gedeeltelijk van inheemsche steen
bakkerijen afkomstig zullen zijn geweest 157). 

Van oudsher waren tal van Hollanders te Koningsbergen en 
Danzig gevestigd, en in de 16e eeuw nam het aantal Hollanders, 
dat om geloofsredenen oos land verliet (Mennonieten), voortdu
rend toe. In de Danziger Werder en de Nehring woonden tal van 
Hollandsche boeren die deze moerassige streken tot vruchtbare 
gebieden gemaakt hadden, en zeer in aanzien waren. In de ste
:den daarentegen waren de Hollanders bij de naij,verige ' .Gilden 
in het geheel niet gezienen om hun geloof zelfs gehaat 158) . Het 
v.erwondert ons daarom niet dat in de jaren 1535 tot en met 1710 
slechts 165 Hollanders het Danziger burgerrecht verkregen 159). 

In Hertog Albrecht (1490-15q8) von den onze landgenooten 
echter een beschermer. Deze gaf hun zijne nog onbebouwde 
,eigenaommen bij de stad Koningbergen: de "Rossgarten" ter ves
tiging. Omstreeks 1540 woonden hier' bijna uitsluitend Holland
ders, terwijl er nog steeds meer bij kwamen 160). 

Zij waren aan het Pruisische Hof zeer gezien en hadden groo
ten invloed. Behalve boeren waren ook Hollandsche bouwmees
ters, waterbouwkundigen enz. in grooten getale vertegenwoor
digd. De Hertog liet het bouwen geheel aan hen over; evenals de 
Vrije Stad DanZig, hoeveel bezwaren men hier ook tegen de Hol
landers had. In 1542 komt een Mr. Aert Pannebacker uit Aroster
dam naar Koningsbergen, omdat hij gehoord had, dat de klei 
daar zoo goed was! In datzelfde jaar arriveerden ook Herman 
Coenrath, cementmaker en Amt Albertz, steenbakker; de laatste 
had ook nog Jan van Coelen, dakdekker mee willen brengen 161 ) . 

Ais bouwmeesters waren in Danzig b.v. werkzaam de Hollanders 
Regnier, die het "Koggenthor" bouwde waarvoor hij aIle benoo
digde baksteenen uit Amsterdam liet aanvoeren; Van Hensbroek 

157) H. Ehrenberg, Die Kunst am Hofe d. Herz. v. Preussen, Leipzig
Berlin 1899, Briefe u. Urk. nos. 95, 606; Ausziige a. d. Rechnungsb. no. 683. 

158) B. Schumacher, Nieder!. Ansiedlungen im Herzogtum Preussen 
z. Zeit Herzog Albrechts, Leipzig 1903, pag. 33 e.v. 

159) F. Szper, Nederl. Nederzettingen in West-Pruisen ged. den Pool
schen tijd, Diss., Enkhuizen 1913, pag. 37-38. 

160) B. Schumacher op. cit. pag. 51. 
161) H. Ehrenberg, op. cit. Briefe u. Urk. nos. 167, 168, 169. 
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die vooral watefbouwkundige werken uitvoerde, en Comelis 
Bosch, die beIast was met den bouw van de stadswallen 162). Aan 
deze stadswallen werkte ook nog een andere Hollander: Ir. Pe
ter Jansen de Weert. Deze h~d een plan gemaakt om de vesting
werken van "blaue Steinen (Kalkstein aus Livland und von den 
Insel Bastion vor dem Weichselmunde) und Klinkert (Wasser
kalkmortel) her zu stell en" 163), doch de Stadsbouwmeester 
stelde voor deze werken van "Feldsteine und Moos" te bouwen. 
Hieruit bIijkt weI, hoezeer de Hollandsche klinker te Danzig was 
ingeburgerd, en het is onbegrijpelijk hoe een schrijver als Cuny 
er toe komt het woord "Klinkert" te vertalen door "Wasserkalk
mortel"; temeer daar hij zelf ook nog mededeelt, dat de Holland
sche be naming "Moppen" voor kIeine Hollandsche baksteenen, in 
Danzig algemeen gebruikelijk was 164). 

Het is hier niet de plaats een opsomming te geven van aile 
Hol1andsche bouwwerken te Danzig, welke reeds in de 17e eeuw 
'de bewondering van vreemdelingen opwekten 165). Slechts zij ver
meld, dat het Raadhuis, Tuighuis, Stadspoorten en tal van wo
ningen in Nederlandschen sfijl met Nederlandsche baKsteen ge
bouwd zijn. 

Vanuit Emden werden eveneens steenen naar Danzig aange
'Voerd 166); doch blijkba~r in vee] mindere ,mate. 

Er schijnen in de 16e eeuw ook fiandelaren in baksteen fe Dan
zig geweest te zijn. Want in 1533 bestelde Hertog Albrecht voor 
zjjn paIeis te Koningsbergen aan Brigitta, Weduwe van Eber
'hard Rogge, buiten de reeds eerder geleverde 396 stuks, 924 stuks 

162) O. W. Kernkamp, Baltische archivalia, 's Oravenhage 1909, pag. 
259-260. Kernkamp vertaalt "Ziegel" foutief door "tegels". Vgl. de Holl. 
woorden tichel, tichelaar. Men spreekt thans nog van aftichelen = gronden 
voor steen- en pannenfabrikage afgraven. 

163) G. Cuny, Danzigs Kunst u. Kultur im 16. u. 17 ]hdt., frankfurt 
a. M. 1910, pag. 52. 

'\164) id. pag. 106. '--
165) Vgl. Orgiers Bericht iiber s. Aufenthalt in Danzig im Jahre 1635, 

in: Beitr. z. Oesch. Danzigs u.s. 1rJmgebungen, herausgeg. v. M. O. Loschin, 
Heft 2-1837*); vermeld in het door K. Schotmiiller uitgeg. vervolg dezer 
reis, in: Zeitschr. Westpreus. Gesch. Ver. Heft 52-1910. Zelfs S. Ricard 
(Traite General du commerce I, Amsterdam 1781, pag. 331), die verder 
niets over baksteen weet te vermelden, viel het op dat de meeste gebouwen 
te Dantzig in baksteen waren opgetrokken! 

166) P. Simson, op. cit no. 3471. De Stad Danzig vraagt aan de stad 
Emden vergunning om 300 a 400(!) steen en te mogen afnemen. 
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straatklinkers eneen tijdje later bestelde hij er nog 4700 van 
dezelfde kleur bij167). Zonder handelaren zou het ook moeilijk 
te verklaren zijn geweest hoe de 8 Gewesten in 1584, zooals reeds 
gemeld, de 2.200.000 steenen voor het _ paleis te Koningsbergen 
bij elkaar kregen. Een gedeelte moest n.l. in Hollandsche baksteen 
geleverd worden. Elk gewest moest opbrengen 200 a 400.000 
metselsteenen, 6 a to.OOO estriken en 6 a - 12.000 pannen 168). 
Deze estriken waren ongetwijfeld van Hollandsch fabrikaaten 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Friesland, waar steeds vele 
estriken werden vervaardigd 169). De Hollandsche pannen zouden 
van inheemsch fabrikaat geweest kunnen zijn, gezien de reeds 
vermelde vormen voor het maken van "Hollandsche pannen"; 
doch het vrij groote kwantum, dat geleverd moest worden, maakt 
dit niet waarschijnlijk. Reeds eerder kocht Hertog Albrecht 
estriken voor zijn paleis. In 1532-33: 2000 estriken uit Danzig 
voor 36 Mark, en nog eens' 4636 stuks voor 84 Mark 3 Sch.; in 
1536-37 kocht hij "van een Hollander" 6000 verglaasde estriken 
voor 21 Mark, en het jaar daarop uit het schip van een anderen 
Hollander: 2000 verglaasde estriken voor 9 Mark. In 1559 Iiet 
Hertog Georg Friedrich een Hollander voor 3 Mark estriken in 
de badkamer van het paleis leggen 170). 

Hoe de prijzen berekend zijn, wordt uit dit alles niet duidelijk. 
De te Danzig gekochte estriken waren veel duurder dan die, 
rechtstreeks van de Hollandsche schippers gekocht; ofschoow de 
verglaasde estriken juist duurder had den behooren te zijn. De 
handelaren in Danzig schijnen er dus f1ink aan verdiend te heb
ben. Dergelijke kleine partijtjes baksteen doen ons 20e 'eeuwers 
weI eenigszins vreemd aan. Baksteen was dus in die landen in 
de 16e -eeuw nog een betrekkelijk zeldzaam artikel, waar men 
zuinig mee omging; ook al gebruikte de Hertog er 'Voorzijn pa
leis miIIioenen. Een arme hofschilder, die aan den Hertog om 
5000 steenen vroeg, kreeg dan ook ten antwoord: "Furst!. Durch
laucht halten itzo selbst keinen Vorrath, damit sy ime helfen 
mochten". En toen de bekende bouwmeester J. Binck (ook al weer 

167) H. Ehrenberg, op. cit. Briefe u. Urk nos. 87, 89. 
168) Id. no. 608: 
169) P. F. Cats, De Fryske pan- en estrikbakkerij alear en nou, in: 

"Sjlucht en Rjucht" jrg. 38, no. 44 e.v. 
170) H. Ehrenberg op. cit. Rechnungsb. nos. 62, 88, 95, 389. 
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een uit de Lage Landen!) zijn woning ontruimen moest, die hij 
van den Hertog gekregen had, werd hem als sChadevergoeding 
aangeboden 200 Mark, gratis hout en 12000 steenen, wat kalk 
en 2000 Hollandsche pannen "tegen kostende prijs", waarmede 
hij een nieuwe woning kon bouwen 171). 

Overigens was deze zuinigheid met baksteen niet iets specifieks 
Pruisisch. Deze werd overal betracht. Om nog slechts een voor
,beeld te noemen; in 1507 kwamen te Amsterdam 200 steenen aan, 
welke men heelemaal vanaf de Oostzee had mee(terug?)geno
men 172) . Dit moeten, zou men zoo zeggen, weI heel ,bijzondere 
steenen geweest zijn 

West-Pruisen 
Zoo belangrijk als Oost-Pruisen voor onze steenbakkers ge

weest is, zoo onbeteekenend was West-Pruisen; of schoon hier 
reeds vanaf de Middeleeuwen belangrijke Hollandsche nederzet
tingen te vinden waren. Vo· ral na den Poolsch-Pruisischen oor
log 1519-1521 trachtte Hertog Albrecht vele Hollandsche boeren 
hier naar toe te krijgen, daar hij den Hollandschen boer in Oost
Pruisen had leeren waardeeren. Tot grooten bloei zijn die kolonies 
hier echter niet gekomen, waarvan de slechte bodem een der 
'hoofdoorzaken was. De meeste Hollanders vertrokken van hier 
na eenigen tijd naar Oost-Pruisen. De huizen werden hier aile 
van hout opgetrokken 173). 

Polen 
Buiten de zoojuist besproken gebieden van West- en Oost

Pruisen gelegen aan de monding van de Weichsel, waren ook 
'hoogerop langs deze rivier vele Hollandsche boeren gevestigd174) . . 

Deze zullen evenmin als de West-Pruisische kolonisten veel in 
:baksteen gebouwd hebben. Doch in de groote steden langs de 
Weichsel waren wellicht weI Hollandsche baksfeen-bouwwerken 
te vinden. In Warschau h.v. bouwde de Hollandsche architect 
Peter Willer, die in 1651 aan het Poolsche Hof gekomen was. 
Deze bouwde ook te "Nieporent aan de monding der Druga in 
de Narew" een koninklijk lustslot, het "Hollandsche Dorp" ge-

171) Id. Briefe u. U rk: nos. 377, 447. 
172) P. A. Meilink, Rekening v. h. lastgeld in Amsterdam enz. in 15m. 

in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXXX1I1I-1923, pag. 219. 
173) B. Schumacher, op. cit. pag. 102. 
174) F. Szper, op. cit. pag. 128 e.v. 
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naamd 115}. Trouwens in heel Polen, vooral ook in de meest Oos
telijk gelegen provincies, zijn nog tal van bouwwerken te vinden 
welke getuigen van de kunde van onze bouwmeesters en vesting
bouwers 176). 

Baltische fan den 

AI even schaarsch als de gegevens over Polen zijn die over de 
Baltische landen, of schoon hier vrijwel zeker vee I Hollandsche 
,baksteen gebruikt -is; in de havensteden als met name Libau, Riga, 
Reval en Narva. 

Reeds vanaf de 12e eeuw stonden de Nederlanden en de Balti
sche landen met elkaar in contact; vooral met Riga dreven wij vee I 
handel; tal van Hollandsche koopJieden waren daar gevestigd 177). 

Met Narva waren eveneens reeds vroeg, doch vooral na 1690 
onze handelsbetrekkingen ]evendig. Wij stuurden er vee] glas, 
aardewerk, tege]senz. heen 178), en bijna zeker ook veel bak
steen. De Stad Narva is geheel door Hollanders in Hollandsche 
·barokstijl gebouwd. Fraaie baksteenarchitectuur is hier echter 
niet te vinden, daar bijna aIle bouwwerken gepleisterd zijn 179). 

Dat wij naar deze landen veel bouwmaterialen leverden moge 
nog hier uit blijken, dat in 1761: 439.600 dakpannen voor e~n 
waarde van 3077.18 Rijksdaalders te Riga kwamen 180); waar
schijnJijk meerendeels bestemd voor doorvoer naar Rusland, doch 
waarvan allicht ook een gedeelte te Riga zelf verwerkt zal zijn. 

Rusland 

Onze handel op ' Rusland dateert uit de tweede helft der 16e 
eeuw. Pogingen om Hollanders in Russischen dienst te krijgen, 

-
175) O. Cuny, op. cit. pag. 60. Het Kon. Aardrijksk. Oenootschap te 

Amsterdam stelde een onderzoek in naar de Jigging van Nieporent doch 
moest mij berichten, dat de plaats onvindbaar was. Het was haar ook niet 
mogeJijk mij de vermoedelijke Jigging van deze pJaats mede te deelen. Blijk
baar is de mededeeling van Cuny dus ook hier onjuist. 

176) F. D. Olowicz, Reisgids v. Polen, Rotterdam 1934, pag. 16 e.v. 
177) O. Ledenberg, Aanteekeningen over Nederl.-Baltische betrekkingen, 

in: Vragen v. d. Dag XXXVI-1921, pag. 225 e.v. 
178) J. M. Anthonisse, Handelsverkeer tusschen Amsterdam en Narva in 

de 17e eeuw, in : Neerlandia, jrg. 44-1940, pag. 91. 
179) Sten Karling, Narva, eine baugeschichtl. Untersuchung, Tartu

Dorpat 1936*). 
180) J. Ph. Kilburger, Kurzer Unterricht v. d. Russischen Handel, in: 

Magazin f. d. neue Historie u. Oeographie, angel. v. A. F. Biisching, III, 
Hamburg 1769, pag. 358-359. 
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vinden wij reeds in het midden dier eeuw 181). Czaar Iwan II 
wendde zich omstreeks 1545 tot Karel V met het verzoek Hol
landsche 'en andere geleerden, kunstenaars, bouwmeesters enz. 
naar Rusland te zenden. Een 300 personen moeten in 1547 te 
Lubeck gereed hebben gestaan de reis naar Moskou te aanvaar
den; doch de uittocht werd om bijzondere redenen op het laatste 
oogenblik verboden. T6ch kwamen er nog velen langs allerlei 
omwegen, in Rusland binnen 11l2). I 

Archangel was de voornaamste havenstad, waar de Holland
sche koopIieden ag~nten hadden, zooals de bekende Georg Klinck, 
die hunne belangen benartigden 183). 

In den loop der 17e eeuw vestigden zich steeds meer Hollanders 
te Archangel, die niet aIleen handel dreven, doch ook fabrieken 
en mijnen exploiteerden. De stad breidde zich steeds meer uit. 
Hollanders en andere vreemdeIingen bezaten hier tal van huizen, 
terwijl er zelf'S een Hollandsche kerk was. De Engelschen, die 
reeds v66r de komst der Hollanders een aanzienlijken handel op 
Archangel dreven, werden langzamerhand steeds meer ver
drongen 184) • 

. Pieter Marcelis, bekend Amsterdamsch koopman, maakte zich 
vooral verdienstelijk, toen de stad Archangel in 1663 bijna geheel 
was afgebrand, door deze met behulp van een zekeren Willem 
Scharf op vele plaatsen "van steen" op te bouwen 185). Het is weI 
zeker dat voor deze bouw veel Hollandsche ,baksteen gebruikt is, 
want de nieuwe stad schijnt een uitgesproken Hollandsch karakter 
gehad te hebben, waarvan echter niet veel meer is overge
bleven 186). 

De grootste vriend van :de Hollanders is ongetwijfeld Peter de 
Groote geweest. Hij trachtte op groote schaal sluizenbouwers, 

181) D. S. van Zuiden, Bij~r. t. d. kennis v. d. Nederl.-Russische relatien 
in de 16e-ISe eeuw, Amsterdam 1911, pag. 7. 

182) J. Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver 
wederkeerige betrekkingen I, Amsterdam lS17, pag. 20 e.v. 

183) B. Raptschinsky, Uit de Oeschied. v. d. Amsterdamschen handel 
op Rusland i. d. XVlle eeuw, in: lb. Amstelodamum XXXIV-1937, pag. 65. 

184) H. Storch, Historisch-statistisches Oemalde d. Russischen Reichs 
am Ende d. IS. Jhdts. IV, Leipzig ISoo, pag. 273. 

F. J. Savary, Le parfait Negociant, Geneve 1752, pag. 565. 
lS6) F. Dekker, Voortrekkers v. Oud-Nederl. 's Oravenhage 1938, 

pag.I99. 
186) F. Dekker, op. cit. pag. 199. 
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metselaarsenz. naar Moskou te krijgen 187). Hij verleende tal van 
'Voorrechten aan buitenlandsche kooplieden en aan nieuw geves
tigde industrien, daar hij op alfe mogelijke manieren wilde trach
ten Rusland economisch omhoog te werken 188). 

De stad Petersburg, in 1703 gesticht, weed eveneens geheel 
naar Hollandsch voorbeeld gebouwd. Architecten, metselaars, en 
andere werkieden waren hiervoor uit Holland ontboden. De hui
zen werden gebouwd van inheemsche baksteen en pannen 189), 

afkomstig van steenbakkerijen, welke langs de rivier de Tosna ge
legen waren; doch .in 1708 werden deze naar de oevers van de 
Newa, dichter bij St. Petersburg, overgebracht. De kwaJiteit van 
de steenen was echter zeer slecht, zoodat de Czaar zich genood
zaakt zag een baksteen-expert uit HoIland te doen overkomen, 
genaamd van Ammers, aan wien hij de leiding der steenbakke
rij en verder toevertrouwde 190). 

Voor de bouw van St. Petersburg zullen echter ook vele Hol
landsche baksteenen en pannen gebruiI<t zijn. De Hollandsche 
kooplieden Calf h.v. hadden het zoo druk met het vervoeren van 
"alles, wat tot het bouwen van huizen noodig was", dat zij 
twee schippers in vasten dienst hadden die ononder:broken van 
HoIland naar St. Petersburg op en neer voeren 191). 

Reeds op het eind der 18e eeuw is het uiterlijk der stad ecliter 
geheel veranderd, zoodat men thans · ook hier tevergeefs zoekt 
·naar belangrijke overblijfselen van Hollandsche bouwkunst 192). 

Evenals te Archangel waren ook hier in en rondom de stad tal 
van industrieen: weverijen, ververijen enz. in handen van Hol
landers 193). 

Oat baksteenbouw door de Hollanders in Rusland in de mode 
is gebracht blijkt ook nog hieruit, dat ook te Moskou in den loop 

187) C. C. Uhlenbeck, Verslag aang. een onderzoek i. d. archieven v. 
Rusland, 's Gravenhage 1891, pag. 7-7-78. 

188) J. Mavor, An economic history of Russia (, New-York 1914, pag. 
118 e.v. 

189) J. Scheltema, op. cit. IV, pag. 176. 
190) j. B. Scherer, Histoire raisonnee du Commerce de la Russie II, 

Paris 1788, pag. 45. 
191) W. Eekhoff, Friezen in Rusland v66r en onder Keizer Peter den 

Grooten, in: Nieuwe Friesche Volksalman. 1859, pag. 36-37. 
192) F. Dekker, op. cit. pag. 211. 
193) H. J. Koenen, Voorlezingen over de geschied. d. Nijverheid in 

Nederl., Haarlem 1856, pag. 99-100. 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 7 



) 

98 EXPORT VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN 

der 18e eeuw steeds meer met gebakken steenen gebouwd werd. 
De Moskousche baksteen was van groot formaat en kostte op 
de steenbakkerijen 160 Kp. a 2 Roebel; op het werk te Moskou, 
2.30 a 2.50 Roebel per duizend stuks 19~). 

Hoe groot het door ons naar Rusland geexporteerde aantal 
baksteenen enz. geweest is, vaIt niet te zeggen. Op lijsten van in 
Rusland ingevoerde waren staan baksteenen .meestal niet ver
meld 195), hetgeen te verklaren is doordat baksteenook hier niet 
als eigenIijke handelswaar beschouwd werd. Van Archangel is 
o.a. de invoer in de jaren 1761-63 bekend, .doch hier worden geen 
steen~n of pannen genoemd 196). In St. Petersburg werd in 1764 
ingevoerd aan porcelein en allerlei steengoed voor een bedrag 
van 23742 roebel; misschien moet hier onder steengoed ook bak
steen, pannen of tegels verstaan worden 197). Wij vermeldden 
reeds de 439.600 pannen, die in 1761 te Riga binnenkwamen. Wat 
de twee tassen "geschilderde steentjes" (1020 stuks), waarde 84 
gld., welke in 1707 vanuit Amsterdam naar Archangel verzonden 
werden voor steenen geweest zijn, is niet duideIijk 198). Mogelijk 
zijn dit bont-geglazuurde steentjes geweest 199). 

Vit de reeds herhaaldelijk vermelde Amsterdamsche statistiek 
1789-92 blijkt dat onze baksteenexport naar Rusland ook in die 
jaren nog van beteekenis was. Doch even later geraakte onze Rus
sische handel geheel in verval. Kwamen in 1777 nog 642 Holland
sche schepen de Russische havens binnenloopen, in 1793 waren 
diter nog slechts 270; het volgende jaar iets meer: 340, doch in 
1795 nog s'echts 4! 

Dit hadden wij te danken aan het in 1793 tusschen Engeland 
en Rusland tegen Frankrijk gesloten tractaat, waarvan ook Hol
land, na de Fransche bezetting in 1795, de gevolgen te verduren 

194) J. ~h. Kilburger, op. cit. pag. 336. 
195) H. Storch, op. cit. V~Il, pag. 229 e.v. 
196) j. Ph. Kilburger, op. cit. pag. 279. 
197) Id. pag. 351-352. 
198) S. van Brakel, Statist. en andere gegevens betr. onzen handel en 

scheepvaart op Rusland ged. d. 18e eeuw, in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. 
XXXIV-1913, pag. 395. 

199) Men schijnt vroeger ook wei steen en met figuurtjes enz. beschilderd 
en daarna geglazuurd te hebben. In 1865 waren dergelijke beschilderde 
steen en nog in St. Michiefsgestel te zien als reclamemateriaal voor een 
handelaar in steenen! Zie: j. v. Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens 
III (2e dr.) Leiden z.j. pag. 57. 
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had 200). Sindsdien speelde weer de Engelsche handelsvloot 
(zonder baksteen!) de hoofdrol in de Russische wateren. 

Finland 

Het is niet waarschijnlijk, dat wij in vroeger eeuwen baksteen 
naar dit houtrijke land verzonden hebben. Het blijkt tenminste ner
gens uit. Ook in de Finsche Tolregisters van 1559 tot 1595 wor
den nergens baksteenen, pannen of dergelijke vermeld 201). Van 
'veel belang is trouwens onze handel met dit land nooit geweest. 

HOOFDSTUK III 

AFZETLANDEN VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN IN 

AZIE EN AFRIKA 

Was, zooals wij zagen, onze baksteenexport naar de verschiI
lende Europeesche landen reeds in de 15e en 16e eeuw van veel 
belang, van lateren datum dateert onze baksteenexport naar onze 
overzeesche bezittingen, zoowel in Oost als in West. 

Nadat in 1595 onze eerste Oost-Indie-vloot, onder leiding van 
'Cornelis de Houtman, vanuit Texel was uitgevaren en met betrek
kelijk weinig succes twee jaren later was teruggekeerd, 'Vertrok in 
1598, eveneens vanuit Texel, een nieuwe vloot, thans onder lei
ding van Jacob v. Neck en Wybrant Warwijck, we'lke door het 
stichten van een drietalloges in de Molukken "de grondslag legde 
voor onzen ·handel en latere vestiging in den Archipel" 202). 

Op het eind van 1601 waren reeds 14 vloten naar Indie afge
varen, "die elkander het geld uit de beurs en de schoen en van de 
voeten zeilden" 203); doch spoedig daarna, op 20 Maart 1602, 
kwam de Oost-Indische Compagnie tot stand, waardoor een eind 
gemaakt werd aan de elkander beconcurreerende vloten 204). 

Na eenige teleurstellende jaren werd in 1617 Jan Pietersz. Coen 

2(0) H. Storch, op. cit. VI, pag. 53, 66 e.v. 
201) E. C. G. Brunner, Een excerpt uit Finsche Tolregisters, in: Econ.

Hist. Jb. XV-1929, pag. 185 e.v. 
202) J. C. van Neck en W. Warwijck, De Tweede Schipvaart der Nederl. 

naar de Oost, uitg. d. J. Keuning, I (= Linschotenver. dl. XLII), 's Graven
hage 1938, pag. XVII. 

203) J. C. Mollema, De Nederl. vlag op de wereldzeeen : de Vlag in 
Sjouw, Amsterdam z.j., pag. 14. . 

204) F. W. Stapel, Geschied. v. Nederl. Indie, Amsterdam 1930, pag_ 
41 e.v. 

" 
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tot Oouverneur-Oeneraal van Oost-Indie aangesteld. Deze 
"maakte de positie van Nederland in Indie" 205) en stichtte o.m. 
op de puinhoopen van het oude Jacatra de Stad Batavia (1621). 
Onder zijn opvolgers breidde onze macht 'in het Oosten zich steeds 
meer uit, waardoor wij, niettegenstaande latere verliezen, een Im
perium van den eersten rang vestigden. 

De Oost-Indische Compagnie werd op 31 December 1799 op
geheven, zoodat zij twee eeuwen lang als Souvereine Macht in de 
Oost gevestigd is geweest. 

Behalve onze tegenwoordige Oost-Indische bezittingep werden 
in de 17e eeuw nog meerdere andere kolonies gesticht of op Por
tugeezen en Spanjaarden veroverd. De voornaamste hiervan, in 
Azie en Afrika gelegen, waren Ceylon, waarvan ;de verovering in 
1638 begon, doch pas 20 jaren later werd voltooid, en de Kaap
kolonie, in 1652 gesticht. Wij zullen deze beide kolonies, in ver
band met onze baksteenexport, eveneens nader behandelen. 

Onze kolonies op het Westelijk halfrond zullen wij in een vol
gend hoofdstuk behandelen. 

I AZIATISCHE BEZITTINGEN 

Nederlandsch Oost-Indie 

De eerste bouwwerken, door de Hollanders in Oost-Indie op
gericht, waren loge's, factorijen, meestal in den vorm van verster
kingen, om zich niet aIleen tegen de Inlander~, maar ook tegen 
Engelschen, Spanfaarden en Portugeezen, die het hen vaak lastig 
maakten, te kunnen verdedigen. De bouw hiervan droeg in het 
begin, uit den aard der zaak, een haastig ,karakter, zoodat de be
noodigde bouwstoffen uit de onmiddellijke nabijheid werden ge
haald. Daar de meeste dezer gebouwen aan zee of langs de groote 
rivie~en werden opgericht, werd meestal koraalsteen gebruikt, 
welke naderhand door baksteen vervangen werd, daar koraalsteen 
een voor de bewoners zeer onaangename lucht verspreidde 206). 
AI waren dit oorspronkelijk dus geen baksteen-bouwwerken, toch 
waren ze voor Jodie reeds iets hijzonders, want steen en gebouwen 

205) H. T. Colenbrander, op. cit. H, pag. 121. 
206) V. I. van de Wall, Oud-Hollandsche bouwkunst in Indonesie (= 

Maerlant-Bibl. VII), Antwerpen-Utrecht 1942, pag. 16 e.v. 
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waren v66r de komst der Hollanders vrijwel onbekend 207); ook 
al trof Jacob 'Y. Neck in 1598 op Bantam een baksteenen Moskee 
aan 208) en al waren daar ook enkele Chineesche steenen wd
ningen te vinden '209). 

Wij vinden echter reeds spoedig gegevens, die er op wijzen, dat 
de uitgaaude schepen min of meer geregeld Hollandsche baksteen 
'en pannen voor Indie meenamen 210). Toen Jan Pietersz. Coen 
in 1621 het eiland Ay in de Molukken onderworpen had, verzocht 
hij den Heeren bewindhebbers om ten spoedigste "een party 
steenende tras met eenige metselaars"voor de bouw van een 
,kasteel herwaarts te zenden. Blijkbaar werd aan dit verzoek vol
daan, want nog heden ten dage "blinken de roode baksteenen van 
de in het hooge gras verborgen ruInes verraderlijk in het zon
Iicht"211)! Een 50 jaren later, in 1672-73, we ret op Neira het 
'Kasteel Belgica III gebouwd, waarvoor aileen aan kalk en stee
nen f 42.000.- werd uitgegeven 212), zoodat ook hieraan onge
twijfe'ld HolIandsche baksteen verwerkt is. Ook de versterkingen 
op de eilanden in de Baai van Batavia, Onrust, Kuiper, Purme
rend, thans nog slechts ruInes, evenals de kasteelen Speelwijk 
en Diamant op Bantam en de beneden-stad van Batavia, beston
'den vrijwel geheel uit HoHandsche baksteen 213). 

Het aantal naar Oost-IndH! verzonden baksteenen moet der
halve in de 17e en 18e eeuw aanzienlijk zijn geweest, niettegen
staande slechts weinig schepen - welke echter ladingen naar 
het Moederland brachten waarop enorm verdiend werd 214) -

207) O. Oonggrijp, Schets eener econ. geschied. v. Nederl. Indie, 2e dr. 
Haarlem 1938, pag. 16-17. 

208) ]. C. van Neck en W. Warwijck, op. cit. I pag. 87. 
209) (F. de Haan) Oud Batavia, Oedenkboek, I, Batavia 1922, pag. 9. 
210) F. W. Stapel, Nederl. Bouwwerken en hunne bewoners i. d. Com

pagnie'stijd, in: Verslag 22e Kolon. Vacantiecursus, v. Oeographen te 
Amsterdam 19411, pag. 28. 

211) V. I. van de Wall, De Nederl. oudheden i. d. Molukken, 's Oraven
hage 1928, pag. 111, 113-114. Ongetwijfeld zijn nog gegevens over Holi. 
baksteen in de eerste jaren der Compagnie te vinden in de zes deelen: 
j. Psz. Coen, Bescheiden omtr. zijn verblijf in Indie, 's Oravenhage 1919-
1934, en in de negen deelen: Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, 
's Oravenhage 1896-1904. Ik Yond echter geen gelegenheid deze uit dui
zen den bladzijden bestaande werken door te lezen. 

212) V. I. van de Wall, De Nederl. Oudh., pag. 27. 
'213) Dr. F. W. Stapel was zoo welwillend mij deze en nog andere 

inlichtingen te verschaffen, waarvoor hierbij nogmaals mijn dank. 
214) H. Brugmans, Bloei en verval v. d. Nederl. Handel i. d. 17e en 

18e eeuw, in: Tijdschr. v. Oeschied. deel 10, pag. 275. 
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het verkeer met Indie in stand hielden 215). Er was derhalve niet 
zooveel scheepsruimte dat men volop baksteen kon meegeven; 
temeer daar men ook voor de Compagnies behoeften als hout, 
touw, levensmiddelen, w~penen, gereedschappen enz. 216), als
mede voor de enkele exportartikelen als weinig lakens en veel 
genever 217), geregeld scheepsruimte noodig had. Do£h het jaar 
in jaar uit versturen van partijen baksteen heeft in de twee 
eeuwen tijds, vanzelfsprekend een enorm kwantum Hollandsche 
baksteen in Indie opgeleverd. 

Naast export begonnen de Hollanders reeds vroeg in Indie zelf 
steenbakkerijen op te richten; "mops teen" kwam algemeen in ge
,bruik 218). Of schoon, zooals reeds gemeld, baksteen in Indie 
v66r 1600 iets bijzonders was kan het niet iets nieuws geweest 
zijn. Het isimmers bezwaarlijk aan te nemen, dat Hindoes en 
Chineezen, die mede' tot de oudste steenbakkers ter wereld be
hooren 219) en wier beschaving van zooveel invloed op Indonesie 
is geweest 220), aan de inlanders niet de kunst van steenen te 
:bakken zouden hebben geleerd. Doch blijkbaar gaf de Inlander 
de voorkeur aan houten bouwwerken. Hoe dit ook zij, in de buurt 
van Batavia ontstonden meerdere steenbakkerijen. De Steenbak
kersslooten te Batavia en te Weltevreden herinneren hier nog aan, 
terwijl de poelen op het Buffelsveld, thans Koningsplein, te Bata
via eveneens door uitgraven van steenbakkersklei ontstonden 221). 

Reeds in 1626 was te Batavia een IJkmeester aangesteld, die 
voor de Gemeente o.m. de formaten van vloer- en metselsteenen en 
dakpannen voorschreef; van de gewaarmert<te vormen voor deze 
steenenen pannen lagen exemplaren op het Stadhuis 222). In 

215) Joh. E. Elias, op. cit. I, pag. 62; slechts een 300tal schepen van. 
onze ca. 4800 schepen tellende vloot voeren in de 17e eeuw op Oost- en 
West-Indii! en Guinea; en hiervan het kleinste deel op Oost-Indie. 

216) H. T. Coienbrander, op. cit. H pag. 248. 
217) Z. W. Sneller, De ontwikkel. d. Nederl. Export-Industrie, Rede, 

Amsterdam 1925, pag. 13. 
218) V. t van de Wall, Oud-Holl. bouwk. pag. 41. 
219) Encycl. Britannica, 11th. ed. III, pag. 517. Vgl. R. J. Forbes, op. 

cit. pag. 85 e.v., W. Ottema, Chineesche ceramiek, Amsterdam 1943, 
pag. 37-38, en p. Chabat, op. cit. pag. 15-16. 

220) Th. P. Galestin, Eenige facetten der inheemsche kunst, in: Daar 
werd wat groots verricht, samengest. door W. H. v. Helsdingen en H. 
Hoogenberk, Amsterdam 1941, pag. 170 e.v. 

221) F. de Haan, op. cit. I pag. 406, 415; II pag. 64. 
222) id. II pag. 65, 303. 
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1628 werd besloten dat in Batavia zooveel mogelijk in baksteen 
moes!: worden gebouwd 223), hetgeen h~ oprichten van inheem
sehe steenbakkerijen natuurlijk zeer bevorderde. Zoodoende kreeg 
Batavia, dat zich onder G. O. v. Diemen snel uitbreidde, door de 
Ibaksteenen huizen met bovenverdiepingen

r 
en stoepen of bordes

sen en de boogvormige bruggen een typische Hollandsch uiter
lijk 224). Merkwaardig is, dat de steenen, alvorens ze vermetseld 
werden, tegen elkaar spiegelglad werden geslepen om zoo'n strak 
mogelijk metselwerk te krijgen 225). Deze gewoonte bestaat nog 
heden op Bali 226) en welHeht ook nog elders in den Arehipel. 

Ook buiten Batavia ontstonden faT van steenbakkerije!l; op 
Java bestonden er vele aileen al van de suikermolens, welke over 
het geheele eiland in steeds grootere getale verrezen 227). In de 
tweede he 1ft der 18e eeuw werden verseheidene steenbakkerijen op 
Ambon opgericht ten behoeve van de bouw van het reusaehtige 
Kasteel Nieuw Victoria 228). 

De kwaliteit van de Indische baksteen was in dien tijd echter 
niet veel bijzonders 229). Toen de afgetreden G.O. Johan v. 
Hoorn, op terugreis naar Patria 230) in 1710 de Kaapkolonie be
zoent en o.m. de daar aanwezige steenbakkerijen inspeeteerde, 
yond hij dan ook dat de Kaapsche baksteen veel beter was dan de 
Indische 231). De kleur van de Indische baksteen was toentertij d 
'uitsluitend rood 232). Vandaar dat speciaal gele Hollandsche klin-

223) id. I pag. 101-102. 
224) F. W. Stapel, De Nederl. Oost-Ind. Cie in de 17e eeuw, in: Ge

schied: v. Ned. Indie III Amsterdam 1939, pag. 277. 
225) F. de Haan, op. cit II pag. 38 voetnoot. Het gladslijpen van bak

steen is een zeer oude gewoonte, welke men ook in Europa kende, o.m. 
bij de Grieken. Vgl. R. Neumann, Over d. gebakken steen, vert. door j. A. 
v. d. Kloes, in: Bouwkund. Bijdragen 1880, kol. 219-220. 

226) M. Covarrubias, Island of Bali, London-Toronto 1937, pag. 183. 
227) G. Gonggrijp, op. cit. pag. 62. Prof. Gonggrijp bezigt een vreeselijk 

Germanisme door van "steenbranderijen" te spreken. 
228) V. I. van de Wall, De Ned. oudheden, pag. 137. 
229) C. J. J. van Hall, Insulinde, Werk en WeJvaart, 2e dr. Naarden 

z.j., pag. 151. 
230) F. W. Stapel, Gouv. Gen. v. Ned. Jndie, 's Gravenhage 1941, 

pag.52. 
231) D. Fairbridge, Historic houses of S. Africa, London-Cape Town 

1922, pag. 52. 
232) Mededeeling van Dr. Stapel. Toch is er op java ook geelbakkende 

klei te vinden, Vgl. j. A. v. d. Kloes, Onze bouwmat. II, pag. 12-13. 
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kers in Jndie zeer gezocht waren. Deze werden gebruikt vooral 
voor bestrating, stoepen en pilaren 233). Huizen. geheeJ van Hol
landsche baksteen gebouwd, bestonden niet; dit zou te kostbaar 
geweest zijn 234}. Ook roode plavuizen waren een gezocht artikel; 
deze zijn nog ,heden in tal van oude landhuizen als Goenoeng 
Sarie (1736), Renier de Klerk (1760), Tjitrap (1775) 235), op 
de trottoirs te Batavia 236) en zelfs in de Perkenierswoningen op 
Lonthoir te vinden 237}. Blijkbaar werden dergelijke plavuizen 
ook weI in Indie zeit vervaardigd, doch de kwaliteit zal er weI 
naar geweest zijn 238}. 

Bij -deze weinige bijzonderheden uit den Compagnie's tijd moe
ten wij het helaas laten. Men heeft zich nog steeds niet de moeite 
gegeven een beschrijV'ing van de - ook gedeelteJijk thans nog 
bestaande - Compagnie's bouwwerken het licht te doen 
zien 239), terwijl uit de gepubJiceerde bescheiden betreffende de 
ontvangen convooy- en Iicentgelden al evenmin een idee van de 
Hollandsche baksteenexport naar Oost- (en W est-) Indie te 'krijgen 
is, daar -deze gelden zooals reeds eerder opgernerkt, door de Com
pagnieen waren afgekocht. 

Ook over onze baksteenexport na den Compagnie's tijd zijn wij 
niet bijzonder goed ingelicht. De weinige gegevens die ons ten 
dienste staan, maken echter duideJijk dat de 1ge eeuw. een beste 
tijd voor onze naar de Oost exporteerende steenbakkerijen ge
weest is. 

In 1824 was, op initiatief van Koning WiIlem I, de Nederland
sche Handelmaatschappij opgericht, welke zich ten doel steld.e 
"de bevordering van den nationalen handel, scheepvaart, scheeps
bouw, 'Visscherij en landbouw, fabrykenen trafieken" 240). Na 
eenige jaren van verlies begon de Maatschappij groote winsten te 

233) V. I. van de Wall, Oud-Holl. Bouwk. pag. 4l. 
234) F. de Haan, op. cit. I pag. 65. 
235) V. I. van de Wall, Indische landhuizen en hunne geschied., Batavia 

1932, pag. 1-2,40, 69. ,-
236) F. de Haan, op. cit. I, pag. 271-272. 

, 237) V. I. van de Wall, De Nederi. oudheden, pag. 85. 
238) F. de Haan, op. cit., II pag. 65. 
239) Het boek van den heer van de Wall over de Nederl. oudheden in 

de Molukken is hierop een eerste loffeJijke uitzondering. 
240) "Een trafiekant is iemand die handelt in zeker bewerkt of nog niet 

volkomen materiaal, dat in zijn etablissement wordt veredeld" (Z.W. 
Sneller, De ontwikkei. v. d. Ned. exportindustrie pag. 6). 
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m'aken, dank zij het beruchte cultuurstelsel, dat door G.O. v. d. 
Bosch (1830-1834) in Indie was ingevoerd 241). Het gevolg van 
dit stelsel was een enorme toename van Indische producten, welke 
door de Nederl. Handelmij als monopoliehoudster naar Europa 
moesten worden verscheept, waardoor een gouden tijd aanbrak 
voor onze scheepvaart en scheepsbouw. Niettegenstaande de 
schoone doelsteIling in zake "de fabryken en trafieken" was er 
ook in deze eeuw van een eenigszins behoorJijke exportindustrie in 
ons land, welke met de Engelschen kon concurreeren, geen 
sprake 242) ook al trachtte de Koning de katoennijverheid te 
stimuleeren door de z.g. Geheime Lijnwaadcontracten 243). Het 
is dan ook niet te verwonderen, dat onze op Indie varende handels
vloot in deze jaren grootendeels in ballast voer. Vandaar dat de 
Maatschappij er al spoedig toe over ging "metselsteenen en steen
kool" voor het Indische Gouvernement mede te geven, waarvoor 
de .Reeders oorspronkelijk een vrachtvergoeding ontvingen van 
f 30.- a f 40.- per last (= 1000 steenen), doch welke zij 
sedert 1839 gratis moesten vervoeren, waartegenover zij dan 
weer voordeelen genoten bij het inladen in Indie 244). Het meeren
deel dezer schepen vertrok uit Rotterdam, dat voor de Zuid
Hollandsche, Utrechtsche en Geldersche steenbakkerijen zeer 
gunstig gelegen was. 

Op deze wijze werden omstreeks 1839 "verbazende menigten 
b.v. naar onze Oost- en West-Indische bezittingen uitgevoerd; en 
de exportatie zoude in vorige jaren zeker nog aanzienlijker zijn 
geweest, indien de Regeering de hoeveelheid niet had bepaaJd, 
welke er mocht plaats hebben" 245). 

In 1849 werd de vrachtprijs gewijzigd; thans werd f 7.50 plus 
15 % per last vergoed, welk tarief naderhand nog herhaalde ma
fen veranderd is 246). 

Over de .jaren 1850 t.m. 1863 beschikken wij over nauwkeurige 
cijfers betreffende net aantal naar Indonesie vertrokken schepen. 

241) F. W. Stapel, Geschied v. Nederl. Indie, pag. 275 e.v. 
242) G. Gonggrijp, op. cit. pag. 134 e.v. 
243) N. W. Posthumus, De geheime Iijnwaadcontracten d. Nederl. 

Handelmij, in: Econ.-Hist.-Jb. 11-1916, pag. 3 e.v. 
244) W. M. F. van Mansvelt, op. cit. pag. 321 e.v. 
245) P. W. L(othes), op. cit. pag. 104. Vgl. hierv66r aan het slot van 

Hoofdstuk I, pag. 77. ' J 
246) W. M. F. van Mansvelt, op. cit. II, pag. 321. 
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In genoemde jaren vertrokken in totaal 4529 schepen met een 
gezamenlijke inhoud van 2.639.197 ton, waarvan 2852 schepen 
met een totale inhoud van 1.681.396 ton rechtstreeks vanuit ons 
land op Indie voeren; hetgeen dus neerkomt op gemiddeld 204 
schepen met een totale inhoud van 120.100 ton per jaar247). De 
overige schepen vertrokken via een buitenlandsche haven, hoofd
zakelijk via Engeland, waar men steenkool als ballast laadde. 
Daar de vrachtruimte voor de uitgaande ladingen zich tot die der 
retouren vel'hielden als 1 : 7, in latere jaren zelfs als 1 : 10 248), 
was er gelegenheid te over om enorme massa's baksteenen te ver
schepen; hetgeen dan ook gebeurde, al waren in deze jaren in 
Indie zelf, evenals in voorgaande eeuwen, meerdere steen- en 
pannenbakkerijen in bedrijf 249). 

Met deze enorme aantallen steenen en pannen zullen voorna
melijk regeeringsgebouwen, kazernes, ziekenhuizen en scholen, 
welke laatste omstreeks het midden der 1ge eeuw op groote schaal 
werden opgericht 250), gebouwd zijn; want pas in de zeventiger 
jaren begint de aanleg van groote Open bare Werken als spoor
wegen met stations, havens, wegen enz. 251). Schepen als de 
"v rania"en "Jupiter" van de Reederij Goedkoop hrachten in die 
jaren (1878-1882) geregeld baksteen en estrikken in opdracht van 
Kolonien, naar Soerabaja, Atjeh, Batavia en Padang 252). Daar
na daalde onze baksteenexport zienderoogen, ook al doordat de 
producten der inlandsche steenbakkerijen, dank zij de voorlich
ting door het Keramisch Laboratorium te Batavia, aanmerkelijk 
verbeterd waren. In 1929 bedroeg de import van baksteen en pan
nen in Oost-Ind'ie nog 8400 ton, in 1937 nog slechts 2400 ton 253). 

Deze )Veinige bijzonderheden mogen voldoende zijn geweest om 
aan te foonen dat Oost-Indie reeds in de 17e, maar vooral in de 

247) J. J. Boissevain, De Nederl. Oost-Indievaarders, in: De Economist 
1-1868, pag. 186, tabel C. Het gemiddelde van deze jaren wordt ongunstig
beinvloed, doordat in 1853 e. v. jaren de goudrun op Australie plaats yond, 
waardoor in 1853 239 van de 332, en in 1854 t.m. 1858 de helft der schepen 
via Engeland vertrok. 

248) W. M. F. van Mansvelt, op. cit. II, pag. 133. 
249) S. A. Buddingh, Nederl. Oost-Indie I, Rotterdam 1859, pag. 6, 

189, 409. 
250) A. D. A. de Kat Angelino, Colonial policy II, 's Gravenhage 1931, 

pag. 203-204. 
251) H. T. Colenbrander, op. cit. III pag. 63 e.v. 
252) J. C. Westermann, Kagen, clippers enz. pag. 123. 
253) C. J. J. van Hall, op. cit. pag. 151. 
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1ge eeuw 'voor onze steenbakkerijen van het grootste belang is 
geweest. 

Ceylon 
In 1638 begon onder 0.0. v. Diemen de verovering op de 

Portugeezen van het kaneeleiland Ceylon. In Mei 1638 werd de 
op de Oostkust van het eiland gelegen garnizoensplaats Battica
lea ingenomen; een jaar later vielen Trinconomale en in Februari
Maart 1640 Negombo en de belangrijke havens tad Punto de 
Gale in onze handen 254). Doch verder gebeurde er voorloopig 
niets door de wapenstilstand, welke in 1641 te 's-Oravenhage 
tuschen Portugal en de RepubJiek tot stand kwam, en waarbij 
men overeenkwam dat een jaar na de uitwisseJing der ratificatien 
in Europa, de vijandelijkheden in Oost en West, (Brazilie!) zou
den worden gestaakt 255). Na afloop van dit tienjarig bestand be
gonnen de vijandeJijkheden opnieuw. Na eenige jaren van wisse
lende successen gaven zich in Mei 1656 de stad Colombo en in 
Juni-Juli 1658 Jafnapatnam en Negapatnam aan ons over, waar
me de eindeJijk de verovering van Ceylon voltooid was 25~). 

-Reeds na de eerste veroveringen vestigden zich vele Hollanders 
voor goed op Ceylon, waar zij met vrouwen die zij in grooten ge
tale uit Holland lieten overkomen, gezinnen stichtten, waarvan 
de afstammelingen nog heden een groote Hollandsche kolonie 
vormen 257). In en om Punte de Oale richtten zij al direct tal van 
gebouwen op. "Every building throughout this favourite district 
is a memorial o~ the Dutch. The rest-houses on the road-side, the 
villas in the suburbs, and the fortifications of the town were 
erected by them" 258). Het meerendeel dezer gebouwen is in Hol
landsche baksteen opgetrokken 259), of schoon ook steen- en 
pannenbakkerijen op het eiland zeit werden opgericht, waarover 
een speciaal voor dit doel uit Holland ontboden opzichter den 
iScepter zwaaide '260). 

254) H. T. Colenbrander, op. cit. 11 pag. 144 e.v. 
255) P. J. Blok, Oeschied. v. h. Nederl. yolk II, pag. 600-601. 
256) H. T. Colenbrander, op. cit. II pag. 158 e.v. 
257) F. H. de Vos, Dutch colonisation of the East, in: Journal of the 

Dutch Burgher-Union of Ceylon, vol. XII-1920, pag. 1 e.v. 
258) J. E. Tennent, Ceylon, an account of the Island physical, historical 

and topographical, 3d ed. II, London 1859, pag. 113. 
259) Mededeeling van Dr. Stapel. 
260) R. O. Anthonisz, The Dutch in Ceylon, Colombo 1929, pag. 189. 

, 
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In Punte de Gale zelf was een der eerste Hollandsche bouw
werken de kerk 261). Deze is van Hollandsche baksteen gebouwd 
en nog he den in gebruik 262). Omstreeks 1650, onder G.O. Maet
suycker, waren reeds 16 Hollandsche scholen opgericht 263). 

Vele woningen en een havenpier werden eveneens opgericht, doch 
deze zijn naderhand door de Engelschen vervangen of ver
bouwd 264). De Hollandsche baksteenen vuurtoren is echter nog 
steeds in gebruik. Ook de fortificati€!n van het nabij Punte de 
Oale gelegen Matura zijn in Hollandsche baksteen opgetrok
ken 265). De aldaar staande Hollandsche Kerk dateert van 
1706 266). 

In Colombo verrezen eveneens vele Hollandsche gebouwen, 
zooals de vestingwerken, de met roo de pannen gedekte wo
ningen 267) en de bekende Wolfendaalsche Kerk. De bouw van 
deze laatste werd in 1749 onder O.G. van Imhoff begonnen en in 
1757 voltooid 268). Zij werd geheel in Hollandsche baksteen op
getrokken 269) .en is nog volkomen intact, behalve de oorspronke
Iijk gelieel baksteenen overwelving, welke later door een houten, 
met pannen gedekt dak vervangen is 270). Op Ceylon was dus, 
evenals in Oos't-IndH!, onze baksteen een veel gebruikt artikel. 

Voor- en Achter-Indie 
Het is weI zeker, dat ook in de overige kolonien, welke wij vroe

ger in Azie bezaten, zooals Soerate, Malabar 271), Coromandel en 
Malakka, geregeld Hollandsche baksteen en pannen gebruikt zijn. 
Zoo is b.v., aileen al naar de oude afbeelding 272) te oordeelen, 
de uit kleine steentjes opgebouwde Loge te Soerate zeer zeker een 
baksteenbouwwerk geweest 273). 

261) L. Ludovici, Lapidarium Zeylanicum, Colombo 1877, pag. 14. 
262) Mededeeling van Dr. Stapel. 
263) R. C. Anthonisz, op. cit. pag. 139. 
264) J. E. Tennent, op. cit. II pag. 105. 
265) Mededeeling van Dr. Stapel. 266) L. Ludovici, op. cit. pag. 15. 
267) J. E .. Tennent, op. cit. II pag. 151. Hier waren de woningen ook 

vaak uit leem opgetrokken, doch met pannen gedekt. 
268) F. W. Stapel, Nederl. bouwwerken enz. pag. 31. 
269) Mededeeling van Dr. Stapel. 
270) L. Ludovici, op. cit. pag. 12. 
271) Zoo kreeg de Cie in 1643 vergunning een "steenen" peperpakhuis 

op het strand van Calicoylan te bouwen. Zie: M. A. Roelofsz, De Vest i
ging d. Nederl. ter kuste' v. Malabar, 's-Gravenhage 1943, pag. 293. 

272) F. W. Stapel, Geschied. v. Nederl. Indie, pag. 170. 
273) Het is tenminste hoogst onwaarschijnlijk dat deze kleine steen-
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Vanuit Coromandel kwam 95 % van alIe grafzerken voor de 
Hollanders in den Compagnie's tijd. Zij waren in Coromandel ge
heel klaargemaakt, met ornamenten en aI, zoodat men ter plaatse 
slechts de naam van den overledene had aan te brengen. Dit 
verklaart waar0!ll men ook inOost-Indie zooveel grafsteenen aan
treft met Voor-Indische motieven 274). Of met deze Coromandel
steen ook gebouwd is, in Oost-Indie of elders, is mii niet bekend. , 

II AFRIKAANSCHE BEZITTINOEN 

De Kaapkolonie 

In het glorietijdperk der Compagnie werd de Kaapkolonie ge
stidht door Jan v. Riebeek 275). Oorspronkelijk niet als kolonie 
bedoeld, ,({och slechts als ververschingsstation ter vervatiging 
der reeds eerder bezette eilanden St. Helena, St. Mauritius en 
Madagascar, kreeg Jan ~an Riebeek in 1652 dan ook geen kolo
nisten mee, maar een honderdtal soldaten en ambachtslieden. Zijn 
opdracht·was- het bouwen van een fort, een hospitaal en het aan
]eggen van een moestuin en veestapel. Doch reeds spoedig be
klaagde hij zich bij de Heeren XVII, dat hij voor de .exploitatie van 
een en ander handen te kort kwam, waarop hem een partij slaven 
uit Madagascar werd toegezonden. Toen v. Riebeek in 1662 ver
trok waser nog niet veel tot stand gekomen 276). Pas onder Si
mon v. d. Stel (1679-1691) werden de zaken anders aangepakt. 
Gedurende zijn bewind werden vele gezinnen uit Europa, waaron
der een groote groep Franschen, naar de Kaap en omgeving ge
zonden, zoodat bij v. d. Stels vertrek een duizendtal Europeanen 
- ambtenaren en garnizoen niet meegerekend - in Zuid-Afrika 
woonachtig waren 277). Honderd jaar later, in 1785, bedroeg het 
aantal Europeanen ]4 a 15.000 278 ). 

Het oorspronkelijke fort Kaap de Goede Hoop, door Jan v. 
Riebeek gebouwd, bestond slechts uit aar'den wallen met vier 

tjes "witte steen uyt het Geberchte gehouwen" zijn geweest, zooals aan het 
inlandsch kasteel te Soerate gebruikt. Zie: H. Terpstra, De opkomst der 
Westerkwartieren v. d. O. I. Cie, 's Gravenhage 1918, Bijlage VI pag. 204. 

274) Mededeeling van Dr. Stapel. 
275) j. C. Mollema, op. cit. pag. 91. 
276) H. T. Colenbrander, op. cit. I pag. 156 e.v. 277) id. f pag. 160. 
278) D. B. Bosman, Holland en Suid-Afrika, in: Gedenkboek A.N.V. 

pag. 266. 
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hoekbastions 279), waarbinnen men al spoedig een huis bouwde 
van klipsteen, welke men daar in de buurt gevonden had 280). 

In 1665 werd bevel gegeven tot het bouwen van een nieuw steene!1 
fort, het Kasteel Kaap de Goede Hoop, waarvan de bouw negen 
jaren in beslag nam (1666-1674) 281). 

Of schoon Jan v. Riebeek zich reeds van het begin af moeite gaf 
om Hollandsche en Ohineesche steenbakkers in dienst te krij
gen 282), hetgeen hem ook Iukte 283), zijn dJe baksteenen gedeeI

ten vanhet Kasteel zeker grootendeels in Hollandsche baksteen 
opgetrokken. De buitenmuren werden van klipsteen gebouwd; 
aan de binnenmuren daarentegen, waar de pakhuizen en woningen 
tegen aan gebouwd werden, verwerkte men baksteen 284). De 
prachtige toegangspoort, zooals deze thans nog bestaat, werd on
getwijfeld geheel van HolIc~ndsche baksteen gebouwd 285). 

Naast dit kasteel verrezen ook andere bouwwerken; woningen, 
kerken, scholen enz., welke thans bijna aile verdwenen zijn. Wat 
van de oudste gebouwen nog over is, dateert uit het begin der 
18e eeuw 286). De meeste zijn gebouwd van kleine roode steen
tjes, volgens ·Mej. Fairbridge, in Holland "Klomptjes" genaamd; 
doch welke aan de Kaap meestal "Batavian bricks" genoemd 
werden; "and it is supposed that they were imported" 287). 

Vanwaar durft Mej. Fairbridge niet te vermelden! Ongetwijfeld 
vanuit Holland. D_e benaming Klompjes was echter niet in Holland 
gebruikelijk, doch is een Vlaamsche benaming voor een klein for
maat baksteen 288). Wij noemden dergelijke steentjes "Moppen". 
De benaming Bataafsche steen, waarschijnlijk reeds vroeg in den 
,Compagnie's tijd ontstaan, zal niets anders beteekend hebben 

279 J. Meihuizen, Oat Vrije Volk, Amsterdam z.j., pag. 19. 
280) E. C. Godee Molsbergen, Jan van Riebeek, Amsterdam 1912. 

pag.90. . 
281) D. Fairbridge, op. cit. pag. 45. ]. Meihuizen, op. cit. pag. 31 vergist 

zich door als beginjaar der bouw 1670 te vermelden. 
282) A. F. Trotter, Old Cape Colony, Westminster 1903, p. 30. 
283) E. C. Godee Molsbergen, op. cit. pag. 117. 
284) H. A. van Reede tot Orakestein, Journaal van zijn verblijf aan de 

Kaap, medeged. d. A. Hulshof, in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXII-1941. 
pag. 19-20. 

285) Zie afbeelding in: O. B. Bosman, op. cit. pag. 274. 
286) D. Fairbridge, op. cit. pag. 18. 
287) Id. pag. 52. 
288) Th. Coopman, Vak- en Kunstwoorden I: Steenbakkerij. Gent 1894_ 

pag.37-38. 
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dan roodkleurige steen, zooals men deze ook te Batavia maakte. 
Zij werden zeer zeker niet uit Batavia ge'importeerd 289), want 
men kwam daar zelf miIIioenen steenen te kort. 

De tientallen landhuizen, over geheel Zuid-Afrika verspreid, 
zijn eveneens voor een groot deel ,van Hollandsche baksteen ge
bouwd. Wij merkten reeds eerder op 290), dat de architectuuT 
van deze buitenhuizen weinig Hollandsche- maar veelmeer 
Vlaamsch-Engelsche invloeden verraadt. Ook de plattegrond van ' 
de Kaapsche huizen yond men nergens in Holland 291). Een 
eigenaardigheid is ook, dat aile landhuizen wit gepleisterd zijn, 
zoodat men niet van een eigenlijke baksteen-architektuur kan 
spreken. De reden hiervan is vermoedelijk, dat de gepleisterde 
muren betere bescherming bieden tegen klimatologische invloeden 
van de tropen 292), terwijl wellicht ook de in Zuid-Afrika ge
fabriceerde baksteen niet fraai van uiterlijk was, zoodat men er 
de voorkeur aan gaf deze steen te pleisteren. Toch schijnt de 
kwaliteit der Zuid-Afrikaansche baksteen vrij goed te zijn ge
weest. Wij vermeldden reeds, dat 0.0. van Hoorn ze beter vond 
dan de Indische. Hij stelde daarom voor, dat in diverse streken 
van Zuid-Afrika een onderzoek zou worden ingesteld naar de 
beste tichelaarae 293). Of dit gebeurd is weten wij niet. Misschien 
zijn echter de van Hollandsche baksteen gebouwde landhuizen 
oorspronkelijk ongepleisterd geweest, zooals b.v. het Buiten van 
Simon v. d. Stel, Oroot Constantia, met zijn estriken en gegla
zuurde tegelvloeren 294). 

Overigens scfiijnen tal van plaatselijke steenbakkerijtjes, veel
al van tijdelijken aard, zooals wij deze ook wei bij ons ken
den 295), in de Kaapkolonie te zijn opgericht; men fabriceerde 
er zelfs ook draineerbuizen 296). 

Een opsomming te geven van al de bouwwerken, waaraan Hol
landsche baksteen verwerkt werd, is niet mogeIijk. Hiervoor zijn 
de gegevens te schaarsch. Slechts zij nog vermeld dat de huizen 

289) A. F. Trotter, op. cit. pag. 245. 
290) Hoofdstuk I pag. 73. 291) H. Baker, op. cit. pag. 2-4. 
292) V. I. van de Wall, Oud-Holl. bouwkunst, pag. 19. 
293) D. Fairbridge, op. cit. pag. 52. Vgl. hierv66r pag. 103. 
A. F. Trotter, op. cit. pag. 245. 294) Id. pag. 58-59. 
295) S. Kortweg, De Landbouw op de zandgrond, in: Geschied. v. d. 

Nederl. Landbouw 1795-1940 oJ.v. Z. W. Sneller, Groningen-Batavia, pag. 
339, 359 noot 1. 

296) H. A. van Reede tot Drakestein, op. cit. pag. 68. 
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Meerlust en Zwaansdijk (1682) 297), de Pastorie en Kerk in het 
Land van Waveren, achter 'de Roode Zandplaat, geheel of groo
tendeels in Hollandsche .baksteen zijn opgetrokken 298}. Het Bui
ten van W. A. v. d. Stel "Verlegen" is daarentegen vermoedelijk 
van inlandsche baksteen gebouwd, want op een afbeelding van 
bedoelde buitenplaats is ook een steenbakkerij te vinden 299). 

Guinea C. A. 
Of in Guinea en omliggende gebieden, de groote SlavendepOts 

van de W. I. Cie aan de Westkust van Afrika, Hollandsche bak
steenbouwwerken verrezen zijn, is mij onbekend gebleven. Van 
eenig belang voor onze baksteenexport is dit gebied zeker niet 
geweest, daar hier weinig of 'geen Hollanders gevestigd waren. 

HOOFDSTUK IV 

AFZETLANDEN VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEEN IN 
AMERIKA 

De geregelde vaart op het Westelijk Halfrond was in 1590, op 
particulier initiatief, in drie richtingen begonnen; naar de 
Spaansch-Portugeesche bezittingen in Zuid-Amerika, met name 
naar BraziW!; naar Guyana en de AntiIIenjen naar Noord-Ame
rika. Diten vooral ook de wensch om een "geprivilegeerde roof-

( 

en vernieIingsvloot" tegenover de Spanjaarden te hebben, leidde 
er toe, dat op 3 Juni 1624 de West-Indische Compagnie werd op
gericht welke, zooals wij reeds in 'het eerste Hoofdstuk opmerk
ten, o.m. onze baksteenindustrie groote voordeelen bezorgd heeft, 
hetgeen wij in het volgende zullen trachten aan te toonen 300). 

I ZUlD- EN MIDDEN-AMERIKA 

Brazilie 
In 1624 werd door de Hollanders, onder aanvoering van Jacob 

WiIIekens, Bahia de San Salvador, hoofdpunt van 'het Portugee
sche Gezag in Brazilie, veroverd, dat echter het jaar daarop weer 

297) A. F. Trotter, ·op. cit. pag. 121, 146. 
298) D. Fairbridge, op. cit. pag. 159. 
299) Id. pag. 97. Plaat uit de Beschuldiging (of Verdediging?) van 

W. A. van der Stel. F. A. J. Vermeulen, op. cit. II pag. 408 beloofde in 
een "volgend hoofdstuk" de Nederlandsche bouwwerken in Indie, Kaap
kolonie enz. te behandelen, welk hoofdstuk echter nimmer verscheen. 
Misschien voigt nog eens een supplement op zijn abrupt afgebrokeri 
werk? 300) H. T. Colenbrander, op, cit. II pag. 2 e.v. 

\ 
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verIoren ging 301). Nadat in 1629 de West-Indische Cie door de 
verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn goed bij kas was 
gekomen, rustte zij terstond een nieuwe vloot uit, thans niet naar 
Bahia doch naar de Braziliaansche Provincie Pernambuco "om 
de ghelegentheyt van de Plaetse, ende rycke trafycke die aldaer 
valt in Suyckeren ende Brasil-Hout" 302). In 1630 werden de 
hoofdstad van Pernambuco Olinda en het in de nabijheid gelegen 
havenplaatsje Recife veroverd. Olinda, dat reeds in 1580 uit een 
700 huizen, kerken enz. bestond 303), werd in 1631 door de Hol
landers verwoest en in brand gestoken, daar deze stad moeilijk 
tegen de Portugeezen, die de onzen nog voortdurend belaagden, 
te verdedigen was 304). De Hollanders vestigden zich verder voor 
goed op Recife, dat weldra een groote stad zou worden. 

Van het begin af aan had men geweldig te kampen met gebrek 
aan allerIei materialen, niet het minst aan bouwmaterialen. Blijk
baar was er dus geen of niet voldoende natuursteen of baksteen 
in Brazilie zelf te krijgen, of schoon de kiei weI -geschikt was om 
potten te bakken. Want even buiten de stad Olinda bJijkt een 
pottenbakkerij geweest te zijn 305) . . 

Schepen vol baksteen werden daarom vanuit Holland naar 
Refice gezonden, terwijl de Kamers der W.I. Cie er alsmaar 
op aandrongen met de naar Recife gestuurde materialen zuinig 
om te gaan en deze niet te verknoeien 306). 

Weldra was het schiereiIand Recife zoo volgebouwd, dat er 
geen vierkante meter meer vrij was, zoodat men zelfs de rulnes 
van Olinda begon op te bouwen met de uit Holland. gestuurde 
materialen 307). Toen Johan Mauiits van Nassau-Si,egen in 1637 
ais Gouverneur in Brazilie aankwam, was dan ook zijn eerste 
werk het naast Recife liggende eiland Antonio Vaz bouwrijp te 
maken door de daar aanwezige moerassen oroog te Ieggen 308). 

301) P. j . Blok, Geschied. v. h. Ned. Yolk II, pag. 556-557. 
302) J. de Laet, jaerlijck Verhaal, uitgeg. d S. P. L'Honore Naber, II 

(= Linschotenver. dl. 35) 's Gravenhage 1932, pag. 102. 
303) E. Beringer, Le port de Pernambuco et la ville du Recife, in: 

Tijdschr. v. h. Aardr. k. Gen. Bijbladen dee I III, no. 8-1881, pag. 11. 
304) J. de Laet, op. cit. III (= Linschotenver. dee I 37) 's Gravenhage 

1934, pag. 28. 
305) Id. II t.o. pag. 154. Op de afbeelding van Olinda staat onder de 

letter j een pottenbakkerij geteekend. 
306) H. Watjen, Das Holl. Kolonialreich in Brasilien, 's Gravenhage

Gotha 1921, pag. 114. 
307) Id. pag. 120. 308) Id. pag. 121-122. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 8 
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Op dit eiland verr.ees in den loop van enkele jaren de nieuwe 
stad Mauritsstad met de kasteelen Vrijburg en Schoonzicht. De 
bouw hiervan verslond handen vol geld, daar hiervoor o.m. enorme 
aantalIen baksteen vanuit HolIand moesten worden aangevoerd, 
hetgeen niets was voor de zuinige W. I. Cie. Vandaar dat Johan 
Maurits al spoedig aan de Bewindhebbers het voorstel deed, de 
handel op Brazilie ook voor niet-aandeelhouders der Cie open te 
steBen, in de hoop dat hierdoor de benoodigde materialen vlotter 
in ,Brazilie zouden binnenkomen 309). Of schoon de Cie op dit 
voorstel is ingegaan, schijnt het niet veel geholpen te hebben, 
want in het begin der 40er jaren was er nog een geweldige 
woningnood 310). 

Bovendien liet Johan Maurits de rulnes van Olinda geheel sloo
pen en de afbraak naar Mauritsstad vervoeren, om op deze manier 
eenigszins aan de behoeft.e aan bouwmaterialen voor zijn kastee
len en de stad tegemoet te komen "zoodat uit de overblijfselen van 
de verworpene moeder Olinda, de dochter Mauritsstad is ver
rezen, hoewel zij niet op haar geleek" 311). Deze dichterlijke ont
boezeming van Barlaeus beteekent natuurlijk niet dat geheel Mau
ritsstad, met de 2 kasteelen incluis, van de schamele resten van 
OHnda is gebouwd. Toch trachtte Netcher ons dit wijs te 
maken 3112) en ook Vermeulen wil ons in dit wonder doen ge
looven 313). 

Niettegenstaande :de vele moeilijkheden trachtten Johan Maurits 
en zijn Raad, zoo goed .en kwaad als dit ging, Mauritsstad in 
1642-43 te verfraaien. Markten en straten, welke door de slechte 
ondergrond waren verzakt, werden opgehaald .en met Holland
sche klinkers bestraat 314)! Met haar straten en grachten1en ruime 
gebouwen, pakhuizen enz. 315) kreeg de stad een geheel Hol
landsch uiterlijk. Helaas bestaat thans niets of zoo goed a.1s 
niets meer van de vele bouwwerken opgerkht door Johan Maurits, 
"den eersten grooten Braziliaan" 316). 

309) C. Barlaeus, Nederl. Brazilie onder het bewind v. johan Maurits, 
bewerkt d. S. P. L'Honore Naber, 's Gravenhage 1923, pag. 106 e.v. 

310) H. Watjen, Das Holl. Kolonialr. pag. 244 e.v. 
311) C. Barlaeus, op. cit. pag. 206. 
312) P. M. Netscher, Les Hollandais au Bresil, 's Gravenhage 1853, 

pag. 104. 313) F. A. J. Vermeulen, op. cit. III pag. 412. 
314) H. Watjen, Das Holl. Kolonialr. p. 246 e.v. 
315) C. Barlaeus, op. cit. pag. 204. 
316) W. j. van Balen, Johan Maurits in Brazilie, 's Gravenhage 1941, 
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BraziJie is geduTende de weinige jaren dat het in ons bezit 
was, onze grootste baksteenafnemer geweest. Over de aantallen 
daarheen verscheepte ladingen baksteen zijn ons geen cijfers be
kend; weI echter over de voor baksteen uitgegeven bedragen. 
In den tij d van 16 Juni 1641 tot eind Juli 1643, dus in de j aren 
dat het eiland Antonie Vaz vo)gebouwd werd, gaf het Bestuur 
van Mauritsstad uit: 

aan Moppen en Clinkert uit Holland 
aan in Brazilie gekochte steenen 
op het strand en in het vervallen Olinda yond 
men steenen ter waarde van 

Deze steenen werden a)s voIgt gebruikt: 
aan straten, huizen, pakhuizen enz. te Mau-

f 1.154.550.-
" 95.000.- 317) 

" 
349.925.-

f 1.599.475.-

ritsstad f 1.380.025.-
voor reparaties in Recife en op andere 
plaatsen 

" 
219.450.-

f 1.599.475.- 318) 

Hoeveel Hollandsche baksteenen deze f 1.154.550.- uitmaakten 
:is niet te zeggen, claar in het bed rag ook de vrachtprijzen be
rekend moeten zijn. In ieder geval zijn het tientallen miIIioenen 
geweest, hetgeen duideIijk tot uiMrukking komt in een belangrijke 
prijsstijging van baksteen in ons land gedurende die jaren. De 
prijs van hardsteen (behoorlijke soort metselsteen) steeg n.1. van · 
f 3.- tot f 5.50, die van klinkers van f 6.- tot f 11.- per dui
zend stuks 319). 

Lang heeft echter deze baksteenexport niet geduuTd. Daar 
Johan Maurits vanuit Holland te weinig medewerking kreeg om 
de grootsche plannen, welke hij met Brazilie voorhad, ten uit
voer te brengen, trad hij in 1644 als Gouverneur at. Sedert dien 
werd in BraziJie alles verwaarloosd, totdat uiteindeJijk, in 1661, 

pag. 99-100. De Heer van Balen deelde mij nog mede, dat aileen nog op 
Recife een restant van het Kasteel de Bruyne, thans Brum genaamd, her
innert aan Hollandsche baksteenbouw in Brazilie. 

317) MisschieI\ afkomstig van andere ruines dan van Olinda? 
318) H. Wlltjen, Das Holl. Kolonialr. pag. 306-307. 
319) N. W. Posthumus, Leidsche lakenindustrie, III pag. 989. 

/ 
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tegen een schadeloostelling van f 8.000.000.- dit veelbelovende 
land voor goed door ons aan de Portugeezen werd afgestaan 320). 

Essequebo, Berbice, Demerary 

Het tegenwoordige gebied van Britsch Guyana bestond oud
tijds uit de Kolonies: Essequebo, Berbice en Demerary, zoo 
genoemd naar de drie groote rivieren, waarlangs deze kolonies 
gelegen waren. In Essequebo, oorspronkeIijk door de Portugeezen 
gesticht, die er ook reeds een fort van klipsteen bouwden, waren 
reeds ornstreeks 1600 Hollanders gevestigd 321). In Berbice arri
veerden in 1627 de eerste Hollanders 322), terwijl in 1746 de 
eerste Hollal1'dsche plantage in Demerary gesticht werd 323). 

Reeds v66r 1623, toen de W. I. Cie haar werkzaamheden begon, 
was in Essequebo door de Hollanders het fort Kijk Overal opge
richt 324). In 1657 besloot men er tot de bouw van het fort \ 
Nova Zeelandia 325). In Berbice was het fort Nassau opgericht, 
dat binnen de palissaden een steenen gebouw kreeg 326). De 
Luthersche Kerk, in het nabij dit fort gelegen stadje Nieuw-Am
sterdam, werd ey.eneens uit steen opgetrokken 327). Wat dit voor 
steensoorten geweest zijn, wordt helaas niet vern1eld. De 25 a 30 
woningen, terzelfdertijd in Nieuw-Amsterdam gebouwd, waren 
zeer zeker van hout opgetrokken 328). In Essequebo begon men in 
1726 een nieuw fort Zeelandia op het Vlaggen-eiland te bouwen, 
geheel van hout. Dit gaf den toenmaligen Commandeur Storm v. 
's Gravesande aanleiding in 1738 een schrijven tot den Bewind
hebber der Cie te rich ten, waarin hij .er op aandrong, dat het fort 
van steen gebouwd zou worden. Een jaar later stelt hij voor een 
steenen fort in twee jaar tijds te bouwen, waartoe hij de tras 
uit Barbados zou laten komen "en de steenen zeit zou laten 
bakken" 329). 

320) H. T. Colenbrander, op. cit. II, pag. 9 e.v. 
321) P. M. Netscher, Geschied. v. d. kolonien Essequebo, Demerary en 

Berbice, 's Gravenhage 1888, pag. 40. 
322) (d. pag. 59. 323) (d. pag. 116. 
324) Id. pag. 61. 325) Id. pag. 73. 
326) Id. pag. 174. 327) Id. pag. 184. 
328) (d. pag. 252. Misschien zijn nog bijzonderheden te vinden in: E. 

Bankroft, Beschr. v. Guiana, Berbice, Essequebo en Demerary, Amster
dam 1794·). 

329) (d. pag. 106, 109-110. 



_IN VROEGERE EEUWEN 117 

Van dit plan schijnt niet vee I gekomen te zijn, want het fort was 
wegens gebrek aan materialen pas in 1743 voItooid. De inIand
sche baksteen werd dus blijkbaar niet in voldoende aantallen 
geproduceerd, zoodat men op baksteen uit Holland zal hebben 
moeten wachten. De woningen, pakhuizen e.d. op het Vlaggen
eiland, waren echter in enkeIe jaren gereedj waaruit men weI 
concludeeren mag, dat deze, althans grootendeeIs, van hout wer
den gebouwd. 

Demerary correspondeerde jaren lang met de Cie over het 
houwen van steenen gebouwen op het eiland BorsseJen, totdat 
in 177geen Ingenieur C. C. Kanne uit Holland gezonden werd om 
van alles te bouwen. Hij had bovendien handen vol werk om de 
bouwwerken op het Vlaggen-eiland te Essequebo op te knappen, 
daar de materialen, waarvan ze gebouwd waren, zoo slecht waren 
(inlandsche baksteen!) 330). 

Vit BijJage B bJijkt dat in de 18e eeuw baksteen vanuit ons land 
naar ,deze kolonies verscheept werd. Belangrijk zaI deze export 
niet geweest zijn, daar men de woningen grootendeels van 
:bout 331), de Oouvernementsgebouwen gedeeItelijk van inland
sche baksteen gebouwd zal hebben. 

In 1781 werden deze kolonies door de Engelschen bezet. De 
Franschen kwamen ons te hulp, zoodat wij er in 1783 weer de 
baas waren. Van 1796 tot 1802 kwamen ze opnieuw in Engel
sche handen, daarna weer een jaar in ons bezitj totdat zij in 
1803 definitief in Engelsche handen kwamenj zeer tot genoegen 
overigens der kolonisten! 

Curarao C.A. 

Tusschen de bedrijven in Brazilie en Noord-Amerika door, 
werd in 1634 het eiland Cura~ao met Aruba en Bonaire op de 
Spanjaarden veroverd 332). TerzeJfdertijd kwamen zich Hollan
ders vestigen o.m. op St. Eustatius, Saba en St. Martin. 

Een der eerste werkzaamheden na de verovering van een gebied 
was steeds het bouwen of herbouwen van forten. Zoo ook op 
Cura~ao. Tezamen met Indianen werkten soldaten eraan, waarbij 

330) Id. pag. 148-149. _ 
331) Vgl. J. H. N(ageJ), Suriname in losse tafereeJen, Rotterdam 1840, 

pag. 125. 
332) Joh. de Laet, op. cit. IV (= Linschotenver. dl. 40), 's Gravenhage, 

1937, pag. 94 e.v. 
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het nogal gezellig toeging; want's morgens genoot men er van 
"wat Brandewijn ende s' avondts Spaensche wijn" 333). De for
tificatien op Curat;ao werden aIle gebouwd van inlandsche rots
gesteenten, klipsteen of koraalsteen 334), zoodat hieraan geen 
'Hollandsche baksteen gebruikt is. De benoodigde tras kwam mis
schien uit Holland, doch waarschijnlijker uit Barbados of elders 
uit de West, terwijl men in het begin der 1ge eeuw gebruik kon 
maken van tras op St Eustatius gedolven 335). 

Hoewel Curat;a~ in de 17e en 18e eeuw een hoogstbelangrijke 
rol. gespeeld heeft als smokkelhaven en slavendepot 336), waren 
op dit kleine 'eiland betrekkelijk weinig Europeanen gevestigd, 
zoodat onze baksteenexport daarheen niet belangrijk geweest kan 
zijn. Uit de hieracltter gevoegde Bijlagen blijken afen toe par
tijtjes baksteen naar Cura~ao c.a. verzonden te zijn. 

Toch is het vreemd, dat geen enkele schrijver over dit eiland 
een woord over onze baksteen zegt, terwijl blijkbaar weI de roode 
Hollandsche dakpannen opvielen 337). De reden hiervan zal zijn, 
dat op voorbeeld van het Gouvernement vele huizen "geel of don
kergrauw" bestreken werden "hetwelk door de bontkleurige 
daken en vensters, aan de stad (Willemstad) iets van een Neu
renburger poppenstad geeft" 338). De Hollandsche baksteen was 
zoodoende voor het oog verborgen. De bouwwijze van Willem
stad was zuiver Hollandsch, z66 zelfs, dat deze stad met haar 
trapgevels de indruk wekte alsof men in Edam of in een ander 
Oud-Hollandsch stadje was 339). Ook I thans nog heeft de stad 
hetzelfde bonte uiterlijk behouden 340). 

Belangrijker voor onze baksteenexport was echter: 

Suriname 

In 1666 rustte de Admiraliteit van Zeeland drie oorlogsschepen 

333) Id. pag. 184. . 
334) M. D. Teenstra, De Nederl. West-Indische eilanden I, Amsterdam 

1836, pag. 42 e.v. 
335) W. R,. Menkman, De Nederl. in het Caraibische zeegebied. Amster-

dam 1942, pag. 215. 336) Id. pag. 66 e.v., pag. 98 e.v. 
337) M. D. Teenstra, op.cit. I pag. 40. 
338) O. O. van Paddenburg, Beschr. v. h. eiland Curat;ao en onderhoo

rige eilanden, Haarlem 1819, pag. 23. 
339) J. H. J. Hamelberg, De Nederl. op de West-In4ische eilandenl' I, 

Amsterdam 1901, pag. 210. 
340) W. J. van Balen, Zes Nederl. Antillen, Deventer z.j., pag. 43-44. 
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uit, onder Abraham Crijnsz, om de Engelschen, die sedert 1651 
een nederzetting hadden aan de Suriname-rivier, te overvallen. 
De toeleg gelukte volkomen. Het fort werd genomenen door de 
onzen voortaan Zeelandia genoemd. De Staten van Zeeland be
schouwden zich als wettige bezitters van het land en verkochten 
de· bezitting in 1682 aan de W. I. Cie. Deze deed echter een jaar 
later de kolonie. gedeeltelijk over aan de Stad Amsterdam en aan 
Cornelis van Aerssen v. Sommelsdijk. Suriname telde dus sinds
dien drie eigenaars die tezamen de "Societeit van Suriname" uit
maakten, welke tot 1795 heeft bestaan 341). 

Als eerste Gouverneur van dit land trad op de zooeven ge
noemde Cornelis van Aerssen. Hij deed zijn best de kolonie vooruit 
te help en, zoodat bij zijn dood, in 1688, het aantal plantages van 
50 tot 200 gestegen was. Toen in 1712 een Fransch eskader de 
kolonie kwam verrassen bleek pas in welken slechten staat de ver
dedigingswerken verkeerden. De kolon'isten wisten niet beter te 
doell dan de vernieling der kolonie voor een groot bedrag van de 
Franschen af te koopen! 

Deze gebeurtenis was de aanleiding dat de kolonisten met de 
Societeit van Suriname onderhandelingen open den om het land 
in staat van verdediging te brengen. Men kwam tot een accoord, 
hetwelk op 19 Dec. 1733 door Hunne Hoogmogenden bevestigd 
en in een Statelijke Resolutie veranderd werd. Hierbij werd be
paald dat de vesfingwerken binnen 7 jaar klaar zouden zijn, waar
toe de Societeit werklieden en bouwstoffen uit Holland zou 
laten komen 342). Artikel 8 van dit verdrag hield in, dat met de 
.eerste tien schepen, welke naar de Kolonie zouden vertrekken, 
150.000 steenen vrachtvrij zouden worden meegenomen, bestemd 
voor den bouw van een of meer steenbakkerijen, die dan verder 
in de behoefte van de Kolonie aan steenen voor de fortificatien 
moesten voorzien 343). Doch het zou nog vele jaren duren, voor
dat deze plannen verwezenlijkt werden 344). 

Intusschen waren in Suriname reed~ meerdere steenbakkerijen, 

341) H. T. Colenbrander, op. cit. II, pag. 20 e.v. 
342) W. A. Bachiene, Beschr. d. Vereen. Nederl. I, Amsterdam~Utrecht 

1773, pag. 113. 
343) Mededeeling van het Rijksarchief te 's Gravenhage. 
344) Ph. Fermin, Tableau historique et politique de I'etat ;lncien et 

actuel d. 1. Col. de Surinam etc. Maastricht 1788, pag. 125 e.v. 

. -
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zoowel bij Paramaribo als op de plantages, opgericht. De z.g. 
Steenbakkersgracht te Paramaribo ontleent hieraan haar naam. 
Zij hebben echter niet lang bestaan omdat men "uit hoofde van 
de traagheid der Negers, het arbeidsloon duur zijnde, deze mate
rialen veel goedkooper en beter uit Holland bekomen kon"345), 
waartoe gelegenheid te over was. De reizen naar Suriname ge
schiedden n.l. op twee manieren: 6f via de kust van Guinea in 
Afrika, 6f direct. In het eerste geval laadde men ruilartikelen om 
slaven te koopen, in het tweede geval kon baksteen alsballast 
worden meegenomen 346). In de jaren 1750-1774 zijn aIleen al 
vanuit Amsterdam 1230 schepen naar Suriname vertrokken 347); 
en al is hiervan slechts de helft rechtstreeks naar Suriname geste
vend, dan was er dus toch nog ballastruimte genoeg om baksteen 
te laden 348). Hier komt nog bij, dat goede tichelaarde in Suri
name lang niet overal te vinden was 849). 

De uit Holland gezonden steenen zijn hoofdzakelijk verwerkt 
aan de fortificatien en aan gebouwen te Paramaribo. Zoo zette 
men vroeger de eerste stap te Paramaribo, welke men dacht op 
Surinaamsche bodem te zetten, op Hollandsche bodem, al was 
deze dan gebakken! Want de trappen, welke naar de kade leidden, 
bestonden uit "Roode ,klinkers" 350). Het Gouvernementsgebouw, 
de Commandantswoning, de Luthersche kerk 351), het Gerechts
hof en de kazernes bij het fort Zeelandia zijn aIle van HoUand
sche baksteen gebouwd 352). 

De woningen daarentegen waren aIle van hout opgetrokken, 
evenals in de aangrenzende kolonies Essequebo, Berbice en 
Demerary; aIleen lage vierkante fundeerings-pilaren waren van 
steen 353). In 1790 telde de stad reeds meer dan 1000 huizen 354). 

345) (E. Beyer), Suriname in desz. tegenw. toestand. Amsterdam, 
pag. 12. 

346) ]. H. Hudig Dzn, De Scheepvaart op West-Afrika en West-Indie in 
de 18e eeuw, Amsterdam 1926, pag. 15. Zoo had b.y.. het schip, "Willem 
Susanne en Elisabeth", op 21.6.1775 naar Suriname uitzeilend, voor 
f 1088.15 aan steenen en pannen in. (Zie Hudig, pag. 12). 

347) Ph. Fermin, op. cit. pag. 269. 
348) Is. Ie Long, op. cit. II, pag. 133 e.v. 
349) Ph. Fermin, Nieuwe algem. beschr. v. d. Col. v. Suriname II, Har-

lingen 1770, pag. 321. 
350) A. ]. Riko, Ons Rijk Suriname, Rotterdam 1883, pag. 38. 
351) Ph. Fermin, Tableau, pag. 240-242. 
352) (E. Beyer), op. cit. pag. 58. 
353) Id. pag. 61. 354) A. ] . Riko, op. cit. pag. 42. 

, 
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Ook de huizen en gebouwen op de plantages waren meestal van 
hout en wit geschilderd 3'55), of schoon uit de Bijlagen blijkt, dat 
ook naar de plantages, zij het dan in kleine partijtjes, baksteen 
uit Holland verzonden werd. Deze baksteen werd door de eige
naars der plantages, meestal in Holland woonachtig, of door een 
.handelshuis, waaraan zij het bestuur hunner zaken hadden toe
vertrouwd, rechtstreeks naar hun bezittingen verstuurd, daar de 
handelaren te Suriname de prijzen twee tot drie maal hooger stel
den dan waarvoor men ze uit het Moederland krijgen kon 356). 

Ook trachtte men, vooral na de groote brand te Paramaribo in 
Januari 1821, waarbij 1200 woningen een prooi der vlammen 
werden, in bouwmaterialen te speculeeren, doch met weinig 
succes 357). In den loop der 1ge eeuw schijnen weer enkele steen
bakkerijen in Suriname zeit te ~ijn opgericht. In 1883 wordt 
tenminste de oprichting van een steenfabriek "Clevia" gemeld 358). 

II NOORD-AMERIKA 

Vereenigd.e Staten 

Op 4 September 1609 Iiet Henry Hudson het anker van "de 
Halve Maan" vall en aan de monding van de, later naar 'hem ge
noemde, Hudsonrivier, op de plaats van het tegenwoordige Coney
'eiland van New-York 359). De gunstige berichten welke over de 
door Hudson bezochte landen bekend werden, wekten de lust tot 
het bezoeken van Manhattan en omgeving aan. Meerdere particu
lieren ondernamen reizen daarheen 360). Deze herhaalde bezoeken 
deden al spoedig enkele huizen of forten ontstaan 361), waar
schijnlijk gebouwd van -bout, want "the countrey is full of great 
and tall Oaks" 362). In 1614 vereenigden zich verschillende op 
Manhattan varende schippers tot de "Compagnie van Nieuw
Nederland", welke een pelterijenhandel begon, doch niet tot kolo
nisatie van haar handelsgebied overging. De W.I. Cie, in 

355) J. H. N (agel), op. cit. pag. 7. 
356) (E. Beyer), op. cit. pag. 41. 
357) Id. pag. 42. 358) A. J. Riko, op. cit. pag. 282. 
359) H. Hudson's reize onder Nederl. vlag, uitgeg. d. S. P. L'Hol1ore 

Naber (= Linschotenver. dl. 19) 's Gravenhage 1921, pag. LX, 57-58. 
360) H. T. Colenbrander, op. cit. I pag. 41. 
361) W. E. J. Berg van Dussen-Muilkerk, Bijdr. t. d. geschied. onzer 

kolonisatie in N.-Amerika, in: De Gids 1848, pag. 542. 
362) H. Hudson op. cit. pag. 58. 
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1621 opgericht, zond in 1623 de eerste kolonisten derwaarts 363). 

In Juli 1625 werd de stad Nieuw-Amsterdam, later New-York ge
naamd, door Hollandsche kolonisten gesticht 364). Reeds in 1626 
wordt bericht dat op het Manhattan-eiland "een steenen hUys ... 
met riet ghedeckt" te vinden is. Dit was het "Comptoir" i de 
overige huizen waren van "Basten van boomen" 365). In 1628 
wordt gemeld dat men bezig is met het bouwen van een fort van 
"goede berghstenen", die "niet verre van hier bij menichten leg
gen" 366), terwijl in deze jaren ook reeds een blok van 5 steenen 
huizen aanwezig moet zijn geweest 367). Ook in de boven Nieuw
Amsterdam aan de Hudson gelegen kolonie Rensselaerswyck 
waren omstreeks 1631 reeds enkele in steen opgetrokken boerde
rijen te vinden 368). Doch verder bouwde men voorloopig van 
hout, want in 1643 waren nog slechts enkele steenen huizen daar 
ter plaatse te vinden 369). De in deze jaren gebruikte steensoort 
was in de omgeving gevonden natuursteen, welke blijkbaar ook 
reeds vroeg in de aangrenzende Engelsche kolonies gebruikt werd, 
want in 1631 kwam een schuitje de haven van Boston binnen ge
varen met "Two tons of stones" 370). 

De eerste baksteenbouwwerken ontstonden op het Manhat
tan-eiland in 1633 onder Gouverneur Wouter v. Twiller. De bak
steen hiervoor werd uit Holland aangevoerd 371 ). Welke gebou
wen met deze baksteen gebouwd zijn, is niet fe achterhalen, daar 
in genoemd jaar een geheel bouwprogram werd opgesteld, zoo
als een grondige verbouwing van het voornaamste fort, een 
wachthuis, cen barak voor de soldaten, een kerk en woning met 
stal voor den domine,een brollwerij , een ~schuitenhuis "to be 

363) H. T. Colenbrander op. cit. I pag. 42. 
364) F. C. Wieder, De Stichting v. New-York in Juli 1625 (= Linscho

tenver. dl. 26) 's Gravenhage 1925, pag. 14. 
365) C. Wassenaer, Hist. Verhael, aangeh. bij F. C. Wieder, op. cit. 

pag.49. 
366) Kerkhist. Archief, Amsterdam 1857, I pag. 382, aangeh. bij F. C. 

Wieder op. cit. pag. 51. 
367) F. C. Wieder, op. cit. pag. 57 e.v. 
368) J. Spinoza Catella Jessurum, Kil. v. Rensselaer, Diss., 's Graven

hage 1917, pag. 51-52. 
369) F. C. Wieder, op. cit. pag. 60. 
370) J. Winthrop, The History of New-England from 1630 to 1649, ed. 

James Savage, I, Boston 1853, pag. 70-71. 
371) Encyc!. Britannica, t.a.p. 
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covered with tiles" 372) en huizen voor Gouverneur en Ambte
naren 373). Sindsdien was er een geregelde aanvoer van bak
steen uit Holland, welke als ballast werd meegebracht. 

Reeds vroeg was men ook in Nieuw-NederIand zelf begollnen 
met baksteenfabrikage 374). Omstreeks 1630 werd voor den 
steenbakker Cornelis Lambertsz ,een pannen- en steenbakkerij op 
Manhattan gebouwd 375), welke de eerste jaren blijkbaar uitslui
tend pannen heeft. geproduceerd, d'aar aan een goede dakbedek
king de grootste behoefte bestond. In 1638 klaagde men dat het 
geld, dat men vroeger gebruikte om kolonisten en vee te doen 
overkomen, thans op Manhattan gebruikt werd om een duur schip 
te bouwen en om "steenen te maken" 376). Oit maakt tevens 
duidelijk dat beweringen als: de eerste steenbakkerijen zijn in 
Amerika pas omstreeks 1650 te New-Haven opgericht 377), of: 
"reeds" omstreeks 1680 waren steenbakkerijen te Salem en 
Medford ontstaan 378), onjuist zijn. 

De eerste steenbakkerijen zullen echter nog van weinig beteeke
nis zijn geweest, doch reeds lang v66r 1664, toen wij Nieuw
Nederland aan E'ngeland kwijt raakten, bezaten onze kolonisten 
reeds verschiIIende steen- en pannenbakkerijen van belang. Zoo 
'verhuurde eene Mevr. de Hulter haar steenbakkerij bij het fort 
Oranje, het tegenwoordige Albany, voor 1100 gld., en haar pan
nenbakkerij voor 3717 gld. per jaar 379). Oit moeten dus reeds 
f1inke fabrieken geweest zijn; werk was er voldoende voor, want er 
werden toen op order van de W. I. Cie zooveel forten en muren en 
mol ens van inheemsche 'en Hollandsche baksteen gebouwd, dat de 
kolonisten klaagden dat men in Holalnd wei dergelijke dingen 
van belang achtte, doch dat men niets deed om het land omhoog 

372) E. B. O'Calloghan, History of New-Netherland or New-York under 
the Dutch, I, New-York 1846, pag. 155-156. 

373) J. R. Brodhead, History of the State of New-York, I, London 
1853, pag. 243. 

374) O. van Rees, Geschied. d. Nederl. volksptantingen in N-Amerika, 
Tiel 1855, pag. 102. 

375) F. J. Spinoza Catella Jessurun, op. cit. pag. 43. 
376) J. R. Brodhead, op. cit. I pag. 286,; E. B. O'Collaghan, op. cit. 11, 

pag. 112. 
377) Encycl. Britannica, t.a.p. 
378) F. R. Vogel, Das Amerikanische Haus, Berlin 1910, pag. 18. 
379) E. B. O'Collaghan, op. cit. II, New-York 1848, pag. 542 text en , 

voetnoot 2. 
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~e werken 380). Zelfs tegenwoordig noemt men (zeer gemoderni
seerde) veldovens in Amerika nog steeds "Dutch kilns" 381). 

Bovendien werd in 1642 door Gouverneur Kieft "a fine hotel of 
stone" gebouwd, om de vele handelslieden, die in Nieuw-Amster
dam op bezoek kwamen, te kunnen herbergen 382); en Kapitein 
de Vries klaagde terzelfder .tijd dat de kerk te Nieuw-Amsterdam 
een schande was, terwijl bij de Engelsche buren de kerk juist zoo 
keurig was. Er was toch voldoende goed eikenhout en "fine 
building stone" beschikbaar 383)! Met dit "stone" zaI dus geen 
natuursteen, doch baksteen bedoeld zijn. 

De geweldige export in deze jaren naar aile landen van de 
wereld schijnt onze steenbakkers (of de handelaars?) ertoe ge
bracht te hebben, met de kwaIiteit hunner producten te knoeien, 
hetgeen uit de voIgen'de geschiedenis moge bIijken: 

In 1642 arriveerde te Nieuw-Amsterdam Domine Megapolensis 
uit Bergen-Schoor!. Hij was door Kiliaen v. Rensselaer, den eige
naar van de naar hem genoemde kolonie Rensselaerswijck, in 
dienst genomen. Van Rensselaer had met het schip "de Houttuyn" 
voor Domine o.m. meegegeven 4000 pannen en 30.000 klincker
steenen. Bij aankomst van het schip te Nieuw-Amstel'dam moest 
echter Arend van Curler, de man die v. Rensselaers belangen be
hartigde, aan zijn patroon mededeelen dat de schipper slechts 
10 van de 30.000 steenen had willen afstaan, daar hij de rest nog 
als ballast noodig had. "U behoeft verder geen steenen meer te 
sturen, want wij kunnen ze hier in het Noorden (= Rensselaers
wijck) veel goedkooper krijgen en deze zijn zeker zoo groot! De 
4000 pannen zijn de vracht niet waard! Zij verkruimelen als zand. 
Er waren maar een 1000 it 1200 goede bij; de rest deugt nergens 

380) J. R. Brodhead, op. cit. I pag. 224. O.m. werd een baksteenen muur 
om fort Oranje gebouwd (Broadhead I pag. 648). 

381) A. j . Nakken, Ervaringen in Amerik. steenfabrieken, in: "Klei", 
jrg. 32-1940, pag. 38. 

382) J. R. Brodhead; op. cit. I, pag. 335; E. B. O'Collaghan, op. cit. I, 
pag.259. 

383) E. B. O'Collaghan, op. cit. I, pag. 259-260. O'Collaghan I pag. 320, 
voetnoot 3, sprekend over bevervellen, vergist zich door "drieling" te ver
talen door: 1/3 gedeelte van een bevervel. Drieting beteekent een. kteine 
beyer (vgl. v. Dale, Gr. Wb. Ned. T .). Het woord drieting is ook in de 
steenbakkerswereld bekend en beteekent een klein formaat steen. Zie b.v. 
] . E. de Meyier, De Techn. Vraagbaak, 4e dr. Deventer 1929, pag. 657. , 



IN VROEGERE EEUWEN 125 

'voor! De handelaar die de pannen voor U kocht, heeft U 
bedot" 384) ! 

Ooch -vaak zullen dergelijke dingen niet gebeurd zijn, want 
nog eeuwen lang was de Hollandsche baksteen in Amerikaen 
elders gezocht. Nieuw-Amstel'dam werd, evenals fort Oranje 
(Albany), geheel op Hollandsche wijze van baksteen gebouwd. 
Tal van Hollandsche huizen, aan grachten gelegen, meestal door 
Amsterdamsche koopJieden bewoond 385), verrezen compleet met 
Hollandsche trapgevels en Amsterdamsche namen als Heeren
gracht, Singel,-enz. Nog in de eerste helft der 1ge eeuw herinner
den tal van gebouwen en straten, vooral te Albany, aan het oude 
Moederland 386). "Buildings as solid and as quaint as those 
which grace the Heerengracht, stood as monuments of olden time, 
until necessity, the desire of gain or a distaste for what is vener
able, doomed them to destruction" 387). 

In 1664 namen de Engelschen bezit van Nieuw-Nederland; en 
of schoon Cornelis Evertsen in Augustus 1673 Nieuw-Amsterdam 
weer veroverde 388), keerde het in 1674 bij de vrede van West
minster voor goed aan Engeland terug 389 ). 

Oit belette niet, dat ook nadien nog geregeld baksteen vanuit 
Holland naar Amerika verzonden werd en dat ook nog Holland
sche trapgevels gebouwd werden 390). Daarnaast verrezen tegen 
het einde der 17e en in den loop der 18e eeuw steeds meer steen-

384) E. B. O'Collaghan, op. cit. I, Appendix, K, pag. 454, 464. 
385) N. C. Lambrechtsen van Ritthem, Korte Beschr. v. d. ontdekkingen 

en verdere lotgevallen v. Nieuw-Nederl., in: Nieuwe Verh. v. h. Zeeuwsch 
Genootsch. v. Wetensch. dl. III, Middelburg 1818, pag. 26. 

386) J. van Hinte, Nederlanders in Amerika, I, Groningen 1928, pag. 52. 
387) j. R. Brodhead, op. cit. I pag. 747. Wellicht geven de bij F. R. 

Vogel, op. cit. en B. Fletcher, op. clt. aangehaalde werken over "Old Colo
nial Architecture" en "Early Hou!1es" van Chandler, Corner en Suder
holz, Eberlein, Crane, Wallis, Isham en Brown nog bijzonderheden over 
oude Hollandsche baksteenbouwwerken in Amerika. AI deze werken ont
breken in Nederl. Openbare Bibliotheken!! 

388) C. Evertsen de Jonge, De Zeeuwsche expeditie naar de West, 
uitgeg. d. C. de Waard (= Linschotenver. dl. 30), 's Gravenhage 1928, 
pag. 39 e.v. Evertsen maakte in Nieuw-Nederland ook nog een boot met 
"plancken en pannen" gel aden, buit, welke materialen hij gebruikte ter 
reparatie van het fore (Evertsen, Bijlage III, pag. 124). 

389) H. T. Colenbrander, op. cit. I pag. 42. 
390) W. J. van Balen, Holland a. d. Hudson, Amsterdam 1943, afb. t. e. 

pag. 178. 
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bakkerijen in Amerika zelf, in New-Haven, Salem, Medford, in 
Virginia en langs de Delaware en de Hudson 391). Doch nog 
gedurende langen tijd stond de inheemsche baksteen in kwaliteit 
verre ten achter bij de uit Holland geimporteerde 392). 

Dat de Hollandsche baksteen ook in lateren tijd nog zeer ge
zocht en zelfs onmisbaar was, bewijzen weI de volgende 
feiten. Toen in 1768 de stad New-York, om Engeland te boycot
ten, de import van Engelsche, alsmede - om het smokkelen tegen 
te gaan - de vanuit Holland en Hamburg verscheepte goederen 
verbood, werd er een uitzondering gemaakt voor baksteen en 
pannen, mits rechtstreeks vanuit Holland aangevoerd 393). Een 
jaar tevoren had ook Boston de import van een heele reeks goede
ren verboden, doch ook hier werden Hollandsche baksteen en 
pannen toegelaten. In 1769 volgden andere steden als WiIliams
bury (Virg.) en New-Haven (Conn.) deze voorbeelden na 394). 

Toen in 1774 de haven van Boston hermetisch gesloten werd 
om de theesmokkel door de O. I. Cie tegen te gaan, zette men 
de werkloos geworden havenarbeiders aan allerJ.ei werken, o.m. 
het inrichten van een steenbakkerij op 'stadsgronden 395). WeI een 
bewijs dat baksteen nog steeds niet in voldoende mate in Amerika 
zelf geproduceerd werd. Ook de transportmoeilijkheden over 
enorme afstanden speelden hierbij weI een rol, daar de beste 

/ 

Amerikaansche steenfabrieken juist niet nabij de groote steden 
langs de Oostkust gevestigd werden wegens de mindere kwaliteit 
der tichelaarde. 

Nadat in 1782 het tractaat van "vriendschap en Commercie" 
tusschen ons land en het onafhankelijk geworden Amerika geslo
ten was 396), hebben wij eveneens nog baksteen naar Amerika 
verscneept. Tegen het einde der 18e eeuw lag onze handel met dit 

' land weliswaar geheel stil, zooals wij reeds vroeger opmerk-

391) F. R. Vogel, op. cit. pag. 18. 
392) Encyc!. Britannica t.a.p. 
393) P. J. v. Winter, Het aandeel v. d. Amsterdamschen handel aan den 

opbouw v. h. Amerik. Gemeenebest, I, 's Gravenhage ]927, pag. 22. Tiles 
= pannen en niet plavuizen zooals Prof. v. Winter blijkbaar per abuis 
vertaalde. 

394) A. M. Schlesinger, The Colonial Merchants and the American 
Revolution, New-York 1918, pag. 107, 124, 136, 150. 

395) Id. pag. 315. 
396) E. J. Kiehl, Ons verdrag met Amerika, Diss., 's Gravenhage 1863, 

pag. 28' e.v. 
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ten 397), doch na den Napoleontischen tijd namen Amerikaansche 
schepen weer geregeld vanuit ons land baksteen als .ballast 
mee 398). Van vee I belang is deze baksteenexport toen echter niet 
meer geweest, want Goldberg wist er niets van te vertellen, en 
<ook in de tweede helft der 1ge eeuw wordt onze baksteen niet 
meer als een belangrijk exportartikel naar Amerika genoemd 399). 

Het was toen immers juist de groote tijd van onze baksteenexport 
naar Oost-Indie. 

Canada 

Vit de schaarsche Iiteratuur die over onze betrekkingen met 
dit land bestaat, valt niet op te maken of wij ooit eenige export 
van baksteen hierheen gehad hebben, of schoon onze schepen 
reeds in de eerste 'helft der 17 eeeuw geregeld op Canada 
voeren 4.00). 

397) Hoofdstuk I pag. 72. 
398) J. C. Westennann, Kagen, clippers enz. pag. 32. 
399) O. J. Kloos, De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederl. en 

de Vcr. Staten 1814-1914. Amsterdam 1923, Bijlagen. 
4(0) E. Baasch, HolJ. Wirtschaftsgesch. pag. 320. 
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NAWOORD 

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze wereldreis 
langs Hollandsche baksteenbouwwerken. Beklemtoonden wij 
voornamelijk de economisclie kant van de Hollandsche bak
steen gedurende vele eeuwen over de geheele wereld, een ander 
moge spoedig eens de architectonische waarde van onze buiten
landsche baksteenbouwwerken belichten. Helaas zullen thans, 
vooral in Oost-Europa, vele oude Hollandsche bouwwerken door 
het oorlogsgeweld verdwenen zijn. 

Van degenen die mij met mijn stu die hielpen, noemde ik reeds 
meerderen. Ik moge echter nog een woord van dank richten tot 
de verschiIlende bibliotheken, vooral de Koninklijke Bibliotheek, 
welke mij steeds op de meest coulante wijze hielpen. Eenzeer 
speciaal woord van dank tenslotte aan mijn goeden vriend Dr. J. 
C Westermann, die helaas van ons is heengegaan. Zonder zijn 
raadgevingen en voortdurende aansporingen de studie voort te 
zetten, was dit hoofdstuk uit de Geschiedenis van onze baksteen 
wellicht nooit voltooid geworden 401). 

401) Als laatste noot moge nog gememoreerd worden hetgeen Is. Ie 
Long over den steenbakker wist te vertellen: "Op deugdsaame steenen en 
arbeydt moet hij zich voornamentlijk leggen, en den prys redelijk instellen; 
Hever driemaal met kleyne, dan eens met groote winst verkoopende, sal 
hem altoos het beste recommandeeren, en goede rekening geeven, waar
door hij op eene eerlyke wyse syne kley-aarde in silver, en syne steenen 
in goudt sal doen veranderen, syne Familie ruym doen bestaan, en synen 
Kinderen en Erfgenaamen goed geldt en een deftige kostwinninge konnen 
nalaaten" (Is. Ie Long, Konst om geldt te winnen enz., Amsterdam 1717, 
pag. 129). 
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BIJLAOEN 

In achterstaande biilagen treft men enkele notitie's aan over 
baksteenexport naar Suriname, Curac;ao c.a., gevonden in de 
Vonnissen van Averij-Orossen, berustende in het Oemeente
Archief te Amsterdam. 

De geg.evens betreffen slechts enkele jaren van de periode 
1700-1810 welke deze vonnissen bestrijke"n 1), doch zii waren 
naar miin meening reeds van voldoende belang om op deze wiize 
gepubliceerd te worden. 

Daar deze archivalia slechts schepen betretten welke toevallig 
averij opliepen, geven zij weI is waar geen volledig beeld van onze 
baksteenexport naar de West, doch zij wettigen anderszijds de 
conclusie dat deze toevallige gegevens aantoonen dat onze 18e 
eeuwsche baksteenexport naar de West verre van onbelangrijk 
was. 

Wat de namen der afladers betreft, het volgende: 
De bouwmaterialen door de Societeit van Suriname verzonden, 

waren bestemd voor Oouvernementswerken als: Fortificati(~n, 

:Regeeringsgebouwen enz. 
De indruk vanden Heer Mr. Chr. P. van Eeghen is, dat de rest 

verzonden werd: 

a) in opdracht van bekende plantage-bezitters. 

b) door sommige firma's, die in den handel naar de West bij her
haling worden genoemd, zonder dat vast staat, dat zij plan
tages bezaten 2). 

c) door reeders van de schepen, waarbij men dus aan zuivere bal
last denkt. 

d) door anderen; dus waarschijnlijk echte handelaars in steenen. 

Van de onder c en d genoemde gevallen geeft Bijlage A enkele 
voorbeelden. De bedragen aan steenen door plantage-eigenaren 
verscheept waren dikwijls zeer onbeduidend. 

1) Vgl. Jaarverslag 1943 Ned. Econ. Hist. Archief. 
2) Dit waren dus de handelshuizen, welke de belangen van de plantage

bezitters behartigden. V gl. Hoofdstuk IV: Suriname, pag. 121. 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 9 
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BIJLAGE A 

(Mededeelingen van den Heer Mr. Chr. P. van Eeghen). 

Gegev·ens over schepen met baksteen geJaden zijn b.v. te vinden 
in de volgende deelen van het Rechterlijk Archief: 

Nummef van bet 
deel van het Datum van 
R. Archief: het vonnis: Naam van het SChip 

2842 21.12.1751 de Anna Elisabeth 
2843 7. 3.1752 't Hart 
2845 20.11.1754 Vreedenlust 
2842 22. 7.1751 de Concordia 
2853 14. 4.1761 de johannes jacobus Galley 
2854 20.10.1761 de Geertruy en Elsje 
2854 10.11.1761 de johannes jacobus Galley 
2855 21. 5.1762 de V rouw Elisabeth 
2856 29.10.1762 de Petrus 
2857 21. 1.1763 de johannes jacobus Galley 3) 
2857 28. 1.1763 de Atlas 
2858 8. 9.1763 de Maria Elisabeth 
2858 9.12.1763 de V rouw Maria Anna 
2859 14. 3.1764 de Vriesland 4) 
2860 19.10.1764 de Sorg en VIyt 
2860 12.12.1764 de Eult 
2861 9. 7.1765 de Zwaan 5) 
2861 10. 7.1765 de Maria & Hendrina 
2862 28.1 L1765 de Christina 
2862 13.12.1765 de jacob 

AI deze schepen waren bestemd voor Suriname. 

2855 29. 6.1762 de Cura~aosche Visser 6) 

Bestemd voor Cura~ao. 

3) Zeer belangrijk. 
4) Gele klinkers. 
5) Slechts weing. 
6) Zie daar onder: F. Houttuyn, A. Scharff en misschien elders. 
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Voorbeelden van verschepingen door reeders: 

2855 21. 5.1762 de Vrouw Elisabeth. 

Verscheper: Jonas Hop voor den Reeder van het schiPi 37.000 
steenen en plavuizen ter waarde van f 528-2-8. 

2859 14. 3.1764 de Vriesland. 

Verscheper: de Reeder P;eter de Vries Claesz. 30.000 gele 
kJinkers ter waarde van f 180.-. 

2860 19.10.1764 de Sorg en Vlyt. 

Verscheper: de Reeder Diego Franco Osorio, 60.000 steenen 
ier waarde van f 637-5-.-. 

2f'.62 13.12.1765 de Jacob 

Verscheper: de Reeder (?) Pieter Pauw, 30.000 moppen. 

Voorbeelden van verschepingen door zuivere handelaars: 
2855 29. 6.1762 de Cura~aosche Visser 

Verschepers: Frans Houttuyn: 3000 steenen ter waarde van 
f 40.-, en Adriaan . Scharff: 20.000 steenen ter waarde van 
f 107.40 7). 

Bestemd voor Cura~ao. 

2853 15. 4.1761 de Juffr. Magdalena Philippina. 

Bestemd voor st. Eustatius 8). 

7) Adr. Scharff was een vermogend wijnhandelaar en assuradeur. 
8) Vgl. Mr. Chr. P. van Eeghen, Het faillissement van Coenraad en 

Hendrik v. Son, in: Econ. Hist. Jb. XXII·] 943. 



BIJLAGE B (Mededeelingen van den heel 

Schip Schipper Datum Bestemming 

1. America Hendr. Brumsen 21.12.1705 Curac;ao 
2. Anna Galley Dirck Joncker 3.11.1711 - Curac;ao 
3. Judith Theod. Bertrand 29.11.1720 Curac;ao 

1. Spion Reuwe Kersjen 14. 7.1770 Suriname 
Pront 

2. De Jonge Pieter Jac. Visser 3.10.1770 Berbice 

3. Juffr. Sara Chr. Huysing 2.11.1770 Suriname 
, 

4. Sosbeek Chr. Koes 16. 6.1771 Suriname 

5. Eendracht Hans Laarens 28. 8.1771 Suriname 

6. Fortuyn CI. Mz. de Vries 23. 8.1771 St. Eustatius en 
Cural;ao 

7. Jacoba Geertruida George Mentz 18.11.1771 Suriname 

8. V rouw Elisabeth Michel Nuske 18.11.1771 Suriname 

9. Juffr. Anna Charlotte Chr. Rinkenberg 18.11.1771 Demeraryen 
Essequebo 

10. de Hoop Jona Malmberg 14. 9.1772 Suriname 
11. Twee gebroeders Chris Sosro 15. 9.1772 Suriname 

12. V rouw Susanne Fred. Nieuwold 28. 9.1772 Suriname 

13. Neptunus Jan Smit 19.10.1772 Curac;ao 

14. Nicolaas &: Elisabeth Eldert Tweed 27.12.1772 St. Eustatius 
15. Jacob &: Geertruda Georg Mentz 3.10.1773 Suriname 
16. Maria Catharina Dirck Volkers 11.1773 Suriname 

17. Zorg en Trouw Ary Poort 14.11.1773 Suriname 
18. Wederkomst John Ashburner 19.11.1773 Demerary, Esseq. 
19. Vergenoeging Chr. Rinkenberg 8. 4.1774 Suriname 
20. Adriaan &: Jan W. D. Mulder 3.7.1774 St. Eustatius 
21. Anna Maria Carsten Bakker 19. 9.1774 Essequebo, Demer. 
22. Vigilantia J. Aartsen 14. 9.1774 Suriname 
23. 2 Gebroeders Chr. Corso 18.9.1774 Suriname 

24. Jonge Zeehelt J. Molenhouwer 12.11.1774 Curac;ao 
25. Goude Eendracht Dirck Peeper 15. 1.1775 Berbice 
f' 

\ 

De aantallen steenen en de opgegeven bedragen In guldens kloppen vaak in 



l. W. Wich", Hoeth) 

Ajladers 

Gerryt v. Wylant 
Bern. v. d. Orift 
Moses Rodriques da Costa 

Societeit v. Suriname 
v. Meeden « Hoop 
P. Rydenius « Zn. 
Wm. Clifford « R. Ie Chevalier 
S. Visscher 
F. J. Landman 
H. Cannegieter Jzn. 
J. A. Charbon 
J. E. Fineaux 
rr. Berewout 
P. Rydenius « Zn 
Fr. Berewout 
Diedk. « Oer. Reus 
Societeit V. Suriname 
v. Meden « Hoop 
J. Lincklaan 
J « O. Hermeer 

Societeit V. Suriname 
lb. Karsseboom 
H. V. d. Poll « Co. 
Daniel Varlet 
Teunis Spits 
Societeit V. Suriname 
J. F. Hulsebosch 
B. V. d. Santheuvel « Zn. 

Jb. Karsseboom 
J. Fr. Bachman 
J. Hasselgreen, A. V. Dijk qq. 
D. « O. Reus 
de la Farelle Comp. 
P. Rydenius « Zn. 
Theod. Chris V. Nes 
Wed. L. Thym « Zn. 
A. Barends voor Reederij 

O. Titsingh voor D. « O. Reus 
Luden « Speciaal 
'W. H. , Steenbergen 
P. W. V. d. Heuvel 
A. Knobbout 
Hans Pietersz. 
Nico Doekscheer 
G. A. de Oraaf 
Is. de Witt qq. J. de Vries 

Marc. Fraissinet « Fs. 
J. v. Rijneveld « Soonen 
J. J. Couderc « Comp. 
Wed. J. Both « Zn. 
P. W. V. d. Heuvel 
Wed. L. Thym « Zn. 
Dirck Luden qq. 
Hendr. Doude 
Wed. L. Thym « Zn. 
Jan Lincklaan 
Pieter Engelen 
Harmen Berewout 
H. Cannegieter Jz. 

Omschryving 

3000 roode pannen 
40000 gele kIinkers 
7600 roode pannen 

5000 grauwe moppen 
2000 steen 
2000 grauwe moppen 
3000" " 
3000" " 
2500" " 

60000 steen 
6000 mopsteen 
3000 roode pannen 
2000 steen en 
2000 grauwe moppeR 

steen, kalk, cement 
steen 
steenen 

8000 steenen 
20000 gele klinkers 
15000 klinkers 
4000 dakpannen 

steen en kalk 
3000 grauwe moppen, kalk 
2000 steen 
3000 grauwe moppen, cement 

aardewerk 
3000 grauwe moppen 

aardewerk 
1000 grauwe moppen 
1000 roode I " 
5000 steen 
5000 grauwe moppen 

4000" " 
2000 roode " 
2000 grauwe " 
3000" " 
2000 roode " 

86000 steen en en 6000 bakken 
(= Friesche baksteen) 

4000 grauwe moppen 
3000" " 
2000 blauwe bakken 
2000 ~ " 
6000 roode pannen 

40000 klinkers 
42000 metselsteenen 
3000 grauwe moppen 

50000" " 
5000 blauwe bakken 

77000 steenen 
3000 moppen, 2000 plavuizen 

22000 moppen, 4000 bakken 
2000 vriese (sic I) kIinkers 
1500 blauwe bakken 
5000 blauwe plavuizen 
2000 steen 
3000 grauwe moppen 
2000 blauwe plavuizen 

26000 steenen 
5000 grauwe moppen 
2000 roode bakken 
4000 grauwe moppen 

~et geheel niet met elkaar. Wat hiervan de reden is, is mij onbekend. 

Bedrag 

f 100.-

" 
40.-

" 
35.-

" 
81.-

" 
55.-

" 
100.-

" 
25.-

" 125.-

" 1925.
" 125.
" 25.
" 100.
" 500.-

" 300.-

" 
15.-

" 
50.-

" 
59.-

" 
100.-

" 
30.-

" 
575.-
50.-

n 618.-

" 
100.-

" 
50.-

" 
75.-

n 50.-

" 
125.-

, I 
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BIOLOGISCHE EN DEMOGRAFISCHE AANTEEKENINGEN 
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BETREFFENDE DE FAMILIE N, MEDEGEDEELD DOOR 

O. V'AN SLINGELANDT 

INLEIDING 

Nederland heeft nu reeds meer dan drie eeuwen een typisch 
burgerlijke samenleving gekend. Weinig landen zijn in verhouding 
zoo rijk aan burgergeslachten, stammen met voldoende energie 
en zelfrespect om zich te handhaven en onderling tot steun te 
zijn. Tot aan het einde van den regententijd hardnekkig aan hun 
areaal gebonden, begonnen zij in het begin der vorige eeuw verder 
"uit te zwermen", waardoor eigenlijk, uit een aantal provincien, 
geestelijk Nederland ontstond, hoewel ten koste van een zekere 
nivelleering. Deze families (ze zijn legio) hebben ons de predi
kanten, de artsen, de kleine magistraten, de militairen geleverd. 
Minder den bravour-officier dan den hardwerkenden regiments
commandant, niet den hoogleeraar in de medicijnen, maar weI den 
plattelandsheelmeester. Zij bleven op den achtergrond en deden 
het werk. Maar er zit .in hunne, meestal niet zeer avontuurlijke 
Ievenshistorie, een stabiliteit, die hun geschikt maakt voor lands
dienaar, in den ruimsten zin genomen . 

Op het eerste gezicht Iijkt de' stu die van zulk een groep weinig 
opwindend, doch wanneer men die groep ziet als representant van 
wat Nederlandsch is en wanneer men verder bedenkt dat, n'en 
deplaise het Patriciaat, er zoo bitter weinig objectieve gegevens 
omtrent het worden onzer bevolking bestaan, dan Iijkt het toch 
de moeite waard om, wanneer men, zooals steller van dit opstel, 
de beschikking krijgt over een groote hoeveelheid brieven, 
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acten, portretten en andere gegevens van een bepaald geslacht, 
deze te bewerken. 

Altijd zijn er, bij dit soort werk, meer lacunes dan gegevens. A,ls 
bioloog bevredigt het niet, want de mensch is nu eenmaal (Aristo
teles ten spijt) een van de minst bekende levende wezens. Doch 
de weinige essence, die men uit de gegevens distilleert, .beeft een 
eigenaardig, voor den schrijver bekoorlijk aroma. 

De famiIie, die hier zal worden besproken, wordt de familie 
"N" genoemd. 

Zij bevat tien genera ties met eenige honderden bekende varian
ten, aile afstammend van een houtvester uit Munsterland, die, in 
het begin van de zeventiende eeuw als rentmeester v,an Keurvor
stelijke en voormalige Geestelijke Goederen in het gebied van den 
Ouden IJsel zich in die buurt heeft nedergezet. Het geslacht 
leverde weinig uitbHnkers en betrekkelijk weinig mislukkelingen. 
Opwindende dingen kwamen niet veel in de familie voor. Een 
jong magistraat maakte den Poolschen veldtocht mede en kwam 
thuis als kolonel. De starn leverde verder eenige generaals, eenige 
hoogleeraren, eenige hooge ambtenaren. Verder bleef zij, tot het 
midden der vorige eeuw, in de buurt van haar stamdorp, ver
zorgde de buurtgemeenten met predikanten, houtvesters, rechters 
en burgemeesters. Zij bleef tot na den Franschen tijd vrijwel 
endogaam. Geestelijk zijn de leden over het algemeen emotioneel, 
met een neiging tot melanchoIie, hartelijk, impulsief, muzikaal en 
met vee I liefde voor de natuur. Lichamelijk behooren zij te zijn 
-lang, blond, met groote neuzen en kleine voeten. 

Niet slechts om bovengenoemde reden is familieonderzoek 
interessant. In de slotbeschouwing van dit opstel zullen een 
aantal redenen aangevoerd worden, waarom juist deze "statistiek 
van kleine getallen" nog vele uitzichten opent en waarschijnlijk 
veel kan opleveren. 

Schrijver zoowel als familie moe ten anonym blijven. Het land is 
te klein voor openhartigheid in deze en verwante zaken. Men 
zou geen objectieve karakteristieken kunnen maken zonder welJicht 
iemand te kwetsen. Vel'der heeft pubIicatie van de geslachtsnamen 
weinig zin, omdat de familie als een willekeurig voorbeeld uit een 
aantal volkomen analoge geslachten is genomen, geslachten die 
eeuwen van geschiedenis met den starn "N" gemeenzaam hebben, 
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er weI mee geIieerd zijn en die allen even typeeren'd zijn voor 
deze '"middenmoot" uit onze bevolking, waarvan hier geschetst 
zullen worden: 

1) de verdeeIing der beroepen, 
2) de autochtonie, 
3) de demografische gegevens, 
4) de aard van de populatie, waaraan 
5) een slotbeschouwing is toegevoegd. 

Rotterdam, September 1943-Maart 1944 
O. v. S. 

1. DE VERDEELING DER BEROEPEN 

C. van Behr-Pinow geeft in een studie van het Baseler geleer
den- en koopmansgeslacht Bernoulli (Begabungsvererbtmg der 
FamiIie Bernoulli, Naturwissenschaften 1934, 22, 717) een analy
se van de beroepen in deze familie. De gegevens betreffen 144 
volwassen mannen, waarvan 125 met bekend beroep, verdeeld 
over 10 generaties. Ten mijnen dienste stonden gegevens overeen 
Oeldersch dorpsgeslacht, betreffende 140 volwassen mannen, 
eveneens verdeeld over 10 generaties. Het lag voor den hand het 
urbane geslacht te vergelijken met het rurale. 

Merkwaardig is dat Von Behr-Pinow toch niet geheel de weten
schappelijke methode in zijn analyse heeft gevolgd. Het is immers 
onvermijdelijk, dat er in een geslacht een aantal personen voor
komen die maatschappelijk niet passen. Men kan deze personen, 
minder objectief, weI met "minusvarianten" of "mislukkeIingen" 
betitelen. Hierbij denkt men in de eerste plaats aan geesteszwak
ken, maar verder is er ook een rubriek van degenen die zich maat
schappelijk niet hebben kunnen handhaven. Iemand die begint als 
dokterszoon en eindigt als koloniaal, hulponderwijzer, stations
chef van een gehucht, is sodaal afgezakt. Deze rubriek lsin de 
Geldersche starn apart vermeld als M ("maladjUstus" 2». Het is 

2) Deze naam is niet ideaal, maar heeft minder implicatie. Wij laten 
buitt!n beschouwing religieuse en politi eke systemen, waarin de "minus
variant" wordt verheerlijkt. Deze systemen zijn onbiologisch door mis-
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opvallend hoe in de "ijdelheidsstamlijsten" deze rubriek veelal 
wordt verdonkeremaand, zeer ten nadeele van het onderzoek van 

de erfelijkheidsleer bij den mensch. 

In de volgende tabel nu is een vergelijking gemaakt van de 
beroepsverdeeling in de familie N en ·in de familie Bernoulli. 

Beroep Bernoulli N 

professor . . ....... . .. 16 2 
arts .. . ... . .. . . . ..... 7 5 
predikant . . . .. ....... 6 13 
jurist .. . .... . . . ... ... 4 4 
ingenieur .... ... . . ... 11 6 
leeraar ..... .. .... . .. 1 1 
apotheker • •••• 0 ••• • • 7 2 
historicus •• 0 • • •••• '0 2 0 
overige academici ... . 8 0 
officier ..... . ... . .... 7 19 
architect . . . ... .... . . 4 0 
bibliothecaris . . . .... . 2 0 
hooge ambtenaar .... 1 1 
magistraat . . ... . . .... 0 7 
notaris en ontvanger . 0 19 
rentmeester .. .. .. . ... 1 3 
drogist .... ... ....... 4 0 
postdirecteur •• 0 •• ••• 1 0 
museumdirecteur . . .. . 1 0 
kunstschilder ........ 3 0 
houtvester, planter . . . 0 9 
landbouwer ... . . .. . . . 0 3 
handel . . .. . .... ..... 40 21 
rubriek "M" ... .....• O? 12 
onbekend ... ... . . ... . 18 13 

144 140 

kenning van de genetische factoren en overschatting van het milieu. 
Eveneens moeten wij er ons voor wachten de "uitblinkers" als objectief 
meerwaardigen te zien. Immers de in een bepaald tijdsgewricht gegeven 
condities bepalen de "vraag" naar zekere typen, naar individuen met een 
bepaalden aanleg. (Many are poets who never have written their inspira
tion-and perchance the best !) De "homme arrive" behoeft niet l!ltijd een 
ware plus-variant te zijn. 
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Deze lijst is weinig overzichtelijk. Op het ontbreken van de 
rubriek "M" bij de Bernoulli's is reeds gewezen. Hooge ambtenaar 
(,bij N vice-president van een hoog college van Staat) is equivalent 
gedacht met "Geheimer Kanzleirat". Bij de Bernoulli's ontbreken 
magistraten, notarissen en ontvangers, houtvesters en planters. 
Bij de famiIie N ontbreken de rubrieken architect, overige acade
mici, drogisten, postdirecteur, museumdirecteur en kunstschiIder. 
Von Behr-Pinow spreekt over "Begabungsvererbung". Het is 
niet duidelijk waar het milieu en waar de erfelijkheid ingrijpt. Wij 
bezitten in Nederland ook intellectueele geslachten, maar deze 
zuBen weI een urbane associatie achter zioh hebben, 1erwijl het 
geslacht N, zooals blijken zal, tot in het zevende geslacht, "op 
het land" bleef. Op dit land was ' de stimulans voor stu die (de 
dichtstbijzijnde universiteit was Harderwijk) gering. luist de 
rubrieken die bij de Bernoulli's ontbreken: de magistraten, hout
vesters, planters, landbouwers, zijn meer in harmonie met de 
rurale omgeving. Wij zullen zien dat dit contact met het land, met 
de levende omgeving, toch bij het geslacht N misschien niet geheel 
door het milieu gedicteerd was, maar dat er door de geheele 
starn, tot den huidigen dag, zoowel bij vrouwen als bij mannen, 
'steeds weer de neiging tot de levende natuur naar voren komt. 
Deze Hefde voor "het groene" uit zich in de beroepskeuze, die dus 
niet geheel door het milieu werd gedicteerd. 

De stamlijst der beroepen van de f~milie N is hierbij gegeven. 
De meest rechtsche kolom geeft "de genera tie" aan, d.w.z. de 
(bij benadering) gemiddelde geboorteperiode der varianten. Door 
bepaalde teekens is een beroep weergegeven. Hierbij is een andere 
rubriceering benut, die voor ons doel nuttiger is. 

Onder "het groene" (dat door een eikenblad is weergegeven) 
werden verstaan houtvesters, rentmeesters, planters, kweekers, 
landbouwers en biologen. Onder magistraten werden verstaan 
schouten, voogden, drosten, rechters, burgemeesters, ontvangers 
en notarissen. Onder "overige academische beroepen" vallen 
hoogleeraren, leeraren, artsen, apothekers, ingenieurs, musicolo
gen en historici De juris doctor is onder de magistratuur opge
nomen, aangezien geen practiseerende advocaten in het geslacht 
voorkomen. "Mislukten" ("niet gehandhaafden") en onbekenden 
werden eveneens in een rubriek opgenomen. 
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De familie Bernoulli laat zich ook op deze wijze behan
delen. Hierbij moet men dan onder magistraten ook allerhand 
administratieve betrekkingen verstaan. De kunstschiIders zijn, 
evenals de musici in de famiHe N, onder de wetenschap opge
nomen. Kunst en wetenschap staan toch zoo dicht bij elkaar (mist 
nJ. het "bemoeizuchtige" van den magistraat en de economische 
motieven van den handel). Deze rubrkeering nu geeft het volgen
de resultaat. 

Beroepsverdeeling in tien opeenvolgende generaties 1580-1920 

Generatie I II III I IV V I VI VII VIII IX X Fam. N Bernoulli 
Periode 1580 1610 1640 1680 1710 1740 1780 1810 1840 1880 Tot. % Tot. % 

"Het groene" 1 - - - 1 1 3 1 I ~ 4 16 11 1 -
Predikanten . - 3 2 1 1 3 2 1 - 13 9 6 4 
Magistraten . - 1 1 2 3 3 4 5 7 5 31 22 9 6 
Officieren ... - - 1 3 1 1 1 4 3 5 19 14 7 5 
Overige acado 
beroepen . . - - - 1 1 2 - 2 4 5 15 10 59 42 

Handel & in-
dustrie ..... - - - - 1 1 3 6 8 2 21 16 44 30 

Mislukt en 
onbekend .. - - - - 1 - 5 9 8 2 25 18 18 13 

~n 1 4 4 7 9 11 18 28 35 23 140 100% 144100% 

~n ge-
heele fam. 1 5 7 9 16 28 58 62 66 53 305 

Het gemiddeld % vrouwen in het geslacht N is 47 %. Van 
de totaal 162 mannen hadden 140 den leeftijd bereikt, waarop 
de beroepskeuze definitief was. Aangezien de kindersterfte 
meestal niet in de familieregisters is opgegeven, Jijkt dit niet 
onwaarschijnlijk'l Toch waren onder de onbekenden 11 onge
huwden en slechts 2 gehuwden, hetgeen er op wijst, dat ver
schilIenden toch op jeudigen leeftijd gestorven kunn~n zijn. Zeker 
zijn er 12 mislukt. Zoo wordt dan de kolom "mislukt en onbe
kend" weer v'ergelijkbaar met die van de familie BernouiJl.i. Waar
schijnIijk zou bij hen de koLm "handel" hierdoor verrijkt worden, 
terwijl bij ons (ook in Nederlandsch-Indie) kleine rijksbetrek
kingen (beambten etc.) ,in aanmerking komen. 

Vit de laatste vier kolommen van de bovenstaande tabel voIgt 
nu dat het geslacht BernouUi overwegend een geleerden- (42 %) 
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en handelsgeslacht (30 %) is. Bij de familie N zijn de rubrieken 
min of meer geJijkmatig verdeeld. Waaraanis dit nu te wijten? 
Vit de tabel voigt, dateerst in het vijfde geslacht het aantal 
rubrieken voJledig werd, wij moeten de oorzaak dus waarschijnlijk 
later zoeken. 

Zooals later in dit opstel zal blijken bestaat de starn na 1710 
(generatie V) vrijwel geheel uit de afstammelingen vaneen rech
ter-"voogd", ~die vier zonen gewon, die verder, van oud naar 
jong, met de letters H (rechter), W (predikant), L (koopman), 
en 1 (houtvester en "voogd") worden aangeduid. De "stam H" 
'heeft in de laatste vijf generaties meer dan 50 % der varianten 
voortgebracht, de "starn W" is bijna: uitgestorven (hier traden 
in een eenigen zoon degeneratieve kenmerken op), terwijl "stam 
L" en "starn 1" zich nog handhav.en. 

De volgende tabel geeft nu de beroepsverdeeling in de verschil
lende stammen aan. Hoewel het aantal varianten gering is te 
noemen (hetgeen vrijwel altijd het geval is met studien, die 
stamlijsten betreffen), zijn toch een aantal conclusies te trekken. 

1. De nakomelingen van den predikant W zijn hoofdzakelijk 
predikanten. . 

2. De nakomelingen van den koopman L zijn hoofdzakelijk 
kooplieden. 

3. De nakomelingen van den houtvester-voogd J ziju hoofd
zakelijk weer in deze ambten gebleven. 

4. De numeriek overheerschende "stam H" (van den rechter
voogd) geeft een groote dispersie te zien over magistraten en ad
ministraten, officieren, academici en kooplieden. 

5. De ,,'stam L" heeft geen enkclen "planter" opgeleverd. 
De diffuse v.erdeeling der beroepen in vergelijking met de 

verdeeling in het geslacht Bernoulli is dus hoofdzakelijk te wijten 
aan den weinig karakteristieken "starn H". 

Terwijl het geslacht N een vrij gelijkmatige beroepsverdeeling 
vertoont, is het geslacht Berno~1Ii karakteristiek. Maar evenzeer 
karakteristiek zijn, in de familie N, de stammen L en J, die uit 
de "erfeIijke massa" zijn gedifferentieerd. Een zuster van den 
overgrootva:der van deze broers was gehuwd met een rechter
voogd van het geslacht X. Dit geslacht heeft tot op heden magi
straten en koopJieden voortgebracht, ook met een tendentie voor 
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de levende natuur. Het aantal allianties X X N of N X X is niet 
minder dan 9 ! 

L en J huwden zusters uit dit geslacht. Het is mogelijk dat deze 
huwelijken tot de verdere differentiatie (of de bel em me ring daar-
van) hebben bijgedragen. . 

Getallen Percenten 

Starn I H Iw l L I J totaal H wi L I J totaal ! 
totaal % 

Beroep :4 
1 

"het groene" . 6 2 0 [11 15 10 25 ~ 65 I 16 
predikant . . . . rn 2 1 7 ~ 5 5 60 15 
rnagistraat . . . 

~ 
5 [] 24 

~ 
@g ~ . 70 18 

officier ..... . 1 1 14 5 25 6 
acadernici .. . I 1 12 5 25 6 
handel . ...... ~ 3 21 @ 10 60 15 
rnislukt ...... 6 2 2 1 11 10 25 5 5 45 11 
onbekend .... I 10 2 13 40 10 50 13 

56 9 28 24 117 100 100 100 100 400 171 

In de stamlijst komen verscheidene allianties verschillende ma
len voor. Hieronder is aangeduid de mate van "polyallianties" 
(voor zoover bekend). Hierbij bestrijken de rubrieken H, W, 
L en J i.eder zes generaties. 

De neiging van de stammen L en J tot polyalliantie wijst even
eens op een grooter conserv'atisme; het is een uiting van autoch
tonie, van gebonden zijn aan een bepaalde omgeving. Deze ge
bondenheid zullen wij later. in dit opstel bespreken. Maar het 
uitgesproken karakter van de twee bovengenoemde stammen har
monieert weI met de neiging tot polyalliantie. Ongeveer de helft 
dezer allianties zijn met den eigen starn en met de familie X. Het 
is opmerkelijk, dat in de eerste vijf generaties geeneriei alliantie 
met de eigen famiIie is te bespeuren: de starn was' wellicht te 
klein, en de verwantschap te groot. I 

Wanneer wij terugkeeren naar de beroepsverdeeling in de stam
men H, W, L en J, dan kunnen wij wellicht de indeeling nog iets 
scherper stellen. Een gedeelte der mensch en ziet in zijn beroep 
primair een economische zekerheid; anderen willen de mensch en 
"goed doen", zij willen ordenen; voorschrijven, bevelen en a.dmini
streeren. Anderen verlustigen zich aan de natuur. Weer anderen 
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gaan de dingen des geester in de eerste plaats aan. Nu is het 
moeilijk een beroepskeuze als kenmerkend voor een dezer geeste
Jijke insteIIingen te poneeren. Zoo zal een geleerde zich ook in de 
natuur verlustigen, een predikant geestelijke en administreerende 

/ Vijf eerste Familie generaties H W L J Totaal 

Eigen geslacht . - 6 - 3 6 15 
Familie X 1 3 - 2 3 9 

" 
I - 2 I - - 3 

" 
II - 2 - - 1 3 

" 
III - - - 2 1 3 

" 
IV - - - 4 - 4 

" 
V 2 - - 1 - 3 

" 
VI - 1 - - 2 3 

" 
VII 2 - - - - 2 

" 
VIII 2 -

I 
- - -

I 
2 

" 
IX - 2 - - - 2 

" 
X. - - - - 2 2 

" 
XI - - - - 2 

I 
2 

" 
XII - - - - 2 2 

Totaal. 7 16 1 12 19 55 
Onbekend 7 11 - - 4 22 
Overigen 19 58 12 8 15 114 
Totaal. 33 85 13 20 38 191 
% huwelijken met 

polyaIliantie >23 >19 ? 60 >50 -

N.B. Wanneer de alliantie 2 X voorkomt wijst dit vrijwel altijd op 
huwelijk van 2 broers met 2 zusters of zuster en broer met broer en zuster, 

("van een bruiloft komt een bruiloftl" ) 

waarden vereenigen. Toch kan men een indeeling in deze groepen 
we] doorvoeren, mits men zich van bovengenoemde beperking be
wust blijft. Wij krijgen dan 

E i= economie 
G = , geest 
N - natuur 
A = "menschenmin" 3), 

3)' Hier worden aileen "actieve" factoren aan de beroepskeuze tell 
grondslag gelegd. Dit is natuurlilk slechts het geval bij actieve individuen. 
Nepotisme en geringe weerstand zijn in ons geval krachtige passieve fac-
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terwijl 0 weergeeft de onbekenden en degenen die niet mee 
'konden. Nu wordt de familie N minder vormloos, zooals de tabel 
uitwijst. 

I E I 0 I N I A I 0 I Totaal 

Bernoulli .. 44 56 4 25 18 144 
Geslacht N. 21 15 16 63 25 140 

(Predikanten, magistraten, administrateurs en officieren maken sam en 
groep A. De kunstschilders zijn nu onder groep N gerekend.) 

Het zijn de eigenschappen E en 0, die ook zoo vaak in Neder
landsche handelsgeslachten voorkomen, die de Baseler familie 
kenmerken, terwijl de familie N overwegend het karakter A bezit. 

Na de beroepskeuze is verder van belang het milieu v.an de 
familie van moederszijde. Voor een zestal beroepen en "beroeps
groepen" zijn een veertigtal huwelijken bij de familie N genoeg
zaam bekend 4). 

Nevenstaande tabel geeft de correlatie weer tusschen de be
roepen van zoon en schoonvader in een 40-tal huwelijken. De 
cijfers zijn te klein om een bindende conclusie te veroorlooven, 
maar toch bJijkt wederom uit deze tabel het conservatisme in de 
keuze van de(n) levensgezel, een conservatisme, dat voorfl v66r 
1800 tot uiting kwam. 

Wellicht zijn de rubrieken "magistraat" 'en "administrateur" 
als homogeen te beschouwen. De cijfers voor landbouwer en 
officier zijn te klein om het conservatisme tot uiting te brengen. 

toren, die iemand een beroep kunnen opdringen, men zou haast zeggen 
"uit lamlendigheid". 

Steeds weer zijn wij geneigd de zaken te rooskleurig te zien. De groote 
percentages, die in "Groep A" voorkomen, kunnen dus zeer wei verklaard 
worden uit de onderlinge bescherming die de leden van deze, zoo bij uitstek 
"bourgeois" familie, aan elkander verleenden. Zoo werd de t7-jarige 
kleinzoon van den Richter "Harmen" reeds magistraat, doch onder voogd~ 
schap van zijn neef Berend H. 

4) Op de beroepsstamlijst zij'n aangegeven met een zwarten stippel de 
zeven huwelijken die aanleiding gaven tot de geboorte van een of meer 
"malgeadjusteerden". Deze mislukkingen betreffen in 4 van de 12 ge
vallen den oudsten zoon, zoodat hieruit zeker niet de soms aangenomen 
minderwaardigheid van den oudsten zoon blijkt. 
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Er is dus wei een aanduiding dat neiging bestaat om ook bij 'het 
huwelijk binnen het "beroep" (wellicht hier min of meer iden-

~
s:~~~~-
vader 

Be-
roep 
zoon 

~ 
::s 
o 
.0 
"0 
c: as 

...J 

.. 
QJ 
·u 
:E 
o 

Predikant . . . ..\ 3 \ 2 \ - I - I - 1 1 I 6 

Magistraat .. ·1 - 1 6 I-=J 2 1 2 1 2 ~ 
I- Adm-inistra-teur --!--.. - 2! 1-- 4 1 1 i'1-=-r=- ls ' 

Handel .. 2 9 

Landbouw 

Officier 21-1-1 1 1 3 

Totaal ..... 14 1 3 1 6 I 4 1 4 1 4°1 

(magistraat = rechter en burgemeester; administrateur = notaris en ont
vanger.) 

tiek met "sociale kring") te blijven. Het is ook mogelijk dat er 
buitendezen kring geen candidaten beschikbaar waren. ("Zij 
namen nooit een ander, omdat er geen ander was." J. H. Speen-
hoff.) , 

2. AlITOCHTONIE (Figuur 2 en 3) 

Hieronder kan men verstaan de mate waarmedeeen famiIie aan 
een bepaaJde plaats gebonden blijft. Teneinde een maat te vinden 
voor deze neiging, kunnen wij uit verschillende bronnen verblijfs
gegevens van de varianten benutten. Zoo b.v. geboorte, huwelijk, 
vestiging, overlijden. Om trent 500 dezer gegevens stonden ten 
dienste. Uitgesloten werden verblijf 'in universiteitsstad of aan de 
andere instituten van opleiding en huwelijkspiaatsen, wanneer 
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daar klaarblijkelijk slechts voor de sluiting van het huwelijk ver
hlijf werd gehouden. 

De stamvader werd geboren 1581 in Borken, Munsterland. 
H ij vestigde zich omtrent 1620 in een dorp in de Oraafschap, op 
de volgende tabel als "stamdorp" aangeduid. Verder speelt in de 
geschiedenis van het geslacht ook nog een naburige gemeenteeen 
rol, aangezien daar gedurende vier geslachten het ambt van 
burgemeesterin de familie was. 

tJutochtonie in % 

1700 1850 1900 
. Stamdorp"IOO 72 ~ JO 2' 14 15% 

Grzlderland _ 28 50 6:1 \ 50 ,:1 5() 

Nederland 7 25 53 55 

~oIute getal/en 
"Stamdorp· 5 15 23 35 J2 18 (1 

Gelder/and _ 6 23 G8 "'{ JJ 12 

Nederland _ -4 :51 "'9 28 

Figuur 2 

De tabel flU geeft duidelijk weer hoe de starn successievelijk 
over het land uitzwermde, eerst over de Oraafschap. Tot omtrent 
1750 bleef het geslacht tot Gelderland beperkt. De leden bleven 
tot aan de opheffing in het beg'in der negentiende eeuw de univer
siteit van Harderwijk getrouw, waar velen hun medischen, theolo
gischen en juridschen graad behaalden. 

Tot omtrent 1800 is de uitzwerming nog vrijwel tot Oelderland 
beperkt. Overijsel, Holland en Utrecht worden daarna vestigings
plaats om gevolgd te worden door de zuidelijke en daarna door de 
noordelijke provincies. Omtrent 1865 (zooals Figuur 3 toont) 
komen 50 % van de gegevens nog uit Oelderland, daarna schijnt, 

ECON.- HIST. JAARBOEK. XXIII 10 
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met uitsluiting van een klein aantal "buitenlanders", de verhou
ding zich te stabiliseeren 45 % Gelders'ch, 55 % overig Neder
land 6)'. 

Het aantal gegevens bedraagt hoogstens 4 X het aantal ~ 
varianten. Sommige personen leveren geen enkel gegeven. Toch 
vertoonen de cijfers, gesummeerd, de typische groeikrommen. De 
oorspronkelijke cijfers zijn dan een index van den groei der popu
latie, waarbij wij later nog zullen stilstaan. 

De logistische kromme die wij hier verkregen, geldt voor den 

1001-_____ --.:<~ 

f6:JO 1700 1750 
G 100 100 100 9-' 
JY~ 7' 

Figuur 3 

I(JOO 
7'5 

25 

/850 
itT 
53 

1900 
45 
55 

groei van organismen zoowel als dien van populaties, baCterieele, 
plantaardige, dierlijke en menschelijke. Teneinde de oorzaken van 
den eerst langzamen, daarna snellen groei, die uiteindelijk af
neemt en tot nul nadert, na ie speuren, moeten wij een aantal 
demografische gegevens benutten. 

Of schoon deze gegevens karig zijn, is toch hun analyse door
gezet, teneinde een methodologisch geheel te verkrijgen. Wij 
zullen eerst moeten nagaan: de leVlensduur, het aantal kinderen per 
gezin, de voortbrengingsperiode van de vrouw en de leeftijd bij 
:bet huweJijk. Daarna kan tot analyse van de populatie-kromme 
worden overgegaan. 

5)De onderlinge bescherming, het nepotisme, de beschikking over 
rechtersplaatsen, vicarien, ontvangersambten etc., hield na den regententijd 
grondig op. Men moest toen wei een "goed heenkomen" zoeken. Deze 
factor is ongetwijfeld belangrijk in de verminderde autochtonie. Ook werd 
langzamerhand de buurt "verzadigd" met predikanten etc. 
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3. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

a. Oemiddelde levensduur (Figuur 4). 

Van 120 personen kon met zekerheid de levensduur worden 
vastgesteld. Uitgesloten zijn een viertal zeer jong gestorven 
kinderen, aangezien in de meeste famiJieregisters deze D'iet, of 
niet volledig zijn opgenomen. Geboorten van na 1900 zijn niet 

Cevo,,!avvr. totool 

_ •. j:ellenxivtJr. 
mannut 

..... 
12 ...... 

-- e ----
12 

. 
o 60 

Figuur 4 

medegerekend. Betrouwbare gegevens omtrent den levensduur van 
vrouwen van v66r 1700 ontbreken. WeI kon beschikt worden 
over een vrij aanzienlijk aantal gegevens van de Jeeftijden van 
aangetrouwden. Deze zijn echter niet in aanmerking genomen. 
De klassebreedte moest, gezienhet gering aantal varianten, zeer 
groot genomen worden, n.l. 20 jaren. 

, 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-1000 Jaren Gemiddeld Aantal 

5 11 16 33 6 mannen 59.7 71 
6 17 12 8 6 vrouwen 46.3 49 

11 28 28 41 12 totaal 52.5 120 

" 
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Meer .dan de helft van de vrouwen behaalde niet den leeftijd van 
veertig jaar. 

De gemiddelde levensduur b~droeg in de opvolgende tijdvakken: 

voor vrouwen 59.8 43.1 51.1 38.0 
1700 1750 1800 1850 1900 • 

voor mannen 52.8 61.0 59.4 43.2 jaren. 

Door het gering aantal varianten kan het overlijden van een 
klein aantal kinderen degemiddelden reeds zeer drukken. Voor 
'degenen, die den leeftijd van twintig jaren heoben bereikt, is de 
gemiddelde levenskans tot -I- 60 jaren. 10 % van de person en be
'reikten een leeftijd 'booger dan 80 jaren. 

Levensduur 

1600 - 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 -
I 

M. Yr. M. Yr. M. Yr. M. Yr. M. Yr. 
51 10 1 13 3 30 20 '7 l1f 
62 39 26 33 4 30 20 9 19 
67 42 39 52 9 31 30 13 21 
68 44 43 55 25 36 33 22 27 
76 51 67 59 33 40 34 30 28 
78 64 87 67 35 46 38 32 28 

65 97 67 39 48 48 35 35 
76 68 48 51 49 53 41 
79 68 49 51 52 60 42 
82 74 52 56 72 66 47 
86 74 53 60 74 69 56 

74 70 64 77 71 61 
74 77 64 80 71 68 
77 80 > 67 88 

90 68 
71 . 73 
75 
79 
80 
84 
87 
89 

Het zakken van den le~nsduurin de periode van ode in 1850-
1900 geborenen kan ten deele worden toegeschreven aan het feit, 
cat deze generatie nog niet geheel was "uitgerijpt". 

/ 

De gemiddelde levensduur van de ongehuwde vrouwen bedroeg. 
43.0 jaren, dus niet essentieel verschiIIend van het algemeene ge~ 
middelde. 
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b. Aantal kinderen per gezin . 

l'1aximum 
/(inckraantal 

per quin 

Gzmiddeld 
Kind4raanlo.l 

per gQzin 

s 

n'oo 1800 

Figuur 5 

149 

1900 

Van 115 hu.weJijken was het aantal kinderen bekend. Als klasse
verdeeling werd genomen 1/3 eeuw en weI 

vroeger 1700- 1733- 1767- 1800- 1833- 1867- later 
dan 1700 1733 1767 1800 1833 1867 1900 dan 1900 

N .. .. 9 7 7 18 16 18 23 17 
Gemldd. 
aantal 
kinderen 2.7 4.0 4.3 4.7 2.3 3.7 2.7 1.4 

Maximaal. 5 6 7 8 10 8 7 3 

Huwelijken, gesloten na 1920, zijn niet opgenomen. Het totaal 
aantal kinderen bedroeg 379, dus veel meer dan het aantal naam
dragers (323). Dit komt doordat eenige gezinnen van vrouwelijke 
leden eveneens zijn opgenomen. 

Aangezien de vrouwelijke leden van den starn v66r 1700 zeer 
onnauwkeurig werden geregistreerd, zijn de getallen in de eerste 
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kolom minder betrouwbaar. Toch is er een onmiskenbare "gang" 
in de cijfers te constateeren. In de periode vlak voor en vlak na 
1800 wef\d de grootste gemiddelde gezinsgrootte en ook het abso
Juut grootste gezin aangetroffen. De verdeeling 'der sexen is als 
voIgt: 

v66r 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 

m. yr. m. yr. m. yr. m. yr. m. yr. m. yr. 
20 3 26 27 46 42 51 35 52 47 18 12 

23 53 88 86 99 30 

onvoldoende totaal mannen 213 totaal vrouwen 166 totaal generaal 
gegevens 379 

Het totaal aantal naamdragers, afstammelingen van een gemeen
schappeJijke stamvader, bedroeg: 

N 1 8 10 33 63 85 102 15 
1550-1600 16()()-,1650 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 1850-1900 19()()-

1: 1 9 19 52 115 200 302 311 

Aangezien er nog slechts eenige jaren ontbreken om de laatste 
kolom compleet te maken, blijkt dus de vermeerdering van den 
starn met vertraagd tempo te geschieden. 

c. Peri ode van voortbrenging (Figuur 6) 

/'1axima/e 

doo f7~0 

IS 

1800 

Figuur 6 

18 

Voortbre nging!Jperi«u 
&Ian de I/rOVW 

" 

5.0 

1850 ItloO 
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Van 77 huwelijken was bekend de periode in jaren, in welke 
kinderen ter wereld kwamen. De gegevens zijn in de volgende 
tabel vereenigd. 

1650 - 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 -

1 1 1 1 1 1 . 
2 2 4 I 1 2 

5 7 1 1 3 
9 8 2 2 3 

11 9 2 2 5 
11 9 3 2 8 
11 10 3 2 8 
14 10 4 3 11 
14 11 4 3 
15 12 7 4 

13 9 4 
15 12 5 
15 13 5 
17 15 5 
18 16 5 
18 17 6 

i7 6 

18 9 
9 
9 , 

11 
12 
13 

Aantal 2 . 10 16 18 23 8 

Voortbrengingsperiode in jaren 

Tijdvak 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 -

Gemiddeld 9.3 11.6 8.0 5.2 5.0 
Maximaal 15 18 18 13 11 

Ook hier blijkt de peri ode 1750-1850 de grootste getallen te 
leveren. 

d . Leeftijd bij het huwelijk 

Van 84 personen was de leeftijd bij het sluiten van het huwelijk 
bekend. De gegevens zijn gerubrkeerd van 1700 tot 1800 en van 
1800 tot 1900, en samengevat in de volgende tabel. 
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15 - 20 - 25 -- 30 - 35 - 40 - 45 - 50 jaren 

23 mannen 1700-1800 5 9 7 1 1 
33 mannen 1800-1900 2 10 13 5 1 2 , 1 
55 mannen 1700-1900 7 19 20 6 1 3 1 

15 vrouwen 1700-1800 4 4 7 
14 vrouwen 1800-1900 3 6 3 1 1 
29 vrouwen 1700-1900 4 7 13 3 1 1 

Onderzocht werd of de gemiddelde huwelijksleeftijd voor den 
man 1700-1800, respectieveIijk 1800-1900, onderling significant 
verschil vertoonde. Er werd gevonden voor de standaardafwijking 
0.79 resp. 0.79. (Grootteklassen van 5 jaren.) 

1700-1800, M = 29.2 + 7.9 jaren 
1800-1900, M = 32.5 + 7.9 jaren. De verschillen zijn dus niet 
significant. 

In percenten krijgen wij in totaal 

15- 20-25 -30-35 -40-45 - 50 -55 

voor mann en 14 35 35 10 1 5 
voor vrouwen 14 24 45 11 3 3 

Totaal. .. 7 19 40 }3 5 2 2 2 

Opvallend is het "hooge contact" van deze kromme in de )100-

gere jaarklassen. Dit is physiologisch verklaarbaar, aangezien 
een huwelijk in de lagere jaarklasse(n) bij Europeanen niet voor
komt. 

4. DE AARD VAN DE POPULATIE 

Bij het gebruik van stamlijsten e.d. heeft men vrijwel altijd 'te 
maken met populaties, waarbij ,de afstammeIingen van de vrouwen 
in een bepaalde generatie niet meer in beschouwing worden 
genomen. 

De structuur van onze maatschappij is in vele opzichten nog 
arisioielisch, dat wil zeggen, dat in de afstamming de man als 
overdrager van het kenmerkende wordt genomen, de vrouw is 
slechts een voedingsbodem voor het mimnelijk zaad. Zulke popu
laties kunnen wij dan ook geredelijk aristotelische populaties 
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noemen. NatuurJijk is het erfgoed van bepaalde stamouders even
zeer in de vrouwelijke Hnie aanwezig. Neemt men dus aile -af
stammelingen van bepaalde stamouders, dan heeft men te maken 
met biologisehe, of beter met natuurlijke populaties. 

Voorzulk een natuurlijke populatie geldt, als 
a = gemiddeld kindertal per huwelijk 
0=% mannelijke, 1-0 = % vrouwelijke geboorten 
p = % gehuwde, 1-13 = % ongehuwde mannen in een 

generatie 
y = % gehuwde, l-y = % ongehuwde vrouwen in een 

generatie 
PI N = rn (Ie parentale generatie) N = aantal 
FI mannelijk 0 a, vrouwelijk (1-a) a totaal 0 
id. fertiel d' a 13 a, id. fertiel 9 (1-a) ya 
totaal fertiel I a 13 + (I-a) y 1 a 
F2 mannelijk alap+(I-a)yla2

, vrouwelijk (1-a)lap+ 
(1-0)yla2 totaal Ilap+(I-a) vIal I 

id. fertiel d' a (31 a (3 + (I-a) V I a2 

id. fertiel 9 (I-a) y I a 13 + (I-a) y 1 a2 

totaal fertiel I a P + (I-a) y 12a2 

F3 totaal I I a (3 + (I-a) y pa3 I 
Oeneratie 

PI 
FI 
F2 
Fa 
F. 
Fn 

Aantal = N 
2 
a 

la p + (l-a)y 1 .a2 

I a 13 + (I-a) y I 2.a3 

la(3+(1-a)yl 3.a" 
I a 13 + (1-a) y I n-I.an 

De populatie zal noeh toe- noeh afnemen, indien 
~ 0 p + (I-a) y I n-I.an = I a P + (I-a) y 1 nan+1 of 
wanneer a I a (3 + (I-a) y I = 1 
nu is i.h.a. voor de hier behandelde familie, gemiddeld 

./ 

a=0.530 1 
I-a = 0.4201 a p = 0.3551 

(3 = 0.665 I (1-0) y = 0.2444 
y = 0.528 I 0.5995, of 

0.6X a= 1 
a = 1.67 
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Gemiddeld kindertal 

H W L J gemiddeld 

F2 7.0 6.0 7.0 3.0 5.8 
Fs 5.5 3.0 5.0 7.0 5.1 
F. 5.8 2.0 4.3 3.3 3.8 
Fs 3.6 5.0 2.3 5.5 4.1 
F8 2.5 2.0 1.2 3.6 2.3 

..... Gehuwde mannen 

H W L J totaa1 totaa1 % gehuwd I mannen 

F2 4 1 2 3 10 13 77 
Fs 5 2 4 3 14 27 52 
F. 9 2 6 2 19 34 56 
F5 14 2 5 5 26 38 69 
F8 12 1 2 6 21 32 67 
totaal geh. 44 8 19 19 90 142 
totaal mannen . 72 11 31 30 P = 163.4°/~ 
% gehuwd 61 73 69 63 

Gehuwde vrouwen 

H W L J totaal totaal % gehuwd vrouwen 

F2 3 1 5 0 9 14 64 
Fs 3 1 3 5 12 29 41 
F. 9 1 4 2 16 25 64 
F5 6 5 3 5 19 29 65 
Fe 9 0 1 2 12 31 39 
totaal geh. 30 8 16 14 68 128 

y=~ totaal. 53 16 26 33 
% gehuwd 58 50 61 42 

128 142 
Vrouwen 270 = 46.9%, mann en 270 = 53.0% 

Groei van de populatie j. B. 1680 X H. P. 

I H ·1 w I L I J 

FI - - - - 5 
F2 7 6 7 3 23 
Fs 22 3 10 21 56 
F4 29 4 16 10 59 
F5 32 10 14 11 67 
Fe 35 4 6 18 63 

273 
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Voor de aristotelische populatie gelden de vrouwelijke leden 
niet als parentale individuen en zal daarom de populatie n6ch 
toe- n6ch afnemen indien . 

a Ii a = 1 of 0.355 a = 1, 
a = 2.81 

Huwelijk van Johan B. !~~~ en Harmina P. 

Vijf kinderen, waaronder vier zoons: Harmen, Willem, Laurens 
en Jacobus. 

In plaats van a = 0.53 zal echter a = 0.51 genomen worden, 
aangezien de gevonden waarde wei op defecte~ statistiek zal 
wijzen. 

Ii = 0.634. Hieruit voigt 
0.324 a = 1 of a = 3.08 voor invariant, 

uit de berekende gemiddelden a = 3.92. 

De populatie kan zich dus aristotelisch vermeerderen. Het aan
tal geboorten/gezin a is echter geenszins constant. 

VoIgt een tabel ,":oor N a = 0.53 13 = 0.665 y = 0.53 
De populatie is numeriek invariant voor a = 2.81 (aristotelische 
populatie) respectievelijk a = 1.67 (natuurlijke populatie). 

N in opeenvolgende generaties 

aristotelisch natuurlijk 
a,= 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FhN= 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
F2 0.355 1.42 3.20 5.68 8.88 0.60 2.40 5.40 9.60 15.00 
Fa 0.126 1.01 3.40 8.06 15.75 0.36 2.88 9.72 23.04 45.00 
F. 0.045 0.72 3.65 11.52 28.13 0.22 3.52 17.82 56.32 137.50 
Fs 0.016 0.51 3.89 16.38 49.00 0.13 4.16 31.59 133.12 406.25 

Hieruit voigt, dat wij de gegeven populaties niet door boven
genoemde betrekking kunnen voorstellen, klaarblijkelijk is a te 
inconstant, het gemiddeld kindertal neemt af. 

Beginnen wij een eeuw eerder, met de afstammelingen van Jan 

!~~, en bepalen wij op dezelfde wijze de constanten, dan vinden 

wij a=4.7 (3=68.5 a=0.50 
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PI FI F2 Fs F. Fs Fa I F7 

gevonden 1 5 7 9 16 28 58· 62 
berekend 1 4.7 7.5 12.0 15.2 24.3 38.9 60.2 

Behalve voor de met * gemerkte waarde bestaat er een zeer 
bevredigende overeenkomst. Klaarblijkelijk wordt -daarna a in
constant in Fs. Deze generatie is omtrent het einde van de acht
tiende eeuw geboren en kenmerkt zich door absolute grootte en 
productievermogen. 

;I 

2 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

>1680 

p-

-0 1581 
0_ ------

a- ~.06, invoriant. 

Figuur 7 
NFn = (a p) n-1an voor a = 0.51 P = 0.634 a p = 0.324 ben evens 

populatiekromme voor Jan B. 1581 en voor Joban B 1680 

Oit vergelijkend met de afstammeIingen van Johan B X H. B., 
geeft duidelijk aan, dat met veel grooter a begonnen moet worden, 
maar dat er geen constantheid te verwachten is. 

NFn = (ap) n-lan voor a=0.51 p=0.634 ap = 0.324 

voor a = 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
NFa . .0.3240 1.30 2.92 5.18 8.10 12.38 16.86 
Fs .0.1050 0.84 2.84 6.72 13.13 22.68 36.00 
F. .0.0340 0.54 0.75 8.70 21.25 44.06 72.99 
Fs . 0.0110 0.35 0.74 11.96 34.69 86.31 341.88 
Fa .0.0036 - - - 55.75 - -
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Wanneer er 100 % mannen geboren werden, die allen huwden, 
dan zou reeds met a = 1 voor een invariante aritotelische popu
latie kunnen worden volstaan. (Een goede uitdrukking zou ook 
zijn "naamdragende populatie".) 

Huwen alle mannen, en komen mann en en vrouwen in de 

bekende proportie voor, dan is a = 0.~1 = 1.96 voor een in

variante populatie. 
Voor een natuurlijke populatie is a = 1, wanneer sIechts aile 

mannen en aile vrouwen huwen. 

MaximaaI zal in de practijk 
I a 13 + (I-a) y l echter worden ± 0.7 

(voor a f3 = 0.39, (I-a) y = 0.30). 
Hierbij is de invariante I a = 1.43 I en voor de 

aristotelische popuIatie I a = 2.51 I. 
De rtaam zaI uitsterven, wanneer het gemiddelde kindertaI be

neden 2.5 gelegen is; het bloed zal uitsterven wanneer het gemid
:deld kindertal beneden 1.5 gelegen is. 

Np H. W. L. 
S? J.cf' 

Totaal 
S? cf' S? cf' S? cf' S? cf' 

23 3 4 4 2 5 2 0 3 12 11 
58 11 13 1 2 5 5 12 9 29 29 
59 13 16 1 3 5 11 6 4 25 34 
67 12 20 7 3 5 9 5 6 29 38 
62 14 21 3 1 4 2 10 8 31 32 

270 53 72 16 11 26 31 33 30 126 144 

Uit bovenstaande tabel voigt direct, dat a ook geweldig varia
bel is, n.l. van 1.00 tot 0.30 in de individueel kolommen, en van 
0.57 tot 0.48 in de totaal-kolom. Een regelmatige gang is niet in 
de cijfers te bespeuren. 

Wat de figuur 8 betreft, hierbij is steeds de meest krachtige tak 
aangegeven. De totale populatie stamt af van Jan (geb. 1581) . 
ne achterkleinzoon hiervan Jan (1681) is de eenige krachtige tak. 
Hiervan is de zoon Harmen (1712) weer de meest productieve, 
kleinzoon Gerhardus (1748), achterkleinzoon Herman (1775) en 
de zoon van dezen laatsten Floris (1811). In generatie 10 repre
senteeren afstammelingen 
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van Jan (1680) 100 % van de populatie 
van Harmen (1712) 58.3 % 
van Gerardus (1748) 38.3 % 
van Herman '(1775) 26.7 % 
van Floris (1811) 13.0 %. De overige afstammelingen 
van Jan (1581) zijn reeds in genratie 7 uitgestorven. 

zonen van Jan 0680) 4(Kansvoor O/0 ) 25%gev.58°/0 

n n Harmen (1712) 4 afstammelin- 6.25% 380/0 
" "Gerhard. (1748) 2 gen in gene- 3.125 % 27% 
n n Herman (1775) 5 ratie 10 0.625% 13 °/f) 

Beter is met /3 te corrigeeren, dus, fertiele 

zonen Jan (1680) 2.67 kans ~~ = 37 gev. 58 °1 f) 
= 14 38 0 ft) n Harmen (1712) 2.67 " 2.S-:~2.67 

van 

" 

100 =11 Gerhardus (1748) 1.33 

Herman (1775) 3.33 
n 2.67X2.67X I.33 

100 
n 2.67X 2.67X I.33X3.33 = 3 

Figuur 8 

De populatie kan over opeenvolgende generaties worden ge
summeerd, zoodat een soort ogive ontstaat. Een dezer ogiven is: 

1 - 6 - 13 - 22 - 38 - 66 - 124 - 186 - 253. 

Kan deze reeks door punten van een werkelijke ogive (geinte
greerde waarschijnlijkheidskromme) worden voorgesteld? 
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Figuur 9 geeft het resultaat, voor een gemiddeld ~ = 0.34 
krijgen wij (0 = 3.00) 0 

0.30 - 0.35 - 0.29 - 0.36 - 0.41 - 0.30 - 0.39 

6 t (n) 13 

2 E(n%) , 

0.010 r (i!-J o. qa, 

QII90 I-I: 0."75 

2,40 ~ 2,10 

Cl 0..30 /::). 0.35 

22 

9 

0.0115 

0,lt5' 

1. 15 

38 

IS 

QOT., 

0.+2.5 

I,~ 

0.29 0.36 

t>6 124 186 

26' ~9 70 

0.130 0.2"5 o,JSO 

O~TO 0.2'" 0.150 

1,10 0.69 0.39 

0.'" 0.'0 

2" 
100 

0..500 

0.000 

0.01> 

0.59 
~ o.~ ~o.OI -0.0.5 '0.02 • 0.07 - o.Olt ~.O5 

Ogive van de ahtammqlinqen /Ian Jx ff 1680 

!loor Cf"= 3.0 > t = 3.4 

o gtJlIOnd(ln + berehnd 

1.2 

Figuur 9 

0.1 

0.2 

0.' 

O.If 

Maar ook kunnen wij de empirisehe "groeikromme" van Pearl 
Verhulst benutten: 

Y = 1 + ~e-cx en weI in ons geval y = 1: varianten in generatie x 

a x = generatie me-CX= -- l 
y a = eindpopulatie 

1 a e-cx= - (--l) 
m y 

a 
ex = log.(- - 1) - log. m 

y 

m en e zijn constanten 

log. m - ex = log. (~- 1). Stellen wij a = 100, dan krijgen 
y 

wij voor de reeks -2-5-9-15-26-49-70-100 
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log. (100 -1) = 1.69 
Y 1.28 

1.00 
0.76 
0.45 
0.00 
0.40 

X= ~~ 
3 
4 
5 
6 
7 

c 
0.32 
0.41 
0.28 
0.24 
0.31 
0.45 
0.40 

log. m 

2.02 
1.94 
1.99 

gem. 0.34 2.09 
2.12 
1.98 
1.91 

gem. 2.01 
m = 102 

De vergelijking wordt dus y = I + :: e0.34x 

We hebben nu de volgende constanten verkregen: 
1 

0.30 0.35 0.29 0.36 0.41 0.30 0.39 (waarschijnlijkheids-
(J integraal) 
c 0.32 0.41 p.28 0.24 0.31 0.45 0.40 (Pearl-Verhulst) 

Beide hebben een gemiddelde van 0.34. De afwijkingen van de 
gevonden waarden met beide uitdrukkingen geven: 

1 11.!. l1c 
I 

- C a a 

0.30 0.32 -0.04 -2 
0.35 0.41 + 1 +7 
0.29 0.28 - 5 -6 
0.36 0.24 + 2 - 10 
0.41 0.31 + 7 - 3 
0.30 0.45 - 4 +11 
0.39 0.40 + 5 + 6 

0.0136 
I 

~L\2 -
(J 

1 112 -
a 

16 
1 

25 
4 

49 
16 
25 

112 c 

4 
49 
36 

100 
9 

121 
36 

0.0255 

~L\2c 

~L\2 1. 
fJ 

- 1- =0.40 

fJ 

~L\2 c =0.75 
c 

Hieruit voigt, dat de opvolgende aantallen in de populatie-ogive 
beter kunnen worden voorgesteld door punten liggende op de 
waarschijnlijheidsogive, dan door punten van de z.g. groeikromme 
of logistiso.he kromme. 

5. SLOTBESCHOUWINGEN 

a. De kleine getallen 

Het is juist de groote individueele variabiliteit, het onvoor
spelbare en vaak bizarre lot van den enkeling, dat den familiero
man voor velen zoo aantrekkelijk maakt. Op den keper beschouwd 
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is het weI merkwaardig; dat wij ons eindeloos kunnen vergenoe
gen met verhaaltjes van "paren, baren en geld-vergaren". 

De lotgevallen van hetindividu - in letterlijken zin, dat lot -
interesseert ons uitermate. Spelen, ganzeborden, patience, ook 

competitief kaartspel, het is altijd weer symbool voor dit "spet des 
aardschen .Ievens". Het aanvaarden en het (zoo mogelijk) ten 
goede leiden van het voorbeschikte door den vrijen wi!. 

Zoo loopt door den familieroman ook wei een lijn van voor
beschiktheid. Meestal is deze gedacht als een milieu-factor, als 
waren wij - geboren als !onbeschreven bladen papier' - slechts 
de prooi der uitwendigheden. De fataliteit wordt ook wei ver
bonden met de erfelijkheid. Doch meestal, terecht, laat men verdere 
analyse van de "anangk(Y' in het midden - of schoon de oorzake
lijkheid dan wei kan verdwijnen in het anecdotisme, in het lees
bare, het interesse-wekkende -, terwijl de menschen - waarom 
het ging - ons even onbekend blijven. 

Wanneer ooit de geschiedenis yah den familieroman wordt ge
schreven, zie ik reeds den groote plaats die Aeschylos, al dichtte 
hij eerder drama's, daar zal moeten innemen. Ziet hoe het noodlot 
geslacht op geslacht vervolgt. Niet redeloos werpen de Erynyen 
zich op den mensch. Oorzakelijk, eenmaal bepaald, drukt het lot 
hen n'eder of heft hen op._Agamemnon had zijn dochter niet moe
ten offeren. - Maar dit was weer gevolg van de daden van zijJ1 
broeder Menelaos, dien hij wilde bijstaan in zijn lot, dat weer door 
de verblinde Helena en door den gedrev,en Pads was bepaald. En 
het offer van Iphegeneiais aanleiding dat, toen de vuursignalen 
den terugkomst van Agamemnon meldden, de geile Klytamnestra, 
de vuige Aegisthos gereed staan om weer het eigen lot te smeden, 
waardoor Orestes ... 

Och, nemen wij nu de Rougon-Macquarts, de Fosythe's, Rogue 
Herries of hoe ze ook heten mogen - dan kunnen wij -in het 
anangke niet onderscheiden de erfelijkheid van het milieu, nature 
et nourriture, nature and nurture. En zoo arbeidt het dwingende 
lot naast het onvoorspelbare, dat het individti aan zijn wieg met 
vele vrijheidsgraden heeft voortien. 

I!CON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. II 
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Het schaakbord is zwart-wit van dagen en van nachten 
wij zijn de stukken-spelers; ... Noodlotsmachten, 
die met ons zetten, slaan en na een wij I 
de donk're doos, het eindelooze wachten ., .. 
(met verontschuldigingen aan E. Fitzgerald) 

De koningin bewandelt vele paden 
De need'rige pion - de vee I gesmade 
Kan ook, bereikt hij eens de overzij, 
In zelfverworven Koningsweelde baden .. .. , 

maar ook: 

(En deze laatste gedachte zal weI nooit bij den fatalistischen 
"Omar den tentmaker" zijn opgekomen ... ) 

Het echte "noodlot" geadumbreerd door Aeschylos, de dwin
gende wet - zij komt te voorschijn bij groote statistische massa's, 
bij numeriek sterke populaties. 

Het aantal huzaren, dat per jaar in een legercorps <loor den trap 
van een paard werd gedood (vanzelfsprekend in de pregemoto
riseerde periode) staat vast. Het aantal auto-ongelukken in Cali
fornia, het aantal zelfmoorden in Saksen, het aantal doodgebo
renen in het canton Vaud. De demografie zoekt haar 'heil in die 
groote getallen, die de kleine getallen met wonderlijke nauw
keurigheid voortbrengen. 

Er gaapt een klove tusschen de bevolkingsleer en de familie
geschiedenis. In dit opstel wordt een poging gedaan - niet om 
deze klove te overbruggen, maar om de topografie van deze 
.afgrondeenigszins vast te stellen. En zoo kunnen wij het demo.
grafische probleem omkeeren. Kunnen de kleine getallen der 
Forsythe's ons iets leeren omtrent de groote getallen der "Island 
Pharisees" ? 

De statistiek van de kleine getallen is nu een niet geheel ver
waarloosd gebied. Grooten stimulus verkreeg deze vorm van sta
tistiek toch uit de proefondervindeJijke erfelijkheidsleer. Hier is 
het meestal niet mogelijk met populaties van tienduizenden te 
arbeiden, maar de methode der contingentietabelIen, zoo helder 
uiteengezet in R. A. Fisher's Statistical Methods for ResearCh 
Workers, kan in zeer vele gevallen uitkomst geven. 

Velen onzer, in deze tijden tot werkeloosheid gedoemd 6), 

6) Het artikeJ is tijdens de bezetting geschreven. (Red.) . 
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zouden bijdragen kunnen leveren tot de statistiek der kleine ge
tallen wanneer zij zich deze methode eigen maakten. 

Eenige voorbeelden mogen dit verduidelijken, vooral ook omdat 
eigenlijk het vertrouwen dat wij moeten verkrijgen om den "roman 
familial" te benutten in de demografie, berust op de beantwoor
ding van de vraag of onze karige gegevens beteekenis hebben of, 
zooals men het in de statistiek uitdrukt "significant zijn". 

Eerste voorbeeld. Ik kijk uit mijn raam op een vrij drukke 
nauwe straat. Er is eenrichtingverkeer, ook voor voetganger,s. De 
vraag rijst of, zonder politiecontro~e, het zwakke geslacht meer 
neiging heeft dan het z.g. sterke om "tegen den draad in" te loop
pen. Ik tel, op 16 Januari 1944, des middags tusschen 14.50 en 
15.00 160 voorbijgangers. Deze zijn als voIgt te rubriceeren 

Geslacht mannen vrouwen totaal 

Richting I 
goed .. a) 58 

I 
b) 81 139 

verkeerd. c) 5 d) 16 21 

I 
.. 

totaal . . 63 97 160 

Vit deze z.g. "viervoudstabel" kan men berekenen, dat de kans 
dat deze cijfers door het toeval werden veroorzaakt, ongeveer 1 op 
1000 is. De neiging van vrouwen om in de verkeerde riehting te 
loopen, volgt dus reeds na 10 minuten waarneming van een klein 
aantal varian/en 7). 

Tweede voorbeeld. De stu die van de familie N leverde op een 
populatie van 115 mannelijke personen 9 "plusvarianten" op, dus 
person en '<lie intellectueel en maatschappelijk zich boven de 
middelmaat verhieven. De 115 person en stamden allen af van 4 
broeders. De vraag is nu, of de "plusvarianten" volgens het toeval 
zijn vet-deeld over de afstammelingen der vier broeders, of dat zij 
aan bepaalde takken zijn gebonden. 

7) :x.~ = (a d-b C)2 (a + b+ c + d) 
(a + b) (a + c) (b + d) (c +d) = 25.2. 

Aantal vrijheidsgraden n = 1. Oit geeft (R. A. Fisher p. 104) waar
schijnlijkheid P < om. 

I 
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Broeders Harmen Willem Laurens I jacobus Totaal 

plusvarianten (a) . 7 - -

I 
2 9 

andere (at) .. . 49 8 23 26 106 

(a + at) 56 8 23 I 28 I 115 

De methode volgend van Brandt en Snedecor S) (R. A. Fisher 
p. 90)kan men aantoonen, dat de waarschijnlijkheid, dat de be
g'aving in de takken "Harmen' en "Jacobus" is opgehoopt, grooter 
is dan 99 %. 

Volgen!S dezelfde methode kunnen wij nu ,nagaan of de tak 
"Harmen" in verhouding meer begaafden heeft dan de tak "Jaco
bus". Doen wij dit, dan blijkt dat de waarschijnlijkheid 30-50 %. 
bedraagt voor een toevallige verdeeling. De takken Jacobus en 
Harmen dragen gelijkelijk bij aan de plusvarianten 11). 

Derde voorbeeld. Wij willen nu zien of de minder begaafden 
(onbekenden + mislukten) ook '11 bepaalde takken zijn opge
hoopt. 

Harmen Willem Laurens jacobus Totaal 

minder begaafd 6 2 12 3 23 
overigen. 50 6 11 25 92 

totaal 56 8 23 28 115 

Wij verkrijgen een zeer groote waarde voor X 2, namelijk 71.03, 

8) p = a / (a + a1 ) voor ieder paar frequenties en voor de totalen 
1 

p=n/(n+nt), dan zal X2 = P q [1: (a p) - n p] waarin q=- p. 

n, bet aantal vrijbeidsgraden = 3. 
1~ = 13.47. 

9) 
Tak H j Totaal 

plusvariant 7 (a) I 2 (b) 9 

rest I 49 (c) 26 (d) 75 

totaal 56 28 84 

2 (a d - b C)2 (a + b + c + d) . 2 
1 = (a + b) (c + d) (a + c) (b + d) • dtt geeft X = 0.56 
Zelfs met de zeer kleine getallen ter beschikking is het resuttaat duidelijk. 
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waaruit zou blijken d·at de takken "Willem" en "Laurens" de 
meeste "minder begaafden" bijrdroegen. Toch is dit onjuist. 
lmmers, wanneer wij de onbekenden uitschakelen en aileen de 
"mislukten" 10) bezien, dan krijgen wij 

Harmen Willem Laurens Jacobus Totaal 

"mislukt" 5 2 2 1 10 
overigen. 51 6 21 27 105 

totaal 56 8 23 28 115 

12 = 5.52, correspondeerend met een waarschijnlijkheid van om
trent 10 %. Volgens Fislher is er, wanneer deze waarschijnlijk
'heid tusschen 0.1 en 0.9 gelegen is, geen reden om de gel dig
heid der "hypothese" (in dit geval de geJijke verdeeling 
der "mislukten" over de vier takken) te verdenken. De gevonden 
"minderwaardigheid" in de takken ",Willem" en "Laurens" be
rustte '<lus op het groote aantal onbekenden in dezen laatsten tak. 

Boven gegeven voorbeelden demonstreeren, dat men met kleine 
getallen toch nog veel kan bereiken. De statistiek van de kleine 
getallen heeft bovendien nog het fascineereude van de groote 
variabiliteit, die steeds tot uiting komt en waarbij deze, inplaats 
van ons, zooals zoo vaak in de demografie voorkomt, te irriteeren, 
ous mag blijven verheugen. 

b. de kunststamboom 

Doordat wij in vele familiale popu\aties altijd met zoo zwaar 
verminkte data te doen hebben, lag de gedachte voor de hand, 
modellen ie vervaardigen van stamboomen, waarbij zoowel met 
erfeIijkheId als met milieu-factoren rekening werd gehouden. 
NatuurIijk was groote vereenvoudiging geboden en werd het ge
heele pomplex teruggebracht tot 

1. een fertiIiteitsfactor A, waarbij AA geheel fertiel 
Aa minder fertiel en 
aa steriel werd gedacht, 

2. een vitale factor B, waarbij BB en Bb de huwbare leeftijd weI, 
en bb deze leeftijd niet bereikt, 

10) Wat hieronder verstaan wordt, zallater worden gediscussieerd. 
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3. een milieu-factor, waarbij + M gunstig, - M ongunstig voor 
de voortbrenging van kinderen wer-d gedacht, 

4. geslachtsfactor, hier de kansen beide op 0.50, inplaats van 
op 0.51 en 0.49 gedacht. 

Een en ander werd opgesteld naar aanleiding van de gegevens 
uit een bekenden stamboom. Natuurlijk zijn bovengenoemde fac
toren geheel hypothetisch. 

De combina1ie der factoren werd verkregen .door een worp met 
een viertal dobbelsteenen, 2 groote en twee kleine. Een even worp 
op een grooten steen is A, 2 even worpen dus AA, 2 oneven dus 
aa, even + oneven Aa. Een even worp op een kleinen steen is B, 2 
even worpen dus BB, 20neven dus bb, even + oneven Bb. 

Totaal 4, 5, 6 of 7 opgroote steenen geeft een vrouw, totaal t, 
2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 op groote steenen geeft een man. 

Totaal 4, 5, 6 of 7 op kleine steenen ongunstig milieu, totaal 
1, 2, 3, 8, 9, 10, t 1, 12 op kleine steenen geeft gunstig milieu. 

Bij gunsfg milieu werd kindertal met een vermeerderd, bij on
gunstig milieu werden een afgetrokken. 

Zoo is b.v. de worp 4, 3 (groote steen) 6, 1 kleine steen een 
individu Aa Bb, vrouwelijk en in ongunstig milieu. De volgende 
tabel geeft het kindertal weer voor de verschillende combinaties, 
met het relatieve aantal dezer combinaties. 

= 
Combinatie 

combinatie kinderen (kans) -u 
!!/i> 

ouders 
AABb I AaBb I AAbb I Aabb aaBB I aaBb I aabb 

='0 
AABB AaBB cu= CU._ 

.!II: 

. AABB AABB 1 - - - -- - - - - 8±1 
AABB AaBB 1 1 - - - - - - - 5±1 
AABB AABb 1 - 1 - - - - - - 6±1 
AABB AaBb 1 1 1 1 - - - - - 5±1 
AaBB AABb 2 1 1 - - - - - - 3±1 
AaBB AaBB 1 2 - - - - 1 - - 2±1 
AaBB AaBb 1 2 1 2 - - 1 1 - 2±1 
AABb AABb 1 - 2 - 1 - - - - 4±1 
AABb AaBb 1 I 2 ~ I 1 - - - 3±1 
AaBb AaBb 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2±1 

Een aantal kunststamboomen werd · op deze wijze gecon
strueerd. De aard van de huwelijkspartners (waarvan het geslacht 
dus vaststond) werd eveneens op bovenaangegeven wijze door het 
lot bepaald. De dobbelsteenen, die benut werden, voldeden aan 
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de eischen, die de waarschijnlijkheidsleer aan hen stelde, er was 
weinig of geen voorkeur voor een bepaald getal. Toch waren 
de uitkomsten bizar, even bizar als de werkelijkheid (for truth 
is stranger than fiction). Zes meisjes of zeven jongens ineen 
gezin kwamen voor, veelal stierf de aristotelische popuIatie ge
heel uit. Zoo vermeerderde een biologische populatie in opvol
gende generatie zeer, terwijl de aristotelische populatie nauwe
Iijks stand hield. 

Fi F2 F3 F4 . F5 Fs 
1 2 6 12 20 48 

2 6 6 6 12 

F7 
156 (bioIogisch) 

10 (aristotelisch). 

Een familie die "uitsterft", is slechts als naamdragende popu
latie verdwenen, het bIoed bIijft meest weI bestaan. Een aardig 
voorbeeId van zuIk een "uitsterven" geeft Jean Olivier in zijn 
notitie over de famiIie Vieusseux in "Le mois Suisse" van Februari 
1944 (dI. 6, pg. 70). Pierre Vieusseux kwam te Geneve uit Frank
rijk op het einde der achttiende eeuw. De naamdragende popuIatie 
was in opvoIgende genera ties sterk: 

1-9-25-22-15-2- varanten. 

Pietro, de Iaatste naamdrager, sHerf in 1932. 
Hier ligt geen noodIot! De kunststamboomen doen ous zien hoe 

kleine getallen het percentage vrouwen zeer van het verwachte 
kan verschiIlen, hoe het to.eval een "serie" kan werpen. 

I'll een geval verkregen wij . 

fertiel steriel 
~ 39 4 43 

cJ' 44 13 57 

83 17 100 

in een ander geval 
fertiel steriel 
~ 12 15 27 

cJ' 22 16 38 

31 65 

terwijl de vermeerdering in de opvolgende generaties even groote 
afwijkingen vertoonde. 
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I 1-2-6-12-20-48-156 
II 1-3-2-5-4-2-6-14-28-73 

III 1-5-9-11-13-17-21-33-61-111 
IV 1-4-8-20-67-88-18. 

Soms Jijkt het, of de populatie de "steriliteitsfactor" niet kan 
kwijtraken (II). Enkele gelukkige huwelijken en het lot van de 
familie is weer verzekerd! 

c. De aard der populatievermeerdering 

Op een anderen plaats wi! de schrijver de s-vormige groeikrom
men (sigmoiden) behandelen. SIechts een vorm van groeikromme, 
die verband houdt met de beschouwingen in dit opstel, zal hier 
naar voren worden gebracht. Vermeerdering van een populatie y 
met den tijd x zal over het algemeen plaats vinden, zooals is aan
getoond, volgens een exponentieele Iijn y = xn. (1) 
Nu is de gemiddelde gezinsgrootte een variabele functie van den 
tijd x, zoodat de machtsexponent als een functie van x beschouwd 
moet wor.den. 

Eenvoudigheidshalve zullen wij haar als een Iineaire functie 
van den tijd beschouwen en schrijven y = xa- bx • • (2) 

Laat oorspronkelijk de functie zijn geweest een parabool, 
y = x2, dan kunnen wij voor a schrijven 2 en voor b bijvoorbeeld 
0.1. 

Wij krijgen dan: 
a =2, b=O.1 a= 1, b=O.1 

x= 0 y= 0 x= 0 y=O 
=1 1 1 1 

2 3.47 2 1.86 
3 6.47 3 2.15 
5 11.20 5 2.23 
7 12.50 7 1.80 

10 10.00 10 1.00 
15 3.87 
20 1.00 
30 0.03 

Dus scheeve optimum-krommen, met hoog contact aan den 
abscis bij groote waarden van x. 
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De eerste afgeIeide, de groeisneIheid, 

yt = xa-bx [a x bx - b In x] (3) 

Dit moet 0 zijn voor Xmax in (2), of a-bx = b In x. 
x 

Deze uitdrukking kan in een reeksontwikkeling benaderd 
worden, waarbij we vinden voor a = 2, b = 0.1 Xmax = 5.48 
en voor a = 1, b = 0.1, Xmax = 3.69. 

De relatieve groeisnelheid y'jy = [a ~ bx - b In x] . (4) / 

Het zijn vrij onhandelbare uitdrukkingen, die echter zeker bij 
de familie der groeikrommen moeten worden ondergebracht. 

1 

Figuur 10 

Zoo regelmatig aIs hier weergegeven, zaI de {unctie zich in den 
practijk niet voordoen (Figuur 8). Wij hebben ge:den, dat het ge
boortecijfer bij de famiIie N, aIs tijdfunctie niet door een Iineaire 
betrekking kan worden voorgesteld. Maar toch geeft de beschou
wing van deze soort relaties aanleiding om te vermoeden dat de 
S-vormige groeikromme van Pearl slechts is de stijgende tak van 
een optimumkromme. 

S~udie van microbenpopuIaties heeft steeds weer de optimum-
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I 

kromme gegeven. Onze gegevens bij familieonderzoek gaven 
ste~ds weer de optimumkromme te zien. Het is alsof steeds weer 
een bepaalde tak van de tamilie zich vermeerdert en weer uit
sterft. En of deze vermeerdering en vermindering nu volgens een 
binominale uitdrukking of volgens een "machtslijn met exponen
tiaal decrement" (zooals hier aangegeven) plaats vindt, is minder 
belangrijk. De integra>tie van de populatie in alIe takken als een 
functie van den tijd geeft weer een S-kromme, maar hier is ook 
slechts een uitstel van executie, aangezien deze S-kromme weder
om slechts de stijgende tak is van een optimum-lijn. 

In figuur 9 is gegeven de vermeerdering van de familie N in 
haar verschillende stammen. Steeds weer vertoont een starn een 
sterken groei, terwijl de andere tot 'op nul terugloopen. 

Zoo kan een populatievermeerdering wordell opgevat als een 
integratie van kleine, /amiliale veranderingen in populatiegrootte. 
De groote variabiliteit ·in het lot van de indivjdueele stammen 
maakt, dat sommige verdwijnen, sommige zich nauwelijks hand
!haven, andere een meer ambitieuse sprong maken, terwijl toch 
uiteindeIijk "het donkere kistje" op hen wacht. 

Een "saturatiepunt", zooals Pearl dat ziet, een echte gepre
destineerdheid, .een tatum, dat in een "besloten universum" 
wacht, en waarop de populatie zich reeds eeuwen of tenminste 
decennien te voren richt - kunnen wij niet bespeuren. 

Het voigt uit de studie van kleine /amiliegroepen, dat de S
kromme van Pearl waarschijnlijk niet bestaat, maar dat de 
opgaande tak van de b.evolkingsoptimumkromme opgevat mOe( 
worden als een integratie van een aantal optimumkrommen van 
~erschillende breedte en amplitude. 



IV 

DE HOUTVEILINGEN VAN ZAANDAM IN DE JAREN 
1655-1811, 

NlEDEGEDEELD DOOR DR. C. A. SCHILLEMANS 

VOORWOORD 

Reeds jaren te Zaandam woonachtig tussen hout- 'en scheeps
werven, werd ik als het ware dagelijks aan het bestaan van de 
houthandel herinnerd. Het verlangen groeide in mij een onder
zoek in te stellen naar het ontstaan en de ontwikkeling van deze 
tak van bedrijf. De vraag was echter, of er bronnen waren, die 
rnateriaal voor een dergeJijk onderwerp konden leveren, en zo ja, 
of dit materiaal voldoende zou zijn om het beoogde doel te be
reiken. Een bezoek aan het Rijksarchief te Haarlem stelde mij 
op het eerste punt gerust: in de veilboeken van West-Zaandam 
zijn, ta beginnen bij het jaar 1654, aile in Zaandam gehouden 
openbare veilingen nauwkeurig opgetekend. Zij lopen door tot 
1811 en vormen 118 dikke delen in foIio-formaat. Verreweg het 
grootste deel van die veilingen bleek houtveilingen te zijn. En 
wat het tweede punt betrof, kwam ik al spoedig tot de overtuiging, 
dat de hoeveelheid materiaal zo overstelpend groot was, dat ik 
rnijeen beperking zou moeten opleggen en mij tevredenstellen met 
'een onderzoek van de beginperiode. Een houtveiIing nJ. bevatte 
aanvankelijk 50 tot 100, later zelfs 200 of meer nummers, die bij 
opbod verkocht werden. De aantallen houtwaren en de prijzen, 
die de nummers opbrachten, moesten uitgerekend en opgeteld 
worden, daar dit in de veilboeken niet geschied was. In de eerste 
jaren was het aantal veilingen per jaar nog niet groot, maar, zoo
als uit de betreffende tabel (I) blijkt, nam het gestadig toe. Er 
waren Jaren bij met dertig of meer veilingen (1715-1720) . Tot 
1745 bleef het om de twintig schommelen en pas na 1785 was 
het weer teruggelopen tot jaarlijks twee it vier. 

Het onderzoek der beginperiode is door mij voortgezet tot 1715. 
Verder gaan was met het oog op het tijdrovende rekenwerk on-

• 
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doenlijk. Ik had nu, naar mijn mening, een soIide basis van zestig 
jaren (1655-1714) verkregen en kon, met behulp van het over
zicht van het jaarlijks aantal houtveilingen in de resterende pe- · 
riode (1715-1811), het beeld van de ontwikkeIingsgang van de 
Zaandamse houthandel voltooien. 

Tevens werd door mij aandacht besteed aan de herkomst en 
afzet van het gei'mporteerde hout, aan de credietclausule en 
vooral ook aan de kopers. Bovendien was het aanlokkeJijk in 
de notariele protocollen een onderzoek in te stellen, ten einde iets 
van de organisatie van de houthandel te weten te komen. De 
veilboeken geven daarover geen uitsluitsel; zij bevatten slechts 
dorre cijfers en namen, die pas tijdens en door het onderzoek 
zijn gaan leven. In de notariele protocollen daarentegen vindt 
men een weerspieg~Iing van het dageJijks leven in velerlei vorm. 
Nu vermeldt de inventaris van de notariele archieven over de 
jaren 1640-1840 het respectabele aantal van ruim 600 kloeke 
delen (ms. 5750-6388), geschreven in vaak moeilijk leesbaar 
sohrift. Van een systematisch onderzoek van deze protocollen kon 
derhalve geen sprake zijn. Toch werd uit deze rijke geschied
broneen aantal waardevolle gegevens verkregen, die in nauw 
verband met mijn onderwerp staan en dan ook in dit proefschrift 
verwerkt zijn. 

De veilboeken van West-Zaandam en de notariele protocollen, 
beide in het Rijksarchief te Haarlem, zijn de enige directe bron
nen, die mij voor mijn onderzoek ten dienste stonden. Andere 
zijn bij mijn weten niet aanwezig. In de particuJiere archieven 
van nakomelingen der vroegere Zaanse houtkopers is over de 
zeventiende en achttiende eeuw niets bruikbaars te vinden, terwijI 
het gemeente-archief van Zaandam pas uit de vorige eeuw 
dateert. 

Voor de inleiding .heb ik onder meer een dankbaar gebruik 
kunnen maken van de uitgebreide Iiteratuur over de Zaanse histo
rie, waaraan namen als Honig, Boekenoogen en Lootsma onaf
scheideJijk verbonden zijn. 



I. INLEIDING 

Alvorens tot het eigenlijke onderwerp, de houtveilingen, over 
te gaan, zal aan de hand van de geraadpleegde literatuur getracht 
worden een indruk te geven van de ontwikkelingsgang van de 
houthandel in Nederland en de plaats, die Zaandam daarbij 
innam. Vervolgens zal een beschouwing gewijd worden aan de 
economische strijd tussen Amsterdam en Zaandam. Ten slotte 
zullen de grondslagen van de Zaandamse houthandel, alsmede 
de oorzaken van zijn opkomst en achteruitgang besproken 
worden. 

A. GESCHIEDENIS VAN DE HOUTHANDEL IN NEDERLAND 1) 

De houthandel komt in de noordelijke Nederlanden reeds in 
de vroege middeleeuwen voor, als deze in hun behoefte aan hout 
voor woningbouw, later ook voor scheepsbouw en kuiperij, niet 
meer kunnen voorzien en genoodzaakt zijn hout uit Midden
Duitsland, Scandinavii~ en de landen rond de Oostzee 2) aan 
te voeren. Uit Midden-Duitsland kwam vooral eikenhout en mast
hout. Misschien is deze handel, die over de Rijn plaats had, nog 
ouder dan die met de Scandinavischelanden over zee. Wij weten, 
dat in de elfde en twaalfde eeuw houtvlotten voorbij Koblenz 
Rijnafwaarts gingen, maar waar ze landden, is niet bekend 3). 
Ook wordt vermoed, dat reeds in de negende eeuw Friese koop
lieden op hun terugreis hout uit de Elzas meebrachten 4). 

Meer houvast geeft ons de Dordtse tolrol van 1287, waarin 
melding wordt gemaakt van "houten, dat nedercomt met vlotten". 
Ook uit de tolregisters van Lobith uit de veertiende eeuw blijkt, 

1) A. O. Malcolm, De houthandel van Nederland (1930), biz. 4-8. 
2) In de vijftiende eeuw werd veel hout - wagenschot, bogenhout en 

klaphout - uit het Oostzeegebied, in het bijzonder uit Danzig, in Holland 
aangevoerd. 

3) ). O. van Dillen, Het economisch karakter der middeleeuwse stad 
(1914). 

4) H. A. Poelman, Oeschiedenis van den handel van Noord-Nederland 
g:edurende het Merovingische en Karolingische tijdvak (1908), biz. 72. 
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dat uit Ouitsland houtinvoer plaats heeft gehad 5). Sedert de 
zeventiende eeuw nam deze handel sterk in omvang toe, daar 
enerzijds in het door ve'le oorlogen verarmde Ouitsland de lands
heren door het exporteren van hout uit hun landsheerJijke wouden 
hun inkomsten trachtten te vergroten en anderzijds in Holland 
door de geweldige bloei van handel en industrie, o.a. van de 
scheepsbouw, de vraag naar hout aanzienJijk gestegen was. 

Oit uit Ouitsland aangevoerde hout werd met vI otten Iangs 
de Waalarm van de Rijn naar Oordrecht gebracht, dat door zijn 
stapelrecht de Rijnhandel beheerste. Hier werden de vI otten uit 
elkaar genomen en het hout in veiIingen verkocht. Vit aile delen 
van Nederland kwamen de handelaars en scheepsbouwers naar 
Oordrecht om het hout te kopen. Oordrecht was toen de hoofd
markt van Nederland voor "duitsch" hout en nog gedurende de 
gehele zeventiende en achttiende eeuw bleef het de bemiddelaar 
voor de handel in Rijns !bout 6) . 

In hoofdzaak echter ging het -bout naar Amsterdam, dat weldra 
een der belangrijkste centra van de houthandel in Nederland 
werd. Wat niet voor binnenlands gebruik bestemd was, werd 
weer uitgevoerd naar het buitenland, vooral naar Frankrijk, 
Spanje en Portugal. Men had er hier echter intussen een hogere 
handelswaarde aan gegeven door het te bewerken en te zagen. 
Hierdoor ontstond een zelfstandige tak van industrie 7), de hout
zagerij, die duizenden mensen een bestaan gaf. Vooral de uit
vinding van de houtzaagmolen in het laatst der zestiende eeuw 
bracht een grote omwenteling in de techniek van het zagen 
teweeg en gaf aan deze tak van bedrijf een nieuwe stimulans en 
een geweldige uitbreiding. 

5) J. C. Westermann, De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen 
in GeIderIand 1394/1395 (1939), bIz. 5 V.v. 

6) B. van Rijswijk, Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht (1908). 
7) Men Iette op het verschil in betekenis tussen de houthandeI en de 

houtindustrie. De houthandeI draagt zorg voor de aanvoer, distributie en 
verkoop van het hout, dat dus primair handeIsdoeI is. De houtindustrie kan 
zijn houtverwerkend, d.w.z. het hout wordt gebruikt als middel ter vervaar
diging van schepen, woningen, haringtonnen, biervaten enz., of weI hout
bewerkend, n.1. wanneer ze zich bezighoudt met het geschikt maken van 
het geimporteerde ruwe hout voor de scheepsbouw, woningbouw, kuipe
rijen enz. Deze laatste industrie, de houtbewerkende, is als het ware een 
schakel tussen de houthandeI en de houtverwerkende industrie en heeft 
zich aIs zeIfstandige tak van nijverheid tussen de beide andere, die van 
oudere datum zijn, ingeschoven. Ook voor haar is het hout primair. 
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In 1606 zag Amsterdam de eerste houtzaagmolen binnen zijn 
gebied verrijzen. Maar in 1655 waren er reeds zoveel houtzaag
molens buiten de Haarlemmerpoort en aan de Amstel, dat er 
bijna "geen bequame plaats meer (was) om neer te setten". 
Niet ten onrechte werd Amsterdam in die tijd dan ook een groot 
houtmagazijn genoemd. Een groot deel van het hout, dat het 
buitenland nodig had, kwam uit Holland, en zeker voor de helft 
uit Amsterdam. 

De concurrentie bleef echter niet lang uit. Deze kwam van de 
zijde der Noordhollandse steden en dorpen, vooral van Zaandam 
en de gehele Zaanstreek met haar bloeiende scheepsbouw. Be
halve voor eigen behoefte, bouwde men daar ook schepen voor 
binnen- en buitenland en weI van de grootste afmetingen. Men 
leverde aan Zweden, de land en rond de Oostzee, Frankrijk, Enge
land en Rusland. Dat deze scheepsbouw buiten de landsgrenzen 
bekend was, blijkt uit de reis van Czaar Peter den Grote, die in 
1697 Zaandam bezocht, 00\ ter plaatse de scheepsbouw te be
studeren. 

Elk der Zaandorpen muntte uit in een bijzondere tak van be
drijf; zo hadden Oost- en West-Zaandam hun houthandel en 
'houtbewerking, hun scheepsbouw en walvisvaart. De omvang 
van de houtindustrie van Zaandam bJijkt hieruit, dat van de 
600 windmolens, die de Zaanstreek in de bloeitijd tel de, meer 
dan een derde dee I houtzaagmolens was. 

Naast de goedkope beweegkracht van de wind, die vrij over 
het lage polderland waait, en de waterrijke omgeving met ideale 
transportmogelijkheden, is de gunstige geografische Jigging ten 
opzichte van de productie- en consumptiegebieden, een belang
rijke voorwaarde geweest om Zaandam tot een bevoorrechte ves
tigingsplaats van houtzagerijen en houthandel te maken. Ook 
de traditie van een oude scheepvaart in deze streken heeft haar 
invloed daarbij doen gelden . . 

Toch is er nog een andere factor van grote invloed geweest 
op ~ concentratie van de houthandel in Zaandam en weI de 
protectionistische maatregelen van de stad Amsterdam, die een 
scherpe reactie teweeggebracht hebben bij de Zaankanters. Dez.e 
zagen zich in hun bestaan bedreigd en grepen naar tegenmaat
regelen. En met succes, daar zij, in hun worsteling om aan de 
worgende greep van hun machtigen tegenstander te ontkomen, 

v 
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konden profiteren van de bovengenoemde voordelen van hun 
geografische ligging. 

B. DE ECONOMISCHE STRIJD TUSSEN AMSTERDAM EN ZAANDAM 

1. de algemene strijd tussen steden en platteland. 

De e<:onomische strijd, die Amsterdam met Zaandam voerde, 
is een onderdeel van de algemene strijd, die in de zestiende en 
zeventiende eeuw de grote steden, met behulp van hun in de 

\ 

middeleeuwen verworven industrH~le monopolie, voerden met het 
omringende platteland, dat wegens zijn lagere levenspeil goed
koper kon produceren en daardoor verschiIIende takken van 
nijverheid tot zich trok. Deze taaie en langdurige worsteling 
tussen de steden, die hun suprematie wilden behouden, enerzijds, 
en de dorpen, die voor hun goed recht om te leven opkwamen, 
anderzijds, vindt men weerspiegeld in de reeks van verbods
bepalingen der steden en van afweermaatregelen der dorpen, 
welke in de loop der eeuwen werden afgekondigd. Daar het ver
loop van deze strij d en de uitslag ervan van beslissende invloed 
is geweest op (het ontstaan van een zelfstandige houthandel in 
Zaandam, zal hier het voornaamste medegedeeld worden van 
hetgeen Honig schreef over die eeuwenlange 'strijd tussen de 
Zaandorpen en hun machtigen buurman, de stad Amsterdam 8). 

In de middeleeuwen kregen deze dorpen steun vande graven, 
o.a. van Floris V, die in 1276 Wormer tolvrijheid voor zijn goe
deren toestond en van Albrecht van Beieren, die in 1393 de 
dorpen 9) ten eeuwigen dage vrijstelde van de stapeling en aile 
"ongeJden" 10) en Westzaan en Krommenie een bijzonder privi
lege gaf, waarbij ze overal in Holland en Z~eland mochten varen, 
zonder dat ze toJgelden behoefden te betalen. Philips van Bour
gondie bevestigde de verschillende privileges op grond van de 

8) Jacob Honig Jsz. Jr., Een Jangdurige strijd, opstel in het Zaan
landsch Jaarboek (1932). 

9) De dorpen van KennemerJand, het Noorderkwartier en Waterland. 
Genoemd worden: Oostzaanden, Westzaanden (waaronder de dorpen Koog, 
Zaandijk en Wormerveer), Saerdam, Wormer, Jisph, A,ssendelft, Cram
menie, Crommeniedijck, Rijp, Graft, Uytgeest, Schermer, Schermerhorn, 
Opmeer, Spanbroe~ Hoogtwoud "en consorten", benevens de zes hoofd
dorpen van Waterland: Ransdorp, Zuyderwoude, Sunderdorp, Schelling
woude, Broek en Landsmeer (Vgl. Honig, a.w., noot op bIz. 71). 

10) Oit privilege was gericht tegen Oordrecht met zijn stapelrecht. 
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overweg;ng, dat de dorpen niet van landbouw en veeteelt aileen 
konden leven en de handel voor hen een eerste levensbehoefte 
was (1448). Door de steden werd .natuurlijk getraeht deze voor
reehten aan de dorpen te ontnemen of ze te verzwakken. Een 
oetrooi van Karel V, in 1531 aan de Hollandse steden gegeven, 
ontzegde aan het platteland de uitoefening van versehillende 
neringen en ambaehten binnen bepaalde grenzen, omdat de 
steden zonder de inkomsten daarvan de beden niet konden 
betalen. 

Na het vertrek der Spanjaarden uit het Noorderkwartier was 
het platteland bijna geheel verwoest. Slechts de bewoners van 
Wormer, Jisp en Assendelft konden hun huis en hof weer rustig 
betrekken, daar zij van brandstichting verschoond gebleven 
waren, maar de andere plaatsen lagen in puin en moesten weer 
opgebouwd worden. Vijftig jaar later was van de Spaanse over
heersing niets meer te bespeuren. Vit de attestaNt!n van enige 
oude mensen, gegeven in 1613, blijkt, dat het aantal huizen in 
de Koog gestegen was van 12 tot 49, in Zaandijk van 19 tot 50, 
in West-Zaandam van 7 tot 2241,1). gn die aantallen stegen hij 
de dag, zodat in het midden der zeventiende eeuw reeds wel
varende dorpen met een talrijke bevolking zich langs de oevers 
'van de Zaan uitstrekten. 

Deze snelle groei had verschillende oorzaken, maar was voor
namelijk toe te schrijven aan de nijverheid, die men er yond. De 
ondernemingsgeest werd er niet aan banden gelegd door keuren 
of w.etten; er waren niet, zoals in de steden, gilden, die de hand
werkers beletten om er zich te vestigen of hun handwerk uit te 
oefenen. Er was dan ook in het Zaangebied, nadat de "Spaanse 
troepen uit het Noorderkwartier verdreven waren, onmiddellijk een 
streven waar te nemen de privileges hernieuwd te krijgen. In 1576 
kwamen de Staten overeen, "dat aile de ingezetenen van Holland 
en Zeeland binnen die landen vry en onbelet zouden handelen en 
verkeeren naar ouder gewoonte enz.", hetgeen op de Pacificatie -
van Gent en later nog (lleerrnalen bevestigd werd 12). 

Tegen deze bevestiging der oude voorrechten verhieven de 
steden hun stem. Zij waren van mening, dat nijverheid en handel, 

11) Vgl. het Privilegeboek van Westsaenden en Crommenie (1661), 
bIz. 433-435. Bij Honig, a.w., bIz. 66. 

12) Jacob Honig Jsz. Jr., a.w., bIz. 69. 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. 12 
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waaraan zij hun macht en rijkdom te danken hadden, de bijzon
dere sector van de steden moesten blijven. En de steden waren 
in de Republiek, door de uitslag van de strijd tegen Spanje, 
machtiger dan ooit. Zij waren de kernen van het verzet tegen 
de Spaanse dwingelandij geweest; door hun taai volhardings
vermogen waren tenslotte de Spanjaarden tot de aftocht ge
dwongen. Door middel van hun vroedschapsafgevaardigden had
den zij in de Staten van het gewest een overwegende positie. 
Slechts door de onderlinge naijver der steden en door de stem 
der Ridderschap kon het platteland zich nog laten horen en 
plaatselijk iets bereiken. 

Met het jaar 1641 brakeen kritieke tijd aan. Er dreigde een 
ordonnantie, ontlokt door de Hollandse steden, die vernietigend 
voor de nijverheid en handel der dorpen zou zijn geweesnS). 

Het verzet der dorpen was dan ook groot. In een door hun rechts
kundig adviseur opgemaakt geschrift, "Korte Deductie" (1641) 
geheten, zetten de dorpen van Kennemerland en 'het Noorder
kwartie!, ben evens de zes hoofddorpen van Waterland, hun be
zwaren tegen de dreigende ordonnantie der steden uiteen, waarbij 
ze hun goed recht verdedigden en de noodzakelijkheid van hun 
handel en nijverheid aantoonden. 

Men krijgt uit dit geschrift, dat in het PriviJegeboek van West
saenden en Crommenie zestien bladzijden beslaat,' een indruk 
van de omvang van handel en industrie in deze streken. Er wordt 
daarin o.m. ook gesproken over de zaagmolens en de "scheeps
makerye". Hoewel Holland en zijn ingezetenen door deze zaag
molens "merckelyk gebenificeert" 14) werden en deze mol ens het 
,eerst bij de ingezetenen van het platteland zijn "ge'inventeerd" en 
"by octrooi van de H.H. Staten aldaar zyn gesteld", probeerde 
men ze toch te weren. Maar, zo betoogde men, dat zou de steden 
niet helpen, want men kon ze ook te Utrecht aan de Vecht en 
overal elders bouwen' en het was ook vol gens de "U nie van 
Utrecht" niet te bel etten, dat het gezaagde hout uit 'het Sticht 
of enig ander gewest in Holland ingevoerd of verkocht zou 
worden. 

Met deze molens hing weer samen de houtkoperij, die men ook 
van het platteland zocht te weren. Maar wat voor de molens gotd, 

13) Idem, a.w., biz. 69. Zie ook Posthumus, De geschiedenis van de 
Leidsche lakenindustrie, II, biz. 424 V.v. 14) Idem, a.w., biz. 78. 



IN DE JAREN 1655-1811 179 

was evenzeer van toepassing op de houtkoperij, n.1. dat die even
goed naar elders overgebracht kon worden met als gevolg, dat 
het verzenden van hout naar Frankrijk, Engeland enz. zou op
houden, niet alleen ten nadele van de inkomsten van het land, 
maar ook voor de "neringen van scb'eepsmakerye" en 'het timme
ren van grote schepen, "daarvan vele mede in de dorpen gebouwd 
werden" 15). 

Het bouwen van schepen was, zo heette het in de "Korte De
ductie", niet een binnenlandse aangelegenheid, maar geschiedde 
in de eerste plaats voor rekening van het buitenland. De afne
mers waren Fransen, Engelsen, Schotten, Zweden, Denen, Italia
nen, alsmede kooplieden uit Hamburg, Bremen enz. Deze toch 
konden door het gebrek aan vaklieden in hun eigen land, zowel als 
door "die wackerheydt ende soberheydt van dese ingesetenen" 
de schepen in het buitenland niet zo goedkoop maken als zulks 
alhier ten plattelande geschiedde. Reeds waren op het gerucht 
van een verbod van neringen ten plattelande aanzoeken gedaan 
van de zijde van andere gewesten en landen, om de scheepsbouw 
naar hun streken over te brengen. In Utrecht aan de Hinderdam, 
in Friesland te Harlingen, te Embden, aan de Elbe, in de Hanze
steden enz. zou men de scheepsbouw graag willen hebben 16). 

Het resuItaat van deze "Korte Deductie" der dorpen is ge
weest, dat de oude privilegien gehandhaafd bleven. 

In 1668 laaide de strijd opnieuw op. Het beruchte plakaat van 
Karel V van 1531 weld herdrukt en verkrijgbaar gesteld. De 
dorpen stelden een onderzoek naar de beweegreden in. Van 
Aitzema 17) schrijft: "Amsterdam zoude wat gaerne aan haer 
getoogen ' hehben de scheepstimmeringe van Saerdam en an de-
ren ... ... en houtkooperye en andere neringhe en handwercke, 
waarom vele dorpen meer peupleux ende neeringhrycker zyn, 
ook meer renderen als ,sommige steden". Maar ook deze donkere 
wolk dreef over. 

2. verbodsbepalingen van Amsterdam 
Na het mislukken van deze min ·of meer ernstige aanvallen op 

de bestaansmiddelen va'n het platteland, zoch-ten de steden door 
het nemen van defensieve maatregelen hun handel en nijverheid 
tegen de 'ges'tadig toenemende concurr'entie te beschermen. 

]5) Idem, a.w., bIz. 78. ]6) Idem, a.w., bIz. 79. 
17) L. van Aitzema, Saeken van staet en oorlogh (1669-1672). 



180 DE HOUTVEILINGEN VAN ZAANDAM 

Zo trachtte Amsterdam de Zaanse ,scheepsbouw tegen te 
werken. Deze was in de loop van de zestiendeeeuw ontstaan. 
In de "Informacie" van 1514 is nog in het geheel geen sprake 
ervan, maar omstreeks het · midden der zestiende eeuw blijkt 
reeds in een paar Zaandorpen deze tak van bedrijf druk be
oefend te worden en wei te Wormer en te lisp 18). Te Zaandam 
evenwel beperkte zich v66r 1600 deze scheepsbouw aileen tot 
het maken en hersteHen van eigen schepen, die op I} en Zuider
zee voeren 19). 

Toen men er toe overging ook schepen v~r Amsterdam te 
kalefateren en daarin een bescheiden bestaan yond, vaardigde 
de Amsterdamse regering tegen de schuitenvoerders of "ligter
luyden" een verbod uit hun schepen buiten de stad te laten her
stellen, op straffe van verlies van hun giIderecht. De beurt- en 
andere schipper,s, die voorrechten van de stad genoten, moesten 
eveneens "binnen de palen blyven" om te timmeren of te ver
timmeren 20). Maa~ deuitwerking van deze maatregel was 
geheel anaers ·aan Amsterdam zich voorgesteld had. 

Noodgedwongen, om toch in hun onderhoud te voorzien en 
kapitaal en arbeiders te redden en de werven aan de gang te 
houden, gingen de Zaandammers zelf schepen maken, eerst 
kleine binnenschepen, zoals smakken, smalschepen en boeiers, 
later grotere koopvaardijschepen, die vroeger ook te Enkhuizen, 
Edam, Akersloot en de Rijp gebouwd werden 21). Met hun 
terec.ht bekende energie en vindingrijkheid overwonnen zij weldra 
de technische moeiIijkheden en riepen de hulp in van deskundige 
scheepmakers uit andere plaatsen, die zich weldra in Zaandam 
metterwoon gingen vestigen. Het probleem, hoe.ode schepen, die 
op de werven aan de Binnenzaan gebouwd waren, in de Buiten
zaan moesten komen, werd voorlopig opge\ost door het maken 
van een "overtoom" (1609). 

Tengevolge van de snelleexpansie werd de behoefte aan 
nieuwe industrieterreinen voor het bouwen van schepen en het 
bewaren van hout zo groot, dat men aan de Buitenzaan nieuwe 
havens aanlegde, aan weerszijden waarvan werven voor de hout-

- 18) S. Lootsma, Historische Studien over de Zaanstreek (1939), biz. 161. 
19) Uitspraak van Soeteboom in zijn "Oudheden van Zaanland enz." 
20) Jac. Honig Jz. · Jr., Geschiedenis der Zaanlanden, deel I (1849), 

biz. 247. 21) Idem, a.w., biz. 250. 
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koperij en de scheepsbouw en erven voor de zaagmo]ens 
ontstonden. De bloeitijd van de Zaanse scheepsbouw was in 
aantocht. 

Een ander verbod, dat de regering van Amsterdam uitvaar
digde, was gericht tegen de groeiende bedrijvigheid van de hout
zaagmolens, die het gevolg was van de toenemende scheepsbouw. 

De kunst om hout te zagen met een mol en was uitgevonden 
door Cornelis Cornelisz. van Uitgeest, die voor zijn nieuwe uit
vinding in 1591 octrooi had aangevraagd. Zijn molen het "juf
fertje" werd door hem in 1595 naar Zaandam overgebracht. Toen 
de uitvinding een succes bleek, was men "schielijk gereed", zoals 
Honig het u'itdrukt, een aandeel in het octrooi te kopen. Dirck 
Sybrantsz was daarop deeerste, die in de zomer van 1604 te 
West-Zaandam "in de noord" een balkenzager Iiet maken. Ter
wijl het "juffertje" slechts met twee zagen werkte, 'qracht 
Sybrantsz in zijn molen vier, later zelfs acht zagen aan. Daar de 
molens met beweegbare kappen nog niet uitgevonden waren, 
werden ze op vI otten gebouwd, om ze naar de wind te kunnen 
draaien. Een verbetering was daarom de draaibare bovenkap, 
de bovenkruier genaamd. 

Ook de Amsterdamse houtkopers en timmerlieden verschaften 
veeI werk aan de Zaanse houtzaagmolens en dn wekte weer de 
ontevredenheid van de Amsterdamse vroedschap op. Ze ging er 
in 1606 toe over zelf zulke mol ens te bouwen en vaar-digde tot 
steun van deze nieuwe tak van industrie een verbod uit, om ge
zaagd hout in de stad ,in te voeren en ruw hout uit te voeren 22). 

Evenals bij de pogingen om de scheepsbouw te vernietigen, 
had echter ook dit verbodeen averechtse uitwerking. De Zaan
dammers gingen voortaan zelf hun hout uit het buitenland hal en. 
Een eigen houthandel ontstond, die aanvankelijk slechts in de 
plaatselijke behoefte voorzag, maar aUengs voor een steeds groter 
wordende kring van plaatse!1 de voornaamste houtmarkt werd. 
Van deze ontwikkeling leggen de veilboeken een sprekend ge
tuigenis af. 

22) Vgl. J. O. :van Dillen, Bronnen tot de geschiooenis van het bedrijfs
leven en het gildewezen van Amsterdam (1929/1933). Vooral deel II (1612-
1632), inleiding biz. X, XIII, XV} XXV over de vergeefse strijd van het 
houtzagersgilde tegen de houtzaagmolens; verder documenten: de nis. 1250, 
1282, 1284, 1290, 1292 over het oprichten van de "compagnie der zaag
molens" (in 1630), en de nrs. 729, 1371, 1380, 1476 o;ver in- en uitvoer
verboden (in 1621, 1631 en 1632). 
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Wegens de helderheid en de lev.endige schrijftrant moge hier 
volgen, wat Honig 23) over de ontwikkeling van de houthandel 
in Zaandam schreef: 

"Wij hebben belangrijke takken vermeld, die te niet zijn ge
gaan, een is echter nog tot onze dagen overgekomen, en hoewel 
mede grotelijks verminderd, moet hij nogthans door de massa 
der fabrieken onder de grootste gerekend worden, die nog be
staan: de houthandel namelijk. 

Wij weten, dat oudtijds het hout overal met de hand gezaagd 
werd. De uitvinding der houtzaagmolens veroorzaakte groote 
verandering. Toen de eerste dezer molens te Zaandam gebouwd 
was, werd deze welhaast door meerdere aan de Zaan gevolgd, 
en molen bij mol en verrees, tot het schier ontallijk tal, dat men 
in de zeventiende eeuw aan de westzijde van Zaandam mocht 
opmerken. De houtkoopers en timmerlieden van Amsterdam, ja 
uit aile oorden, gaven in die dagen - toen overal gebouwd werd, 
toen iedere stad, iedere plaats zich vergrootte, de welvaart iedere 
woning deed verfraaien en vernieuwen, toen er fabryken en tra
fyken en werkplaatsen, de eene voor, de andere na ontstonden, 
toen de scheepsbouween groote uitbreiding verkreeg - de eene 
bestelling op de andere; en dit niet aileen voor binnenlands ge
bruik, maar ook voor verzending naar buiten. Onder die bestel
lingen bekleedde vooral die op het wagenschot "dat men wel
haast op het bekwaamste leerde doorzagen", een voorname 
plaats. De handenarbeid in het zagen stond welhaast geheel stil, 
hetgeen vele klagten deed rijzen. 

Te Amsterdam werden mede mol ens gebouwd en er ging daar 
een verbod uit, om gezaagd hout in de stad te brengen, en ruw 
hout eruit te Yoeren. Maar de zaak was begonnen, en wij hebben 
het kunnen zien, dat de Vaderen van geen af.houden wisten. Ver
loren zij den stroom, zij zochten de bron zelf op. Het verbod van 
het naijverige Amsterdam dwong de Zaanlanders, om, wilde men 
zagen, het hout op de plaats zelve te koopen, en men liet het dan 
ook van Hamburg, Koningsbergen, den Eyder en uit Noorwegen 
komen. Talrijke houtvlotten zakten den Rhijn af tot Dordrecht 
toe,en trots de Amstelstad, hare wallen voorbij, en al was het 
niet, dat men die voor rekening ontboden had, de Duitschers 
zonden bet hout, om het te Zaandam voor hen te verkoopen, waar 
welhaast kantoren tot dat doel ontstonden. Men ging nog verder. 
Men ging er zelf op uit om het hout te koopen, nam een aantal 
lieden mede, die het hout moesten kappen en afbrengen aan en 
Jangs den Rhijn, de Havel, den Oder en andere stroomen. "Dit 
werd", zegt Soeteboom 24 ) "bij de molens te koop gezet; er 

23) Idem, a.w., bli. 266 V.v .. 
24) Hendrik Soeteboom, Oud-heden van Zaan-Iand enz. Zie verder de 

Iiteratuurlijst. 

, 
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komen handelaars, men smijt een schuyt vol, en varende zuyd 
op keert men terug met een leege schuyt en volle beurs; het ver
voeren haalde koopJieden binnen, en men wist somwijlen niet 
-genoeg te verschaffen". 

Een en ander, gepaard met den toenemenden scheepsbouw, 
bragt welhaast den geheelen houtstapel hier. Er werden gedurig 
nieuwe molens bijgebouwd, en, schrijft Soeteboom, tImet eenen 
rees de handel van het wagenschot, waarvan ze den stapel schij
nen te hebben, en niet weinig van greenen hout, sendende dat in 
aIle quartieren, daar ontbreekt ook geen eekenhout, van Ham
burger of Koningsberger planken, van Wezersche en Bremer 
balken, van kromhout en dergelijke, soodat men hier, door de 
menigte der molens en ,scheepvaart, een groot bos schijnt te 
bewonen"." . 

Tot zover Honig. Wij zagen reeds, dat de uitwerking van de 
prohibitieve maatregelen van Amsterdam averechts was. In 1721 
dreigde nog een ander gevaar. De Staten van Holland en West
friesland besloten toen enige heerlijkheden te verkopen 25). Hier
toe zouden ook de Zaanlanden kunnen behoren, want de bannen 
Westzaanden en Krommenie, Oostzaanden, Wormer en jisp, 
waren ambachtsheerlijkheden. Zij hadden aan de graven behoord 
en bij de afzwering van Philips II, als laatste graaf van Holland, 
waren zij aan de Staten gekomen. Deze had den ze aIs grafelijke 
domeinen onder het beheer der Kamer van de rekening der Domei
nen gesteld. Het voIge~de jaar werden er werkelijk enige heerlijk
heden verkocht, zodat ook voor de Zaanlanden het gevaar niet 
denkbeeldig werd. Er moest gehandeld worden, want de vrees, 
dat Amsterdam de heerlijkheden zou kopen, was niet ongegrond. 
Reeds waren door diverse steden vele heerlijkheden en dorpen 
in de loop der tij den aangekocht. Aan de Staten van Holland en 
We~tfriesland werd een rekest gezonden door de bannen West
zaanden en Crommenie, Oostzaanden, Wormer en jisp, de z.g. 
"K'orte Memorie" 26), en in 1728 werd het gewenste resuItaat 
bereikt. In een resolutie van de Staten van 17 Maart werden 
de dorpen tot hun eigen ambachtsheren verklaard, behoudens 

's lands recht. 

25) Jac. Honig Jsz. Jr., Een langdurige strijd, biz. 100. 
26) Volledig geheten: Korte memorie tot justificatie van het versoeck 

enz. tot maintien van het handvest en privilegie aen haer gegeven bij 
Philips, in den tijd grave van Holland, in dato 1455, van niet te mogen 
verkocht of veralieneert (Vgl. Honig, a.w., biz. 100). 
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Toch bleven de moeilijkheden en oude bezwaren bestaan, 
zolang de gilden gehandhaafd bleven, aldus · schrijft Honig in 
zijn opsteI 27 ). Het drukkende dier oude instelling werd hier bij 
voortduring gevoeld en gaf Adriaan Rogge, een vooraanstaand 
Zaandams koopman, aanleiding tot het schrijven van zijn door 
de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen bekroonde 
verhandeling "Over den grond van Hollands koophandel" 
.( 1775). Rogge stelde als eerste voorwaarde tot de bloei van 
handel en industrie: "om aile verbod of belasting, die sommige 
steden ter favorisering hunner gilden leggen op de goederen van 
fabryquen en ambachten, welke van het platteland worden inge
bracht, alsmede aile verboden, omtrent de oprichting van deze en 
gene fabryquen, ambagtenen handwerken ten platten lande, en 
wat van dien aard zy, op te heffen, buiten effect te stellen en af 
te schaffen." Hij beschouwde de vrijheid als een natuurlijk recht 
en elke bevoorrechting a].s schadelijk. Het was volgens hem moei
lijk te verdedigen in een vrij land, dat de ene plaats boven de 
andere bevoorrecht werd. Als een voorbeeld van deze willekeur 
noemde hij, dat van het platteland "geen gezaagd of gemaakt 
hout, geen geslagen touwwerk of ge.slacht vleesch in zekere 
groote stad" ingebracht mocht worden, "tenzy' de gilden zulks 
permitteren", terwijl een menigte gezaagde houtwaren, boter, 
vlees en spek van buitenlandse afkomst in diezelfde stad met vol-' 
komen vrijheid werd ingevoerd. 

Ter iIIustratie van de grote invloed der gilden van Amsterdam 
kan nog het volgende dienen 28). 

De voor Zaandam bestemde, van de Rijn afkomstige houtvlotten 
(het te Zaandam ter veiling komende hout was bijna aHes Rijns 
hout, zoals later zal blijken) , schijnen in zo groten getale door 
Amsterdam gevoerd te zijn, dat de scheepvaart in de Amsterdamse 
grachten er geheel door belemIperd werd, zodat op een gegeven 
moment de Amsterdamse regenten een doorvoerverbod uitvaardig
den en wei voornamelijk op aandrang der gilden, die daarmede 
een geducht wapen tegen hun Zaanse concurrenten hanteerden. Na 
een rekest van de Zaanse houthandelaars aan de Regenten van 

27) Jac. Honig Jz. Jr., Een langdurige strijd, bIz. 104-105. 
28) Vondst van den in 1940 overleden Zaansen historicus S. Lootsma 

in het Gemeentearchief van Amsterdam, mij welwillend ter beschikking 
gesteld. 
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Amsterdam in '1726, om de houtvlotten weer toe te laten en de be
loite, de sCheepvaart niet te belemmeren, werd het verbod na enige 
tijd weer opgeheven 29). 

c. DE ONTWIKKELING VAN DE HOUTHANDEL TE ZAANDAM 

Op grond van mijn onderzoek heb ik in dehouthandel van 
Zaandam der zeventiende en achttiende eeuw vier stadia menen 
{e kunnen onderscheiden. 
. In het eerste stadium was de houthandel geheel afhankelijk van 
Amsterdam, waar het hout, vooral uit Noorwegen en het Oost
zeegebied, maar ten dele ook uit het Rijngebied aangevoerd werd. 
De Zaanse scheepmakers, houtzagers en houtkopers koch ten op 
de Amsterdamse veilingen hun hout in. Zaandam betrok dus niet 
rechtstreeks zijn hout uit het buitenland. Oit stadium begon met 
deopkomst van de scheepsbouw en de houtzagerij, dus ongeveer 
1600, zoals wij gezien hebben. 

Het tweede stadium ving daar aan, waar Zaandam, gedreven 
door de protectionistische maatregelen van Amsterdam, zich los 
trachtte te maken van de Amsterdamse houtmarkt en zelf zijn 
hout uit het buitenland ging hal en, om dit op eigen veilingen te 
verkopen. Van het begin van 'CIit stadium getuigen de veilboeken. 
De eerste houtveiIing te West-Zaandam had plaats in 1655. Lang
zamerhand zien wij de Zaandamse houtveiIingen in aantal en 
omvang en variatie van houtsoorten toenemen. Hoe langer hoe 
meer werd, ondanks de represaillemaatregelen van Amsterdam, de 
houtvoorziening onafhankelijk van de Amsterdamse houtmarkt. 
Daar van deze Amsterdamse houtveilingen geen gegevens gepu
bliceerd zijn, is niet te bepalen, hoe zich die verschuiving voltrok. 
Het proces was m.i. beeindigd oms treks 1690, na. welk jaar de 
Zaanse houtmarkt in eigen behoefte voorzag. 

Als derde stadium was dat van de volkomen zelfstandigheid 
van de Zaandamse houtmarkt aan te wijzen. Niet aileen voorzag 
deze in eigen plaatselijke behoefte, die uiteraard wegens de ge
weldige omvang van scheepsbouw en hout~agerij zeer aanzienlijk 
was, maar tevens had Zaandam als houtmarkt zulk een grote 
betekenis gekregen, dat men waarschijnlijk Zaandam als de voor-

29) Contract over het varen van houtvlotten door Amsterdam van 17 
Maart 1727. Het volledig contract is gedateerd 27 October 1728. Rekest 
en contracten bevinden zich in het Gemeente-archief van Amsterdam. 
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naamste ·Iev.erancier voor het gehele gewest Holland kan beschou
wen. Welke rol daarnaast nog de Amsterdamse veilingen voor dit 
gebied speelden, kon om de zojuist genoemde reden niet vastge
steld worden. Een feit is echter, dat zeer vele Amsterdamse 
scheepsbouwers en houtkopers te Zaandam ter veiling kwamen 
en ook de Admiraliteit van Amsterdam (benevens die van Hoorn 
en Rotterdam) gaarne hun hout voor de bouw van oorlogsschepen 
te Zaandam inkocht. Dit stadium duurde tot diep in de achttiende 
eeuw. De ontwikkeling ervan verIiep parallel met die van de 
scheepsbouw en fioutzagerij. Toen die in verval raakten en ten
slotte geheel verdwenen, had ook de houthandel zijn voornaamste 
grondslagen verloren en was de zelfstandige houthandel tot onder
gang gedoemd. 

In het laatste stadium werd de Amsterdamse houtmarkt weer 
de voornaamste leverancier voor het in Zaandam benodigde hout, 
zodat van een terugkeer tot het tweede stadium gesp~oken kan 
worden. In de Franse tijd had Zaandam nog slechts een paar 
eigen veilingen per jaar overgehouden. 

D. DE ORONDSLAOEN VAN DE ZAANSE HOUTHANDEL 

Hoewel de bestemming van het te Zaandam geimporteerde 
hout zeer verschillend kon zijn - te noemen is hijv. het bouwen 
van schepen, het verzagen, het maken van tonnen en vaten voor de 
haring- en walvisvangst, het bouwen van huizen en molens, het 
vervaardigen van meubels - waren toch de scheepsbouw en hout
zagerij verreweg de grootste afnemers. Wegens het 'innige ver
band, dat er tussen deze beide takken van bedrijf en de hout
handel bestond, volgen hier enkele bijzonderheden van deze ty
pisch Zaanse industrieen, die de grote betekenis ervan kunnen 
verduidelij ken 30). 

1. de scheepsbouw 

De omvang van de scheepsbouw is enigszins af te lei den uit 
het aantal scheepswerven, dat omstreeks 1650 minstens 25 be-

30) De gegevens hiervoor zijn ontleend aan S. Lootsma's opstel over 
de Zaanse scheepsbouw, voorkomende in Historische Studien ' over de 
Zaanstreek (1939), Jac. Honig Jz. Jr., Oeschiedenis der Zaanlanden I 
(1849) en H. Diferee, Oeschiedenis van den Nederlandschen handel I 
(1908). 



IN DE JAREN 1655-1811 187 

dragen heeft 31), hoofdzakelijk gelegen aan de Binnenzaan. Door 
de aanleg van nieuwe havens aan de Buitenzaan steeg het aantal 
aanzienlijk, zod'}t het in de hloeitijd, in het begin der zeventiende 
eeuw, weI 60 bedroeg. In het midden van de achttiende eeuw 
waren er 24 van over, die bovendien merendeels tot het herstellen 
van grote schepen gebruikt werden. In 1794 was het aantal ge
slonken tot twee of drie. 

Reeds voor het midden der zeventiende eeuw moet de scheeps
bouw te Zaandam de weg van de groot-bouw betreden hebben 
blijkens de in 1609 gebouwde overtoom. Bovendien wordt de 
naam "groot-schepemaker" vanaf 1645 herhaaide mal en in de 
notariele protocollen genoemd 32). Men bouwde schepen voor 
Engeland, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Halie, Hamburg, 
Bremen en de Oostzeesteden 33). Zo Iiet Kardinaal de Richelieu 
al omstreeks 1628 drie grote schepen te Zaandam bouwen van 
ongeveer 500 it 600 Iasten 34). 

Behalve de buitenlandse bestellingen is ook de walvisvangst 
van veel invioed op de scheepsbouw geweest. En hoe belangrijk 
die voor de Zaanstreek was, hlijkt weI uit het feit, dat in 1697 

I van de 117 Nederlandse schepen ter walvisvangst twee derden 
aan de Zaan thuishoorden 35). Er zijn jarengeweest, dat van de 
160 it 200 schepen, die uit onze havens naar Groeniand en Straat 
Davis voeren, hetgrootste dee'! voor Zaanse rekening voer 36). 

Ook oorlogsbodems Iiepen van de Zaanse werven van stapel. 
Zo meldde, tijdens de eerste Engelse oorIog, de Amsterdamse Ad
miraliteit aan de Staten-Generaal, dat in Zaandam op 2 Juli 1653 
elf schepen in aanbouw waren, die binnen weinige weken gereed 
konden zijn. Ook in de tweede EngeIse ooriog was de Zaanse 
scheepsbouw betrokken bij het strij dvaardig maken van onze 
vloot 37). Tegelijkertijd timmerden ,de Zaanse scheepsbouwers 
schepen voor onzen bondgenoot Frankrijk in 1666 38). 

31) Honig noemde op gezag van Loosjes, Beschrijving der Zaanland-
sche dorpen (1794), het getal 25, maar Lootsma schatte het aantal hoger. 

32) Bijv. Protocol van notaris Jan Jelisz. Breen, dat in 1633 aanvangt. 
33) Jac. Honig, a.w., bIz. 255. 34) H. Soeteboom, a.w., bIz. 536. 
36) Idem, a.w., bIz. 264. 35) Jac. Honig, a.w., bIz. 261. 
37) S. Lootsma, a.w., bIz. 189. 
38) Namelijk Hendrick Dirck Sluyck cum socia (d.i. Pieter Arent Sluyck) 

te Zaandam 2 schepen en Jan Hendrick Cardinaal te Zaandam 1 schip: 160 
voet lang, opleverbaar binnen zes weken, prijs f 60.000,- in drie gelijke 
termijnen. Vgl. Lootsma, a.w., bIz. 191. 
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Het is in het algemeen zeer moeilijk de omvang van de scheeps
bouw in een bepaald jaar vast te stell en, daar de notariele proto
collen, de voornaamste bron, op dit punt zeer onvoIledig zijn. 
Gelukkig Iieten tijdgenoten zich in enkele jaren hierover uit en uit 
een van die mededelingen 39) blijkt dan, dat bijv. in 1708 op de 
hellingen in Zaandam 306 schepen en vaartuigen geteld zijn. Oit 
was dus in de tijd van de grootste bloei 40). 

Omstreeks 1770 werden er: nog jaarlijks 20 a 25 schepen ge
bouwd, na 1790 door elkaar geen vijf en in 1793 slechts een. De 
oorzaak van deze achteruitgang was voornamelijk gelegen in de 
sterke mededfnging van Amsterdam en de afnemende bestellingen 
voor vreemde rekening 41) . 

Over het aantal "mr. groot~schepemaeckers" te Zaandam staan 
slechts schaarse gegevens ten dienste. Zo weten wij, dat van 1702-
1705 in de bannen Oost- en Westzaan vijftig grootscheepmakers 
geteld werden, die soms met dubbele ploegen werkten. Een Dun
ner had in ruim twee jaar, twintig schepen van stapel doen lopen, 
een ander leverde in vijf weken tijds een schip van meer dan 
negentig voet af 42). Dit zijn getallen, die van een buitengewone 
bedrijvigheid op de werven getuigen, maar volkomen in overeen
stemming geacht moeten worden met de uitkomst van mijn 
onderzoek. 

Ook over de jaren 1715/16 en 1745/47 zijn enige gegevens aan 
he! licht gekomen 43). In die jaren legden voor enige Zaandamse 
notarissen ettelijke "mr. groot-schepemaeckers tot Saerdam ge
legen by ofte om trent Amsterdam" ten verzoeke van schippers en 
reders "declaraties" af, dat in een bepaald jaar op hun werf een 
bepaald schip was gebouwd. Oit stuk was bestemd voor gebruik 
in het buitenland en bij aanhouding op zee, in verband met de 
tweede Noordse oorlog en de Oostenrijkse Successie-oorlog. Het 
aantal genoemde grootscheepmakers was daarbij resp. 17 en 37, 
terwijl als bouwjaren opgegeven werden resp. de periode 1685-
1716 en 1720-1747. 

39) Van Dirk Burger, "chirurgijn te Schorel" i~ zijn-"Chronyk van Me-
demblik". . 

40) In 1718 ging de groot-scheepsbouw aan de Binnenzaan teniet door 
het opheffen van de Overtoom. Vgl. · Honig, a.w., bIz. 257. 

41) Jac. Honig, a.w., biz. 257. 
42) Vgl. Honig, a.w., biz. 256. 
43) Vgl. S. Lootsma, a.w., biz. 204. 
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Dat aanvankelijk geen groot verschiJ gemaakt werd tussen 
scheepsbouwers en houtkopers blijkt uit hetgeen Leeghwater in 
zijn "Chronyk,je" schreef: "My mag gedenken, dat men op Saar
dam nieteen groot schip konde maken, en dat aIdaar niet meer 
aIs drie houtkoopers waren, waarvan Pieter Gysen de principaaI
ste was, met nog twee andere". Daar Leeghwater in 1575 ge
boren is, zal hij dit omstreeks 1600 hebben kunnen constateren. 
Van dezen houtkoper Pieter Gysen wordt elders gezegd, dat hij 
jaarlijks weI tien tot twaalf schepen liet bouwen 44). 

Ook in de notariele protocollen wordt het ondersCheid tussen 
"coopluyden" en "mr groot-schepemaeckers" niet streng in acht 
genomen, vooral in de zeventiende eeuw niet 45). 

Nu werd de houthandel nooit in commissie gedreven, maar het 
hout uit de eerste hand en op de plaats zelf door de Nederlanders 
gekocht 46). Vandaar dat de houtkoperij langzamerhand tot een 
zelfstandige tak van handel was geworden, die wegens de on mis
baarheid van vakkennis slechts uitgeoefend kon worden door er
varen practici zoals de scheepsbouwers, bij voorkeur door diege
nen onder hen, die zich tot de handel aangetrokken voelden. 
Deze gingen zich tenslotte uitsluitend daaraan wijden (beroeps7 
specialisatie) . 

2. de houtzag.erij 
Van aile mol ens, die in de Zaanstreek in de loop der zestiende 

eeuw als paddestoelen uit de grond rezen 47), waren de hout-

44) Vgl. Honig, a.w., bIz. 256. 
45) Vergelijk de attestatie van 23 September 1668 bij notaris J. van der 

Stengh, waarin Jan Prs. Gysen, Corn. Claasz. Gast, Jan Arentsze Meyn en 
Claes Dircksz. Blauw, allen bekende scheepsbouwers, "coopluyden" wor
den genoemd. Het protocol van 13 December 1681 van denzelfden notaris 
noemt Pieter Dircksz. Nomen cum socio "coopluyden tot Saerdam". De 
attestatie van 18 November 1692 van notaris S. Oosterhoorn spreekt 
eveneens van "coopluyden tot Zardam" bij Pieter Dircksz. Nomen, Jan 
Corn. Gast en Cornelis Corn. Nomen cum socio. De meesten waren groot
scheepmakers. Slechts bij het geslacht Nomen heb ik nooit dit praedicaat 
aangetroffen. Dit was waarschijnlijk uitsluitend een houtk6persgeslacht, 
dat tot in de Franse tijd in de veilboeken voorkomt. 

46) Vgl. H. Diferee, Geschiedenis van den Nederlandschen handel, deel 
I, bIz. 170. Ook de uitkomst van mijn onderzoek wijst in die richting. 

47) O.a.: papiermolens, meelmolens, oliemolens, volmolens, loodwit
molens, blauwselmolens en mosterdmolens. De Zaanse molenbouwers kre
gen op dit gebied een grote roep. De voor deze molenbouw benodigde 
grondstof was in hoofdzaak hout, hetgeen weer een stimulans gaf aan de 
houthandel. .," 
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zaagmolens het talrijkst. Hierbij onderscheidde men twee soorten, 
wagenschot- en balkenzagers, anderszins paltrokken en boven
kruiers. 

Wij hebben over het jaar 1708 een opgave van he~ aantal mo
lens in de bannen Oos'1- en Westzaan 48), waaruit iblijkt, dat er 
toen in totaal 432 geteld werden, waaronder 183 zaagmolens. 
Over het jui·ste aantal heerst in de Iiteratuur geen eenstemmighe'id. 
Andere opgaven spreken van 1200 49 ) en 1000 50 ) molens in 
totaal. Vermoedelijk echter waren deze beide laatste getallen 
sterk overdreven en was het eerstgenoemde dichter bij de werke
lijkheid. Oat het aantal ook nog in 1768, in de tij d van achteruit
gang, groof was, is te zien uit een opgave van het aantal hout
zaagmolens in de bannen Oost- en Westzaan in dat jaar 51). 

staan afgebroken 

balkenzagers 

A. Ban Westzaan I paltrok 42 36 
bovenkruier 22 3 

1 
paltrok 44 36 

wagenschotzagers b k' 2 2 ' oven rUler 

B. Ban Oostzaan: balkenzagers I paltrok 18 
bovenkruier 3 

21 

Bovenstaande getallen kunnen als bewijs dienen, dat de bloei
tijd der houtzagerij toen reeds lang voorbij was; weinig minder 
dan de helft van de houtzaagmolens was wegens gebrek aan werk 
afgebroken. 

Tussen de jaren 1745 en 1775 zijn vol gens een andere bron 52) 

meer dan 100 balkzaagmolens afgebroken. lets later hebben de 
vierde Engelse oorlog, ben evens de in Engeland ingevoerde be
lasting op het wagenschot, die met een invoerverbod gelijk stond, 
in niet geringe mate er toe bijgedragen, dat van het reeds sterk 
geslo'nken aantal wagenschotzagers ook de rest nagenoeg ver-

48) Verstrekt door Dirk Burger, "chirurgyn te Schore)", in zijn reeds 
eerder genoemde "Chronyk van Medemblik". Bij Honig, a.w., bIz. 273. 

49) Dit aantal werd geteld door een 27-jarigen abbe uit Frankrijk, bij 
zijn bezoek aan Zaandam. Vgl. Malcolm, a.w., bIz. 6. . 

50) In "Saenlands wassende roos", omstreeks 1693 geschreven, no-emt 
de onbekende schrijver dit getal. 

51) Jac. Honig, a.w., bIz. 272. 
52) Opgave gedaan door den eerder genoemden Adriaan Rogge in 1775. 

Vgl. Honig, a.w., bIz. 104/105. 
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dween. Daarbij kwarn, dat andere landen, vooral Zweden en Rus
land, omstreeks deze tijd zelf houtzaagmolens gingen exploiteren 
en het gezaagde hout rechtstreeks naar Spanje, p.ortugal en de 
landen om de Middellandse zee zonden, zodat deze streken als 
afzetgebied voor .ons hout zeer in betekenis daalden of zelfs ge
-heel verI oren gingen. 

( 



II. DE HOUTVEILINGEN 

A. HET AANTAL HOUTVEILINGEN 

Bij de houtv,eiJingen, zoals die in de veilboeken voorkomen, 
zijn twee duideJijk herkenbare groepen te onderscheiden, die in 
tabel I genoemd zijn: 

1. veilingen van "ge"importeerd" hout en 
2. veilingen van "reeds aanwezig" hout. 

Deze namen hebben aileen waarde als onderscheidingsmiddel, 
daar natuuQijk al het hout in Zaandam gelmporteerd moest 
worden en bij de schaarste aan bos in het lage land van ter plaatse 
gegroeid hout nooit sprake kan zijn. Onder "reeds aanwezig" 
hout dient men echter het hout te verstaan, dat zich reeds kortere 
of langere tij d in Zaandam beyond ,en meestal afkomstig was van 
boedelveilingen. In de aankondiging in de veilboeken staat dan 
aangegeven, dat de weduwe, erfgenamen of voogden de "navol
,gende houtwaren" presenteren. Op de houtveilingen van vers ge
importeerd hout presenteerden de makelaars ten laste van hun 
principal en. Nog een aanduiding om deze twee soorten veilingen 
uit elkaar te kunnen houden was, dat op een veiling van gelmpor
teerd hout een bepaalde groep houtwaren geveild werd, terwijl bij 
de andere veilingen tal van houtsoorten ,in honte verscheidenheid 
en zonder enig systeem, gezaagd en ongezaagd, verhandeld of 
opgeruimd werden. ZeUs stond mij nog een derde aanwijzing 
ten dienste, iudien ik letteop de omstandigheid of het hout ge
zaagd of ongezaagd was. Het ,gezaagde hout was met zeer grote 
waarschijnlijkheiid uit de Zaanstreek zelf met haar vele hout
zagerijen afkomstig. 

Met behulp van deze kenmerken nu kon met vrij grote nauw
keurigheid worden vastgesteld, tot welke 'groep een houtveiling 
behoorde: tot de groep van gelmporteerd hout of van reeds aan
wezig hout. Voor het bepalen van de grootte van de houtinvoer 
was uiteraard aileen deeerste groep van 'belang en kon de tweede 
groep buiten beschouwing gelaten worden, daar dit hout r'eeds 
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TABEL I 

JAARLlJKS AANTAL HOUTVEILINOEN 1655-1811 

Velllngen Velllngen Veilingen Veilingen 

Jaar I bO ' Jaar I fI)!.'I 1 Jaar I .. Jaar I .. ........ .,- t: .... ........ "'- .... .... "'.-
"= "N .... 0= "N .... "= "N .... "= "N .... 00 ","'= ","'= 00 ","'= 00 ","'= Q,.= ",~o Q,O ",~o Q,.= ",~o Q,.= "'~o 
.!§ O:;C.= .!§.= O:;C.= .!§ O:;C.= .§ O:;C.= 

co co co co co · co co co 

1655 1 - 1695 8 1 1735 19 5 1775 6 4 
56 - - 96 4 I 36 ,16 - 76 5 5 
57 2 - 97 14 3 37 19 1 77 8 2 
58 - - 98 12 2 38 23 1 78 7 -
59 - - 99 7 4 39 25 2 79 7 I 

1660 - - 1700 16 2 1740 18 I 1780 7 2 
61 - - 01 7 3 41 17 3 81 2 -
62 1 - 02 6 2 42 13 2 82 - 2 
63 2 - 03 12 4 43 19 I 83 - 1 
64 - - 04 10 3 44 12 2 84 - -
65 3 - 05 21 3 45 3 - 85 - -
66 2 - 06 24 1 46 7 3 86 4 2 
67 - 1 07 10 - 47 8 - 87 6 -
68 - - 08 20 3 48 10 2 88 5 1 
69 5 3 09 26 - 49 16 1 89 3 1 

1670 1 - 1710 28 - 1750 10 4 1790 3 1 
71 1 2 11 25 - 51 13 1 91 3 -
72 - - 12 25 1 52 10 1 92 4 2 
73 1 1 13 21 1 53 10 - 93 3 1 
74 2 1 14 23 1 54 14 - 94 2 -
75 1 1 15 31 2 55 16 - 95 4 1 
76 - 2 16 36 1 56 13 1 96 2 -
77 3 - 17 34 5 57 11 1 97 3 -
78 7 3 18 28 2 58 9 - 98 4 -
79 3 4 19 28 4 59 11 5 99 2 -

1680 8 1 1720 33 4 1760 8 1 1800 4 -
81 3 6 21 24 3 61 4 1 01 1 -
82 - 4 22 24 1 62 4 2 02 2 1 
83 2 1 23 28 4 63 6 - 03 2 -
84 4 2 24 24 2 64 6 1 04 4 1 
85 2 1 25 18 2 65 4 .1 05 2 1 
86 7 1 26 13 3 66 9 1 06 4 -
87 8 1 27 26 2 67 10 - 07 3 -
88 11 - 28 15 9 68 6 - 08 2 -
89 6 - 29 21 2 69 6 - 09 5 -

1690 10 2 1730 16 3 1770 7 - 1810 4 -
91 19 1 31 19 4 71 6 - 11 3 -
92 14 2 32 28 2 72 8 -
93 18 3 33 17 5 73 5 2 
94 17 7 34 21 - 74 6 -

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 13 
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vroeger ingevoerd en b}j die gelegenheid al in de invoercijfers ver
werkt was. Deze veilingen, waarvan het aantal ongeveer 14 % van 
dat der importhoutveiIingen bedroeg, zijn ,dan ook slechts vol
ledigheidshalve in de eerste tabel opgenomen. 

Wat in tabel I op het eerste gezichteen dorre getallenreeks 
schijnt, blijkt bij nauwkeuriger bestudering de weerspiegeling in 
cijfers van een ontwikkelingsgang vol leven en afwisseling. 

Het geboortejaar der Zaandamse houtveiIingen vielin 1655. De 
eerste dertig jaren open den weinig perspectieven en kunnen het 
beste gekarakteriseerd worden als de jaren van het weifelend be
gin. Tot 1669 waren er meer jaren zonder dan met houtveiIingen; 
bovendien waren er hoogstens drie veilingen per jaar van slechts 
geringe omvang, waar bijna uitsluitend een ibepaalde houtsoort, 
het eiken wagenschot, verhandeld wel'd, zoals uit een volgende 
tabel zal bIijken, en waar de Zaanse wagenschotzagers wat 
grondstoffen voor hun bedrijf inkochten. De in die tijd reeds be
langrijke scheepsbouw betrok zijn hout nog van de Amster.damse 
veilingen en ook de balkenzagers waren op deze markt aange
wezen. 

Ook in de tweede helft van deze beginperiode, de jaren 1670-
1685, waarin naast het eiken wagenschot '<Ie grenen en dennen 
balken regelmatig ter veiling verschenen, was het aantal veilingen 
nog niet zo heel veel groter dan in de eerste helft: toen 15, nu 39. 
De invloed der oorlogsgebeurtenissen weerspiegelt zieh duidelijk 
in de geringe bedrijvigheid der jaren 1672-1676; in het ramp
j'aar 1672 ontbraken de veiIingen zelfs geheel. Pas na het vredes
jaar 1678 is het gevaar voor een Franse hegemonie over deze 
streken geweken. Dan zien wij de ondernemingslust weer toe
nemen. De tekorten aan hout werden aangevuld, maar een snelle 
'Stijging van het aantal houtveilingen, die wij hier zouden verwach
ten, bleef nog achterwege. Nu was de internationale situatie ook 
na 1678 nog veHe van hehagelijk, maar de voornaamste oorzaak 
was m.i. gelegen in het feit, dat Zaandam aanvankeIijk zijn hout 
bleef betrekken van de houtmarkt te Amsterdam, totdat de pro
tectionistische politiek van deze stad (invoerverbod van gezaagd 
hout, uitvoerverbod van ruw hout) Zaandam ertoe bracht, zijn 'be
hoefte aan hout te dekken door dit rechtstreeks uit het buitenland 
te betrekken. Hierdoor nam het aantal Zaanse houtveilingen zeer 
snel toe. 
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De volgende peri ode, die gekenmerkt werd door een snelle 
groei, vertoonde een geheel ander beeld. De geest van onaf
hankelijkheid en vrijheid der rechtgeaarde Zaankanters loochende 
zich ook hier niet en manifesteerde zich in de definitieve bevrij
ding van de voogdijschap van Amsterdam. Op deze strijd werd 
reeds in het inleidende hoofdstuk dieper ingegaan, zodat op dele 
plaats slechts weinig ewver gezegd behoeft te worden. Gerele
veerd' zij echter het feit, dat zowel de behoefte van industrie en 
scheepsbouw, aIs de verIokking der gunstige geografische .Jigging 
en de middeleeuws getinte protectionistische tendens van de eco
nomische 'politiek van Amsterdam, de stimulansen tot het ontstaan 
van een zelfstandige en onafhankelijke Zaanse houtmarkt ge
weest zijn en dat deze drie componenten op een bepaald moment 
in de geschiedenis de zelfstandigwording tot een feit maakten. 
Oit moment van de doorbraak was omstreeks 1686 aangebroken. 
Na dit jaar was de groei 'vel'bluffend sneI. Niet aIleen was het 
.aantal Jaarlijkse veiIingen in 1691 reeds tot negentien gestegen, 
maar ook de omzet per veiling werd naar evenredigheid groter. 
Er viel dus een extensieve en intensieve uitbreiding waar te 
nemen. Vooral het aantal balkenveilingen nam in deze periode 
zeer toe en bedroeg weI tweemaal zo vee I als dat der wagenschot
veilingen. Deze periode vertoonde echter nog niet de regelmaat, 
die wij 'in de hloeitijd van 1704-1724 zullen wa'arnemen. Er waren 
tijden van hoog- en laag-conjunctuur; in menig jaar stokte de 
handel. Zonder twijfel bestond er verband tussen de snelle groei 
van de houthandel en de grotere politieke stabiliteit in West
Europa sinds het samengaan van de Republiek met Engeland na 
1688, waardoor het mogelijk werd meer duurzame regelingen 
inzake de houtvaart te treffen. Bovendien droegen de jaren na 
1690 een uitgesproken speculatief karakter 53). Aan deze beide 
factoren is dan ook de bloeiperiode van 1691-1694 toe te schrijven. 

Daarna- kwamen de moeilijkheden. De productiegebieden en 

53) Vgl. N. W. Posthumus; Nederlandsche prijsgeschiedenis (1943), 
bIz. CVI. Vit het verloop der prijsindices van aan de Amsterdamse beurs 
verhandelde goederen btijkt, dat over het algemeen de zeventiende eeuw 
een betrekketijk rustige tijd was op het gebied der prijzen in de Republiek. 
Tot 1650-1654 was er een Iichte stijging, die gevolgd werd door een con
tinue dating met de jaren 1680-1684 als laagtepunt. Daarna trad een krach
tig herstel in, dat in de periode 1690-1694 bijzonder sterk was, gelijk ook 
elders in Europa. 
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aanvoerwegen van het hout werden rechtstreeks bedreigd door 
de politieke gebeurtenissen in Europa (Spaanse Successie-oorlog 
en tweede Noordse oor.Jog), vooral in het Noord-Oosten. Zo zou 
het zeer sterk teruggelopen aantal veilingen in de jaren 1701 en 
1702 (zes en zeven veiIingen) heel weI aan stagnatie van de aan
voeren uit het oorlogsgebied to~ te schrijven zijn. Wij zien ook 
omstreeks deze tijd een verschuiving in de productiegebieden op
ireden. Na 1700 werd hoofdzakelijk Rijns hout geimporteerd, 
d.w.z. de aanvoerweg werd de Rijn, stromend door landen met 
grotere politieke stabiliteit. De Oostzeegebieden en Noordwest
Duitsland met de aanvoeren langs Elbe en Wezer waren te kwets
baar geworden, sinds de politieke rol van de RepubJiek in de Oost
zee uitgespeeld was. 

De geweldige toename van de houthandel in Zaandam in het 
begin der achttiende eeuw blijkt ten duidelijkste uit het gemid
delde aantal veilingen rer jaar (tabella). Had de beginperiode er, 
zoaIs gezegd, ongeveer twee per jaar, in dit tweede stadium be
droeg het aantal elf en in de volgende peri ode, de bloeip.eriode van 
1704-1724, steeg het zelfs tot zes en twintig. Met uitzondering 
van het jaar 1707, dat slechts tien veiIingen had, was het jaar
Iijkse aantal hoger dan het hoogste aantal uit de vorige periode 
(1691 met negentien veilingen), n.1. twintig tot zes en dertig. 
Het hoogtepunt werd bereikt in 1716 met zes en dertig veilingen 
van grote omvang. Een derde gedeelte van aile gedurende ruim 
anderhalve eeuw gehouden veilingen vond in dit twintigtal jaren 
plaats. Ook in de nabloeiperiode van 1724-1744 was het jaar
Iijkse aantal nog schommelend tussen twaalf en acht en twintig. 
In 1732 von den wij nog twee en dertig v.eilingen vermeld en in 
1739 vijf en twintig. Het jaargemiddelde was negentien. Dit alles 
is weI een bewijs, dat Zaandam in de eerste helft der achttiende 
eeuw in plaats van aan verval te lijden, eerder het tijdperk van zijn 
grootste bloei heeft beleefd; het aangevoerde hout immers was 
grondstof voor tal van bedrijven en handelswaar voor de hout
handel en zo kunnen wij de houtveilingen terecht beschouwen als 
een graadmeter voor de economische activiteit. Pas toen de vraag 
minder en de behoefte geringer werd, nam de aanvoer at. Dit 
stadium zien wij aangebroken in de periode 174:4-1780. Afge
zien van het vreemde jaar 1745 met slechts drie veilingen in 
October en November, waarvoor geen verklaring is te vinden, zet 
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TABBL la. OVERZICHT VAN DE ZES CONJUNCTUURSTADIA DER PERIODE 1655--1811 

Perioden van 
Period en van 

Karakte- 13 ~ I Aantal I .. I Jaar- Maxima Minima relatieve bloei 
relatieve 1 Parallelle gebeurtenissen uit de 

Perioden I .. = .. 111 SpreldlRg gemid- (Topjaren) (Depressie- (hoog-
malaise politieke geschiedenis nsenng .:! .~ ve ngen - delde - jaren) conjunctuur) 
(hiag-

1 L I 
conjunctuur) 

655-1685 1 Weife~end I 31 I 54 

I 
O-S 

I 
2 1669 (5 veil.) 11656; 1658-'61 ; 1678-'SO 1658-'61 (0) 4 Jr. 1652-'54: Ie Eng_ oorlog. 

beglR 1678 (7 .) 1664, 1667,1668, (3-7 veil.) 1667-'68(0)2jr. 1655-'60: Ie Noordse oor1og. 
1680 (8 .) 1672, 1676, duur = 3 jaar 1670-'76 (0-2) 1665-'67: 2e Eng. oorlog. 

1682 (0 veil.) duur 7 jaar 1672-'78: Oorlog Rep. X Frankrijk 
(Engeland, Munster en Keulen) 

686-1704 iSnelle grOeij 19 j 206 - I 4-19 r 11 i 1691 (19 veil.) 1689 (6) 1691-'94 1695--'96 (4-8v.) 1688-'97: 9-jarige oorlog (Rep. + 
1693 (18 · ) 1696 (4) (14 -19 veil.) =2jaar Eng. X Frankrijk). 
1694 (17 · ) 1701 (7) duur = 4 jaar 1701-'02 (6-7v.) 1689: Stadh. Willem 1II, Koning v 

1702 (6) =2 jaar Engeland. 

705-1724 I Bloeltijd i 20 '1 513 i 10-36 i 26 I 1715 (31 veil.) 1707 (10 veil.) 1705-'24 1707 (10 veil.) 1 1701 -'13: SpaanseSuccessieoorlog 
1716 (36 • ) (20-36 veil.) 
1720 (33 · ) , = geh. periode 1700-1720: 2e Noordse oorlog. 

m.u.v.1707 
, duur=19 jaar I 

1725-1744 I Nabloei 
I 20 I 375 

I 
12-28 19 1727 (26 veil.) I 1726 (13) 1727-'41 I 117-ID--'48: Oostenrijkse Successie 

1732 (28 .) 1742 (13) (15-28 veil.) oorlog. 
1739 (25 .) 1744 (12) duur = 15 jaar 

1745-1780 I Oestadige I 36 I 296 

I 
3-16 

I 
8 11749 (16 veil.) 1745 (3 veil.) 1748-'60(8-16) 1745-'47 (3-8) 11740-'48: Oostenr. Successieoorlog., 

achteruit- 1751 (13 .) 1761 (4 · ) duur 13 jaar =3 jaar 
gang 1754 (14 .) 1762 (4 · ) 1766-'67(9-10) 1761-'65 (4-6) 1756-'63: 7-jarige oorlog. /" 

1755 (16 • ) 1765 (4 · ) 1777 -'SO (7-8) =5 jaar 
1756 (13 · ) =4 jaar 

I 

1781-1811 j Verval tJ-.:J 0-6 

I 
'3 I :~: ~~ v:i1.~ 11782-'85 (o.v.eil.)1 

11781-'85 117&1-'84: 4e Eng. oorlog. 
(0-2 veil.) 1795-1813: Franse tijd. 

1809 (5 .) lSOI (I veIling) duur : 5 jaar 

1655-1811 I Totale 1 I 
periode 157 1530 0-36 10 11716 (36 veil.) I 
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zich de langzaam dalende lij n tot het jaar 1760 54) rustig en 
zonder onderbreking voort, maar dan wordt zij grilliger; naast 
goede jarell (1766-1767) vindt men heel slechte (1761-1765). 
De crisis, die in geheel Europa op aIle gebieden, geesteJijk, poli
tiek, cultureel, economisch en sociaal, aan de dag trad, liet ook 
.net Zaanse industriele leven niet ongemoeid. Door de opkomst 
der naburige landen verloor de RepubJiek haar vooraanstaande 
positie op het gebied van handel, ' scheepvaart en industrie en 
daarvan ondervond ook de scheepsbouw en de nauw daarmee ver-

GRAFIEK 3 

TOT ALE AANT AL VEILINGEN V AN IMPORTHOUT IN DE 
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bonden houthandel de weers lag. De ontwikkeJingsgang der hout
veilingen in deze periode was er de duideJijkste weerspiegeJing 
van. Het leek wei of hoop en vrees elkaar afwisselden. De zeven
jarige oorlog schijnt de handel geen goed gedaan te hebben; de 
nadelige invloed ervan komt tenminste duidelijk uit in de depres-, 

54) In overeenstemming met N, W. Posthumus, a.w., biz. CVI, waarin 
deze schrijft: "De eerste zestig jaren der achttiende eeuw gaven Jage, 
prijsindices te zien, met uitzondering van de periode 1710-1714, die evenals 
die van 1690-1694 een uitgesproken speculatief karakter droeg. De over
speculatie in de jaren 1715-1724 met al den nasleep van dien deed den 
index sterk teruglopen; daarna trad een peri ode van rust in. Vanaf 1755-
1759 zette een gestadige prijsstijging in, die na 1785-1789 sterk versnelde 
en al naar het indexcijfer een peil bereikte, dat bijna drie tot krap vier
maal zo hoog was als in de basisperiode" (n.l. 1721-1745). 
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sieve peri ode van 1761-1765. Missehien getuigt de opleving van 
1765 en 1767 van terugkerend optimisme; men hoopte op een 
spoedige terugkeer van de vroegere welvaart en ging weer met 
frisse moed aan de gang. De bekende reaetie op tijden van ma
laise en oorlog. Maar spoedig volgde de ontnuehtering en tenge
volge daarvan de verslapping. De diepere oorza){en van de crisis 
waren gebleven en oefenden weer hun verlammende werking op 
de activiteit van den mens. 

De periode van 1781 tot 1811 was er een van verval. Het door
werken van de veilboeken uit deze peri ode was geen opwekkend 
werk. Het was een lange reeks van verkopingen van schepen en 
molens, die aan de malaise ten offer waren gevallen, een grote 
uitverkoop van een failliete boedel. Oat de houtveilingen hier 
slee,hts een kleine plaats inn amen, spreekt vanzelf. Was in de 
vorige periode het gemiddelde aantal veilingen per jaar nog acht, 
in deze werd het drie, terwijl er jaren onder waren zonder enige 
veiling, n.l. 1781 tot 1785, die geheel onder invloed stonden van 
de voor het economische leven van ons vaderland zo noodlottige 
vierde Engelse oorlog en die ook voor de Zaanse houthandel de 
genadeslag had kunnen betekenen, hetgeen eehter niet het geval 
was. WeI yond in 1801 maar een veiling plaats, maar' overigens 
bleven de houtveilingen in deze periode op een constant, zij het 
dan ook laag peil. Zelfs was er geen sprake van verschil tussen 
de tijd v66r en na 1795. De handel was onbet.ekenend v66r de 
komst der Fransen en bleef zo gedurende de hele periode. 

De Zaanse veilboeken gaan niet verder dan het jaar 1811, 
waarmee een einde kwam aan de Zaandamse houtveilingen. Van 
een zelfstandige Zaanse houthandel met een eigen houtmarkt 
was in de Franse tij d al reeds lang geen sprake meeT. Een groot 
gedeeJte van het te Zaandam benodigde hout werd weer op de 
Amsterdamse houtveilingen ingekocht 55). Pas met de opkomst 
van de stoomhoutzagerijen, omstreeks het einde der negentiende 
en het begin der t.wintigste eeuw, heroverde Zaandam weer lang
zamerhand zijn eervolle plaats onder de houtcentra, waaitoe 
de vroeger besproken gunstige Jigging het hare bijgedragen heeft. 

55) Vgl. E. Meerum Terwogt, De Zaansche houthandeI van 1800-1811 
(hs. scriptie), waarin vermeld wordt, dat het aandeel van Zaandam in de 
totale Amsterdamse verkoop ongeveer 20 % (alles gezaagd hout) bedroeg. 
De Amsterdamse veilingen werden genoteerd in de registers van de koop
manschappen, die in 1808 hun opgaven staakten. 
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In Januari en F ebruari (tabeJ Ib) von den hoegenaamd geen 
veilingen plaatsj over het gehele tijdvak van 1655-1811 gerekend 
resp. 10 en 24 op een totaal van 1530 veilingen. N a het "eerste 
open water", aJs de Oostzeehavens en de Rijn weer ijsvrij waren, 
begonnen de voorjaarsaanvoeren. In Maart zien wij een snelle 

TABEL Ib 
AANT AL VEI.LINGEN IN DE VERSCHILLENDE MAANDEN V AN HET 

JAAR VAN ALLE HOUTGROEPEN TEZAMEN, PER TIEN jAAR, 
1655-1811 

Per 
Maanden van het jaar % 

tien jaar C ..: 1:: ·cu ·2 bil .... .... > cJ TQtaal van 
CIS ·c ;; c.. 

CIS .c CIS ~ 
::I <.J 0 Q) totaal ...... Q) 

~ 
c.. ::I -.. -<: Q) 

0 z 0 u.. -<: ...... rn 

1655- 64 1 - 3 - - 1 - - 1 - - - 6 0.4 
65- 74 - - 1 3 - 1 1 1 2 1 3 2 15 1.0 
75- 84 - I 3 4 5 6 5 I 2 - 2 2 31 2.0 
85- 94 2 1 12 17 14 7 14 11 10 5 15 4 112 7.3 

1695-1704 3 2 8 17 9 10 7 5 6 10 16 3 1. 96 6.3 
1705- 14 2 2 33 26 24 22 12 14 21 27 29 11 223 14.6 

15- 24 - 6 39 44 38 31 22 15 21 27 31 16 290 19.0 
25- 34 1 4 25 30 17 22 20 10 10 19 27 9 194 12.7 
35- 44 - 6 32 28 26 14 8 5 11 17 27 7 181 11.2 
45- 54 1 2 7 18 12 7 4 9 4 10 23 4 101 6.6 
55- 64 - - 11 12 15 4 3 4 7 13 14 5 88 5.7 
65- 74 - - 6 9 11 4 - 7 9 8 12 1 67 4.4 
75- 84 - - 7 4 4 5 3 I 6 1 11 - 42 2.7 
85- 94 - - 5 2 5 2 5 2 2 4 5 1 33 2.1 

1795-1804 - - 2 1 5 3 1 2 4 1 9- 28 1.8 
1805-1811 - - 2 2 5 1 4 1 1 2 5- 23 1.5 

1655-1811 10

1

24 196 217 190 140 109 88 117 145 229 65JI1530 100 
~/o van totaal 0.7 1.6 12.8 14.2 12.4 9.1 7.1 5.7 7.7 9.5 15 4. 100 

stijging (196) en in April het grootste aantal (217). Daarop 
volgde een Jangzame daJing, die zich voortzette tot Augustus, 
waarin sJechts 88 veiIingen gehouden zijn. Maar dan kwamen de 
najaarsaanvoeren Jangzamerhand weer Jos, wat uit de stijging in 
September en October bJijkt. De drukste maand was echter No
vember (229) met zelfs een grotere frequentie dan in de April
maand. Men wilde dan zijn behoefte dekken voor eeri eventueJe 
lange winter: December daarentegen met een aantaJ van 65 vei
Hngen wees reeds op de beginnende winterslaap. 

Resumerende komen wij tot de sJotsom, dat de aanvoeren pJaats 
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GRAFIEK 4 
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von den in twee lJoof.dperiodes van het jaar, n.1. de voorjaarsaan
voeren in Maart, April en Mei met 40 % en de najaarsaanvoeren 
in October en November met 25 % van het jaartotaal. De maan
den December, Januari en Februari waren de stille maanden met 
s)echts 6.5 % ervan. 
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B. DE SOORTEN HOUTVEILINGEN VAN IMPORTHOUT 

In het voorgaande werd terloops reeds een ,enkele maal gespro
ken van wagenschotveiIingen en balkenveiIingen, dus van een be
paaid type van veiling. Om n.!. een praktische onderseheiding te 
verkrijgen, die in staat steide het gecomplieeerde materiaal ge
makkelijker hanteerbaar te maken, zijnde veilingen van import
hout naar groepen ingedeeld, die voortaan gemakshalve hout
groepen zuBen worden genoemd, en weI: 

houtgroep I: hiertoe behoren 3 ondergroepen: 
wagenschot, pijphout en vathout. 

houtgroep II: hiertoe behoren balken, masten, rqeden, ashout. 
houtgroep III: waartoe als belangrij kste ondergroepen: 

kromhout, knies, buikstukken, oplanghouten en 
/ sitters behoren. 

houtgroep IV: waartoe de delen en planken behoren. 
noutgroep A: dit is een gemengde houtgroep, bestaande uit 

hout van groep II, III en IV. 
houtgroep B: een gemengde houtgroep, uit hout van groep I 

en II bestaande. ( 

Deze praktische onderscheiding is voornamelijk gebaseerd op 
het feit, dat aile veilingen tot' een van deze houtgroepen terug te 
brengen zijn: m.a.w. een veiling was een specifieke wagenschot
veiling, balkenveiling, kromhoutveiling, plankenveiling, of een ge
mengde veiling van het type A of B (d.i. zonder of met wagen
schot). 

Bij besehouwing van tabel Ie vallen ons verschillende verschijn
selen op. 

1. De eerste houtv'eilingen waren wagensehotveilingen. Het 
grootste aantal kwam voor in de periode 1715-1724 (46). In de 
laatste pedode (verval) waren er geen veiHngen met uitsluitend 
wagensohot. Dit werd toen gemeenschappelijk met de balken ge
veild (houtgroep gemengd B). 

2. De balkenveilingen verschenen ook reeds spoedig, maar 
waren aanvankelijk geringer in aantal. Het hoogtepunt viel 
eveneens in de bloeitijd 1715-1724 (214 veilingen). Tussen 1705 
en 1739 waren er in totaal 537 balkenveilingen d.L een derde ge
deelte v.an aile v.eilingen van geimporteerd hout in de gehele 
periode van 1655-1811 (1530 veilingen). Tot het laatste toe 
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handhaafden zij zich. Nadat het aantal tot de Pranse tijd gedaald 
was tot drie in tien jaar, steeg het weer tot zeventien in zeven 
jaar (1805-1811). Bovendien werden balken ook nog gemengd 
geveild (type Aen B). 

3. Veilingen van kromhout en knies waren gering 'in aantal en 
kwamen bijna uitsluitend van 1685-1724 yo or, in totaal waren 

TABEL Ie 

AANT AL HOUTVEILINGEN DER HOUTGROEPEN, AFZONDERLIJK 
EN TOT AAL, PER TIEN JAAR, 1655-1811 

Veilingen per houtgroep Totaal % van 
Per 

Gemengd , .. 
totaal 

tien jaar t: .... U)°N 
"""' .... I i ll III IV B o " ~~g import A 0.0 

(II, III, IV) (I, II) 05-= p: .. -= .. 
1655- 64 5 1 - - - - 6 - I 0.4 

65- 74 9 3 - 1 1 1 15 8 1.0 
75- 84 10 17 1 - 3 - 31 24 2.0 
85- 94 32 55 5 3 17 - 112 18 7.3 
95-1704 28 49 3 1 15 - 96 24 6.3 

1705- 14 28 150 2 - 42 1 223 10 14.6 
15- 24 46 214 2 2 26 - 290 28 19.0 
25- 34 30 131 1 - 27 5 194 32 12.7 
35- 44 41 68 - - 34 38 181 18 11.2 
45- 54 11 21 1 - 22 46 101 12 6.6 
55- 64 14 19 - - 12 43 88 12 5.7 
65- 74 3 10 - 1 14 39 67 4 4.4 
75- 84 2 5 - - 7 28 42 15 2.7 
85- 94 - 3 - - 4 26 33 8 2.1 
95-1804 - 5 - - 7 16 28 3 1.8 

1805-1811 - 17 - - - 6 ' 23 1 1.5 

1655-1811 259 768 15 8 231 249 1530 
2!! II % van totale import 17 50 1 1 15 16 100 'f 

er twaalf van zulke veilingen in deze periode. Later in de acht
iiende eeuw werd dit hout steeds tegelijk met de balken verhan
deld (gemengd A). 

4. Delen en plank wertlen slechts sporadisch afzonderlijk ge
veild. Meestal vormden zij een onderdeel van de balken'Veilingen 
(gemengd A). 

5. Reeds vroeg kwamen veiling.en met een gemengd karakter 
voor en wei balkenveilingen met kromhout, knies, delen en plan
ken .(gemengd A). In de peJ'iode 1680-'84 waren er drie. Hoe 

. 
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verder in het tijdperk, des te groter werd dit aantal, niet aileen 
absoiuut, maar ook relatief. Het hoogste punt met 34 veiHngen 
werd bereikt in het tijdvak 1735-1744, dus twintig jaar na de 
grootste bloei van de houthandel, in de tijd van de nabloei. 

6. De wagenschotveiIingen hebben zich het krachtigst tegen 
'vermenging verzeten hebben dan ook het langst hun afzonderlijk 
karakter behouden. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. 
Waren er technische bezwaren aan verbonden? Waarom dan later 
niet meer? Merkwaardig is ook, dat het wagenschot aJtijd geno
teerd staat in Vlaamse ponden, terwijl de andere houtwaren in 
guldens, stuivers en penningen genoteerd werden. Zelfs op de 
latere, gemengde veiIingen B b\.eef men dit gebruik volgen, waar
tn ook de Franse tijd geen verand°,.ing heeft kunnen brengen 56). 
Dat wagenschot tezamen met balken, maar toch steeds scherp ge
scheiden ervan, op een veiling werd geveild, vond pas 'in het 
decennium 1725-1734 op grotere schaal plaats. Het hoogtepunt 
van deze gemengde veilingen type B lag in de per,iode 1745-'54, 
dus ,dertig jaar na de grootste bloei van de houthandel, toen 'het 
stadium van achteruitgang al begonnen was. Het algemeen karak
ter der veilingen heeft zich in de loop der tijden dus ,voortdurend 
gewijzigd. 

Als wij in de percentenschaal lezen, dat 50 % van aIle hout
veilingen balkenveilingen waren, moet daarbij niet verge ten wor
den. dat de 15 % veilingen van het type gemengd A ook balken
veilingen waren met kromhout, knies, delen en planken en de 

56) Deze merkwaardigheid had het wagenschot met tal van andere arti
kelen gemeen. Vgl. N. W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis 
(1943), bIz. LVII V.v. 

De artikelen kwamen voor op de prijscouranten, die in de zeventiende 
en achttiende eeuw te Amsterdam verschenen en waarin de prijzen waren 
opgenomen van aile ter goederenbeurs te Amsterdam tot stand gekomen 
verkopen van artikelen (vgl. Posthumus, a.w., bIz. XIX). Vermeld worden.: 
paardebonen, Milaanse rijst, Brabantse boekweit, koolzaad, plantenolie, 
suiker, foelie, gember, peper, Bordeaux-honig, zout, Franse wijnen, katoen, 
organsijn en zijde, f1oretgaren, teidse saaien, Engelse aluin, assen, teer 
en pik. 

Het geschiedde slechts tot het jaar 1813. Na de Franse tijd werden de 
prijzen aileen ' in de gulden uitgedrukt. Over de historische factoren, die 
daarbij in het spel waren, tast men in het duister. Vermoedelijk werkten, 
volgens den schrijver, oude buitenlandse handelsrelaties nog lang na. Op
vall end is tenminste, dat het voornamelijk van het buitenland afkomstige 
of inlandse exportproducten waren, waarvan de prijs in het pond Vlaams 
genoteerd weed. - Vgl. noot 63, 
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16 % veiJingen van het type gemengd B veiIingen van balken 
met wagenschot. Dus in werkelijkheid werden niet op 50 %, 
maar op 81 % van aile veilingen balken verkocht. 

Het wagenschot speelde een minder belangrijke rol, tenminste 
wat het aantal veilingen aangaat, n.1. 17 % zuiver en 16 % ge
mengd. Op 33 % der veilingen werd dus wagenschot geveiId. Wij 
zullen bij de latere tabellen zien, dat de gezamenlijke opbrengst 
desondanks zeer groot was. In de periode van 1655-1714 vormde 
de wagenschotopbrengst zelfs een groter bedrag aan guldens dan 
die der balken n.1. respectievelijk f 3.461.376 en f 3.179.544. Dit 
staat in verband met het feit, dat wagenschot uitsluitend eiken
.hout was en weI het duurste. 

C. DE AANKONDIGING IN DE VEILBOEKEN 

1. de vorm der aankondiging 

De aankondiging in de veiIboeken voor de verkoop van een 
partij houtwaren was aanvankelijk zeer kort, maar werd al heel 
gauw uitgebreider en vollediger. De eerste houtveiling, gehouden 
op 26 Juni 1655, luidde als voIgt: 

"Custebode ofte veylinge gehouden ten huyse van Jacob 
Dirksz, waert in de Drie Swaentjes opten Dam van dese naer
volgende perselen ofte part yen van wagenschot, klaphout en de 
vathout, toebehoorende Gerrit Jacobsz ... ? .. opten 26en Juny 
1655. 
Eerstelyck no. 1 een groot hondert 57) wiIlende voorsz. ver
coopers 't wagenschot vercoopen om reet geld, gesien ofte 
ongesien, sonder eenige kortinge te doen ter weerelt." 

De aankondiging van de op 23 September 1662 gehouden vei
ling bevatte reeds veel meer gegevens en had al ongeveer de 

r- vorm, waarin zij later meestal zou verschijnen. Daarom wordt zij 
hier in extenso weergegeven. 

"Veylinge gehouden te huyse van Jan Prsz.Kaar den 23 Sep
tembr(is) 1662. . 
Dirck Jansz Nisen en Jan Ariaensz Butter, makelaars tot Sar
dam, als lasthebbende by haere principalen, willen by openbare 
opveylinge aen de meestbiedende vercoopen de naervolgende 
parthyen wageschott, pijphout en vathout, soodanigh 'gecondi-

57) Blijkens de veilboeken werd het wagenschot veelal in nummers van 
61 stuks verkocht, een "schock" genoemd. Een groot honderd tel de voor 
twee "schock". 

I 
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tioneert als men den omstanders voorlesen zal, dat by cavelin
gen, soo die genoemert zyn, leggen (de) op die worff van Jan 
Gerritsz Mayn aan de oostzyde -, Jan Heyn ende Jan Louwes 
worff aan de westzyde van Saendam, dan gesien ofte ongesien, 
met de voet te stooten sonder hiernaer eenige actie ofte rafac
tie te maecken. 
De vercoopers begeeren deselve parthyen, verm (<its) soo die 
syn leggen(de), te vercoopen om contant gepermitteert geldt", 
doende eenen swygh 'van ses weken. Ende die contant nevens 
de levering betaeIt, sal een persento mogen korten . 

.oe koopers zullen gehouden zijn teste-lien borgen suffisa'nt ten 
genoege van vercoopers onder renunchiatie der benificien ordi
nis, divisionis et excussionis, dicterende dat men der borgen 
keurlyc vor de principale coper sal mogen aanspreken (ende) 
executeren. 
De koopers sullen gehoude'n zijn haere gekochte parthyen hout 
te aanvaerden binnen den tijt van acht da'gen ende sal alles 
van de koop tot laste en ( de) pericule van (de) kooper blyven 
leggen. ' 
De veyler hout aen hemselve aile ver.grypen ende misslagenenz." 

2'. de inhoud der aankondiging 

Zoals reeds uit bovenstaande aankondiging van een der eerste 
veilingen -bJijkt, bevatten deze aankondigingen in het algemeen 
de volgende elementen: 

a. de plaats der veiling; 
h. de datum, waarop ze gehouden zal worden; 
c. de tussenpersonen (makelaars), die de houtwaren presenteren; 
d. de verkoopsvorm; 
e. de hoeveelheid en aard der houtwaren; 
1. de Jigplaats der houtwaren; 
g. de betalingsvoorwaarden; 
h. de dag en plaats van levering; ' 
i. de verpIichting om twee "suffisante" borgen te stellen; 
j. de bepaling, dat de veilder zich het recht voorbehoudt, vergis

singen en abuizen te interpreteren. 
Naar aanleiding van deze punten zijn uit het materiaal de vol

gende gegevens verzameld. 

a. D e p I a a t s d e r v e iIi n g 

De veilingen werden in het openbaar gehouden, bij voorkeur op 
een -plaats, waar iedereen in de gelegenheid was aan de handel 
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deel te nemen, meestal in een herberg. In de veilboeken zijn in 
totaal zeven van zulke plaatsen genoemd, die aile herbergen wa
ren 58). In het begin werd eenenkele maal de veiling gehouden 
ten huize van een makelaar, h.v. 1663: "ten huyse van Jan Pie
tersz Kaer, makelaar". 

De veilingen van reeds aanwezig hout (boedelveilingen enz.) 
, geschiedden meest ten huize van den overledene of van de erfge

namen. Toen later in de tweede helft van de achttiende eeuw de 
zaken van vele balken-en wagenschotzagers wegens de slechte 
tijdsomstandigheden geliquideerd moesten worden, werd het hout 
bij de mol ens geveild. 

b. De d a tum 

Van aile veilingen, die van 1655-1811 voorkwamen, zijn de data 
genoteerd, maar n.iet in de tabellen opgenomen, daar zij van te 
weinig belang zijn. Wei blijkt, dat het in de drukke maanden ge
'beurde, dat er twee, zelfs drie veilingen per dag gehouden werden. 
Ook werdeen ~eiling soms bij gebrek aan kopers enige dagen 
uitgesteld. Eveneens kwam het voor, dat een veiling wegens het 
late uur afgebroken en de volgende dag voortgezet werd. Over 
de maanden, waarin de veilingen plaats von den, is reeds bij de 
bespreking van het aantal veilingen een en ander medegedeeld. 

Tenslotte voIgen hier, teneinde een indruk te geven van de grote 
bedrijvigheid, die de Zaandamse houtveilingen bijna het gehele 
jaar door teweeggebracht hebben, de veilingdata van het topjaar 
1716: 

, Maart 10-12-19-28-31 
April 4-7-15~16-21-23-30 

Mei 5-16-16-28 
Juni 3-4-13-18-30 
Juli 16-28 

58) Deze herbergen waren: 
1655: "In de Drie Swanen". 
1657: "De Hollantse Th",yn". 
1669: "In den Otter". 

Augustus 
September 
October 
November 
December 

"Op de Grote Sluys in 't gemeen landtshuys". 
1705: "De Vergulde Palm". 
1712: "De Verdwaalde Boer". 

13-20-22 . 
8-17-24 
15-22-29 
3-5-19 

1773: "Den Oude Prins". 
H~t jaartal duidt aan in welk jaar de herbergen voor het eerst in de 

veilboeken aangetroffen werden. 
IlCON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 14 

, 
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c. D e m a k e I a a r s 

De person en, die het hout aanboden, noemden zich makelaars, 
die "als lasthebbende by haere principale" de houtwaren aan de 
kopers presenteerden. 

Voor het eerst is er sprake van makelaars in 1662: Dirck 
Jansz Nisen (elders Niesen) en Jan ATiaensz Butter 59) traden 
hier gecombineerd op en werden in de aankondiging aangeduid 
aJs "makelaars tot Sardam". Van speciale houtmakelaars is dan 
nog geen sprake, daar zij door de onbeduidendheid der houtvei
Hngen in deeerste periode geen reden van bestaan gehad zouden 
hebben. Vit de vei)boeken bJijkt dan ook, dat zij eveneens bij 
andere veiJingen hun diensten aanboden. Pas in het laatst van de 
zeventiende eeuw, toen het aantal veilingen zeer snel toenam, 
zou men kunnen spreken van een aparte stand van houtmakelaars, 
die zioh ontwikkeld heeft uit Iieden, welke door de een of andere 
oorzaak grote kennis van zaken QP dit gebied hadden. Bij het 
doorlezen van de notariele protocolJen bleek, dat de makelaar 
Corver, die bij deze houtveiIingen een voorname rol speelde, aan
vankelijk als schipper op een houtvaarder bij een rederij in dienst 
was en zich later als makelaar in Zaandam gevestigd had 60). 

Dat aanvankelijk nog niet een scherpe scheiding tussen de ver
schillende beroepen bestond en met de naam makelaar nog niet 
het begrip van een bepaald beroep verbonden was, zodat uitslui
tend aan debemiddelende taak bij verkoop gedacht werd, onver
schillig wie deze taak ook vervulde, daarvan getuigt het volgende: 

In 1665 worden Jan Pro Oysen en Mayndert Arentsz genoemd 
als bezitters van werven. Het zijn dus scheepsbouwers of hout
kopers. In 1669 (16 Juli) lezen wij, dat zij als makelaars optra
den. Op 31 December van ditzelfde jaar worden zij gequalificeerd 
als "coopluyden tot Sardam". En in 1675 werd aangekondigd, dat 
er een veiling zou gehouden worden "op de worve van Mayndert 
Arentsz, coopman tot Sardam". 

Systematisch zijn aile makelaars uit de gehele periode tot 1811 
opgetekend, wa~rvan hieronder de' lijst voIgt met het jaartal, 

59) Elders Boeter, Botter en Boter; misschien een Duitser van afkomst, 
wiens naam den veilingklerk enige moeite bezorgde. 

60) Vgl. het protocol van notaris J. van der Stengh van 24 April 1692, 
behelzende een insinuatie en protestatie tegen Corver van de zijde van ge
noemde rederij. 
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waarin zij voor het eerst in de veilboeken voorkomen. Aanvanke
lijk waren het er een of twee. Dit aantal breidde zich uit en op het 
einde der zeventiende eeuw waren er vijf, die de houtmarkt be
heexsten. Op de meeste veilingen traden zij gecombineerd op bij 
tweeen of vieren. Ook in de achttiende eeuw tel de men er mees
tentijds vier of vijf. -1662: Dirk Jansz Nisen 

Jan Ariaensz Butter 
1663: Jan- Pietersz Kaer 
1665: Winckelhaacke 
1669: Jan Pro Gysen en Mayndert Arentsz (ook "coop-

luyden") 
1670: 4 ongenoemde makelaars 
1673: jan Albertsz Drost 
1616 : jacob Corver 
1677: Gerrit Claesz Groenvelt 
1680: Jan Dircksz Buyck 
1682: Johan van der Steng(h) 
1697: Oaes Spanjaart 

± 1700: "De makelaars tot Sardam" (5) of "AIle makelaars 

,r 

tot S." 
1702: WHlem Gromme (21 November) 
1703: van der Stengh en zijn medemakelaars (22 December) 
1704: Johannis Gekeer (5 April) 

combinatie: van der Stengh, Groenvelt, Spanjaart en 
Gekeer 

1706: Comelis Last (30 Maart) 
combinatie: van der Stengh, Groenvelt, Gekeer en Last 

1708: Marten Poel (3 Januari) 
combinatie: Groenvelt, Gekeer, Last en Poel 
vanaf 1708 steeds deze 4 makelaars of 3 of 2 van hen 

1723: Casparus van Hoey 
1 'Z40: Jacob van Santen, Muus Koeman, Casparus van Hoey 

en Jacob Last gecombineerd 
1751: jacob Mats, Pieter Last, Jacob Last en Jacob v. San ten 
1754: Maarten Nomen 
1762: Gerrit van Santen 
1768: Meyndert der Kinderen, Frans Hoffe:1aar, Claas Mats · 

en territ van San ten 
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1772: Wynant Byman, Gerrit van Santen, Claas Mats en 
Meyndert der Kinderen 

)776: jan de Vries 
1780: jacob Bynema 
178'1: Pieter Dryver en Albert Rep 
1791: Melchior te Veltrup 
1795: Simon jongewaard en jacob van Santen 
1800: Meyndert der Kinderen, Simon jongewaard junior, 

Melchior te Veltrup, Jacob van Santen en jan Rep 
In totaal 33 namen van makelaars in de periode 1655-1811, die 
het makelaarschap als hoofdberoep uitoefenden. 

d. 0 eve r k 0 0 P s v 0 r m 

Zoals gezegd, werd het hout in het openbaar geveild. De ge
hele massa aangevoerd hout werd in kleine posten (kavelingen) 
verdeeld. Het Iiggende hout werd verkocht "voetstoots" of "by 
de hoop". Een ieder kon uitzoeken, wat hij nodig had en zo kon 
de hoogst mogelijke prijs gemaakt worden. Vele gegadigden 
zorgden voor de nodige concurrentie en daar alles in het open
baar geschiedde, was frau de en knoeierij uitgesloten. 

De openbare verkoping kwam in twee vorme!l voor: bij opbod 
of bij afslag. Bij de eerste wijze van verkoop was de hoofdzaak: 
hoe hoog moet ,de kaveling worden ingezet? En: met welk bedrag 
zaI men opbieden? Het kiezen van de Iimiet- of inzetprijs was 
van het grootste belang, want was hij te hoog, dan was geen 
bieden mogeJijk en was hij te Iaag, dan zou bij onvoldoende con
curren tie het hout te laag gegund worden. Hij moest dus even 
bene den de werkelijke waarde liggen. Bij de tweede wijze van 
verkoop werd door' den afslager een prijs voor de kaveling in
gezet. Degene, die het eerst "mijn" riep, werd eigenaar van de 
kaveling voor het Iaatstgenoemde bed rag. Deden zich verschei
dene personen tegeIijk voor, dan werd de betreffende kaveling 
bij opbod, met de inzet gelijk, aan het bedrag, waarop gemijnd 
werd, tussen die "mijn"roepers verkocht. 

Deze beide wijzen van verkoop komen tegenwoordig nog veel
vuldig en weI in dezelfde gedaante voor. Van de moderne vorm 
van verkoop bij inschrijving, zoaIs gebruikelijk is bij heelgrote 
houtmassa's, waren voor het onderzochte tijdperk in de veil
boeken geen aanwijzingen te vinden. Wei kwam het, nadat een 
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partij houtwaren "opgehouden" was (onverkocht gebleven was), 
voor, dat deze partij onderhands verkocht werd, wat dan blijkt 
4it de toevoeging: "uyt de hant". 

e. D e hoe v e, e I h e ide n a a r d d e rho u twa r e n 
\ 

Wat de hoeveelheid en de aard der houtwaren betreft, zijn de 
'veilboeken zeer onvolledig. Dit valt te betreuren, daar bij een 
nauwkeuriger opgave in de aankondigingen van de hoeveelheid 
en de soort van het aangevoerde hout, de gegevens op heel wat 
minder omslachtige wijze verkregen hadden kunnen worden, dan 
nu het geval is geweest. 

Over de houtsoort zijn wij nog het best ingeJicht. Vit tabel IlIa 
blijkt, dat slec"hts bij 0,4 % van de totaalopbrengst van het 
importhout in de periode 1655-1714 een soortaanduiding ont
breekt. Van de overige 99,6% is in de veilboeken aangegeven 
of op te maken, of het hout eiken-, grenen-, dennen-, boeken-, 
iepen-, populieren-, vuren- of sparrenhout was. Zelfs is het door 
nauwkeurig ziften van het materiaal mogeljjk gebleken bij deze 
soorten nog een onderscheiding naar del herkomst te maken, 
waardoor een inzicht verkregen werd in de houtproductiegebieden 
(vgl. tabel III). Vooral bij het wagenschot kon deze fijnere 
onderscheiding worden , doorgevoerd (niet bij pijp- en vathout), 
terwijl dit ook mogelijk was bij houtgroep II (de balken enz.). 
De houtgroep III wordt aangeduid als krommers en knies met 
hoogstens de bijvoeging: "swaer", "gemeen" en "licht". In de 
betreffende veilingen van deze groep stuit men op nog vele andere 
benamingen als: twillen, sitters, stieghout, oplanghouten, buik
stukken enz., waarvan, met weglating van de talrijke onhelang
rijke houtsoorten, die het eindcijfer door hun kleine hoeveelheden 
en geringe prijzen weinig of niet 'beinvloeden en slechts verwar
rend zouden werken, aileen maar de belangrijkste, te weten de 
krommers, knies, buikstukken, oplanghouten en .sitters in de be
schouwing betrokken zijn (tabel IX). Een onderscheiding naar 
de soort in verband met de herkomst was in deze houtgroep 
onmogelijk, daar merkwaardigerwijze slechts af en toe aan
gewezen staat, waar dit hout vandaan kwam. Zo werd vermeld: 
7 Maart 1703, Rijns en Eyders kromhout, in 1705-1709 vaak 
Rijns kromhout, van 1709-1714 aIleen maar Rijns kromhout. Op 
11 Mei 1720 werden "drie scheepsladingen Eyders kromhout, 
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:bestaande in knies, oplanghouten en sitters" aangevoerd en op 
13 November 1734 eveneens. 13 November 1773 werd van "idze
hoeders cromhout" en 20 September 1775 van Hamburgs en 
Eyders kromhout gesproken. Maar daarmede zijn de gegevens 
uitgeput. Wat de onderscheiding naar de soort en de herkomst 
bij houtgroep IV betreft, deze was zeer eenvoudig. De delen 
waren grenen- of vurenhout, de planken eikenhout, en doordat 
meestal de herkomst vermeld was, kon ook hiereen verdeling 

-' in ondersoorten worden gemaakt. 
Gaven dus op het punt van soortonderscheiding de veilboeken, 

al was het dan ook niet altijd in de aankondiging, tamelijk veel 
houvast, ditzelfde kan helaas niet gezegd worden van de kwaliteit 
van het hout. Men beperkte zich in deze aankondiging tot vage, 
niets zeggende clichevormen als: "extra-ordinaire puycx puyck", 
"grote, sware Rapynse so Barlynse balken en masten", en "sware, 
gemene en lichte knies en krommers". Of er was sprake van 
wagenschot, dat "desen winter eerst den Rhyn afgecomen en nae 
vriesen tot Sardam" gekomen is: Ook werd zeer dikwijls van 
"varsse" houtwaren gesproken. Nu kan er in de soort- of her
komstaanduiding op zichzelf, VOOr den kenner tenminste, reeds 
een kwaliteitsaanduiding zitten, maar voor den niet-ingewijde kan 
de maatstaf ter beoordeling hiervan slechts gelegen zijn in de 
prijs pereenheid, mits natuurlijk de hoeveelheid (lengte, breedte 
en dikte, of inhoud) van het hout bekend is. Dit laatste nu staat 
in vele gevallen niet vast. Bij het wagenschot b.v. staan nooit 
maten opgegeven 61). Zo kan het voorkomen, dat het ene nummer 
Rijns wagenschot, 61 stuks tell end, 200 £ vlaams opbrengt en 
het andere nummer in dezelfde veiling met denzelfden koper, 
€veneens 61 stuks groot, voor 100 £ vlaams verkocht wordt. Daar 
alle factoren gelijk gebleven zijn, kan het verschil slechts sc~uilen 
in de grootte van het wagenschot, waarbij een verschil in kwaliteit 
ook nog tot de mogelijkheden behoort. 

Bij houtgroep II kwamen de lengte-aanduidingen wat veelvul
diger voor. Zo noteerde ik uit de aankondigingen tot 1700: 16 en 
18 ellens balken (9 Juli 1689), masten 10-19 palmen (24 Januari 
1690), Rijnse balken 40-65 voets (25 September 1691), idem 44 
a 45 voets, 70 a 75 voets (9 Augustus 1692),54 a 56 voets (13 

61) Bij het vathout yond ik een keer: 4 tot 11 voets vathouten. 
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September 1692), 44 tot 56 voets (16 October 1692), 42 a 45 
voets (4 November 1694), 24 voets j uffers (18 November 1694), 
18 voets sparren (idem), 42 a 56 voets en 70 a 80 voets balken 
(23 Maart 1697 en 28 April 1697), 70/80 voets dennen (idem), 
42 a 56 voets grenen balken, masten en molenroeden (3 ,April, 17 
April, 13 Mei en 3 Juni 1698) alles Rijns, 16 ellens balken (10 
JuH 1698), grenenbalken van 42, 60 en 70 voet (19 April en 15 
September 1699), dennemasten van 70 a 80 tot 100 voeten (15 
September 1699),3 en 4 vaams-sparren (21 November 1699). 

Maar uit deze gegevens bJijkt weI, dat de vermelding der lengte 
alleen in de laatste periode van het tijdvak tot 1700 geschiedde 
en lang niet regelmatig bij iedere veiling. En bovendien: wat weet 
men dan nog, indien men leest ,;44 voet-s balken"? De omvang 
en de kwaliteit speelden toch ook een rol en die staan nergens 
genoemd. Alles is even vaag en zonder systeem. Het enige middel 
ter vergeJijking van de verschillende houtsoorten, dat gehanteerd 
kon worden, was dan ook de prijs, want hiermede bevonden wij 
ons op veilig terrein. Het is nameJijk een gelukkige omstandig
heid, dat het muntwezen van Nederland in de onderzochte periode 
betrekkeJijk constant was. Na 1681 was een langdurige periode 
van grote stabiliteit op muntgebied aangebroken, waarin de zil
veren gulden standaardmunt was 62). Zonder gevaar kon dus de 
gulden, die bij de houtgroepen II, III en IV in de veilboeken 
steeds als prijsaanduiding dienst deed, als vergelijkingsmiddel 
gebruikt worden. Bij houtgroep I yond weliswaar de notering in 
het VIaamse pond plaats, maar daar dit in de handel met zes 
gulden geJijkgesteld 63) en ook in de praktijk van die dagen steeds 
tot guldens herleid werd, kon ook de wagenschotprijs in guldens 
uitgedrukt worden. 

62) Vgl. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedehis (1943), biz. LVII, 
waar het volgende staat: "De waardevermindering van het zilver en het 
Iichter worden van de geldstukken, waarmee de betalingen werkelijk ge
schiedden, in zilvergehalte, maakten tot het jaar 1681, dat de gulden her
haalde malen gerevalueerd moest worden. Op 25 September 1681 werd 
door een plakkaat van de Staten van Holland de gulden op 200 azen = 9.61 
gram fijn zilver gesteld. Bij plakkaat van 17 December 1694 werd dit door 
de Staten-Generaal tot de geheele Republiek uitgebreid. De muntwet van 
1816 handhaafde dit". 

63) Vgl. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, biz. LVII. Tevens 
werd mij van bevriende zijde onlangs meegedeeld, dat op de Purmerender 
veemarkt door de boeren en veekoopers nog steeds in ponden geboden 
wordt, waarbij het pond gelijk staat met zes gulden. 
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Bij de balken werd tamelijk regelmatig het aantal in de aan
kondiging vermeld. De grootte der partijen varieerde in deze op
gaven van 300 tot 700. Toch bleek het wenselijk het juiste aantal 
zelf uit de veiling te bepalen door optelling der aantaIIen in de 
afzonderlijke nummers, want vaak week het genoemde aantaI 
belangrijk af van het werkelijk in veiling gebrachte. Het eerste 
was dan meer een schatting. 

f. De ligplaats der houtwaren 

Over de Jigplaats der houtwaren is op te merken, dat deze 
zich hoofdzakelijk bevond op de werven der verschiIlende hout
kopers en in de havens. Reeds v66r 1650 moet de houthandel te 
Zaandam, in verband met de behoefte voor de houtzagerijen en 
de scheepsbouw, van niet te onderschatten betekenis geweest zijn, 
daar wij bij Honig lezen: "Men was te Zaandam welhaast ge
noodzaakt, om naar geschikte bewaarplaatsen voor al het aan
gevoerde hout om te zien. Dientengevolge. werd in 1636' aan de 
Oostzijde de Ooster- en in 1647 aan de Westzijde de Westerhem 
of anders het Ooster- en Westerkattegat, naar den aanlegger Joch 
Pietersz Kat genoemd, gelijk in 1650 de Nieuwe Haven aan den 
Hoogendijk naar Westzaan gegraven werd, terwijl de weder
zijden tot werven voor de houtkooperijen en de sch,!!epsbouw, 
alsmede tot het plaatsen van zaagmolens verdeeld werden" 64). 

Aan de Nieuwe Haven lagen de werven van: Jan Heyn 
(1662) 65), Jan Louwes (1662), Comelis Louris (1700), Jan 
Jansz Cogge (Cogh) (1665 en 1678), Mayndert Arentsz Bloem 
(1665) en Claes Arentsz (Bloem) (1700 en 1705), Burgemeester 
Arent Bloem (1704), Jan Pietersz Sluyk (1703), Arent Prs. 
Sluyk (1703), Jacob Cardinaal (1704), Comelis Mic. Kalf & 
Zonen (1704), Burgemeester Jac. Kop (1704), Jan Prs Kist 
(1710). 

In de Braak in de Westzijde: Oijsb. Jansz. Meyn (1680), Zalr. 
Claes Corn. Allert (1678). 

In de Oostzijde: Jan Gerritsz Mayn (1662), Corn. Claes Gast 
( 1665). 

64) Jac. Honig Jsz. Jr., Oeschiedenis der Zaanlanden I, bIz. 269. 
65) De tussen haakjes geplaatste jaartaUen duiden op het jaar, waarin 

de betreffende houtkoper of scheepsbouwer voor het eerst in de veilboeken 
als eigenaar van een werf genoemd wordt. 
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In de Westzijde: Jan Heyn (1662), Jan Louwes (1662) (bei
den ook Nieuwe Haven), Jan Prs Gysen (1665). 

Vit ,bovenstaande lijst is te zien, dat de meeste en vooral de 
belangrijkste werven aan de Nieuwe Haven lagen, waar dus de 
houthandel en -nijverheid geconcentreerd waren. De werven aan 
de Oostzijde en de Braak werden slechts in de beginjaren ge
noemd. De volledige lijst van namen van de verschiIlende eige
naars der werven, welke in de peri ode 1655-1714 in de veil
boeken genoemd worden, voIgt hieronder in alphabetische volg
orde: 

1. Allert (Claes Corn. Zalr.) (1678), Jacob Allertse (1710) 
2. Baas (Pieter (1708), slechts 1 maal) 
3. Backer (Willem Abrah. Zalr.) (1705) 
4. Bloem (Mayndert Arentsz) (1665), Claes Arentsz (1700), 

Burgemeester Arent Claesz (1704, 1712) 
5. Breeuwer (Dirck Will. Zalr. , de Weduwe) (1710) 
6. Broek (Aris van, Burgemeester) (1701) 
7. Cardinaal (Jan) (1703), Jacob (1704) 
8. Cogge (Cogh) (Jan Jansz) (1665, 1678) 
9. Dray (Claes) (1683) < 

10. Oast (Corn. Claesz) (1665) 
11. Gysen (Jan Prs.) (1665) 
12. Heyn (Jan) (1662), Jac. Dircksz (1708) 
13. Kalf (Cornelis & Zonen) (1704) 
14. Kist (Jan Prs (1710), vele malen) 
15. Kop (Jacob, Burgemeester) (1704) 
16. Louwe (ook Louris, of Lourentsze genoernd) (Jan) (1662), 

Louris Jansz (1680), Corn. Louris (1700), Lourens Lub
bertsz (1711) 

17. Mayn (Jan Gerritsz) (1662), Gijsh. Jan:sz (1680) 
18. Otties (Otjes) (Jan Keesen en Claes Thysen) (of Ghysen?) 

(1663) 
19. Pouwels (Corn.) (1666) 
20. Sluyk (Jan Prs) (1703), Arents Prs (1703), Corn. Adriaensz 

Zalr. (1704), Pieter Jansz (1711). 

V,an 1700-1714, dus in de hloeitijd van de houtveilingen, kwa
men bijna uitsluitend houtwerven voor van de verschiIlende Ieden 
der volgende scheepsbouwers- en houtkopersgeslachten: Louwe, 

. / 
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Bloem, Sluyk, Kardinaal, Kalf, (Aris) van Broek, (Jan Prs) Kist. 
Dat deze in Zaandam in hoog aanzien stonden, kan men opma
ken uit de omstandigheid, dat zij onder hun leden burgemeesters 
telden. In deze korte peri ode noemen de veilboeken .er reeds drie, 
n.l. Burgemeester Arent Bloem (1704), Aris van Broek (1701) en 
Jacob Kop (1704). Ook Honig noemt, wanneer hij het heeft over 
de aanzienlijkste burgers te Zaandam 66), als voornaamsten 
koopman Comelis Michielsz Calf en na dezen Claes Arentsz 
Bloem. 

( 

g. Deb eta lin g s v 0 0 r w a a r den 

De betalingsvoorwaarden, die in de aankondigingen voorkwa
men, zijn door mij stelselmatig opgetekend, in · de verwachting 
:een hevestiging te krijgen van mijn vermoeden, dat bij een uit
brei ding van de houthandel ook de crediettermijn en het kor
tingspercentage wijzigingen zouden ondergaan en zich bepaalde 
usantien zouden ontwikkelen. 
, Voor een tijdvak van 15 jaren, n,l. van 1700-1714, waarin de 
houthandel zich verrassend snel uitbreiddeen zijn bloeiperiode 
bereikte, zijn, zoals uit de betreffende tabel (Id) bJijkt, de cre
diettermijnen en kortingspercentages systematisch gerangschikt 
en naar typen onderscheiden, waarbij van iedere tot een bepaalde 
houtgroep behorende veiling het crediettype nauwkeurig is aan
gegeven. in de beginperiode was van enige regelmaat niet veel 
sprake. Waar van contante betaling ("betalinghe om gereet 
geld") gesproken werd, werd daaronder niet in aile gevallen 
hetzelfde verstaan. Nueens stond men "eenen swygh" van 6 
weken toe, dan weer van een maand of t~ee zelfs weI drie maan
den. Wie contant betaalde ("neffens de Ieveringhe"), mocht iets, 
meestal 1 %, maar ook soms 2 of 3 % korten. Nu waren de vei
Hngen uit de beginperiode in hoofdzaak wagenschotfeilingen, die, 
en dat gold ook voor latere periodes, juist een grote verscheiden
heid van crediet- en kortingsclausules vertoonden, terwijI bij de 

66) Jac. Honig JSz. Jr., Geschiedenis der Zaanlanden II, bIz. 111-123. Zie 
ook deel I van zijn boek, waarin hij op bIz. 273 schrijft: "Het voornaamste 
handelshuis is Cornelis Michielsz Calf en zijn broeder Corn. Cornelisz Calf, 
alsmede de zoon van den eersten Nicolaas. Peter de Orote noemde hen 
zijn vrienden. Zij waren toen de voornaamste kooplieden aan de Zaan." 
Verder noemt hij aldaar op de tweede plaats Meyndert Arentsz Bloem en 
Claes Arentsz Bloem en hun zonen. 
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TABEL Id 

DE CREDIETTYPEN DER VERSCHILLENDE HOUTVEILINGEN 

NAAR VEILINGTYPEN 1700-1714 

Kortingspercentages naar Aantal houtveilingen naar het 
de crediettermijn veilingtype QJ 

Q, 
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balkenveiIingen van dennen- en grenenhout (niet van eikenbal
ken), die na 1685 zo snel opkwamen, een opvallende eentonigheid 
heerste. Het heette daar steeds: "betalen binnen zes weken mits 
cortende 1 percento". 

Ter iIIustratie, hoe de betaIingscondities in steeds uitgebreider 
vorm voorkwamen, volgen hieronder uit de laatste tien jaren der 
zeventiende eeuw enkele treffende voorbeelden. Zij betreffen in 
hoofdzaak wagenschotveiIingen. 

21 Augustus 1692: De goederen te ontvangen binnen 8 da
gen en te betalen binnen 6 maanden; die 
eerder betaaIt zal een Y2 percent per 
maand korten. Die met gereed geld be
taaIt, zal korten 3 %, doch die na de 
6 maanden betaalt, zal bij iedere maand 
I percent moeten betalen. 

14 April 1693: Betalen binnen 3 maanden; die binnen 6 
weken betaalt, zal 1 percent korten. Ooe
deren te betalen met "goet gangbaar 
geldt" . 

23 April 1693: "De koopers sullen hare gekochte percee
len moe ten betalen binnen 6 weecken 
mits kortende 1 percento, in goet gangh
baer geldt, uytgesondert aght en twinti
gen 67) van het jaer 1690, 1691 en 1692 
niet te ontfangen, alsoo deselve gewraekt 
worden". 

28 Mei 1693: 

9 Juni 1693: 

Te betalen binnen 8 weken; die binnen 14 
dagen betalen, zullen 1 % korten. 
,jBetalen binnen 6 weken mits cortende 
1 percento, maar die binnen 14 dagen 

67) Dit zijn zilveren guldens van acht en twintig stuivers waarde, die 
een te laag gehalte aan zilver hadden. Volgens het plakaat van 18 April 
1693 moesten ze ten kantore van de "Gemeene Middelen" binnen zes we
ken opnieuw gestempeld worden, waarna ze weer geldig waren, maar nu 
tegen een Jagere waarde. Ook mochten buiten de provincie gesJagen acht 
en twintigen niet in Holland ingevoerd worden. Op de overtreding van deze 
voorschriften stonden strenge straffen, o.a. geseling, boete van f 600, ver
beurdverklaring van het voertuig of schip, waarin de munten vervoerd 
werden. Vgl. Groot-Placaatboek van Holland en Westfriesland (1705), deel 
IV, bIz. 676. 



18 Maart 1694: 

20 Maart 1694: 

13 December 1695: 

15 Mei 1697: 

19 November 1697: 
2 April 1698: 
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betalen, sullen korten 2 percento. Betalen 
met goet gangbaar geIt, exempt placcaet
scheIIingen" 68). 
Binnen 1 maand 3 % korting, binnen 2 
maanden 2 %, binnen 3 maanden betalen 
1 %, "Die langer wachten sullen 1 per
cento extra geven, buy ten placcaetschel-
lingen". 
Binnen 1 maand betalen 3 % korting, 
binnen 2 maanden 2 %, binnen 3 maan
den 1 %, "daernae de 3 maanden niet 
langer te wagten als de vercoopers be
Iieft" . 
Binnen 4 maanden beta len, zonder kor
tenj die binnen 6 'weken betaalt, zal 1 % 
kortenj die in gebreke blijven binnen 4 
maanden te betalen, zal aile maanden l 
percent's maands moeten betalen boven 
de kooppenningen. 
Binnen 6 maanden betalenj die binnen 6 
weken betaalt, zal 2 % korten. 

idem 
idem met de toevoeging: 

binnen 3 maanden betalend dan 1 % 
korting. 

N a 1700 kwam er ech tereen nieuw type van veiling op: de 
gemengde veiling A, waar balken (houtgroep II), Kromhout en 
knies (houtgroep III) en planken (houtgroep IV) aangevoerd en 
geveild werden. Het merkwaardige was, dat de balken uitsluitt:!lld 
eiken balken waren. Deze gemengde houtgroep bevatte dus slechts 
eikenhout. De balkenveilingen van houtgroep II daarentegen be
troffen aIleen grenen- en dennenhout, waarvoor, zoals gezegd, 

68) Volgens het plakaat van 10 April 1693 werden de te hoog gewaar-
• deerde schellingen (met te laag gehalte dus) teruggebracht op 5~ stuiver. 

In het plakaat worden de schellingen, die daaronder vielen, nauwkeurig 
naar plaatsnaam en jaartal genoemd; b.v. "schellingen, die in Gelderlandt 
geslagen zijn in den jare 1691, in Zeelandt in den jare 1685, tot Utrecht in 
den jare 1691 enz.". Ook de schellingen zonder plaats of datum behoorden 
erbij. Bij niet naleving weer strenge straffen. V gl. Groot-Placaatboek van 
Holland en Westfriesland, deel IV, bIz. 674. 
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de stereotiepe credietclausule: "binnen 6 we ken betalen mits 1 % 
kortende" gold. De vraag was nu, of dit ook voor de tijd na 1700 
zo bleef en tot wat voor crediettype de gemengde veilingen be
hoorden. Een antwoord op deze vragen geeft de van de periode 
1700-1714 samengestelde tabel. Daar de normale indeling in 
houtgroepen (I, II, III, IV, gemengd A en B) hier niet doelmatig 
was, is een andere indeling der houtveilingen toegepast, n.l. type 
I (wagenschot), IIgd (grenen- en dennenbalken), lIe (eiken
balken), IIgde (grenen-, dennen- en eikenbalken), IIvu (vuren
balken), lIe + III (+ IVe) (eiken'balken, kromhout en planken), 
III (kromhout en knies). -Deze nieuwe indeling komt dus in hoofd
zaak neer op een fijnere onderscheiding der ver·schiIIende balken
veilingtypes, in overeenstemming met de verschiIlende crediet
types, waarvan er negentien in totaal zijn gevonden. 

Bij beschouwing der tabel vaIt het op, dat in de gehele peri ode 
1700-1714 bij de dennen- en grenenbalken (IIgd) steeds de ge
ijkte formule voorkwam : betaling binnen 6 weken, mits kortende 
1 percent. Van de 281 veilingen (deze peri ode tel de er 283, maar 
bij 2 veiIingen was de crediettermijn niet aangegeven) waren er 
169 van het type IIgd en zonder uitzondering werd 1 % korting 
toegestaan bij betaling binnen 6 weken (cre,aiettype 6 van ta
bel Id). 

De wagenschotveilingen vertoonden, wat het crediet betreft, de 
grootste variatie. Er deden zich tien verschillende crediettypes 
voor op 43 veilingen, die echter gemakkelijk tot twee groepen te 
verenigen waren; de ene groep (zes types) van betaling binnen 
zes weken met een korting van 1 %, dus als bij de zoevenge
noemde balkenveilingen, met dat verschil, dat de c1ausule wat uit
gebreider was en nog sprak van 2 % korting bij contante betaling 
na acht of na veertien dagen en zonder korting na drie maanden 
of zes maanden, of viin een combinatie van deze mogelijkheden. 
De tweede groep (drie types) noemde 2 % korting voor betaling 
binnen zes we ken zonder verdere toevoeging of de toevoeging: 
geen korting na drie of zes maanden. Het meest voorkomend was: 
1 % korting bij betaling binnen zes weken, 2 % bij betaling bin
nen twee weken (21 veiIingen). 

Nog rijker verscheidenheid boden de veilingen van het ge
mengde type A (lIe + III + IVe). Bij 46 van zulke veilingen in 
totaal werden vijftien verschillende crediettypen geteld. De meest 
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voorkomende waren hier: 1 % korting binnen zes we ken, 2 % 
hinnen twee we ken (type II) en 1 % binnen zes weken (type 6). 

Wij komen dus tot de slotsom, dat de meeste veilingen be
;hoorden tot het type zes (1 % korting binnen zes weken), n.l. 
187 veilingen en het type elf (1 % korting binnen zes weken, 2 % 
binnen twee weken) n.l. 49 veilingen, tezamen vormende 236 van 
de 281 veilingen. 

Van de 281 veilingen hadden 248 een percent en 26 twee per
cent korting bij betaling hinnen de zes weken. Deze 26 veilingen 
met tweemaal zo groot kortingspercentage kwamen voor rekening 
van de wagenschot- en de gemengde type-veilingen, dus betrof
fen het eikenhout, nooH het dennen- en grenenhout. 

De vraag rijst: waaraan had het eikenhout deze uitzonderings
positie te danken? Misschien hebben wij een aanwijzing in het 
feit, dat met het kortingspercentage ook de crediettermijn toe
nam. Het wagenschot - en hetzelfde gold voor de eikenbalken 
(zie gemiddelde prijs in tabel VIII: eikenbalken gemiddeld f 40 
it f 50, dennen en grenen slechts f 15 it f 20) - was zeer duur 
eh de bestede bedragen waren niet gemakkelijk op korte termijn 
te betalen. Wellicht ook had den de grote houtkopers, die vooral 
op dit soort veilingen optraden, een grotere credietwaardigheid 
en werd het in hun betalingscapaciteit gestelde vertrouwen uitge
drukt door het toestaan vaneen grotere crediettermijn, waarmee 
vanzelf een stijging van het kortingspercentage gepaard ging. 

Nu is in het algemeen voor de gehele houthandel de kwestie: 
is er contante of termijnbetaling, en hoe lang zijn de termijnen, 
een zeer belangrijke aangelegenheid, daar de houthandel pas na 
maanden, de zaagindustrie na twee of drie kwartalen en de meu
bel-industrie zelfs pas na een of twee jaar de opbrengst uit het 
gekochte ruwe hout kan krijgen. Dit komt daardoor, dat het lange 
tijd in beslag neemt, tot de stammen uitgedroogd en technisch 
bewerkt zijn. De technische uitrusting van een zagerij op zichzelf 
vereist slechts betrekkelijk gering kapitaal, maar de grootste pro
blemen ontstaan bij het verschaffen van het bedrijfskapitaal, dat, 
wegens de lange opslagtijd van de houtvoorraad, niet onaanzien
Jijk moet zijn. Credietopname bij de hanken, zoals in de moderne 
tijd, kende men toen nog niet, zodat de soepelheid der betalings
condities, zoals die vooral bij het voor de zagerijen bestemde 
hout usance was, een noodgedwongen aanpassing aan de praktijk 



224 DE HOUTVEILINGEN VAN ZAANDAM 

betekende, een onvermijdelijke concessie aan de beperkte beta
Iingscapaciteit van de kopers. 

Bij de betalingsvoorwaarden werd, behalve de crediettermijn -
en het kortingspercentage, soms ook de munt, waarmee betaald 
moest worden, voorgeschreven. Zo hebben wij in de aankondiging 
van de veiling van 14 April 1693 gelezen: 

"goederen te betalen "met goet gangbaargelt"". 

En in die van 23 April 1693: 

"in goet ganghbaer geldt, uytgesondert aght en twintigen van 
het jaer 1690, 1691 en 1692 niet te ontfangen, alsoo deselve 
gewraekt worden". 

Op 9 Juni 1693 heet het: 

"betalen met goet gangbaar gelt, exempt placcaetschellingen". 

Ook in de achttiende eeuw kwamen in de veilboeken aanwij
zingen voor de betaling in een bepaalde muntsoort voor. Zoals 
'bekend, was Inog tot in de negentiende eeuw het zilver de bijna on
bestreaen waardemeter. Slechts na 17.49 heeft gedurende kQrte 
tijd de ilubbele standaard bestaan', waarbij de hele en halve gou
den rijder als voorlopige standpenning aangenomen werden 69) .. 

De veilboeken van de achttiende eeuw nu Ieggen een sprekend 
getuigenis af van deze overgangstoestand. In 1732 lezen wij, dat 
er "geengout in betaling aangenomen worden (sal)". Op 24 Sep
tember 1733 heette het: "te betalen met gangbaar Hollands zil
vergeld" en op 22 October d.a.v. "met Hollands courant geld", 
terwijI in 1738 op een veiling voorgeschreven werd: "te betalen 
contant met HoIlands courant silvergeId". Al deze data lagen 
v66r 1749. Daartegen werd in 1755 op een veiling van 14 No
vember ook de gouden rijder geaccepteerd, die to en standaard
munt geworden was. De aanwijzing luidde: "te betalen met goed 
gangbaar Hollands zHvergeId of gouden rijders". In 1766 lezen 
wij weer: "te betalen contant met HoIlands courant silvergeId". 
Eveneens in 1776 op 30 October. In 1777 op 18 November en in 
1780 op 15 Augustus werden echter beide edele metalen weer 
toegelaten, Hollands zilvergeld of gouden rijders (zo ook o.a. op 
14 Juni 1796). In hetzelfde jaar 1780 op 28 September werd van 
een ,bepaalde munt de waarde aangegeven, zoals bJijkt uit de aan- . 

69) Vergelijk Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, bIz. UX. 
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wijzing: "de Zeeuwse rijxdaelders te ontfangen voor 51 1/ 2 stuy
vee", wat nadien herhaaldelijk geschiedde, o.a. 13 Juni 1786,24 
Maart 1789, 12 Mei 1801 en in 1804. 

De gehele achttiende eeuw door, tot diep in de Pranse tijd 
luidde de stereotiepe kortingsclausule bijna zonder uitzondering: 
"te betalen binnen zes weken mits cortende 1 %", een enkele 
maal uitgebreid tot "die binnen 14 dagen betaalt, zal korten 
2 %". De concIusie kan dan ook luiden, dat in de credietverlening 
in de loop van het tijdvak 1655-1811 weinig verandering gekomen 
is en alles beheerst werd door vaste usantien, die ook niet door 
de Pranse tijd aangetast werden. De conservatieve inslag, die de 
handel in dit opzicht steeds gekenmerkt heeft, wordt ook hier weer 
bevestigd. Tevens valt het verschil op tussen de eerste helft der 
achttiende eeuw met uitsluitend zilveren standaard en de tweede 
helft 'met afwisselende zilveren en dubbele standaard. 

h. D e d age n p I a a t s van I eve r i n g 

In de aankondiging staat ook meestentijds aangegeven, welke 
de ruimingstermijn was. Zo lezen wij in de reeds eerder genoem
de veiIingcondities van 23 September 1662: "De koopers sullen 
gehouden zijn haere gekoghte parthyen hout te aenvaerden bin
nen den tijt van acht d9gen, ende sal alles van de koop tot laste 
en(de) pericule ,van (de) kooper blijven leggen". Hier wordt dus 
een termijn genoemd. Het kwam ook voor, dat men een datum 
noemde, b.v. 21 Maart 1665: "De koopers sullen .gehouden sijn 
hare gecofte caveling hout te ontfangen op Dynsdag toecomende, 
24 Maart, en sal naer die dagh alles ten laste en ( de) pericule 
van cooper bIijven leggen(de) zijn". Ook vond de levering soms 
bij gedeeJten plaats, zoals bij de veiling van 25 Juni 1667, waar 
in de aankondiging staat: "aIles om gereedt geldt neffens de 
leverantie, die geschieden saIl in 3 toer om de week". Slechts in 
weinig gevallen bestond er verband tussen de ruimings- of leve
ringstermijn en de termijn voor contante betaling, n.1. daar, waar 
stond: "contant betalen neffens de leverantie", of zoals op 9 Mei 
1669: "te halen en betalen binnen 8 dagen zonder korting, aan
stonds tia verkoop ten laste van de kopers". Een groot verschil 
tussen de beide termijnen kwam voor bij de veiling van 21 Au
gustus 1692, waar de goederen binnen 8 dagen in ontvangst 
moesten worden genomen, daar ze anders voor rekening en risico 
ECON.-HlST. JAARBOEK. XXlll 15 
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van den koper zouden zijn, terwijl de betaJing binnen 6 maanden 
moest vol gen. Hoewel de in-ontvangstneming der goederen in het 
algemeen binnen 8 dagen moest plaats hebben, kwamen toch ook 
enige voorbeelden van kortere termij nen voor, o.a.: 
16 October 1692: "goederen morgen ontvangen", en 
29 juJi 1694: "en de sal de cooper gehouden wesen het hout 

op morgen ie ontfangen, langer leggende tot 
laste van den cooper". 

i. De borgen 

De verpJichting om twee "suffisante" borgen te stellen ten 
genoegen van de verkopers gold voor aile veiIingen van roerende 
en onroerende goederen, zoals kan blijken uit de "Oenerale Arti
culen", die in sommige veilboeken geheel vooraan vermeld 
staan 70) en was dus niet karakteri'SNek voor de houtveilingen. In 
het kort kwamen de desbetreffende bepalingen hierop neer, dat de 
veilder verJangde, dat de kopers tot zekerheid der nakoming van 
hun verpJichtingen twee gegoede borgen stelden ten genoegen 
van de verkopers. Deze borgen waren hoofdelijk aansprakelijk 
voor de nakoming van de verpIichtingen der kopers en deden 
afstand van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing 
("onder renunchiatie van de benificien ordinis divisionis et excus
sionis"). Bij gebreke van de vereiste borgstelIing of van de over
legging van de ,bewijzen van gegoedheid, werd de in gebreke ge
'bleven bieder of mijner niet als koper aangenomen en was hij van 
de verdere mededinging uitgesloten. De kavel werd terstond op
nieuw geveild. Wat bij die herveiIing minder dan het eerste bod 
opbracht, werd op den nalatige verhaald. 

70) Vergelijk Veilboek 1698: "Generale Articulen", art. 2 en 3, die als 
voIgt luiden: 
Art. 2. "De kopers sullen voor de prompte ende preciese betalinge van 

hare uyttelovene cooppenningen gehouden wesen ten genoegen van de 
verkopers te stellen twee goede suffisante borgen, die verstaan werden 
haare personen ende goederen daarvoor verbonden en de me de gere
nunchieert te hebben de beneficien van de ordre van splissinge en uyt
winnige en sulcx als principael end elex int geheel". 

Art. 3. "In cas deselve copers in gebreke bleeven sodanige borgen te stel
len, sullen die verkopers die post off posten wederom mogen doen her
veylen en verkopen ten lasten en pericule van den eersten coper off 
meynder; indien het meerder geldt, sal denselve daerby niet profi
teren, minder geldende sal men het te korte verhalen aen den eersten 
coper off meynder met de kosten daeromme te doen". 



III. DE HOUTSOORTEN IN HET ALGEMEEN 

A. INDELING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET HOUT 

Alvorens over te gaan tot een gedetailleerde bespreking der 
afzonderlijke houtgroepen, zal, tot beter begrip van de in de veil
boeken toegepaste nomenclatuur, iets meegedeeld worden over 
hout en houtsoorten in het algemeen71). • 

Het bouw- en werknout, dat voor ons land gebruikt wordt. 
is te onderscheiden in naaldhout en loofhout. Tegenwoordig is 

, in de handel de onderscheiding: zacht- of without en hardhout 
meer gebruikelijk. De onderscheidingen lopen practisch parallel. 
Als zachthout duidt men dan het naaldhout aan. 

1. Het naaldhout 

Tot het naaldhoutbehoren: grenen-, vuren-, dennen-, lorken-. 
ceder-, 'taxis- en cypressenhout. Voor de vroegere zowel als voor 
de tegenwoordige handel zijn slechts de eerste drie soorten van 
betekenis. 

Het grenenhout wordt geleverd door de grove den, het vuren
bout door de fijne spar en het dennenhout door de zilverspar. 
Daar zelfs tegenwoordig nog grote verwarring bestaat tussen 
de benamingen grenen, vuren en dennen, kan men zich indenken~ 
boe dit vroeger, toen de kennis van de anatomie en de physische 
en technischa eigenschappen der voornaamste houtsoorten nog 
op een laag peil stond, het geval was. Niet aIleen in de praktijk, 
maar ook bij de geleerden ontbrak het aan eensgezindheid. Reeds 
de door den Zweedsen plantenkenner Linnaeus (1707-1778) ge
bezigde Latijnse namen: 1. pinus sylvestris (grenen), 2. pinus 
abies (vuren), 3. pinus picea (dennen) werden door de latere' 
wetenschappelijke wereld als foutief aangemerkt, daar de dennen 
minder harsrijk (= picea) zijn dan de vurenbomen. Nadat aan-

71) De gegevens voor dit hoofdstuk zijn voornamelijk ontleend aan 
J. A. van der Kloes, Onze bouwmaterialen, dee I IV, Hout (1913); L. W. 
van As en K. Wiedijk, Het hout (1934) en A. O. Malcolm, De houthandeL 
van Nederland (1930). 
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vankelijk door een Iateren geleerde de namen sub 1, 2 en 3 om
gewisseld waren, wat tot verwarring aanleiding gaf, koos de 
Zwitserse natuurvorser De Candolle (1778-1841) nieuwe namen, 
die door het Congres van Coniferenkenners te Dresden in 1887 
definitief erkend werden. De Latijnse namen zijn nu: 1. pinus 
sylvestris (aIs bij L<innaeus), 2. picea exceIsa en 3. abies pectinata. 

Nu zijn dennen- en vurenhout twee zeer op elkaar geIijkende 
houtsoorten, die zelfs voor ervaren practici in de houthandel op 
het oog moeilijk te onderscheiden zijn, zodat tal van vergissingen 
begaan worden. Daarbij komt nog een andere oorzaak, die meer 
van taalkundige aard is, en wei, dat de buitenlandse namen aan
leiding geven tot misvattingen. AIs bewijs hiervoor geef ik ach
iereenvolgens voor de bomen, welke respectieveJijk grenen-, 
vuren- en dennenhout leveren, de Nederlandse, de Duitse .en de 
Deens-Noorse (en Zweedse) benamingen: 

Nederlands 1. pijnboom, mastboom, grove den, grove spar, 
2. vuchte, fijne den, fijne spar, 
3. den, zilverden, ziIverspar. 

Duits 1. F6hre, Kiefer, 
2. Fkhte, Rottanne, Fichttanne, Harztanne, 

Schwarztanne, 
3. Tanne, SiIbertanne, EdeItanne, Weisstanne, 

Masttanne, 
Deens-Noors 1. fyr (spreek uit: fuur) (Zweeds: fyrretroe) 

(Zweeds) (Engels: fir) 
2. gran (Zweeds grantroe) 
3. solgran (Zweeds: silfvergran) 

Wanneer wij deze namen met elkaar vergelijken, bJijkt wei hoe 
licht verwarring ontstaan kan; 

1 0 • • worden in het Nederlands spar en den .door elkander gebruikt: 
grove den of spar, fijne den of spar, zilverden of -spar; 

2°. Z!ien wij, dat de Duitse "Fohre" grenenhout levert en de 
"Tanne" zowel vuren- als dennenhout geeft; 

3°. is het Deens-Noorse "fyr" geen vuren- maar grenenhout, 
terwijl daarentegen, om de verwarring nog te vergroten, het 
Noorse "gran" vuren- of dennenhout is. Ook in het Engels 
is de "fir" leverancier van grenenhou! .. 

De verschillende Oermaanse dialecten bezitten -dus wei de-
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zelfde woorden, maar de beteke~is daarvan is in de loop der ont
wikkeling gedifferentieerd. Wanneer in andere talen Fohre, fir 
en fyr genoemd wordt, wat bij ons grenen heet en het woord 
"gran" ons vuren is, dan mag men bij de toenmalige gebrekkige 
taal- en houtkennis aannemen, dat onze voorouders de namen 
grenen en vuren zonder gewetensbezwaar verwisseld zullen 
hebben. 

GRAFJEK 6 
PERCENTAGES VAN DE TOT ALE OPBRENGST IN GULDENS 

1655-1714 NAAR HOUTSOORT 
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Dit alles in aanmerking genomen, is het niet onmogelijk, dat 
het weinig voorkomen van vurenhout (zie grafiek 6: nJ. 0.07 % 
van de opbrengst van al het hout, dus practisch gesproken ont
breekt het) daaraan toe te schrijven is, dat men wat eigenIijk 
vurenhout was, in de veilboeken grenen of-dennen genoemd heeft. 
Tegenwoordig is in ieder geval de invoer van vuren veel groter 
dan van grenen. Het vermoeden, dat de hoeveelheid vurenhout in 
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werkelijkheid veel groter geweest is dan uit de veilboeken blijken 
ZOU, wordt nog versterkt door de volgende argumenten: . 

1°. de grote overeenkomst in naam tussen het Noorse woord 
"gran", dat zowel vuren als dennen kan betekenen en het \ 
Hollandse "grenen" sluit de mogelijkheid in, dat hier op de 
veilingen grenenhout genoemd is, wat eigenlijk vurenhout 
was. Dennenhout kan het niet geweest zijn, want oat kwam 
oorspronkelijk niet in de noordelijke landen voor, maar is 
pas later als cultuurplant daar ingevoerd en wordt nog in 
onze 1ijd niet vandaar aangevoerd. 

2°. het dennenhout is in de veilboeken altijd afkomstig uit het 
Rijngebied, er is nooit anders sprake dan van "Rijnse den
nen". Nu hebben wij gezien, cfat het Duitse "Tannenholz" 
zowel dennen- als vurenhout kan betekenen, waaruit voJ.gt, 
dat zich ·onder dit Rijnse "Tannenholz" hout bevonden 
kan hebben, dat tegenwoordig Hever vurenhout genoemd 
wordt 72). 

Zowel uit de Scandinavische landen als uit de Rijnstreek zou 
_ dus de aanvoer van vurenhout aanmerkelijk groter geweest kun

nen zijn dan in de vei!boeken aangegeven is. De grenzen tussen 
de drie houtsoorten: grenen, vuren en dennen zijn dan onderIing 
verschoven en weI zodanig, dat meer vuren en minder grenen en 
dennen gei'mporteerd is dan tabel II aangeeft. De percentages 
van de totaalopbrengst aan grenenhout (20.13 %) en dennenhout 
(19.1 %) zijn dus vermoedelijk te hoog ten koste van het per
centage van het vurenhout (0.07 %). 

Van sparrenhout is in de veilboeken zo goed als nooit sprake. 
Enige malen treft men aan een partij ~parrenhout. Uit de betaalde 
prijzen en het feit, dat het partijgewijze aangeboden werd, kan 
men opmaken, dat zeer kleine boompjes met deze naam betiteld 
werden, .immers vuren- en dennenhout wordt ook door de spar 
geleverd, respectievelijk door de fijne spar en de zilverspar. Het 
zullen wei uitgedunde exemplaren geweest zijn. Zoals bekend, 
worden in aangeplante bossen tal van bomen geveld, lang voor
dat ze het toppunt van hun groei bereikt hebben. Dit is nodig om 
q.limte te maken voor de bomen, die men wi! laten doorgroeien. 

72) Voor het Duitse vurenhout wordt nu in de handel de naam "vuch
tenhout" toegepast. 
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Deze onvolgroeide sparretjes brengen dan hun geld op als vaar
bomen, juffers, heipalen enz. Zij spelen in de veilboeken geen rol. 

Waar in de veilboeken van delen gesproken wordt, is altijd 
grenen- of vurenhout bedoeld, in tegenstelling met de planken, 
die uitsluitend van eiken zijn. In het kort volgen hieronder van 
de drie soorten naaldhout nog enkele bijzonderheden betreffende 
duurzaamheid, lengte, leeftijd, groeiplaats en gebruik. 

Het grenenhout bezit een groter harsgehalte dan' dennenhout 
en vurenhout, heeft daardoor een doordrjngender reuk en een 
hogere kleur. Ook zijn duurzaamheid en bestandheid tegen weer 
en wind is het grootst. De pijnboom, waarvan het grenenhout af
komstig is, wordt zelden hoger dan 30 m. en heeft een dikte van 
0.60 it 0.90 m., zelden 1.20 m. De hoogste leeftijd is 500 it 570 
jaar 73). 

Tegenwoordig komt uitmuntend grenenhout uit Sundsvall in 
Zweden. Vroeger kwamen de langste balken van Riga, dat nu 
slechts tweede en derde soort levert. Newa heeft als uitvoerhaven 
van grenen afgedaan. Een nieuwe bron van dit hout is de Witte 
Zee geworden; van Archangel en Onega wordt thans grenen- (en 
ook vuren-) hout verzonden, dat het Oostzeehout in aIle opzichten 
overtreft. Ook Duitsland levert nog prachtig grenenhout; vooral 
dat van de Main is bekend. Danziger en Memels grenenhout is 
van veel geringer kwaliteit 74). 

Het vurenhout is weI tamelijk harsrijk (picea), maar niet in die 
mate als grenen. Het is weinig bestand tegen de wisseling van 
het weer en is daarom bij ons te lande verreweg de gebruikeJijkste 
houtsoort voor binnenbetimmering geworden. Hoe noordelijker 
het groeit, des te droger en vaster is het. Het beste hout komt uit 
Sundsvall in Zweden. Vurenhout van zuidelijker streken dan de 
Botnische Golf (b.v. Riga) leent zich beter voor kap- en balk
hout dan voor fijn timmerwerk. Ook Duitsland levert vuren
hout 75). De "vuchten" laat men meestal niet ouder worden dan 
70 it 80 jaar. Blijven zij staan, dan worden zij even zwaar als 
dennen, n.1. 50 m. en hoger, bij een dikte van 0.60 tot 0.90 m., 
soms zelfs tot 2 m. toe 76). 

73) J. A. van dec Kloes, a.w., biz. 52. 
74) idem, a.w., biz. 19. 
75) idem, a.w., biz. 20. 
76) idem, a.w., biz. 52. 
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Over de verwarring van dennen- en vurenhout en de oorzaken 
hiervan is reeds gesproken. Het dennenhout is weinig harsrijk 
en heeft een blekere kleur dan het vurenhout. Het is taaier en veer
krachtiger en iets meer bestand tegen het weer dan het vuren 77). 
De den bereikt na 100 a 120 jaar zijn grootste hoogte. Maximaal 
kan hij 400 jaar oud worden. De gemiddelde hoogte is 36 m. en 
de dikte 1.20 m. Er zijn echter exemplaren aangetroffen van 
54 m hoogte bij 2 m dikte. In het noorden schijnt het dennenhout 
weinig of niet voor te komen. Het mooiste dennenhout is afkom
stig uit het Schwarzwald in Baden en Wurtemberg. Verder groeit 
het in Beieren, Oostenrijk en Tirol. Als z.g. "drijfdennen", waar
aan de soortelijk zwaardere eiken stammen waren vastgekoppeld 
om deze drijvende te houden, kwam het dennenhout vroeger de 
Rijn af 78}. 

2. He! loofhout 

Het loofhout, dat van de bladdragende bomen afkomstig is, 
wordt onderscheiden in drie groepen 79). De eerste groep omvat 
het hout met duidelijk begrensde jaarkringen en wijde porien, 
b.v. eiken, iepen, essen. De tweede groep omvat het hout met 
duidelijk begrensde jaarkringen zonder wijde porien (de porien 
zijn in het algemeen veel talrijker, maar ook veel kleiner en ge
Iijkmatiger verspreid, voor het blote oog echter onzichtbaar), o.a. 
beukenhout, Iindenhout (ook appel, peer, kers en pruim). Tot de 
derde groep behoort het hout met zeer onduidelijk of in het ge
heel niet te onderscheiden jaarkringen, b.v. djatihout, pokhout. 

In de veilboeken is slechts sprake van eiken-, beuken-, iepen
en popuIierenhout. Een enkele maal, bij een boedelveiling, werd 
de naam "Iindetimmers" aangetroffen. Het mahonie- en djatihout, 
dat uit andere werelddelen afkomstig is, genoot hier in de zeven
tiende en achttiende eeuw nog weinig bekendheid en komt in de 
veiJboeken niet voor. 

De belangrijkste houtsoort is voor ons het eikenhout (60 % 
van de totaalopbrengst volgens grafiek 6). Het is afkomstig van 
de zomer- of steeleik en van de winter- of steeneik. Men is het er 
niet over eens, welk hout het beste is. Vol gens sommigen is dat 

77) Van der Kloes, a.w., biz. 20. 
78) idem, a.w., biz. 20. 
79) idem, a.w., biz. 26. 
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van de wintereik fijnerz taaier en harder en ook donkerder van 
kleur. Bovendien vinden de grote verschillen bij het eikenhout 
mede hun oorzaak in de bodemgesteldheid en de plaatselijke om
standigheden, waarin de bomen opgroeien. Het eikenhout is vast 
en duurzaam en voor allerlei timmerwerk zeer ' geschikt. Tal van 
oude gebouwen leggen nog getuigenis daarvan af. Het wordt 
echter steeds schaarser en daardoor duurder, zodat het in tal van 
gevallen zijn plaats voor het veel goedkopere naaldhout heeft 
moeten ruimen. Maar nog steeds is het zeer gebruikelijk in de 
scheepsbouw en het kuipersvak, en ook voor blank timmerwerk 
en scJuijnwerk (meubels) is het zeer gewild. Wat qe leeftijd be
trett, spant de eik de kroon. WeI kan de duizendjarige eik naar 
het rijk der fabelen verwezen worden, maar een leeftijd van 700 
a 800 jaar behoort toch niet tot de onmogelijkheden. Oemiddeld 
bereikt de eik in 200 jaar zijn grootste hoogte, ongeveer 40 m 
en is dan 0.90 tot 1.20 m dik. 

Daar het overige loofhout in de veilboeken geen rol van be
tekenis speelde, kan het geven van bijzonderheden daarover ge
voegeIijk achterwege blijven. 

Het eikenhout was, zoals gezegd, in de veiIboeken de belang
rijkste houtsoort. Het komt in aile vier de houtgroepen voor; hout
groep I en III waren uitsluitend eikenhout, houtgroep II, waartoe 
de eikenbalken behoorden en houtgroep IV, waaronder de eiken
planken, gedeeltelijk. Het vertoonde zich in de verschillende hout
groepen echter steeds in een andere vorm; wagenschot, balken, 
kromhouten planken zijn weI aile uit eikenhout, maar hadden 
verschillende bewerkingen ondergaan. -Om dit duidelijk te maken, 
voIgt een korte bespreking van de verschillende vormen, waarin 
het hout als handelswaar kan voorkomen. 

B. BEWERKING EN NAMEN IN DE PRAKTIJK 

Het hout is in de handel als 1. rondhout, 2. beslagen hout, 
3. gekloofd hout en 4. bezaagd hout, naar gelang van de bewer
king, die het heeft ondergaan 80). 

Verreweg het meeste naaldhout is rondhout, waarvan de 
zwaardere soorten aan het dikste eind min of meer beslagen zijn, 
d.w.z. dat de zijkanten zijn weggehakt en gezaagd, zodat een onge-

80) Van der Kloes, a.w., bIz. 71. 
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liike achthgek is ontstaan, waarvan vier zij den de ron ding hebben 
behouden. W ordt dit rondhout in dezelfde vorru gebruikt, waarin 
het aangevoerd is, dan spreekt men van paal- en masthout. Is het 
hout daarentegen bestemd om verder aan onderdelen te worden 
gezaagd, dan worden de namen stam- en balkhout toegepast. 
Van stammen is sprake, wanneer de boom ontdaan is van wortel 
en kruin en zover afgekort is, dat een goede maat en eenheid is 
bereikt 81). Balken noemt men gedeeJten van booms tammen, die 
tot een meer bij elkaar passende maat, o.a. voor het zagen, van 
de stammen zijn afgekort. Meermalen wordt in de veilboeken ge
sproken van bovenmaatse, maatse en ondermaatse balken. Zeer 
zware balken worden met de bijl bewerkt tot ze vrijwel rechte 
kanten bezitten: behakt of beslagen hout heet het dan. Van de 
minder zware boomstammen, die niet als zaaghout kunnen dienen, 
wordt het masthout tot het mooiste gerekend. De lengte ervan 
varieert van 6 tot 24 m. Het zogenaamde paalhout he eft diverse 
benamingen al naar de zwaarte. In afdalende reeks wordt het 
genoemd: ellens (to a 12 voet), kolders, kortelingen (6 a 12 

- voet). Onder het sparhout wordt verstaan het hout van jonge 
bomen (uitgedunde stammetjes). Juffers zijn de meest bekende, 
de lengteervan varieert van 15 tot 30 voet. Ook de naam spieren, 
iets kleiner dan juffers, komt in de veiIboeken verscheidene ma
len voor. 

Eikenhout komt gekloofd in de handel voor in verschillende 
afmetingen onder de naam stukhout. De bekendste gekloofde 
stukken zijn de 14 voet lange, waaruit het wagenschot gezaagd 
wordt. De kortere worden aangeduid met de benamingen: pijp
hout (to voet), vathout (8 voet), halfhout (6 voet) en klophout. 
Vit dit laatste worden de duigen voor kleiner vaatwerk gekloofd. 
In de veiIboeken treft men in plaats van de naam klophout in de 
beginperiode af en toe de naam Frans en Hollands "c1aphout" 
aan, wat vermoedelijk hetzelfde geweest zal zijn. Het halfhout 
wordt nergens genoemd. Wij hebben hier dus het hout van hout
groep I. Vit de in de veilboeken voorkomende notering in £ 
vlaams en de hoge prijzen blijkt de bijzondere plaats, die het 
onder het hout inn am. Er was vooral in de Zaanstreek, waar men 
het wagenschot in de perfectie had leren zagen, grote vraag naar. 

81) L. W. van As en K. Wiedijk, Het hout, bIz. III. 
/ 
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Het wagenschot wordt gezaagd uit over de volle lengte gekIoofde 
stukken van regeimatig gegroeide eikenstammen. Het is het aller
beste eikenhout. De op de voorgeschreven lengte afgezaagde 
stameinden worden over het midden in twee stukken gekIoofden 
hart en schors zoveel mogelijk verwijderd en de zijvIakken door 
het afsplijten aer spitse hoeken (in de fiiguur p-p) op de 'vereiste 
afmetingen gebracht, zoais de figuur aangeeft. 

Al naar ' de afmetingen zijn, onderscheidt men tegenwoordig: 
A. Engels kroonwagenschot, B. Hollands kroonwagenschot en C. 
wrak wagenschot 82). 

Met wrak wagenschot, een term, die af en toe ook in de veiI
boeken voorkomt, wordt gebrekkJg beslagen of gespleten hout 
met noesten bedoeid. Het moet echter gezond hout zijn 83). Het 
woord wagenschot dateert uit de tijd, dat wandbekledin~en van 
leder of papier weinig bekend waren en men bovengenoemde 
houtsoort veel in de betere woonhuizen gebruikte ais wand-, weeg
of waagbetimmering, of, zoals nog weI gebruikeIijk is, om te be
schieten 84). Ook bij de scheepsbouw gebruikte men, bIijkens een 

82) De afmetingen van A zijn groter dan van B, nJ. 
lengte: 4.57 m. 
breedte: 35.5 em. (b) 
hoogte in midden: 30.5 em (h) 
aan langszijde: 20.3 a 22.9 em. (hI) (zie figuur) . 

83) J. A. van der Kloes, a.w., biz. 7. 
84) Van As en Wiedijk, a.w., biz. 208. 
Het woord wagensehQt of etymologiseh juister wagesehot betekent dus 

eigenlijk "wandbesehieting" en heeft niets te maken met een wagen, zoals 
van Yk beweerde in zijn "Seheepsbouwkonst" (1697) (bIz. 46), waar hij 
sehreef, dat het "Wagensehot zoo genaamd (is), omdat het voor vele ja
ren ook al tot het besehieten van wagens is gebruikt geworden". Zelfs nog 
in de hedendaagse Zaanse volkstaal is het woord "weeg" in de betekenis 
van "wand" in zwang. Vergelijk ook het woord weegluis of wandluis. 
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mededeling uit die tijd 85), dit wagenschot "tot beschotwerk en 
het voor en agter optimmeren der scheepen, gemeenlijk fortuinen 
genaamd". Het woord is tot op den huidigen dag gehandhaafd 
en ,het hout is in de handel nog steeds onder die naam verkrijg
baar 86). 

Het wagenschot leent zich door zijn mooi, gaaf, gelijkmatig 
verdeeld en gekleurd hout met weinig storend beloop der hout
vezelrichting er uitstekend voor, opeen zodanige manier gezaagd 
te worden, dat geen hart ontstaat, en geen "vI am", en slechts aan 
een zijde van de deel spint mogelijk is 87). 

Het in de veilboeken veelvuldig voorkomende pijp- en vathout 
is korter. De prijsverhouding van wagenschot, pijp- en vathout, 
n.1. 4 : 2 : 1, zoals die bij gemengde partijen in de veilboeken 88) 
aangenomen wordt, stemt weI ongeveer overeen met de door mij 
gevonden gemiddelde prijzen, n.1. resp. £3.98, £ 1.92 en £ 1.08 
(tabel VII). 

Het bezaagde hout komt aIleen in houtgroep IV voor; het zijn 
de delen en planken, die uit het Oosten en Noorden aangevoerd 
werden. Een belangrijke wI speelde het uiteraard niet (houtgroep 
IV omvatte 0.65 % van de totaalopbrengst in de periode 1655-
1714). In een streek, zo rij k aan houtzaagmolens en zelf een der 
belangrijkste leveranciers van gezaagd hout voor West-Europa, 
was het voor de concurrentie zeer moeilijk om gezaagd hout be
neden onze binnenlandse kostprijs te importeren, at had zij 
ook het voordeel van de goedkope grondstof van eigen bodem. 
Dat dit nochtans gebeurde, wijst op de scherpe concurrentie van 
de zijde der noordelijke landen, die in de loop der achttiende 
eeuw verlammend op de inheemse houtindustrie zou gaan werken. 

, 

85) C. van IJk, a.w., (1697). 
86) Daarnaast eehter is onder invloed van uit het buitenland ingevoerd 

i!ikenhout, dat op dezelfde wijze gezaagd werd, een andere naam opge
komen, die nu de meest gebruikelijke is, n.1. "quartier", eveneens dus eerste 
soort eikenhout. 

81) Deze speciale zaagmethode "quartierbewerking" genaamd, staat in 
tegenstelling tot de gewone wijze van zagen, die het in tangentiale riehting 
gesneden hout, "dosse" geheten, oplevert en waarbij de dee I weI "vlam" 
beeft. Vgl. Van As en Wiedijk, a.w., biz. 207-208. 

88) Zo leest men bij een geeombineerde partij op 26 Juli 1678: ,,1 pijp
~out zal voor 2 vathouten worden geteld", en op 21 November 1686: ,,17 
wagesehotten voor 30 pijphouten gerekend" en ,,4~ wageschot voor 21 
vathouten gerekend", terwijl het op de veiling van 20 November 1687 
heette: ,,5 korte wageschotten worden voor 10 vathouten gerekend". 
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WeI kwam bij de veiJingen van reeds aanwezig hout (opruimings
en boedelveilingen wegens overlijden en failIissement) het ge
zaagde hout herhaaldelijk voor, vooral na 1750, toen de hout
zaagmolens, wegens slapte in het bedrijf, verdwenen of kwijn
den en zij, met inventarii; en aI, meermalen van eigenaar verwis
selden. 

Een andere vorm van eikenhout vindt men in houtgroep III. 
Het is het kromhout, dat in Zaandam in verband met de 
bloeiende scheepsbouw zeer gewild was. De gehele houtgroep III 
bestaat trouwens uit scheepsbouwhout van een bochtige gedaante, 
'dat onder de meest verschillende benamingen in de veilboeken 
voorkomt, maar waarvan de krommers en de knies de bekendste 
en b-elangrijkste waren. Krommers heetten balken, die uit krom
gegroeide stammen gezaagd waren 89). Knies waren stukken van 
geknikte vorm, gezaagd uit een starn met een tak, waar deze 
een combinatie van voldoende zwaarte vormden om ze als geheel 
te behouden. De natuurlijke hoek was circa 135°. Zij kwamen in 
drie vormen voor: zwaarste soort, middelsoort en lichtste soort, 
al naar gelang de afmetingen van Iijf, tak en hoek zijn 90). 

Van het kromhout zegt Van 11k 91) in zijn "Scheepsbouw
konst": "De swaare krommers worden by het stuk verhandeld. 
Desselfs prys is gansch niet weI te bepalen. Aile kromhout, na 
mate van's lighaams inhoude, om bogtswille, dierder dan het 
regte is". Hij noemt prijzen van f 35 en f 60 per stuk en gaat 
dan verder: "Een krommer tot een lasch aan een voorsteven, 
kon men niet minder als voor 120 gulden koopen". Het kleine 
kromhout werd bij het getal verkocht, destijds tal- of telkrom
mertjes geheten. "Het is bequaam om tot sloepen of kleine boots 
gebruikt te werden" 92). 

In de veilboeken wordt de dienst van het kromhout herhaalde
Jijk aangegeven. Op 30 Mei 1691 leest men: "eyken krommers 

89) Tegenwoordig worden zij bij de Marine aanbesteed in lengte van. 
3-5.60 m en in zwaarte van 46-66 em vierkant. Vgl. Van As en Wiedijk" 
a.w., bIz. 78. 

90) Bij de Marine gelden nu de volgende maten bijv. voor de zwaarste 
soort: lijf lang 2 a 3.40 m en zwaar 4Qf56 a 46/56 cm:; de tak lang 1.40 
a 2.40 m en zwaar 34/40 it 38/46 cm; de hoek is 100° tot 160°, gemiddeld 
145°. VgJ. Van As en Wiedijk, a.w., bIz. 79. 

91) C. van IJk, De Nederlandsehe Seheepsbouwkunst opengestelt (1697) .. 
bIz. 38. 

92) Idem, a.w., bIz. 38. 
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en knies, seer swaar en groot, bequaam ' tot stevenhouten als 
andere, dienstigh tot den opbouw van groote oorlogh- en andere 
schepen". Oat het kromhout voor speciale gedeelten van het schip 
gebruikt werd, blijkt ook uit de volgende passage in Van Ilk's 
boek, waarin hij de taak van den scheepmaker beschrijft: "om 
krommers ter markt gaande, sal hy de steven, de hekbalk, de 
rantsoen-houten, de wrangen voor op steven, de buikstukken, de 
oplangen, de stutten, wyders banden, kattespooren en stunders 
sig voor oogen stellen. In het koopen van knieen sal hy op die 
van het ruim, van den overloop, van het hek en hekbalk, van de 
bak en schans, op de wiIIen in schips piek, op het knie aan de 
agtersteven, en op dat van de boegspriet agt geven" 93). 

Van de soorten kromhout, die in de veilboeken genoemd wor
den, zijn later slechts de buikstukken, oplanghouten en sitters, 
waarvan de opbrengst nog noemenswaardig was, in mijn be
schouwing betrokken. Oe andere soorten: als twillen, stieg
houten enz. waren te onbelangrijk. 

Ook buiten het eikenhout trof men kromhout aan en bij menig 
nummer der grenen- en dennenbalkenveiIingen staat het woord 
kromme vermeld, of, wanneer het nummer b.v. 7 balken was, 
stond er bijgeschreven: "waaronder twee kromme", waarschijn
Jijk wegens hun hogere waarde. Maar vooral de eikenhouten 
krommers en knies vonden in de scheepsbouw hun toepassing. 

Volgens Van IJk 94 ) werd als scheepstimmerhout gebruikt: 
1. eikenhout, waartoe de "sommers" (dit waren eikenbalken, 
die al naar hun herkomst Rijnse, Naamse en Maasse sommers 
werden' genoemd en waarvan aileen de Rijnse sommers herhaal
deJijk in de veilboeken worden aangetroffen), de krommers, knies 
en planken. Het wagenschot diende tot het beschieten. 2. grenen
en vurenhout, waarto€ masten, balken, balkplanken, Noordse 
delen en sparren, van allerlei naam en grootte behoorden. 

Een onaanzienJijke rol, vergeleken met het dennen-, grenen
en eikenhout, speeJde het beukenhout, dat in de veilboeken slechts 

bekend was onder de naam "boeken"hout. Het in .grafiek 6 ge
noemde percentage 0.12 % van de totaalopbrengst wijst op ge
ringe invoer en toepassing. Het beukenhout is zeer vast en vrij 
hard en leende zieh daarom uitmuntend tot het maken van tan den 

93) Idem, a.w., bIz. 40. 
94) Idem, a.w., bIz. 41. 
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en raderen en ander molen- en machinewerk. Bij geen andere 
houtsoort ,zegt men, komen de slagen van hout op hout zo hard 
aan als bij het beukenhout (vgl. het werkwoord beuken). Daar
entegen is het weinig tegen het weer bestand. Waar het zeer 
zachte hout der popuIieren (0.15 % van de totaalopbrengst) voor 
gebruikt werd, bleek niet. 

) 



( 

IV. DE HOUTGEBIEDEN 

A. HET OVERWEGENDE AANDEEL VAN DE RIJNSTREEK 

Van al het ge"importeerde hout kon, zoals grafiek 7 ons laat 
zien, van 9.2 % de herkomst niet met zekerheid worden vast
gesteld. De overige 90.8 % waren afkomstig uit drie gebieden: 

1. het Rijngebied, 

TABEL III 

OPBRENGSTEN IN GULDENS VAN HET HOUT NAAR HERKOMST
GEBlED 1655-1714 

HERKOMST 

Hout- Hout- ? Oosters Totaal 
groep soort (= onge- Rijns (=Ham- Noords burg + 

noemd) Oostzee) 

f f f f f 

I Eiken 332.634 2.755.326 373.416 - 13.461.376 

Dennen - 1.307.315 - - 1.307.315 

Grenen - 799.910 549.653 8.682 1.358.245 

II Eiken 120.105 277.905 62.131 3.145 463.286 

Overige 23.689 - - - 23.689 

? 16.511 1.252 5.754 3.492 27.009 

III 1 eiken 1126.985 
1 

27.630 1 5.054 I -
1/ 

159.669 

grenen 3.447 - 2.336 13.983 19.766 
IV 

eiken 4.760 - 20.264 - 25.024 

It/m IV - 628.131 5.169.338 '1.018.608 29.302 6.845.379 

BeoN.-HIST. JAARBOEK. XXIII 16 
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2. de Noordzeehavens Hamburg en Bremen, en de Oostzee
havens van nuitsland, de Baltische Staten en Rusland (Fin
land), 

3. ScandinaviEt 
Het Rijnse hout omvatte ruim 75 % van de totaalopbrengst, 

GRAFIEK 7 

PERCENTAGES VAN DE TOTALE OPBRENGST IN GULDENS 
165!}-1714 NAAR HERKOMST VAN HET HOUT 

601-----iIll+++!-Il+--+_--1 

50 

.. 0 

50 

20 1-----1IlItttHttlI--+_--I 

het Oosterse hout (tweede gebied), bijna 15 %. Het Noordse 
hout (derde gebied), dat te Zaandam ter veiling kwam, vormde 
een onaanzienlijk deel van de totaalinvoer: slechts 0.4 %. 

Het wagenschot, pijphout en vathout was afkomstig uit de 
eerste twee gebieden, nooit uit Scandinavie. Zelfs kwam bijna 
80 % ervan uit het Rijngebied vandaan. De dennenbalken werden 
voor 100 % uit de Rijnstreek aangevoerd; de grenenbalken voor 
bijna 60 %. De overige 40 % hiervan was Oosters hout, dat 
vooral uit Hamburg verladen werd. De veilboeken spreken in de 
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TABEL IlIa 

~ 

PERCENTAGES V AN DE OPBREN.GSTEN IN GULDENS DER VIER HOUT
GROEPEN NAAR HOUTSOORT EN NAAR HERKOMST 1655-1714 

HOUTSOORT 

Hout- a.> 
bI) 

groep Herkomst ? Dennen Grenen Eiken .;:: 
a.> 
> 
0 

Ufo % % % % 

? (= ongenoemd) 9.81 b) 

Rijns. 35.30 
I t (Bremen, Wezer, 2.54 

Oosters Koningsb., Riga) 2.92 

Noords. 

? 0.24 14.33a) 8.29 a) 1.75 0.35 

Rijns. 0.02 4.77 3.39 4.06 
II 

~ (Hamburg, Bremen, 0.08 2.10 0.91 
Oosters Berlijn, Rupin) 5.93 

Noords 0.05 0.13 0.05 

? 1.85 

Rijns. " 0.41 
III 

Oosters 0.07 

Noords .. 

? 0.05 0.07 

Rijns. 
IV o t ~ (Hamburg, Konings-

OS ers bergen) 0.03 0.29 

Noords ~ (Koperfik, Westervik, 
Ootenb., Christ.) 0.21 

It/mlV 0.39 1 19.10 20.13 60.03 10.35 

100 

a) Met zekerheid Rijns. 
b) Hiervan is de helft met zekerheid Rijns, n.l. het hout na 1700 d.i. 5%. 
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aankondigingen steeds van: Berlijns, Rapijns, Dessauer, Haar
burger en Hamburger grenen-balken, dus de juiste herkomst was 
Midden- en Noordwest-Duitsland. Zeer weinig grenenhout was 
afkomstig uit de Noordse landen (0.6 %). 

De eikenbalken kwamen vooral uit de wouden aan de Rijn en 
zijn zijrivieren · (60 %). Het aandeel van het Oosterse hout (uit
voerhaven vooral Hamburg) was veel geringer: 13.4 %. Het 
Noordse eikenhout was weer schaars en betrof, te oordelen naar 
de prijzen, hout van kleine afmetingen. Van een kwart gedeelte 
van het eikenhout is de herkomst niet genoemd. 

Van de overige balken, n.J. de beuken en populieren, die tege
lijk met andere balken geveiId werden, kon meestal uitgemaakt 
worden, dat zij Rijns waren, hoewel nooit in het bijzonder van 
Rijnse "boeken" gesproken werd, zoals dit het geval was bij 
Rijnse dennen, grene~ en eiken. 

De 'Vurenbalken, die volgens grafiek 6 0.07 % va'll de totaClil
invoer uitmaakten, zullen weI Noordse zij,n geweest. 

Het naar soort ongenoemde hQut legde, wat hoeveelheid 
betreft, hoegenaamd geen gewicht in de schaal, want er behoorde 
niet meer dan 0.4 % van al he' hout toe. 

Van houtgroep III, het eiken kr.omhout enz., is circa 80 % .on
zeker van herkomst en van de overige 20 % was 17 % uit de 
Rijnstreek en ruim 3 % uit het Oosten afkomstig. Van Noords 
kromhout wordt nooit gesproken en men krijgt niet de indruk, 
dat het ooit uH Scandinavie ge~importeerd werd. Oat van het 
naar herkomst ongenoemde kromhout een groot gedeeJte over de 
Rijn aangevoerd werd, is weI als zeker aan te nemen. Pas na 
1700 echter spreken de veilboeken op dit punt een duidelijker 
-faal, doordat het predicaat Rijns meermalen toegevoegd werd. 
Overigens maakte houtgroep III slechts een klein deel van de 
totaalopbrengst uit: 2.33 %. 

Van de grenen delen en eiken planken van houtgroep IV was 
merkwaardigerwijze de herkomst nooH Rijns, maar steeds Oosters 
en Noords, waar zich dus de zagerijen bevonden moeten hebben. 
De Rijn voerde wei stammen, balken en masten aan, maar geen 
delen en planken. Deze werden per schip uit Hamburg (vooral 
Hamburger planken )en uit Noorwegen en Zweden verladen (de 
z.g. "Sweetse" en "Noortse" delen). Van de delen is bijna altijd 
de herkomstplaats genoemd: Kopervik, Christiaansand, Goten-
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burg en Westervik. Van het naar herkomst ongenoemde gedeelte 
(20 %) mogen wij aannemen, dat het eveneens uit die streken 
afkomstig was. 

B. HET GERINGE AANDEEL VAN NOORWEGEN 

Het is opvallend hoe weinig Noords hout te Zaandam ter vei
ling kwam (minder dan een half procent van de totale invoer). 
Men had een grotere invoer uit Scandinavie verwacht, vooral uit 
Noorwegen, dat reeds in de middeleeuweIL--tot de houtexpor
terende landen b~hoorde. Ook de door Schreiner 95) gepubli
ceerde gegevens betreffende de omvang van de houtexport der 
Nederlanders uit Noorwegen in de eerste helft der zeventiende 
eeuw, wekten grotere verwachtingen. Uitdiens onderzoekis name
lijk gebleken, dat in het midden der zeventiende eeuw een Neder
landse vloot, 60 it 70 duizend Iasten groot en 387 schepen tel
lende, waarvan o.a. 224 uit Amsterdam, 90 uit Hoorn en 36 uit 
MedembJik, jaarJijks tweemaaI naar Noorwegen voer en daar 
ongeveer 125 duizend lasten hout vandaan haalde 96). Zijn con
clusie Iuidde, dat het tijdperk van 1580-1600 aIs de grootste 
expansietijd van de Noorwegenvaart beschouwd moet worden 
en dat in de eerste helft der zeventiende eeuw het jaarlijks uit
gevoerde quantum constant gebleven was. Hoe is het boven
staande in overeenstemming te brengen met het door mij gevon
den lage percentage van Noords hout, waarin bovendien nog het 
Zweedse aandeeI opgenomen is? Mijns inziens kunnen de vol
gende oorzaken daarvooreen verklaring bieden. 

95) Joh. Schreiner, Die Niederlander und die norwegische Holzausfuhr 
im 17. ]ahrhundert, opstel in ' het Tijdschrift voor Geschiedenis, 4ge ]aar
gang 1934. Dit artikel is een korte samenvatting van zijn proefschrift "Ne
derland og Norge 1625-1650, Trelastutforsel og handelspolitikk" (Oslo 
1933). 

96) Schreiner onderzocht hiertoe de scheepsrollen van de jaren 1647 
en 1648 en de Noorse tolregisters van 1625-1650. 

Een ander door hem ingesteld onderzoek, dat van de rekeningen der 
schippers, die de tol in de Sont en in de havens van Noorwegen in anti
cipatie aan de ontvangers der "convooien en Iicenten" moest!!n betalen, 
heeft waardevolle gegevens geleverd voor de vaststelling van de omvang 
van de houtexport der Nederlanders uit Noorwegen in de zestiger jaren 
der zeventiende eeuw. De uitvoer was, volgens Schreiner, in het vredesjaar 
]663-1664 zeker niet veel groter dan in de jaren 1647-1648. Vgl. Schreiner's 
aangehaald artikel in Tijdschrift voor Geschiedenis ]934, biz. 310. 

I 
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De houte"Port uit Noorwegen moet in de tweede helft der 
zeventiende eeuw een sterke daling ondergaan hebben. Door het 
ongebreidelde kappen was de houtstand, vooral aan de kust, zeer 
achteruitgegaan. Bovendien brak voor Noorwegen na 1660 een 
mercantilistische periode aan. De bossen werden onder bescher
ming gesteld en het hout als grondstof voor de eigen houtzage
rijen gebruikt. Zelfs werd op het einde der eeuw de houthandel 
gemonopoliseerd ten gunste der grootste houtzagerijen 97). De 
export-politiek onderging, ten gevolge hiervan, ingrijpende ver
anderingen. De handel en de scheepvaart, die tot 1650 voorname
lijk in handen der Hollanders waren (ze vervoerden ook Noorse 
goederen in <lienst van andere landen), maakten zich in de tweede 
helft der zeventiende eeuw, me de onder invloed der Acte van 
Navigatie, in toenemende mate onafhankelijk van het buitenland. 
Aan deze factoren zal het toe te schrijven zijn, dat de invoer van 
Noors hout in de Republiek terugliep. Op de Zaanse houtveilingen 
was echter geen sprake van een continue daling van de hout
uitvoer uit Noorwegen, daar zelfs voor het begin der onderzochte 
periode een bijna volkomen ontbreken van Noordse houtwaren 
geconstateerd kon worden. 

Mogelijk is, dat de Zaanse houthandel, als gevolg van zijn 
streven zich van de Amsterdamse houtmarkt onafhankelijk te 
maken, door de machtige invloed van de grote rivaal, stelsel
matig uit de Noorse houthavens geweerd werd en daardoor ge
dwongen was naar andere houtleveranciers uit te zien, die ge
makkelijk gevonden werden in Ouitsland. Oit land toch trachtte 
zich van de rampzalige gevolgen van de dertigjarige oorlog te 
herstellen, zodat de Zaanse kooplieden voordelige contracten 
konden afsluiten met de verarmde landsheren. In Noorwegen 
ctaarentegen namen de Amsterdamse kooplieden door hun in de 
loop der jaren verworven handelsrelaties een zo sterke positie 
in, dat nieuwe gegadigden weinig kans kregen hen daaruit te ver
dringen. Vooral niet in een periode, dat ·hun belangen al geschaad 
werden door de nieuwe Noorse handelspolitiek. 

Bovendien zal het lage importcijfer in niet geringe mate be
invloed zijn door de omstandigheid, dat Noorwegen in hoofdzaak 

97) Vgl. Ewald Bosse, Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der 
Hansaperiode bis zur Gegenwart, I (1916), bIz. 235 vv. 

98) Ewald Bosse, a.w., bIz. 279 v.v. 
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gezaagd hout (grenen- en vurendelen) uitvoerde en voorts slechts 
onbezaagd hout van kleinere afmetingen (ellens, juffers, spar
ren) 98). Het grotere stam- en balkhout was voor de eigen zage
rijen bestemd en bleef binnenslands. Daaraan nu had Zaandam 
jU'ist de groot'ste behoefte, in verband met zijn scheepsbouw en 
houtzagerijen. Voor Amsterdam, dat meer dan de helft van het 
gei'mporteerde hout weer naar het buitenland verhandelde, waren 
de delen handelswaar 99). 

Al is dan de onbeduidende rol, die Noorwegen op de Zaanse 
houtmarkt speelde, m.i. aan interne binnenlandse oorzaken toe 
te schrijven, toch is het feit onloochenbaar, dat dit land als hout
leverancier voor de Nederlandse markt in de loop der tijden 
belangrijk aan betekenis heeft ingeboet. Zelfs al in de tweede 
he 1ft der zeventiende eeuw, maar vooral in de eerste helft der 
achttiende werd het verdrongen door Duitsland, dat na de dertig
jarige oOrlog het aanzienlijkste houtproducerende land werd, dank 
zij zijn uitgestrekte wouden, die pas na de terugkeer van ge
ordende toestanden ten volle voor de houtexport geexploiteerd 
konden worden. 

C. VERSCHUIVING IN DE PRODUCTIEGEBIEDEN 

Zoals uit tabel IIIb bJijkt, valt aan het einde der zeventiende 
eeuw de verschuiving waar te nemen, waarover reeds eerde'r ge
sproken werd, J.1. een toenemende concentratie van de houthandel 
in het Rijngebied ten koste van het Noora- en Oostzeegebied. Van 
de percentages van Rijns en Oosters hout, die in de periode 1685-
1689 resp. 3.89 en 2.42 van het totale Rijns-Oo'sterse hout in de 
periode 1655-1714 waren en in de volgende vijf jaar (1690-1694) 
resp. 8.71 en 6.55, daalde het percentage Oosters hout in de 
periode 1695-1699 zeer aanzienlijk tot 0.66, terwijl dat van Rijns 
hout zich ongeveer op dezelfde hoogte handhaafde: 7.75. De 
verhouding werd nog ongunstiger in de periode 1700-1704: n.1. 
9.22 % Rijns en 0.42 % Oosters, en kon zich in de beide volgende 
periodes niet herstellen: 19.56 % en 1.39 % voor de eerste daar
van, 28.08 % en 3.12 % voor de tweede. Wij zien dus in twintig 
jaar tijds een definitieve verschuiving van een ongeveer geJijk-

99) Mede in verb and met deze kwestie moet het wenselijk geacht wor
den niet langer met een onderzoek der Amsterdamse houtveilingen te 
wachten. 
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TABEL IIIb. 
VIJFJAARLljKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS V AN RIjNS EN 

OOSTERS HOUT, 1655-1714, TOTAAL EN PERCENTAGES 

Opbrengst I % 
Per 

I 
van 5-jaarlijkse I van totale a) vijf jaar Rijns Oosters opbrengst opbrengst 

f % f % Rijns Oosters Rijrts Oosters 

1655-59 10.894 0.2 - - 100 - 0.17 -
60-64 64.674 1.2 - - 100 - 1.- -
65-69 219.030 4.- 7.782 0.8 00.6 3.4 3.39 ~0.12 

70-74 22.825 0.4 - - 100 - / 0.36 -
75-79 141.291 2.6 6.966 0.7 95.3 4.7 2.19 0.11 
80-84 28.184 0.5 29.892 3.- 48.5 51.5 0.43 0.46 
85-89 251.156 4.6 156.468 15.9 61.6 38.4 3.89 2.42 
90-94 562.255 10.2 422.860 43.1 57.1 42.9 8.71 6.55 

1'-
95-99 500.324 9.1 42.327 4.3 92.2 7.8 7.75 0.66 

1700-04 595.868 10.9 26.802 2.7 95.7 4.3 9.22 0.42 
05- 09 1.262.688 23.- 90.233 9.2 93.3 6.7 19.56 1.39 
10-14 1.813.901 33.1 201.870 20.6 90. 10. 28.08 3.12 

1655-1714 5.473.090 100 985.200 100 84.7 15.3 84.75 -15.25 

a) N.B. De gezamenlijke opbrengst van Rijns en Oosters hout be
draagt f 6.458.290, d.i. 94.3% van de totaalopbrengst van alle hout
groepen in deze peri ode. 

waardige positie van Rijns en Oosters hout naar een alles .over
heersende positie van het Rijnse hout, waarvan de invoer 10 a 
15 maal zo groot was als van het Oosterse. Hieraan waren de 
internationale toestanden voor een groot deel debet. De span
ningen rondom de uiterst belangrijke Oostzee, die na de eerste 
Noordse oorlog nooit geheel verdwenen waren, verloren lang
zamerhand weer hun latente karakter en aile voortekenen wezen 
op een snel naderende crisis: de tweede Noordse oorlog van 1700-
1721. Daar van de Amsterdamse houtveilingen · van die tijd niets 
bekend is, kon niet worden nagegaan, of deze tendens ook daar te 
bespeuren was, zodat niet aileen van een typisch Zaans, maar van 
een algemeen verschijnsel gesproken kon word,en. Mogelijkerwijze 
speelden ook hier, evenals bij de kwestie van het Noorse hout, 
locale oorzaken een rol. 

/ 
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GRAFJEK 8 

VljFjAARLIjKSE PERCENTAGES VAN DE OPBRENGST IN 
GULDENS VAN RIJNS EN OOSTERS HOUT IN DE TOT ALE 

OPBRENGST 1655-1714 

D. DE VROEGERE PRODUCTIEGEBIEDEN 
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Het hout werd en wordt nog vanuit heJ binnenland langs de 
rivieren naar de uitvoerhavens in de Oost- en Noordzee gebracht 
en vandaar per schip verder naar ons land getransporteerd. Het 
Jang§ de Rijn aangevoerde hout kwam hier in vI otten aan. Nu is 
het een geJukkige omstandigheid, dat in de veiJboeken niet aileen 
de soort, maar ook meestaJ de herkomst aangeduid is in de naam, 
want daardoor werd het mogelijk een overzichtskaart van de hout
productiegebieden samen te steIJen. 

In het algemeen werd het hout genoemd: 
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1. naar het land of de landstreek, waar het groeide; 
2. naar de rivieren, waarlangs het vervoerd werd; 
3. naar de plaatsen, waar het verkocht, vervlot of verscheept 

werd. 

Hieronder volgen nu voor elk der houtgroepen de plaatsen van 
herkomst met de jaren, waarin zij voor het eerst in de veilboeken 
aangetroffen wer<den (enkele uit de notariele protocollen) 100). 

I 

1(0) Hoewel ik noch in de veilboeken noch bij mijn vondsten in de 
notariele protocollen de naam Zwarte Woud aantrof, moet dit gebied in de 
achttiende eeuw als leverancier van grenen- en vurenstammen voor de 
Zaandamse houtmarkt ongetwijfe\d een rol van betekenis hebben ge
speeld, zoals kan blijken uit de dissertatie (handschrift) van W. W. Fuchs: 
Waldwirtschaft und Holzhandel im Gebiet des badischen Schwarzwalds 
yom 13.-19. Jahrhundert (Heidelberg 1924). 

De houthandel en vooral de houtvlotterij in het Zwarte Woud, uitge
oefend door plaatselijke organisaties (Schiffergesellschaften) , dateerden 
reeds uit de middeleeuwen en waren hoofdzakelijk geconcentreerd in de 
dalen van de Kinzig (verzamelpunt Straatsburg), de Murg (Spiers) 
en de Enz (Ptorzheim). Volgens den schrijver moet echter aangenomen 
worden, dat v66r de zeventiende eeuw de afzetmogelijkheden van dit hout 
niet verder noordwaarts reikten dan tot Mainz en Bingen, in verband 
met de concurrentie van de nederrijnse houthandel. Pas na de stichting van 
de stad Mannheim in 1607 kreeg de houthandel een grotere uitbreiding in 
die richting, enerzijds door de gunstige ligging van deze stad ten opzichte 
van de nederrijnse houtmarkt, anderzijds door de nauwe betrekkingen 
van Holland met den stichter van de stad. 

Langzamerhand werd Mannheim het verzamel- en middelpunt van de 
gehele houthandel in het Zwarte Woud en vooral van de export naar 
Holland. Fuchs noemt als beginjaar van de "Holliinderholz"handel het jaar 
1691, een tijdstip, dat merkwaardigerwijze samenvalt met de snelle op
komst der Zaandammer houtv·eilingen. Hij verklaart de grote belang
stelling van Holland voor de grenen- en vurenstammen (Kiefern en Fich
ten) uit het Zwarte Woud uit de sterk gestegen behoefte aan hout voor 
de scheepsbouw, vooral nadat, tengevolge van de Noordse oorlog, de 
Scandinavische landen en Finland als houtleveranciers een onzekere 
factor geworden waren (biz. 75). 

Na een tijdeJijke stilstand in de Spaanse Successie-oorlog kan de han
del in "HolUinderholz" zich vele tientallen jaren lang ongestoord ont
wikkelen en bereikte in het midden der achttiende eeuw zijn hoogste bloei. 
Hoewel volgens het destijds geldende mercantilistische principe de uitvoer 
van grondstoffen nadeJig werd geacht en zoveel mogeJijk moest worden 
verboden, gat men, aangelokt door de hoge houtprijzen en concessiegelden, 
die de Hollanders boden, het "Holliinderholz" een uitzonderingspositie in de 
landelijke verordeningen door het als "Fertigprodukt" te behandelen. Ook 
de schippers Iieten om gelijke redenen een aantasting van hun atoude 
privilege toe. Het heette bij hen: "Hollanderwar' ist extra Handel" , 
(btz. 76). 
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1. landen of landstreken 

Houtgroep 

" 
" 
" 

Houtwaren: 

2. rivieren 

Houtgroep 

Houtgroep 

" 
" 

I: 'Frans "Glaphout" (1676), Hollands "claphout" 
(1676) 

II: Noords (1680), Sleeswijk (1711) 
III: Oosters (1714) 
IV: "N oortse" (1671), "Sweetse" delen (1687) 

"Pruysse" delen (1720), Boheemse eiken plan
ken (1734) 
Saksen en Bohemen (Not. Prot. 1728) 
Lotharingen (Not. Prot. 1682), Oostenrijk (1740) 

I: Rijns (vanaf 1666), Lippe (1679), Wezer (1687), 
Saar (1716) (Not. Prot. 1685) 

II: Stolpe (1675), Rijns (vanaf 1678), Laan (Not. 
Prot. 1685), Lippe (Not. Prot. 1746) 

III: Eider (1703), Rij ns (vanaf 1705) 
IV: geen riviernamen 

Houtwaren: Main (Not. Prot. 1668), Moezel (Not. Prot. 
1683), Saar (Not. Prot. 1682) 

3. steden (plaatsen) 

Houtgroep I: Aan de mond vjd Pregel: Koningsbergen (1669) 
" (" " "Duna: Riga (1675) 
" " " "Wezer: Bremen (1679) 

Colmar (Not. Prot. 1685), vele plaatsnamen aan 
de Rijn ten zuiden van Koblenz (Not. Prot. 
1685) 
gebied langs de Lippe: Munster (1692) 
aan de mond van de Lippe: Wezel (1693) 

Houtgroep II: aan de Finse Golf: Wi borg (1731), Narva 
(1731) Helsingfors (1732) 
aan de mond van de Weichsel: Danzig (1766) 
gebied tussen Octer en Elbe: Ruppin (1686), 
Serlijn (1687), Dessau (1692) 
aan de mond vjct Elbe: Harburg (1675), Ham
burg (1678 grenen, 1686 eiken) 



OVERZICHTSKAART VAN DE IN DE VEILBOEKEN GENOEMDE 
HERKOMSTPLAATSEN VAN HET IN ZAANDAM GEVEILDE HOUT 

IN HET TIjDVAK 1655---1811 
(NAAR PLAATSEN, RIVIEREN EN LANDSTREKEN) 

HOUTGROEP I (Wagenschot enz:) 
P I a at sen: Konin\gsbergen, Riga, Bremen, Munster, Wezel, Kolmar. 
R i vie r e n: Rijn, Saar, Lippe, Lahn, Main, Moezel, Wezer. 

HOUTGROEP II (Balken, masten enz.) 
P I a a t sen: Finse Golf: Wiborg, Helsingfors, N arwa. Weichselgebied: 

Danzig. Elbe-Odergebied: Dessau, Berlijn, Ruppin. Elbe: Hamburg, 
Harburg. Wezer: Bremen. Lippe: Munster, Wezel. Noorwege* Koper
fick. 

R i vie re n: Stolpe, Rijn. 
Lan d s t r e e k: Noorwegen, Oostenrijk, Sleeswijk. 

HOUTGROEP III (Kromhout, knies enz.) 
P I a a t sen: Hamburg, Itzehoe. 
Rivieren: Eider, Rijn. 

HOUTGROEP IV (Planken en delen) 
P I a a t sen: Riga, Narwa. Duitsland: Koningsbergen, Maagdenburg, 

Hamburg, Harburg. Zweden: Westerwik, Kalmar, Gotenborg. Noor
wegen: Koperfick, Christiansand, Drontheim. 

Lan d s t r e e k: Saksen, Pruisen, Bohemen. 
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Houtgroep 

" 

Houtwaren: 

aan de mond v/d Wezer: Bremen (1691) 
gebied langs de Lippe: Munster (1680) 
aan de mond vjd Lippe: Wezel (1701) 
Zuid-Noorwegen: Koperfick (1689, grenen en 
vuren) , 

III: Hamburg (1742), Itzehoe (1773) (gelegen in 
Holstein aid bevaarbare Star, bij de mond vjd 
Elbe) 

IV: in de BaItische statet:I: Riga (1720, planken en 
delen), Narwa (1687, delen) 
in Duitsland: Koningsbergen (1680, planken), 
Maagdenburg (1687, delen), Hamb~rg (1687, 
planken), Harburg (1691, planken) 
in Zweden: Westervik (1689, delen), Gotenburg 
(1694, delen), Kalmar (1697, delen) 
in Noorwegen: Koperfick (1674, delen), Chris
tiaansand (1687, delen), Drontheim (1716, 
delen) 
Hamburg en Harburg (Not. Prot. 1728) 101) 

/ 
Van de volgende namen kon de betekenis niet verklaard wor-

den. Vermoedelijk echter zijn er plaatsnamen in verborgen: Vlee": 
kerse balken (1657), Vleckerse lO-ellens (1687), Vlekkerse gre
nen- en stolpbalken (1732), Outsoense 102) delen (1674), Out
soense houtIast (1698), Maerdouse balken (1680), Noorts west
rijfse eiken en grenen houtwaren (1680), Schausternijse stolp
balken (1701), Brantheitse grenen balken (1713 en nadien her
haaldelijk), Westwaldse vurenbalken (1739). 

101) Van IJk noemt als herkomstgehied van het bij de scheepsbouw 
gebruikte hout: "Noorwegen, Sweeden, Denemarken, Pomeren, Pruissen, 
Poolen, Lyf- en Courland, mitsgaders andere in de Oost- of Beltysche 
Zee gelegene kusten en eylanden". Als stad of plaats "alwaar het ver
kogt, vervlot of verbodemt word", vermeldt hij "Ootenburg, Danzig, 
Berlyn, Drontheim, Koperwyk, Pernau, Hamburg, Bremen, Deventer, 
Wezel, Namen", wat dus overeenstemt met de in de veilboeken genoemde 
plaatsen. 

102) Vgl. E. Bosse, Norwegens Volkswirtschaft I, bIz. 288. Soon in 
het ambt Akershus (Zuid-Zweden) wordt hierin een houtuitvoerplaats 
genoemd, die van oudsher door de Hollanders geprefereerd werd. Mis
schien ook is de naam, die slecht leesbaar is, op te vatten als een ver
bastering van Ore Sund = de Sont. 
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E. VERGELlJKING MET DE TEGENWOORDIGE TOESTAND 

Vergelijken wij nu de herkomstgebieden van ons hout uit de 
zeventiende en achttiende eeuw met die van tegenwoordig, dan 
valJen ons drie punten van verschil op: ' 

1°. , in Zweden en Rusland Jiggen nu de voornaamste productie-
gebieden noordelijker, waar de uitvoerhavens SundsvalI, Ar
changel en Onega zijnj 

2°. Duitsland is als hoofdleverancier weggevallen, daar het, on
danks zijn nu nog grote houtrijkdom, zelf houtimporterend 
land geworden is, als gevolg van het geweldige industrialisa
tieproces der negentiende en twintigste eeuw. De houtpro
ductiecentra liggen tegenwoordig verder verwijderd van ons 
land, nJ. in Centraal-Europa (Polen, Hongarije, Slavonie). 

3°. ook andere werelddelen, vooral Amerika, nemen aan het pro
ductieproces deel en levereD aanzienIijke hoeveelheden hout. 

Deze drie verschillen vertonen aIle een geIijke tendens, nJ. een 
verschuiving naar de peripherie, waardoor de afstand tussen het 
houtimporterende land en zijn productiegebieden groter gewor
den is, welk nadeel echter door het snellere en goedkopere trans
port gecompenseerd wordt. 

J 



V. DE AANVOEREN, OPBRENGSTEN EN PRIJZEN 

Reeds eerder is er gelegenheid geweest te wijzen op de moei
Iijkheden, die zich voordeden bij het maken van een enigszins 
Qverzichtelijke indeling van het in de veilboeken genoemde hout. 
Op praktische gronden werd een indeling gekozen, die als het 
ware door de veilingen zelf werd aangegeven, n.l. een in de 
houtgroepen volgens het veilingtype. Dit bracht voor het ver
zamelen en uitwerken der gegevens niet geringe voordelen met 
zich rnee. Een daarvan was, dat aan het verb and tussen veiling 
en houtsoort vastgehouden kon worden, waardoor gemakkelijk 
'hanteerbare namen als wagenschotveiling en balkenveiling ter 
beschikking kwamen. Een nadeel was echter het grote verschil 
in structuur der houtgroepen, dat vooral bij het same,nstellen der 
thans te bespreken tabellen duidelijk aan het Iicht treedt. Im
mers, zowel het aantal houtsoorten als de vormen, waarin het 
hout voorkwam, Hepen sterk uiteen, evenals de gebieden van her
komst. De tabellen laten dit duidelijk zien. Daarbij kwam nog, 
dat de volledigheid en de betrouwbaarheid en niet te vergeten de 
belangrijkheid van het materiaal voor de groepen onderling vaak 
verschilden, hetgeen eveneens de gewenste eenheid in de methode 
van bewerking schaad de en aanleiding gaf tot inconsequenties. 
Getracht is evenwel deze laatste binnen redelijke grenzen te 
houden. 

DE INDELING DER -TABELLEN 

De tabellen en grafieken, die ons inlichten over de aanvoeren, opbreng
sten en prijzen. vallen uiteen in twee groepen: 
a. de algemene tabellen (IV-VI) met totaalopbrengsten van al het ge

veilde hout gedurende de periode 1655-1714, benevens de gemiddelde 
opbrengsten per veiling; 

h. de bijzondere tabellen (VII-X), die betrekking hebben op de afzonder
lijke houtgroepen. 
Met uitzondering van tabel IV, die nodig was voor het maken van de 

grafiek (9) der jaarlijkse opbrengsten, zijn de opbrengsten steeds vijf
jaarlijks met het oog op de omvang der tabellen. Het nadeel hiervan is, 
dat de verschiIlen tussen de afzonderlijke jaren verloren gaan. Om toch 
nog iets van die verschillen te doen uitkomen, is grafiek 9 gemaakt. 
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Bij de bijzondere tabellen zijn in het algemeen twee reeksen te onder
scheiden. In de eerste is, waar het mogelijk en wenselijk was, getracht de 
voJgende gegevens te verwerken: 
1. de hoeveelheid ter veiling gebracht hout (aanvoer); 
2. de hoeveelheid, die daarvan verkocht werd (verkoop); 
3. de opbrengst van het verkochte hout in guldens (bij wagenschot aileen 

in £ vlaams); 
4. het percentage, dat verkocht werd; 
~. de gemiddeJde prijs per stuk. 

Hierbij kon tengevolge van het eerder genoemde verschil in structuur 
bij de houtgroepen een consequente behandeling van de voorste kolom 
niet bereikt worden, zodat bijv. een inconsequentie opgemerkt kan worden 
tussen tabel VII en VIII. Practische overwegingen golden hier het zwaarst. 

Ook de uitwerking van de gemiddelde prijzen per stuk is voor aile 
houtgroepen niet dezelfde geweest. Ondanks het belang van gemiddelde 
prijzen van hout voor de wetenschap 1(0) moest voor de baJken, een vaag 
en veelomvattend begrip, van het geven van vijfjaarlijkse gemiddeJde prij
zen worden afgezien. Bij de hier toegepaste, tamelijk grove indeling der 
houtgroep II en de verdeling in vijfjaarlijkse perioden zouden de fijne 
prijsnuances, waar het juist om gaat, niet tot hun recht komen of ver
loren gaan. Voistaan werd met de gemiddelde prijzen voor het gehele 
tijdvak, met alsl aanvulling die van de perioden v66r. en na 1700. Het 
wagenschot daarentegen kenmerkte zich door een zekere eenheid en vast
heid van begrip en is, vooral ook doordat het gedurende de hele periode 
voorkwam, een waardevolle bron voor prijsonderzoek. Daarom hebben 
de gemiddelde prijzen, hoewel vijfjaarlijks, hier wei waarde en zij zijn 
dan ook in een der tabellen (VII) opgenomen. 

Een tweede reeks tabeJlen geeft de totale opbrengsten van de naar her
komst onderscheiden houtsoorten , van een bepaalde houtgroep. Hieruit 
zijn ook de vroegere soort- en herkomsttabellen (II en III) voortgekomen. 

De tabel VIlla ten slotte dankt haar ontstaan aan een tijdens het onder
zoek gerezen vraag, ter beantwoording waarvan een vergelijlcing van de 
peri ode voor en na 1700 opheldering kon verschaffen. 

A. DE TOTALE OPBRENGSTEN 

Vit de vroeger besproken tabellen en grafieken is reeds, aan de 
hand van het jaarlijks aantal veiIingen in grote lijnen de ontwik
keIingsgang van de Zaandamse houthandel komen vast te staan. 
Het daarbij verworven beeldzal door grafiek 9 geen principiele 
wijziging ondergaan, maar weI nog verscherpt kunnen worden. 

In de periode, die gekarakteriseerd werd als die van het weife
lend begin, met de vele veilingloze jaren, vertoonden de jaarlijkse 
opbrengsten grote schommelingen. Zo werd in 1665 een omzet 

103) Ter completering van de ontbrekende gegevens voor het hout, 
dat aan de Amsterdamse beurs niet verha!1deld werd en dus niet in de 
prijslijsten voorkwam. 

Zie hiervoor Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, bIz. XLVII. 
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TABEL IV 

JAARLlJKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS V AN HET HOUT IN 
DE PERIODE 1655-17141) 

Jaar 
Opbrengst 

Jaar 
Opbrengst 

Jaar 
Opbrengst 

/ / / 

1655 2.280 1675 198 1695 125.729 
56 - 76 - 96 27.928 
57 9.010 77 54.034 97 156.822 
58 - 78 43.333 98 223.196 
59 - 79 59.952 99 48.253 

1660 - 1680 18.755 1700 266.717 
61 - 81 38.516 01 75.222 
62 35.838 82 - 02 113.019 
63 28.836 83 8.541 03 122.949 
64 - ( 84 20.079 04 108.176 

1665 103.680 1685 6.055 1705 284.644 
66 77.694 86 65.000 06 232.307 
67 - 87 87.457 07 88.952 
68 - 88 146.159 08 297.623 
69 46.881 89 120.991 09 532.030 , 

1670 3.092 1690 132.670 1710 539.683 
71 19.494 91 287.496 11 439.231 
72 - 92 231.051 12 379.875 
73 5.341 93 213.569 13 336.224 
74 5.452 94 202.405 1714 372.940 

I) De totale opbrengst is /6.845.379. 

GRAFIEK 9 
JAARLlJKSE OPBRENGST IN GULDENS VAN HET HOUT IN 

DE PERI ODE 1685-1714 
(LOGARITHMISCHE SCHAAL) 
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van ruim ,honderd duizend gulden bereikt, een record voor die 
jaren, dat pas door de opbrengst van 1688 geslagen kon worden. 
De zeventiger jaren daaren'tegen kenmerkten zich door lage om
zetten, die echter in de depressieve periode 1680-1683, waarin 
1682 in ·het geheel geen veilingen had, in onbeduidendheid nog 
overtroffen werden. De jaarlijkse opbrengsten (tabel IV) tonen 
dus nog duidelijker dan het aantal houtveilingen het intermitte
rende karakter van deze gehele beginperiode aan. 

Daarna brak met het jaar 1686 een geheel andere peri ode van 
ontwikkeling zich baan, n.l. die van de snelle groei (1686-1704). 
Graiiek 9 geeft een duidelijk beeld van deze groei in haar ver
schillende phasen 104). 

Zoals wij zien, verliep de ontwikkeling niet regelmatig, maar 
met schokken. Na een zeer plotseling inzettende, snelle stijging 
der veilingopbrengst braken acht jaren aan, waarin de hout
handel zich krachtig ontplooide. De omzetten stegen weer tot 
boven honderd duizend gulden per ,jaar en bereikten in 1691, 
het eerste topjaar, zelfs meer dan het dubbele daarvan. Na een 
uiterst scherpe daling in het jaar 1696 volgden goede en slechte 
jaren elkaar in snelle afwisseling op. Deze felbewogen tijd werd 
gevolgd door een paar jaren van betrekkelijke rust, waarin als 
het ware de energie verzameld werd voor de krachtsontplooiing, 
die de bloeitijd te zien zou geven. Na nog enige strubbeling in 
1707 werd in het jaar daarop voor het eerst de opbrengst van 
1691 geevenaard en in de volgende twee jaren werd zelfs het 
dubbele daarvan bereikt. Deze buitengewone activiteit hield ech
ter niet stand. In de jaren na 1710 trad een geleidelijke daling 
in, die tot 1714 duurde. 

Met dit jaar, dat een hernieuwde opleving te zien gaf, werd 
het onderzochte tijdvak besloten. Oat het hoogtepunt van de ont
wikkeling hiermee nog niet bereikt was, blijkt uit het toenemend 
aantal veilingen, gepaard gaande met een stijging in de gemid
·delde opbrengst per veiling, zoals duidelijk in de divergentie der 
beidecurven (grafiek to) tot uiting komt. De bloeitijd was nu pas 
goed begonnen en zou, met de nabloeitijd meegerekend, nog der
tig jaren duren. 

Omtrent de factoren, die in de zojuist besproken jaren de ont-

104) Zij werd op logarithmische schaal getekend, teneinde de rela
tieve voor- of acbteruitgang beter te doen uitkomen. · 

r 
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wikkeling bepaald hebben, tast men min of meer in het duister. 
Ten dele zullen oorlogsgebeurtenissen hun invloed hebben doen 
gelden; in het bijzonder de houtmarkt toonde zich steeds zeer 
gevoelig daarvoor, in verband met de stagnatie in de aanvoer van 
het hout. Zij bieden een aannemelijke verklaring voor de plotse
linge diepe inzinkingen van bepaalde jaren. Waar het echter 
langere perioden meteen bepaalde stijgende of dalende tendens 

GRAFIEK 10 
AANTAL VEILINGEN EN OPBRENGSTEN IN GULDENS VAN HET 

HOUT IN TOTAAL PER VIJF JAAR 1655-1714 
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betreft, moet eerder aan een samenhang met het algemeen con
junctuurverloop van die tijd gedacht worden. Zo valt het op, dAt 
de perioden 1690-1694 'en 1710-1714, die bekend staan als uit
gesproken speculatief, evenals de jaren 1715-1724 met hun over
specula tie 105), ook ,in de ontwikkeling van de Zaandamse hout
handel duidelijk naar voren treden .... 

Tot nu toe werd aileen over de totale opbrengsten der hout
veilingen gesproken. De ontwikkeJing voltrok zich echter niet bij 
aile houtgroepen op dezelfde wijze. Daarom is in dit verband een 

1(0) Vgl. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, bIz. CVI. 
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beschouwing Op haar plaats over de twee houtgroepen, die bijna 
de gehele fotale opbrengst (97 %) leverden, teneinde te zien, 
hoe de twee samenstellende delen zich in dat geheel gedroegen, 
of anders gezegd, uit welke twee componenten de resultante was 
samengesteld. Bij de hespreking der bijzondere tabellen zal dan 
-het spel der componerende krachten in het inwendige der hout
groepen nagegaan worden, in het bijzonder van de dennen- en 
grenenbalken in houtgroep II. 

Vergelijken wij in tabel V de percentages der opbrengsten van 
het wagenschot en de balken, dan zien wij een merkwaardige ver
schuiving optreden. In de peri ode 1685-1689 was de wagenschot
opbrengst nog ruim driemaal zo groot als die der balken, in de 
daaropvolgende benaderde de balkenopbrengst die van het wagen
schot zeer dicht, waarna de verhouding zich weer ten gunste van 
eerstgenoemd hout wijzigde. In de jaren 1700-1704 bracht dit 
tweemaal zo veel op als de balken. Toen echter begonnen de 
balken op te dringen. Het overwicht van deze veilingen werd ten 

TABEL V 
VIJFJAARLIJKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS DER VIER HOUT

GROEPEN, AF~ONDERLIJK EN TOT AAL, BENEVENS 
PERCENTAGES, 1655-1714 

Houtgroep 

I II III IV ( tim IV 
Per 

% % % % % vijf jaar 
f 'i:..: f .:..: f 'i:..: f t:..: f .. . 

".0 ".0 :1.0 ".0 --"0. !!.o. "0. ".0 ~o. ..... 0. J;o J,o J,0 J;o ~o 

1655-59 10.688 94.2 622 5.5 - - - - 11.290 0.16 
60-64 64.674 100 - - - - - - 64.674 0.94 
65-69 226.812 99.4 226 0.1 - - 1.217 0.5 228.255 3.32 
70-74 19.494 58.4 12.192 36.5 - - 1.693 5.1 33.379 0.49 
75- 79 132.868 84.3 21.195 13.5 - - 3.458 2.2 157.517 2.3C 
80-84 45.414 52.6 25.917 30.4 13.275 15.5 1.285 1.5 85.891 1.24 
85-89 311.916 73.4 101.460 23.8 3.557 0.8 8.729 2.0 425.662 6.22 
90-94 563.628 52.8 452.197 42.4 41.572 3.9 9.794 0.9 1.067.191 15.&.; 
95-99 341.646 58.7 214.199 36.8 22.558 3.9 3.525 0.6 581.928 8.5C 

1700-04 455.334 66.4 215.377 31.4 14.130 2.0 1.242 0.2 686.083 1O.<?~ 
05-09 710.838 49.5 680.599 47.4 31.852 2.2 12.267 0.9 1.435.556 20.~ 
10-14 578.088 28.0 1.455.560 70.3 32.725 1.6 1.580 0.1 2.067.953 30.2~ 

i-

1655-1714 3.461.376 3.179.544 159.669 44.790 6.845.379 100 

% der 50.57 46.45 2.33 0.65 100 totale opbrengst 

.. 
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GRAFIEK 11 
VIJFJAARLlJKSE OPBRENGST IN GULDENS VAN DE VIER HOUT

GROEPEN, TOT AAL EN AFZONDERLlJK, 1655-1714 
(LOGARITHMISCHE SCHAAL) 
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slotte zo groot, dat zij het ton eel volkomen beheersten. In de 
laatste twintig jaren was de omzet van het wagenschot slechts 
verdubbeld, terwijl die der balken veertien maal zo groot gewor
den was. Van de twee millioen gulden, die het geveilde hout in 
de periode 1710-1714 opbracht, was driekwart gedeelte afkom
stig van de balken. Een treffend bewijs, hoe snel en ingrijpend 
de structuurveranderingzich voltrokken had. 

De gemiddelde prijzen per stuk en de gemiddelde opbrengsten 
van een veiling stellen ons door een eenvoudig rekensommetje in 
staat te .bepalen hoe groot het aantal wagenschotten en balken 
was, dat gemiddeld op een veiling verhandeld werd. Bij bereke
ning ~06) hlijkt het voor wagenschot enz. -+- 1500 stuks te zijn 
en voor de balken ± 600 107). In het algemeen was een veiling 
gebonden aan een bepaalde omvang, die niet overschreden werd. 
Bij een zeer grote aanvoer maakte men Hever twee of drie veilin
gen daarvan. Ook aan het aantal stuks per nummer was een 
limiet gesteld. Het varieerde voor debalken van 5 tot 9 en voor 
het wagenschot was het maximaal 61 (een "schock"). Een voort
gezet onderzoek van de peri ode na 1714 bevestigde dit laatste 
ook voor de gehele achttiende eeuw. Hierbij werd tevens gelet op 
de prijzen per stuk, om te zien of de tendens tot stijging, die, 
zoals wij later zullen zien, van 1700-1714 voor het Rijnse dennen
en grenenhout te constateren viel (tabel VIlla), zich zou voort
zetten. Hiervan bleek niet vee!. Pas aan het einde der achttiende 
eeuw, in de Franse tijd, was een aanzienlijk hoger prijspeil op te 
merken 108). 

106) Daar op een wagenschotveiling tevens pijp- en vathout voor
kwamen, in de verhouding 77 : 13 : 10 wat de opbrengst betreft (zie tabel 
VII), en de gemiddelde prijzen per stuk voor deze drie soorten resp. 
£ v!. 3.98, £ v!. 1.92 en £ v!. 1.08 waren, dus ongeveer in de verhouding 
4: 2: 1, wordt de gemiddelde prijs per eenheid als voIgt: 

77 x 4 + 13 X 2 + 10 x 1 
------------ £ v!. = 3.44 £ v!. = f 20.64 

/ 100 
Bij een gemiddelde veilingopbrengst van f 30.631 (tabel VI) betekent 

dat circa 1500 stuks wagenschot, pijphout en vathout. 
Bij de balken is dll uitkomst eenvoudig f 11.520 : f 20 = bijna 600. 
107) De aankondiging in. de veilboeken is hiermede in overeenstem

mingo Telkens wordt daar gesproken van een ,.extra-ordinaire" partij van 
500, 600 of 700 Rapijnse, Berlijnse of Rijnse ,balken. 

108) Zo werden in, 1806 op 21 November 18 wagenschotten verkocht 
voor £ v!. 550 en 21 wagenschotten voor £ v!. 720. Dit komt dus overeen 
met f ISO a f 210 per wagenschot d.i. ongeveer tienmaal de normale prijs. 
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TABEL VI 

Per 
vijf jaar 

1655- 59 

60- 64 

65- 69 

70- 74 

75- 79 

80- 84 

85- 89 

9O~ 94 

95- 99 

1700- 04 

05- 09 

10- 14 

1655- 1714 

1715-1811 

OEMIDDELDE VIJFJAARLlJKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS PER VElLINO, 
TOTAAL EN VAN HOUTGROEP I EN II. 1655-1714 

HOUTGROEP 

I tim IV I II 

Opbrengst Opbrengst Opbrengst 

Aantal Gemiddeld Aantal Gemiddeld Aantal Gemiddeld 
veilingen Totaal per veiling veilingen Totaal per veiling veiIingen Totaal per veiling 

f f f I f f f 
3 11.290 3.763 2 10.688 5.344 1 622 622 

3 64.674 21.558 3 64.674 21.558 - - -
10 228.255 22.825 9 226.812 25.201 1 226 226 

5 33.379 6.676 1 19.494 19.494 3 12.192 4.064 

14 157.517 11 .251 7 132.868 18.981 7 21.195 3.028 

17 85.891 5.052 3 45.414 15.138 10 25.917 2.592 

34 425.662 12.519 12 311.916 25.993 14 101.460 7.247 

78 1.067.191 13.682 20 563.628 28.181 41 452.197 11.029 

45 581.928 12.932 10 341.646 34.104 30 214.199 7.140 

51 686.083 13.453 18 455.334 25.296 19 215.377 11.336 

101 1.435.556 14.213 19 710.838 37.412 58 680.599 11.734 

122 2.067.953 16.950 9 578.088 64.232 92 1.455.560 12.789 

483 6.845.379 14.173 113 3.461.376 30.631 276 3.179.544 11.520 

1.047 - - - - - - - -
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B. OPBRENGSTEN EN HERKOMST DER HOUTGROEPEN 

Tot :houtgroep I behoort als verreweg de belangrijkste onder
groep het wagenschot met meer dan driekwart van de totale op
brengst. Het kwam reeds op de eerste veiling voor. Het grote 
verschil in de beide helften der peri ode 1655-1714 treedt scherp 
aan de dag: in de eerste helft sterke schommelingen in de nog 
bescheiden aanvoeren met lage prijzen, in de tweede daarentegen 
een grote stabiliteit in de omvang der aanvoeren, waarop aIleen 
de verrassende hausse van de periode 1700-1704 een uitzondering 
maakte. Verder prijzen, die ongeveer het dubbele waren van 
voorheen. 

Over de mogelijke oorzaken hiervan kunnen slechts vermoedens 
geuit worden. Ze kwamen reeds eerder ter sprake. WeI valt het 
op, dat het wagenschot in de bijzondere perioden 1690-1694 en 
1710-1714 met haar algemene tendens tot prijsstijging 109) ook 
de hoogste gemiddelde prijzen (resp. £ v!. 5.71 en £ vI. 5.27) 
vertoonde, hetgeen zou wijzen op verband met de algemene con
junctuur. Maar tevens ziet men, dat de periode 1705-1709, met 
in het algemeen meer normale prij'Sindices 110), een lIlog hoger 
gemiddeld prijsniveau had (£ vI. 5.32) dan 1710-1714. Hier zou 
ook een andere factor in het spel kunnen zijn, n.l. de samenstel
ling van het prijsgemiddelde. Het wagenschot namelijk was, zoals 
tabel VIIb laat zien, afkomstig uit verschillende gebieden, die, 
wat hun betekenis als leverancier voor hlagenschot betreft, nogal 
sterk varieerden 'in de opeenvolgende vijfjaarlijkse perioden. Bet 
Rijnse hout overheerste echter in alleopzichten de andere soor
ten, dus dat uit Bremen, Riga en Koningsbergen. En als het naar 
herkomst ongenoemde hout ook Rijns is geweest, wat onder meer 
op grond van- de prijs aangenomen mag worden, was zelfs 88 % 
van al het geimporteerde wagenschot van de Rijnstreek afkom
stig. Nu Jiepen de gemiddelde prijzen van deze wagenschotsoor
ten (tabel VIla) zeer uiteen; het duurste kwam uit Bremen en 
kostte gemiddeld £ vI. 6.97, de middenprijs £ vI. 3.50 en £ vI. 4 
noteerden de Rijnse en Rigase soorten en ook het naar herkomst 

109) Posthumus, a.w., biz. CVI. Vgl. ook staat III v66r deze bladzijde. 
De ongewogen indexcijfers voor 44 artikelen zijn voor 1690-1694: 124, en 
voor 1710-1714: 141 (basisperiode 1721-1745). . 

110) Het ongewogen indexcijfer (zie vorige noot) was voor 1705-1709 
sJechts 116. 



TABBL VII AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN £ VLAAMS VAN HOUTGROEP I PER VljF jAAR 1655-1714, 
BEN EVENS PERCENT AGES EN GEMIDDELDE PRIjZEN 

HOUTGROEP I 

Wagenschot Pijphout Vathout .... 
'" ... til) 

Per ... ., ... ., ., ~~ CI> C 

"" "" ... "" '0 2:! Aan- Ver- .<:: 
Qj II> Aan- Ver- .<:: 

~~ 
Aan- Ver- .<:: Qj II> 

~ c 
vijf jaar u Op- u Op- u Op- ... Q,I c,o 

koop ~ ""=' koop 0 koop 0 :g :E o .. ~ Q, voer brengst "" ... voer .lo: brengst eli. voer 
~ brengst 1-.0 > 0 's "" .. 's "" Q, 

in in CI> ., in in CI> ., in in CI> ., 0 Q CI> > 0 > 0 > 0 ---stuks stuks stuks stuks Q stuks stuks Q '" ~ ~ 
... -- 0 £vlaams £ vI. Q £vlaams £ vI. £vlaams £ vI. £vlaams ... 

1655- 59 854 610 72 1.358 2.22 244 244 100 375 1.54 100 100 100 45 0.45 1.778 0.3 
60- 64 3.508 3.447 98 6.893 2.00 1.264 1.264 100 2.270 1.79 1.637 1.500 93 1.616 1.08 10.779 1.9 
65- 69 18.206 18.023 99 34.791 1.93 988 988 100 1.565 1.58 2.080 2.080 100 1.446 0.69 37.802 6.6 
70- 74 1.135 1.135 100 2.911 2.56 257 257 100 302 1.17 100 100 100 36 0.36 3.249 0.6 
75- 79 8.081 6.892 85 17.628 2.56 2.990 2.881 96 2.536 0.90 2.055 2.055 100 1.980 0.97 22.144 3.8 
so- 84 2.701 1.911 71 5.468 2.87 1.058 708 67 958 1.35 3.012 1.419 47 1.143 0.81 7.569 1.3 
~ 89 14.837 12.818 87 45.913 3.58 2.309 2.185 94 3.978 1.81 3.684 2.838 77 2.095 0.74 51.986 9.0 
90- 94 15.306 13.484 88 75.958 5.71 2.924 2.924 100 9.640 3.32 6.983 4.322 62 8.340 1.93 93.938 16.3 
95- 99 14.051 10.149 72 41.021 4.04 5.285 4.547 86 7.177 1.58 10.643 10.058 95 8.743 0.87 56.941 9.9 

1700- 04 24.056 14.791 61 60.017 4.06 8.456 7.457 88 12.608 1.71 3.863 2.986 77 3.264 1.09 75.889 13.1 
05- 09 14.851 14.285 96 76.982 5.32 12.200 11.458 94 24.302 2.12 20.265 16.866 83 17.189 1.01 118.473 20.5 

1710- 14 14.877 14.593 98 76.903 5.27 4.614 4.355 94 9.401 2.16 7.841 7.356 94 10.044 1.36 96.348 16.7 

1655-17141132.463 112.138 85 445.843 3.98 1 42.589 I 39.268 92 75.112 1.92 1 62.263 51.680 83 55.941 1.08 I 576.896 1 100 

% van 

-177_ I-I I de hout- -
groep - - - - - 13 - - - - 10 - 100 -
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ongenoemde hout 111). De kwaliteit uit Koningsbergen was verre
weg het goedkoopst, n.l. £ v!. 2.06 per stuk en zal, in aanmer
king genomen de hogere vrachtprijs, Of klein Of slecht geweest 
zijn. Het kwam dan ook maar weinig voor. 

Bij berekening van ieders aandeel in het totale gemiddelde 
krijgt men voor 1705-1709 91 % Rij ns, 9 % Bremer 

1 710-1 714 99 % " 1 % " 
De invloed van het dure Bremer wagenschot op het totale prijs
gemiddelde was dus gering voor 1705-1709, echter iets groter 
dan voor 1710-1714, wat ook in het iets hogere cijfer tot uiting 
komt. De conclusie kan dus luiden, dat het prijsniveau voor 
wagenschot (Rijns) gedurende de hele periode 1705-1714 con
stant bleef; ook in de periode 1705-1709 met een lager algemeen 
prijspeil. 

Dit gaf aanleiding de verklaring elders te zoeken, dus niet bij 
algemene oorzaken, maar bij bljzondere, die speciaal verband 
hielden met het wagenschot, misschien weI met het hout in het 
algemeen. Eerst moest echter nog getracht worden nadere aan
wijzingen bij het wagenschot zelf te vinden. 

Beschouwen 'wij de gemiddelde prijs van het wagenschot in 
de tien voorafgaande jaren (1695-1704), waarin aileen Rijnse 
soort geveild werd (tabel VII), dan blijkt, dat ook hier van een 
constant prijspeil gesproken kan worden, maar met dit verschil, 
dat de gemiddelde prijs ruim een pond vlaams lager lag (resp. 
£ v!. 4.04 en £ v!. 4.06 voor de beide vijfjarige perioden). De 
overgang van de lagere naar de hogere prijs voltrok zich dus in 
de jaren 1700-1709. Hoe snel dat proces verliep, is pas uit te 
maken, indien de gemiddelde jaarprijzen ter beschikking staan. 
De grootste veranderingen zullen zich echter omstreeks 1704{ 
1705 voorgedaan hebben. Zonder nader onderzoek Iaat zich hier
over niets met zekerheid zeggen. 

De oorzaak van de prijsstijging zou niet aileen in de houtsoort, 
maar ook in de herkomst gezocht 'kunnen worden. Immers, wij 

111) De veronderstelling, dat het naar herkomst ongenoemde hout 
Rijns is geweest en niet Rigaas, dat tach dezelfde prijs had, berust op 
het feit, dat dit Rigase hout juist voorkwam in een reeks jaren, waarin 
op een uitzondering na steeds de herkomst in de veilboeken werd ge
noemd (1680-1694). Bij het veelvuldig voorkomen van het Rijnse hout 
werd het wellicht door den veilingklerk onnodig geacht dit speciaal te 
vermelden. 



TABEL VIla 
AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN £ VLAAMS V AN HET 
WAGENSCHOT NAAR HERKOMST, BENEVENS PERCENTAGES EN 

GEMlDDELDE PRIJZEN, 1655-1714 

Aan- % Ver- % Opbrengst % Gemiddelde 
Herkomst voerin 

.... .... .... prijs p. stuk "'- koopin "'- "'-.=" .=" .=" 
stuks ,::!! stuks ,::!! 

£ vlaams 
,::!! 

£ vlaams .. 0 .. 0 .. 0 
>- >- >-

Ongenoemd . . . 28.704 21.7 22.074 77 79.013 17.7 3.58 
Rijnstreek .. . . 89.380 67.7 77.407 86 313.859 70.4 4.05 
Bremen/Wezer 3.716 2.7 3.476 94 24.255 5.4 6.97 
Riga ........ . 8.515 6.4 7.880 93 26.233 5.9 3.33 
Koningsbergen 1.677 1.2 1.201 71 2.483 0.6 2.06 
Lippe .... . .. . 471 0.3 0 

Totaal. .... 132.463 100 112.038 85 445.843 100 3.98 

TABEL VUb 

VIJFJAARLIJKSE OPBRENGSTEN IN £ VLAAMS V AN HET WAGENSCHOT NAAR 
HERKOMST, BENEVENS PERCENTAGES, 1655-1714 

Herkomst 

? 
Rijnstreek I Bremen 

I 
I Konings- % (= onge- Wezer Riga bergen 

Per noemd) Totate Q) 

vijf jaar % % op- "CU-
% % % _en 

Op- Op- brengst Obi! 

':1n Op- ..: .... Op-
~~ -gi Op-

~~ -= 
brengst brengst .. '" brengst brengst brengst Q)Q) coOD COOD 'O.E .. ,:: "':: .. ,:: .. ,:: co,:: 

~~ ~~ 
._'" ._'" '-", =0. ~.E .bE .b .. 

'00. '00. '00. '00. 'O.~ cu O 

£vlaams ,>0 £vlaams ,>0 £ vlaams ,>0 £vlaams ,>0 £vlaams ,>0 £vlaams > 

1655-59 1.358 100 1.358 0.3 
60-64 6.893 100 6'893 1.6 
65-69 6.001 17 27.493 79 1.297 4 34.791 7.8 
70-74 2.911 100 2.911 0.6 
75-79 4.157 24 13.319 75 152 1 17.628 3.9 
SO-84 2.265 42 2.303 42 900 16 5.468 1.2 
85-89 14.020 31 16.676 36 2.850 6 12.367 27 45.913 10.3 
90-94 5.346 7 47.827 63 11.720 16 10.779 14 286 75.958 17.-
95-99 3.849 9 37.172 91 41.021 9.2 

1700-04 14.131 23 43.320 73 2.566 4 60.017 13.5 
05-09 20.110 26 50.280 65 5.808 8 784 1 76.982 17.3 
10-14 237 75.507 99 1.159 1 76.903 17.3 

I 
1655-1714 79.013 313.859 24.255 26.233 2.483 445.843 

0/0 van de I 
I 

totale 17.7 70.4 5.4 5.9 0.6 100 
opbrengst ., 
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hebben steeds te maken gehad met wagenschot van Rijnse ori
gine. Als nu ook voor andere Rijnse houtsoorten bijv. de dennen-, 
grenen- of eikenbalken een dergelijk verschijnsel aangetoond kon 
worden, zou een sterk argument hiervoor gevonden zijn. Dit nu 
bleek inderdaad het geval te zijn, zoals bij de bespreking der nu 
volgende houtgroep II nader uiteengezet zal worden. 

Met een oogopslag valt in de tabellen van houtgroep II de 
rijke verscheidenheid van balken, wat soort en herkomst betreft, 
op. De voornaamste houtsoorten hiervan waren echter het den
nen- en grenenhout, beide met 40 % van de totale opbrengst, en 
eikenhout met 15 % ervan. De opbrengst van de overige hout
soorten als vuren-, beuken-, populieren-, sparren- en iepenhout 
was onbeduidend, zodat zij hier verder buiten beschouwing kan 
blijven. 

Het dennen- en grenenhout was atkomstig uit Duitsland, met 
dien verstande, dat dennenbalken uitsluitend langs de Rijn aan
gevoerd werden, terwijl het grenenhout voor een derde gedeelte 
ook uit Midden-Duitsland b~trokken werd. Daar kwamen de 
zwaardere en duurdere soorten vandaan, die hier bij de scheeps
bouwers zeer gewaardeerd waren. Weliswaar trot men ook 
Noords grenenhout in de veilboeken aan, maar slechts sporadisch 
en aIleen in het begin. 

Verreweg de meeste eikenbalken ' kwamen in vlotten de Rijn 
af, maar ook bij deze houtsoort was een klein gedeelte van uit
stekende kwaliteit uif de bossen van Midden-Duitsland afkomstig. 
Vandaar werden zij over Hamburg naar ons land vervoerd. Verge
Ieken bij de hoge prijzen van dit Middelduitse eikenhout (f 50 per 
stuk) moeten de Noordse balkjes van vijf gulden weI van zeer 
hescheiden omvang zijngewees't 112). 

Het iseen opmerkelijk feit, dat bij de sterke en voor-tdurend 
stijgende aanvoeren, die de perioden 1690-1694, in sterkere mate 
nog 1705-1709 en in verdubbelde mate zelfs 1710-1714 te zien 
gaven, het percentage verkocht hout zo hoog bleef; van het Rijnse 
dennenhout en het Rapijnse grenen bijna honderd. Dit wijst aIs het 

112) Een gevolg van de nieuwe exportpolitiek van de Noorse rege
ring. De uitvoer van grote stammen werd verboden, ten einde die voor 
de eigen exportzagerijen te kunnen gebruiken. V gJ. hoofdstuk IV en E. 
Bosse, a.w., biz. 235 V.v. 
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TABEL Vill i 

AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN GULDENS VAN HOUT
GROEP II NAAR HOUTSOORT (ONDERSCHEIDEN NAAR HERKOMST), 

BENEVENS PERCENT AGES EN GEMIDDELDE PRIJZEN 
1655-1714 

Houtgroep II 

Houtsoort 
cu,:.: % -a :3 

Aan- Ver- --(onderscheiden naar CU ell 

Opbrengst -a -herkomst) voer koop -ac:i. .c: 
·S .~ <.J 

in in 0 cu .- ,:.: 
00. ... 

stuks stuks cu 
> 

f f 

Rijns dennen .. ....... 23.310 22.859 1 326.738 14.29 98 

" 
grenen ....•. . ... 15.677 13.547 232.160 17.14 86 

Hamburgs grenen ..... 7.987 7432 143.775 19.35 94 

Rap./Berlijns grenen ... 16.762 16.596 405.878 24.45 99 

Noords grenen .. . . .• .. 2.596 1.870 8.682 4.64 72 

Rljns eiken . ..... .. . . . 10.076 8.707 Z17.905 31.92 86 

Hamb./Berlijns eiken .. 1.591 1.252 62.131 <49.66 78 

Noords eiken ......... 675 632 3.145 4.98 94 

" 
vuren ... . . . . . 1.193 1.193 3.933 4.21 100 

dennen . 50.908 50.469 980.577 19.42 99 

grenen . 31.390 29.799 567.750 H).05 95 

eiken . .. 4.700 3.329 120.105 36.07 71 

herkomsi vuren .. 280 280 787 2.81 100 
( 

ongenoemd boeken. 446 313 8.068 25.78 70 

popels .. 508 508 10.160 20.- 100 

iepen . .. 160 160 717 4.48 100 

sparren. 322 70 24 0.34 60 

soori ongenoemd . ... . - - 27.009 - -

Totaal. ...... ... ...... 168.581 158.616 3.179.544 ±2O 94 

% 
cu-- '" <1S bIj 

- I:: .B ~ 
-a.t:l -...p. 
> 0 

10.27 

7.30 

4.52 

12.77 

0.27 

8.74 

1.96 

0.10 

0.12 

30.84 

17.85 

3.78 

0.03 

0.26 

0.32 

0.02 

-

0.85 

100 
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TABEL VIlla 
AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN GULDENS VAN DE 
ONDERGROEPEN VAN HOUTGROEP II NAAR HOUTSOORT 
(ONDERSCHEIDEN NAAR HERKOMST) , BEN EVENS PERCEN
TAGES EN GEMIDDELDE PRIJZEN 1655-1699 EN 1700-1714 

,.:.: -8l~ - QJ::S rn 
-0- - blI rn 
- U) .<:: QJt: 

't;' I I blI QJ 
HOUTSOORT 

... U) Q.", t: -0'" u -o~ 
QJ>og QJ,.:.: 0":': QJ -oQJ 0 

'8:8r- o ::s o ::s ... .- Q. 
,.:.: =.0 

(onderscheiden naar >- ,.:.: - .0 
eU) 

... ~Q. . .: ....... = u) ... u) Q. QJ >0 
herkomst) ~ 1I 11 ~ c ~ .= 0 QJ.- > « .- en: ~QJ 

Co = ="; $co c-- -1 f 0 -
~ : 10.181 9.799 115.752 11.81 96.2 13.98 

Rijns dennen ... .. ... . . . . . .. 
13.129 13.060 210.986 16.16 99.6 8.98 

~ ~ 
10.242 8.629 140.212 16.25 84.3 16.93 

• grenen . ........ ..... . 
5A35 4.918 91.948 18.69 90.5 3.91 

~ : 3.733 3.286 74.706 22.73 88.1 9.02 
) Hamb.,., gren,n . 4.254 4.146 69.069 16.46 91.5 2.94 

Oosters 

~ ~ 
9.734 9.591 245.597 25.58 98.5 29.66 

Rapijns-Berl. grenen 
7.028 7.005 160.281 22.88 99.7 6.82 

~ ~ 3.596 1.870 8.682 4.64 72.0 1.05 
Noords grenen ... . ....... . .. - - - - - -

~ : 1.616 976 32.055 32.85 60.4 3.87 
Rijns eiken .. . .... ... ... .. .. 

8.460 7.731 245.850 31.81 91.4 10.46 

Oosters = (Hamburgs-

~ ~ 
986 796 45.302 56.91 80.7 5.47 

Berlijns) eiken .... . ..... . . 
605 456 16.829 36.91 75.3 0.71 

~ ~ 
675 632 3.145 4.98 93.6 0.38 

Noords eiken .... ..... . .. .. . - -- - - -

~ ~ 
2.500 2.353 36.255 15.41 94.1 4.50 I dennen 48.408 48.116 944.322 19.65 99.4 40.18 

Herkomst b) onge- 1 ) ~ 4.558 4.110 59.933 14.58 90.2 7.24 
grenen 

noemd J 26.832 25.689 507.817 19.76 95.7 21.61 

, eiken .. ~ : 2.036 1.035 36.298 35.07 50.8 4.39 
2.664 2.294 83.807 36.53 86.1 3.56 

a) Peri ode A = 1655-1699 met totale opbrengst 1 828.008 
" B= 1700-1714"" 12.351.536 

b) Met grote zekerheid Rijns; daarom in de laatste kolom meegeteld 

U) 

= ::;-
0:: 

~ 

18.48 
49.16 

24.17 
25.52 

-
-
-
-
-
-

8.26 
14.02 

-
--

-
-

-
-

-
-
-
-
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ware op een niet te stillen balkenhonger van de zijde van scheeps
bouw en houtzagerij. 

Typerend voor het verschillend karakter der beide houtsoorten 
is oe wijze, waarop het ,wagenschot en de balken de periode 
beeindigden. De rustige, 'gelijkmatige ontplooilng van het wagen
schot valt op naast de overspanning in de ontwikkeling der bal
ken, die vooral, zoals verder blijken zal, een kenmerk was van 
het dennenhout. 

Zoals wij zagen, kan de prijsstijging van het wagenschot om
streeks het begin der achttiendeeeuw niet verklaard worden als 
een uiting vanhet algemene conjunctuurverloop in die tijd, maar 
hangt zij samen, hetzij met de houtsoort in casu het wagenschot, 
hetzij met de Rijnse oorsprong van het hout. Indien dit laatste 
vermoeden juist is, zou de prijs van het Rijnse balkenhout een 
parallelle ontwikkeling te zien moeten geven. 

Wanneer men de gemiddelde prijzen per stuk van de Rijnse en 
naar herkomst ongenoemde dennenbalken uit tabel VIII naast 
elkaar plaatst, dan doet het vreemd aan, dat zij zoveel verschillen. 
De Jaatste doen ruim viff gulden per stuk meer en toch is het 
zeker, dat ook zij uit het Rijngebied kwamen,~daar dit de enige 
Ieverancier van dennenhout was. Bij vergelijking met tabel VIIIb 
blijkt nu, dat vooral na 1704 in de veilboeken over de herkomst 
gezwegen wordt, juist in twee vijfjartge perioden, waarin het 
ongenoemde ,hout drie respectievelijk zeven malen het genoemde 
overtrof en de aanvoer van dennenbalken zo overweldigend 
groot was, dat weI het vier vijfde gedeelte van de totale op
brengst voor rekening van deze jaren kwam. 

De conclusie ligt voor de hand, dat het prijsverschil veroor
zaakt moet zijn door dit naar herkomst ongenoemde hout of, 
met andere woorden, het Rijnse dennenhout was omstreeks het 
begin der achttiende eeuw aanmerkelijk duurder geworden 
(± 35 %). 

Ook bij het Rijnse grenenhout valt een dergeJijk verschijnsel 
waar te nemen, dat echter hier niet zo duidelijk in het prijs
gemiddelde tot uiting komt (slechts f 2 verschil), daarhet ont
wikkelingsverloop bij deze houtsoort anders was. Bij de dennen 
namen de aanvoeren in steeds sneller tempo toe, als het ware 
met eenparig versnelde beweging, gelijk uit tabel VIIIb te zien 
is. Hierdoor vertoont de periode 1710-1714 een driemaal zo 
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TABEL Vlllb VIJFJAARLlJKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS VAN 
(ONDERSCHEIDEN NAAR HERKOMST), 

Dennen 

Per vijf jaar ? 
her-

(=onge-
her-

komst komst 
noemd) Rijns Rijns 

? ? 

/ / / / / 

1655-1659 622 
60- 64 
65- 69 226 
70- 74 6.362 674 2.657 
75- 79 5.802 59 7.379 1.901 
80- 84 I) 2.492 207 591 

85- 89 2) 2.414 5.547 14.749 7.827 10.007 

90- 94 3) 5.638 25.224 38.774 24.344 53.308 
95- 99 4) 1.252 4.584 61.963 17.726 74.405 

1700-1704 5) 2.425 40.715 37.052 36.541 18.015 
05- 09 211.471 72.250 212.477 50.399 
10- 14 692.136 101.684 258.799 23.534 

1655-1714 27.009 980.577 326.738 567.750 232.160 

% % % °jo % 

Soort? ...... 0.85 
Dennen .....• 30.84 10.27 
Grenen ...... 17.85 7.30 
Eiken ........ 
Overig hout . 

Herkomst? 0.52 
Rijns ........ 0.03 30.84 10.27 17.85 7.30 
Oosters ...... 0.15 
Noords ...... 0.15 

I} o.a. /988 Munsters = 0.03% 
2) o.a. /422 Koperwyks = 0.01 % 
3) nJ. /872 Koperw. + /4.766 Hamb. = 0.03% + 0.15% 
4} n.1. uit Calmar = 0.04% 
5} o.a. /2.198 Noords = 0.07% 

HOUT 

Houtsoort (onder 

Grenen 

Oosters en 
'0 ... 
0 

Ham- Rapijns- 0 

burgs Berlijns Z 

/ / / 

6.054 
4.301 

24.219 26.803 1.288 

44.433 176.467 3.093 
42.327 

7.638 
33.692 
27.739 160.281 

143.775 405.878 8.682 

% % % 

4.52 12.77 0.27 

4.52 12.77 
0.27 

tezamen /10.498 
of 0.33%, waarvan 
herkomst bekend 

1 
F' 

; 
:~ 
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DE ONDERGROEPEN VAN HOUTGROEP II NAAR HOUTSOORT 
BENEVENS PERCENTAGES 1655-1714 

GROEP II 

scheid en naar herkomst) 
% 

Eiken Overige 
11) Totale (;1;) 

Ul ~ _ op- -bli 
her- .... :s ... tIC rn .E c 

Q).,cC ... 'C 
. Popu- brengst 11) ~ 

komst ~ e;g.s .. 
0 'C .t::I Rijns O"'GJ'"' 0 Vuren Boeken Iier Iep Spar 0. 

? O:CQ:l CIS Z :; 0 II :c 
'- > 

,t f f f f f f f f f f 
622 0.02 ' 

f 226 0.01 

': 1.825 674 10) P 12.192 0.38 

21.195 0.67 

~ 3.219 11.864 3.145 8) 84 25.917 0.82 .. -
1.528 1.232 5.324 6) 488 8) 34 .p 101.460 3.19 

17.784 18.959 39.978 6) 8.50 3.345 452.197 14.22 
11.942 

~ P 214.199 6.74 

42.140 24.435 2.940 787 9) 2.080 585 24 215.377 6.78 

.~ 35.164 52.995 8.799 7) 1.921 40 1.391 680.599 21.40 

6.503 168.420 5.090 9) 2.473 8.184 717 1.455.560 45.77 

120,105 277.905 62.131 3.145 4.720 8.068 10.160 717 241 3.179.544 '100 

% % % % % 0/0 % % % 0/0 

. 0.85 
, 41.11 

42.71 100 
3.78 8.74 1.96 0.10 14.58 

0.15 0.26 0.32 0.02 0.75 

II) 3.78 II) 0.32 0.02 4.64 ! 100 
8.74 0.26 75.29 

1.96 19.40 

0.10 0.15 0.67 

8) Koperwik 7) Noords 8) Rijns 
9) gedeelt. Rijns genoemd 

10) p = kleine partij II) o.a. Rijns 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 18 
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hoge opbrengst als de voorafgaande. Bij het grenenhout daar
entegen is eerder sprake van een eenparig vertraagde beweging, 
want de omzet van de laatste periode bedroeg nog slechts twee 
derden van de voorafgaande. Het gevoJg van deze tegengesteJde 
ontwikkeling moest zijn, dat de Jaatste periode bij het dennen
hout veel zwaarder op het algemeen prijsgemiddelde drukte. 

Inderdaad kan dus, zowel bij het Rijnse dennenhout aJs bij 
het Rijnse grenenhout een aanzienJijke prijsstijging geconsta
teerd worden. Zij kwam, zoals gezegd, door het overwicht aan 
houtmassa van de Jaatste periode het duideJijkst tot uitdrukking 
in het hogere prijsgemiddelde van die periode en was door de 
sterk progressieve ontwikkeling van het dennenhout bij deze 
houtsoort het grootst. Niet vastgesteJd kon worden, wanneer 
deze stijging der prijzen begon, evenmin aJs bij het wagenschot, 
wegens het ontbreken der jaarJijkse ,gemiddeJden 113). 

Om nu te zien, of dit verschijnsel zich ook bij de andere 
'houtsoorten van houtgroep II voordeed, werd tabel VIlla samen
gesteJd, waarin de heJe peri ode in tweeen gesplitst is. AJs schei
dingsjaar werd 1700 genomen, een beJangrijk jaar in het ont
wikkeIingsverloop. Maar een ander jaartal had even goed dienst 
kunnen doen, want het ging er slechts om te weten te komen, 
of de pr1jsstijging karakteristiek was voor aile soorten, of, zo 
niet, voor welke dan weI, om van daaruit weer tot nieuwe aan
wijzingen voor de opJossing der vraag te geraken. 

Uit genoemde tabel nu blijkt, dat het eikenhout zich geheel 
anders gedroeg. De Rijnse en naar herkomst ongenoemde soort 
waren geJijk gebleven, waaruit weer de identiteit opgemaakt 
kon worden, terwijl het Oosterse (Hamburgse en Berlijnse) 
eikenhout zelfs aanzienlijk in prijs gedaald was, evenaJs trou
wens het Oosterse grenenhout. Het boekenhout, dat, waar het 
in de veiJboeken genoemd werd, steeds Rijns was, gedroeg zich 
als het Rijnse dennen- en grenenhout, dus steeg in prijs. 

Opgemerkt kan dus worden, dat 

113) Voor een zorgvuldige analyse dezer prijsstijging, ten einde te 
trachten de prijsverhogende factoren te isoleren, zouden de gemiddelde 
jaarprijzen, zelfs maandprijzen (seizoeninvloeden!) van aile houtsoorten 
over een lange reeks van jaren nodig zijn, waarvan hier uiteraard moest 
worden afgezien. Het zou echter een dankbaar onderwerp voor een detail
stu die op prijsgebied zijn, waarvoor in de veilboeken ongetwijfeld bet 
materiaal aanwezig is. 
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1. het Rijnse hout in prijs steeg, uitgezonderd het eikenhout; 
2. het Oosterse hout in prijs daalde; 
3. de prijsstijging niet algemeen was, daar het Rijnse eiken

hout constant bleef en het Oosterse in prijs daalde. 
De voornaamste oorzaak van deze partiele prijsstijging, 

waardoor in het bijzonder het Rijnse dennen- en grenenhout 
gekenmerkt werd, was m.i. gelegen in 'de sterk gestegen vraag 
naar deze beide houtsoorten, in verband met de geweldige uit
breiding van de Zaanse scheepsbouw en industrie (zagerijen). 

Wij hebben bij de bespreking der productiegebieden al ge
legenheid gehad om te wijzen op de merkwaardige verschuiving, 
die zich in het laatst der zeventiende eeuw in de houtaanvo.er 
voltrok en die lingrafiek 8 duidelijk tot uiting komt. Nogmaals 
de cijfers in tabel IIIb beschouwend, zien wij een scherpe schei
dingsJijn lopen tussen de jaren v66r 1694, toen Rijns en Oosters 
hout tegen elkaar opwogen en ml 1694, toen het Rijnse hout 
alles overheersend was. Van een later gevolgd hers tel van het 
Oosterse hout is verder niets gebleken. 

Tenslotte nog dit. Indien aileen al de Zaanse vrf1ag naar hout 
een dergeJijke , s1erke prijsverhoging in het leven kon roepen, 
of, zoals bij het eikenhout het geval was, een elders in Duits
land opgetreden sterke prijsdaling kon teniet doen, dan kan 
hieraan de conclusie verbonden worden, dat het Zaanse aan
deelin de totale , houtexport uit het Rijngebied in verhouding 
tot andere afnemers bijzonder groot geweest moet zijn, hetgeen 
weer wijst op de aanzienlijke omvang en capadteit, die de 
Zaanse scheepsbouw en houtzagerij in die jaren moeten hebben 
gehad. Een bevestiging daarvan kan gevonden worden in het 
hierachter volgende hoofdstuk, dat handelt over de kopers. 

Hoewel het kromhout (tabel IX) aanvankelijk afkomstig was 
ui~ aile drie productiegebieden, kunnen wij ook hier weer een, 
zij het tijdelijke, verdringing van het Oosterse hout door het 
Rijnse in het tijdvak 1700-1714 opmerken, terwijl Noords krom
hout aileen in het begin in de veilboeken genoemd werd. Oit 
begin was van latere datum dan bij het wagenschot en de balkeD. 
Pas na 1680 verscheen het op de markt. De grootste verkoop 
had, men zou haast zeggen vanzelfsprekend, plaats in de periode 
1690-1694. Dit peiJ werd na een tiental jaren van slapte weer 
ongeveer bereikt, maar niet overtroffen in de peri ode 1704-1714. 



TABEL IX AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN GULDENS VAN HOUTGROEP III PER VIJP JAAR, 
BENEVENS PERCENTAGES EN GEMIDDELDE PRIJZEN, 1655-1714 

Houtgroep III 

Krommers en knies I Buikstukken, oplanghouten en sitters I % 
Per vijf jaar Totale van de 

Aanvoer Opbrengst Aanvoer Verkoop Opbrengst opbrengst totale 
Verkoop opbrengst 

in stuks in stuks in stuks in stuks 
f f f 

1680- 84 3.320 2.495 5.707 4.712 3.449 7.568 13.275 8.32 
85- 89 2.458 1.935 1.687 3.809 2.617 1.870 3.557 2.23 
90- 94 12.987 6.596 32.007 4.294 3.484 9.565 41.572 26.07 
95- 99 13.434 6.505 16.926 2.024 1.809 5.632 22.558 14.13 

1700- 04 11.277 4.822 9.372 4.189 3.377 4.758 14.130 8.86 
05- 09 15.579 11.646 28.729 2.646 2.237 3.123 31.852 19.88 
10- 14 7.869 5.645 32.684 54 54 41 32.725 20.51 

1655-1714 66,924 39.644 127.112 21.728 17.027 32.557 159.669 100.0 

0/0 verkocht - , 
59 - - 79 - II - -

Gemiddelde prijs I 
I I I I I II I per stuk - - 3.21 - - 1.91 - -

% van de totale I 
I I I I I II I opbrengst . - - 79.6 - - 20.4 - 100.0 

0/0 van de totale 
opbrengst der 4 

, 
houtgroepen - - - - - - 2.33 -

1\ 
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Als houtgroep nam het kromhout slechts een bescheiden 
plaatsje in naast de beide zoeven besproken grote groepen. Het 
aandeel in de totale opbrengst van bijna ·zeven millioen gulden 
'bedroeg niet meer dan f 159.669, d.L ruim 2.3 %. Ook hebben, 
te oordelen naar de vrij lage percentages van het verkochte hout, 

. de kopers niet altijd wat van hun gading gevonden. Door de 
aanz'ienlijke verschillen in grootte en zwaarte der getelde een
heden heeft de gemiddelde prijs echter weinig reele waarde. Zo 
kon een zware krommer of knie twintig of dertig gulden op
brengen, terwijl een partijtje "telkrommertjes" voor enige gul
dens van de 'hand werd gedaan. Deze zware krommers en knies 
waren onmisbaar materiaal voor de bouw van grote oorlogs
schepen. Vandaar dat men, zoals reeds eerder ter sprake kwam, 
op dez·e veiJingen telkens de Admiraliteit van Amsterdam, Hoorn 
en Rotterdam als koper op de Zaandamse veilingen zag optreden, 
evenals op de veHingen ,van zware eiken- en grenenbalken 114). 

Nog onbelangrijker, wat de opbrengst betreft, dan de vorige 
groep, was die van de grenen en vuren delen en de eiken plan
ken, dus van het gezaagde hout (f 44.790, ruim Y2 percent). 
De gemiddelde prijzen lopen zeer sterk uiteen (f 0.40 voor een 
deel en f 6.74 voor een plank), hetgeen verband hield met het 
grote verschil in waardering der beide houtsoorten. 

Het gezaagde hout, dat hier ingevoerd werd, was voor de 
helft afkomstig uit Midden-Duitsland en een derde deel kwam 
uit het Noorden; van het overige is de herkomst niet aangegeven. 

Het is bekend, dat in het Zuiden van Noorwegen en Zweden 
destijds bloeiende exportiagerijen waren 115), maar Nederland 
vormde nu juist niet het meest geschikte afzetgebied voor buiten
lands gezaagd hout. 

Ook in de achttiende eeuw kwam in de geringe aanvoer van 
gezaagd hout geen wijziging. WeI werd in de tweede helft van 
die ' eeuw een toenemend aantal del en en planken geveild, maar 

114) Over ' het optreden van de staat of zijn organen als koper, een 
nieuwe figuur in die dagen, vergelijke men Posthumus, Nederlandsche 
prijsgeschiedenis, biz. LXXXI. Men leest daar, dat de Staat op de Am
sterdamse beurs onder meer oorlogsmateriaai als kogels en buskruit, 

- waarschijnlijk ook kabelgaren en zeilgaren voor de oorlogsschepen in
kocht. Bij ai deze inkopen hebben vermoedelijk makelaars hun bemid
deling verleend. 

115) Vgl. E. Bosse, Norwegens Volkswirtschaft, biz. 235 v.v. 
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TABEL X 
AANVOER, VERKOOP EN OPBRENGST IN GULDENS- V AN HOUT

GROEP IV NAAR HERKOMST, BENEVENS PERCENTAGES EN 
GEMIDDELDE PRIJZEN 1655-1714 

Houtgroep IV 

HOUTSOORT - U~ % Ofo 
.5 ~ '0 =' 

.5 -- u u (onderscheiden naar u en c:: '0 
:30. - -.. '" 0. en ... :9c:i. ea '" herkomst) ... ~ o~ ... o 0 -tID 

o =' o =' ~ 
~ :~ - 0 

.s c:: >- ~- 0. u~ ... u c:: en ... en 0 0l5. '0 .. '015 ea u c:: u < > -1--l- ea > c:: 0. 

> ~ 0 

herkomst? 7.257 6.833 3.447 - - -

Koperfik ...... 9.710 8.949 2.814 - - --..... c:: Westervik .... 16.311 16.311 4.852 - - -... 
Qj 
'0 Ootenburg .. .. 2.986 500 100 - - -
II 
'-' Noords 
c:: Christiaansand 900 900 222 - - -
u 
c:: u barkoenen .... 5.778 5.175 1.542 - - -.. 
biD 

delen ......... 9.940 8.862 4.453 - - -
r 

Oosters Hamburg ..... 2.553 2.169 2.336 - - -
I 

..... I c:: herkomst? 945 777 4.760 - - -u 
~ 
c:: ea 
C. 

Koningsbergen 188 188 1.323 II - - -- Oosters = Hamburg 
u -
~ (= karvelen) 4.348 2.747 18.941 - - -'Qj 

grenenhout 55.435 49.699 19.766 0.40 89 -
eikenhout 5.481 3.712 25·024 6.74 68 -

Totaal 
. 

herkomst? 8.207 18.3 - - - -
Oosters - - 22.600 - - 50.5 

Noords - - 13.983 - - 31.2 

Houtgroep IV 

I 
- - 44.790 - - 100.0 
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TABEL Xa 

VIJFJAARLlJKSE OPBRENGSTEN IN GULDENS V AN DE ONDER
GROEPEN VAN HOUTGROEP IV, BEN EVENS PERCENTAGES, 

1655-1714 

Houtgroep IV 

Houtsoort 

Per vijf jaar Totale % 
grenen eiken opbrengst van de 

(- del en) (=planken) totale 
opbrengst 

I I I 

1655- 59 - - - -

1660- 64 - - - -
1665- 69 1.217 - 1.217 2.7 

1670- 74 251 1.442 1.693 3.8 

1675- 79 - 3.458 3.458 7.7 

1680- 84 1.078 2f11 1.285 2.9 

1685- 89 8.115 614 8.729 19.5 -
1690- 94 2.910 6.884 9.794 21.8 

1695- 99 2.865 660 3.525 7.9 

1700- 04 274 968 1.242 2.8 

1705- 09 1.719 10.548 12.267 27.4 

1710- 14 1.337 243 1.580 3.5 

1655-1714 I 19.766 I 25.024 
II 

44.790 100.0 

% totale opbr. r 
van aUe 

4 houtgroepen - - 0.65 -

bijna uitsluitend op veilingen van "reeds aanwezig" hout, meestal 
boedelveilingen, waar het gezaagde hout steeds eengrote rol 
had gespeeld. Vroeger was het echter afkomstig van overleden 
molenaars en scheepmakers, nu van in Jiquidatie verkerende 
bedrijven. Wel een teken des tijds! 



VI. DE KOPERS EN HET AFZETGEBIED 

A. DE IDENTIFICATIE DER NAMEN 

OorspronkeJijk concentre.erde zich het onderzoek hoofdzake
Jijk op de opbrengsten der verkoc·hte nummers, maar naarmate 
verder in het tijdvak werd doorgedrongen, rijpte het plan door 
systematisch onderzoek ook iets naders omtrent de- namen der 
veiIingbezoekers te · weten te komen. ' Een grote moeilijkheid 
bleek echter het identificeren van de namen. Het lezen van 
Boekenoogen's Inleiding tot de "Zaansche Volkstaal" maakte 
het duideJijk, dat met verschillende verwarring-stichtende ' fac
toren rekening te houden was. 

In de eerste plaats kon de spelling der namen misleidend 
werken, doordat: 

]. de namen nog geen vaste spelling volgden 116); 
2. eenzelfde naam 'in het spraakgebruik in verschillende vorm 

voorkomen kon; 
3. een naam ook in verkorte Ivorm voorkomen kon; 
4. een naam in al of niet verbogen vorm kon optreden (tweede 

naamval). 

In al deze gevallen was er slechts sprake van een en dezelfde 
koper. Op de veilboeken toegepast, werden de volgende voor
beelden aangetroffen, o.a. 
van 1: Goor en Joor, Gelisz en Jelisz, Cramer en Kramer, Aite 

en Eite, Zeyl en Seyl, Heyn, Hein en Hayn, Hain, Keese 
en Keesen, Gyse, Ghyse en Gysen enz.; 

van 2: Comelis, Krelis en Kees; Aris, Arent, Adriaen, Aryan 
en Arejan; Lourisse en Louwerse; Poulisse en Pouwels; 
Leen en Leendert enz.; 

van 3: Korf(f) en Korver; Vis en Visser (in dezelfde veiling 
Claes Huybert Vis en Claes Huybert Visser) enz.; 

van 4: Heyn en Heynes; Mens en Menses; Hendriks en Hen
driksen; Kees en Keese(n), enz. 

116) O. ]. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal (1897), Inleiding 
bIz. CIII V.v. 
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t grootste 

. e~ beeindigd 

plet g ~~~ 
Dee'~1~1 van Boekenoogert d!J. I "n. 

I'r==~="''''--nadere aanduidmg van ge IJ namige person en ook de naam van 
hun vader te noemen. Zo begon men te spreken van Klaas Jans-

zoon en Klaas Pieterszoon, of wanneer er meerdere ~lazen 
waren, waarvan de vader Pieter heette, van Klaas Pieter Dtrcksz. 
en Klaas Pieter Keesen met toevoeging van de grootvadersnaam. 
Kende men de naam v~n de moeder beter, dan noemdeb.!Uen den _ _ A..- ~ 1;. 1ft "nuns van IJ moge-
lijke verwarring: Klaas Pieter Keesen. In de praktijk kwamen 
dus korte en lange namen voor dezelfde persoon voor. 

Wanneer nu ter onderscheiding een naam van een voorouder 

van geslacht op geslacht overgeleverd werd, was het niet te 
¥erwonderen, dat zulke patronymica langzamerhand de dienst 
van geslachtsnamen gingen doen en ten slotte in vaste geslachts
namen over,gingen 118). Daarbij komt nog, dat het patronymi
cum zijn buigingsuitgang zeer vaak verloor en gelijk werd aan 
de voornaam: Pieter Claes Nellen en Pieter Claes Nel. Vele 

korte Noordhollandse geslachtsnamen zijn op deze wijze ont
staan: b.v. Joor, AI, Huygh, Meyn, Heyn enz. 

Natuurlijk bleven daarnaast ook de namen in verbogen vorm 
in gebruik. Zo werd Pieter Claes Heynis een andere keer Pieter 
Claes Heyn genoemd 119) en Pieter Keesz. van de veiling op 
3 Maart 1657 beette Pieter Keesen op die van 10 Maart 1663. 

In een later stadium zijn de namen Heyn en Heynis niet meer 
de aanduiding van ~en en dezelfde persoon, maar representeren 

117) Boekenoogen, a.w., Inleiding biz. CIII. 
118) Idem, a.w., Inleiding bIz. CIV. 
119) Idem, a.w., Inleiding biz. CV. 
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zij verschillende families. Daar het onderzoek een overgangseeuw 
betrof, was het soms zeer lastig uit te maken, of er van iden
titeit of van differentiatie sprake was. 

Van de vele andere wijzen, waarop eigennamen kunnen ont
staan mogen er twee worden genoemd, die enig hoofdbrekeps 
.hebben gekost. I 

1. Ter nadere aanduiding en onderscheiding van een persoon 
werd vaak van het door hem uitgeoefende beroep melding ge
maakt. Vooral in de nijvere Zaanstreek, die velerlei heroepen 
telde, heeft deze gewoonte veel tot de vorming van eigennamen 
bijgedragen. Dat in de veiJboeken optredende namen als: Kuiper, 
Visser, Stuurman, Vijselaar, de Jager, Seylemaker, maar ook 
Eekenhout, Tarwu, Rogge, Teer enz. met een beroep in verband 
staan, was niet twijfelachtig. De moeilijkheid school echter niet 
in de herkenning van het beroep, maar in het beantwoorden van 
de vraag, of de occasionele beroepsnaam overgegaan was in een 
usuele geslachtsnaam. Zo moest uitgemaakt worden, of in Jan 
Symonsz. Houtcoper of elders Jan Symonsz. Molemaker, deze 
toevoeging het beroep of de familienaam aanduidde. Slechts door 
zorgvuldig vergelijken met voorafgaande en volgende veilingen 
kon menigmaal een oplossing worden verkregen. 

2. Een tweede moeilijkheid deed zich voor bij pJaatsnamen, 
die achter de naam of namen vermeld stonden. Waren zij voor 
de toenmalige eigenaar van de naam nog als herkomstplaats be
doeld (zoals in de veilboeken zo dikwijls het geval is; een ge
lukkige amstandigheid overigens, waaraan de herkomsttabel zijn 
ontstaan te danken heeft), of was de plaatsnaam tot gesJachts
naam geworden? Aanvankelijk werd door mij bij namen als van 
Groningen en van Aalsmeer, van Oostwout en van Hooghwout 

het eerste aangenomen, maar ten slotte bleek dit een vergissing 
te zijn. Het waren in die tijd reeds geslachtsnamen. Wij mogen 
uit de veelvuldigheid van dit soort namen in de veilboeken con
c1uderen, dat de groeiende Zaanstreek een groot deel van haar 
bevolking uit de omliggende plaatsen had aangetrokken. Maar 
ook verder gelegen plaatsen kwamen vaak voor: Kralingen, Oro
ningen, Eysden, Vianen enz. De werkelijke plaats van herkomst 
van bovengenoemde kopers was soms toegevoegd b.v. Willem 
van Vi an en uit Utrecht, van Eysden uit Dordrecht, Carnelis van 
Groningen uit Amsterdam. 
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Het schijnt, dat de overgang van vadersnaam, beroepsnaam, 
plaatsnaam, bijnaam enz. tot erfelijk geworden geslachtsnaam 
zich in de laatste helft der zeventiende eeuw bij de meeste namen 
voltrokken heeft, vooral waar het de belangrijk.ste houtkopers 
uit dezelfde plaats betrof, daar uit praktische overwegingen, we
-gens de uitgebreidheid der families, hier een vaste geslachts
naam noodiakelijk geworden was. Namen als Nomen, Blauw, 
Decker, Meyn, Louwe, Visser, Groot, Backer enz. zijn onverander
lijk geworden. Moeilijker vast te stellen, of de naam voornaam 
of geslachtsnaam was, viel het bij namen als: Jansz, Claesz, 
jacobsz, Gerritsz, Dircksz, Symonsz, Pietersz, Reijerse, Maartse, 
Cornelisse, Adriaensz, Teeuwisz, Muusz, Jel(is), Hendriksz, Wil
lemsz, Paulisz (Pouwels), Sijbrands, Harmens, Ijsbrants, Arends, 
Bastiaanse en nog andere, die aile veelvuldig in de veilboeken 
voorkwamen. De kopers met dergelijke namen (bijv. jan jacobsz 
en Pieter Jacobsz) kwamen vaak uit de meest uiteenlopende 
plaatsen, wat wijst op aanduiding met vadersnaam. In ieder ge
val zJ.t1len zij niet familie van elkaar geweest zijn. In tegenstel
ling hiermee staan de eerstgenoemde namen als: Nomen, Blauw, 
Decker, Meyn, Louwe, Visser, Kat, Sluyk, Haring, Salm, Gijsen, 
Veen, enz., die geslachtsnamen waren, uit dezelfde plaats kwa-

" men (Zaandam), en waarvan de dragers zonder twijfel tot de
zelfde famiIie behoorden. 

Opvallend waren de later optredende dubbele geslachtsnamen, 
zoals Claas Clamp Cleyndertszoon (veiling 1738) 120). Vele van 
dergelijke dubbele namen waren in de Zaanstreekgebruikelijk 
gewee~t vol gens Boekenoogen 121), hoewel er in de veilboeken 
niet veel bewijzen voor zijn gevonden, eigenlijk aileen nog maar 
Jacob Groot Schippersz (veiling 1805). 

Ons onderzoek werd zeer bemoeilijkt door de gewoonte van 
den veilingklerk, om eenzelfde persoon nueens aHeen met de voor
naam en geslachtsnaam, dan weer met toevoeging van de vaders
naam aan te duiden. Daardoor was bijv. niet uit te maken, of 
met Jan Nomen Jan Pietersz. of Jan Cornelisz. bedoeld werd, 
die beiden op dezelfde veiling koper waren, zoals bij andere 
nummers bleek. 

120) Volgens Boekenoogen een zoon van Pieter CI. Cleyndert en Trien
tje CI. Clamp. In 1691 trof ik in de veilboeken een ander lid van de 
familie Kleyndert, n.l. Claas Pieter Kleyndert. 

121) Boekenoogen, a.w., (·Qleiding CXV. 
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B. DE SAMENSTELLING VAN HET KOPERSPUBLIEK 

Ondanks mogelijke onnauwkeurigheden, tengevolge van ver
keerde besJissingen, mogen de verzamelde kopersnamen be
trouwbaar genoeg geacht worden" om daaruit gevplgtrekkingen 
te maken.- In de eerste plaats wat betreft de samenstelling van 
'het koperspubliek naar naam, ancienniteit, herkomst, soort en 
belangrijkheid der kopers, en in de tweede plaats wat betreft de 
naam, Jigging en belangrijkheid der woonplaatsen dier kopers, 
dus het afzetgebied van het hout. 

De gegevens zijn verwerkt in met letters aangeduide tabellen. 
AI naar het nodig was, zijn deze gegevens geput uit de gehele 
houtveilingperioqe 1655-1811 (tabellen A en D), uit de onder
zochte periode 1655-1714 (tabel B en overzichtskaart), of uit 
het jaar 1714 (tabel C). Er is naar gestreefd met behulp van 
deze tabellen een antwoord te geven op de volgende vragen: 
1. welke houtkopersnamen traden het meest op de voorgrond en 

welke kopers waren uit Zaandam afkomstig? 
2. welk aandeel in de Zaandamse houthandel had den de verschil

lende plaatsen, m.a.w. hoe groot was de rol van Zaandam als 
houtleverancier voor het oniliggende gebied? ' 

3. met welk doel weJ;d het hout door de verschilIende kopers ge
kocht en kan men uit het kopen van een speciale houtsoort een 
bepaald beroep van den koper afleiden en welk beroep? 

4: zijn in de loop der gehele periode veranderingen (handhaving, 
opkomst, uitbreiding, verdwijning of verschuiving) te consta
teren in de samenstelling van het koperspubJiek, wat betreft 
de groepen oude kopers, nieuwe kopers met oude familie
naam, nieuwe kopers met nieuwe naam? 
Om op deze vragen een afdoend antwoord te kunnen geven, 

zijn van verschillende jaren uit het houtveilingstijdvak 1655-1811, 
die gemakshalve "proefjaren" 122) genoemd worden, 'aile veiling-

122) Vit de beginperiode 1655-1685 werden de proefjaren zo gekozen, 
dat aile houtgroepen vertegenwoordigd waren. Er werden goede en slechte 
jaren genomen. Wegens de geringe omvang der veilingen werden de 
jaren 1655, 1657, 1665 en 1666 tezamen gevoegd en als de eerste veiling 
beschouwd. Voor de tweede periode dienden drie sterk uiteenlopende jaren, 
een topjaar, een middelmatig en een slecht jaar. In de achttiende eeuw 
verschillen de proefjaren een gener,atie om mogelijke verschuivingen in 
de kopersgroepen te kunnen waarnemen. 1805 en 1811 werden weer te
zamen genomen. 

1 
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bezoekers opgetekend. Zo ontstond een alphabetisch kaartsy
steem, dat enige duizenden namen bevatte. Op elk kaartje wer
den aangetekend: 
1. de naam van den koper; 
2. de proefjaren, waarin hij voorkwam; 
3. het aantal en het nummer van de door hem in die jaren be

zochte veiJingen; 
4. de aard der veilingen, dus I, II, III of IV; 
5. de plaats van herkomst, indien die uit de veiIboeken op te 

maken was 123). 

De volledigheid van dit kaartsysteem werd gecontroleerd aan 
de hand van de door Lootsma genoemde groot-scheepmakers en 
de door Boorsma vermelde eigenaars van windmolens 124). Het 
resultaat stemde tot tevredenheid, want bijna aile famiIienamen 

123) Om deze plaatsen te vin,den, werden aile veilboeken op dit punt 
onderzocht, tenminste tot 1714, nadien aileen van de proefjaren der acht
tiende en begin negentiende eeuw. Merkwaardig was, dat de plaats van 
herkomst verderop in de achttiende eeuw bijna niet meer vermeld werd. 

124) Lootsma, Historische Studien, opstel: "Een en ander over den 
Zaanschen scheepsbouw", biz. 201 v.v. Hierin wordt genoemd, voorko
mende in het protocol van not. Symon Oosterhooren, een "Acte van Con
tract van (Ie Mr. timmerluyden tot Sardam", getekend 15 Februari 1669. 
Van de 58 ondertekenaars hadden: 
23 dezelfde familienaam en doopnaam als in de catalogus 
32" " " niet dezelfde doopnaam 

3 'een familienaam, die niet in de catalogus voorkwam. 
Lootsma, a.w., bIz. 212, Bijlage I betreffende "Transport van .schepen, 

door Zaandamsche scheepsbouwers en kooplieden naar het buitenland 
verkocht", voorkomende in het protocol van not. J. van der Stengh over 
de j aren 1689-1693. 
17 dezelfde familienaam en doopnaam als in de catalogus 
9 " " " niet dezelfde doopnaam 
2 een familienaam, die niet in de catalogus voorkwam. 

Lootsma, a.w., bIz. 215-216, Bijlage III, betreffende de "Namen van 
scheepsbouwers, die in de jaren 1745, 1746 en 1747 declaratoiren hebben 
afgelegd betreffende gebouwde schepen", voorkomende in het protocol' 
van not. W. Hondius, Pr. Leur en Jac. Pet. . 

37 meesters grootscheepmakers leggen 266 declaratoiren af 'over de 
bouwjaren 1720-1747. Hiervan hebben 
25 dezelfde familie- en doopnaam als in de catalogus 
11 " '" maar niet dezelfde doopnaam 

1 een familienaam, die niet in de catalog us voorkwam. 
Lootsma, "De zeevaart van Hindeloopen in de 17e en 18e eeuw", opstel, 

voorkomende in het 21e deel van het Economisch-Historisch Jaarboek, 
Bijlage 5, vermeldende de "zeeschepen in de Zaanstreek voor Friesche 
rekening gebouwd of gekocht (1652-1790)". Van de daarin genoemde 
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van scheepsbouwers en moleneigenaars waren hierin te vinden. 
Zelfs bleek meer dan de helft der voornamen gelijkluidend. 

Na de samenstelling van dit kaartsysteem kostte de beant
woording der gestelde vragen weinig moeite meer. 

1. De beiangrijkste kopers 
Hoewel de meest geschikte maatstaf om de belangrijkheid van 

de individuele kopers te beoordelen, n.1. de hoeveelheid gekocht 
hout, ontbreekt, vormen toch de frequentie en de duur der namen 
een waardevolle aanwijzing voor de belangrijkheid der kopers, 
voor zoover het geslacht bedoeld wordt. In dit opzicht mogen 
de kopersnamen, die gedurende de gehele peI'iode van 1655 tot 
1811 voorkwamen, tot de belangrijkste gerekend worden. De 
rechterhelft van tabel A kan ons over de namen van die geslach
ten inlichten. Zo is ook een groep namen te vormen van de ko
pers, die uitsluitend in de zeventiende of in de achttiende eeuw 
voorkwamen. 

Bij de namen, die uitsluitend in de eerste helft der periode 
l7oorkwamen, zijn opvallend vee I patronymica. Bovendien ver
tonen de talrijke herkomstplaatsen bij deze namen een zeer grote 
spreiding, wat erop wijst, dat de dragers van die namen meestal 
nietin Zaandam woonden en waarschijnlijk ook geen familiever
wantschap tussen hen bestond. Hoe kwam het echter, dat deze 
namen later in de achttiende eeuw zo sporadisch aangetroffen 
werden op de Zaandamse veilingen? Vermoedelijk waren deze 
veilingbezoekers bezitters van kleine bedrijven, dus klein-indus
trielen uit qe scheepsbouw, kuiperij en houtzagerij. In hun dorp 
was een vaste geslachtsnaam ongebruikelijk en overbodig. In de 

groot-scheepmakers hadden 
36 dezelfde familienaam en doopnaam als in de catalog us (waarvan 8 

niet geheel zeker) , 
10 dezelfde familienaam, maar niet dezelfde doopnaam 
4 ·een naam, die niet in de catalogus voorkwam. 

Boorsma, "Zaansche Windmolens" (1939). 
Uit de ruim 200 door hem behandelde molens werden de houtzaag

mol ens gezocht. Het waren er 78, waarvan er enkele aileen in de negen
tiende eeuw, dus buiten mijn tijdvak, voorkwamen. De verschillende namen 
der sterk wisselende eigenaars werden genoteerd en in de catalog us op
gezocht. Het resultaat was: 
116 dezelfde familienaam en doopnaam als in de catalogus (12 niet ge

heel zeker) 
45 dezelfde familienaam, maar niet dezelfde doopnaam 
13 niet in de catalogus voorkomend (hiervan 2 molenslopers). 

I. 
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achttiende eeuw begonnen zij hoe langer hoe minder hun hout 
persoonIijk op de veilingen in te kopen, maar betrokken dit via 
de grote houtkopers, die zich naast hun eigen bedrijf steeds 
meer op het verhandelen van ruw en gezaagd hout waren gaan 
tOeleggen. Opvallend is tenminste, dat met de patronymica ook 
de herkomstplaatsen uit de veiJboeken verdwenen. 

De houtveilingen en daarmee de houthandel veranderden 
langzamerhand van karakter. In tegenstelIing met wat de zeven
tiende eeuw te zien gaf, werden in de loop van de achttiende 
eeuw de veilingen te Zaandam steeds meer het uitsluitend terre in 

., van de grote houtkopers, onder wie de Zaandamse de voornaam
ste plaats innamen. Deze neiging tot concentratie werd, behalve 
door de toenemende commissiehandel, sterk hevorderd door de 
stiJgende behoefte aan hout der plaatselijke industrieen, gepaard 
gaande met de veelvuldige vestiging van elders van personen, 
die ten nauwste bij deze industrie en de houthandel betrokken 
waren. Het is bij dit concentratieproces overigens niet precies 
uit te maken wat oorzaak en wat gevolg was. Beter ware het 
van een wisselwerking te spreken. 

BIJ TABEL A 
Verklaring der ajkortingen: 

Aal = Aalsmeer; Al = Alkmaar; Am = Amsterdam; Amersf = Amersfoort; 
As = Assendelft; 

Beem = Beemster; Buik = Buiksloot; 
Delfsh. = Delfshaven; Dor = Dordrecht; 
Ed' = Edam; Enk = Enkhuizen ; 
Frie = Frieslal\d; 
Gou = Gouda; 
Ha = Haarlem; Harl = Harlingen; Ho = Hoorn; 

, IIpd. = I1pendam; 
Ji = Jisp; 
Kalf = het Kalf (bij Zaandam); Kno = Knollendam; Ko = Koog aid Zaan; 

Kro = Krommenie; 
Leerd = Leerdam; Lei = Leiden; 
Maasl. = Maaslanasluis; Med = Medemhlik; Mon = Monnikendam; 
Nei = Noordeinde; 
Oudew = Oudewater; Oz = Oostzaan; 
Pur = Purmerend; 
Rot = Rotterdam; Rijp = de Rijp; 
Spa = Spaarndam; 
Uitg = Uitgeest; Uith = Uithoorn; Utr. = Utrecht; 
Wad = Waddinxveen; We=Westveen; Wor = Wormer; Worv = Wor

merveer; Wijk = de Wijk (= Beverwijk); Wz = Westzaan; 
Zdk= Zaandijk; Zwam = Zwammerdam. 



TABEL A 

, 

Familienaam 
van den 

koper 

Nomen .. ... .. 
jansz .... . .... 

Blauw .... .. .. 
Decker ....... 
Meyn ........ 
Louwe .. ..... 
Visser ... . . . .. 
Claesse .. .... 

jacobsz .. .... 

Groot ..... . . . . 
Bakker ... .. .. 
Kat . . .... . ... 
Heyn . ..... . " 
Ouwejan . . ... 
Kuyper ... . ... 

# 

NAMEN EN AANT AL DER BELANGRIjKSTE KOPERS MET DE PLAATSEN V AN HERKOMST 

IN DE PROEFjAREN DER PERIODE 1655-1811 

KOPERS I) IN DE PROEFjAREN VAN DE PERIODE 1655-1811 

"'cu Proefjaar, waarin de naam voorkoml """" :i~~ 
Plaatsen van herkomst 2) (aangeduid met x) ;::l e 

.= "" .. in veilboeken genoemd e t; :g 
l~l ~e~ (aantal malen staat 1657 -.,e tussen haakjes) 1678 1684 1699 .!!t~ 1691 1696 1714 1738 1758 

c 0.- 1665 
"0 1666 <.>e 

34 - x x x x x x x x x 
27 Am (9), Ed, Kno, Al (2), Beem, 

Aal, Wijk, Kalt, Wz (2) .... x x x x x x x x 
25 - x x x x x x x x x 
24 . - x x x x x x x x x 
21 - x x x x x x x 
20 Zdk (2), Ha .................. . x x X X i X X X 

18 Mon (2), Am, Wz ............ x x x x x 

" 
Wz, Zdk (2), Ha, Am (5), Oz 

AI, Ho, Kalf, ji ............ x x x x 
17 Am (7), We, Wz, As, Enk, 

Al (2), Ha, Wor, Kalf, Ko . . x x x x x x x x 
16 Am, Kro, Kalf, Ed ........... x x x x x x 

" 
Kro, Am (4) ................. x x x x x x 

15 - x x x x x x x 

" Zdk, Am .................•.. x x x x x x x 

14 Wz (2) .•...........•........ x x x x x x x 
Am (2), Worv, Zdk, Wz ..... . x x x x .- '. x 

" f( "---- ~~ 
.~ - - .~-"'-

1778 1805~ 
1811 

x x 
, 

x . 
x x 

X . 
x x 

x x 
x 
x x 
x 

x 

~ x 



~ o z 
" 

'- :I: en 
;-l 

'> > 
'" til 
o 
~ 
>< 
~ 

- .'.,. 

De Vries ..... 
Sluyk ... . .... 
Haring ...... . 
Gerritsz ..... . 
Dirksz . ...... 
Bruyn ...... . . 
Salm . ....... . 
Gysen . ....... 
Veen ... ...... 
Schaap ... .. .. 
Symons .. . ... 
Pietersz .. . ... 
Mens ......... 
Kleyn ........ 
Dam . ........ 
Volger ....... 
v. d. Stadt ... 

\ 

Reyerse ...... 
Rog . ......... 
Oosterhoorn .. 
Maartensz .... 
Korver . . ..... 
Cardinaal .. ... 
Cornelisse ... . 
(de) Boer ..... 
Vriens ........ 
Smit ......... 

13 

• 
12 
11 

" .. 
10 

" 9 

" 
" 
" 
" 
" 
8 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
7 

" 

.- "'~1'-""'~~-'''''-

Am (4) . ....... . ........... . · 
-

Am .... .... · ... ············· x 
Am (2), Wor, Uitg," Ha, Rot .. x 
Wad, Ji (2), Frie, Am, Lei .... 
Ha ........... · .. ······· . . ... 

-

- x 

Ha ............ ·· · ········ · ·· 
Wor, Am (2) Rijp ............ x 
Rijp, Buik, Am (2) ........... x 
Wz (2), Am (3), Pur, Ha, Nei 

- x 
Wz (3), Am (4) .... .. ........ 

-
- x 

Am ............. · ...... . ... . 
Zwam, Ko, Wz .............. x 

-
-

Am (3), Ko, Rot, Rijp ........ x 

Am ................ ···· · ···· 
-

Am, Harl ....... ·.·.···· · ···· 
Wz .............. ·· · ······ ·· x 

Ha (2) ............... . ...... · 
Uith ............. . ... .. ..... 

~~ 

x x x x 
x x x x x x 

x x x x x 
x x x 

x x x x x 
x x x x x 

x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 

x x x x x x 

x x x x x 
x x 
x x 

x x x 
x x 

x x x x x x 
x x x x x 

x x x x x 
x x x x 

x x x x x 
x x x x x 

x x x x 

x x x 
x x 

x x x x 

co I) Kopers, waarvan de naam slechts 3 maal of minder voorkwam, zijn niet opgenomen in de tabel. 
~) Voor afkortingen zie achteraan. 
3) Hierin zijn mede begrepen de kopers, die v66r 1714 buiten de proefjaren voorkwamen. 

".., • ........,-, 

x x x x 
t· . 

x x t\~ 
x x 
x x 
x 
x x x x 
x 
x x x x 

x x 

x 

x 
x x x 
x x x 
x x 
x x x X 

. 
x x 

x x x 

x x x x 
x x 

x x x 
x x x 
x x 



TABEL A (vervolg) 

KOPERS IN DE PROEFJAREN VAN DE PERIODE 1655-1811 

"'''' Proefjaar, waarin de naam voorkomt "'''' Q!!: 

Familienaam 
~ ~ e Plaatsen van herkomst (aangeduid met x) . - Q,) ftS 
.Q '" .. 

van den f~.~ in veilboeken genoemd 

l~l -
koper 

~E:::: (aantal malen staat 1657 1805~ -.,~ tussen haakjes) 1678 1684 1691 1696 1699 1714 1738 1758 1778 1811 ~ .e~ ..... 1665 Qa. 
"0 

1666 <,:( 

Oom(s) ....... 7 Wor .... . ........... .... ... x x x 
de Jongh . .. > . 

" 
Gou, Med, Enk, Oudew . ..... x x x x 

Heynes ....... 
" 

Wz (2) ................... . .. x x x x x x x 
Dray . . . ...... 

" - x x x x 
Booy .... . .. .. 

" 
Ko, Amersf . . ........... ... .. x x x x x x 

Broek ......•. Ha .......................... - x x x " Buys ......... 
" Am (4), Zaandam . . .......... x x x x 

Adriaensz . .. .. Zaandam, Ha, Wz, Ho (2), 
6 Rot, Am ..... .. .. ....•..... x x , . x x 

v. Zanen ..... 
" 

Wz, Ed, Ho ... .... . . .... . ... x x x x x 
Wit .......... 

" 
Leerd, Delfsh, Am (2) .. . .. . .. x x x 

Valk ......... 
" 

Maasl, Wz . ......... .. ....... x x x x x x x 
Teeuwisz ..... 

" 
- x x x 

Pouwelsz . .... 
" Zdk, Ko, Am ........... ... .. x x x x x 

Muusz ........ 
" 

Mon .... .. . . ........... ... .. x '. x x x x 
Jel(is) .. ...... 

" Am (2), Ji (2), Wz, AI. ...... . x x x x x x 
Hendricksz . ., 

" 
Zdk, Am, Wz ........... ... .. x x x x 

Graaf ....... . '1 " 
Mon, Rot . .. . .... .. . . ... . ... . x x x . x 

AI . . .. ... .. .. ". - x x x x x x 

~-~~~ ___ .:..~r-"-~~ .. ~~~ ....... . ..!:""1"~ ~ · Ir:!: If!!! ' 



---
-"- ---- ~r---~I '~~~ Willems ...... 5 Kalf, Am, Ho, Rot .. . ........ x x x x ~ ~ : I : ~' 

Vis ...... . .. . . w X X X X 

v. Santen ..... w Am .... .. ............ .. ... . . x x x x 
Schoen ....... 

" 
x x x x x x x 

Sem .......... w X X x 

I I 
x 

Stoffels ... .... 
" 

x x x x x x x x 
Sijbrands ..... w· Rijp, Am ... . ... .... ..... . . .. x x x x x x 

Stuurman . .... w X X ~ 

Swaan ........ 
" 

x x x 

\ I Rot ......... w X X x 
Piet .......... 

" 
Wz ......................... x x x 

Nel .......... 
" 

x x x x x 
May . . ..... .. . 

" 
x x x x 

Leeuwen . . ... 
" 

Wor, Rot .... .. ... .. ....... . x x x x x 

Keesen ....... 
" 

x x x x 
Kalf ....... . .. .. x x x x x x 
Keg .......... 

" 
x x x x x x 

Kist .......... 
" 

x x 

I 
x 

I 
x x 

Korl .......... 
" 

x x x x x x x 
Harmens ..... . 

" 
Ha .. . ............... . ... .. .. x x x x 

Block ........ 
" 

Am (3) .... . ........... . ..... x x x x x 
BIeker . .. . .... 

" 
x 

Bloem ... . ... . 
" 

x x 
Brant ........ 

" 
x x x x x 

Brouwer ...... 
" 

Am (2) .. .. . ... . ............. x x x x x 
Brugman . .. .. 

" 
Utr (2), Am . . ...... . ...... .. x x x 

IJsbrants ...... 4 AI, Wz, Ko, Zdk ............ x x x 
Schouten ..... 

" 
x x x x x 



't 

T ABEL A (vervolg) 
, 

- KOPERS IN DE PROEFjAREN VAN DE PERIODE 1655-1881 

...... , 
Proefjaar, waarin de naam voorkomt """" c::= 

Familienaam ~:::E Plaatsen van herkomst (aangeduid met x) - ..... 
van den ~!~ in veilboeken genoemd 

l~l 
.......... 
~s= (aantal malen staat 1657 • 

1805~ koper _"'s tussen haakjes) 1678 1684 1691 1696 1699 1714 1738 1758 1778 :I ...... 
1811 ( ... - 1665 c:a, 

"0 
1666 <--= 

Roele ......... 4 - x x x x x x 
Rol. . . .... . ... 

" 
Pur . . ...... . ... . ........ . ... x x x x . 

Ruyter .......• 
" 

Rot, Am (2) .......... . ... . .. x 
Nen .......... 

" L. 
- X X X x 

NickeL . . ..... 
" 

- x x x 
Mats .... . .... 

" - x x x x . 
Mol .. . ... . ... 

" 
Nieuwendam .. ... .... . ...... x x x 

Loosjes ....... 
" - x x x x x 

Knots .. . ..... 
" - x x x x x 

Koning ...... . 
" 

AI .... . ..................... x x x x 
joor . ......... 

" 
- x x x x 

de jager ... . .. 
" 

Am ....... . ... . .. . ... . ...... x x x x 
Huysman ..... 

" 
- x x 

Gorter ..... . .. 
" 

Wz (2) . ..... . . . ......•...... x x x 
Graftdijk .•. . . - - x x x x 

" 
. 

Grieke ..•....• 
" 

Am .....•.........•......... x x . x 
J Gruys ... . ... . 

" 
Oz, Ilpd . .... . ...... . ........ x x x 

J . F,'oor ......... 
" - J . J( x x - .. - -- . ~ 

""' - - ....... . r- - ------ - r· ----



- '~ --......-r:- l.""\ 

~--n -
... -- -~I .. 

Duyn ......... 4 '- . . . x ~ I x 
Compagnie .•. 

" 
Am, Delfsh, Delft, Ho ........ • x x x 

Boot ......... 
" 

Delft .....•...........•.•...• x x x • . I I x 
Breeuwer .. .. . 

" 
x x x x 

BiiI .......... 
" 

Spa, Am .................•... x x 
Aarsis ........ 

" 
x x x x 

Arends (Aris) 
" 

Lei ...........•.............. x x x 
v. d. Wert . . . . 3 x x x x x 
Voogt ........ x x x x 

" Speck ........ 
" 

Am .. ... .......... .. .... .... x x x 
Spits ........ . 

" 
x x x x 

Starn .... . .. .. -
" 

Leerd ............ ... ........ x x 
Swieten ...... 

" 
Am ...... . .................. x x 

Peereboom ... 
" 

x x x x 
Prins ... • ... .. 

" 
Rijp (2) ..................... x x x x x 

Otter ....... .. 
" 

Am ......................... x x x x 
Knot. ...... ... 

" 
Wor ......•................. x x x x 

Kralingen ..... 
" 

Am ...........•...... ... .... x x x x 
Haas ......... x 

" 
x x x 

Hooft ........ 
" 

Enk, Dor ............. : ...... x x 
Baas ......... 

" 
x x x x x 

Bastiaense .... 
" 

Am ..... '7 •••••••••••••••• • •• x x 
Blank ...... . . 

" 
x x x 

Borst .. .. .. . .. 
" 

Am ......................... x x x 
Bouwen ...... 

" 
x x x 

Admiraliteit . .. 
" 

Am, Ho, Rot ... . ............ x x 
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In dit latere stadium van ontwikkeling der houtveilingen werd 
·de markt beheerst door enkele tientallen houtkopers en scheeps
bouwers uit Zaandam zelf. Uiteraard had den de Zaandammers 
steeds een grote rol gespeeld. Door hun initiatief immers waren 
de veilingen tot stand gekomen. En hoewel deze al heel spoedig 
een grote aantrekkingskracht op de omgeving hadden uitgeoefend, 
zoals uit de herkomstplaatsen in tabel A blijkt, en het beeld der 
veilingen aanvankelijk een bonte verscheidenheid van kopers uit 
tal van plaatsen vertoonde, waren toch de Zaandamse kopers 
steeds in de meerderheid geweest. Uit hen nu vormde zich de elite 
rler later zo invloedrijke houtkopersgeslachten. 

Welke waren nu de namen van die vooraanstaande Zaandamse 
houtkopers of scheepsbouwers? Tabel A stelt ous in staat deze 
namen samen te stell en, want voor wat de eerste helft van het 
tijdvak betreft, mogen wij aannemen, dat, wanneer bij een hoog 
frequentiegetal nooit de herkomstplaats van den koper werd ge
noemd, deze zo goed als zeker Zaandam was. De volgende namen 
nu kunnen daartoe gerekend worden: Nomen, B1auw 125), Dec
ker, Meyn, Louwe, Kat, Heyn, Ouwejan, SIuyk, Haring, Salm, 
Gysen, Mens, Dam, Volger, Van der Stadt, Rog, Oosterhoorn, 
Cardinaal, Dray, AI, Vis, Schoen, Sem, Stoffels, Stuurman, Rot, 
Nel, May, Keesen, Kalf, Keg: Kist, Korf(er), Bloem, Brant, Roele, 
Loosjes, Nen, Joor. 

2. De herkomstpiaatsen der kopers 

Alvorens de tweede vraag te beantwoorden, dient erop gewe
zen te worden, dat de onderzochte proefjaren niet voldoende 
plaatsnamen opleverden, om conclusies te wettigen. Daarom zijn 
uit de periode 1688-1714 aile voorkomende plaatsnamen geno
teerd. 

De meeste en grootste houtkopers waren, zoals wij zagen, af
komstig uit Zaandam. Voor de buitenplaatsen kon voor de periode 
1655-1714 de volgende rangschikking naar het aantal kopers 
gemaakt worden: 1. Amsterdam (189 kopers), 2. Westzaan (35), 
3. Haarlem (31), 4. Alkmaar (20),5. Hoorn (19),6. Rotterdam 

125) Waarschijnlijk echter uit Westzaan. Boekenoogen zegt op btz. ex . 
van zijn Inleiding tot de "Zaansche Votkstaat", dat Btauw een bekend 
Westzaans gestacht was. 



IN DE JAREN 1655-1811 295 

(15), 7. Zaandijk (12),8. Koog (9),9. De Rijp (9), 10. Edam ' 
(9), 11. Delft (8), 12. Jisp (8), 13. I)ordrecht (6), 14. Middel
burg (6) enz. 

Om te controleren, of, wat voor de gehele periode gold, ook 
opging voor een bepaald jaar, is het jaar 1714, dat twee jaar voor 
het veilingrijkste jaar (1716) lag en dus midden in /de bloeitijd 
van de houthandel viel, als controlejaar genomen. De volgorde der 
plaatsen voor dit jaar week slechts weinig af van die voor de ge
hele periode. Het meest viel het ontbreken van Rotterdam op. Ver
der ontbraken Middelburg, Utrecht en Dordrecht, terwijl de Rijp 
en Hoorn van rangnummer verwisseld waren. 

In tabel B zijn de herkomstplaatsen ook gegroepeerd naar 
provincies. De meeste kopers buiten Zaandam waren afkom~tig 
uit Noord-Holland (406), Zuid-Holland volgde pas op grote af
stand (65). Uit de andere provincies kwamen slechts weinig 
kopers persoonlijk hun hout te Zaandam inkopen. " 
D~ oorzaak daarvan kan verschillend zijn geweest. Zo kan 

de behoefte aan hout als werkhout voor scheepsbouw, huizen
bouw, kuiperij enz. op andere houtmarkten gedekt zijn. Welke 
die markten waren, is mij niet bekend. Amsterdam, dat even
eens houtveilingen gehad heeft, zou een concurrent geweest kun
nen zijn. Misschien ook Rotterdam of Middelburg? Verder was 
nagenoeg de gehele scheepsbouw en houtzagerij in Noord-Hol
land, voornamelijk in ~aandam en Amsterdam geconcentreerd, 
zodat de andere provincies slechts weinig behoefte aan ruw hout 
hadden. De meest waarschijnlijke .factor is echter, dat de Zaanse 

'houtkopers op de Zaandamse veilingen het hout voor hun op
drachtgevers in de andere provincies inkochten of hun uit voor
raad leverden, want hierdoor kunnen ook enige reeds vroeger 
besproken verschijnselen verklaard worden. 

Dat menechter, wanneer de afstand geen bezwaar was, liever 
persoonlijk naar de veilingen kwam om het hout uit te zoeken, 
vooralwaar het"inkopen van scheepsbouwhout betrof, blijkt hier
uit, dat de meeste plaatsen van herkomst binnen de vierhoek 
Amsterdam-Haarlem-Alkmaar-Hoorn (met 133 niet-Zaandamse 
kopers) lagen. Deze steden zelf leverden de meeste kopers (259). 
De Rijp (9 kopers) en Edam (idem), als oude scheepsbouwcen
tra (kleinscheepsbouw), stonden bovenaan in aantal kopers. 

De kleinere plaatsen lagen aile in het waterrijke laagveen- en 



TABEL B 

~ 
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NAMEN DER HERKOMSTPLAATSEN DER NIET-ZAANDAMSE KOPERS, 
BENEVENS AANTAL KOPERS, 1655-1714 

HERKOMST VAN NIET-ZAANDAMSE KOPER8 1655-1714 

Holland Overige provincies 

Noord-Holland Zuid-Holland Prles- Z Ia d U Noord-land ee n trecht Brabant 

Naaste platteland Aantal 8teden en rest Aantal Plaatsnamen Aantal Plaatsnamen Aantal Aantal Aantal AanW 
kopers kopers kopers kopers kopers kopers kopers 

Westzaan ... . . . ..... 35 Amsterdam ... 189 Rotterdam ....... 15 8neek ... . .. . .... 2 
Zaandijk .. . ... . ..... 12 Haarlem .•.... 31 Delft ........... . 8 Friesland ........ 1 
Koog . ........ •. .... 9 Alkmaar ...... 20 Dordrecht ....... 6 Heerenveen ...... 1 
de Rijp . ............ 9 Hoorn ........ 19 Leiden ....... . .. 5 Harlingen ... . . . .. I 
Edam .............. 9 Leerdam .... . .. . . 3 Leeuwarden .... . 1 .wP ...... . ....•.... 8 Maaslandsluis ... 3 Lemmer .. . ...... 1 · ormerveer ... . .... 6 Enkhuizen . . .. 4 Alphen .......... 3 Workum ...... . •. 1 
't Kalf ..... f. . ...... 5 Medemblik . .. 3 Delfshaven . . .... 2 Ylst .. . .. .. . . .... 1 
Oostzaan ...... . .... 5 Aalsmeer ..... 3 Gorkum ......... 2 · Purmerend ......... 5 Uithoorn . . ... 3 den Haag ........ 2 
Monnikendam . ...... 4 Weesp ...... . 1 Noordwijk .... . . . 2 Middelburg . . .... · 6 
Wormer . ........ . .. 4 Waddinxveen . . .. 2 Vlissingen ....... I · . 
Krommenie ......... 3 Zwammerdam ... 2 Zeeland . . ....... · 1 
Buiksloot. .......... 2 Brielle .......... 1 
Beemster . .. . .. . . ... 2 Bodegraven ... . .. 1 
Schermer ..... . ..... 2 Gouda .......... 1 Utrecht ... . .. . .. . 5 
Uitgeest ... · .. . ... .. 2 Maassluis . .... . .. 1 Amersfoort ... . .. 2 
de Wijk (= Beverw.) . 2 Noordeinde ...... 1 
Assendelft .... . .. . .. 1 Oude Wetering .. 1 
Halfweg ............ I .. Oudewater .. . ... 1 Geertruidenberg . 1 
Upendam . . ..... . ... 1 Rijnsaterwoude .. 1 
Knollendam ...... . •. 1 8chiedam . .... . . . I · 
Nieuwendam . . ...... 1 . Vlaardingen ..... 1 Antwerpen .. .. .. 
Oostzaandam .. . .... 1 Westveen ... . .... 1 Gent ..•.. . ...... 
Purmerland .... . .... 1 
8tarremeer .. . ..... .. I · 8paarndam . .....•.. 1 

133 I 273 65 9 8 7 1 

- " - J. - ....... 
406 28 --Totaal .............. 499 

..J.!.C ...... 
"'.,,"CO -;..,c 
NZ!l 

Aantal 
kopers 

2 
1 . 

i 

3 

-
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HERKOMSTKAART VAN DE KOPERS 
(BIJ TABEL B) 

VOO~KOM'ND' WiR~ON&TPLAAT~'" ~ 

NIET-ZAAN.DAMS8 I(.OPER!o OP DI 
HOUTVIILIMtI'" VAl'! ZAANDAM . 

UIT OMtlrYIHG VA1'4 ZAAI'tDAM : 
~"'DCV1f:RHOaK 

UIT D£ A~=~~-;T~~tt,.~-HOOII1J 
A"DIt." 1.99HA. 31,AI~. 20, HO. I9 

OVER" DUL VAIl "OORD-HOLUUlO 

ZUIO-HOLLA"D 

p:JtluL.9.zaaL.8.UTR.1,NOOI\D-_a.1,. 

ZUID- HE.OEALA"O 
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rivierengebied van Noord- en Zuid-Holland, waar vele water
molens en binnenschepen waren 126). De bestemming van het 
hout is dus af te leiden uit de herkomstplaatsen der kopers. Het 
zal vooral bestemd zijn geweest voor de kleine en grote scheeps
bouw en de molenbouw. Het schijnt, dat van Zaandam op dit -
gebied zo'n grote roep uitging, dat het langzamerhand ook een 
groot deel van de handel in de daarvoor benodigde grondstof, 
het hout, tot zich kon trek ken. 

Het aandeel van Zaandam zelf was uit tabel B niet op te ma
ken. Een voor het jaar 1714 ingesteld onderzoek naar het aantal 
veilingbezoeken der veischillende plaatsen, bracht echter het vol
gende aan het licht. Het totale aantal bezoeken aan de Zaandamse 
veilingen in 1714 was voor kopers uit Zaandam 550, Amsterdam 
265, Westzaan 71, Haarlem 31 en Alkmaar 25. Het Zaandamse 
aandeel in het gekochte hout moet in werkelijkheid veel groter 
geweest zijn dan de verhoudingscijfers aangeven, want de grote 
houtkopers aldaar legden op vele nummers van een ' veiling be
slag. Van een nader onderzoek op dit punt moest echter worden 
afgezien. 

Ook de notarii:He protocoIlen uit het Rijksarchief te Haarlem 
verschaffen de bewijzen voor de stelling, dat de Zaandamse hout
markt niet aIleen in een plaatselijke behoefte voorzag, maar een 
veel groter afzetgebied had. De volgende attestatie moge voor 
zichzelf spreken. Uit het protocol van S. Oosterhoorn, notaris te . 
Zaandam: 

13 Maart 1695 compareren "Paulus Claesz Lely, Dirck Pie
tersz Horn, Dirck Jansz Groot ende Theunis Aryaansz Kock, 
vragtschippers wonende tot Westzardam", die verklaren ten 
verzoeke van "Sr. Jacobus de WilIem, huystimmerman binnen 
de stadt Amsterdam", dat de "molenaars ende houtsaegers soo 
binnen als buy ten de voorsz. stadt Amsterdam gewoon zijn seer 
veel gesaagde houtwaren, soo eycken, grenen als anders, tot 
Westzanen ende Zardam in te coopen ende ,vandaer by ende 
omtrent hare mol ens als houttuynen te laten brengen ......... " 
(Daarop voIgt een opgave van verscheepte vrachten aan Am-

126) Trekt men vier concentrische cirkels met stralen van 10, 25, 50 
en 75 km om Zaandam, zoals op de overzichtskaart geschied is, dan 
komen de verhoudingen no~ beter uit. 
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sterdamse molens, o.a. de molen van de Kieft buy ten de Uyter
se (d.i. Utrechtse) Poort). 
24 April 1695 eenz·elfde attestatie, nu ten verzoeke "van de 
overluyden ende aile de gildebroeders van 't sChrynwerckers
gild binnen de stadt Amsterdam". 
24 en 25 October 1696: attestatie van de molenaars en hout
zagers (ten behoeve der requirerende "schrienwerkers"). 
Hieruit hlijkt, dat door 21 Westzaanse en Zaandamse hout
zagers over de jaren 1694, 1695 en 1696 meer dan 24.531 
bladen diverse houtsoorten geleverd waren. 

Deze attestaties zijn tevens een weerspiegeling van de econo
rnische belangenstrijd tussen de twee CQnCUrrenten Amsterdam 
en Zaandam, waarop reeds vroeger gewezen werd. 

Zelfs tot buiten onze landsgrenzen ·strekte zich een enkele maal 
het afzetgebied van het Zaanse hout uit, zoals uit het protocol 
van Joh. van der Stengh blijkt. 

30 Mei 1671 compareerde o.a. Corn. Symonsz, houtcooper te 
Zaandam. Deze had met Jan Francke te Dordrecht aangeno
men "van de Heeren Commissarissen van Syn Majesteit van 
Spangie ende de Heeren Gedeputeerde van de Eerwaerdige 
ende Edele heeren de geestelycke ende vier leden s'lants van 
Vlaenderen ...... te leveren t.ot het maecken van een nieuw 
Sas by ofte omtrent Oostende". Zij hebben daartoe geleverd 
"een considerable partye van houtwercken, bestaende in eyc-
ken, greenen, boeken ende ander hout ...... ". 

Ten slotte volgen nog enkele andere bewijzen voor de handels
relaties met 'de Zuidelijke Nederlanden, en weI uit het protocol 
van notaris C1. Oosterhoorn: 

1 Mei 1701: Procuratie door Jac. Jochemsz van der Werff, 
"houtcooper tot Zardam", aan een koopman te Antwerpen om 
van iemand daar f 492:18 te vorderen wegens levering van 
houtwaren. 
5 Mei 1701: idem door Jacob Jansz Nen, "houtcooper tot West
zaerdam", aan Gillis Boet te Brussel wegens vordering van 
f 152:13 op denzelfden Antwerpenaar. 
11 Mei 1701: idem door Claes C1. Stoffel ( sen), "houtcooper 
tot Zardam", aan Jan Paptist de Wilde, makelaar te Antwerpen, 
wegens vordering van f 1194 :9, alweer op denzelfde. 
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3. Het beroep der kopers 

In tabel C is gelet op de aard van het gekochte hout. Er waren 
in 1714 in hoofdzaak drie soorten veiIingen: 

wagenschotveiIingen (houtgroep I) 
veilingen van eikenbalken en kromhout (lIe + III) 
veilingen van dennen- en grenenbalken (IIdg). 

TABEL C 
AANT AL KOPERS NAAR HERKOMST EN INGEKOCHTE 

HOUTSOORT IN 1714 

KOPERS IN 1714 

Soort koper naar het gekochte hout c;j -. I': 
ftI 
ftI 

Herkomst Eikenbalken Dennen ~balkeh ~ Wagenschot en kromhout Grenen -0 

I lie en III IIdg E-

Zaandam . .... .. . . .. 17 (4) I) 29 (1) 83 (17) 129 

Amsterdam .. . . . .. . . 3 12 (7) 63 (10) 78 

Westzaan ... .. . ..... 15 ( 4) 15 

Haarlem . . . ... .. . . .. 8 ( 1) 8 

Alkmaar ... .. . . ..... 1 1 8 ( 2) 10 

Overige Noord-Holl. 1 9 2) 20 30 

Zuid-Holland . .. .. .. 1 13 14 

Friesland ....... . ... 3 . 3 

Zeeland .... .. .. . ... 3 3 

Utrecht. . ... . .. ..... 1 1 

N. Brabant .... . .. .. 1 1 

-
Onbekend ..... . .... 3 12 39 54 

Totaal ... ..... .. 25 (4) 64 (8) 257 (34) 
II 

346 

% 
van het 
totaal 

37.6 

22.5 

4.4 

2.3 

2.9 

8.7 

4.0 

0.9 

0.9 

0.3 

0.3 

15.6 

100.0 

I) De tussen haakjes geplaatste getallen geven het aantal kopers aan, 
waarvan de herkomst, hoewel in de veilboeken niet vermeld, vrij zeker is. 

2) O.a. De Rijp (3), Hoorn (2), Edam (1). 

\ 
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Merkwaardig is, dat de kopers steeds een bijzondere voorkeur 
toonden voor een bepaalde soort veiling, hetgeen ongetwijfeld 
veJ'lband gehouden zal hebben met de aard van hun beroep. Bij 
de 346 verschillende kopers van het jaar 1714 zijn dus drie cate
gorieen te onderscheiden: kopers van I, van lie en III, en van 
IIgd. Uit Zaandam afkomstig was van de eerste groep (wagen
schot) 2/3 gedeeite (17 van de 25), van de tweede groep (eiken
balken en kromhout) bijna de heltt (29 van de 64), en van de 
derde groep (dennen- en grenenbalken) bijna 1/3 gedeelte (83 
van de 257). Of met andere woorden: het wagenschot bleef voor 
verreweg het grootste deel in Zaandam, om daar in de zaag
mol ens op een speciale manier gezaagd te worden, waarna het 
vooral bestemd was voor de binnenlandse afzet en de export 
naar het buitenland. Als afnemer van enige betekenis kan Am
sterdam nog gelden (3 kopers van de 25). Heteiken scheeps
bouwhout bleef voor de helft in Zaandam. Behalve Amsterdam 
met 12 kopers; treffen wij de Rijp met 3, Hoorn met 2 en Edam 
met 1 koper aan. Deze laatste dde dorpen had den reeds lang 
voor de opkomst van de groot-scheepsbouw te Zaandam een 
'bloeiende klein-scheepsbouw, die ook in het jaar 1714 nog niet 
onaanzienlijk blijkt te zijn. Wat het dennen- en grenenhout be
treft, dit vond voor het grootste gedeelte zijn weg naar buiten. 
Vooral de afzet naar Amsterdam was opvaIIend groot (63 kopers 
uit Amster:dam tegen 83 uit Zaandam). Voor dit soort hout, dat 
in on:tzaglijke hoev.eelheden aangevoerd werd, bIijkt Zaandam 
de hoofdmarkt voor de gehele Republiek geweest te zijn. De 
kopers kwamen uit aile delen van het land. 

Wij menen dus te mogen aannemen, dat de kopers tot drie 
groepen van bedrijf behoorden en wei: 

1. de houtzaagmolenaars, die het hout in hun wagenschot- en 
balkenzagerijen verwerkten (I en IIdg; houtbewerkende in
dustrie) ; 

2. de scheepmakers (grote en kleine scheepsbouw) (lIe en IIdg; 
houtverwerkende industrie) ; 

3. de houthandelaars (vooral IIdg, misschien ook ander hout; 
handel). 

Of daarbij van een scherpe scheiding tussen de drie groepen 
. gesproken kan worden, is niet met zekerheid te zeggen, maar de 
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voorkeur, die een koper voor een bepaalde houtsoort toonde, zou 
weI in die richting kunnen wijzen 127). 

In de derde kopersgroep, die der dennen- en grenenbalken, 
treffen wij aile drie beroepen aan: balkenzagers, scheepsbouwers 
en handelaars (in de veHboeken en notariele protocoIlen "hout
coopers" genoemd). 

Het zou interessantzijn na te gaan, in hoeverre in de loop 
,der tijden de hoofdbezigheid der verschillende grote houtkopers 
zich verschoven heeft, en hoe het zwaartepunt van hun werk
zaamheid zich verplaatst heeft van de industrie naar de handel. 
Oat een dergeJijke verschuiving naar de handel plaats heeft ge
had, is zeker, maar ,hoe groot die is en bij welke families dit 
proces het duidelijkst aan de dag getreden is, kan met de op dit 
punt zeer onvoldoende gegevens der veilboeken moeilijk bepaald 
worden. De notariele protocoIlen zouden misschien hierover meer 
licht kunnen verschaffen. Het zou daarbij kunnen blijken, dat 
juist de derde -kopersgroep, die der dennen- en grenenbalken, 
waar vertegenwoordigers van industrie en handel voor het in
kopen van dezelfde grondstof, op de veilingen in nauwe aanraking 
met elkaar kwamen, in belangrijke mate bij deze verschuiving be
trokken is geweest. 

4. Verschuivingen in de samenstelling yan het koperspubUek 

Het pubJiek, dat de veilingen bezocht, zal weI als in aile tijden 
uit kijkers en kopers bestaan hebben, waarvan ons aileen de groep 
kopers belang inboezemt. Zijn bij de vorige vraag de kopers on
derscheiden naar het doeJ, dat hen naar de veiling leidde, dit
maal komt het op een andere geleding van het koperspubJiek aan, 
n.f. die volgens ancienniteit. Er waren bij de kopers van een 
bepaald jaar drie hoofdgroepen: 

1. oude bezoekers uit een vorig proefjaar; 
2. nieuwe bezoekers, die bekende namen droegen, meest zoons of 

jongere broers van oude kopers; 
3. nieuwelingen, wier namen tevoren niet in de veiIboeken waren 

voorgekomen. 
Zoals uit tabel D blijkt, vormden deoude kopers ongeveer 25 

it 30 % van het totale aantal verschillende kopers, uitgezonderd 

127) Vgl. Boorsma, Zaansche Windmolens (1939) , waaruit blijkt, dat 
vele houtkopers aandeel in mol ens hadden. 
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TABEL D 

Veilingen 

jaar 
(= proefjaar) 

AANTAL KOPERS NAAR ANCIENNITEIT IN DE PROEFjAREN DER PERIODE 1655-1811, 
BENEVENS PERCENT AGE, GEMIDDELDE EN INDEXCljFER 

KOPERS IN DE PROEFjAREN DER PERIODE 1655-1811 

Ancienniteit AantaI 
% 

Oude koper Nieuwe koper 
van het 

:3 van vorig 
met Totaal Gemiddeld proefjaar 

c proefjaar 
'ell « .. . .. , ., Oude Nieuwe Veillng- bj) Veilingen door ... 

Indexcijfer 
van het proefjaar 
(basisjaar 1691) 

Verschil-:a~$ KORers ., 
familie- familie- Nieuwe 

bezoeken 
..c: 

een koper per Oude m.n euwe Bezoeken lende ... ., ~co. GJ:= ., N kopers CI. '0; kopers famllie-""0 N c: naam naam >- ... derkopers jaar bezocht kopers 0 > naam 

1655 + '57 + '65 + '66 6 85 85 85 123 20 1.5 100 27 36 

1678 9 12 25 58 83 95 142 16 1.5 13 61 31 40 

1684 4 21 29 35 64 85 99 25 1.2 25 41 21 36 

1691 19 46 100 89 189 235 462 24 1.5 20 34 100 100 

1696 5 73 23 17 40 113 169 34 1.5 65 15 37 48 

1699 8 78 52 40 92 170 243 30 1.5 46 23 53 72 

1714 23 78 6 147 115 262(268) 346 1201 52 3.5 22(24) 33 261 147 

1738 16 84 20 115 68 183 (203) 287 738 46 2.5 29 (36) 24 160 122 

1758 9 59 10 73 39 112 (122) 181 357 ( 40 2 33(38) 21 78 77 

1778 7 35 7 72 55 127 (136) 169 326 46 2 21 (25) 32 71 72 

1805 +'11 4 1 11 28 17 45 ( 56) 57 88 22 1.5 2(21) 30 19 24 
-- --

! 
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in de jaren 1696 en 1699, toen het percentage oude kopers veer 
hoger was (resp. 65 % en 46 %) en het percentage nieuwe ko
pers lager (resp. 15 % en 23 % ). Dit is weI te verklaren, daar 
de geringe tijdsruimte tussen de proefjaren 1691-1696-1699, dus 
5 en 3 jaren, een grote verschuiving uitsloot en het bovendien 
twee depressiejaren waren met slechts 5 en 8 veilingen, waarin 
de oude economisch sterkere kopers zich grotendeels konden 
handhaven, maar er weinig nieuwe kopers bijkwamen. Hoewel 
ook de eerste proefjaren uit de beginperiode (tot en met 1684) 
zeer dieht bij elkaar lagen, was het aantal nieuwe kopers met 
nieuwe naam daar toch naar verhouding zeer groot, hetgeen wijst 
op een wissel end koperspubJiek. Er had zieh nog geen vaste 
kern gevormd, daar de veilingen zich nog ,in het experimentele 
stadium bevonden en zich nog geen vaste tradities gevormd had
den, zoals dit later bij de grote houtkopers het geval was, toen 
ze vast een of twee keer per jaar de Zaanse houtveilingen be
zochten. Hierop wijst ook het con stante aantal verschillende ko
pers in die jarenj dus bij gelijkblijvend aantal kopers een zeer 
grote mutatie. 

De achttiende eeuw bood in dit opzicht een geheel ander beeld. 
De proefjaren lagen hier een genera tie uit elkaar. De verhouding 
tussen de samenstellende groepen bleef vrijwel constant: de 
groepen oude kopers en nieuwe kopers met nieuwe naam waren 
rbeide ongeveer even sterk, nJ. 25 a 30 %. Dus na een generatie 
was ongeveer driekwart gedeeJte der oude kopers verdwenen. 
Daar uit tabel A gebleken is, dat vele van de belangrijkste Zaan
se houtkopers dee I uitmaakten van een talrijke leden tellend 
houtkopersgeslacht (herinnerd zij slechts aan de Nomens, de 
Louwes, de Sluyken enz.) en bovendien het door hen uitgeoefende 
beroep door de aard van het bedrijf (scheepsbouwer, molenaar) 
een sterke neiging had erfelijk te worden, zullen de oude kopers 
weI voornamelijk vervangen zijn door de jongere broers en de 
zoons, hetgeen dan ook bevestigd wordt door de grote groep 
nieuwe kopers met oude naam: in de achttiende eeuw ongeveer 
de helft van het totale aantal kopers. 

En hoewel er van een verstarring geen sprake w~.s 1) - daar- " 
voor is de groep nieuwe kopers met nieuwe naam, welke aan de 
houthandel steeds vers bloed toevoerde, te sterk (25 a 30 %) -

1) Vgl. Posthumus, a.w., Inleiding biz. LXXIX. 
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toch is het niet te boud te beweren, dat de houthandel beheerst 
werd door enkele tientallen grote houtkopersgeslachten, die voor
al in Zaandam hun zetel hadden en waarvan uit de notariele 
protocollen bJijkt, dat zij in z.g. "compagnieen" verenigd waren. 

WeI bleef gedurende de achttiende eeuw de verhouding tus
sen de drie groepen constant, maar de absolute aantallen kopers 
toonden een gestadige achteruitgang, tegelijk met het jaarlijkse 
aantal veilingen. Ook het aantal veilingbezoeken, dat een koper 
gemiddeld per jaar aflegde, was dalende. Slechts het aantal 
kopers, dat gemiddeld een veiling bezocht, bleef de gehele acht
tiende eeuw nagenoeg constant en variE!erde van 40 tot 50. 

Bij de indexcijfers is als basisjaar 1691 genomen, daar het een 
eerste topjaar was en tot een vergelijking van de tijd ervoor en 
erna, en met de andere proefjaren, aanlokte. 

5. De intensiteit van het veilingbezoek 

Als wij de breuk, die ontstaat door het aantal bezoeken te 
del en door het aantal verschillende kopers, de intensiteit van het 

. veilingbezoek noemen, dan was deze breuk voor het jaar 1691: 
gelijk aan 1, voor de proefjaren ervoor: 27/36, 31/40 en 21/36, 
dus steeds minder dan 1, wat dus wijst op geringere intensiteit 
dan in het topj aar 1691 het geval was. 

In 1714 pas was de intensiteit 261/147, dus bijna 2 maal zo 
groot als in 1691; in 1738, de peri ode van nabloei, 160/122; in 
1758 en 1778 resp. 78/77 en 71/72, dus ongeveer gelijk aan die 
van 1691, met dat verschil echter, dat toen de ontwikkeling zich 
in tegenovergestelde richting voltrok. De intensiteit van het vei
Iingbezoek was dus bijna een eeuw lang boven 1, d.i. boven het 
peil van 1691 gebleven. Pas in de Pranse tijd daalde zij weer 
onder 1: 19/24 in 1805/1811. 

Ook uit het gemiddelde aantal veilingen, dat een koper per 
jaar bezocht, blijkt het intensieve veilingbezoek in de achttiende 

. eeuw. De zeventiende en negentiende eeuw staan met een ge
middelde van 1 Y2 achter bij de achttiende eeuw, waarin de proef
jaren aChtereenvoIgens 3.5 (1714), 2.5 (1738), 2 (1758) en 2 
(1778) als gemiddelde hebben. Het uiterlijke beeld van de Zaan
se houtveilingen was ·in die eeuw dus weinig veranderd, al gingen 
de zaken dan ook minder goed. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII. 20 

\ 
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VII. DE OROANISATIE VAN DE HOUTHANDEL 

Vit de veilboeken is aangetoond, dat bijna aI het hout, da1 in 
Zaandam ter veiling werd gebracht, uit Duitsland afkomstig was. 
De vraag rijst echter: op welke wijze werd dit hout verkregen? 
En daarbij heeft men niet aIleen op het oog de wijze van trans
port, b.v. met vlotten of per schip de Rijn af, maar is vooral te 
denken aan de organisatie, die aan de houthandel ten grondslag 
lag. Daarover vindt men in de notariele protocollen enige interes
sante gegevens, waaruit biijkt, dat de Zaanse houtkopers onder
ling in verschiIIende compagnieen verenigd waren, die hun agen
ten of vertegenwoordigers in het buitenland hadden, om daar 
hun belangen te behartigen en voor het kappen en het transport 
van het hout zorg te dragen. Enkele van de contracten, die hierop 
betrekking hebben, volgen hier. 

Protocol van notaris C. D. Kleyn, van 13 Januari 1651: Insi
nuatie door not. Kleyn aan Arent Albertsz, lakenverkoper te 
Zaandam, uit naam van Jan Jansz Lou, Pieter Claesz Lou en 
Martin Claesz Lou, allen houtkopers te Zaandam. Arent Albertsz 
heeft met de gebroeders Nicolaes en Jan Kuysten, kooplieden te 
Amsterdam, aangegaan: "seecker contract aengaen ( de) 't af
kappen en(de) nederwaerts voeren van boomen" (acte gepas
seerd 20 April 1650), "in weick contract de insinuanten (d.z. 
Oebrs. Lou) voor drie vierde ende ( de) ge"insinueerde voor een 
vierde part in de helft (zyn) staen ( de)". Insinuanten zeggen het 
contract om "genoegsame" redenen op. 

Dezelfde notaris Kleyn: ,,17 November 1657 compareren Ale
wijn Fransz 't Hooft, Claes Alewijnsz 't Hooft de Jonge, Ads 
Jansz Mataris, Jan Bendr. Cardinael, Corn. Hendr. Cardinael, 
ende Claes Corn. Calff ...... Ende verclaren de comparanten 
met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben compag
nyschap off gemeenschap ·incoophandel ende dat in manieren 
hiernaer verclaert. Namentlyk dat de voorn. Claes Corn. Calff 
hem sal vervoegen ende trecken van hier naer Duytslandt ende 
aldaer trafiqueren en (de) handel en in hout en de andere soo-
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danige waren ende coopmanschappen als hem raedsaem sal 
dutlcken in welke trafique ...... de voorsz. CI. Corn. Calff sal 
herideren een gerechte 'vierde part". (De anderen allen minder.): 
Enz. 

Protocol not. S. Oosterhoorn: attestatie op 1 April ten verzoeke 
van Aris en Corn. lansz. Mataris, koopIieden, betreffende hout, 
dat zij hebben liggen en "doen houwen en slaen" te Kestadt 
"an de Meynstroom in Duytslandt". 

Protocol van not. JOh. van der Stengh: 2 October 1668 com
pareren Baefje Gerrits, weduwe en boedelhoudster van wijlen 
Claes Gerbrantsze, en Pro Claes Gerbrantsze enerzijds en Dirck 
Corn. Teeuwisse haar zwager, allen aan de Oostzijde, anderzijds 
...... Zij worden verder genoemd als deelhebbenden aan "de 
generale compagnie van houthandel". 

Nog eens vermeld 28 Februari 1675. 
Protocol not. S. Oosterhoorn: 12 October 1682. Accoord van 

schei'ding uit de "gemeenschap in 't hacken ende afbrengen van 
houtwaren in Lotteringen op de Zaar" tussen Corn. Claesz Gast 
en Mayndert Arentsz, beiden kooplieden "tot Zardam". Protocol 
van not. S. Oosterhoorn: attestatie van 2 September 1683 door 
Claes Arentsz en C. Claesz. Vrient "coopluyden alhier, hande
lende in houtwaren an den Rijn in Duytslandt". Betreft het ver-
voer van hout van "Nieuwendorp ...... by Coblents an de revier 
de Moesel tot Dordregt in Hollandt". 

Dezelfde notaris: 9 December 1685. Contract van houtleveran
tie aan "Meyndert Arentsz, Claes Arentsz en Abrah. Oosterhoo- ' 
ren door Hendr. de longh, coopman tot Coblents neffens zyne 
huysvrouw, juffr. Elisabeth d' longh". 

Aan het eind vindt men een lijst van de te leveren bomen, "te 
:Ieveren tot Nieudorp off Nieuwitwert". Vit deze "lijste van het 
hout" volgen hier enkeleaantekeningen: "Colmar wageschot, 
op de Saar wagenschot, Reebrock en Brittemerwalt wageschot, 
Bergerwalt wageschot, Hinderwalt by Brouwbagh (d.L Brau
bach), Horggom by Coblents, Scholtes van Kirdorpff, Eselbach, 
Scohelmehousen". Dit waren plaatsnamen, waar de bomen "op 
starn" stonden. Merkwaardig is de spelling van deze Duitse 
namen! 

/ 

Verder leest men in de Iijst: "BaJcken in en de op de laen: 11 
boven 't Oranjestener weer, 7 onder d'weer in de molengraven, 
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162 van Oranjesteen tot Diets, 118 van Diets tot Ballesteyn, 39 
van .Ballesteyn tot' Laurenbagh, 71 van Laurenbagh bis Laen
steyn, 34 Voxchel, 81 stucx Sommers Eppenroodt, 108 stucx 
dito Roterwalt, 285 stucx dito Kolmer, 600 bomen Dursdorp, 
34 bomen Karthuser walt, 105 Enser waltl 20 bomen Saar Hults
bagh. 

Huur voor W. Andrus Hunningh Ryksd. 30, voor Marcus Ryksd. 
25, voor Innigh Pranger Ryksd. 20. Drie arbeyders op de laen 
Ryksd. 45". 

Not. van der Steng'h: 10 Januari 1724, Procuratie: betrof 
"seeker contract van societeyt van gemeene negotie en houthan
del" tussen Jacob Allerts, Lourens Lubbertse Louwe en Pieter 
Klomp. Het handelt over een kwestie met Ernst en Joh. Georgh 
Kohler, vader en zoon, wonende "tot Zerbst" (Anhalt). 

Een stuk van 12 April 1724 betreffende deze compagnie loopt 
over een gevoerd proces, waarbij verschillende Duitse advocaten 
en gerechtshoven en -dienaars te pas komen. Boven het stuk wordt 
gesproken van de "Louwsche Compagnie". Idem 8 Augustus 
1724. 

Protocol van not. M. Beets: 3 Januari 1747 compareerden 
Corn. Cardinaal en Ysbrant Cardinaal, tevens voor hun broer 
Hendrik, ter eenre, Meyndert Arentsz, Claes Arentsz en Arent 
Arentsz Bloem ter andere. Er is sprake van een contract, dat 
"opgericht" was voor not. Jac. Pet op 16 Augustus 1746. In dit . 
contract had den zij zich verbonden "sekere negotie en vlotterye 
te bedryven, om me van den Rijn e'n de Lippeeyken en Iboeken 
balken en planken, dennebalken, masten en delen etc. te laten 
koopen, vlotten en afbrengen en alhier te doen verkoopen ten 
naamen van Bloem en Cardinaal". 

De houtwaren zouden van een merk voorzien worden. 
Uit het bovenstaande blijkt dus de volgende gang van zaken. 

De vertegenwoordiger van de vennootschap in het buitenland, 
meestal een vennoot, die voor zijn bemoei"ingen aanspraak op een 
bijzonder deel van de winst mocht maken, reisde in de gebieden, 
waarvoor de compagnie van ,den eigenaar (Iandsheer) een con
cessie verworven had, de bossen langs, zocht ter plaatse lie beste 
en geschiktste bomen uit, voorzag ze van bepaalde merken, liet 
ze door gehuurde arbeiders omhakken en in vlotte{i naar Hol
land vervoeren, waar ze over Dordrecht, langs Amsterdam, Zaan
dam bereikten. 

• 
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-Maar niet aileen van de Rijn en zijn zijrivieren de Main, Moe
zel, Saar, Laan, Lippe spreken de protocollen, ook worden de 
streek van Hamburg, het Saksische en Boheemse woud genoemd, 
zoals uit het volgende protocol te zien is: 

Protocol van not. J. Faber: "transport op 27 April 1728 door 
Corn. v. d. Beyert, koopman alhier, aan Jan Corver en Jac. Car
dinael . . . . .. mede tot Saendam, van aile de eyken, denne en 
greene "houtwaren, duygen als andere ...... , die hy, comparant, 
voor reeckeningh van hem in compagnie met ...... Jan Corver 
heeft leggen in Reygerstieg, gelegen tussen Hamburgh en Haer
burgh onder het gebied van Sijn Coninklyke Majesteyt van Oroot-
Brittanien als Ceurvorst van Hanover ...... , gelyk hy, comparant, 
nogh verklaerde te cederen ...... aen de voorne copers ... , .. een 
'der,de part in de planken en duygen, dewelcke in Duysland voor 
zijn, comparants, reeckeningh, door sijn broeder Pieter van den 
Beyert ofte andere uyt het Saxise Boheemse en verdere plaetsen 
boven Maegdenburgh leggende, sal worden afgebragt ...... " 

Vit deze enkele gegevens blijkt voldoende, welk een schat van 
materiaal op het gebied van de houthandel in de notarH!le proto
colleh verborgen Jigt. Het zou zeker de moeite lonen deze bron
nen systematisch te doorvorsen op dit punt, maar een mensen
leeftijd zal daartoe niet toereikend zijn, daar deze protocollen 
der notarissen een kastIengte van 450 m. beslaan. 



VIII. ENIGE ALGEMENE CONCLUSIES 

Hoewel er betreffende het in de vorige bladzijden besprokene 
meer te zeggen zou zijn, wil ik mij beperken tot het formuleren 
'van enkele algemene conclusies. 

1°. Hoewel er, in verband met de grote behoefte aan hout als 
grondstof voor de niet onbelangrijke scheepsbouw en hout
zaagindustrie, reeds v66r 1655 van een Zaanse houthandel 
sprake geweest moet zijn, die echter geheel van de Amster
damse houtmarkt afhankelijk was, heeft zich eerst nadien 
een zelfstandige houtmarkt te Zaandam ontwikkeld, vooral 
onder invloed van de protectionistische maatregelen van 
Amsterdam. 

2°. De bloeitijd van de Zaandamse houtveilingen viel in de eerste 
helft der achttiende eeuw, het hoogtepunt werd bereikt in 
de jaren 1715-1724 met als topjaar 1716, waarna een ge
leidelijke achteruitgang te constateren valt. 

3°. Het gelmporteerde hout was ongezaagd en bestond uit eiken 
\ 

wagenschot en de verschillende soorten balken en masten, 
bestemd voor de houtzaagmolens en de scheepsbouw, terwijl 
de invoer van gezaagd hout onbetekenend te noemen was 
(0.65 %). 

4°. Nagenoeg al het te Zaandam ingevoerde hout was afkomstig 
uit Duitschland en wei in toenemende mate voornamelijk uit 
de Rijnstreek (minstens 75 %), terwijl Scandinavie als hout
leverancier geen betekenis had voor Zaandam, daar het 
slechts voor Y2 % in de houtimport bij droeg. 

5°. De organisatie van de houthandel was in handen van plaat
selijke compagnieen, bestaande uit leden van enige tientallen 
vooraanstaande Zaanse scheepsbouwers- en houtkopers
families, die door middel van hun in het buitenland ver
toevende compagnons of agenten de houtwaren rechtstreeks 
uit de productiegebieden betrokken. 

6°. Hoewel de Zaanse houthandel zijn ontstaan in de eerste 
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plaats aan de plaatselijke industrieen, scheepsbouw en hout
zagerij, te danken had en zijn lot ten nauwste daarmee ver-

, bonden bleef, ging de betekenis ervan toch ver boven een 
zuiver locale uit, zozeer zeifs, dat Zaandam waarschijnlijk 
op het eind der zevenUend~ eeuw en in de eerste helft dec 
achttiende eeuw als de houtstapeJ van Holland beschouwd 
kon worden. 

( 

j 



OVERZICHT DER TABELLEN EN GRAFIEKEN 127) 

TABELLEN 

I Jaarl,ijks aantal houtveilingen 1655-1811. 
Ia Overzicht van de zes conjunctuurstadia der periode 1655-1811. 
Ib Aantal veilingen van importhout in de verschillende maanden van 

het jaar van' aile houtgroepen tezamen, per tien jaar, 1655-1811. 
Ie Aantal houtveilingen der houtgroepen, afzonderlijk en totaal, per 

tien jaar, 1655-1811. 
Id De crediettypen der verschillende houtveilingen naar veilingtypen 

1700-1714. 
II Opbrengsten 129) van het hout naar houtsoort 1655-1714. 

III Opbrengsten van het hout naar herkomstge'bied 1655-1714. 
IlIa Percentages van de opbrengsten der vier houtgroepen naar hout

soort en herkomst 1655-1714. 
IIIb Vijfjaarlijkse opbrengsten van Rijns en Oosters hout totaal en per

centages 1655-1714. 
IV Jaarlijkse opbrengsten van het hout in de periode 1655-1714. 
V Vijfjaarlijkse opbrengsten der vier houtgroepen, afzonderlijk en 

totaal, 1655-1714, ben evens %. 
VI Gemiddelde vijfjaarlijkse opbrengsten per veiling, totaal en van 

houtgroep I en II, 1655-1714. 
VII Aanvoer, verkoop en opbrengst in £ vlaams van houtgroep I per 

vijf jaar 1655-1714, benevens percentages en gemiddelde prijzen. 
Vila Aanvoer, verkoop en opbrengsten in £ vlaams van het wagenschot 

naar herkomst 1655-1714, benevens percentages en gemiddelde 
prijzen. 

VUb Viffjaarlijkse opbrengsten in £ vlaams van het wagenschot naar 
herkomst 1655-1714, benevens percentages. 

VIlI Aanvoer, verkoop en opbrengst van houtgroep II naar houtsoort 
(onderscheiden naar herkomst) 1655-1714, benevens percentages en 
gemiddelde prijzen. 

VHIa Aanvoer, verkoop en opbrengst van de ondergroepen van hout
groep II naar houtsoort (onderscheiden naar herkomst) 1655-1699 
en 1700-1714, benevens percentages en gemiddelde prijzen. 

VIIIb Vijfjaarlijkse opbrengsten van de ondergroepen van houtgroep II 
naar houtsoort (onderscheiden naar herkomst) 1655-1714, ben evens 
percentages. 

IX Aanvoer, verkoop en opbrengst van houtgroep III per vijf jaar 
1655-1714, benevens percentages en gemiddelde prijzen. 

127) Er is steeds sprake van geimporteerd hout, behalve in de tabellen 
I, Ie en Id, waar ook "re·eds aanwezig" hout voorkomt. 

:128) De opbrengsten zijn steeds in guldens, behalve in de tabellen VII, 
Vila en Vllb, waar het £ vlaams gebruikt is. 
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X Aanvoer, verkoop en opbrengst van houtgroep IV naar herkomst 
1655-1714, benevens percentages en gemiddelde prijzen. 

Xa Vijfjaarlijkse opbrengsten van de ondergroepen van houtgroep IV 
1655-1714, benevens percentages. 

A Namen en aantal der belangrijkste kopers met de plaatsen van 
herkomst in de proefjaren der periode 1655-1811. 

B Namen der herkomstplaatsen der niet-Zaandamse kopers 1655-1714, 
ben evens aantal kopers. 

C Aantal kopers naar herkomst en ingekochte houtsoort in 1714. 
D Aantal kopers naar ancienniteit in de proefjaren der periode 1655-

1811, benevens percentage, gemiddelde en indexcijfer. 

GRAFIEKEN 

] Jaarlijks aantal houtveilingen van importhout ]654-]809. 
2 Totale aantal veilingen van importhout, per tien jaar, 1655-1811 

(Iogarithmische schaal). 
3 Totale aantal veilingen van importhout in de zes conjunctuurstadia 

der periode ] 655-] 811 (Iogarithmische schaal). . 
4 Totale aantal veilingen van importhout in de verschillende maanden 

van het jaar, ]655-]811. 
5 Aantat houtveilingen der houtgroepen I en II, gemengd A en B, 

benevens het totale aantal houtveilingen, per tien jaar, ]655-1811. 
6 Percentages van de totale opbrengst 1655-1714 naar houtsoort. 
7 Percentages van de totale opbrengst 1655-1714 naar herkomst van 

het hout. 
8 Vijfjaarlijkse percentages van de opbrengst van Rijns en Oosters 

hout in de totale opbrengst 1655-1714. 
9 Jaarlijkse opbrengsten van ·het hout in de periode 1685-1714 (ver

tikale logarithmische schaal). 
10 Aantal veilingen en opbrengsten van het hout per vijf jaar 1655-

1714. 
11 Vijfjaarlijkse opbrengsten van de vier houtgroepen, totaal en af

zonderljjk, 1655'..]714 (vertikale logarithmische schaal). 

Ie herkomstkaart: van het hout (bij tabel III). 
2e ,,: van de kopers (bi] tabel B). 

Hoofdstuk Tabel Grafiek 

II: houtveilingen I, la, Ib, ]C, Id 1,2,3,4,5 
III: houtsoorten in 

het algemeen II 6 
IV: houtgebieden III, IlIa, IIIb, 7,8 
V: aanvoeren, op-

brengsten en 
prijzen IV, V, VI g, to, 11 
houtgroep I VII, VIla, Vllb 

II VIII, VlIIa, VlIlb, 
III IX 

" 
IV X, Xa 

VI: kopers en af-
zetgebied , A, B, C, D 

Herkomst
kaart 

Ie (bij III) 

2e (bij B) 
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BRONNEN EN LITERATUUR . 

BRONNEN 

I. De veilboeken van West-Zaandam, zich bevindende in het Rijksarchief 
te Haarlem en lopende van 1654-1811 (118 delen). 

II. De notariele protocollen, eveneens in het Rijksarchief te Haarlem, 
lopende van 1640-1840 (Nrs. 5750-6388). 

L1TERATUUR 

a. de geschiedenis der Zaanstreek: 

Hen d r i k So e t e boo m, "Oud-heden van Zaan-Iand, Stavoren, 
Vronen en Waterland: Zaanlandze Arcadia in vyf boeken verdeelt." 
Het is uitgegeven te Amsterdam in 1702. 
Hierin geeft een tijdgenoot o.a. ook een beeld van de industriele 
bedrijvigheid te Zaandam, waarbij de houthandel een belangrijke 
plaats inneemt. 

Ad ria a n L 0 0 s j e s, "Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen", 
uitgegeven in 1794, in opdracht van zijn zoon Petrus Loosjes. Deze 
wijdt slechts een paar regels aan de houthandel. 

J a cob H 0 n i g Jz. Jr., "Geschiedenis der Zaanlanden" (1849) . 
Deze geeft een wat uitvoeriger beschrijving, waarbij hij op verschil
lende plaatsen Soeteboom aanhaalt. 

P. L. Mull e r, "Onze GoudelO Eeuw" (4e druk). 
Hierin wordt een schildering gegeven van de handel en nijverheid 
der Zaanstreek als onderdeel van het algemene beeld van die tijd. 

J a cob H 0 n i g Jsz. Jr., "Een langdurige strijd". Een artikel in het 
"Zaanl. Jaarboek" van 1932 (Ie jaargang), waarin de pogingen van 
Amsterdam om de industriele en handelsbloei der Zaandorpen te 
absorberen worden beschreven. 

S. L 0 0 t sma, "Historische Studien over de Zaanstreek" (Ie Bundel 
1939), dat een opstel (No. IV) bevat, getiteld: "Een en ander over 
den ,Zaanschen Scheepsbouw". Deze scheepsbouw was een van de 
belangrijkste oorzaken van de vestiging van een houthandel in de 
Zaanstreek. 

P. Boo r sma, Zaansche Windmolens (1939). 
Lee g h w ate r, "Chronykje" ± 1600. 
De "I n for mac i e" van 1514, waaruit bJijkt, dat de Zaanstreek nog 

een zuiver landeJijk karakter had. 
P r i v i leg e b 0 e k van "Westsaenden en Crommeni·e" (1661), waarin 

de "Korte Deductie" van 1641. 
E. Meerum Terwogt, De Zaansche houthandel van 1800-1811. 

(Een scriptie, die zich bevindt in de Economisch-Historische Biblio
theek te Amsterdam, 1933). 
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b. de geschiedenis van de handel van Nederland: 

H. 0 i f e re e, Oeschiedenis van den Nederlandschen Handel, 2 delen 
(1905, 1908). 

C. teL i n tum, Oeschiedenis van handel en bedrijf, vooral in Neder-
land (1923). ) 

H. A. Poe I man, Oeschiedenis van den handel van Noord-Nederland 
gedurende het Merovingische en Karolingische tijdvak (1908). 

E. B a a s c h, Hollandische Wirtschaftsgeschichte (1927). 
O. P r i n g she i m, Beitrage zur wirtsehaftliehen Entwicklungsge

schichte der Vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert 
(1890). 

R. H ii P ke, Die Entstehung der holliindischen Wirtschaft (1928). 
J. O. van 0 i II e n, Het eeonomisch leven in de Republiek der Zeven 

Provincien (Overdruk uit de "Nieuwe OeIIlustreerde Oesehiedenis"). 
--, Het economiseh karakter der middeleeuwse stad (1914). 
--, Oesehichte der wirtsehaftliehen Entwicklung der Niederlande 

(1929). 
J. O. van 0 i II e n, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfs

leven en het gildewezen van Amsterdam ('s-Oravenhage 1929/1933), 
deel I van 1512-1611, deel II van 1612-1632. 

J 0 h. E. Eli a s, Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog 
('s Oravenhage 1920). 

T. v. d. K 0 0 y, Hollands stapelmarkt en haar verval (1931) . 
B. v. R ij s w ij k, Oesehiedenis van het Dordtsche stapelrecht (1908). 
J. C. We s t e r man n, De rekeningen van de landsheerlijke rivier-

tollen in Gelderland 1394/1395 (Arnhem 1939). 
N. W. Po s t hum us, Nederlandsche prijsgesehiedenis (1943). 
E. B 0 sse, Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der Hansa

periode bis zur Oegenwart (1916). 
J 0 h. S e h rei n e r, Die Niederlander und die norwegisehe Holzaus

fuhr im 17. Jahrhundert (Tijdsehrift voor Oesehiedenis 1934). 
W. W. F u c h s, Waldwirtschaft und Holzhandel im Oebiet des badi

sehen Schwarzwalds yom 13.-19. Jahrhundert (Heidelberg 1924). 

c. he,f hout: 

J. A. van de r K I 0 e s, Onze bouwmaterialen, deel IV: Hout (1913). 
L. W. van As en K. Wiedijk, Het hout (1934). 
C. van Y k, "De Nederlandsehe Scheeps-bouw-konst opengestelt" 

(1697), dat echter met een eigen, aan de praktijk ontleende indeIing 
der houtsoorten, ons moderne gevoel voor logiea en systematiek 
moeilijk bevredigen kan. 

A. O. Mal eo I m, De houthandel van Nederland (1930) . 

d. namenkunde: 

O. J. B 0 eke n 0 0 g e n, "De Zaansche Volkstaal". 
Vooral de inleiding tot het Idioticon heeft mij bij het vaststellen 
van de namen der kopers goede diensten bewezen. 





JAARVERSLAGEN 1943-1945 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1943 

Het afgeloopen iaar heeft de Vereeniging in een betrekkelijk 
rlustige -verdere ontwikkeling van haar werken haar instellingen 
gelaten. De belangstelling van het publiek voor onze collecties 
bleef op ongeveer dezeIfd.e hoogte, met een toeneming van be zoe
kers afkomstig uit het bedrijfsleven en vermindering van dat der 
studenten, die op den duur vrijwel geheel zijn weggebleven. 

Zoowe1 de archiefverzame1ing als de bibliotheek ondergingen 
aanvullingen, meest met kleine, weinig opvallende, maar deels ook 
met waardevolle en zeer welkome aanwinsten. 

In het personeel kwam geen wijziging. In Juli 1943 vierde de 
kommies in Den Haag Mej. W. van der Burg het jubileum van haar 
25-jarigen diensttijd bij onze Vereeniging. Het gaf ons aanleiding 
tot een huldiging in intiemen kring, waarbij o.a. de Voorzitter, de 
Penningmeester, de Directeur en de Oud-Directeur aanwezig waren. 

Tot onze teIeursteIling konden wij het in 1943 nog niet brengen 
tot de uitgave van een nieuw Economisch-Historisch Jaarihoek. WeI 
werd tenslotte toestemming voor de publicatie daarvan verkregen 
en kwam het geheel voor afdrukken gereed, maar vertraging in het 
werk van den drukker heeft de verschijning opgehouden, die pas 
in het voorjaar van 1944 een feit is ·geworden. Ondanks de op net 
Iaatst ondefIVonden stagnatie is op dit J aarboek toch 1943 als het 
jaar 'Van verschijnen vermeld. Het bevat de jaarverslagen over 
1940, 1941 en 1942 en een tiental bijdragen, belichtende velerlei 
aspecten en tijdperken van de economische geschiedenis van ons 
land . 
. De voorbereiding van andere publica ties bevindt zich nog steeds 

in het beginstadium. Die van het oudste aandeelhoudersregister van 
de Kamer Amsterdam der V.O.C. bleef liggen, doordat wij niet met 
Dr. Stapel tot een overeenstemming vermochten te komen. 

Voor een andere publicatie heef~ de eerste bewerking reeds een 
aanvang genomen. Zij omvat, volgens een gedachte van Mr. Chr. P. 
van Eeghen, de uitgave in min of meer verkorten 'Vorm van de 
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zich in het Gemeente Archief van Amsterdam bevindende Registers 
van vonnissen in averij-grosse, welke de periode 1700-1810 bestrij
ken en die een zeer groote hoeveelheid materiaal bevatten, waaruit 
men de organisatie en de structuur van den Amsterdamschen 
handel en zeevaart, zij het niet in voUen omvang, toch in ieder geval 
tot in bijzonderheden kan leeren kennen. De overmaat van gegevens 
omtrent handelshuizen, goederen, prijzen en waarden, is hier het 
eerste probleem, dat bij eenj publicatie dient te worden opgelost. 
Tot ons groot genoegen vonden wij den heer A. W. Wichers Hoeth, 
die zich .in de Amsterdamsche handelsgeschiedenis der 18e eeuw 
veclvuldig heeft 'Verdiept, bereid het noteeren van dit uitvoerig 
materiaal op zich te nemen. Om te eerder tot een welomlijnd onder
werp te kunnen komen, besloten wij de vaart op ·West-Indie en 
Guyana, die ongeveer 'een derde deel van den totalen omvang der 
genoemde boeken in beslag neemt, voorloopig van de bewerking 
uit te sluiten. Ben argument te meer hiervoor was te vinden in het 
feit, dat ook de vaart der V.O.c. niet in deze boeken tot uiting kan 
komen. Het materiaal dat overblijft, betreft derhalve in hoofdzaak 
de vaart van, maar vooral naar Amsterdam --Op en van de verschil
lende landen van Europa. N aar onze meening zal de door ons 
overwogen publicatie de kennis van den Amsterdamschen handel 
op die landen tijdens de 18e eeuw aanmerkelijk verbreeden en 
verdiepen. 

De Commissie voor de Publicatien vergaderde in Sept. 1943 in 
Den Haag, kennis nemend van onze plannen ten aanzien van J aar
hoek en Werken en nieuwe adviezen en richtlijnen opstellend, die 
de uit.werking dier plannen ten goede zuUen komen, deels reeds zijn: 
gekomen. 

In dit verband is het ook van belang te vermelden, dat wij in 
relatie traden met den Agronomisch-Historischen Studiekring, voor 
het uitwisselen van publicatien en de versterking van elkanders 
actie. Juist de geschiedenis van landbouw, veeteelt e.d. is in ons land 
- het lofwaardige door Prof. Dr. Z. W. Sneller geleide werk "Ge
schiedenis van den Nederlandschen landbouw", waarvan in 1943 het 
gedeelte over de periode sinds 1795 verschenen is, heeft het slechts 
kunnen bewijzen - zeer stiefmoederlijk bedeeld geweest bij het 
vorschen en het bewerken van bronnen, in vergelijking met andere 
aspecten van het economisch leven. Nadrukke1ijk hebben wij dan 
ook ons Jaarboek, eventueel de serie van onze Werken, opengesteld 
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voor publicaties op agronomisch-historisch gebied, zoo zij van 
aigemeen belang en van wetenschappeIijke waarde zijn. 

De fin ancien geven weinig aanieiding tot uitweiding. De ge
meente Amsterdam handhaafde tot onze dankbare genoegdoening 
de subsidie van f 5500.- ten behoeve van de Economisch-Histori
sche Bibliotheek. 

De Aigemeene Vergadering van 3 J uli benoemde tot nieuwe leden 
van het Bestuur Mr. L. C. 'Van Eeghen, Dr. F. Ph. Groeneveld en 
Mr. W. , Suermondt Wzn.; tot Ieden van den Raad van Advies 
Mr. A. G. Fennema en Prof. Dr. G. Minderhoud, die allen hun 
benoeming aanvaardden. 

Van de Ieden, die wij door den dood verloren, moge hier nu reeds 
de naam vermeld worden van Dr. W. W. van cler Meulen, oud
wethouder van 's-Gravenhage, die in den aanvang van 1944 overleed. 
Hij was lid van den Raad van Advies en behoorde tot de weinige 
oprichters der Vereeniging die nog op de ~edenIijst voorkomen, 
en hij toonde, zelf beoefenaar van de economische geschiedenis, bij 
voortduring belangstelling voor de uitingen der Vereeniging. 

Ret Iedental vertoont een kleinen teruggang van 282 in het begin 
van 1943 tot 279 in 1944; het aantal donateurs kwam op 6, dat van 
de donateurs van het Publicatiefonds bleef op 14; het geta:l dona
teurs voor het leven daaide van 29 tot 22. 

Het versiag van den Directeur voIgt hierna. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 21 
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Onze instellingen waren in het afgeloopen jaar betrekkelijk druk 
bezocht. in een vrijwel geheel op de oude ~ijze voortgaand, regel
matig bestaan. Een beangrijke zorg voor den directeur was gelegen 
in het zoo veilig mogelijk' opstellen en toch bij de hand houden van 
de in archief en bibliotheek aanwezige collecties. 

In het voorjaar werd de circulaire met richtlijnen voor het 
schiften en bewaren van archieven verzonden aan die bedrijven, 
van welke -mocht worden aangenomen, dat zij eenig archief van 
historische beteekenis bezaten. Dank zij de hulp en het Cl'dvies van 
vele personen uit het bedrijfsleven, meest leden onzer Vereeniging, 
en instanties, o.a. van bijna aIle Rijksbureaux voor de verschillende 
industrieen, was het mogelijk de verspreiding der circulai,re op de 
meest efficiente wijze te doen geschieden. Meer dan 1500 exem
plaren zijn verzonden. -Menig bewijs van in stemming, ook enkele 
verzoeken om nadere inlichting werden daarop ontvangen . 

• 
V {lor de Economisch-Historische Bibliotheek is het jaar bevre-

digend verloopen. Hoewel het sedert Mei sterk afgenomen aantat 
studenten een terugslag in het hezoek had doen vermoerlen, is de 
oelangstelling voor de bibliotheek in het algemeen integendeel ge
~tegen. De oorzaak hiervan is de toegenomen historische belang
stelling bij in het bedrijfsleven werkzame personen. Menigeen heeft 
daardoor den weg naar de Heerengracht 22 gevonden, om de ' ge
schiedenis van zijn yak of bedrij f te bestudeeren. Er werden met 
behulp van in de bibliotheek aanwezige boekwerken twee disserta
ties v{l1tooid: eeninhoudende een critische studie van de verschil
lende drukken van het boek over den koophandel van Amsterdam, 
van Le Moine de l'Espine, later voortgezet door Le Long, ,en een 
letterkundige dissertatie over den invloed 'Van het Italiaansch op de 
Spaansche taal, waarin voor het gedeelte over handelstermen mate-

. riaal uit onze bibliotheek werd verwerkt. Verdere onderwerpen van 
historisdie studies waarvoor de bibIiotheek geraadpleegd werd, zijn 
de metaalindustrie, de textielindustrie, de makelaardij, de inter-
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nationale handelspolitiek. N og dient in dit verband melding gemaakt 
te worden van het groote werk van Prof. Mr. N. W. Posthumus 
getiteld: Nederlandsche Prijsgeschiedenis, deel I, dat in 1943 ver
schenen is en waarvoor j:arenlang ook de vele beursprijscouranten 
in het bezit van onze Vereeniging in bewerking zijn geweest. 

Het heele jaar door werd de bibliotheek door schenking of door 
aankoop verrijkt met nieuwe aanwinsten. Tot de belangrijkste, deels 
met hulp van het Boekenfonds verworven, behoort de eerste 
druk van Le Long's hoek De Koophandel van Amsterdam, Amster
dam 1714, een bewerkte vertaling van het eerdere boek van Le 
Moine de l'Espine. Van dezen eersten druk, die maar weinig ver
·schilt van den tweeden (van 1715), is ~ns slechts een ander exem
plaar bekend in het Ge~eente Archief van Amsterdam; alle 
edities van deze Hollandsche uitgave zijn thans in de Bibliotheek 
aanwezig. Nog dient vermeld, dat de serie van de Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, die vele studies op 
economisch-historisch gebied bevat, maar bij ons zeer incompleet 
aanwezig was, .door aankoop van oude jaargangen thans zoo goed 
als geheel is aangevuld. 

De achterstand in den catalogiseerarbeid is vrijwel ingehaald. Het 
groote werk dat thans nog wacht - naast de klein ere 'zooals het 
opnieuw catalogiseeren en rangschikken van bijzondere collecties -, 
is de herziening van den systematischen catalogus van de afdeeling 
Nederland en de systematische plaatsing van de boeken in deze 
afdeeling, op dezelfde wijze als waarop dit reeds tvroeger bij de 
andere landen geschied is. Het ruimteprobleem zal hierbij urgent 
worden. Door verschuiving van geheele collecties is dit probleem 
in het afgeloopen jaar telkens met moeite opgelost. Op de boven
verdieping is ruimte gevonden voor een groote hoeveelheid rappor-

, ten, catalogi e.d., die globaal gerangschikt voorloopig niet gecatalo
giseerd zullen worden. Ook is daar ondergebracht en opnieuw ge
ordend de afdeeling Statistiek. Hierdoor is plaats vrijgekomen in 
de onderste magazijnkamer voor de twee oude archieven, welke in 
de Economisch-Historische Bibliotheek bewaard worden: van de 
Holland Land Company en van het 18e eeuwsche hande1shuis 
Thomas de Vogel & Soon, die met het oog op brand of anderszins 
thans aanzienlijk beter in het benedengedeelte van het gebouw zijn 
opgesteld. Terwijl van het laatstgenoemde archief en van dat Iyan de 
Ned. Zuid-Afrikaansdie Spoorweg Maatschappij, eveneens in de 
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Bibliotheek bewaard, vrij behoorlijke inventarissen bestaan, is dit 
met bet archief van de Holland Land Company allerminst het geval. 
Gedurende een groot deel van het jaar is daarom de Reer J. Rogge, 
procuratiehouder bij Van Eeghen & Co., bezig geweest het omvang
rijke materiaal van dit archief - mede aan de hand van de nog bij 
Van Eeghen & Co. aanwezige archieven en van dat van Stadnitski 
& Van Heukelom, in ons archiefgebouw in Den Haag bewaard, -
uit te zoeken en te ordenen. Wij verleenden hem voor deze belang
rijke bezigheid gaarne gastvrijheid in een der benedenkamers IVan 
het gebouw. De heer Rogge hoopt in den loop van 1944 ook het 
inventariseeren van het archief tot een goed einde te kunnen 
brengen. 

!let onderhoud van boeken 'en periodieken eischt zorg en kosten. 
Ret binden van jaargangen van tijdschriften en couranten is nood
zakelijk voor het behoud daarvan, maar behoeft dan aanzienlijk 
grootere bedragen dan op de begrooting hiervoor plegen te worden 
uitgetrokken. 

Het gebouw wordt door de gemeente onderhouden. Voor het 
verslagjaar hield dit de uitvoering in van eenige noodzakelijk gewor
den dakreparaties. Voor 1944 staat, behalve het schilderen van het 
buitenhoutwerk aan de binnenplaats, het opnieuw witten van 
muren en plafonds van trappenhuis en bovengang op het pro-

, gramma. 
De zorg voor den tuin berust bij de Vereeniging. Hij bleef er in 

1943 sterk verwaarloosd uitzien. Een grondige, vermoedelijk vrij 
kostibare verbetering van onderhoud en inrichting zal in 1944 noodig 
zijn, wil deze tuin weer een behoorIijk toonbaar uiterlijk krijgen. 

De concierge hield het gebouw keurig schoon, hetgeen als gevolg 
van de schaarschte van huishoudelijk materiaal steeds moeilijker 
wordt. 

Ret aantal bezoekers van het archief bleef ongeveer gelijk ; ver
schillende onderwerpen werden bestudeerd, zooals de geschiedenis 
van de Nederlandsche zeilvaart in de 1ge eeuw en het archief 
van de Vaderlandsche Maatschappij van Koophandel te Hoorn. 
~enige numers uit :bet archielf van Stadnitski & Van Heukelom 
en uit het archief van de scheepswerf "De Nagtegaal" werden 
ter raadpleging naar de Economisch-Ristorische Bibliotheek te 
Amsterdam gezonden. Ret geheele bij ons berustende oud-
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archief van de finna Vlaer & Kol te Utrecht werd op verzoek van 
de directie tijdelijk bij haar in de kluis gedeponeerd om dienst te 
doen bij het schrij'Ven van de geschiedenis van dit bankbedrij f. 

De commies Mej. W. van der Burg hield zich verder bezig met 
het verplaatsen van archieven om ruimte te maken voor het in 1942 
verkregen nieuwe gedeelte van het archief van Wilton-Fijenoord, 
met het ordenen hiervan en met het aanbrengen van nieuwe porte
feuilles om de registers van de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel. Zij maakte een begin met het opnieuw ordenen van het 
archief van Stadnitski & Van Heukelom. Op 30 Juni werd het feit, 
dat zij 25 jaar bij de Vereeniging in functie was, gevierd met een 
kleine doch wdverdiende huldiging waarvoor ook eenige leden van 
haar familie waren overgekomen. 

De acl;1.tergevel van het archidgebouw, die zeer slecht in de verf 
zat, werd in den zomer geheel afgeschrapt en opnieuw geverfd. De 
-verf aan den voorgevel, minder aan de zon blootgeste1d, vraagt nog 
geen onmiddellijke behandeling, maar zal toch binnen niet langen 
tij'd een vemieuwing moeten ondergaan. Voor het overige geeft de 
staat van het ge'bouw geen reden tot opmerkingen of beschouwing. 
De in de benedenverdieping aanwezige kluis werd in het begin van 
1944 ingericht met boekenrekken, zoodat de oudste en meest waar
devone deelen van onze collecties daarin konden worden opge
borgen. 

De verworven aanwinsten vindt men vermeld aan het ein'd van 
dit verslag. Groote archieven zijn daar niet bij. WeI werden bespre
kingen gevoerd over het in bewaring afstaan van eenige belangrijke 
bedrijfsarchieven, maar deze hebben nog niet tot een overbrenging 
naar ons ·gebouw geleid. 

LI]ST VAN IN 1943 VERWORVEN AANWINSTEN 

1. Vier brieven-, rapport- en instructieboeken van de Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie betreffende de N ederlandsche f,ac
torij in Canton (China), uit de jaren 1751-1758. 

Verworven door aankoop. 
Ret Algemeen Rijksarchief te 's-Grav,enhage bevat van eenige dezer 
de origineelen of gelijke copieen. Vgl. aldaar : Archief Ned. Factorij 
in China, Inventaris nos. 97, 98, 233, 234. 

2. Memoriaal van een Amsterdamsch koopman, 27 Juni 1796-
8 Mei 1798. 
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Verworven door aankoop. 
'. 

De naam van den koopman is niet vermeld. Uit het boek blijkt, dat hij 
een vrij omvangrijken handel dreef, o.a. in effecten, wissels, edel
gesteenten, thee, Chineesch porcelein en Indische textielwaren ("lij
waten"). 

3. Conditien van eene negotiatie ten laste van eenige planters in 
Essequebo en Demerary, onder directie van Mr. Komelis van 
den Helm Boddaert, ten comptoire van de heeren Adolf Jan 
Heshuizen en Compagnie, in Haarlem en Amsterdam, 1 J uti 
1792. Twee stuks met zeven coupons. 

Geschenk van den heer W. J. A. Arntz te Nijmegea. 

4. Conditie van een negotiatie, 13 Juni 1799. 
Geschenk van den heer H. Th. Zimmer, te Hilversum. 

5. Een groote hoeveelheid gedrukte stukken, formulieren, quitan
ties, prijscouranten e.d. uit de 1ge eeuw. 

Geschenk van de firma Van Eeghen & Co., te Am
sterdam. 

6. Vijf busjes met microfoto's van de correspondentie van het 
huis Dan. Crommelin & Soonen uit de jaren 1874-1860. 

Geschenk van Dr. C. A. Crommelin, te Leiden. 

Het ar.chief van Dan. Crommelin & Soonen wordt reeds bewaard in 
het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage (zie ' 
Econ. Hist. Jaarboek VII, p. XXVIII, L). Om deze, reden zijn, ter ver
deeling van het risico, de bovengenoemde busjes opgeborgen in een der 
brandkasten van de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam. 

7. Een portefeuille met brieven, rapporten e.d. uit de jaren 1850-
1860, afkomstig vari H. Croockewit, Directeur van de N eder
landsche Bank, en betreffende 
a. de Maatschappij van Weldadigheid. 
b. de Kon. Ned. Stoomhoot Maatschappij. 

Geschenk van Mr. J. M. Croockewit, te Dordrecht. 

8. Archief der Blauwselfabriek van Jacob Avis, te Koog aan de 
Zaan, 1888-1898. 

"Geschenk' van den heer J. G. Avis, te Leeuwarden. 
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9. Een verzameling staten, gediend hebbende als grondmateriaal 
voor de statistiek der belastingen 1929-1932. 

Geschenk van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
te 's Gravenhage. 

10. Enkele losse bescheiden en couranten. 
Geschenk van den heer A. van Vollenhoven, te 's Gra

venhage. 
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VERLIES- EN WINSTREKENIN~ 
DEBET 

Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat . . . . 
Bureaukosten Penningmeester . . . . . . 
Contributie Comite Int. de Sciences Hist. 
Salaris boekhouder 
Drukwerk 

Gebouw Den Haag: 
Licht 
Vuur 
Onderhoud . 
Telefoon .. 
Waterleiding 
Gas ..... 
Onderhoud tuin 
Schoonhouden. . . . . . 
Afschrijving Archiefgebouw 

Archief Den Haag: 
Bureaukosten . . . . . . 
Reis- en verblijfkosten . . 
Vervoerkosten .. . .. 
Huishoudelijke artike1en. . 
Onderhoud archiefinrichting 
Handschriften en documenten 

Person eel Den Haag: 
Salaris Directeur 
Salaris Commies 
Reis- & verblijfkosten 

Ziekte en Ongevallenverzekering 
Zege!s Ouderdomsrente 
Fonds Personeel . 
Ziekenfondspremie 

Economisch Hist. Bibliotheek : 
Bibliotheek . . : 
Bureaukosten . . 
Huishoude1ijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse 

" Assistente 
Concierge 
Vuur 
Licht 
Gas . 
Telefoon . . 
Waterleiding 
Onderhoud .. 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten 
Bindwerk 
Schoonhouden . 
Drukwerk .... . ... . 
Vergoeding bijzondere werkzaamheden 
Ziekenfondspremie . . . . 

Diversen: 
Assurantie . 
Belasting . 
Interest . . 
Uitkeeringen 
Onvoorzien 

f 1.250.
- 551.92 

f 16.80 
41.43 

- 100.-
- 150.-
- 408.20 

f 25.61 
- 128.35 
- 128.35 

78.93 
22.80 
14.96 ' 
57.50 

- 111.16 
- 450.-

f 42.85 
- 186.80 

1.50 
6.14 

13.15 
25.10 

f 1.200.-

- 1.801.92 
- 155.33 

41.50 
- 100.-

36.04 

f 1.757.30 
- 244.86 

41.92 
-1.500.-
- 600.-

633.
- 675.75 
- 172.77 

79.91 
- 268.18 

63.50 
45.14 
35.95 
51.17 
60.50 
75.95 
36.37 
97.50 
59.83 

f 716. 

- ~57. 

275. 

- 3.334. 

f 6.499. 

201. 
80S. 
313. 
600. 

- 37. 

f 14.241.1 



ER HET JAAR 1943 

( ntributie Leden . . . t dragen Donateurs . 
Publicatiefonds 

.. Begunstigers 
ften en Bijdragen . . 

CREDIT 

waarloon Archieven . . . . .. ... . . 
bsidie Departement van Opvoeding, Wetenschap en 

bescherming ... . .. . 
~bsidie Gemeente Amsterdam . . 
erkochte J aarboeken en Werken 
inst op Effecten 

adeelig saldo 1943 

i---I 

. . . . 
Cultuur-

f 3.264.-
210.-
675.-

5.-
403.-
15.-

- 3.000.-
- 5.500.-

183.43 
213.75 
772.04 

f 14.241.22 



ACTIVA BALANS OP 31 DECEMBER 1943 PASSIVA 

Kas Archief . . . . . . f 199.35 

Kas Economisch Hist. Bibliotheek - 20.61 f 219.96 

Post cheque & Girodienst. . . . . . . - 4.016.26 

Amsterdamsche Bank N.V. Gewone Rekening - 405.51 

Amsterdamsdie Bank N.v. Rekening B. . 18.14 

Effecten . . . . . . . . . . . . - 2.823.75 

Te verrekenen bedragen 

VoorraadEigen VVerken 

Gebouw- en Archiefinrichting 

Archief-gebouw 

VVinstsaldo vorige jaren 

Nadeelig saldo 1943 . 

69.36 

74.40 

1.

-15.100.-

f 677.rxJ 

-772.04 - 94.14 

f22.822.52 

Crediteuren 

Hypotheek 

f 619.38 

-10.000.-

Reserveering Buitenlandsche Handelspolitiek - 4.010.

Reserveering voor uitgave van Jaarboek 1943 - 1.980.

Archieffonds . . . . . . . . - 2.100.-

Fonds Personeel 2.145.-

Boekenfonds .... 18.14 

Sulbsidie voor publicatie aandee-

lenregister V.O.C. f 1.000.-

Reserveering voor idem . - 9.50.- - 1.950.-

f22.822.52 



1. 
2/8. 

3. 
4/5. 

6. 

7. 
9. 

10. 
ll. 
12. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

BEGROOTING 1944 

ONTVANGSTEN 

Contributie leden 
Donateurs, Donateurs Publicatiefonds en Begun
stigers . . . . . . . . . . . . 
Contributie nieuwe leden.. . . . . . 
Verkoop oude jaarboeken, Werkenen dubbelen en 
nieuwe publicaties . ......... . 
Subsidie Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen . . . . . . . . . . 
Subsidie Gemeente Amsterdam . . . . 
Vergoeding voor het bewaren van archieven 
Boekenfonds 
Effecten 
Interest 
Giften 

1. Algemeen: 
Secretariaat 
Penningmeester 
Drukwerk 

Totale ontvangsten 
Totale uitgaven 

N adeelig saldo 

UITGAVEN 

Contributie Comite Int. des Sciences Rist. 
Salaris boekhouder 
Uitkeering 
Belasting 

f 3.200.-

885.-
60.-

600.-

- 3.000.---
- 5.500.-

20.-
100.-
20.-

100.-

f 13.485.
-17.458.-

f 3.973.-

f 20.-
50.-

200.-
50.-

150.-
600.-
500.-

f 1.570.-

,/ 
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II. Arc hie f g e bo u w t e 's-G r a v en hag e 

8/19. Schoonhouden, licht, vuur etc. 

III. Arc hie f 

20j23. Handschriften en doc., bureaubehoeften, vervoers-
kosten . . . . . . 

24. Reis- en verblijfkosten 
25. Assurantie... 
26 Huishoudelijke art. 
27. Archiefcommissie 
28. Onderhoud archiefinr. 

29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

IV. Person eel 

Directie . . . . 
Commies: salaris 

reiskosten 
verblij fkosten 

Ouderdomsrente . . 
Ziekte en Ongev. verz. en ziekenfondspremie 
Fonds Personeel .. ...... . 

v. Pub 1 i cat i e n 

f 1.155.-

215.-
225.-
120.-
20.
p.m. 

30.-

- 1.200.-
- 1.250.-

350.-
204.-
50.-

100.-
100.-

34/37. Publicatie-commis,sie Jaarboek XXII 'etc.. . . - 4.105.-

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor is c h e 
Bibliotheek 

38. Boekenfonds 
39. Aankoop boeken . . 
40/57. Bindwerk, bureaukosten etc. 

VII. I n t ere 5 t 

58. Interest . . . 

VIII. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v e n 

59. Onvoorziene uitgaven 

100.-
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1944 

Het jaar 1944 valt voor onze Vereeniging, evenals voor vrijwel 
ralle instellingen in den lande, in twee deelen uiteen: het eene tot 
September, waarin onze werkzaamheden zich in gunstigen zin 
hebben ontwikkeld, en het andere van September tot het eind 
van het jaar, waarin wij met steeds klemmender moeilijkheden 
te kampen hebben gehegen. Het eerste tijdvak sluit geheel aan 
bij de reeks de,r voorafgaande oorlogsjaren, het tweede, na de 
breuk die het krijgsverloop dwars door ons land sloeg, behoort 
veeleer bij een op zichzelf staande tusschenperiode, welke zich tot 
in 1945 verlengd he eft en naar men, terwijl dit verslag wordt 
opgesteld, algemeen mag hopen, niet veel langer meer zal duren. 

Voor Archief en Bibliotheek beide was deze laatste periode 
er een, die uiterst moeilijke omstandigheden en zelfs groote ge
varen voor gebouwen en verzamelingen opleverde. Tengevolge 
van reismoeilijkheden en brandstoffengebrek, waarmee samen
hing een verminderde belangstelling van de zijde van het publiek, 
trad toen in de werkzaamheden op het Archief in Den Haag een 
vrijwel volstrekte, in die op de Bibliotheek te Amsterdam een 
gedeeltelijke stagnatie in. Het jaarve,rslag van den Directeur, 
dat na dit verslag voIgt, maakt van dit alles uitvoeriger melding. 
In het personeel der biblioJheek kwam een algeheele wijziging, 
doordat op 1 Februari 1944 de assistente Mej. D. de Hoop Schef
fer en op 1 Maart de bibliothecaresse, Mej. S. C. E. van der Beek, 
haar functies neerlegden. Ais haar opvolgsters benoemden wij 
resp. Mej. A. Gast, hist. dra., die bibliothecaresse, en Mej. J. Ph. 
Feikema, die assistente voor halve dagen werd. Voor het overige 
werd de vanouds gevolgde gang van zaken aan onze beide instel
lingen zoo goed en zoo kwaad als doenlijk was, gehandhaafd, 
met de bedoeling dat wij, zoodra nieuwe activiteit weer mogelijk 
zal worden, in staat zullen zijn die a:anstonds te ontplooien. 

In het voorjaar :van 1944 kon eindelijk het aangekondigde 22e 
deel van het Economisch-Histo,risch J aarboek het licht zien, {'en 
boekwerk dat, zooals wij met voldoening constateeren, zoowel 
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naar inhoud als naar uiterlijk aangenaam ouderwetsch aandeed. 
Bovendien deden wij in den zomer de op de jaarvergadering in Juni 
uitgebrachte en goedgekeurde jaarverslagen en financieele stuk
ken als afzonderlijk drukwerk aan de leden toekomen, zonder dat 
het nochtans onze bedoeling is af te wijken van onze gewoonte 
om zulke stukken in het Econ. Rist. J aarboek op te nemen. 
Andere publica ties zijn niet verschenen. WeI maakte van enkele 
de voorbereiding verder vordering. De Reer Wichers Roeth ging 
voort met het excerpeeren van de averij-grosse-registers uit het 
Amsterdamsch Gemeentearchief, maar hij moest, tot zijn eigen 
evenzeer als tot onze spijt, deze werkzaamheid in October staken 
toen het vervoer van archiefstukken tusschen Amsterdam en 
Rilversum, waar in het Erfgooiershuis een veilige bergplaats 
ervoor was gevonden, te riskant werd. Rij had toen bijna de 
helft van het materiaal doorgenomen. Ret werk is sindsdien 
blijven liggen; het zal weer worden opgevat, zoodra de mogelijk
heid da'artoe zich zal voordoen. 

Eveneens is in voorbereiding en thans bij de Commissie voor 
de Publicatien in behandeling een studie van Prof. Van Winter 
over de lijsten der hoogst-aangeslagenen in de belastingen in het 
Departement van den Westereems in den Franschen tijd. Behalve 
de namen der vermelde personen en biografische en genealogische 
bijzonderheden zal hij een uitvoerige inleiding geven over de ge
schiedenis van het belastingwezen, landbezit en landbeheer in het 
Noorden des lands. Ret Dagelijksch Bestuur heeft gemeend, dat 
een grondige behandeling van dit in opzet locaal-historische onder
werp zeker van zooveel algemeen belang geacht moet worden voor 
de economische, agrarische en belastingtechnische geschiedenis van 
he( geheele land, dat het gaarne een deel der Werken van de Ver
eeniging voor de publicatie ervan ter beschikking heeft gesteld. Ret 
heeft, daar onze financien helaas voorloopig niet in staat stellen 
tot uitgaven van dit formaat, elders steun hiervoor gezocht en dien 
deels reeds gevonden. 

De financien gaven geen red en tot ontevredenheid. Dank zij 
eenigen geldelijken steun dien wij mochten ontvangen, en een 
verrassend grooten verkoop van onze vroegere uitgaven, Jaar
boeken zoowel als Werken, was het ons mogelijk, reeds dit 
jaar de geheele schuld aan den drukker voor het drukken van 
het jaarboek af te doen, zonder dat de jaarrekening een na-
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deelig saldo--opleverde. Bovendien bracht een na het verschijnen 
van het jaarboek ondernomen wervingsactie een accres op de 
ledenlijst van 30 gewone leden en 4 ddnateurs. Het ledental steeg 
daardoor tot 310, dat der donateurs kwam op 8. Het aantal dona
teurs voor het Publicatiefonds bleef op 14, dat der donateurs voor 
het leven daalde tot 20. 

In de jaarvergadering op 17 Juni 1944 werd op voordracht van 
de Kascommissie, bestaande uit de · heeren J. van Eck en Mr. 
H. de la Fontaine Verwey, het Bestuur gedechargeerd van he{ 
financieel beheer over 1943. Voor contrale van de jaarstukken 
over 1944 werd de nieuwe Kascommissie gevormd uit de heeren 
Mr. L. C. van Eeghen en Mr. H. de la Fontaine Verwey. 

In het Bestuur kwam geen wijziging. De jaarvergadering be
noemde de heeren N. G. Addens te Bellingwolde, Voorzitter van 
den Agronomisch-Historischen Studiekring, en Mr. G. M. Greup, 
Secretaris van den Kamer van Koophandel en Fabrieken te Am
sterdam, tot leden van den Raad van Advies. Op 24 November 1944 
wenschte de Secretaris den Heer G. J. Honig te Zaandijk, lid van 
het Bestuur, schriftelijk geluk met zijn tachtigsten verjaardag, hem 
den dank van het Bestuur betuigend voor zijn voortdurende be
langstelling voo.r het welzijn der Vereeniging en zijn getrouwe 
aanwezigheid op de vergaderingen, als ook voor zijn veelvuldige 
we~kzaamheid. en behulpzaamheid bij de beoefening der econo
mische geschiedenis, in het bijzonder van de Zaanstreek. 

Wij mogen tot slot het winnen van nieuwe leden nogmaals in 
de aandacht van de lezers van dit verslag aanbevelen. Juist nu er 
goede kans bestaat, dat de Vereeniging eerlang haar vleugels weer 
wijder uit zal kunnen slaan, nu het bewaren van ar:chieven meer 
zorg zal vereischen, het aanbod van nieuwe boeken uit binnen- en 
buitenland weer zal toenemen, verschillende studies in Werk of 
J aarboek om publica tie vragen, nu moeten de middelen daartoe 
gevonden worden, 66k van de zijde van het in ons werk belang
stellend publiek. 300 leden is voor onze Vereeniging in een sterk 
economisch gericht land als Nederland, gezien ook het nationaal 
belangrijke cultureele doel dat wij nastreven, maar een zeer gering 
getal, een al te kleine aanhang. Laten wij zorgen, dat die aanhang 
grooter wordt, dat de belangstelling en de steun die wij onder
vinden, groeien, opdat onze activiteit kan vermeerde.ren ten ba.te 
van wetenschap, publiek en gemeenschap! 

, 
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Tot aan de oorlogsgebeurtenissen in September viel er voor 
onze instellingen, behoudens wijzigingen in het personeel, weinig 
ingrijpends voor. Daarna onderging hun bestaan een veelal gron
dige verandering tengevolge van den algemeenen ommekeer in 
de levensomstandigheden, die in dit deel van het land op het vast
loopen van het front bij de rivieren in het najaar ge1eidelijk is 
gevolgd. Het ging er tenslotte meer om, de werkzaamheden 
eenige.rmate gaande te houden dan, gelijk voorheen, te streven 
naar uitbreiding en ontwikkeling. 

In April kon eindelijk het 22e deel van het J aarboek aan de 
leden worden toegezonden. Door het opnemen daarin van een 
uitvoerige inhoudsopgave en registers op auteursnamen en onder
werpen ove.r de gehee1e tot nu toe verschenen reeks van 22 J aar
boeken, hebben wij gepoogd den gebruiker te gerieven en boven
dien nog eens de aandacht op den rijken en veelzijdigen inhoud 
van deze serie te vestigen. Niet lang na het verschijnen van het 
Jaarboek heeft de Directeur een aantal ledenwervingscirculaires 
doen uitgaan, waarin het werk en het streven der Vereeniging 
nog eens werden uiteengezet en voor hen die in 1944 lid werden, 
het nieuw verschenen dee1 in uitzicht kon worden gesteld. Ruim 
dertig personen traden in antwoord daarop tot de Vereeniging toe. 

De Bibliotheek onderging zoowe1 in haar personeel als in haar 
algemeenen gang van zaken in den loop des jaars ingrijpende 
veranderingen. Een gevoelig verlies leed zij, toen met 1 Februari 
Mej. D. de Hoop Scheffer, assistente, en met 1 Maart Mej. S. C. E. 
van der Beek, de bibliothecaresse, het we.rk verlieten om dit te 
verwisselen voor den huwelijkschen staat. Voor de opvolging werd 
de volgende oplossing gevonden. Mej. A. Gast, hist. dra., kwam 
half Januari als assistente in dienst en nam op 1 Maart de functie 
van bibliothecaresse over; zij heeft zich sindsdien snel en nauw-· 
gezet in de administratie der bibliotheek ingewerkt. Als nieuwe 
assistente deed op 1 April Mej . J. Ph. Feikema haar intrede, die, 
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in Amersfoort woonachtig, van daar op en neer reisde. Ziekte, 
vacantie en reismoeilijkheden op het traject Amersfoo.rt-Am
sterdam waren echter oorzaak, dat zij sedert Juli Jhaar functie 
nauwelijks meer heeft uitgeoefend. Toen in September de spoor
wegstaking alle treinverkeer onmogelijk had gemaakt, bleef zij, 
van een ziekte hersteld, te Amersfoort op half salads in dienst 
van de bibliotheek, belast met bibliografisch werk dat zij in de 
Openbare Leeszaal aldaar kon verrichten. 

De verscherping van de maatregelen hier te lande wegens het 
naderbij komen van het oorlogsfront werkte in menig opzicht 
storend op den gang van zaken aan de bibliotheek. In Juni reeds 
viel door het afsnijden van de telefoonverbinding een uiterst be
langrijk middel van contact met het publiek - ook voor directe 
voorlichting veelvuldig gebruikt - aan ons weg. Toen in het 
najaar de problemen van duisternis, koude en bevoorrading op
doemden, moesten de bibliotheekuren aanzienlijk worden verkort. 
Slechts van Maandag tot en met Donderdag werd de ins telling 
voor het publiek geopend gehouden, van half tien 's-morgens tot 
twee uur 's-middags. Daar er op de nieuwe bonnen geen brand
stof meer te verkrijgen was, kon de centrale verwarming niet 
worden aangemaakt. In de plaats daarvan werd een in de lunch
kamer geplaatst kacheltje gestookt met het restant der brand
stoffen van het vorig jaar. Ret centrum der bibliotheek, het 
catalogus-apparaat en de uitleenadministratie, werden dus in dit 
kleine vertrek ondergebracht, waar ook enke1e bezoekers een zit
plaats konden vinden. Ondanks de warmte die aldus geboden 
werd, is toch het bezoek in de laatste maanden van het jaar niet 
groot geweest. De reden hiervan is niet bevreemdend: de aan
dacht en de zorgen der menschen waren op andere zaken gerirht 
dan op onde.rwerpen van studie, waartoe de lichtschaarschte in 
de avo.duren ook weinig gelegenheid bood. Er kwam bij, dat voor 
bezoek van buiten de- stad uiteraard veel minder gelegenheid 
bestond dan in normale omstandigheden, terwijl juist onze biblio
theek uit het geheele land haar publiek tot zich pleegt te trekken. 
Buitenlandsch bezoek kwam in het geheel niet v~~r. Met het oog 
op de moeilijkheden bij het postverkeer bepe.rkte bovendien de 
administratie het verzenden van boeken zooveel mogelijk, zonder 
nochtans redelijke wenschen van gebruikers te negeeren. Met het 
oog op het oorlogsgevaar werden ook hier· te.r stede geen koM-
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bare en moeiIijk vervangbare werken meer in Ieen gegeven. Hoe·· 
weI voor menigeen onaangenaam, was zulk een beperking in het 
uitleenverkeer naar het oordeel van den Directeur volstrekt 
noodzakelijk. 

Aldus is het leven aan de bibliotheek tegen het eind des jaars 
aanmerkeIijk verstild. Slechts enkele getrouwe bezoekers bleven 
komen; ma'ar de meesten bleven weg. Ook de Heer J. Rogge, 
die nog in den zomer bezig was de laa tste hand te leggen aan de 
voorloopige inventariseering van het archief der Holland Land 
Company - in het vorig verslag gemeld - is door reismoeilijk
heden jammer genoeg gedwongen geweest, dit werk op te schor
ten nog v66r hij het geheel beeindigd had. 

Intusschen is in den loop van het jaar, uiteraard het meest in 
de eerste periode da:arvan, de bibliotheek voor tal van onder
werpen geraadpleegd. Lectuur en inlichtingen werden gevraagd, 
soms langdurige studien verricht, betreffende de geschiedenis der 
Twentsche textielindustrie, de baksteennijverheid en -handel van 
Nederland in vroeger eeuwen, de oude meestoven (meekrapdroog
bedrijven), over vroegkapitalistische verschijnselen, den handel 
van Amsterdam, de geschiedenis van speciale handelshuizen en 
vele ande.re onderwerpen. Ook vanwege het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart werd bij herhaling om inlich
tingen omtrent bepaalde punten van studie verzocht. Een pas 
verworven, nog nader te noe~en, collectie Iandbouwtijdschriften 
werd bij voortduring geraadpleegd voor een onderzoek aangaande 
het landbouwonderwijs in de 1ge eeuw. Herhaaldelijk ook werden 
onze jaargangen van het AIgemeen Handelsblad en de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, die in hun geheele serie bij ons bewaard 
worden, aangevraagd. Ook de collectie Statistiek, thans nieuw 
opgesteld op den zolde.r en gemakkelijk voor gebruik ingedeeld, 
trok veel belangstelling. 

Ondanks de moeilijker geworden arbeidsomstandigheden en het 
beperkte aantal bibliotheekuren in de Iaatste maanden des jaars, 
is het werk aan de administratie der . bibliotheek zelf niet stil 
komen te Iiggen. De afdeeling Tijdschriften werd opnieuw gecata
logiseerd, waarmee een zeer nuttig werk werd verricht. In den 
catalogus kregen de tijdschriftentitels nu een aparte rubriek, zoo
dat het opzoeken daarvan aanzienlijk vergemakkelijkt is. Boven
dien is de bibliothecaresse definitief begonnen aan de reorgar.i-
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satie van de afdeeling Nederland, die gesplitst zal worden in 
Nede.rland, Ned. Oost-Jndie en Ned. West-Jndie. De boeken, die 
tot nog toe hier volgens de z.g. magazijnplaatsing door elkaar 
stonden opgesteld. worden thans, zooals ook met de andere 
landen gebeurd is, systematisch in de kasten gerangschikt. Een 
speciaal nummeringssysteem wordt hierbij toegepast. West
Jndie kwam al spoedig gereed. Met Oost-Jndie wo.rdt het werk 
voortgezet. 

Bij het opruimen van den kelder van een sedert lang onuit
gezochten stapel boeken en brochures, die voor de bibliotheek 
niet Van direct be lang waren, werd aangetroffen een verzameling 
~erken over Fransche marinegeschiedenis. Voorzoover deze geen 
aanraking hadden met ons eigen gebied, zijn zij geschonken aan 
het Nederlandsch Bistorisch Scheepvaart-Museum, waar zij krach
tens hun inhoud geheel thuis hoorden en blijkens mededeeling van 
den Directeur, den Beer W. Voorbeytel Cannenburg, een in zijn 
bibliotheek nog weinig bezette plaats konden innemen. Als bewijs. 
van zijn erkentelijkheid bood hij ons een deeltje van Sweys' serie 
Neerlands Vloot en Reederijen ten geschenke aan, dat ons nog ill' 
onze reeks ontbrak. 

Onder de nieuwe aanwinsten der Bibliotheek vallen als belang
rijkste te noemen eenige reeksen jaargangen van N ederlandsche 
landbouwtijdschriften uit de tweede helft der 1ge eeuw, aange
kocht met steun van een onzer leden, nJ. (1) de Landbouwcou-
rant, !'lieuwsblad voor den Nederlandschen akkerbouwer, vt'e
houder, enz., Jg. 14-44 (Zwolle 1860-1890), (2) het Bijblad van 
de L'andbouwcourant, Jg. 1-14 (Zwolle 1864-1877), en (3) de 
Nieuwe Landbouwcol,lrant (Groningen 1882-1893); en een uit het 
restant van het Boekenfonds aangekocht begin-:16e-eeuwsch koop
manshulpboek met vergelijkende tab ellen van Bartholomeo di 
Pasi, waarvan een latere druk van 1557 reeds in de bibliotheek 
aanwezig was en welks volledige titel luidt: (4) Bartholomeo di. 
Pasi, Tariffa de pesi e mesure correspondenti dal Levante al Po
nente, da una terra a l'altra e a tutte Ie parte del mondo, con la 
noticia delle robe che se trazeno da uno paese per laltro. Nova
mente con diligentia ristampai'a. Venetia 1511. 

Bet Rotterdamsch Leeskabinet schonk ons twee werkjes uit 
de 1ge eeuw, die mede een aardige aanwinst voor de bibliotheek 
vormen, nJ. (5) het bekroonde antwoord van J. D. Meyer 01' 

· ( 
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de prijsvraag van de Academie du Gard te Nimes over hef onder
werp: "Determiner Ie principe fondamental de l'interet, les causes 
accidentelles de ses variations et ses rappo,rts avec hi. morale" 
(Amsterdam 1809), waarin de theorie van de rente ("Theorie de 
l'interet") en de moraal ten aanzien van het nemen van rente 
("Morale de l'interet") zoowel uit historisch als uit een theore
tisch-economisch en principieel-ethisch oogpunt behandeld wor
den; en (6) een "Beschouwing van den N ederlandschen suiker
handel in verband met de Accijnswet", opgesteld in 1850 door 
Wijthoff & Zoon, suikerraffinadeurs te Amsterdam, en als hand
schrift in fac-simile gereproduceerd. Nog dient vermeld, dat de 
Secretaris van de Veteeniging voor Economische Geographie, de 
heer J. Nikerk te Amsterdam, ons tot onze groote erkentelijk
heid in staat stelde onze zeer incomplete serie van (7) het Tijd
schrift voo,r Economische Geographie met een aantal ontbrekende 
J aargangen nagenoeg geheel aan te vullen; dat wij van het Kuns t
historisch Instituut te Amsterdam (8) negen pakken met poli
tieke prenten, meerendeels van de hand van Johan Braakensiek 
en ten deele op ons terrein liggende, ontvingen; en dat het Dag
blad "De Telegraaf" (9) een omvangrijke collectie oude jaar
verslagen van naamlooze vennootschappen, loopend over ee:1 
groote periode, aan de bibliotheek deed toekomen. 

De firma H. G. Th. Crone te Amsterdam deponeerde op insti
gatie van den heer Wichers Roeth en na overleg met den Direc
teur (10) een copie van de te haren kantore door den Reer 
I. Cransberg geschreven studie, getiteld "Ret charteren van sche
pen door de firma R. G. Th. Crone voor den aanvoer van tabak 
uit Java in de jaren 1917 en 1919", ter bewaring in de Economisch
Ristorische Bibliotheek. Daar dit knappe geschrift voorloopig 
slechts ter lezing voor een kleinen kring van personen bedoeld 
was, werd het voorbehoud gemaakt en de toezegging gegeven. 
dat raadpleging ervan alleen na persoonlijke toestemming van den 
Directeur zou worden mogelijk gemaakt. 

Ret gebouw zelf de,r Bibliotheek eischte dit jaar bijzonder veel 
zorg. Ret werd door de concierge schoongehouden, hoewel zulks 
in deze tijden van weinig en slecht materiaal uiteraard niet op 
ouderwetsche wijze kon gebeuren, en door de Gemeente onder
houden. In het voorjaar werden het trapportaal en de bovengang 
opnieuw gewit, zoodat de geheele entree tot de bibliotheek er 

, 
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thans weer lrnap uitziet. In den zomer heer:schte op- een zoIder 
een rattenpIaag, waardoor de banden der daar opgestelde boeken 
gevaar Iiepen, maar dit euveI werd spoedig op vakkundige wijze 
onderdrukt. Erger was, dat er bij herhaling, vrijweI bij elken 
forschen neerslag van regen of sneeuw, Iekkages aan dak en 
goten voorkwamen, die weI getrouw, maar toch blijkbaar niet 
afdoende werden gerepareerd. Op Oudejaarsavond sprong bovcn
dien op de zoIderverdieping van het perceel 220 een waterleiding
buis, waardoor de daaronder gelegen groote zaal, de "bronnen
kamer" en de kelderruimte overstroomd werden. Hoewel de ge
volgen zich a'anvankeIijk ernstig Iieten aanzien en verscheidene 
boeken waterschade hebben opgeIoopen, is er weinig onherstel
baars aangericht. Voo,r een klein aantal boeken slechts bIeek 
reparatie aan het bindwerk noodig te zijn. Dit alles heeft echter 
de aandacht gevestigd op de noodzaak, dat zoodra mogelijk na den 
oorlog het geheele indertijd gerestaureerde gebouw aan een gron
dige inspectie wo.rde onderworpen, zooweI wat het in slechten 
staat verkeerende buizenstelsel der waterleiding als wat de voor
zieningen van dak en goten betreft. J uist met het oog op de zeer 
waardevolle 'collecties die ten bate van publiek en gemeenschap 
in de bibliotheek bewaard worden, is het noodig dat vocht en 
water - de ergste vijanden van boeken - er in aIle opzichten 
wo.rden geweerd. Men moet derhalve hopen dat de gemeente, wier 
gastvrijheid onze instelling in dank geniet, spoedig de middelen 
moge vinden om ook ten dezen aan onze wenschen te voldoen. 

De tuin, vroeger een ontgonnen stukje grond, werd dit jaar 
door een vakkundig tuinman in een behoorlijk onderhouden stads
tuin herschapen. Hij kreeg een nieuwe, zij het aanvanKeIijk nog 
wat ijle, maar veeIvuldig bloeiende beplanting, die - hopeIijk aIs 
symbooI voor het geheele instituut - dit jaar nog weer meer en 
schooner bloemen belooft te dragen. 

Beziet men, wat er na het intreden van normaler tijden aan de 
biblictheek te doen zal zijn, dan vormt het winnen van nieuwe 
magazijnruimte daarin weI een eerste noodzakeIijkheid, opdat alle 
afdeelingen er een behoorlijke plaats, ook met uithreidingsmoge
Iijkheid voor de toekomst, kunnen krijgen. Te verwachten valt, 
dat er op de beneden- en in de kelderverdieping, waar thans tijde
lijk eenige groote collecties opgeslagen zijn, heel wat nieuwc 
ruimte zal kunnen worden gevonden. WiI de hiervoo,r noodige 
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hergroepeering snel en .goed volvoerd worden, dan zal zeker een 
uitbreiding van het personeel noodig zijn, daar tegelijkertijd d'! 
reorganisatie van de afdeeling Nederland voortgang moet blijven 
vinden en tevens van de zijde van het publiek een vergroote en 
hernieuwde belangstelling te verwachten is. Daar bovendien vele 
in de oorlogsjaren in het buitenland verschenen boeken hier fer · 
markt zullen komen, zal ook voor den boekenaankoop een grooter 
fonds beschikbaar moeten zijn. 

Dit alles houdt in, dat er een dringend beroep op de geldmiddelen 
der Vereeniging zal worden gedaan. Slechts met behoorlijk mime 
middelen kan een ins telling gelijk de onze geworden is, goed en 
efficient beheerd en wetenschappelijk up-to-date gehouden wor
den, ten bate van het publiek. Noodig hiervoor is dus het verkrij
gen van mee,r contributien en krachtiger steun, van particulie-re 
~ijde zoowel als van overheidswege. Een geslaagde samenwerking 
van deze beide zou het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief tot verhoogde krachtsontplooiing brengen, ook in zijn 
beide andere functies: het uitgeven van publicatien - waarvoor 
vele wens chen bestaan - en het bewaren van archieven. Ook de 
archiefafdeeling in Den Haag immers zal nieuwe zorgen eischen. 
De verspreiding van de aan ons toevertrouwde archiefcollecties 
over drie verschillende gebouwen aldaar, is, hoewel wat de bewa
ring aangaat, voldoende, wat de bewerking en toegangelijkheid 
betreft, nog steeds weinig gelukkig. Het ideaal blijft de onder
b.renging in een goed ingericht archiefgebouw. Ook hiervoor zal 
'slechts een grondige wijziging in de middelen der Vereeniging een 
geschikte oplossing kunnen brengen. 

Ook voor het archief kenmerkte het afgeloopen jaar zich door 
een veel geringer aantal bezoekers dan de vorige jaren. Enkelen 
zetten hun in 1943 begonnen onderzoekingen voort. In het naiaar 
moest echter in verband met reismoeilijkheden en kolenschaarschte 
het aantal dagen waarop het archief geopend was, aanzienlijk 
wo.rden beperkt. Om het loopende werk te verrichten en den toe
stand der collecties geregeld te inspecteeren kwam de commies, 
Mej. W. van der Burg, een- of tweemaal in de week per fiets naar 
Den Haag. Om niettemin voor eventueele gebeurlijkheden den 
toegang tot het huis mogelijk te maken, werden bij het naburig 
blokhoofd de sleutels van de voordeur in een verzegelde envelvppe 
in bewaring gegeven, waarvan ook de aan weerszijden woneI1de 
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buren op de hoogte werden gesteld. Gelukkig echter bleven onze 
magazijnen en verzamelingen in deze periode gespaard voor oc;r
logsgeweld. In het begin van het jaar werd de zich in de beneden
verdieping bevindende kluis van houten stellingen voorzien. Daar 
zijn toen de oudste collecties en de kostbaarste handschriften en 
documenten (beurskoerslijsten, assurantiepolissen, e.d.) onder
gebracht. 

In den tuin werd vrij aanzienlijke schade aangericht doordat 
eenige boomen door de zware najaarsstormen, een drietal andere 
door onbevoegde hand werden geveld. Een tuindeur, die in zwak- c. 

ken toestand verkee.rde, werd gerepareerd. 
De commies ging voort met het ordenen van het in 1943 ont

vangen omvangrijke vervolg van het archief-Wilton-Fijenoord. 
Van het archief-Loopuyt verving zij een aantal versleten brieven
portefeuilles door nieuwe. Ret dit jaar ontvangen archief van 
liquidateuren van Dikkers & Co. werd voorloopig gesorteerd. 
Voorts maakte zij een begin met een nieuwe ordening van het 
archief-Stadnitski. 

Onder de niet talrijke aanwinsten aan archieven valt in het bij
zonder te vermelden het laatste gedeelte van het archief der Ko
ninklijke Locaal-Spoorweg Maatschappij, waarvan wij het eerste 
gedeelte reeds vele j'aren gel eden hebben ontvangen; 

Nog kan vermeld worden, dat wij in het begin van 1944 in prin
cipe op ons namen het bewaren van het vrij groote bedrijfsarchief 
van de olieslagerij van Kingma te Makkum, voor een belangrUk 
deel behoorend tot de 1ge eeuw en thans gedeponeerd in de Pro
vinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden. Te verwachten 
moeiIijkheden en gevaren bij eventueele verzending en ook het 
feit, -dat het in zijn huidige bewaarplaats reeds goed en betrekke
lijk veilig opgeborgen is, hebben de overdracht doen uitstellen tot 
rustiger tijden zullen zijn aangebroken. 

De lijst der aanwinsten voIgt llie.r thans geheel. 
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LIJST VAN IN 1944 VERWORVEN AANWINSTEN 1) 

Archieven. 

1. Archief van liquidateuren van de kassiersfirma Dikkers & 
Co., te Almelo. 

In bruikleen gegeven door de liquidateuren. 

Het archief be staat blijkens een voorloopige sorteering uit de volgende 
gedeelten: 
Copieboek 1889-1934. 7 dIn. 
Debiteurenboek 1902-1909. 1 deel. 
Uitkeeringsboek 1921-1923. 1 dee!. 
Uitkeeringsquitantien 1-2600. 28 registers. 
Ingetrokken depositobewijzen 1907. 13 pakken. 
Lijst van door Curatoren voorloopig erkende schuldvorderingen. 18 din. 
Notarieele acten en processtukken. 1 trommel en 1 pak. 
Afschrift der acten, houdende inventarisatie del' zaken behoorende tot 
den faillieten boedel van de handelsvennootschap firma Dikkers & Co., 
te Almelo. 1 deel. 

2. Archieven van eenige arbitragecommissies (Prof. Mr. M. 'V. 
F. Treub, voorzitter, Mr. S. van Brakel, secretaris) uit de 
jaren 1903-1905 betreffende geschillen over loonen in de 
Amsterdamsche houthaven. 5 pakken, 1 C"ahier, 1 map. 

Geschenk van Prof. Mr. Dr. S. van Brake!, te Utrecht. 
/ 

3. Het laatste gedee1te van het archief van de Koninklijke 
Locaal-Spoorweg Maatschappij, te Alme1o. 

Kleirv.ere aanwinsten. 

4. "Copie van 't Quohier van de Verpondinge over de Quartiel·en 
in [Zeeuwsch] Vlaenderen van date den 2gen Novembrts 
1629." 

Verworven door aankoop. 
Contemporain afschrift van het kohier van den aanslag in de grond-

I) De naam van den in het vorig jaarverslag verme!den koopman, wiens 
memoriaal uit 1796-1798 onder no. 2 van de aldaar opgegeven lijst van aan
winsten voorkomt, is naar aile waarschijnlijkheid Moses Elias Daniels. Dit 
blijkt bij vergelijking van de in het memoriaal voorkomende posten ten name 
van het Comite tot den Oost-Indischen handel, c.q. van de Aziatische bezittin
gen, met analoge posten in het Grootboek van het kantoor Amsterdam van 
dit Comite (Inventari s, afd. ComptabiIiteit, no. 197, Alg. Rijksarchief, 's-Gra
venhage). 
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belasting in polders, "dijckettinge", "butengorssingen", schorren enx., in 
de kwartieren van Zeeuwsch-Vlaanderen: Cadsant, 't Vrije, Temeuxen 
en Axel. De aanslag is opgemaakt in 1629 door de gedeputeerden van
wege de Staten-Generaal A. Bruyningh, S. Scotte en P. H. de Tuyll de 
Serooskercke. 

S. Leerboek voor rekenen en boekhouden. Handschrift 18e eeuw. 
Verworven door aankoop. 

6. Vijf kaarten van het belangrijkste plantagegebied van Suri
name (langs Suriname-rivier en Commewijne), waarop in 
kleur aangegeven is, welke plantages daar in 1793, 1820, 1860, 
1900 en 1932 bestonden en welke producten er we.rden ge
kweekt. 

Geschenk Koloniaal-Instituut te Amsterdam. 

Het is de bedoeling deze kaarten in het Economisch-Historisch Jaar
boek op te nemen en van een verklaring en een inIeiding te voorzien. 

7. Zes aandeelen in Surinaamsche plantages, dateerend uit het 
°eind der 18e en het begin der 1ge eeuw. 

Geschenk van den Heer J. H . Broekman, te Amsterdam. 

8. Twee klantenboeken van een Amsterdamschen kantoorboek
handel uit den Franschen tijd. Twee deelen, loopende over 
de jaren 1797--1799 en 1807--1812. 

, 

Verworven door aankoop. 

Deze kantoorboekhandel, waarvan de naam niet blijkt, telde vele be
kende handelshuizen van het toenmalige Amsterdam onder zijn c1ienten. 
De zaak leverde schrijfbehoeften, zegels, polis-, wissel-, obligatiefor
mUlieren e.d., en ook abonnementen op de Amsterdamsche Courant, de 
Koophandel- en Zeevaarttijdingen, de Prijscourant der Effecten, de Prijs
courant der Koopmanschappen enz. Onder de namen der klan ten vindt 
men die van Wed. Goldberg & Zonen, J. Goldberg, I. J. A. Gogel, J. N. 
van Eys, Muilman, Potgieter & Van Balen, C. & T. Vissering, Brauns
berg & Co., L. Bienfait, Boissevain, "Doctrina et Amicitia", Joh. En
schede & Zoonen, Pieter van Lennep. 

9. Handschrift van omstreeks 1845 met statistische tabellen en 
gegevens betreffende Java en Madoera, bijgehouden vanaf 
omstreeks 1825 uit de Koloniale Verslagen. 

Verworven door aankoop. 

Blijkens vergelijking is dit een voor/ooper, geen eerste bewerking van 
het bekende werk van G. F. de Bruyn Kops. 
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10. Vijf brieven uit de periode Dec. 1863-Juni 1864 van Dr. G. H. 
Muller, Secretaris van het Departement 's-Gravenhage van 
de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijver
heid, aan Generaal F. C. van Meurs, lid van het Bestuur van 

. dat Departement en Voorzitter van de subcommissie voor de • 
zaken van Handwe.rken, Fabrieken en Trafieken. 

Verworven door aankoop. 

Deze brieven vormen een aanvulling op het reeds in ons bezit zijnde, 
. doch niet volledige, archief van het genoemde Department der Maat

schappij van Nijverheid. 

11. Een serie van 17 lithografieen met afbeeldingen van een zink
mijnbouwonderneming en zinkfabriek (S.A. des mines et fon
deries de zinc de la Vieille Montagne) in Angleur (Be1gie) 
1ge eeuw, 380 X 25 c.m. 

Geschenk van het Kunsthistorisch Instituut te Am
sterdam. 

12. Eenige stukken betreffende de "Permanente Commissie van 
Arbitrage, bedoeld bij de regeling voor het lossen van hout
booten dd. 15 Juni 1904 (no. 9)". 

Geschenk van Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht. 

13. Concept van een "Overzicht van de organisaties in het havt>n
bedrijf te Amsterdam in 1906", samengesteld door Mr. S. van 
Brakel (Febr. 1906). 6 bIz. getypt. 

Geschenk van Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht. 

14. Afschrift van een Rapport van den Burgemeester van Am
sterdam aan den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 
Maart 1906, inzake den stand en de sociale en economische 
aspecten van de Zeevisscherij te Amsterdam (opgesteld door 
Mr. S. van Brakel). 14 bIz. getypt. 

Geschenk van Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht. 
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Kas Archief . f260.79 

Kas Economisch Rist. Biblio
theek - 132.05 f 39284 

Postcheque & Girodienst . . 

Amsterdamsche Bank N.V. Gewone 
Rekening . . 

Amsterdamsche Bank N.V. Reke
ning B 

Effecten 

Te verrekenen bedragen 

Voorraad Eigen Werken 

Gebouw- en Archie£inrichting 

Archief-gebouw 

/' 

- 3.206.95 

683.89 

110.56 

- 3.000.-

122.29 

74.40 

1.-

-14.650.-

f22.241.93 

Credi teuren 

Rypotheek 

Reserveering Buitenlandsche Handels-
politiek. . 

Archieffonds 

Fonds Personeel 

Boekenfonds 

Subsidie voor publica tie aan-
deelenregister V.O.c.. f 1.000.-

f 622.35 

-10.000.-

- 4.010.-

- 2.100.-

2.095.-

110.56 

Reserveering voor idem. . - 943.70 - 1.943.70 

Nadeelig saldo vorige jaren f 94.14 

Voordeelig saldo 1944. . . - 1.454.46 - 1.360.32 

f 22.241.93 



VERLIES- EN WINSTREKENIN 

DEBET 
Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat . 
Bureaukosten Penningmeester. 
Salaris boekhouder 
Drukwerk ...... . 

Gebouw Den Haag: 
Licht 
Vuur 
Onderhoud 
Telefoon . 
Gas .. • .. 
Onderhoud tuin . 
Schoonhouden . 
WaterIeiding. . . . . . 
Afschrijving Archiefgebouw 

Archief Den :tfaag: 
Bureaukosten . . • . . 
Reis- en verblijfkosten . . 
Vervoerkosten . . . . . 
Huishoudelijke artikelen . 
Onderhoud archiefinrichting 

Personeel Den Haag: 
Salaris Directeur . . . 
Salaris Commies . . . . . 
Reis- & verblijikosten . . . 

Zegels Ouderdomsrente. . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering 
Fonds Personee1 
Ziekenfondspremie 

f 1.250.-
- 551.92 

Economisch Hist. Bibliotheek: 
Bibliotheek . . . . . 
BureaukosteI} . . . . 
Huishoudelijke uitgaven . 
Salaris Bibliothecaresse . 

" Assistente 
Concierge 
Vuur 
Licht 
Gas .. 
Telefoon 
Waterleiding . 
Onderhoud .. 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten . 
Bindwerk . .. 
Schoonhouden . . . . . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering . . 
Vergoeding bijzondere werkzaamheden 
Ziekenfondspremie . . . . . . . 

Diversen : 
, Assurantie . 

Belasting . 
Interest . . 
Uitkeeringen 
Onvoorzien . . . 
Uitgaven Jaarboek 1943 
Voordeelig saldo 1944 . 

f 21.95 
95.71 

- 150.-
- 218.21 

f 24.84 
47.55 
34.65 
66.71 
11.92 
70.60 

- 158.60 
22.80 

- 450.-

f 127.51 
- 149.60 

11.10 
7.98 

12.30 

f 1.200.-

- 1.80,1.92 
55.-
46.64 

- 100.-
27.02 

f 932.24 
- 146.35 
- 102.-
- 1.500.-
- 508.33 

624.
- 487.75 
- 147.08 

47.45 
- 132.14 

38.30 
49.60 

- 275.50 
66.90 

- 185.80 
84.

- 101.34 
- 214.75 

58.75 

f 485.87 

887.67 

308.49 

- 3.230.58 

- -- - 5.702.28 

403.22 
51?05 
316.30 
600.-

4.90 
- 2.057.-
- 1.454.46 

f 15.969.82 
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Contributie Leden 
Bijdragen Donateurs. . 

" 
" 

Publicatiefonds 
Begunstigers 

Giften ... . . . 

CREDIT 

Bewaarloon Archieven. . . . . . 
Subsidie Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur-

bescherming . . . . . . . 
Subsidie Gemeente Amsterdam . 
Verkochte J aarboeken en Werken . 
Winst op E££ecten . . . . . . 

f 3.582 --
385.-
675.-

5.-
500.-
100.-

- 3.000.-
- 5.500.-
- 2.046.57 

176.25 

f 15 969-82 

r 



l. 
2/6. 

3. 
4. 

5. 
7. 
8. 
9. 

10. 

1'. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

BEGROOTING 1945 

ONTVANGSTEN 

ContribUitie leden f 3.300.-
Donateurs, Donateurs Publicatiefonds en Begun-
stigers .. . .......... . 
Verkoop jaarboeken, Werken en dubbelen . . . -
Subsidie Depiutement van Onderwijs, Wetenschap 

900.-
500.-

en Kunst . . . . . . . . . . . . 
Subsidie Gemeente Amsterdam . . . . . 
Vergoeding voor het bewaren van archieven . 
Boekenfonds 
Effecten 
Interest . . 

- 3.000.-
- 5.500.-

100.-
100.-

100.-

f 13.500.
- 14.483.-

N adeelig saldo f 983.-

I. Al g erne en 

Secretariaat 
Penn,jngmeester 
Drukwerk 

UITGAVEN 

f 50. 
100.-
200.-

Contributie Ned. Com. Gesch. Wetensch. 1944 en '45 - 50.-
150.-
100.-
500.-

Salaris boekhouder 
Uitkeering 
Belasting 

f 1.150.-

Transport: f 1.150.-
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Transport: f 1.150.

II. Archiefgebouw te 's-Gravenhage 

8}18. Schoonhouden, licht vuur etc. f 1.345.-
19. Molestverzekering . . . . . . . . . ., 200.-

III. Arc hie f 

20f23. Handschriften en documenten, bureaubehoeften, 
vervoerskosten etc. . 

24. Reis- en verblijfkosten . 
25. Assurantie...,. 
26. Huishoude1ijke artikelen 
27. Archiefcommissie.., 
28. Onderhoud archiefinrichting '. 

29. 
30. 

IV. Personeel 

Directie . . ' . 
Commies: salaris 

reiskosten 
verblij fkosten 

Ouderdomsrente . . . 

300.-
200.-
120.-
50.
p.m. 

100.-

- 1.700.-
- 1.250.-

31'. 
32. 
33. 

Ziekte- en Ongevallenverz. en ziekenfondspremie -

350.-
204.-
50.-

170.-
100.-Fonds Personeel . . . . . . . .... 

V. Pub 1 i cat U: n 

34/37. Publicatie-commissie etc. 

VI. E con 0 m is c h-H i s tori s c he 
Bibliotheek 

38. Boekenfonds 
39. Aankoop boeken 
40/42. Bindwerk etc. . 
43. Salaris Bibliothecaresse . 
44. Salaris Assistente 
45. Vergoeding bijzondere werkzaamheden '. 
46/57. Concierge, vuur, ziekenfondspremie etc .. 

58. 
59. 

VII. I n t ere s t 

Interest 
Onvoorzien 

200.-

100.-
800.-
700.-

- 1.500.-
635.-
250.

- 2.409.~ 

400.- ' 
200.-

Totale uitgaven f 14.483.-



• 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1945 

Het heengaan van dr. J. c. Westermann heeft ons Bestuur diep 
getroffen. Ongeveer vijftien jaren heeft hij, aanvankelijk onofficieel, 
later offideel, tot onze vereeniging in betrekking gestaan. Reeds 
als assistent bij het onderwijs in de economische geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam kwam hij door zijn altijd levendige be
langstelling in het yak zijner keuze, in steeds enger contact met het 
werk op de Bibliotheek. Wegen.s zijn kennis van zaken trad hij, bij 
afwezigheid van den directeur, herhaaldelijk als raadsman van de 
bibliotheek-bezoekers op. Ais tweede secretaris werd hij spoedig tot 
de vergaderingen van het Bestuur toegelaten. Daarom was het een 
vanzelfsprekende keuze hem tot waarnemend directeur, tevens waar
nemend secretaris te benoemen, toen de directeur met ingang van 
1 Maart 1942 door de bezettende macht werd ontslagen. Dr. Wester
mann heeft daama op voortreffelijke wij-ze de zaken der vereeni
ging geleid. Ve1erlei initiatief ging van hem uit. Zijn deskundigheid, 
zijn sympathieke en open persoonlijkheid doen hem smartelijk missen. 
Ook als geleerde is zijn verscheiden een emstig verlies voor de 
economische geschiedenis. Zijn belangstelling ging naar aIle rich
tingen uit; zijn bijzondere belangstelling had de geschiedenis onzer 
economische betrekkingen met de Vereenigde Staten; zijn dissertatie 
had een klein dee! hiervan tot onderwerp van wetenschappe!ijk onder
zoek gekozen . • Zijn overige publicaties bewogen zich bij voorkeur 
op het gebied der economische geschiedenis der negentiende eeuw; 
in latere jaren trokken ook de vroegere eeuwen zijn aandacht. Het 
is in hooge mate te betreuren, dat het dr. Westermann niet gegeven 
is geweest zelfs het eerste deel van zijn groot opgezette bronnenpubli
catie betreffende het eind-zestiende-eeuwsche handelshuis van Daniel 
van der Meulen te -Leiden, in het licht te geven. Toen hij ons mede
deelde, dat hij van plan was ons half September te verlaten, daar hem 
een ruimere en meer zelfstandige werkkring te Rotterdam was aange-: 
boden, hebben wij zijn keus begrepen en ons in zijn promotie ver-
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 
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• 

heugd. De verwachting, hem binnen niet te langen tijd in Amster
dam terug te zien, is door zijn onverwacht overlijden in de maand 
November niet in vervulling gegaan. Namens ons allen heeft, bij 
verhindering van den voorzitter, onze onder-voorzitter mr. Chr. P. 
van Eeghen bij de begrafenis van dr. Westermann' een afscheids
woor'd gesproken. 

Nog eenige maanden v66r zijn overlijden heeft dr. Westermann het 
initiatief genomeh tot de oprichting van een studiefonds, dat aan ons 
Archief verbonden zou zijn. Rij ging daarbij , an de juiste gedachte 
uit, dat vele onderwerpen op economisch-historisch gebied onbe
werkt bleven, daar zij wegens hun omvang de bewerkers afschrikten. 
Teneinde dergelijke hiaten aan te vullen was het noodig de beschik
king over een fonds te hebben, dat historici in staat zou stell en 
werken van wijder strekking te ondernemen. Ret thans opgerichte 
studiefonds zal door een commissie van drie leden beheerd worden, 
bestaande uit den secretaris-directeur, den penningmeester en een 
thans, na het overlijden van dr. Westermann, nieuw aan te wijzen lid. 
Wij laten de indertijd verzonden circulaire hieronder als bijlage 
volgen. 

Onze bevrijding in Mei slaakte ook de boeien waarin onze Ver
eeniging door den oorlog was geklonken. Cultureele verliezen zijn 
door haar niet geleden. Wonderlijker wijze heeft de bezettende macht 
haar gespaard. WeI zijn) er een enkel maal geruchten van sluiting 
geweest, maar het gevaar trok telkens voorbij. Vele "zwarte" tentamens 
zijn in de Economisch-Ristorische Bibliotheek afgenomen, en een 
enkele maal moest aan onderduikers gastvrijheid in ons archiefgebouw 
te 's Gravenhage worden verleend. Ret is voorbij; de Vereeniging 
kan thans haar normale werkzaamheden hervatten. In het bij-zonder 
zal het van belang zijn de aankoopen van tijdens <len oorlog in het 
buitenland verschenen boekwerken te hervatteIi, zoodat de biblio
thee~ weer op peil kan komen. 

De a:anwinsten tijdens 1945 zijn niet talrijk geweest. Ret uitge
breide materiaal, dat van de Directie van den Arbeid ' ontvangen 
werd, was ons reeds in 1940 toegezegd. Eerst thans kon deze toe
zegging verwezenlijkt worden. De eerste belangrijke aanwinst na de 
bevrijding was het fraaie archief-Sillem, dat tegen het einde van het 
jaar ontvangen werd als resultaat van een gesprek tijdens den be-

/ 
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zettingstijd gevoerd. De correspondentie bevat, naar verwacht mag 
worden, belangrijke gegevens omtrent financieele relaties met wereld~ 
huizen als Baring Bros., Rothschild en Hope en Co, in de jaren 
tusschen 1815 en 1832. Waarschijnlijk kan hieruit een publicatie 
voor ons Jaarboek of voor een onzer werken worden samengesteld. 

Vit den aard der zaak moesten wij, wegens den precairen ge1de
lijken toestand der Vereeniging, afzien eenige publicatie te onder
nemen. Wij spreken den wensch uit, dat wij binnenkort weer, door 
toename van het geslonken aantal onzer leden, in staat zullen zijn 
opnieuw een uitgave tot stand te brengen. Onze voorzitter deed ons 
het aanbod zijn uitvoerig en zeer gedocumenteerd onderzoek betref
fende de lijsten der hoogst aangeslagenen in het Departement van den 
Wester-Eems (Groningen, Drente en een deel van Oost-Friesland) in 
den Napoleontischen tijd in de "Werken" op te nemen. De mogelijk
heid daarvan wordt thans nagegaan. Ook de uitgave van een Jaar
boek wordt wederom overwogen. Wij hopen, dat een subsidie van de 
zijde der Regeer:ing ons dit mogelijk zal maken. 

Ons medebestuurslid, de heer Wichers Hoeth, verheugde ons met 
de mededeeling, dat hij het in October 1944 gestaakte werk, het maken 
van uittreksels uit de Amsterdamsche registers van averij-grosse, wee~ 
had kunnen hervatten. Des te meer hebben wij de mededeeling be
treurd, die hij hieraan toevoegde, dat hij tegen 1 Februari 1946 zijn 
penningmeesterschap wenschte neer te leggen. 

Door de algemeene ledenvergadering van 8 October 1945 werden 
de heeren J. W. B. Everts, Mr. W. Cnoop Koopmans en dr. H. I. 
Keus als bestuursleden herkozen. De heeren Dieleman en Van Leeuwen 
Boomkamp, die eveneens' aan de heurt van aftreden waren, werden niet 
herbenoemd. Als nieuwe leden van het Bestuur werden voorgesteld 
dr. ]. G. van Dillen en dr. M. W. Holtrop. 

In dezelfde vergadering werd het Bestuur op voordracht van de 
Kascommissie, bestaande uit de heeren De la Fontaine Verwey en 
mr. L. C. van Eeghen, gedechargeerd van het financiee1 beheer over 
1944. Voor de controle van de jaarstukken over 1945 werd de nieuwe 
Kascommissie gevormd uit de heeren Le Cosquino de Bussy en Van 
Deventer. 

Het aantal leden bleef ongeveer stationnair en bedraagt nu 295. 
De Vereeniging telt thans 10 donateurs, 20 donateurs voor het leven, 
alsmede 14 donateurs van het Publicatiefonds. Het door dr. Wester
mann opgerichte Steunfonds voor wetenschappelijke onderzoekingen 
bedroeg op 31 December 1945 bijna f 3500.-. 

,--' 
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BIJLAGE 

MEMORANDUM BETREFFENDE DE NOODZAKELIJKHEID VAN 
RET STICHTEN VAN EEN STUDIEFONDS VOOR DE BEOEFENING 

VAN DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 

In de beoefening van de economische geschiedenis van Nederland 
bestaat behoefte aan leiding, aan "ordening". 

Terwijl talrijke onderwerpen van beperkt formaat met graagte door 
.de onderzoekers worden aangesneden, blij ft een aantal der zeer groote 
onderwerpen juist vanwege hun omvang niet of onvoldoende behan
deld liggen. Er zijn daardoor verschillende hiaten in de reeks van 
economisch-historische onderzoekingen, die evenzoovele leemten in 
onze kennis op dit gebied met zich meebrengen. Eenige groote, belang
rijke deelen van het in archieven aanwezige bronnenmateriaal blijven 
onbearbeid, omdat hun omvang afschrikt van serieuze bewerking. Het 
enorme bedrijfsarchief der Vereenigde Oost-Indische Compagnie is, 
om een voorbeeld te noemen, nooit consequent doorgewerkt; registers 
van tollen op onze groote rivieren uit de 14e en 15e eeuw, die uiter
mate belangrijke gegevens bevatten betreffende aard en omvang van 
den goederenstroom daarIangs in die eeuwen, zijn.nagenoeg niet onder
zocht; koopmansboeken uit de 17e eeuw, bedrijfsarchieven van 18e
,eeuwsche industrieondememingen blijven den geschiedvorscher onbe
kend. En zoo is er meer. 

Maar ook in de geschiedschrijving van nog ruimer strekking ver.
toonen zich ontstellende leegten. Een goede algemeene economische ge
schiedenis van onzen grootsten tijd, de Gouden Eeuw, be staat een
voudig niet. Evenzoo ontbreekt er een over de achttiende en; ook over 
de negentiende eeuw, welke laatste eeuw toch met haar nieuwen 
opbloei uitermate belangrijk is geweest, 66k voor land en yolk van 
heden. Men moet zich VOOr de laatste drie eeuwen beheIpen met een 
door een Duitscher geschreven handboek van 1927, dat behoorlijk 
volledig is, maar niet zeer grootsch van conceptie. WeI zijn er over 
bepaalde onderwerpen van handels- en industrie-geschiedenis uitste-

. kende studies verschenen, maar een up-to-date samenvattend en tege
lijk diepgaand overzicht blij ft ontbreken. En toch is dit het doel, 
waarop de economische geschiedenis van ons land zich uiteindelijk, wit 
zij ook wetenschappelijk raison blijven houden, moet richten. 

Om de beoefening van de economische geschiedenis 10 dezen zin 
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te stimuleeren, zou men moeten komen tot een studiefonds. Wil men, 
w'at noodig is, het onderzoek in een bepaaide richting stuwen, dan moet 
men niet afhanke1ijk zijn van de toevallige bereidheid van historici om 
zich tegen eeru veel te lage honoreering ~ in de wetenschapsbeoefening 
ten onzent normaal - aan een onderwerp van belang te wijden. Men 
moet dan aan wien men daartoe uitnoodigt, een behoorIijk salaris 
kunnen bieden en waarborgen. 

Het gaat hier in feite om een nationale zaak. Allerwegen wordt 
thans gesproken over voorlichting van ons volk, over zijn beteekenis, 
zijn geschiedenis. Om die voorlichting goed en betrouwbaar te doen 
zijn, moet zij wetenschappelijk gevoed worden, gefundeerd zijn op 
wetenschappelijke basis. En om die wetenschappe1jjke basis hecht 
te houden, moet men de wetenschapsbeoefening steeds hernieuwen, 
bronnenpublicaties bIijven geven, telkens nieuwe syntheses daaruit 
opbouwen. Het is duidelijk, dat voor de kennis van het heden die van 
het verleden noodzakelijk is, en evenzeer dat hierbij - gezien de 
grootheid van Nederland op economisch gebied - de economische 
gesl:hiedenis een belangrijke rol moet sp~len. Teneinde deze rol zoo 
belangrijk te kunnen maken als noodig is, zou men dus de beoefening 
van de economische geschiedenis moeten stu wen en stimuleeren door 
een studiefonds te stichten en dit te verbinden aan het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief, door zijn archief en bibliotheek en 
door zijn publicaties vanouds bekend in dezen tak van wetenschap. 
Met de stichting is reeds een begin gemaakt. Voor het fonds is een 
bankrekening geopend bij de Nederiandsch Handel-Maatschappij te 
Amsterdam. 

\ 
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De groote gebeurtenissen van het jaar 1945 vonden hun afspiegeling 
in de Economisch-Historische Bibliotheek. Aanvankelijk speelde het 
zich af in de kleine donkere lunchkamer, die gelukkig verwarmd 
kon worden al was het alleen in de ochtenduren. Zoodra het weer 
zachter werd, kon de catalogus weer worden overgeplaatst naar de 
zaal en bet werk daar worden hervat. Gedurende de bevrijdingsweek 
W'erd er niet gewerkt, bij een enkel poolshoogte nemen van den toe
stand op de bibliotheek werd volstaan, bezoekers kwamen er niet, en 
het person eel had geen rust tot geregeld werken. Al gauw kwam 
hierin verandering. De werktijden werden weer verlengd tot 5 uur 
in den namiddag. De telefoon werd eind J uni weer aangesloten 

C waardoor een eind kwam 'aan de isolatie. Geheel normaal werd de 
toestand eerst in Augustus, toen de assistente mej. Feikema uit 
Amersfoort terugkeerde en haar werk voor halve dagen hervatte. 
De te verwachten wisseling van directeur yond plaats op 17 Sep
tember, toen ondergeteekende op zijn oude plaats terugkeerde na 
ruim drie jaar afwezigheid. Kort tevoren was in kleinen kring een 
afscheidsthee georganiseerd voor dr. Westermann, waaraan ook 
mevr. Westermann deelnam. Weinig vermoedden wij, dat dit een 
afscheid voor altijd zou zijn. Op 1 October aanvaardde de heer 
Westermann zijn nieuwe functie in Rotterdam, op 8 October woon
'de hij nog de algemeene vergadering bij van onze vereeniging. Dit 
was echter zijn laatste bezoek aan het gebouw Heerengracht 220, 
waar hij vele jaren werkzaam was geweest en waar hij de laatste 
drie jaar het directeurschap had waargenomen. Op 27 November 
overleed hij, betreurd door familie en vrienden en allen die hem 
gekend hadden. 

De statistiek der bibliotheek levert over 1945 het volgende op: 
Het aantal bezoekers bedroeg 395, vrijwel gelijk over aIle maanden 
verdeeld. Alleen J uli sloeg het record met 53 bezoekers. Het aantal 
uitgeleende boeken, dat dit jaar voor het eerst genoteerd werd, be
droeg slechts een kleine 150. Waarschijnlijk zal in het komende jaar 
dit aantal weI weer toenemen, daar de groote veranderingen in den 
algemeenen toestand van 1945 voor een groot deel als oorzaak kan 
.vorden aangewezen. 

(' 
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Voor de kranten en tijdschriften was de belangstelling grooter 
dan gewoonlijk. Dit was hoofdzakelijk te danken aan de schenking 
van het Bureau voor Psychologische Oorlogvoering, ondergebracht 
in het gebouw van de Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Force (SHAEF). Wekelijks konden hier vele losse nummers 
van Enge1sche kranten en tijdschriften worden afgehaaId. Als 
be1angrijkste mogen worden genoemd: The Economist, The New 
Statesman and Nation, The Spectator, waarvan de bibliotheek tot 
November toe vee! plezier heeft gehad. In October verminderde het 
aantal exemplaren echter dusdanig, dat het niet meer de moeite w@-ard 
was om hiervoor wekelijks een bezoek af te leggen op het Museum
plein, zoodat op bet eind_e van het jaar deze bron geheel heeft opge
houden te vloeien. Daar er echter de laatste maanden weer boeken 
uit Enge1and verschenen, konden wij met eenigen trots de aanwinsten
tafe1 weer vullen met iets nieuws. Nog in het begin van den zomer 
wist de heer Westermann beslag te leggen op een lijst van in oor
logstijd verschenen boeken, waaruit een keus werd ,gedaan. Zoo
doende kregen wij zonder veel vertraging de eerste nieuwe aanwin
sten. Ook op ander gebied verkreeg de bibliotheek eenige nieuwe 
werken en archiefstukken. Allereerst is hier te noemen een schen
king van ons lid van den Raad van Advies den notaris N. Ottema, 
te Leeuwarden, die het archief verblijdde met een stalenboek van de 
firma Plantenga te Leeuwarden, een oude lakenkooperij, die einde 
1ge eeuw overgegaan is in een kleermakerij; verder een compte simule 
1833-41 en ee'n kasboek 1829-50 van de wijnkooperij der firma Me
naIda, waarvan wij reeds eenige jaren geleden het archief verworven 
hebben, alsmede een Nieuw volledig handboek voor kooplieden enz., 
door J. G. Krol van 1819. Ook ontving de vereeniging van den heer 
C. G. Harrenstein te Amsterdam een kasboek van den glashandelaar 
Sicco Kleersn,ijder 1782-86. In Mei werd een schenking van den heer 
J. Franken te Amsterdam ontvangen, een collectie boeken op econo
misch en sociaal gebi'ed, die aIle reeds hun plaats in de bibliotheek 
hebben gekregen. Aan het eind van het jaar mochten wij van de 
Inspectie van den Havenarbeid een partij jaarverslagen en brochures 
ontvangen, waaronder echter'vele duplicaten bleken te zijn. Van groot 
belang VOor onze economische geschiedenis in den na-Napoleontischen 
tijd, is de verzameling-Sillem, die de jaren 1815-1832 dekt. De collectie 
werd einde van het jaar verworven. 

Het aantal nieuw ingeschreven en gecatalogiseerde boeken en 

, 
\ 
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brochures bedroeg 311. Hiemaast werd voortgegaan met het ordenen 
en catalogiseeren van de afdeeling N ederlandsch-Indie, die thans 
bijna geheel gereed is. Ongeveer een duizend-tal boeken en brochu
res werden hiervoor opnieuw gecatalogiseerd en gesystematiseerd. 
Een viertal kasten zullen met deze collectie zijn gevuld. Als in het 
komende jaar een begin gemaakt zal worden met het systematisch 
plaatsen van de afdeeling Nederland, dan zal al spoedig blijken dat 
deze collectie te groot is om in de zaal te worden ondergebracht. Voor 
een be1angrijk deel zal er elders in het gebouw plaats gemaakt moeten 
worden. Gelukkig behoort dit niet tot de onmogelijkheden, daar er 
ruimte gekomen is door de terugvoering van een groote collectie 
brochures en boeken toebehoorend aan het Intemationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis naar het gebouw aan de Keizersgracht. 

In den kelder, die tijdens den hoogen waterstand van April dreigde 
onder te loopen, werd weer orde geSchapen in den loop van den 
zomer. Het was tijdroovend werk, maar gelukkig was er niets be
schadigd. AIleen de vakbladen moeten nog worden gesorteerd, maar 
ook deze collectie heeft niets geleden, daar de bladen tijdig op de 
bovenste planken van de stellingen waren opgestapeld. 

Op den zolder liggen nag steeds stapels tentoonstellings-catalogi, 
die om ordening vragen. De assistent voor de bijzondere werkzaam
heden, die slechts twee ochtenden per week komt, heeft voor dit werk 
geen tijd. Het ware gewenscht om hiervoor en' voor het sorteeren 
der vakbladen tijdelijk een kracht aan te wijzen, b.v. voor een paar och
tenden per week gedurende 2 a 3 maanden om hier orde te scheppen. 

Moeilijkheden ontstonden er in het depot op de Bank van Lee
ning, dat te klein bleek om aIle kranten (Algemeen Handelsblad, 
Nieuwe Rotterdammer Courant, financieele bladen enz.) te bergen. 
Ongeveer twee jaar geleden was alles overgebracht naar een kleinere 
'Zolder, juist toen er vele exemplaren van het Handelsblad op onze 
bibliotheek gebruikt werden. Toen deze in den loop van den zomer 
teruggebracht werden naar de Bank van Leening, bleek er groot 
tekort aan ruimte te zijn. Thans is hier: echter een oplossing voor 
gevonden, zoodat de orde in het gebouw Heerengracht 220 weer 
hersteld kan worden en de thans op den grond opgetaste Handels
bladen in de kleine voorkamertjes kunnen verdwijnen. Ook de gang 
van ,,218" zal dan eindelijk weer ruim kunnen worden. 

Mejuffrouw Gast, onze bibliothecaresse, zeggen wij hier dank voor 
de vele en goede zorgen die zij aan de bibliotheek heeft besteed. 
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De concierge hield het gebouw zoo goed mogelijk schoon. Materiaal 
was slechts in geringe mate voorhanden, zoodat alleen het hoog noodige 
werk werd verricht. Het is te hopen ,dat in 1946 hierin verandering 
komt. Een groote schoonmaak ware gewenscht, maar zal nog weI niet 
kunnen worden uitgevoerd. Een aanvraag tot het bijwerken van de 
parketvloeren heeft nog niets opgeleverd, daar het gebrek aan was 
dit onmogelijk maakt. Door de waterschade, veroorzaakt door het 
springen van een waterleidingbuis op 31 December 1944, heeft de 
vloer in de groote zaal als ook de muur tusschen ,,218" en ,,220" 
zeer geleden. Tot nog toe werd aIleen de muur op de bovenverdie
ping iets bijgewerkt, echter bleek de mUUr nog vochtig, waardoor 
het nieuw gewitte gedeelte al weer geschonden is. De gesprongen 
waterleidingbuis werd na aangerichte schade dicht geslagen, zoodat 
er op den zolder geen water is. Het gebrek aan materiaal maakt her
stel onmogelijk. Zoodra hierin echter weer voorzien is, is het ge
wenscht het heele buizenstelsel grondig te Iaten nakijken en repa
reeren, daar er ook elders zwakke plekken bleken te zijn. Daklekkages 
kwamen ook dit jaar geregeld voor. Hierin werd voorloopig voor
zien, zoodat de laatste maanden van 1945 geen lekkage voorkwam. 
V oor het gebouw was het goed, dat er in November weer gestookt 
kon worden. Overal werd de vocht merkbaar. De kolentoewijzing is 

. niet groot. Slechts zelden wees de thermometer meer dan 56° aan, 
maar het is voldoende om aIle werk naar behooren voort te zetten. 

Tot slot moet nog melding gemaakt worden van den tuin der 
bibliotheek, die geregeld onderhouden werd. In het voorjaar bloeiden 
de bloembollen rijkelijk, en ook in den zomer waren er steeds door 
enkele bloeiende planten. 

Onze commies in het Archiefgebouw onzer vereeniging te 's-Gra
venhage, mej. W. van ~n Burg, ging geregeld door met de reeds in 
het vorig jaar begonnen werkzaamheden. AIle handschriften, boek
werken enz., die wegens hun bijzonden! waarde in de kluis waren 
geplaatst, werden weer op hun oude plaatsen teruggezet. Ret archief 
van Stadnitski en Van Heuke10m werd uitgezocht en geordend. Met 
het ordenen van een zeer groote verzameling jaarverslagen werd een 
begin gemaakt. 

Met dankbaarheid moge hier worden geconstateerd, dat het aan 
mej. Van' der Burg gelukt is onze verzame1ingen te 's-Gravenhage 
door de risico;s van den oorlog heen te Ioodsen. 

N. W. POSTHUMUS 
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1. De volgende aanwinsten zijn alle afkomstig van een kleine ver
zame1ing stukken, toevaIligerwijze gevonden en aIle toebehoord 
hebbende aan Paul van Vlissingen. 

Zij zijn gevonden op den zolder van het Gerechtshof te Amsterdam. 
Sahenking. 

o. Vier bladen met tabellen bevattende een overzicht van het 
passagiersvervoer Amsterdam-Zaandam v.v. per maand en 
per jaar in de periode 1826-1832, met de op dit traject varen
de zeilvaartuigen en met de (door Paul van Vlissingen ge
reede?) stoomboot "Mercurius". Handschrift. 4 losse bladen. 

b. Tien obligaties, nominaal f 1000.-, rentende 5 %, in de op 
1 Januari 1856 uitgegeven negotiatie groot f 165.000 ten be
hoeve der stoomschroef-sch~oner-reederij, te Amsterdam, 
onder het bestuur van Paul vcln Vlissingen. 

10 stukken met bijbehoorende couponbladen. 
Aangevreten door de muizen. 
De handtekeningen op de stukken zijn doorgehaald. Het staat te bezien of 
deze obligaties ooit uitgegeven of geplaatst zijn. 

c. Eeniie pakjes afgeknipte en ingewisselde coupons no. I, ver
vallen 1 Januari 1857, van de sub b vermelde negotiatie. 

d. Twee aandee1en genummerd 34 en 35, nominaal f 1000.-, in 
een negotiatie ten bedrage van f 100.000 per 1 Januari 1857 
aangegaan door Paul van Vlissingen, lIter voorziening in de 
geldmiddelen tot daarstelling eener stoomsleepdienst over het 
Pampus door middel van eenen gezonken ketting". 

2 stukken, elk met bijbehoorende couponbladen. 
Aangevreten door de muizen. 

2. Kasboek 1829-1850 van de firma Menalda, wijnkooperij te Leeu-
warden. Compte Simule 1833-1841 van dezelfde firma. 

Aanvulling Archief Menalda; vgl. Economisch-Historisch 
Jaarboek, 1934. 
Geschenk van den heer N. Ottema te Leeuwarden. 
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3. Kasboek 1782-1786 van Sicco Kleersnijder, glashandel. 

Later genoemd L. Kleersnijder en Co., welke zaak bestaan heeft tot 1906. 
Geschenk van den heer C. G. Rarrestein, te Amsterdam. 

4. Staalboek 1898 van de firma T. B. Plantenga, te Leeuwarden. 
Een oude lakenkooperij, die einde 1ge eeuw is overgegaan in een kleer
makerij. 

Geschenk van den heer N. Ottema te Leeuwarden. 

5. Oefenboek tot het Italiaansch of Koopmansboekhouden (met 5 
kleine boekjes, van Will em Bakker. Het is samengeste1d in 1839, 
tenminste dat jaartal is vermeld. (Het jaartal kan ook gefingeerd 
zijn). 
Ret gedrukte werk is daarentegen uit 1843. 

Geschenk van Dr. Engel, te Amsterdam. 

6. Een kist en trommel met stukken betrekking hebbende op de 
negotiaties Washington, Georgetown en Alexandria, van Daniel 
Crommelin en Soonen, 1830-1865. 

Geschenk van den heer Tutein Nolthenius, te Delft. 

7. Grootboek voor de West-Indische plantages de Beyenkorf en de 
Jonge Beyenkorf 1784-1819 
Debiteurenboek 1752-1756. 
Copyboek 1784-1819. 
J ournaal 1858-1860. 

8. Pak stukken betreffende de West-Indische plantages de Beyen
korf en de Jonge Beyenkorf, inhoudende: 

a. Diverse testamenten van de familie Ferrand en afstamme
lingen. 

b. Diverse stukken betreffende de Duitsche erfgenamen van 
Pierre Ferrand; inventaris boede1 mej. J. L. Ferrand. 

c. Diverse inventarissen; correspondentie en staatjes. 
d. Diverse stukken betreffende den verkoop aan J. H. van Dors

ser, en daarna aan Bienfait; stukken betreffende de hypotheek 
en den verkoop Oude Bijenkorf. 

e. Diverse stukken, betreffende erfgenamen Pool-Ferrand ; 
trlansportstukken enz. 

f . Diverse acten betreffende royement hypotheek. 
g. Scheidings- en verkoopstukken erven L. P. Bienfait. 
h. Eenige kasstaten. 
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9. Stukken betreffende de suiker-plantage en de koffie-plantage 
Goosen. 
Acte inzake hypothecaire vorderingen op de plantages Perou, 
Libanon en La Nouvelle Esperance. Papieren van de plantage , 
Saltzhalen, 1824. AIle in West-Indie gelegen. 

10. Een pak stukken, inhoudende: 
a. Correspondentie jaren 1831/3 van den agendaris Karsseboom, 

van Gollensteede, van Meyer i.z. Goede Verwachting en Le 
Mast Rouge, West-Indische plantages. 

, Diverse wisse1protesten. 
Volmacht op agendarissen i.z. genoemde plantages en plan
tage Beyenkorf, schade-papieren koffie 1831/2. 

b. Stukken betreffende hypotheekleening f 60.000.- Goede Ver
wachting. De executie daarvan en afrekeningen; ook conven
tie met eigenaren 1824. 

c. Inventaris-staten Le Mast Rouge en Goede Verwachting, jaren 
1822-1823. 

d. Stukken betreffende de beide plantages 1834 met toe1ichtingen. 
Procur2ties van Fransche eigenaren en volmacht 19 aan
deelhouders Le Mast Rouge. 

e. Correspondentie met en van La Maison en Bouwer i.z. de 
amalgamatie 1834 van Le Mast Rouge en De Goede Verwach
ting. 

f. Diverse rekeningen i.z. Le Mast Rouge en Goede Verwach
ting. 
Enkele insinuaties. 
Concept-stuk i.z. de plantages Roozenberg, Mon Byou en 
Nieuw Va comme je te pousse van de erven Van Sandick
Feith. 
'Schade-domumenten Gollenstede 1825. 

g. Stukken betreffende leening f 50.000.- Le Mast Rouge, exe
cutie en afrekening. 

11. Een pak stukken, inhoudende: 

O. Scheiding boede1 Mr. C. G. van Baerle; toebedeeling aan de 
onder curateele gestelde mej. C. H. E. van Baerle. 

b. Stukken betreffende Duitsche nujnen. 
C. Statuten enz. Van Vlissingen-Dudok van Heel. 

Aand. Burger Spijsbereiding en van de Ned. Palmitinefabriek, 
Amsterdam. 
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:&nd. Ned. Ind. Katoen Mij. 
Adressen en plannen oprichting Pakketvaart N ederland-Java. 

d. Acten aandeel Associatie van Verveening in den Vlietpolder 
en in de Geoctroyeerde verveening in den Krimpenerwaard; 
aand. negotiatie Essequibo-Demerary; Z weedsche negotiatie; 
Londen certif. annuiteiten Zuid-Zee Cy. 

e. Acte 28 Februari 1880 (not. Pollones) Jhr. Tindal en A. A. 
Bienfait, leden Raad van Bestuur Amsterdamsche Droogdok 
Mij., die borg stonden voor havenstoombootdienst op Schollen
brug. 

12. a. Stukken i.z. buitenplaats J agerswijk en grond aan de Haarlem
sche trekvaart, Sloterdijk, 1812-1877. ' 

b. Stukken i.z.: Bouw en reederij-contract van de Henriette 
Maria, 1853 en vlg. jaren. 
Bouw- en reederij-contract van den ijzeren clipper 
en fregatschip Oceaan, 1857. 
Huizer Scheepsbouw-reederij. 
Liquidatie reederij Lodewijk Antonie 1861 
Liquidatie reederij J onge Lodewijk Antonie 1861. 

c. Stukken wegens de assurantie firma L. A. Bienfait "Societeit 
van Assurantie", opgericht 19 Nov. 1838, ontbonden 19 De
cember 1863. 

De stukken onder 7-12 zijn een geschenk, ontvangen door be
middeling van den heer A. W. Wichers Hoeth, te Hilversum. 

13. Een groote partij bescheiden van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid, afkomstig uit het archief van den Centralen Dienst 
der Arbeidsinspectie. (Zie bijlage). 

Deze stukken waren reeds gedeeltelijk bij schrijven van 14 Februari 194D 
toegezegd. 

14 Archief van Jerome Sillem over de jaren 1814-1832, te Amster
dam: 
2 grootboeken; 
8 copyboeken; 
18 portefeuilles met correspondentie. 

Bruikleen van den heer J. A. Sillem, te 's Gravenhage. 
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BIJLAGE (vgl. hierboven, sub no. 14) 

Nummer 
010 (2104) P. 1 Centrale Reorganisatie Comm. (Belastingen 

enz.) ........... .. . 
(id.) D. 1 Centrale Reorganisatie Comm. (Dienst-

k1eeding) ..... . . . . 
(id.) P. 1 Centrale Reorganisatie Comm. (Posterijen) 

031 Bibliotheek.... .. 
032 Vakbladen en Tijdschriften 
033 Toezending publicaties 
0381 Centraal Verslag . . . . 
0700 Corom. v. d. Statistiek . . 
100 Gedrukte begrootingsstukken . 
1212 Voorschotten aanschaffing auto, rijwiel . 
1213 Voorschotten dienstreizen 
115 Rijksinkoopbureau.. 
12 Dcelaratien. . . . 
140 Tractementsverhooging 
ISO Pensioenen.... 
2100 Persoonlijk onderhoud 
214 Verlof..... 
215 Overplaatsing 
2154 Adresveranderingen. 
2160 Sollicitatien voor Adjunct Inspecteur. 
2161 .. . Inspectrice 
2162 .. Technisch Ambtenaar. 
2163 Controleur . . . . 
2164 Administratief Ambtenaar 
2165 van Ambtenaar der Arbeidsinspectie 
2166 .. voor Geneeskundigen. . . . . 
222 Convocatie vergaderingen met Districthoofden . 
224 QV Voorlichting . . . . . . . . . . . . . . 
232 Klachten over ambtenaren der Arbeidsinspectie . 
2374 Reizen in het binnenland - map 314622 
2410 Commissie E.H.B.O. ...... . 
2412 Centrale Gezondheidsraad . . . . . 
245 Correspondentie met de Geneeskundigen 
2511 KE.M.A...... 
2601 Toezending materiaal. . . . . . . 
2602 Cyclostylewerk. .... .... 
26100 Opgave veranderingen in kaartregister 
273 Monsters en analyses 
30070 Onderzoek beroepsziekten . . . 
30212 Veiligheidsmuseum..... 
6111 Commissie zuivering afvalwater 
63200/6 Crisisdossier Duurtetoeslag . ' . 
6380 Overkleeding.... 
6401 Statistiek ziektegevallen 
654421] Ferrosilicium .... 
65471 Commissie Hooge Raad van Arbeid 
660 Onderzoek beroepsziekten 

1 
1 
6 
2 
3 

13 
2 

22 
2 

dossier 

2 dossiers 
9 
3 
8 
3 
1 

II 
10 
2 
1 
2 
4 

16 
7 
1 .. 
3 
1 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
8 en portef. 
14 dossiers 
6 
3 
7 
6 
7 

12 
3 
1 
1 
1 
1 
3 



Nummer 
671 
6712 
67441 
67449 
6861 
7012 
70311 
7060 
707 
7~~1 
73321 
7511 
7512 

7514 
7516 
7517 
929611 

VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1945 

Keuring steenhouwers 
Steenhouwerskaarten 
Keuring drukkers . . 

" glas in loodzetters. 
Commissie E.H.B.O. 
Economische Raad 
Commissie Jeugd-Werkloosheid 
Onderzoek huisindustrie 
Gedwongen winkelneering . . . 
Nijverheidsongevallen T.N.O. 
Crisis- en Contingenteeringsmaatregelen 
R~ikscommissie verruiming werkgelegenlieid 

" advies werkverschaffing (werkver-
ruiming) ....... . . . 

Commissie inzake steunregeling. . . . 
Rijkscommissie inzake werkloosheid 
Werkcommissie werkloosheidsbestrij ding 
Vrij stellingen Veiligheidsbesluit # 

Peelcentrale 
Arbitrage . . . . . . . 
Avro ....... . 
Districthoofdenvergadering 
Baggerwerken . . . . . 
Allerlei . . . . . . . . 
Medisch Adviseur en diversen 
Drukproeven Crisisinvloed op het bedrijfsleven 
V ragenlij sten rapport binnenscheepvaart 
Werkcommissie bestrij ding werkloosheid 
Beroepsziekten . . . . . . . . 
Foto's . . . . . . . ... . 
Enquete vrouwelijk winkelpersoneel 

Gegevens witwaschindustrie 

Beroepsgoederen vervoer langs den weg 

Binnenbeurtvaart ' . . . 
Baksteenindustrie . . . 
Levensverzekeringsbedrij f 
Zeepindustrie .... 
Brandstoffenbedrij f 
Brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie 
Bloemist en Hoveniersbedrijf 
Bierhandel en Mineraalwaterindustrie 
Vlasindustrie. . 
Bontbedrijf 
Klompenindustrie . . . . . .. 
Confectieindustrie . . . . . 
TextieIindustrie 

Notariaat 

LXXVII 

1 dossier 
1 
1 
1 

" .5 
103 
5 
7 
6 

15 
17 
7 

" 
18 " 

2 dossiers 
7 
3 

10 
" 1 portef. 

1 " 
1 map 

1 " 
1 .. 
2 mappen 
1 map 
1 pak 

2 " 
1 " 
1 map 

verzameling 
lboclc 

200 dossier
tjes 

2 mappen 
4 dossier-

tjes 
1 dossier 
1 
<4 
3 
.5 
5 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
g 

" 

" 
" en 

1 mapje 
41 dossiers 

en 1 mapje 



LXXVIII 

Nummer 

624 

625 
6250 

6251 
6252 
6253 
62530/1 
63200 A 

63200/46 
47 
48 
49 

50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 

72 
73 

74 
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Eenige mappen met gedrukte ontwerpen van wetten 
en besluiten. 

Conflicten en stakingen (bakkers, steen, textieI, 
veenbedrijf, sigaren, bouw enz.). 

Arbitrage Algemeen 
Arbitrage venen 
II: Valthermond III: N w. Weerdinge IV: Barger-

veen VI: Amsterdamsche Veld . 
Arbitrage veenbedrijf I-VI 
Goedkeuring vereenigingsstatuten 
Arbitrage bouwvakken 
Arbitrage meubelindustrie . 
Arbeidsbemiddeling tijdens mobilisatie 
Klachten over werkwijze van de N.O.T. 
Werktijdregeling in verband met kolenschaarschte 
Kalk 
In!. in verband met toekenning van midden stands

crediet 
Beschikbaarstelling van bloem en mee1 voor de 

industrie 
Suikerdistributie 
Brongas 
Levertraan 
Petroleumdistributie 
Brooddistributie 
Spiritus . 
Werkloosheid in de Twentsche textielindustrie . 
Bemiddeling inzake aanvoer van machines uit het 

buitenland 
Kosten van werk op particuliere scheepswerven ten 

behoeve van het Departement van Marine 
Wet op den burgerlijken dienstplicht 
Schoenen en leder ! 
BruinkooI 
Drogen van aardappelen . 
Olien en vetten 
Me1kbezorgen 
Kleeding 
Prijsregeling van producten der Nederlandsche 

Gist en Spiritusfabriek te Delft, in verband met 
steunregeling arbeiders uit branderijen te Schie
dam 

Bouwmaterialen (Prijzen en distributie) 
Visscherijbenoodigdheden (Garen, netten, enz.) 
Productie van voedingsmiddelen 
Aardappe1meel en derivaten daarvan voor de in

dustrie 
Tapijtfabricage 
Voedselproductie in verband met de bestrijding der 

werkloosheid 
Plaatsing van verlofsofficieren bij demobilisatie . 

20 dossiers 

1 " 

4 
6 
1 
2 
1 " 

1 dossier 

1 " 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

1 
1 
1 
1 

] 

1 

1 
1 

" 
" 
" 

" 

" 

" 



Nummer 
75 
76 
77 
78 
79 
RO 
81 

82 
83 

8S 
86 

63200A 

63200/2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
15 
16 
17 
18 
19A 
19B 
19C 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

29A 

30 
31 
32 
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Touw 
Metaalbewerkers 
GrondstoHen voor de textielindustrie 
Papiervilten 
Vias 
Verbandmiddelen 
Arbeidsloonen in verband met maalloonen in 

meelfabrieken 
Kostwinnersvergoeding 
Toezicht op het economisch gebruik van brand

stoffen 
Werkloosheidscrisiswet 1921 
Centraal Co mite tot steun aan Nederlanders in het 

buitenland 
Aigemeen crisisdossier en losse map Havenarb. 

statistiek . , 
Kantindustrie 
Garens (naaigarens) textielaangelegenheden 
Baksteenindustrie 
Munitieaanmaak 
Wolindustrie en sajet. 
Stroo en hooi 
Rout 
Zink en lood 

" 

Groenten (toezicht op fabrieken van levensmiddelen) 
Nationale vereeniging tot bevordering van Nederl. 

belangen 
Lakenprij zen 
Werkloosheid in de bouwvakken 
Katoen 
Waschindustrie 
Rubber 
Knoopenfabriek fa. Wertheim te Gestel 
Rijkshulp in de meubelindustrie 
Rijkshulp in diverse takken van industrie 
Militaire maatregelen, die de industrie belemmeren 
Invloed van de mobilisatie op vrouwenarbeid 
Kolen 
Tewerkstelling van geintemeerden . 
Blik 
Tin . . . 
Manden- en rietwerkers 
Twijg, teen en rotting 
Steuncomite's 
Levensmiddelen, uitgezonderd brood en melk + 

mappen met Ministerieele circulaires 
Toekenning extra-rantsoenen levensmiddelen voor 

arbeiders 
Asbest cementtegels 
Bestrijding werkloosheid haringpakkers 
Wederopbouw verwoeste gedee1te van Be1gie 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIII 

LXXIX 

1 dossier 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
J 

" 

1 " 
12 dossiers 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

" 

" 

" 

" 



LXXX 

Nummer 
33 
34 
3S 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 

4S 
632000 

632001 

632010 
63202 
632020 
6320200 
632021 

632023 
6320230 
6320231 
6320232 
6320233 
632024 

632033 
6320400 
0700 
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,Uitvoer van klompen . 
.Aanbouw van sleepbooten en houten schepen 
Vervaardiging van argonlampen . 
Dienstreizen van vreemdelingen in Nederland ter 

bestudeering van crisismaatregelen. 
Vervaardiging van zinkwit en litho pone hier te 

lande 
Tabaks- en sigarenindustrie 
Benzine 
Jute-industrie . 
Verbetering treinenloop (vervoer) 
Arbeid van N ederlandsche werklieden in Duitsch

land 
lJ zer, staal, koper . 
Economische nota's (1-2) 1 map, (3-4) 1 map, (5-6) 

1 map, (7) 1 map, (8) 5 mappen, (9) 3 mappen 
Invloed van den oorlogstoestand op den stand der 

nijverheid na 1 Januari 1916 
Maatregelen bij demobilisatie 
Certificaten van Oorsprong 3 mappen lIII, 2-11 
Certificaten van Oorsprong Simonis, Oosterhout 
Aanschrijvingen inzake Certificaten van Oorsprong 
Regeeringcommissariaat bij de onderlinge Kolen-

reserve Mij. 
Turfdistributie I IX en 3 bijmappen . . 
Distributie van turf in steenbakkerijen enz. 
Turfdistributie door gemeenten 
Distributie van haardbrandstof 
Brand in de Drentsche veenen 
Beroep inzake kolendistributie 

De onderstaande stukken werden reeds 19 Maart 
1940 overgedragen. 

Militaire kleeding en wol . . . . 
Kolen; Sollicitatien .. .... 
Lidmaatschap Centrale Commissie voor de 

Statistiek . . . . . . . . . 
233(1)3 Gratieverzoeken tot September 1932 
2410 Commissie E.H.B.O. vanaf 1909 
70 Centraal Verslag tot 1932 . 
71 Districtsverslagen (oude) 
280 J aarverslag Haveninspecties 
2400 tim Instructie keuringen (drukkerijen, diamant, kera-
2406 mische industrie, steenfabrieken) . . . . . . 

Oncenummerd Kon. Nederlandsch Steuncomite (Kleeding, woI) . 

1 dossier 
1 " 
1 " 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

" 

" 

" 

1 " 
1 " 

12 dossiers 

1 
1 

13 
1 
1 

2 
9 

43 
1 
1 
1 
1 

39 
1 

2 
16 
16 
20 
6 

12 

13 
30 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



I 

ACTIVA 

leas Archief. . . . . . . 

Kas Econ. Hist. Bibliotheek . 

Postcheque & Girodienst . . --Amsterd. Bank N.V. Gewone Rekening 

Amsterd. Bank N.V. Rekening B. 

Effecten . . . . . . 

Te verrekenen bedragen . 

Voorraad Eigen Werken 

Gebouw-Archiefinrichting 

Archief-gebouw ' . . . 
Ned. Handel Maatschappij N.V .. 

BALANS OP 31 DECEMBER 1945 PASSIVA 

/ 159.90 
423.15 

- 5.312.65 

- 1.482.94 

110.74 

- 3.000.-

80.62 

73.-

1.

-14.200.-

- 3.449.02 

/28.293.02 

Crediteuren • . . . . . . . . . . . / 1.449.59 
Hypotheek . . . . . . . . . . . .. - 10.000.
Reserveering Buitenlandsche Handelspolitiek - 4.010.

Archieffonds . . . . . . . . . . . - 2.100.-

Fonds Personeel 

Boekenfonds. . 

Subsidie voor publicatie aandee-

- 1.895.-

110.74 

lenregister V.O.c.. . . . . / 1.000.

Reserveering voor idem. . . . - 943.70 - 1.943.70 

Reserveering publicatie Werken 
XII . . . . . . . . . . . . . . - 1.500.-

Studiefonds bij N ederl. Handel Maatschappij 
N.V. te Amsterdilfll . . . . . . . . - 3.449.02 

Voordeelig saldo vorige jaren . 

Voordeelig saldo 1945 • . . 

/1.360.32 
- 474.65 - 1.834.97 

/28.293.02 



VERLIES EN WINSTREKENINJ 
I 

Aigemeen: 
Bureaukosten Secretariaat . 
Bureaukosten Penningmeester 
Salaris boekhouder. . 
Drukwerk ..... . . 
Reis- en verblijfkoste(1.. . . 

Gebouw Den Haag: I 

Licht ... 
Vuur . 
Onderhoud . 
Telefoon .. 
Gas.. .. 
Onderhoud tuin 
Schoonhouden . 
Waterleiding . . . . . . 
Afschrijving Archiefgebouw 

Archief Den Haag: 
Bureaukosten . . . . . . 
Vervoerkosten. . . . . . 
Huishoudelijke artikelen . . 

Personeel Den Haag: 
Salaris Directeur ..... 
Salaris Commies . . . . 
Reis- en verblijfkosten . . . . 

Zegels Ouderdomsrente . . . . 
Ziekte- en OngevaUenverzekering 
Fonds Personeel . . . . . . 
Ziekenfondspremie • . . . . . 

DEBET 

Economisch Hist. Bibliotheek: 
Bibliotheek .... 
Bureaukosten . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse 
Salaris Assistente 
Drukwerk 
Concierge 
Vuur .. 
Licht .. 
Gas 
Telefoon 
Waterleiding 
Onderhoud .. 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten 
Bindwerk 
Schoonhouden. . . . . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering . . 
Vergoeding bijzondere werkzaamheden 
Ziekenfondspremie . . . . . . . . 

Diversen: 
Assurantie . . 
Belasting 
Interest 
Reserve Werken XII 
Uitkeeringen . . . . 
Contributie Co mite Intern. des 
Betaalde contributien 1945 
Onvoorzien .... 
Voordeelig saldo 1945 

.... .. 
Sciences Hist. 1944/5 

341.8' 
541.02 
314.91 

- 1.500.-
100.-
100.-
22.
l00.6~ 
474.6~ 

f IJ'.7!41.6C 



ER-rIE1 JAAR 1945 

ontributie Leden . . . 
ijdragen Donateurs . . 

Publicatiefonds 

CREDIT 

" Begunstigers ...... .. 
ubsidie Ministerie van Onderwijs Kunsten 
ubsidie Gemeente Amsterdam . . . . . 
erkochte J aarboeken en Werken , . . . 

........ 
en Wetenschappen. 

f 3.570.-
625.-
675.-

5.
- 3.000.-
- 5.500.-

366.60 

f 13.741.60 



BEGROOTING 1946 

ONTVANGSTEN 

1. Conrtributie leden . f 3.500.-
2. Contributie donateurs ~ 
3. Contributie donateurs Publicatiefonds ~ - 1.280.-
4. Begunstigers 
5. Contributie nieuwe leden . . . . . - 200.-
6. Verkoop j aarboeken, Werken en dubbelen - 200.-
7. Subsidie Ministerie van O.K.W.. . . 
8. Subsidie der Gemeente Amsterdam. . 
9. Vergoeding voor het bewaren van 

archieven. . 
10. Boekenfonds 
11. Interest 

Totale ontvangsten 

Totale uitgaven 

N adeelig saldo . 

UITGAVEN 

I. Algemeen 

1. Secretariaat . . 
2. Penningmeester 
3. Drukwerk 
4. Contributie Ned. Comite Geschiedk. 

Wetenschappen 1946 . 
5. Salaris boekhouder 

3.000.
- 5.500.-

p.m. 
200.-
95.-

f 13.975.
-16.067.-

f 2.092.-

f 50.-
75.-

100.-

50.-
150.-

6. Belasting . . . . . 525.- f 950.-

Transport: f 950.-



BEGROOTING 1946 

Transport: 

11. Arc hie f g e b 0 u w t e 's-G r a v e n hag e 

7. Schoonhouden I 150.-
&U~ ~~ 
9. Vuur 300.-

10. Onderhoud 100.-
11. Te1efoon . 100.-
12. Waterleiding 25.-
13. Tuinonderhoud 
14. Gas .... 
15. Inrichting 
16. Afschrijving archiefgebouw 

III. Arc hie f 

17. Handschriften en documenten 
18. Bureaubehoeften 
19. Vervoerkosten . . . 
20. Bindwerk. . . . . 
21. Reis- en verblij fkosten 
22. Assurantie . . . . 
23. Huishoudelijke artikelen 
24. Archiefcommissie . . . 
25. Onderhoud archief-inrichting . 

IV. Per s 0 ne e 1 
26. Directie . . . . 
27. Commies: salaris . 

reiskosten . 
verblij fkosten 

28. Ouderdomsrente 
29. Ziekte- en Ongevallenverzekering en 

ziekenfondspremie 
.30. Fonds Personeel . . . . . . . . 

V. Pub 1 i cat i e s 
31. Publicatie-commissie 
32. J aarboek XXIII 
33. Honoraria 
.34. Verzending . . 

100.-
45.-

300.-
300.-

I 100.-
75.-

~ 50.-

p.m. 
100.-
100.-
40.-
p.m. 
40.-

I 1.800.-
- 1.300.-

550.-
30&-
50.-

170.-
100.-

p.m. 
- 2.600.-

250.-
150.-

Transport: 

LXXXV 

f 950.-

- 920.-

- 505.-

- 4.27&-

- 3.000.-

I 9.653.-



LXXXVI ' BEGROOTING 1946 

VI. E con 0 m i s c h - His tor i s c h e 
Bibliotheek te Amsterdam 

35. Boekenfonds 
36. Aankoop boeken 
37. Bindwerk ./ 

. ....... . 

38. Bureaukosten 
39. Huishoudelijke uitgaven . 
40. Salaris bibliothecaresse . 
41. Salaris assistente . . 

Transport: f 9.653.-

f 100.-
800.-
50.-

200.-
250.

- 1.575.-
550.-

42. Vergoeding bijzondere werkzaamheden - 250.-
754.-
200.-
170.-

43. Concierge 
44. Vuur 
45. Licht . 
46. Gas 
47. Telefoon 
48. Waterleiding 
49. Schoonhouden 
SO. Onderhoud . 
51. Assurantie 
52. Vervoerkosten 
53. Drukwerk 

VII. Mol est V e r z eke r i n g 

54. Molestverzekering . 

VIII. I n t ere s t 

55. Interest 

IX. 0 n V 0 0 r z i en e u i t g a v en 

56. Onvoorziene uitgaven . . . . 

75.-
300.-
60.-
50.-

100.-
80.-
50.-
50.- - 5.664.-

250.-

400.-

100.-

Totale uitgaven f 16.067.-
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